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Pe&ta ittihadına &"ttınemlf nıNn
leketler lı;la H, H, 1.5 ,. • lira KURUŞ 

- -- ----- -· - . 

Harici Siyaset Mebus Namzetleri ilan Edildi 
- .... 

Ve Politikamız Yarın 13 Vilayette Birden 
istiklal Mücad;iesinin Evladı Olan Türk Cumhuriyeti! intihap icra Olunacak 
Hiç Bir Zaman, Hiç Bir Hükumetin ~eyki Olamaz·!.. Hüseyin Cahid Yalçın (Çankırı), G. 
Bizim; Vatanımıza Karşı Mütecaviz Bir Siyaset 
Takip Etmiyen Bütün Devletlerle İyi Münasebet
leri Beslemekten Başka Hiç Bir Emelim iz Yoktur 

Yazan: HÜSEYiN OAHID YALÇIN 

Kazım Karabekir (İstanbul), Fethi 
Okyar(Bolu)dan Namzet gösterildi. 

Diğer Namzetler Kimlerdir ? 
Atatilrküıı cen.'7.<} alayında ha-ı 

.zır bulunmak üzere Tilrkiyeye ge
leıı eeııelıi dc\'letlere meı,up he -
:i·etler fızasıı:daıı Sovyetler IIıırici
·}'e koınişeri ıııuı.ıvini Potcmkin'iıı 1 
;I'iirkiycden diğer mımıhhaslardan 
scınra ayrılıua ı ve Cıımhnrreisi İs
nıet İnönU tarafından syrıca kabul 
erilmesi müııa•ebctile ~ehrimizden 
•raynıi< gazetesine bir telgraf çe
ki!mi~ti. Bıı tclgrafııı hilsnilniyetle 
~·azıldıi(ında hiç . ıiphe ,.c tereddü-

1dümliz yoktur. Ancak, gazetede 
•neşrcdilirken i!l, serlevha olarak 

~'----------------------------------------------------~ . 
• • Kabinede Yen iden T ebeddülô:t 

· "l'ilrki;·eııiıı Rusya ile miinaseba
tı,, ve ikinci serlevha olarak "Yeni 
ıl:umhuneislnln siyaseti., denilme. 
~i telgrafııı çeşni"lni biraz değişti
ı"r gibidir. llundaıı be~ks, yazılım 
ı:ıeılerc değil de ~atırhırın altıııda
'ki maıı:ıyı btihrnca meraklı kim
Bel\'rin de IPlgraf metninden bazı 
uzaklan ,1zağa ahkiım ~ık:ırmaları 
ihliı.11ıli varilli. O ~aman, hiç i;tc
ınediğiıı :z lıald · Lııh><e lıir politik 
'hıalıiyct'ııi ,·ermiş olmamak için, 
1nı ııok ,1ya i~ar t el>&cmcyi Ye a
radan biırız \'al, ı t gcçmc~iııi Iıckle
nıeyi dalı.ı ııı!l'laglp giinııt.,tiık. 

Bugün fii'iyntın \'C \'nkııyii' bi
z;m ııoktai naznrımızı leyi<! c<k
cek k~dar bır it, ikrar a1'7.elm;ş ol
duğn cmn•y· l'c, ufak bir müta -
lea ilfı, e c rı K ' teriz. Ilah,etti -
ğ;miz l••lgrart ı l•nıet f•ıı;. iinüı 
otcde beri rı u 'l'w·)dye ile mıl" 
teı·ek lı~du:.la ı ::ı " ycgiı, , bii 
Yuk devlet ol m Ru. ;·.ı ı!c gayet 1 
dostane mün:ı•ebetler :.ıM.emiw 
bıraftar oldııgu ve iki nıcmlekcİ n 1 
liderleri ~ı-asınd ı Hızn <UZ yere: 
tahaddü, ctm., hnfif bnı ıghi
l'arları taS\'İll etmediği suyk ·dik- 1 

ten Ronra ~in"l ı,,, !iirlli .ıitdeJı.1 
hümleri izaleye gayret t·ılecci:(i 

te evl'elce Türkiye ile !:'ın yeti er 
i~irliği e~eriııde me\·cut rnnıinıi 
r.ıünasebe!lerin tekrar teessiisüııü 

it.1kdn clııire~ine Mkacatq zanne • 
dildiği lıildirilnıektcdir. 

Musolininin; içindeki 
len 

ltalyanlar iç.in muhtariyet istediği bildiri
Tunus şehriııe bir bakış 

Olacak mı? 
Ankııra: 29 (A. A.) - C. H. P. 

Genel ba~kan wkilliğinden tebliğ e
dilmi~til': 

Bolu suylavı Osman Köktürk, 
Çankırı ~aylavı 1\Iustafa Önsoy, E· 
liizığ saylavı Ahmet Saffet Ohkay, 
Kayseri ~aylavı Yeli Yaşın, Sam•un 
saylan Elem Tuncel, Bursa ~aylavı 
Esat Sağa;", Antalya saylavı Celal 
l\Icııgilibörü, Burdur saylavı Musta
fa Şeref Ör.kan, İzmır saylavı GP
nel'lll KiLzım İnan<:, Siirt saylavı 
hmail :Miiştıık l\Iayakon, :Muğla sa;·
lavı Nuri Tana, Ankara Raylavı 
Kemal Atatürk. lstanlıul "avla\'! 
Halil Etem Eldem'in ölümleri üze
rine Iıo~alan Ilolıı ;;,ıyh<Ylığına Lond 
ra büyük el~isi Fethi Okyııy, Çankı-

İtalyan İstekleri İçin Bir\ Gece vakti udla 
Konferans Toplanıyor 

1 
ilanı aşk eden 

Bu beynelmilel içtimada Tetkik 
Edilecek Yeni T alep1er Nelerdir 

PariJ: 2\) (A. A.) - Birçok ga
z<·telcr, Londrnd:ın almış oldukları 
habtrlere atfen ltalyanın mutale
batının ne olacagını yazmakta ve 
lıeynelmilel bir konfçrans aktedi!
mcsi tc~cbbüsünden bahscylemekte· 
dirlcr. Bu konferansa Fransa, tngil· 
tere, Almanya ve italya işlirak ede
cek ve konfemnsta İtalyanın muta
lebatı müzakere edilecektir. 

Ordre ve Oeuvre gazetelerı. 
Chamberlain'in ikincikanun ayınd-, 

Romaya yapacağı seyahat esnasın
da B. Musso!ini ile Fransız-İtalyan 
mcsailini münakaşa etmiyeceğini 

kati surette beyan etmektedirler. 
Le Jour ve Figaro gazcleleriniıı 

Londra muhabirleri, italyan muta-
lebatının ~unlardan ibaret olacağını 
beyan ediyorlar: 

1 - Tunusta mukim ıtalyanlıı.r 
irin muhtariyet statütko"u. 

2 - 1talyanın Süveyş kanalı-

(Sonu 3 üncü sayfada) 

' Genç sarhoş ! 
Sevdiği genç kızın kapısı 

önünde iişikane şarkılar 

söylerken tutuldu 
Zeyrekte dün akşam garib bir 

hiı<l"se olnıu~tur: 

İh'1lll isminde bir han hekçi•i bir 
nıiitldeltenberi sevdiği Sami;·e ismini 
deki ırenç kızdan yüz bulamadığına 

(Sonu 3 ilncü sayfada) 1 
~~~---~~~~~~~~-' 

Yuvarlak Masa 
Konferansının Mümkün olduğu kadar objektif 

~almıya çıılı~an hu telgraftan Tür-
kiyenln son senelerdB inkişaf eden ---.... _ ----------"""'•-•..,.•_...,_ ......... _____________ ; f • 
harici politikasıııdaıı inhir:ır ede- r "'\ .l.C l'!'al 
tek Rus siya•etiniıı ııiifnz n te- G 1 K A Kuclus: 2!) (A. A.) - Yuvar -
lirine kendisini terkcdec~ği mı1nn- en er a az 1 m lak masa konferansına a~ağıclaki 
ısını çıkarmı~·a kalkacak olanların zevatın i~tiraki muhtemel bulun -

lok yaııılnıı~ olacaklarını kati K b k • • maktadır. 
~e açık bir su r et t e te- ara e ) rı n Irak için Nuri Said p:ışa, Er -
illin ebnek lılzımdır. "Yeni Cunı- den irin Tevfik Abdülhüda pa~n ve 
hurreisinlıı siyaseti,, kendisinin Suut kırallığı için de Emir Faysal. 

ağzıııd~n ilan edildiği veçhilc Tür- H A T ı R A T ı Arap mutedil partileri de İııgi-
.kiyenin\ tanı lıir istikHil dairesinde liı hükumetinin arzusunu yel'İne 

' 

Parti tarafındaıı lstanbui 
Saylavlığına namzet gösterilen 

General Kazım Karabekir 

1-'arti tarafından Çankırı 'sa) 
!avlığına namzet gösterilea 

Hüııeyiıı Cahit Yalçın 

rı saylavlıgıııa muharrir Hüsey:n 
Cahit Yalçın, Elazığ saylavlığtna 

zirai ikti"at ı~ınt~ha ·sısı Şfikrü ka
şapoğlıı, Kayseri sayla\'lığın:ı eski 
deniz ~·olları umum müdürü :'adet
tin Serim, 8am,uıı sayl.ıdıırına 

emek!ı Amiral Fahri Eııgın, But-ıa 
Kaylm·Iığına emekli Korgeıwral Na
ci Tınaz, Aııf;,lya s.ı; lıl\'lıii;Pıa zira .. t 
bankas' nmuın müdürü mml\·i ıi C'ez 
mi Erçin, Bıırdııı· sayla\·lıı(ı'l:ı 

cumhur ba.~kanlıgı ıı•·nel srkrctPri 
Ha,nn Tlıza Soyak, lzmir s:ıylHhgı
ııa <l:ı\'IP~ ~lirası reisi Re,;at :.'>!imar 
oglu, oiiırl .ııyladıjbna ziraat \'kale
ti mu,ı nr• , "aki Rekmcıı, :.'>Iugla 

~Sonu 3 iiı>cü ıayfada) 

"" nci büyük ziraat kongresine ait tarihi bir resım 

Ziraat Kongresi 
Komisyonlarında 

Dün de Büyük K'!-lkınmaya Ait 
Esaslı Ve Mühim işler Görüşüldü 

Ankaııa 29 (Hususi) - /.iraa! nı"lnıi,; olan işleri bü7ük bir dilt. 
kongresi komisyonları kendilerine, (Sonu 3 üncü aayfadaJ 

Rumenler Dün Galatasarayı Yendiler 
llıilli menfaatlerin icabına tevfi . getirmek ııiyetindedirler. Yalnız 

l:an biltiin de\'letlerle iyj dostluk aı·R KAÇ SÖZ • Yahudi \'C Syonist teşckklUleri ~im- • 
llıünasobetlcri beslemiye çalı~ıııak diye kadar müzakerelerden istin -
tan ibarettir. İstiklfıl mücadelesi - iki gündenberi aziz okuyucularımıza sunduğumuz General Ka·~ kaf temayülü göstermi~lcrdir. Bu- t 

• 

.. " • 
llin evladı olan Tiirk Cumhuriyeti zım Karabekirin hatıraları, cihan harbinin devamı müddetince roü- nuııln beraber, ~ahndi kararının 
hiçbir hükumetin peyki olamaz. f&rÜleyhin bulundukları mühim vazifelerdeki mütahedelerine, mut kat'i olmadığı ve doktor Weizman'ın 

Böyle müstakil vo milli bir siya- tal; oldukları veıikalara ve bu harp etrafında yaptıkları tetkik v Londradaki Yahudi komitesini fl-
3atin biziın için hiç değişmez bir tetebbulara dayanmaktadır. Eıaşen bu cihet hatıratın mukadde- 1 ili bir iştirak lehinde meseleyi tekrar 
düstur olduğu Lau!anne muahede meıindeki ifade ve mülahazalardan da anlatılmaktadır. tetkike ikna edeceği zanııedilmekte-
llaınesindenbeıi tuttuğumuz yol ile Muhterem General hatıralarını netretmek ve "Yeni Sabah" a bu dir. 
•ahittir. llk zamanlarda Avrupa- bat1Talarını iktibaıta bulunmak mUaaadei mahauıasını vermek ıu- Filii<!in politika mahfilleri, yu-
da bu ~pta tereddüt ~·ok değildi. retiyle hem cihan harbinin birçok oafhalarını kendi ıtla sahaların- varlak masada bütün alakadarları 
:rakat zaman bu tahminlerin yan • dan ve gÖrÜf zaviyelerinden tenvir etmİf oluyorlar, hem de bu bü- toplıyabilecekleriııi ümit etmektedir 
!tşiığını isbat etti. Türk Cunıhuri- yük haile etrafında tevıik olunabilecek roütahede ve bilgilere aa- !er. Emir Faysal'ııı uzlaştırıcı tek-
l}>eti ilk günlerden ı'tı'bar·en takı'ıı h' 1 ı d b ı k ı liflerde lıuluııacağı ve buna nıilslü-ıp o an arın a un arı ortaya oyma arına bir vesile hazırlamıt 
~ği Sovyetler dostluğunu hiç ih- bulunuyorlar. nıaıı nıillcUeri iyi anlaşması nef'ine 
"lıal etmeden, büyUk ırarp devlet- olarak bUyük milftüntin de iltihak ' 

Hiiııe,in Cahid YALÇIN BEŞt.NCI7 SAYFAMIZDA edeceği söylenmektedir. Mutedil -
JSonu 3 üncü aa)"famızda) Araplar bu tarzı halli şimdiden ka- Rumenleria FeııNbahçe ile yaptıkları maçtan bir inbba 

bul etmiş bnlunuyorlar. . . -
Y ızııı 3 üı:cü ıayfada 
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_QLUMUNDEKI ESRA 
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·eni Sabahın Tarihi Tefrikası: 29 

IŞte Karşınızdaki 
Enver Paşadır ! 

Buharayı Kurtarmak ve Buraya 
Maksadile 

•.• İbrahim bey böyle söyler
}l.,n Enveı· paşa müthiş kızmı~tı. 

)Judaklan titriyordu.. Yanaklan 
pembe pembe al olmuştu. Artık 
sabrı kalmamıttı· Bu herife la -
zım olan cevabı vermek ıktiza 
ediyordu. Bıı özle değii silahla 
olabilirdi. 

Enver pa~ hemen kılıcına 

Geldim 
İbrahim Bey işin birdenlıire •ar 

pa aaracağını anladığı için· 
- Ak~am yemeğinde görü~ü -

rüz. Pa~am .. Diyerek Enver Pa
~anı yanından ayrıldı. 

F.ııver Pa~a :Muhiddin Bey ve 
ilacı Sami ile hiç ümit etmedikleri 
bu vaziyeti tetkike koyuldular. 

)fuhiddin Bey: 

Fırtına Şiddetle 
Devam Ediyor --Karadenizde vaziyet 

çok fena 

Okuyuculanmız 

fil1or ki : 
Küçük bebek yolu 

Her gün gazetenizde şehrimizin 
iman hakkında güzel makul yazı

lannw okuyorum. Bir hastamı gör
mek için Küçük Bebeğe gittlmd:. 
Büyük selden kapanan dere kışa 
girdiğimiz halde daha açtırılmamıı;
tır. Akşamki ufacık yağmurdan 

o Mkak adeta geçilmez biı· hale gel 
mişti. Birkaç gün sonra acaba ne 
hal alacak? 

Bu şehrin belediyesinden maas 
alan bir memur burasını göreme· 
mi? Yoksa mutlaka böyle aleni şi· 

kayetlerle Belediye Reisinin nazarı 
dikkatini celbetınek mi lwm • Bu 
şehirde her şeyden evvel tiyatro bi
nası istiyenler olabilir. Fakat biz 
evvel emirde evlerimize gidebilecek 

Genç talebenip 
Katilleri dün 

-

Piyasada hiç · Adliyeye verildi 
Bozuk yağ yokmu - -- -
Belediye kimyahanesin

de yapıllln tahlillerde 
alınan şayanı hayret 

netice 
Belediye tarafından alınan 200 

yağ nümunesi belediye kimyahane
~inde tahlil olunmasına devam o-
]unmaktadır. Şimdiye kadar an -
cak mevcut nümunelerln 50 tanesi 
tetkik olunmuştur. 

Bunların neticeleı·i iyi çıkmış ve 
bu numunelerin liizımgelen evsafı 
haiz olduğu görülmU~tür. 

Halbuki halkın yağlardan sık 
sık şikayet ettiği ve evvelce yapı
lan tahlillerde birçok bozuk yağlar 
bulunduğu i~in yağcıların son gün
lerdeki takibat ,.e ne~riyat üzeri
ne hileden vaz geçt.ikleri netice•i
ne varılmaktadır. 

Suçlular tevkif edildile Elebaıı 
Rıfak bugün yakalanacak 
Fatih civarında Hasan ismlııd• 

bir fl:ınayi mektebi talebesini öldü!" 
mekle ı;uçlu olan Bahriyeli Rifat 
zabıtaca yapılan araştırmalara rağ• 
men dün de ele geçirilememiştil'· 

3 sene evvel başka bir cinayet· 
ten dolayı 10 sene h'lpse mahk\ıJlı 
olan ve mahkfuniyt'ti esnasında 
Gümüş ııuyu haııtahancsinden firal 
eden Rifatın <l senedenberi şehri· 
mizde saklanarak izini kaybettirıne
ğe muvaffak olduğundan bu sefer 
de öyle kolay kolay tutulaınıyaca• 

ğı zannolunmaktadır. 
Fakat gayyur zabıta memurlaı1 

geceli, gündüzlü bir mesai ile bU 
(Çifte katil) i aramaktadırlar. 

geçilebilecek yol istiyoruz. ""'""'""'""""~AA""-,_,..,..,...,,..,...,""A/V'A 

Diğer taraftan katil Rifatın »a· 
ka gecesi yanında bulunan Niyazi, 
Hamza ve İhsan ismindeki üç ki~i 
dün adliyeye teslim olunmuşlardır· 

Abdülk:ı.dir sanldı. 
Paşaııın güzel bir atıcı olduğu

w gilzel kılıç kullandığı Buha
rada çok çabuk yayıldığı için İb
rahim Bey Enver Paşanın bu hare 
keti karşısında birdenbire sar"ıldı. 

- Hasan Be>in hakkı varnıı~ 
Paşam .• Ill1 herif hakikaten alça
ğın biı·~ imi~ .. 

İki ı:Lindenberi Karadenizde kuv 
vetıi yıldız poyraz rüzgarları esme
ğe ba~ladığından sular kabarmış ve 

fırtına tt'krar ba~lamı,tır. Bu yüz
den Karadenizde bulunan çok yol
cu ve yük vapurları Sinop, Zongul
dak, I<:reğli ve Amasradaki tabii li

manlara .ığııımışlardır. Dün 1ima
nımı1~'\ gelmesi beklenen Aksu ve 
daha birçok Şilep ve yük gemileri 

fırtına yüzünden limanımıza gele
memi~Jerıl:ı·. Karadenize açılacak 

meraldııte cliin Büyükdere koyuna 

demirliyerek havanın yatışma•ını 

lıeklemeğ ba~lamışlardır. Aldığımız 

malümata göre fırtınanın daha bir 
iki gün devam edeceği anlaşılmak
tadır. Can kurtaran istasyonla

rıııdan Deııizbanka verilmekte olan 
maliımata _ıröre Karadenizde şimdi-·---------------~ 

. "' MÜTEFERRiK·, -f · -. , 

Bunlar Müddei umumilik tara· 
fından 2 inci Sorgu hakimliğine ve· 
rilmişler ve sor~ularını müteakip 
tevkif olunmuşlardır. 

Enver Pa~anm yiizü sim siyah 
olmuştu. Hiddetinden gözleri kan 
çanağına dönmüştü. Eli silahıııdn ı 
gözlerini İbrahim Beyin gözlel'i 
içine diğerek tam bir a~ker sert -
Jiğile ve civanmertliğile haykır -1 
dı: 

- Ben seni akıllı bir adam ta-1 
ıuyarak buraya geldim. Sen de bu 

1 

nu idrak edecek zeka yokmuş. Son 
ra siz beni ve benim yanımdaki 

zevatın kim olduğunu öğrenmekte 
hala inat ediyorsunuz. Hayatta 
bir insan taııımıyııcak kadar basit 
in..an olduktan,oııı·a onun ile görü" 
mek bile abestir. Sen yalnız ba~ı
na şu ve bu yesilelerle maıyetim
deki zevatı da tahkire ydteniyor-1 
sun amma •. Sana şunu söyliyeviın 
ki, bunu yapamazsın. 

Hacı Su mi de: 
- Stiylenen •özler çok doğru 

imiş .. Dedi ve ~oııra üçll de yemek 
zamamna kadar konu~tular. 

J-:.\'Vf.'fl PAŞA /BRAHIM Bb'YLE: 

KOSUŞURKEN 

Enver Paşa akşam üstü vaziyeti 
Dö~embeye ve iJa'!:ln Beye bildir -
mek için kısaca kiıi:'ltlara mektuplar 
yazdı ve yaıııııdaki adamlaı-dnn biri 1 
sini derhal scvketti. 

Bu a;keriıı yolda uğrıyacağı müş

küliit yoktu. Çünkü Envr P~.ya kar~ı 
hiç te güzPl bir tavır takmmıyan İb 
rahim Ilcydı•n lı:tşka herkes Pa~aya 

çok biiyük bir hürmet ile bağlı icli -
ler. 

Çiinkü onun yıllardanberi 

KÜLTÜR iŞLERi ye kadnr herhangi bir kazanın nı
kubulmadığı söylenmektedir. 

"""""" 1 f 1 k tedrisat müfettişleri 
adedi az görülüyor 
fstanbuldaki Maarif müfettişle

rinden ihtiyaca kafi miktarda oln:ın:. 
c!ığı görülmüştiir. 

Paris belediyesi vilaye~ 
timizi tebrik etti 

Pari• bclediye,;i dün belediyeye 
yılbaşı münasebetiyle çok orijinal 
bir tebrik telgrafı göndermHir. 
Vilayet buna ce>ap verecektir. 

Kapatılan dökümhaneler 
Eminönü kaymakamlığı gayri 

sıhhi ~erait ııltıncla çalışan döküm
hanelerin bir kısmını kapatmağa 

Bıı haddi çoğaltmak için ~öyle 

lıir tedbir düşünülmektedir. 

Ankaradaki Gazi terbiye en,ti
lüsiincle yeti~en elemanların arasın

da bir seçme yapılarak ilk tedrisat 

miifettişi alınacaktır. 

kıı ra r w rm i ~ ve bu kararını tatbik """"""'""'""'""'""""""'""'""'""',..,...,"" 
etmi~tir. 

Bu dökümhaneler mahdut bir 
miktıl'·ıla inhisar etmektedir. 

Bulgaristanlı bir muhacir kalb 
sektesinden öldü 

· ··' POLİSTE-;..,: ~.: .. ~ ~ . . 

GiZLi RANDEVU 
Dün bir ev daha meydana 

İzmir Valisi yarın 
Şehrimize geliyor 

Ankaracla bulunmakta olan tz-
mir valisi Bay Fazlı Güle~in yarın 
sabah şehrimize gelmesi beklenmek· 

tedir, Mumaileyh burada birkaç gün 
kalal·ak ve 4-5 ikincikanunda şehri
mizden tzmire gidecektir. 

İzmir belediye reisi 
şehrinıizde 

3 suçlu da vakayı geçenlerde 
naklettiğimiz şekilde anlatmışlar. 
yani Niyazinin evvelden tanıdığı ve 
zengin bildikleri maktul Hasanıll 
parasını almak için Rifatin bu cina· 
yeti yaptığını söylemişlerdir. 

V aka esnasında genç maktulün 
yanında bulunan Makbule ismindeki 
genç kadın da dün şahit sıfatiyl.t 
2 nci Sorgu hakimliğinde dinlenmi~ 
ve serbest bırakılmıştır. 

GÜMRÜKLERDE 

Gümrükler baş mü
dürü dün geldi 

Birka~ gün evvel Vekaletle {,.,. 
maslarda bulunmak üzere Ankartt• 
ya gitmiş olan Gümrükler Bıış mü• 
dürü Medhi dün sabahki ekspresle 
~ehr;mizc dönmii•tur. 

Biz burayu bır düş"l! ııı sıfat le 
değıl bir d.:ı t sıfalile gehlık. ~ 

dillere destan olan 
O s m a n 1 ı İmparatorluğunun 

kalma lıir şohreti vardı. Ru şôlıreti 

lıi'miyen hıç k:'JlSe yoktn. lbr'.lhim 

Bey de i, le a•ıl bundan korkuyor
du. O d:ı Eııv~r pasanın ba~ladığı 

bu İ$le büyük tıir kuvvet topladığı 
zaman muvaffak olacnğına kanaati 

varılı. Ancak •1 takılirıle kendi~i gi
bi cahil bir ada'Tia mevki k~Jmıya -
caktı. 

".'\fohmııt bey nahiyesine lıağlı 

Aynpa köyünde oturan Dıılgaris -
tan nıııhacirlerindcn Cafer oğlu 3131 
clorı:umlu lsnınil Alper. evine mi:ın
fireten gelen kızı Küni;-eyi Büyük 
Çekmecenin Kavuklı köyune götii -
riip bmıktıktan sonra Papas çiftli
ği mevkine geldiği sırada sektei 
kalpten kendi arabası üzerinde dü

çıkarıldı 

Zabıta memurları yeniden bir· don:uııcü madde. nin rlegi<tirildigi 
tllın vilayete teblğ edilmiştir 

Polanya ve Macaristandan 

gelecek eşyalar 

İbrahim Rey bu sebepten her ne 

di dP bir .lüş .. an sıfntile ayrıl. t:ı 1 
ğlz. Halt •ki sen akıllı bi nC m 
olsa id n beni~ Enver P.ışa olu -
şnmdan \'nzgeç .. Oldukça mühfm 
bir kuvvetle buraya kari-ar gelPn 
ve oldukça geniş bir kuvvete ma
lik olan bir adamı kendine hai{la
mak için her tiirlil fedakıirlıii:a y'lt
ııacaktın. Senin gibi bir adam bir 
memleketi kurtarmaz batırır. pahasına olursa olsun Enver Paşa 
Çünkü sen ahsl menfaatini her yı oradan uzaklaştırmak ve kendisi- -

şüp ölmü~tiir. 

. BELEDİYEDE 

şeyin üstünde tııtuy-0r,;uıı .. Fakat ne rakip bir kumandan, şöhretli bir Ruhsatiyeleri alınan 
böyle vatan kurtulmaz... Enver

1 şahHiyet yaratmam(Dak istiyordu.) Otobüscülerin vaziyeti 
paşa az kalsın kılıcını çekecekti. evamı var 
Fakat bu esnada lbııahim Beyin =;::==:==:==:;::::::;==:~====~ Ruhsatiyeleriniıı iadesini istiyen 
yüzü birdenbire güldü ve Enver R A D y O otobü.,çülerin evrakının tetkiki biti-
Paşaya adeta yaltaklanan bir ses- rilmiştir. Vali ve Belediye reısı 
le- Cuma 30/l2/38 Doktor Lütfi Kırdar Ankaradan 

- Paşa .. Dedi. LOtfen elinizi si w · ~ v ·~ avdetinde kendisine verilecek ve fa-
lahınızdan çekiniz. Siz burada 12,30 Türk -nüziğ! (muhtelif şar kat kararı bizzat verecektir. 
çok güzel sözler söylediniz. kılar - Pi.) 13 saat, ajans haberleri """"""""""'""'""'""'""'"""'"""'°"""""' 

Eııasen sizinle bizim aramızda ve meteor Ankara 13,10 - 14 müzik 
şahsen hiçbir anlaşamamazlığımız (Küçük orkestra) : 
yok ki.. Siz maiyetinizle beraber 1 - Grnfin Marizr (E. Kalman). 
buraya kadar geldiniz fakat sizi 2 - Ninna, N'anna (Mişeli). 
tanımadığım için tanışmak için bir 3 - Spanische Tanz 63 İspanyol 
sual 80rdum. Siz ise hiddetlendi - dansı (Moskov~ki). ' 
niz. Halbuki Buharanın kurtuluşu 4 _ Moman Müzikal (Şubert). 
yolunda çalışacak adamlara bizim 5 _ Traumc ııuf dem özean (J. 
ihtiyacımız var. Eğer burada ça- Guııg'I). 
!ışına k arzu eder~eniz her türlü 18,:JO Türk müziği (Halk türkü-
emriniz derhal ifa edilir. ~faama- leri ve oyun hmalaıı). (K~mal Niya 
fih istemezseniz köyümüz acıktır. · zi Seyhun, Sadi A t;ıman ve Müzey-
Gidebilirsiniz. Hiçbir kuvvet te si- yen Senar), 19 F.'onıı•ma (Spor faa-
zi menedemez.,, liyetleri.) 

Bu esnada İbrahim Bey birden-
bire sözllnll kesti ve yaverine ses- 19,15 saat, aj:ıns, Meteoroloji, ve 
lendi. Açık bulunan kapıdan içeri ziraat borı<ası !ı?berieri, 19,30 Türk 
baştan ayağa kadar silahlanmış müziği (Muhtelif ş:•rkı ve türküler) 
bir zat girdi. Okuyan (Mahmut Karındaş), çalan-

İbrahim Bey ona birçok emirlr, !ar (Vecihe, Rdik ~·ersan, Fahire 
verdikten •onra geriye döndll En- Fersan, K. N. Seyhun). 
verpaşnya baktı. 20 konu~ma, 20,15 Müzik (Cum-

Enver Paşa hiddetinden dudak- bur Başk. Flarmo. c>rkes. şef: Ha-
Jannı ısırıyor ve kılıcının kını Us- ean Ferit Alnar/, • 
tünde bulunan elini hAlA çekmiyor 1 - Konserto Grosso No. 6 sol 
du. Kendi kendine: minör (Haense!). 

- Vur şunun kellesine .. Dilşllr 2 - Birinci ~enfoni (Brahms). 
a~ağı başını .. diyordu. Fakat sonra 21,16 11aat, e~ham, tahvilat, ve 
normal şekilde dUşilnllyor ve bu- kambiyo - nukut borsası fiyatları, 
nun netice"indekl hAdiseleri hatır- 21,26 TUrk mU,,ği <Fasıl heyeti A
ladık~a daha ilk adımda fena bir cem aşiran, ve arem kürdi fasılları). 
netice ile karşıla~acağını hesap e- 22,15 temsil (T\llftat kumpanyaları 

diyordu. İçinden ne olurııa olsun fantezi) oynıyanlar (Avni Diligil, 
diyerek elini kılıcından çekti. İbrahim Delide1tiz), 22,45 müzik 

Sonra hiddetli hiddetli ayağa (Seleksiyonlar), 23,15 müzik (caz
kalk•ı ve odaııın içl9de dolaşmıya bant), 23,45 - 24 son haberler ve ya. 
başladı. rınki program. 

MAHKEMELERDE 

Bir çocuğun ölüm'.ine sebep 
olan bekçi 

Fatih bekçisi Yakup 10 yaşın
daki Sadık isminde bir çocuğun ö
lümüne sebeb olmak suçiyle tutul
mu~ ve tevkif edilerek 2 nci Asliye 
mahkemesine verilmiştir. 

Yakup dün mahkemeye vakayı 
şu şekilde anlatmıştır : 

-Haclise gecesi, sabaha kadar 
vazifede bulunduğum için gündiı~ 
saat 12 ye kadar uyudum Uyandı· 
ğım vakit civardaki çeşmeye gide
rek yıkandım. 

Dönerken ıslak takunyalarırıı 

kaldınmlarda sürtündü ansızın ye
re yuvarlandım. Bu sıralarda ce
bimdeki tabanca da yere düşerek 
birdenbire patladı. 

Çıkan kurşun o sıralarda civar
dan geçmekte olan Sadık isminde
ki zayallı yavruya isabet ederek 
onu öldürdü. Bunda benim ne suç 
ve taksiratım var ki? .. 

Mahkeme, bundan S-Onra 2 şahit 
dinlemiştir. Onlar da vakayı yuka
rıdaki şekilde anlatmışlardır. 

Biliihara suçlu bekçi, kefalete 
rapten tahliyesini istemiştir. 

Neticede muhakeme heyeti kısa 
bir müzakereden sonra mumailey
hin kefaletle tahliyesini kararlaş
tırmıştır. 

Celse, başka §ahitlerin dinlen
mesi içın tiılik olunmuştur. 

rande\'u ed meydana ~ık:ırmışlar

dır: 

Kadı köyünde Cafer ağa mahal· 

lesinde Rıza paşa sokağında 28 nu

maralı evde oturan Fofo ile Sirano
şun burasını bir gizli randevu evi 

ittihaz ettikleri haber alınarak dün 
bir cürmü meşhud yapılmıştır. 

Neticede içeride 2 kadın ile bir 

erkek bulunmuş ve kadınlar muaye

neye sevkolunmuşlardır. 

Bir annenin iki çocuğu 
birden yandı ! 

Harbiyede oturan Hatice dün 

10 aybk çocuğu Erdoğan ile karyo· 

lada yatarken 3 yaşındaki Ergünilıı 
üzerinde su kaynıyan mangala yak

laştığını görerek karyoladan fırla

mıştır. Genç anne, Ergünü manga. 
la düşmekten kurtarmak !sterkeu 

kucağındaki Erdoğan ateşe düş

müştür. 

Bu esnada mangal da devrilmi~ 

Ergiln de yanmıştır. 
Zabıta memurları her iki çocu

ğu da hastahaneye kaldırm!§lardır, 

Çarşıkapıda b\r adam 
çiğnendi 

Şöfor Ahmedin idaresindeki 18-

23 numaralı otomobil Çarşı kapı

dan geçerken (Yol geçen) hanında 

oturan Mehmet oğ\u Hacı (Tann

verdi) isminde bir adama çarparak 

muhtelif yerlerinden yaralamıştı•. 

Gizli randevu işleten kadının 
muhakemesi 

Sultıanahmette Sanayi mektebi 
sokağında Sadullah bey apartım'l
nının 3 numarasında gizli randevıı· 

culuk yapan Naciye isminde biı

kadın yakalanarak dün mahkeme

ye verilmiştir. 
Sulh cez:ı mahkemesinde cü:

mü meşhud esnasında yakalan~,ı 

bir erkek ile bir kadın da sevkoluıı

muştur. 

Muhakeme bazı şahitlerin celbi 
için talik olunmuştur. 

l{anun ,ıegi.~tirilen nır..ddesi 

"4,, ıinclı maddesidir ve ~öyle deği~
tirilml~tir: 

"hlckli olmak şartiyle gedikli 
Erbaşlarda Erbaş nasbından itiba -
ren fasılasız en az on yıl hizmetten 
Ronra orduyu terkedenler imtihanla 
ve .Jandarma, GUmrük ;\Iuhafaza ve 
Orman Muhafaza kıt'aları Gedikli 
Erbaşları üç ay evvel orduya celbe
dilmek ve imtihanları orduda yapıl
mak şartiyle keza imtihanla yedek 
Teğmen nasbolunurlar. Bunlarııı or
duya celbinden tahsisatları Milli 
Müılafaa Vekilliğince tesviye olu -
mır. Sıhhiye, Nalband, Müzika, 
Tüfekçi ve emsali Gedikli Erba~lar 
ise yedinci sınıfın yedek askeri me
murluğuna nasbolunur. Ve silah 
altına alındıkları zaman meslekleri 
dahilinde hizmetlerinde kullanılır -
!ar. 

Gümrük tarife kanunu değişti

ren kanun da dün vilayete tebliğ 

olunmuştur. Haziran 1923 tarihli 
ve 1499 numaralı Gümrük tarife ka
nununu değiştiren 2255 numaralı 

kanunun üçüncü maddesinin be.~in
ci bendi aşağıdaki şekilde tadil ve 
bu bende bir (C) fıkrası ilave edil
miştir. 

Bend ve fıkra şudur: 

"Adet veya kıymet veya hacim 
üzerinden resim veren ve yahut re
simden muaf olan eşyaların ambala
jı.,, 

C -Hacim üzerinden re~im ve
ren tazyik veya temeyyü edilmiş 

gazların, bu gibi eşyanın emniyet 

Çckoslovakyadan ayrılıp J'olor.· 
ya, Macaristan, ve Almanyaya !iti· 
hak olunan topraklardan memlekc· 
timize gelecek eşya hakkında son 
işara kadar hi~bir muamele yapıl• 
maması hakkında Gümrükler idare· 
si tarafından alakadarlara tebliğat· 
da bulunulmuştur. 

iki kaçakçı kadın yakalrdı 
Dün, Pireden limanımıza gele'l 

ltalyan bandıralı Palastina vapurıı 
yolcularmclan Mari ve Sofi iı;mind• 
ki iki kadının vaziyetlerinden şüp
helenen muhafaza teşkilAtı memur
lan üzerlerinde arııştırma yapılma• 
sına lüzum görmüşlerdir. Bunun lio 

zerine yaptırılan muayene netice
sinde Uzerlerlnde iki kilo kadar kıy• 
mettar ipekli kumaŞ bulunmuştur 

Kumaşlar müsadere edilmiş ve suç· 
Jular hakkında da kanuni takibat 
baıılamıştır. 

Hatay vapuru bir sandah 
kurtardı 

DUn saat 14 de Silivrinin talm· 
ben 5 mil kıble cihetinde 2 çüte be
yaz bir balıkçı sandalının denizde 

açıklara doğru tehlikeli bir surette 
sürüklendiği görülmüştür. O esna· 
da oradan ge~mekte olan Hatay va· 
purunun suvarisi uzaktan verilen ls
timdacl işaretleri üzerine sandalın 
yanına gitmiş ve kazazedeyi kurtar
mıştır. Verilen malıinıata göre san· 

dalda bulunan bir tek kişi sandalın 
sahibi Büyük çekmeceli Sabahettin· 
dır. 

ve Reliimetle nakli için kullanılan ,, .. •••••••••••• 
mutad ambalajları resimden muaf. T A K V f M 
tır. 

4 kumarbaz yakalandı 
Cibalide Zeyrek caddesinde 1.10 

numaralı kahvenin sahibi Hasan 
ile karısı Kamile Mehmet veZiya 
kumar oynarken cürmü meşhud 
halinde yakalanmışlardır. 

Tan sinemasının bacası tutuştu 
(Pangaltı) daki (Tan) sinema·· 

sının bacası elan akşam ansızın tu
tuşmuştur. 

.. ...................... \Al\111 

30 hk Kinun 1938 CUMA 

Hicri : 8 Z i 1 k ad e 1357 
Rumi : 17 İlk Kiaun 1354 

Kasım ı 53 

Do~u oaati : 7,24 

Ô~le ı 12,16 - ikindi ı 14,37 
Akşam: 16,49 - Yataı ı 18,28 

lmıak: 5,39 
Gelen itfaiye hemen ateşi sön

diirmü~. etrafa sirayete meydan ve-

rilmemiştir. '•••••••••••ııl' 
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Harici 
ispanyada harp şiddetlendi , Siyaset 

Rumenler Dün Mebus 
G. sarayı Yendi. ı Namzetleri 

Macı 2-0 Kazanan Rumenler Çok ilan Edildi P o 11 tik a m ı z 
• Dört İtalyan Fırkası 

Büyük Zayiata Uğradı 
(Battarafı 1 inci sayfada) 

!erine gittikçe yaklaştı, Milletler 
Cemiı·etine girdi ve bu cemiyetiı 
tem«i.I ettiği 'ulh ve anlaşma ru 
huna daima .i1<dık kaldı. Ayni za
manda gerek Balkanlarda gerek 
"ark kom•ularile sıkı müuasebet
ler be•led'i, misaklar akdetti. Tür
kiye sözlerinin samimiyetini, po -
litika.•ının ciddiyet ve hılliRiyetini 
fiiliyat ile i.~bat etm~tiı-. Bütün dün 
yaııııı itimuı.t ve sempati•ini celbe -
den lıu sulh v~ i.<tikrar politikasın
da na .. vekil •ıfatiyle ismet İnönü 
nün nıÜhiın hi:;~e:-4i ve hizrneti nıey
daııdadır. Şimdi Cumhurreisi $ifa· 

tile ayni siya.•eti takip edeceğinde 
tereddüde mahal olamaz. Zaten 
telgrafta ılıı bunun ahi bir iddia 
yoktur. 

Gilzel Bir Oyun Gösterdiler 
(Bat tarafı 1 in.el aayfada) 

saylavhğıııa iktisat vekaleti denf1 
___ ,...,.~··· müsteşarı Sadullah Güney, Anlcarı 

Frankistlerin 24 Tayyaresi Cümhu
riyetçilerin 61 Tayyaresi ile Çarpı

şarak 20 sini Düşürdüler! 
Burgos. 29. (A.A.J- Dün Leri

da ovası üstünde 24 Frankist tay
yare ile 61 cumhuıiyetçi tayyare 
arasında bir hava muharebesi vu
kua geldiği ve cumhuriyetçilerin 
tayyareler!nden 20 sinin dii~Urül
düğü haber vc·rOmektedir. 

Bllt'selon. :...'9. (A.A.)- Fran-

1 
kist kıtalan bilhassa Balaguer ve 
a?ağı Segre mıntakalarındakl cum
huriyet mevzilerine hücum etml~
l~rdi. 

Dalagner mıntakasında, Lerida
nın şi.rrıalinde Frn.nk:..l topçusu sa· 
bahtan itibaren saat H'e kadar 
cumhuriyet me..-zilerinı bombardl
ıııan etmiştir. rutcakiben düşma'l 

tankların yardımiyle A!l<'ntıu :,ıııno

linde Merengut> ve l\Iontoro mevzi
leerine hücum etmişse de ilerliye
miyerek iki tank bırakml,'ltır. 

Aşağı Segre mıntakasm.da dört 
ltalyan fırkası, mühim tayyare ve 
tank kuvvetlerinin müzaheretiyle 
cumhuriyetçilerin Solera.s ve Gra
nadellas mınta kalanndıtki mevzilt>
rini ynrmağo <;alışmış..•a da bütün 
gayretlerine. rağmen, cumhuriyet 
tayyare ve topçularının şiddetli mu
kabelesi önünde büyük zayiata uğ
rayarak geri <;<'ki!mek meeburiyc-ı 
tinde kalmıştır. 

Diişman burada iki tank no bir i 
tayyare kaybetıniRlir. 

1 

ltalyan istekleri için bir. 
Konferans T op1anıyorl 

1 (Batlarafı 1 inci aa:t-famızda) ' 
ııın idaresine iştiraki, 1 

3 - ttalyarun Addis-abeba-Cibu
ti deıniryolunu satın alması . 

Bundan başka Oeuvre gazete.,i, 
Figaro'nun &rlin ve J,e journalm 
Roma muhal irlerl, İtalyan mutale
batının tetkiki i in bir dörtler kon
feı'!ln.<ının içtimoa daveti ihtimalin
den bahsetmektedirler. 

Figaro gazetesinin muhabiri i
l&ve ediyor; 

Yan resmi olan Alman mahafili 
•. amma aöz ııöylemeğe salihiyettar 
olan bir zat, 11u beyanatta bulun
muştur: 

Hel'Ş"y, tng-iliz nazırlarının Ro· 
maya yapacaklım görüşmelere bağ
lıdır. Fakat ı:eri bir itilaf elde et
mek milmkün d~ğildir. Münih kon
feransı gibi bir konferans akdi ih
tilafın halli i<;lıı en iyi çare olabilir. 

Bilakis Ordre gazetesi, şöyle dı· 
yor: 

Demek iş böyle. B. Chamberlain 
Rom aya FraD-qız. İtalyan meselcleı i 
hakkında görüşmek için gitnıiye

C!'ktir. Mumaile\·Jı, bir simsar gitıi 

hareket etn:Liy~ği gibi, başkasının 
zararına yapılacak fedakarlıkların 
cömert habercisi de olmıyacaktır. 
lngiltere.}i herşeyden evvel alaka
dar eden nokta, tspanya işlerinin 
gidişidir. Londraya gelen son rapo!'
lara göre, İtalyanların general Fran
coya gönderilmiş olduğu takviye 
kıtaatı mıktannın 16 nisan itilafının 
tasdi.kinden mukaddem geri alın
mış gönüllüler mık~arından çok 
fazla olmasınıı. binaea 1ngllterenin 
bu hı.ıaw.talti ıl&kaaı biıyüktı.ı.r. 

Bir İtalya.ıı ıucteai ne diyor 
Roma: 29. (A.A.)- Yan resml' 

(Giornale d'lWia) Fransız-ltanlyan 
miin•sel)et!erini tahlil ederek töyle 
yazıyor: 

Tunus bir Fran.eız toprağı sayı
lamaz. Burası Badece Fr•nsanın hi· 
ntayesi altına &'irmiş bir memleket
tir. Binaenaleyh bütün devletler ve 

Yanlış Ha~rler j 
Paris: 29. (A.A.)- Liberte ga· 

zetesi dırektörü Jacque.< Doriot'
nun B. DalnJier'nin Tunus ve B. 1 
Chamberlain'ın Roma seyaha.tları j 
a.rifeı;inde ortaya atılan yanlış ha· 
berleri tenkid eden bir makale,ini 
neşretmiştir. 

Doriot bu makalesinde hükiım~t
ten istihbarat ajanslarının bir kont
rola tı1.bi tutulma~ını ve yanlış ha
bt'rlcrin şıdcletıe cezalandırılmasını 

istemekteJir. 
ftalyan İstekleri Romaaa 

görüşülıniyecek 
Londra:29. IA.A.)- Daily T.

legraph gazetesi, Fransız maı;lahat
güzarının Fransa ta.rafından.Tunu 
anla§masının iptali hakkında ttal
yaya verilen cevabı 1ngliz hariciye 
bakıı.nlığuıa tebliğ ettiğini yazıyor. 
Gazeteye göre, Fransız maslahatgü
zarı, ingliz nazırlarının Roma.ya ha
reketınden evvel birçok noktalara 
İngiltere 1 ükiımetinin dikkatini ~eı.:-1 
miştir, 

Buna mukabil Daily Herald ga· 
zetesl, Fransız hariciye bakanlığı 
Paristeki ingli.z büyük elçisine tn
gilterenin bu meseleye müdahelesi
ni arzu etmediğini bildirmiştir. ı 

Daily EkspreH gazetesi ise, Ro
ma görüşmelerinde başlıca mevzuu 
İspanya meselesinin teşkil edece~i 
kanaatindedir. 

Suriyede Fransa 
Aleyhtarlığı 

Hürriyet partisi reisi 
Fransaya hitaben bir 
açık mektup neşretti 

Eğer Türkiye Cumhuriyeti ile 
Son-etler Birliği arasında, muhar
riri~ dediği gibi, hafif bazı suite
fehhümler tahaddtis etmi;;se hmet 
1nö,ıüııiln bunları izaleye himmet 
etıne,inden tabi! bir hareket ola -
maz. Biz do•lumuz Sovycllerle iyi 
kom,uluktan çok memnunuz. Bu 
mem.ııuııiyetiıniıi temin ederken 
bunun ba•ka bir memlekete karşı 
~içbiı· iğİıirar ye husumeti ifade 
">ıediğini de tasrih etmekte te

reudtit etmeyiz. 
::.Uisaı olarak Almanyayı göstc ·ı 

rebiliriz. Rus;·a ile Alman; a arasın 
daki his>irntııı ııek dostane oldu -
gu id,Ha ~dilemez. ~~at onların 1 
gerek ideolojı gerek sıraset bakı- 1 
mından iyi anlaşmamaları b!zi en 
faal iktisadi \·e ticari milnasebet
lerl; bağlı olduğumuz Almanyaya 
kar.sı da samimi dostluk rabıtala
rile' hağlanmaklan menedemez., 
Bizim yulanım~za kar~.ı mütec.~viz 
bir siv:.sel takııı etmıyen butun 
devletlerle iyi münasebetler bes 1 

!emekten başka bir emelimiz yok
tur. Bundan dolayıdu· ki, Alman
~·a ile do~lluirumuzdan lıahseder -
ken Ha.tav darnsıııın hallinden 
soura aramızda niıho~ bir delkü
temas vesilesi kaln1ıyan Fı·ansa 

ile tarihi kültür münasebetlerimizi 
ve doslluklarımızı hatırlamakta 

uYk duyarız. 
Buglinkü Türkiyeıtin mukadde -

r:.lı me,;uliyetini yüklenmiş olan 
İsmet İnöııü ile me,;ai arkadaşları 
•iddetli lıir istihclat elen-inin kahır. 
İarı içinde hürriret ideali a~kı ife 
yeti~mi~ in.anlardır. ::.Uilli i"tiklal 
müc:ıdclesi kazandığı zu1ere mil -
!etin lııikimiyetini iliın ile ta~ giy -
dirdi. Bu ıırensilıiıı tatbikat sa
hasına çıkarılma.;ındaki •ekil bü
yük garıı demokra<ile6ııiıı kl<i•ik 

1 

tarzlarından tahallüf edebilir. Fa-1 
k. . h . ll .. t 1 kat Tür ıyenın u~usıye erını. a-

rih \"e an'ane:-ıini, kültüraııün ha -
Jiııi g•izöniinde fulmak icap eder. 
S••ııelt'I' geçtik~e. rejim derin kök
ler saldık~a Türk Cumhurıyeti ken 
di.<i11t' temel olanık kabul ettiği 

Birkaç maç yapmak üzere şeh-ı 
rlınize gelen Romen muhtelit taki
mı dün ikinci maçını Galatasaray 
ile yaptı. Birkaç güııdenlıeri yağ
makta olan yağmurun tesirile saha 
adeti bir bataklık haline geldiği i
çin oyun oldukça zevksiz bir suret
te cereyan etti. Hakem Nuri Boquf 
un idareı inde ba.•lanan oyuna Ga
latasaraylılar ...tlirn Adnan ve Sü
leymandan mahrum bir şekilde 
derme çatma bir takımla çıktılar. 

Romenler ise Fener bahçeye çıkar
dıltları takımın bazı hatlarnı ihti
yat oyuncularla değiştirıni.şlerdi. 

Fa.kat imtihanı Romenler kazandığı 
içinoyuna Galatasaraylıların mer
kezden bir hücumla başlandı. Fa
kat Romen milli takımının dokuz 
oyuncusu bulunan Romen muhtelit 
puvanını derhal keserek Galatasa
ray kalesine atıldılar. 
tık dakikalarda müte,·azin bir su-
rette cereyan eden oyuna Romenler 
gittikçe hakim olmağa başlıyarak 

Galatasaray kalesini tehlikeli vazi. 
yetlere sokmağa başladılar. Romen
lerin üst üste yaptıkları bu akınlar
dan birinde mesafenin yarısına ka
dar ilerliyen Romen müdafilerinden. 
kurtulan topu Galatasaray fordları
nın ayaklarında dolaştıktan sonra 
üç metre dahilinde kaleci ile karşı 
kıır~ıya gelen Bülendin ayağına geç. 
ti. Bülend de büllin seyircilerin 

önilnde topu dl.'larıya attı. G<ı
latasaraylıların ilk dakikalarda ka
çırdıkları bu golden sonra Romen· 

Ziraat 
Kongresi 
Komisyonlarında 

( Baftayafı 1 inci aayfada) 

katle tetkik ve intaç etmekle bu
gün de me,,ıgııl olmu~ardır. Ez
cümle Sürey,ı·ıı Gencalın başkanlı
ğında toplanan ziraat sanatları ko-

misyonunda memlekette koııserı·e 
~anayiiuin iııkL~ııf Ye bu sm·etle 
memleket mAllamıııı kıymetlendi
rilmesi, bira, ~arap, konrak sa
nayiinin eşa'lı ~<>kilde ilerlemesi 
mabadiyle memlekette bir fıçı Ra
nayii kurulması, şaraıı bira ru -

"umu azaltılmak 'urelile bunların 
ucuza mal cdilme<i ve bir de ~işe 
~a.nayiinin bira, ~arap ve ~üt sa -

natlnrıııı ilerletecek şekle ifrajiı 

m~seleleri gör~lilmü*tiir. Çiftlik 
ıne,·zuu üzerinde de çalı~ılmı~tır. 

1 

Diğer delegeler de bugün gu .
1 ruphır halinde ziraat enstitüsüne I 

ve or'llan çiftliğilıe giderek tetkik-! 
!er y•apnıı~lardır. 

Heyeti ıımumi~·e içtimaının ha-
nıillelin hakimi)·Pti prensibiue da- 1 
ha bağlnıımı~ ve gözünü ou yilk- ı-arelli olacağı anla~ılmaktaclır . 
sek idoalden ayırmamL,tır. Bina- Ankara 29 (A. A.) - P.iı·inci 

enaleyh ideoloji bağları bizi İngil- kiiy Ye ziraat kalkıııma kongresi 
tere. Birleşik Amerika. Fransa komisyonları bugün de toplanarak 
gibi büyük garp demokra•ilerine ruznameleriııi tc~kil eden mesele-

bağlar. !er üzerinde görüşmelerine devam 
Şu \·aziyet içinde buluııan. mil- . . 

li iqtiklidi ilurinde o kadar hasıııı etmışlerdır. -------siı•t>t ile litriyen Türkirenin takip 
edeCl'Ki harici •iya•et naklondal r'inlilerin Sulh 
tereddude hiç mahal olamtyacağı- "' 

lll böyle bi~ ve~lle ile tekrar imka- 1 Şartları Nelerdir 
nıııı huldııgumuza memnunuz. 

RÜ!lı'yfa Cahid YALÇIN 
billwısa İtalya bu himaye rejimi 
mevzuubahis olunca hak iddia ede
bi'irler. Fraııatz siyaseti Akdenizd.,._ 
in muvazeneyi bozmak tehlikesini 
göstermektedir. Filhakikl. Fransıı 

Tuntıııtaki ltalyanlann vaziyetiru 
değiştirmeğe çal.ışıyor. Fransızların 

istediği Tunustaki ttalyanlan fran· 
ııızl94tırarak ortadan kaldırmaktır. 
İtalya bütün vasıtalara müracaat 
ederek oradaki !talyanların imhas:
na mani olacaktır. Diğer taraftan 
Fransız devlet adamlan unutmama
lıdır ki, İtalya Tunus üzerindeki 
Fransız h!maye.qini ancak oradaki 
ltaıyanlann haklarına katiyen ria
:Yet edilmek §artile kabul etmişti. 
Raıbuki Fransanın Tunusu ilhak 
Y.oluna girdlğin.i mtıeahede ediyoru~ 

Berut: 29. lA.A.)- Süriye Hilr
riyet partisi reisi Azme, ~ransaya 
hitaben neşrettiği bir :ıçılt mektup· 
ta Fran.san.ı.n şimdiye kadar Süriye· 
ye karşı takibettiği lliyasei(i değiş
tirmesi lizınıgeld.iğini ve Suriyenin 
de Fransaya kartı olan siyasetini ============== 1 

deği~tirnıek mecburiyetinde k.aıabi-ı Kahvelere küçük 
Bl1tün harpte Çinliler 300 bin 

Japonlar 650 biu Zlyiat 
vermişler ! leceğlnl beyan ederek dıyor kı: 

Suriye bundan böyle ne siyasi 
entrikalara ne de her hangi ecnebi 
tahakkünıüne katlanamaz. Fransa 
Stıriyeyi düşmanlarla birleşmek ü
zere Fransanın başına bir felaket 
gelmesini lstemeğe sevketmemelidri. 
Bugün Suriyede hürriyet bayrağını 
açmağa hazır binlerce genç vardır. 

Mebus an Meclisi Tatil Edildi 
Şam: 29. (A.A.J- Mebusan 1 

meclisi bir ay müddeti& tatil edil
miştir. Bu karar F11ansız parlanıen 
to~unun siyasi vaziyeti ancak yeni 
Fransız komiserinin muvasalatın

dan sonra tetkik etmek ia~ su
retinde tefsir edilebilir. 

çocuk alanlar 
Birer birer yakalana
rak adliyeye teslim 

olnnuyorlar 
Bın·sa, (Hu<usi) - Vefikiye ma

halle3inde oturan Murtaza ile Na
mazgah mallesinde oturan Hakkının 
mlikerrer emrü tenbihata rağmen 

kahvelerine küçük çocuk aldıkları 

görüldüğünden adliyeye verilmiş

lerdir, 

Diğer taraftan bu kabil kahve
ciler hirer birrr yakalanarak mah
.kemeı-e te•liın ulıınııı1'kl>ldırla~ 

Tchoungking. 29. (A.A.)- Kou-
mintang'ın kongresinde Mareşs 1 
Tchiang-kai-chek, Çin'in kendi mü1 · 
ki veya idari tamamiyetine riayet 
etmiyen sulh şartlarını kabul ede
miyeceği gibi Milletler Cemiyeti mu
kavelenamesi ahkamına muhalif o
lan sulh şartlarını dıı kabul etmiye
ceğini söylemiştir. 

M:ıreı;al, muhasematın bidaye
tindenberi Çinlilerin 300,000 i mak
tul olmak üzere 850,000 zayiat ver
mi:.ı olduğunu, Japonların zayiatının 

iııe 650,000 e baliğ bulundutunu ilıl- I 
va etmistir. 

!er vaziyete büsbütün hAklm olma- saylavlıi-ına Nafia vekAleti mıl~t& 
ğa başladılaı-. şan Arif Baytın, htanbul saylav· 

25 inci dakikada soldan;yaptık- lığına emeldi G e n e r a 1 Ki 
!arı bir hUcum esnasında Hol insayd- zım Kuabekir Genbaşkıırc;ı. parti 
ları sıkı bir ~ütle ilk golil çıkard. namzedi olarak onaylanm!fhr. 
38 inci dakikada yine soldan yapı- Sayın '!•çicilrre bildirir ve llan 
lan bir hilcumda sağ insaydl.arı i- edt'rım. 
kinci Romen golünü çıkardı. Dev- r.. H. P. Genel Başk'<n vekili 
renin bundan sonraki kısımları Ro· Ba~vekf! 
menlerin kale denilebilecek bir ~e- Celal Bay~ r 

kilde oyn~dıkları hakim oyuna nı- Istanbulda 
hayetlendı. 

İkinci devre: 1 y k• 
Galata.saraylılar bu devreye ta- a rln l 

kımlannda garip bir deği~iklik ya· s • H } -
parak çıktılar Sağ bek oynıyar, 1 eçım azJr JgJ 
Burhan birincı d<'vredc bir parça I Diğer vilii) ellerde olduğu gibi 
antreman'lzlıfı anlaşıldığından ;·e- ı ~·arın •ehrimizde de intihap yapıl._ 
dek oyuncu da bulunamadığı içiıı caı(ı ıdırn hu hususta parti ve bel. 
müdafaanın sol tarafına 5 ı;cncden- clıyece kal.eden hazırlıklara Kirişil
beri futbol oynaınıyan O.man gcti- ı miştir. 

rilınişti. Fa.kat Roıncnlerin daha i- Tıuföl intihuıı '><illdığı yarın 5a· 
!eri d1<kikalardanbeıi itibaren yap- bah merıu<inıle Cııiversitey" gotüril
tıkları sıkı hücumlarla Oeınanm lecek ,.c müııtehilıi siıtıil<'r orana rey 
antremansızlığt anlasıldığın<lan }·e~ erini vert·c-.·klerciir. 

rine yine Bürhan geçti. y . V ] ·ıı • • 
Galatasaraylılar bu dcHe nislıe- enJ . e {) erJmJz 

ten daha düzgün bir oyun oynnm::- D 
!arına rağmen knçırdıklnrı miitead- Ün Jşe 
dit goller yüzünden maç IHt 'lelic<• ı-
le nihayetlendi. Romen takımı bı:- Başladılar 
gün Fener mııcma nazaran dah1 
güzd bir oyun gii~tcrdi. 

Galatasaraya g~lincc: Bn nıE 
hinı maça çıkaı·dıkları uydurma çat
ma takımdan esasen daha fvJa bie 
şey bckleneını·zdi. 

Alır Sakar 

Gece vakti Udla 
ilanı aşk eden 
Genç Sarhoş ! 

(B~hırafı 1 mci sayfada) 
mütee..sir ol1<rak kıza haber gön
dermi.~ ve kendi,ini reddetmemeii · 
ni bildirmişse de Sanıiye, Jhsar.ı 

sevemiyeceğini, kendi.<inden vaz · 
geçmesi cevabını vermiştir. Bu te
essürle thsan dün akşam fazla rakı [ 
içmiş sonra evine f{iderek udwıu al· 
mış ve genç kızın kapıst önüne gel-ı 
mıştir. 

1hsa11 burada udu <:a1n1ağ·a ba~~ 
lamış ve bir yandan da sarkılar o-ı 
kumağa koyulmuştur. 

Komşular ve sokaktan geçenler 
1 

bu garip ilanı a~k salıne;;ini merak
la seyretmişleı fakat bir aralık ı 
(Ud 1 daki ahenk cıntarak pek til 
perdeye yükseliıwe komşular şika

yete r • -bur olrnu~lardır. 
Gelen poli~ler udin ıl.~ıkı karako · 

la dav • ctmişlcı·"c de 1bsan bu da· 
vete icabet etmemiş. ü.'lelik polis
lere de hakaret ettığinden yakala
narak dün Abliye 4. üncü reza malı 
kemesine verilmi.ştir. ı 

Mahkeme kendisini 30 gün hap-1 
se Ye 30 lira para cezaı>ına mah
kfım etmU;tir. 

Düğün E viPde 
Bir Cjnayet 

Davets:s eve gelen bir 
genç gelinin babasını 

öldürdü! 
Çeşme (Hususll- Alaçatı nahi

yesinde korkunç bir cinayet olmuş
tur. 

Davud oğlu Hasan Belkıran is
minde bir adam genç kızı Haticeni'l 
düğününe davetsiz gelen 4.9 yaşında 
Na.il Karakonu evden koğmuş, bu
na kızım Na.il de eline geçirdiği bir 
bıçakla genç gelinin zavallı babası
nı öldürmüştür. 

Katil kanlı bıçağı ile berabeı· ya
kalanmırştır. 

Köy muhtarını yarala
yan çobanlar 

Menemen (Husus!) - 111eneme -
nin Tahirpat mahallesinde oturan 
Ali k8.hya ile kard~! Mustafa köy 
muhtarını bıçakla yaraladıkların -
dan tutulmuşlardır. 

Ankara ~!l (Telefur. ;) - Yeni 
:II:ı:ırif vekilinıız Ha.<an Alı Yüool 
ve lktı>at \'ek;limiz Hü•nti Çakır bu 
güıı vazifelı-rim' ba~ladılar. 

Her iki »ekil de reisicumhur ta-
nıfınılan l.nıyuruldular 

:Jbarifte ,.e IkliHatt.a hü.ı ük nıik
ya;ta tl'lıcdtlüller olacağı ~ııyia h~
linde devernıı etmektedir. 

Türk Dili Kurumu 
reisrği 

Yeni '.\Inarıf wkilinıiz Hagan 
Ali Yürel arni zamanda ::>affet Arı
kaııdan inhilı11 eden l'lirk Dilı Ku
rumu ha~kanlığtnı da ifa e,\ecek
tir. 
lc.l/JİYZ...'DJ.. IJ.-1.:;;KA. Db'G/ŞIKLIK 

OL,tCAK J!l? 
Kalıiıwde son yapılan deği.~iklik 

Ankarudaıı· "Jfalıcr" refikimize bil
dirilıliğint' gür<' bir takını yeni ııayi
alarm zuhuruna 11ebep olmuştur. 

Bu şaı·iala ra isliııııden kaydoluıı
duğuna göre önümüzdeki aylar içiıı
d., kabinede bazı deıthıiklikler olaca
ğı soylcıınıckte<lir. 

Bu :;t..~yialar arasında en kuvvet. 
li görülen son ı,rıııılerde rahat.<ız bu
luııciuğu <öı leııilmekle olıın Milli 
Müdafaa vekili Kazım Özalpın i.~ti
fa etlecegidir. Tahakkuk etmemi~ 

bulunmasına rağmen bu haberler 
cümlesinılcn olarak Jandarma u · 
mum kuıruıııdıını general Nacinin 
veya orgeneral Kıizımııı Milli Milda
faaya getirileceği de ihtiyatla kay
doluıımakbıdır. 

Bunlardan b a ş k a :Ualiye 
vekili Fuat Ağrahnın ela kabineden 
çekilerek yerine mebu• seçildikten 
sonrn Ziraat bankası umum mil -
dür muavini Cezmi Erçinin getlrile· 
ği kuvvetli bir ~ayia halindedir. Ka
binecle şimdilik ayrıca bir tebeddııl 
mevzubahis değildir. 

lngiltere Burgos hüku· 
metini protesto etti 

Londra. 29. (A.A.J- İngiltere 
hilkilmeti, hamuleeinden 10.000 ing
liıı lirası kıymetindeki !tısını tngilte· 
reye ait olan Yunan bandıralı At
las adındaki Yunan vapurunun Pal
ma.da mevkuf bulunduıulınıuıını 

Burgos hükiımetJ neromde protes· 
to etıni.ştir. Fazla olarak vapunın 
hamulesin.in büyük bir kısqu, tng
liz sigorta §irketleri tarafından aı
gorta eclilmişti. 

Alınan iktisat na:r.ırı Londraya 
gidecek 

Londra : 29. ( A.A l - Fnanciıı.I 

Times gazetesi, yeni sene ba~langı
cında Alman iktisat nazırı B. Funlı
un ticari meseleleri müzakere etme]( 
üzere Londrayı ziyareti hakkında. 
yapılmakta olan göriiamelerin mü
sait bir surette ilerlemekte olduğu• 
nu yazmaktadır . 
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""~::~:::~::.;·r,::;::;t:.,~: lstanbulun Meşhur Semtleri Ahmedin Köyden Gic!işi 
sinin ikincisi de Dahiliye Vekili ve • . Bu··yu"k Bı·r LJaAdı·se 'dı· Parti genel sekreteri Doktor Refik J:J ~ l j 

Saydam tarafından açıldı. lstanbulun Tarihe Mal Olan Meşhur Semt 
Gazetelerde bir hadisenin tesb:-

tinden fazla bir alaka uyandırma

yan bu serginin çok büyük ehemmi
yeti Yardır. 

Bu, lıialletayin güzel fotoğrafla
rın bir araya toplanarak teşhiri de-

ğil, b.ziın fikrimize gore yurd sevgi
si telakkisinin lıaı;laıııııcıdır. 

Bunun ifade t·ttıi;·ı ı113.nayı an· 

latıııaıca ~alı~alını .. 
.'on :> ıılarda memleketimizde 

hr •ahada her iş J·apıldı. Fakat 
(Yurd sevgisı, yurd propagandası) 
maalesef yapılmadı. Halbuki buna 
pek çok ilıtiyaeırnız vardır. Hala 
bin;oklarımız (dört yol) dendiği 

zaman portakal ve (İzmir) dendiği 
zaman üz\inı, (Bursa) ismi geçtiği 
zaman ipt'k böceğinden başka bir
~ey düşıinemiyor ve hatırlamıyor. 

Milli Şef İsmet 1nönü'nün son 
yaptığı Kastamonu seyahatında 

uğramış olduğu Daday, Çerkeş, Kü
re gibi kasabaların ismini seyahat 
yesile.•iyle gazetelerden duyan ve 
öğrenenlerimiz pek çoktur. 

Bir yeri görmiyen, bilmiyen, ta
nımıyan insanların o yurd parçala
nnı sevmesi çok zor bir iştir. 

Filvaki coğrafya kitablarında 

m"mleketin dört bir köşesine ait 
re~iınler vardır. Kaç yıl evvel nasıl 
ve kin1 ta rafından çekildiği maliıın 
olmıyan bu resimlerle acaba çocuk
lara yurd sevgisi aşılamak imkanı 
Yar mıdır? 

Başka memleketlerden örnelc 
alalım. (Lıyon) u bir Fransız (Pa
rıs J kelime.,ini telaffuz ederken he
yecandan titrer. Bir tngliz (Londra) 
derke:1 adeta kendınden geçer. Hat
ta bir Yunanlı (Atina) kelimesinin 
bulı.nduğu bir şarkıyı dilinden dU-
şürn1cz. 

Ona bu sevgiyi, bu bağhlığı te
min eden , o yerlere ait pek çok ve 
güzel r~sımlaın her fırsattan isti

fade ederek kendisine gösterilmi§ 
olma~ıdır. 

Xitekiın bizim de başımızdan 
<:ok gc~nıiştiı. Sinemalarda, hava
dıs filimleri arasında, 5•ahut filim
Jenn cereyan ettiği şehir ve kasaba
laı daki manzaraları seyrederken 
gayri ihtiyari onlara bağlanıyoruz. 
Ye içimizde bilmediğimiz bir his bi
zi o memleketleri görmeğe sevkedi
yor. 

Kaç kadın ,.e erkek tanırım ki 
Macar filimlerini seyr ede ede (Bıı

clape~te) ~ ~ ıl.deta iışık olmuşlaı·dır. 
En büyük emelleri, arzuları hatü 
gayeleri bir kere Budapeşteye git
mek ve görmektir. 

Yabancı memleketlerin bilmeden 
hhısetmeden üzerimize yaptığı tel
kinlere karşı koyacak ilk va~ıta. da 
memleketimizin güzelliklerini de 
tesbit ederek bunu Türkiyenin, her 
şehrinde, her kasabasında göster
m~ktir. 

Matbuat umum müdürlüğünün 
iki yıl evvel neşretınig olduğu (fo
tografla Türkiye) tam yerinde dü
ıünülmliş bir ha.ceketti. Fakat bu 
çok nakıs olduğu için tamamlana
cağı muhakkaktır. Bıından başka 

yine matbuat umum müd\irlliğUnün 
tertib ettiği (fotograf sorgisi) nin 
birinci~lnln yaptığı tesir h&la hafı
nlarımızdadır. lkinci !otograf aer
ıti8! de ayni derecede alal(a uyan
cl ırmı,tır. Nitekim Parti kongre
ıJ, ılraat ve lcö7lll kalkınma kong
releri veslleslle Ankanıya &iden 
;yüzlerce murahhasın takdlrlnl ka·· 
r:anmıştır. Fakat: 

Acaba bu aergtyl latanbul, h
mlr, Ada.na, Sıımsun &ibl ?ıUyük ee
hirlerden bl!ilıya.rak Halkevlerlnln 
bulunduğu blitUn kasabalara ıtöt\ir
menm imkanı yok mu r 

işte bu saman sorgl ile asıl mak
sadını yapnıı~ olacak ve gü2el yur 
dumtzun güzel manzacalan geng, 
ihtiyar ınııanların dınıağınd& tanı 

ve ate.5li bir heyecan kaynafı ves\
fesinl görecektir. 

Matbuat umum mUdUr!Uğünn 

sergiden dolayı tebrik ederken bu 
dil§Unceınlze lştlr4k edeoeğlnl tab
ının edlyorUL 

)'iLKi 

Adlarının Menşei V e Meşhur Eserler 
lif üzeler nıiman Bay Kemal Al· 

tan; "tslanbulun meşhur semt 
adları" nıevzııu üzerinde dün ak • 
şam '"Eminönü Halkevi salonun • 
da,, çok ehemmiyetli bir konferans 
vermi~ti. İstanbulun bir takım fo
rmlara, mıııtakalaı·a ayrılmış eski 
saha'1, Türkler einde yeni mamii· 
relere büründüğü zaman ataları -
mızın bırakmış olduğu yadigar e
serlere izafe edilmiş olan mühim 
semtlerin Türk adlarını, ilk Eyüp 
Sultandan başlıyarak saymıştı. E
yup civarında; "Kasım çavuş, Kı· 
zılca meHcit, Bey mescidi, Kiremit
çi Sitleyman Çelebi, Şah Sultan, A
ğaçlıçeşme, Zal Mahmut, Cezri Ka 
sım, Nişancı, Baba Haydar,, ma
hallelerini anlatırken mevcut eBer Meşhur kadın ıairimiz Fltnetin tllrbeai 

lerle baniled hakkında tarihi ma- ... ---- - ----- -- devrin kıymetli sanat eserleri ıi

zcrinde mısra tarihi teşkil etmiş 
olduğunu, şair Fıtnatın babası 

:'.\I\iftü hoca Esad efendinin Aya -
sofya civarında yerebatan mahal
lesindeki kiltitphanesinin bir kira 
evi haline •okuldu!(onıı, ~air Fıt
nat ile 16 ıncı a>mn kadın şairle
rinden Hubba hatunun Eyup•ul -
tan caddesinde, kubbe'i Uzerle
rini yabani otlar bilrümüş, içeri•i 
ftcleta birer mezbelelik olmu~ yan 
yana türbelerinden bahsetmiştir. 

lilm~t vermiştir. 

Kemal A}ta.n; bilhassa Eğri 
kapıdaki tarihi (Anamas zından -
!arı) mevkiinde bulunan Alaiyeli 
hoca (ivaz efendi camii) nin pla-

Yazan: 
Kemal Altan 

Müzeler Mimarı 
nındaki hıtsı1"iyetleri izah ederek ;.. _____________ .. 

en kıymetli Türk çinileriyle, sa -
natklirane yapılmış motifleriyle 
bakımsızlıktan günden güne ha -
rap olan bu gilzel eserin onarıla
rak kurtarılmasını candan temen-
ni etmiştir. Bundan sonra car.ıi-

Ey\!Aıde Ka11mçavuı cam! 

ye çevrilen Eizans eserlerine geçip 
Türklerin kendi öz h .. rsı arasın

da bulundurdukları eski Bizans 
eserlerinden Pamma Kiristos kili

hay fan, tabibi ehil de lan,, mezarı 
kitabesini havi tabibi hekim çelebi 
niıı, ayrıca Sultan Selim hanın 
hocası Ataullah efendinin 973 
hicri tarihli mezarlarının hiç ol
mazsa biraz düzeltilerek kaybol
maması temennisini izhar etmiş, yi
ne Vefa civarında Fatih ulema
sından Fahrettin Acemiden sonra 
Şeyhislam olan (~1olla Hü•rav ca
mii) nin avlusu içerisindeki koca 
Sinanın eserlerinden (Hüsrev Kel
hilda Darülkarasi) nin belediye ta
rafından ehemmiyet.,iz bir kira 
bedeli ile fakir bir kadına ter -
kedilmiş olduğunu, eserin çok 
sanatkarane işlenmiş yontma şe
kilde mermer kafesli aydııılıkla

rından kapkara bir soba bacası u
zanarak daima tütmekte bulun -
duğunu e8efle anlatırken "muhte
rem dinleyicilerim ara•ıncla bir 
gazeteci arkadaşımız olsa da şu 

hali yeni valimize şikayet etseler., 
demiştir. 

Mimar Kemal Altan "Lale" 
·Baba adındaki bir devrişe izafe 
edilen (Laleli camii) ne kadar tet
kik mübahasesini uzatarak koca 
Ragıb ile Şair Fıtnatııı biribirin -
den ayrılmıyan şiir sanihaları bu 

Netice: Lftleliden, Hasekiye ka
dar semt adlarını 'aydıktan >On
ra her biri en nıilkemmel plana 
malik "Haseki imareti, Ua.;eki 
medresc"i, Haseki darüş~ifası" 
gibi kıymetli esel"lerin içleri oda, 
oda kiraya verilerek kahlıelerin -
deki bütün kurşun örtülerin ç"lın
ma,ına, kıymetli sütunların ka -
ide ve başlıklanm tutan bronz bi
leziklerin yerlerinden zorla kopa
rılmasına meydan Yerıneğe müsait. 
olan bu acıklı tahripler, hiç şüp
he yok ki içinde isknn ~dilenler -
den ileri gelmektedir. 

Diyerek şu aşağ,daki sözlerle 
konferan•ına nihayet vermi~tir: 

- ı,tanbulun her kô~esi !ari -
hidir.. P,u şerefli topraklar eski I 
sanat eserlerimizle doludur. Bun
lan sevmekte, hor bakmıy"rıık ko
rumak bize bir vicdan borcu ol -
malıdır. Çünkü her biri harsımızı 

doyuran en temiz elemanlaı-, en 
önemli yadigiirlardır. 

se"i olan Fethiye camiini anlattı.=================:;;;=============== 
Üçüncil Muı adın serdarı Ekremi 
olan öz demir Osman Paşa İranı, 
Türanı çiğniyerek Azerbaycanı 

fethettiği zaman bu zafer hatıra -
sıııdıın dolayı "Fethiye" adım , 
ayni zamanda Öz Demir Osman 
Paşanın Diyarbakır vilayetinde de ı 

(Fatih) adını taşıyan bir eseri mev 
cut bulunduğunu iliive etmiştir. 

"Hırkai şerif, Fatih, Sultan Se
lim, Şehzade ve SU\eymaniye" ci
varındaki eserleri sırasiyle anlat -
mış, yedi tepe üzerine müesses 
olan İstanbıılıın mesela Silleyma
nlye, Fatih semtlerine mtintehi 
(Zeyrek yokuşu, Fil yokuşu, De-ı 
veoğlu yokuşu) gibi başlı başına 

bir mevzu teşkil eden bu yokuşla
rın tarihine girişmiştir. 

Fatih devrinin en yüksek alim
lerinden ilk İstanbul kadısı oJ.an 
Hızır Şah ef. Şakirdi Zeyrek molla 
nın, ayrıca molla Şecaeddinin, 

kAtip çelebinin, Sünbüllü Ali e -
fendinin ve Hacı kadının tarihi 
mescitleri ile merkatıarının Zey
rek civarında bulunduğunu, (De -
velioğlu yokuşu) üzerinde de yine 
Fıılilı ulemasıııdan l\Ioll.a Hamza • 
nın, İstanbulun fethinde bulunan 
Timurta~ pa~a zaı!Pnin elyevm 
mevcut ve mamur •aııal yadigar
larından bahsetmiştir. 

'(Vefa) semti için Konyalı Şeyh 
l\Iu•tafa Etıu Vefanın Fatih yan 
gınına kadar mevcut duran camii
nin pilim hakkında izahat vererek 
elyevm bu cami yıkıntılarına ait 
mihrap çıkıntısı yanındaki Şeyh 

Vefanın çlleha.neBi Jle harap ttlr
beı.i üzerinde blrıız durmuştur. 

Bu turbe etrafında "Rlklta.t 

'()tlfkt.4 
diyip geçmey in 

işte 

Aksırır, aksırır, aksırırsınız , 

geçer gıbı olurken yeniden geri ~elir. 

• • 
rıp 

oöyle başları 

Vakit geçirmeden erip, soğuKalgınlığı ve ağrılara 

karşı emniyet)i ilaç A S P 1 R 1 N alınız! 

ısrarla 

isteyiniz 1 
.. ~'1n.tıslfflı.vt...,akikl olduğunQ (:B markası.car.ııntl eder. 

~ . 
Satınalırken dıtında ve tabletlerin Ostünde 
~ rrMlrkumııı, bulunmasına, dikkat ediniz. 

j 

Belki birçok Halk bayılacak, Pınar 
başlarında Genç Kızlar Ağlıyacaktı 

Babanla görüştüm, o ela mu,a
ade ediyor: 

Git.in, hasım}arını bul• •JJ ! 
Eğer hakkı i~e başpehlivan ol-
!UJI! 

Diyor. . j 
Şimdi, hiç vakit kaybotm~.Jen, 

öteni berini hazırla, eşini~ dr15 .un 
la hel§.llaş, güz ( ") bitmede'l lıe 

men İstanbul yolunu tut, hiran ev 
ve! buralardan aş! 

Yalnız sana evvelce de sö/;ı di 
ğim gibi, 1"tanbul pehlivanları 
çok kurnaz, çok yenici ol~r. dıı -
vul: · 

- Dum! 
Demeden, bakarsın, ~ırtın yeri 

bulur ... 
Daima kulağında küpe olsun, 

gilreşeceğin en ufak tefek pelıli -
vana bile hor gözle bakma 1 Ora
da her pehlivanın kendisine göre 
bir oyunu vardır güre~meden ev
vel ha,ımlıarıııın oyuıılannı sor, 
ö&'ren, ondan ~onra s:ıoyun, gü-

re~ et! 
Uelki kuvvetçe, >enden daha faz 

laları yoktur, fakat onların bilcli
ğj oyun, benim sana öğre!tiklerim 
den çoktur. 

Onun için gider gitmez, hemen 
soyunup kainata meydan okumı
ya onunla bununla güreş tutmıy'a. 
knlkı~ma ! 

En·elfı htanbulun en u<ta peh-
li\·anı kirn!'e, onun elini öp, ~una 
oyunlar göstersin, ta ki: 

- Haydi oğlum, artık pehlivan 
oldun! 

Desin. 

arkHı:anJnn nğ!ıyacağınl, rı~tcm bağ 
lıyacıığnıı düşil'lınıi)'Or, lıatırındıııı 

geçirmiyordu. 

* Kara .Ahrre•lin köyden ayrılı~! 

mühim b:r hadise olmuş, evinin onıi 
panarır yeri gi'ıi dolmuştu. 

Herke~ anıısı>ıa balıasıı: l te~elli 
veriyor, bir katlı evinin ör.ünde ko
yunlar kesiliyo•du ... 

• 
Kara Ahmedin köyden ayrıluh 

haftagı oluyord~. 

Geceleri pınar başlarında şarkı 
söyliyen kızları;ı artık se1<leri duyul 
muyor, köyde aıkıntıclaa adeta u
yulmuyordu. 

Nedense Ahmcdin köyden aynlışı 
herkese dokunmuş. arkaınndan gtı:ı 
Jerce üflenmiş, okunmuştu ... 

Onun köyden gidişine en çok üzii 
!enler kızlarla, ~enç kadınlardı. 

Çünkil Ahmet, bin nüfu"a yakın 
köyiinün en di!lıer delikanlısı, eıı ca 
na yakın erkeği, en hov.ırdası, en 
şanlısı idi. 

Atıcılık, binicilik. vuruculuk, kı -
rıcılık hepsi onda, pehlivanlığı bel
ki en sonda idi .. 

Kara yıığız b;ı· köy delikanh'1n -
da aranacak ne n1eziyet1er vaı·~a 

hepsi kendisindJ m~vcut. ruhen, ah
!aken olduğu gilıi bedenen de emsa -
li nadir bir vücuttu ... 

Ynmk se.iinin tatlı aki•lcri hiiliı 
dağlarda, yamnçlı.rda ,ığulıluyor. 

kimbilir kaç ge~~ kızın hıçkırıkları
na beste oluyordu .. 

Onun heybetli yiırüyii~ü, kisbeti 
omuzuncla, dağa.-cı~'I koltuğunda ki•.' 
den giclişi lıatırbrdr.n çıkmıyor, her 

Bunları öana <ôylememdeki ınak 1 kes gUnlerclrnhcri onun m•mkıheh•r 
•adım, ~imdiye k·adar yere cleğ-ı ni. tatlı hikiil•elerinı ;;alıahl:ıra ka -
memiş omuzlarıııııı bundan ~onra dar biribirlerine sıılatm:ıktaıı hık -
da değınenıe•i, elimde yetişen bir mıyorclu. 

pehlivanın mağlubiyet önünde e- (Devam: vn) 
ğilmeme~i içindir. ~"VV'V'VV'./'.'°J'VV'\.A.A/V"" 

. ~alibiyct ne .. kadar tallı, şeref - ı Haikevleri 
lı ı<e, maglfıbıyet te o kadar acı, _ 
ve iild ürüciidtir. '-----L-ı-. s_a_n_d_e_r_s-le_r_i ___ _ 

Sen daha m:>;-Jülıiyelin acılığını 

tatmadın ... 

Mustafa ll"h elini Ahnı~din -;;;:_! 
tına vura vura "!evam etti: 

- Dilerim ki. bu omuzlar. bun -1 
dan sonra ela yPre değmesin!.. ı 

Ahmet, nulsumane lıir tavırla ö -
nüne bakıyor: 1 

Bışikta., lf"lkaı11dc.ı: 

I1~vin1iztle açılan l"ran~ız<:a Ji~~u1 

kursunda pazartesi ve ç~r.<amba .ııün 
!eri saat 17 de der.,Jere lıa~lanmak 
1arlır. 

* Musiki dersleri 
Bcyo!jlıı I!C1l/ccviııdr·11: 

Evimizcle verilmekte olan lcııro 
- Büliin söyledikleriniz kulnkln

rımda küpe gibi kalacak, küyiimdcn 
ayrıldııi:ım nıiicldet~c onlıu· rehberim ve solfej derslerinin ikinci dcvre,i

ne 1-1-939 tarihinden itibaren ba•olacak. 
Diyordu ... 

* 
lıınacaktır. Deı·sler haftanın pazar

ı teııi ,.e perşembe günleri sa.at 17,30 
dadır. Kara Ahnw•., birkııç gıiıı içıııde 

hazırlanmış, ki•beti yağlanmış zem
biline konmuş, viveeeği, giyeceği 

diizülmü~ her şevi tamamıJnmıştı. .. 

ı~tiyenlerin hemen evimiz dirck
törlliğünP miiracııat etmeleri rica o
lıınıır. 

Ahnıedin köiden ayrılı~ı büyük ~, =======:;:;:;:;::;:;__;:===.., 
bir hadise olacak, belki de birçok _ı Toplantı lar 
!arı düşüp bııy·!acak, pınarba~ların- ., _ _______ . _____ _.. 

da genç k1Zlar ·ıyhyacaktı. 
Senelerdenbe!i bütün köy onunla. 

meşgul olmuş, hayı.tının bü·.ün safa
hatına, biltün 'rnhramanlıkl:ırına şa 
hit bulunmuşu. 

Kara Ahmet. yalnız Hasan Ağa -
mn değil, belki bütiln köyün oğlu, 
bütün köyün öz evladı idi. 

Onunla iftiha• etmiyen, onu sev. 
miyen, evlat gilıi, kardeş gibi, ağa -
bey gibi benim-emiyen bir tek kişi 
yoktu .... 

Akşamları onun yanık sesinin tat 
h seranatların-ı alı,mış köy kızları 
ceyUin bakışlı kadınları kimbillr ne 
kadar iizülecekl~rdi ... 

Köriiıı bfrici'c delikanlısınııı, en 
şöhretli, en anlı!lınııı böyle birden -
bire kayboluşu, herhn!de kiiy kızla -
rını, genç kadı'lıarını iizecek, der 
edecekti... · 

Fakat bunların hiçbirlndeıı Ah • 
medln haberi olmuyor, aklına. hile 
böyle şeyler golmlyordu ... 

Bir9<1k köy kızlarının rUyalarında 
yaııadıjtını bllmlyor, birçoklarının 

(*) GU•: Yaa 

Gii/Juıt~c nıii~an1 ,.,,leı·i: 

Heı· on beş ı;ıiııd .. bir yapılmaıı 

mutat olan Gii'han" mü•amereleri -
nin birincisi 30-12-938 cuma gllnii 
saat 17,30 da Gtilhane konferans sa. 
!onunda yapılacağından arzu eden 
meslekdaşların te~rifleri rica olu
nur. 

, ,,. TlY ATROLAR ! 
.v.,;./VV. rr,.,,~ ·;.-r·,,•, .v;.r ,t 

TURAN TIYATI10SU 

30/12/938 CUMA 
günü akşamı 

Sanatkar N a§it, Celal Sahir birleş~ı 
Gömülen Kadın 3 perd~ 

Mezey Varyetesi 

* l'epeba~ı Dram Kısmı 
30/12/938 CUMA 
Asmope G perde 

• tstlklAJ Caddesinde Konıetli kısmı 

30/12/938 CUMA 
akl8Jlll ııaat 20 .30 da 

Mum Söndö 11 perde 
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General. Kazım Karabekirin Hatıratı 

BÜYÜK HARBE 
ENVER PASA YÜZÜME BAKTI: 

''Almanlarla Aramızda İttifakı Nereden Cıkcir-, 
dınl Cihan Harbi Diye Aylardanberi 
Attığın İddiaların da Böyle İse Diyecek 

Ortaya 
Yok!,, 

Söylediğim tarzda bir teşeb 
lııisle bilhassa 1nglizlerin hakkımız
daki düşüncesini öğrenmekliğinıiz 

çok mühimdir. 
-Sen Avrupadan pek bedbin 

gelmişsin KAzını. Ne ille harb olur
sa hangi tarafın kazanacağı müta
laasındasın? 

1 Yazan : General 1 
i Kazım Karabekir 1 

kat 1nglizler, 80n taksiti gönderlu 
gemiye verelim! 

Diyorlar. Biz de aon taksiti Q'lln· 
deriyoruz. 

- Eğer İngili:r:ler bu gemiyi 
,·erirlerse m e s e 1 e k a 1 m a z. 
Bütün lıu mütalealanm ~uya düşer. 
DE:mek Cemal Pasıa Fransa.da vazi
yeti samimi halletmiş. Ben bir Av
rupa harbinde Boğa zlarm iUIM 
devletleri için hayati bir mesele ol
duğunu arzettinı. Bu vaziyete göı.,. 
akla ~u gelir: Alınanlarııı seri dar
belerinden kol'karak Rusların bütün 
kuvvetleriyle Alman ve Avustur
ya-Macaristan ordularına saldırro1<· 
!arını temin için itilaf devletlen 
bizimle bir harb açmak şeklinden 
kaçınıyorlar Ye Boğazlardan sulh 
yolu ile istifadeyi bize teklif edecek
lerdir. Bunu kabul itilafı müsellese 

- Bu hususta kehanet müm
kün değildir. Tarafeyn kuvvei U· 

mumiyelerinln meydana çılmıaınn
dan evvel ne ııöyleneblllr. 1ttl!ak 
manzumelerine girmemi§ btlyUklU 
küçükltl hayli devletler var. Bunlar 
lıitaraf mı kalacak, yoksa bir tarafı 
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mı iltihak edecekler henllz belli de
ğildir. Her iki taraf kuvve! umumi· 
yeleri arasında muvazenesizlik pek 
farklı olursa zayıf tarafın sonunda 
mağliıb düşeceğini kabul etmek sa- ·~ 
ruri olur. Bugünkil vaziyetleriyle 
itılı\fı müsellesin nüfusu ve tabiatı. 
le de kuvvetleri çoktur. 

Enver Paşa beni dikkatli dinle
mekle beraber mutadı olan tebessü
nıilyle şu cevabı verdi: 

- Harpte en mühim amili unut
tu ı, •ilrat! Alman orduları yıldı
rım 5Ür'alile Fransayı ezecek ona 
Nıfdan hariç bırakabilirler. İşte 

harb laliine en ıııOhım tesir edecek 
de bu olacaktır. 
Çünkü •enin düşündt.'ğün kuvveı 
umumiye meselCFi ı.le o zaman Al
manfarın Jehıne dönÜYPrir. Hem 
bqı !Hraf müthi~ azalır, hem de 
bitaraflar ba~ kaldırmağa cür'et 
edemezler. Fakat Cihan harbi ola
cak dı;e i<lıliasını henüz gene kabul 
eılenu·nı. [ 

AYuoturya-Macario;tan devle
tinin ültimatomunu verdiği gün ha 
kıkJtın öııilndeki bütün perdeler 
de a~ılır. Ben 15 mart 330 {28 mart 
Hll 4) tı• görıliiğüm bazı emareler
e istinat eden·k biı· Cihan harbi hak
kıııcla layihamı arzettiğim zaman 
nasılsa $Ui trlfıkkiye uğradı. Fak·;t 
nmdi bu rnziyette harpte bizim uğ. 
ı ayabilecPğimiz musibetler hakkın
da etraflıca düşünmek herhalde pek 
tedbirli bir hareket olur. Bundarı 
(iı: buçuk ay e\·vel arzettiğim gibi 
böyle bit· lıarbtc mecbur edilmedi!;. 
çe lıitımıf kalmaklığımız çok fayda
lıcl ı r. Bitaraf kalabilmekliğimiz için 
en nıillıim kuvvet Sultan Osman drit 
navtunun bir an evPl gelmesini te
mindir. Eğer bu gemiyi bize vermi
yeeekleri anl~ılır"a böyle vaziyet
te harb ister mevzii kalsın, isterse 
umumi olsun bizim hakkımızda peJ, 
tehlikeli kararlar verilmiş bulundu
ğunu kabul etmek lazımgelir. ÇUn
kii: Zayif bir ihtimal olarak harbi 
mevzii dahi kabul etsek bir harbi 
umumiden çekinen büylik devletler 
Rusya ile Avusturyayı karşılıklı 
mühim tavizler mukabilinde mem
nun etmek cihetine gidebilirler. Bu 
da ancak Avusturyalıların Sellini'ie 
yıirümeleıi, Rusların da tstanbula 
debarkmaııları şeklinde olur. 

Şu halde itililf devletleri bir har
bi umumiden çekiniyorlar ve işi bir 
payla~ma ~ekline döküyorlar de
nıektir. Bu vaziyet İngilizleri de Ge
libc•lu yarım adasına- tıpkı CebeJiı.. 
ttarik gibi- yerleşmiye atılacağııH 
kabul etmelidir. Artık Fransa ve 
Alnıanyanın alacakları pay uzun 
boylu münakaşa edilebilir. 

Eğer itilif devletleri bir Cihan 
harbini gözlerine aldılarsa bizim 
boğazlara taarruzu iki şekilde İnuh
temeI görüyorum. 

Blrinci~i: A rnstıırya orduları 
Sırbiyaya saldırır saldırmaz itil§.! 
devletlerinin tle derhal Boğazlara 
taarruzları pek muhtemeldir. Bu 

Enver paşa 

suretle ittifakı müsellesin dahıli 
hatlar üzerindeki hakim vaziyetine 
karşı itilaf devletleri de aralarındı\ 
kısa bir irtibat yolu hazırlarlar. ve 
ayni zamanda böyle milthiş bit 
darbe ile Almanya ve müttefikleri
ni dar bir çember içine alırlar, 
Müttefikleri olan Sırp ordularını 

dl\_ perişan olmaktan kurtarırlar, 
Rusların Karadenizdeki donan-

maları ve nakliye filoları ve sahil 
kolordularının İstanbul Boğazınl. 

ani bir debarkman yapacak veçhi
le hazır bulunduklarını biliyoruz. 
Ve yine Yunanlıların da Sırplılarla 
yeniden yaptıkları ittifakı da bili. 
yoruz. Çanakkaleye debarkman için 
Yunanlılardan isitifade olunabilir. 

İkincisi: Avusturya-Macar or 
dulan SırpWara karşı az kuvvetle 
müdafaada kalır da Rusyaya k~ı 
taaruza geçerlerse Rusların bütün 
kuvvetlerini kar~ılarına çekecekle • 
rinden llk zamanlar için itilaf devlet 
)erinin bizi ihmal etmeleri ihtimal 
dahilindedir. Fakat böyle bir hal· 
de dahi ilk fırsatta yine Boğazlan 
işgal ederek aralarındaki muva:;a. 
lanın teminine mecbur kalacaklar
dır. 

Enver Paşa dahi: 
Avusturyalıların Selaniği, Rusla

rın da İstanbulu i•gal suretile u
mumi bir paylaşma' şıkkının pek 
zayıf bir ihtimal olduğuna ve Al
manların Boğazların başka ellere 
düşmesine razı olmıyacaklarına 
şüphe olmadığını kabul etti. Fakat 
yola çıkmak üzere bulunan Sultan 
Osman dritnavtu geldikten sonra 
KaradenizP hakim olacağımızdan 
Rus tehlikesi kalır mı ? dedi. 

- Cemal Paşadan yeni tebşir 
mi var? Ben aksini sanıyordum. 
Ben daha Avrupaya gitmeden evvPl, 
İngilteredeki dritnavtlarımızın sa
limen gelebileceğinden şüphemi bi
le arzetmiştim. Bunların İstanbula 
gelişi Rusların uzun yıllardanberi 
peşinde koştukları ve fırsat kolla. 
dıklan emellerinin yıkılması demek 
olacağından akla gelmedik bir hile 
veya ihanetle bunların elimize geç
memelerine çalışacaklarını o zaman 
Alman müdürümle münakaşa ede-

rek neticeyi size de arzetmiştim. 
Mtıdürüm Fon Toveney diyordu 

ki Göbenle beraber gelirse kafi ted
bir olmaz mı? O zamanki bu maru
zatım hatırınıza gelmiştir. Şimdi 
kanaatime göre bu dritnavtıarm 
bize gelmemesi için Çar hükumeti 
ıu Sarayevo cinayetini yaptırarak 

i!ıi bir Cihan harbill'!I dökmeğe ka
dar götürüyor. 

Dritnavtumuzun biran evvel bi · 
ze teslimi için ne mümkünse yap

girmekliğimiz demektir. Faris ga-
mak JAzımdır. Eğer gemilerimizi bi- zetelerinin Cemal Pllijadan sitayişle 
ze vermezlerse Rusların İstanbul de_. 
parkmaııı tehlikesine karşı ittifakı 
müsellesden vakit ve zamaniyle bi.· 
kaç gemi tedarikine 'ıakmak icabc
der. Bunun için Londradan kati ce

bahsetmeleri, Tulonda donanmala-
l'lnı gezdirmeleri, deniz manevrala
rında bulundurmaları ve her yerde 
alkışlamaları demek bundan ileri 

vabı harb patlamadan evvel almağa geliyor. Şu halde Almanlarla itti
güniln en mühim meselesi telakki fakımız bozuluyor demek! 
ediyorum. ,. - Almanlarla aramızda ittifalıı 

Fikir ve kanaatlerimi bülasa nereden çıkardın? Cihan harbi diye 
olarak arzedeyim: Avusturya • llta-j aylardanberi oıtaya attığın iddia.
caristan Sırbiyeye harb ilan edecek- !arın da böyle ise diyecek yok! Diya 
tir. Bu harb ister hususi bir mahi- Enver Paşa giiliimsemeye başladı. 

yette kalsın, isterse umumi bir harb - Paşam Erkanıharb!yemizl 
$eklini ııl~ııı.ateşin bize de sıçraması Almanlaı·a teslim edişimizin başka 
tehlikesi karşısındayız. Bugün manası var mı? Ben buna bakarak 
Ruslar RaradeniY ~amamiyle ha- aramızda bir ittifak olduğ·unu sanı-

Alman Prenslerinden Ruppreclıt 
Zabitlerile bir 

garp cephesinde Türk 
arada 

kimdirler. Yunan-Sırp ittifakını da 
böyle bir gün için hazırladıklarını 
kabul edersek mesele tamamdır. 
Buna bir de İngiliz ve Fransızla!'ın 
Çanakkale debarkmanına yardımla 
rını ilave edersek ortada hiçbir zor· 
luk da kalmaz. 

Liman Paşanın İ•tanbula bir 
kolordu kumandanlığını deruhte et

tiği iamanda itiliifı müselles devlet
leri~in birlik olarak itirazlarının he· 1 
defı de bundan başka ııe olabilir? 
Kendi biricik ınuYasala yolları üze
rinde otul'an ve henüz zayıf bir va
ziyette olan bir düşmanı ilk ham[µ. 

de saftan hariç bırakar:ık cmirlcrı
ne ram etmeyi itilaf de,·letlerfain 
düşünmiycccğini kabul etmek hata
sına düsmPmeliyiz. 

- Mütaleaların kıymetlidir. Fa-

yorum. Sefer planlarımıza varıcay,.. 

kadar !.ıiz!ın bilmediklerimizi Al
man müdiirlerimiz biliyor. Şu halde 
Yeziyeiimiz da1'a ağır bir •ekilde 
demek. 

- Almanları ben mi bu vaziye· 
te getirdim. Mahmut Şeyket Paşa 
zamanında hükiınıet namına yapıl· 

mış bir kontratonun ahkamını tat
bik ediyoruz. Bizim iHtilıbarat şube
si şefi Almanlarla ittifakımız ol
duğunu zannederse ba~kaları ı:e za ~ 
netmez ! f)iye J~nYcr pa~a banu rl· 
kıf,tl. -

Pa~aın ! ?\fart ayında takdinı 
t'ltiğ"in1 la.\ ihanın ~izi ve ~\l'11:1nlar1 
kızdırınasındnn dolayı o z? .... 'nan 

fikrimi taHhilı eıl cı·k fırsıt bıılımıa
mıştım! 

1 
- O halde !)imdi fikrini tashih 

' 

·\J-.up cephesinde bir süva ri müfrezemiz hal istirahatte 

et! Katiyen böyle bir bagı.ıtıız yok
tur. 

- Şu halde meeele daha kolay· 
la~mış olur, pa~anı. ÇOnkil bugü~kü 
Almanların Erkanıharbiyemizi el· 
!erinde tutma vaziyeti itiHlf devle!

lcrinl de böyle bir 'lanna düşürebı- · 
lir. Şu halde biran "'·vel dl'itnavtu· i 
muzu bellüm ~debilıııek ve ht~n-ı 
bula getirebilmek için lngiltett ve 

Fransıırı bu hususta tenvir ek:ali I 
ve çıkmaRı muhtemel bir Cihan haı'
binde bitaraflığımızı muhafaza için 1 
Alman heyeti ıolahiye"ini memle
ketlerine geri görıdermeği taahhlit 
etmeliyiz. Bunu belki onlar Frıınsız 
dostu bildikleri Cemııl Pa~aya da 
açmış olabilirler. 

Enver paşa iııi latifeye <;cYir"
rek gülümsedi Ye dedi: 

- Sen Avrupada strateJik nıP· 
selelcr de halletmi~sin ama, şu Al

manlarla ittifak bahsı gibi hayalle-~ 
rin olmasaydı bari 1 

Bundan sonra bahis değiştirernk 
bilhıı,•o;a Almanya hakkında bil"çok 
şeyler sordu. Bunları ve diğer dik 
kate değer gördüklerimi anlattını. 

Almanları temizlik, intizam \'C sii

kiınet hususlarında diğer milletler- ! 
den pek üstün bulduğumu söyleyin-

ce: ö led. h 1 · ·· ıc<l· 1 - y ır, er şey erı oy ır. 

dedi. 

Enver paşa sözünü artık bitir-
mişti. Benimse kendisine mühim bir 

teklifim kalmıştı. Bu vaziyette ter< 
bir cevabla karşılan~aktan çekinP· 
rek bunu ikinci bir mülakata bıra!:- 1 

tım. Bu Rusların memleketimizden ı 
her tilrlü satın alma işlerine <imd;
den milmanaat edilmesi mescle:si i
di. 

TEHLİKENİN İKİNCi 
KAMPANASI 

Ben kendimi pek hesaplı zanneder 
dim. Enver paşa da beni böyle zan
nederdi. Bugiln şu Almanlarla itti

fak stızüm, galiba bana karşı telakki 
sinde bir sarsıntı yaptı. Ben Ciha'l 
harbi dedikçe o buna da dudak bü-
küyordu. ' 

Ne garip şey Alınan müdürle•,_ 
mize varıncaya kadar herkes dı• 
beni Avrupadan ifrat duygularle. 
gelmiş buluyorlardı ve daha h:ırııi 
umuminin ZJimanı gelmedi diyarla,. 
dı. 

Yeni bir hadise bcnım bir Cihan 
harbi karşısında bulunduğumuz h&k 
kındaki iddiamı doğru göstermej3 
başladı.: 14 temmuzda Pariste em
saline pek faik bir azametle asker! 
geçit resimleri yapılarak cihana bh• 

göst< ri* yapıldıktan sonra Fransa 
CUIL. urreisi Pu\'ankare (Poincare) 

ile başvekil Vivyani (Vivianie ı ı 
Fraıısıı adınıl~ki bir zırhlı ıle Rus

Çan II. Nikola \'C hükumetile gö-1 
rii7mell üzere Petrc,burg'a gittiler 

.l\. \'U.st urya-•. JacariHtan hükllnr'

tinin Sırlıiya) a pek ağır bir ülti

matom hazırl•dığı VI! bu devletlcı· 

ar:ısını.la huı bi'I sakınılmaz bir ha
le gin-ceği şu sıralarda bu seyahaı 

Enwr pa~ayı ıla artık düşündür

nıiyc başladı. Vakti!!' Avustury" 
Rusya Imparalorlarının 1I:irlz~g· 1 

de, sonra da in.illere Hus~ a hükiını 
- 1 

daılarının Reval'deki millıl.kath
rınııı h~p bi?.im a l c y h i m i z e 
olduğunu bildiğimizden bu sefer d~ 

işi dönüp ılolaşıp bizim başımıza 
bir şeyler örmPsindcn korku ba.ı;la
dı. 

En\'er Pa~a be:ninı herkesten 
evvel bıı ültimatom haberini getir
mekliğimi ve bir harbin yakın oldl!· 
ğıınu, bunun bır Cihan harbine ka

dar gitowsı ~ok m.ıhtcmd olduğa 
hakkındaki gföii•l .. rımi artık tal<· 
dir ediyordu. 

Enver Paşa gıbi lıen de ~1ört

ıe.g müliıkııtmdnn •onra ~fona>lırda 
stajımı yııpmı~ o!rlııgumclan tehlike

')"i yakından göreı·"k m~mleketi inhi
Iılldeıı kurtarmak azmi!<' te~ekkiil e
den \"C sonraları ittihat ,.e terakkı 
adını alan cemiyete cfalrn ilk günle-

rinde EnYerle birlikle girmiş ve pek 
tehlikeli \'azifeler alır•-tık Şinıdi 

bu Petrcslıurg ırüliıkatımıı varılma
sı muhtt-mt:l olan neficesini düşü
nerek Luı a gore tedbır bulmak 
bu sefer ı e mi suret\" dahi yazife
mizdi. 

Ancak g< ~nur. o zamanla bugürı 

arasındaki fark pd< büyüktü. O 

zaman ikimiz de M'lnastır mmtaka· 
sı Erkitnıharbiyc,inde idik, Bendeıı 

bir rütbe farklı olmas:na rağmen 

pek samimi aı ~:atlaştık. 1'Iiisavi 

~artlar altında J.;onu:-\Ur, münakaşa· 
İ:ı.r e<lenlik. Fakat ;imdi o harbiye 
nJ.Zırı ve Erkanıharbiyei ıımumiy~ 

ı-eisi T .. iva Pa!:a, ben ı::;e istibbaı·at 

~ulx'sinıl<· Alman ıniı<lüı iin mııavi· 

ni binba~ı iılim. Aramızda iki Alman 
ve bir Türk -mafevk ve üç rütbe de 
fark vardı. Bu yaziyetlerin Eıl\'er 
P::ı.şanm ruhu üzerindrki lesiri de 

biiyüklü. Kendisine pek mahrem o
lat'ak arzolunaıı ~eyleı~ Almanla~a 

da sörlüyor ve onlarla da bunu mii· 
nakaşaya lüzum göıüyordu. Bundan 

dolayı •aziyelim ~ok nazikti. ŞuLe 
müdürlüklerine varıntaya kadar Er
kanıharbiyci umumiyemizi Alman
lar tamanıiyle enerinc almış bulun
duklarından Enver Pa~ayı istedik· 
Jeri gibi tecrit ve idare ediyorlardı. 

Bunun en miihim hir misalini 
Cihan harbi hakındaki layihamda 
tecrübe etmiştim. Şimdi hakiki uf· 
kun içine girmiştik Düşüncelerim~ 
aramızda kalmalıydı. Fakat müm· 
k ün ola bilecek mıydi? Bunu düşün

mekle beraber JUzum gördükçe mü
taleabrımı Em•er Paşaya serbestç• 
söylemek vazifemdi. Neticesi nert'ye 
varırsa ,·arıı dı. fl ı 

Pctre.•burg mıilııkatı günü Ce· 
mal Paşa da Pnı i'tı-ıı eli boş gelmi" 
\'e Sultan Osmıın dritm11·tunun a
lmması pek şıipheli olduğıınu söyle
mişti. Bıı vaziyet Enveri cok dli~ün· 
dürüyordıı. ( 2) 

( Devamı var) 

(1) Netice benim \ akitsiz ola
rak karargahı umumi erkanıhar
biyesiııden çıkarılnıalılıi(ıma \'e hat· 
ta ,·at:ıuın hudurl ları Iıurielnde n 
pek uza klura bir kıın·ei seferiye 
ile giinderllmekliğlmde k:ıraı• buldu. 

(2) Bu 20 temmuz Ainıanlarla 
itt:fakın atıld ığı ilk adım günüdür. 
Fakl\t olan bitenden ba na halıer 
ve rilmit deiildir 
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Uskur Şaft sabn alınacakbr, Şartnamesi Topanedeki Deniz 
handa Materyel tubenıizden her gfta parasız alınabilir, Tek
lifler ea ırec; 20/1/959 tarihine kadar 111ezkür Şubeye veril· 
mif buhnımalıdır, 

.. Nakleden: R. Gülseven No.: 33 

İstemediğim halde can aıkınb ·ı 
smdan suratımı asmıya bıı..,ıa -
dım .. Ve endişe ederek sordum: 

- Tabit olarak bu iki akıllı isim 
da zikretnı41erdir? N• denıiniz? 

- Zanetmem. 
İffet bunu aö7lerken, ut .._ 

rafına, sanki karaıılı.k!arda göl -
gelar görmüıt gibi bak17or. Ve 
bu vazfy t aözlerin çok mühim 
m.lnalar veriyordu. 

- İffet biraz daha açılı: konu -
şun, hiçbir genç kıs isminin tasrih 
&dilmediğinden emin misiniz T 

Dalgın tavnnda ısra.r ediyordu, 
buııa ratmen cevap verdi: 

- Ne diye inat ediyorsunuz! 
DüşQndilğünür. bir iaim mi var yok 
aa? 

Asabi asabi: 
- Hayır! Hiçbir kimseYİ dü -

fllndüğüm ycık ! Dedim fakat is -
mimin ranına bir genç kızın adı -
nın takılmasını da istemenı .. Hat
ta bu kız dünyada mevcut olanla 
rın en güzel ve en sevimli•i obıt 

bil&. 
lffet CHaıı vermedi. Lakırdının 

ara ını soğutmamak için 
- Benimle ayni fikirde değil mi 

sin.z diye sordum. 
- Diliikis, izinle beraberim. 

Şahsen, her türlü bağlardan azade 
bir bekar olara.k kaldığınıza çok 
memnunum ... 

Biraz eitilerek, ve ciddi olarak 
konuştuğu bu sırada kendi<ine ta
kılmak ilıtiyadle; 

- Şah,en mi"! ya, demek ki, 
me:nnun~unuz 7 Buna pek •evin -
dim doğrusu dedim. 

Bu defa, karanlığa rağmen. >i
,.ah gözleri ben:mkilere uzun bir 
:ıuüddet baktı, sonra kahkaha ile: 

- Babamın, eYlendirecek be< 
tane evimli kızı olduğunu unut : 
muyorum diye cevap verdi. 

Titredim. 
Al;ı.ycı tavrı, yav~ yanış zih 

nimde beliren bir ııoktay1 sarih bir 
•urelte gö. termiye ba~lamıştı. nu 
K"e•·eze k.Jıd.ınların teyzemin pro 
Jelerinden '. • bahettiklerine ka • 
naat getirmışlinı. 

Bu düşünce ile kızarak İffete 
fenı bir cevap vermi;•e hazırlan . 
dm1: 

- Babanızın eyJendirecek be-< 
kızı olduğunu da nereden çık:ıı· '. 
dınız dedim. Bt•n ancak dört taııe 
görüyorum. 

Omuzlannı ;ilkti Canı sıkıldıib 

- Şüpheıılz, aonııncu kuziniuiz 
henüz bir bebek daha. Diye cevr.p 
verdi. Zaten hakkınız var. Sizin 
gibi ihtiyar ve o nisbette de ciddi 
olmıyan bir ki~ için, akıllı us
lu bir kadın Ilzım. 1 

Bu seferde canı aılalnt1k aıu

ıı bana gelmlftl. 
- İhtiyar mı? Söyledlklerln.i:ıe 

b-.kııam kendimi yüz yqında ea
nacağım. 

• 

ıinkll 

YENi 

• 

NEKER Dakik ve Metindir. 

MODELLERİ GELMiŞTiR 

- Madem ki, ihtiyar kelimeııi -
ne kızıyorsunuz, bunu bir tarafa 
bırakalım da size benzer uçan, 
hafifmeşrep bir ukete sakin, in
tizamlı ve hattii. manevi eihelten 
daha yU!cııelı: bir zevce lbım diye
lim. Bu xuretle gönlllnüzü de al -

m1' olurum. :~~~~;;:~~~~;;~~~~~~~~~;;~~~~~~~:\ - Söyledıklerinize hakıhr•a bR 
na Adeta fazilet im•ali bir zeçce 
aramak '4i dU,ecek. Belediyesi İlanları İstanbul 

- Hemen hemen öyle. 

- Dogru...ı Ç()k müllefil•iniz. ıı-----------------•-ı•---1111111--•r.ı Doğrudan doğruya 

tebliğ edilmiyen tah 
ri r neticelerini klğı 

Baııa t~klif eılrcek bir l•İm bili -
~'or mu~unuz ! ; 

- Ren mi?, Hayır, fakat te)' -
zenızdı._a ttorabilir~ini?.. 

Sıçramııktıuı kendimi menede -
medim Bıı nıünaka~ara. )·eni<len 
te.·umin adını karı~tırıyoı·du . 

- Bu giıze' fikri orlR)":l al:tn o 
geveze misafirler mi? Bir tı>.rze. 

.daim'1., Karde,lerin n ço.:uklarını, 

o da var j,e, eYlendirmek i<liye
mez mı" 

- T nenizin arzu ettiıH ~cY 
hak:..,nda ÇJk nıilkemmel •Urette 
malünıat ,ahibisiniz. 

- Şuphe;iz ki, seçtiği gene kı

zı da taıııyor~unuz? 
- Olabilir, fakat bilmem bu 

g~nç kı>.ı hen de seçebilir mirim 
acaba~ 

- Yalnır. bu genç kız, .. rlrndal
larınızdan bfri olabilir pe1dilıl. 

- Bu hu usta benden daha faz
la ntaliıma ınız vardır. 

t~ihu ıle kan,ık •özleri lıeni 
müthi~ lıir işkence~·e sokuy1>rdu. 

~lahanıııoi 

Haydar 
~follaaşki 

Miiftü Ali 

dm a~ıldığı 

yer. 

Bıçakçı Alıi.ettin C. 
Yatağan cadde•i 
Kaclıçe~me caddMı 

Balat Karııbao Ayvansaray ,. 
Aycı Bey Hacı Çakır ,. 
Küçük f. Pli.fa Kilçilk .:11. Pa><ı1 <> 
Te\·kii Cafer Kiremit cadde.<i 
Katip Mwdihitlin Fethiye C. 
Kasım Gönanf Salmatomruk .. 
Hami l.Iuhillin Aran " 
HaraçÇJ Kara 
Mhmet 
Abdi Suba.~ı 
Hatip • fu•ll
hiltin 
Atik 1\ılu~tarıı 
Paııa 
Hızır Çavuş 

Üsküdar 
Fen~r i•kele 

Sultan Selim 

Çakırıığa 

Ayan cadde.•i 

.. 
c. 

.. 

.. 

'l'alik ve ilı\n T. 

80-12-938 

.. .. .. .. 
" 
.. .. .. .. 
" .. 
" 
" .. 
" 

SAhipleri adre•lerinin öğleıtileıİk'mi, olmaların~ binaen dofrudaıı 
doğruya tebliğ edilemiyen Fatih ku.a..~mın Fener nahiyesi ıruı.h .. 'llbndan 

Meşhur D 1 N O S Markalı 
En asri, En sağlam 

Sandalya, K o l t u k, 
Portmanto Portatif 

Masalar, Sinema 

Koltukları 
Rekabet.iz hyatlarla raranti olarak 1attlmaktadır. Resmi daire· 

ler, mektep, sinema, tiyatro, gaı:ino, lokanta ve kıraathaneler 

tercihan DINOS markalı e.şyalMımızı kullanmaktadırlar. Avrup~ 

bezaratı sandalya 175 ve koltuğu 275 kuraı;tan itibaren müeı· 

seı.emizde ııatı!maktadır, 

Adrese dikkat: Çakmakçılar küçük yeni han no. 13 Tei. 23377 

Tür ki ve 

SEKER FABRİKA 
Anonjm Şirketinden: 

Müeasesemiz: Üçüncü Parti olarak küp ve Kristal 

şekeri satın al•caktır. Şartnemesi Bahçekapı 

ecnebi 

Taşhan 

42 numaradan İlteyenlere verilir . 

12.Sonkir.un.19 i9 Perşembe günü maat O nbire kadar teklif 

mektupları şartname esaslarına göre kabul edilecektir • 

Son Pişmanlık Para Etmez! 
- tff~ beninıle neden açık lw- bir kı'lm anızire :\İt tahrir neticelerinin 30. 12. 9SS cilnil ku.ada n • .d.ad o· D k 

nu5muyor·unuz ! vasıtalarla illn edileceği ve ezciimle bu gibi yrrlere ait tahrir neticelerini iŞ O toru 
- Size kar41 olan itimadıma 1&- lhtin. !"den blr lclğıdın yukarıda yazılı yerlerde •~ılı bulundnrulacatı 

yık bir ~Pkilde h&reket ettini-ı 2901 sayılı arui tahrir kanunu mucibine!" alikadarlara teblft olunur. Diyor ki : 
mi Y mı (9i!l7) 

_ Bııguııe kadar •iu teı·di ede * Dişler çürümeğe başlamadan 
cek bır •ırrım yoktu ki; halbuki Beher metre muı-abbama 2 lira 50 ktıru~ bedPl l•lııııiıı e<lilen Akst1 - çok evvel itina görür, hergliıı 
~iz ı ,iım~ıliğ •nı bazı şeyleri i~itt! - ra)· )·nngııı yerindı• Çakırağıı mahalle;1inde Sultıın c~mii Ye Rc><frunı so- •e batt' günde birkaç defa 
ıciıı.ıi 'ôylOyorduııuz. , kağında 60 ınrı adada 1690 haı-ia nuınarad.ı yü"ü' :>G.39 metre 111.ı- fırç:tlanarak mikroplar, zararlı 

Faka' meçhuHlnüz olan bu 1 rabhaı ~ahalı ar<a alakadarları ıırımnıla paıarlıklıı •atılacaktır. saly .ıhr ve ifrazat temizlenirse 

d Şartnanıe<i Le\·azım müdürlüğilncle gi;rülrhilit-. l•tekl~l"ı· ıo lir.il sag am ve güz. o ara ınu a• şı·; ı~ıi ıii{r~nnıeni7. ga.vet kolay-1 ·ı eJ 1 k h 

ır... (Devamı vu) 57 kunı~luk ilk teminat makbuz Yera maktubirle berabı-r 6. ı. !13~ cuma faı:a edilebilir. Dişler çllrüdülC· 

:=_=:=:==::::===============~~~~~~~= günii "aat 1 t buçukta Daimi Encümende bulıuımalıdırlar. (B) (!1293) ten ıonra artık iş işteA geç· 

- - • • - Iİ!liiiiİİİİİİİİİİİİİİİİmııİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİıııİİmİİİİİmİİİİİİİıııı--ıııİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİI: miştir. Btmun içindir ki dişle· 

elli idi. 

••• •• :. ::. t d •• rin "RADYOL N,. iş macu-
Bütün sencnızın ağu: tadile geçmesini isterseniı: 

y I L B A Ş I N D A nile her sabah, öğle ve akşam 
her yemek ten ıo 'lra' bol bol 

HACI BEKiR şekeri yıyınız. fırçılanmasını 1srarla tavsiye 

Al i MUH iDDi N O';ima RADYOLiN 
HACI BEKi.R 

ı 

Baş, Diş, Nezle, Grip, Ronıatizma, l 
aewalji, lanldılı: •• blltta atnJarılllu dcrbal ke.er. l 
- - icabında fibade 3 Ut• alıaabilir. - - ;._Miiiıiıer.ikiıie•xi•: .iBiıiahıiiiıçtiııık111aİıplİı,•Şİıc•b•e•lcr-i:•B•cİıylıiotİıl•u•--K•ar•a•k•oııiı·y·--K•a•dllİıkiıiöıly-·I lstikli t Tak vi~::i-~jiiiOMiiiiiiiRiiii<J!iiiıı<iiiiLEİİİRİİİİDİİİİE .. 1 .:,.iiiı· LİİİİERİİİIİİİOİİİLliİAİİİ 

KATIL ARANIYOR 
KİM ÖLDÜRDÜ 
YEN/ SABAH1N POLiS ROMAN/ • S2 ~ ••• R . SAıaAY 

D .. , dütünee ile &'•"119 ka dıııa 
Mkta. 

- .Anlamıyorum. İki 11:a:rdeftell 
jıan~ İn~ltendeki m8Mle ile a
llkadardırf 

Ed veya Geni? 
-Ed. 
- Ed. aldanmı7oraam doııtları-

ıuzdan blrlal idi a-al!ba? 
Gang :kadının sola-un yüzüne 

lı:ıı.n hücum etti. 
- Yalımı ar:kadlflm olsa idi! 

Xocam idi, v. hl!& kocamdır. 
Den hayretle ı 

- Olar ~ey daAil diye mırıldan 
dl. lenni acı acı gülerek: 

- Bu telrlldedlr ki, çate;re intı. 
MQ etttm. Ed !le ook zaman yap-

mMiım. Altı ay kadar beraber otur 
duktau ıonra artık dayanamadım. 
Sarh~ olduğu zamanlar, ~lediti 
clnııyetleri anlatırdı. Fakat G~3 
terlerle y141yllCıik tirnette bir kız 
değilim. Onu geçen sonbaharda 
terkettlm. ~e ~ekilde y11şadığını 

bilen diğer çete efrad1, benden 
do3tluklarını e~iı-gemediler. 

Ne\-ycırkta ı•,.lnız ya.şanııya mec
bur olan kadın mahvolmwı dl'tnek -
tlr. Bu geceye kudar Ede rastlama
mıştım. • etice-ıe ~ize telefon etrnl
ye vakit bulanudan yanıma geldi. 
Ve ner~de olduğunuzu sordu. Cevap 
vermeyince telefonumu kullanarak 
bir numarayı tıı.dı sonra ırillerek 
bıdundutu:uu: rvl bildlii11I, Mllı:e-

nin sizi ~ehriıı haricinde sak!adıtı
nı ve Ronlz'un hesabını nasıl tAmıi-ı 
lem işlerse, Milı:e ile .sizi de o şekilde 
öldüreceğini ~öyledı 

- Demek ki, r:d. Ronlı'ıın katili 
değil. 

- Sbyledikle!'in~ bakılırsa o de
ğil. H~rhlllde R)CCO çete•inden biri
~i olacak. 

- ROCC() da değil. 

Den d~ünüyordu. 
- l':d, l'ılike'nin Fr~vater'iıı ne 

tarafında bulund ufllııu söyledi mi! 
Onu bulmak iç!ıı ~aba elinde bir iz 
va.r mıydı! 

- Zannetnıiyorwn ! Ed, benden 
aynlınca derhal sizi! telafou ettim. 
"Klüpte,. olmaılığınızı söylediler. Bu 
ııun illerine ııizııı Yat klüpte oldu -
ğunu.1u anlıyarıık derhal geldim. 
Nevyorkta bir tanıdığım var. Kira
lık odalar veriyor. Kiınııe bilmez. 
Oraya gidip siıi Ml•gantic, Avrupa
ıra dönüncfye kııdar •ak11yayım. 

Den: 
- J"anni slı rok iyi bir kadın~ı -

Dil, n benim için tehlikeye atıldığı 

nıu da mülliv >rur Faklt burada 
Senelerdenberi Osman Bey M0 ESSESELERE 

ına.tbaası tarafından ııeşredilcıı ve 

büyUlı: bir rağbete mazhar olan cııker Yazarogvlu 
- Deli misinu: 1 Kimlerle karşı - (htlkW tak 'Vbzıl) nin 939 meneırine O 

lqtıiınızın farlmıd:t değilsiniz ga - alt olan nllıılıaaı muhtelif renkli Gümrük komisyOGtmu 

kalmam tazım. 

liba. Edin arlca,ında Rocco var, bir bir kapak içinde ve vakitleri gös- Galata, ithalat Glimrll.t• 
· ti · · d · lr.aremnıta MIH'odly• Haa. 
ıtare e peşınız en yırmi tane ipten teren cedveli muhtevi. olduğu halde Ttiefon : 3S, 95 
kazıktan kurtulmuş haydut ko., tura neflı bir , uret ta tabedilml§tlr. Ki· ·---ııiıiıiiiiiıiiıııiııııııiıiiiıiiıiıııı--
bilir. tapçı ve kırtasiye mağılzalarmda Ü•kVU.r Mıkıd: lutkiftlli6'"4nl: 

Den eline bir kağıt ile kalem ala - 15 kuruşa atılmaktadır. Okuyucu- Şahl.ndenlıı kocuı Kaba~ta Set 
t'ak: - Bi_ru bekleyin, iki tane tel- lanm.ısa tavsiye ederiz. ütünde ( No, lu evde LOtfl ale)'hi-
ırraf yar.acakun. Sonra si&i gayet gl! -------------- ne açtıiı bofaııına davaaından dola
ıel b~r otonıol>i:ll" ~·genç. zarif bir yılbaşı Reveyonu yı yapılan 11&rum tebllpta ra1m, .. 
genem refakatinde Nevyorka ron • mahkemeye gelmeditlnden haldı.m-
d<!receğim dedi. Bebek bahçeal ~hk salon ve lo· da gıyap lı:acarı ittihaz n milddel 

kantasında sabaha kadar muhtelif vekili oahit listesi ibraz eder.k V9 

eileoceler, caz - orkeoıtra, varyete, tahkikat 15-!-989 çafl&mb1. uat ı>
kotiyoıı ve sOrpri:ıler. 

Birkaç dakik' soııra Den genç 
kadının yanına relcl,[Hnde, onu mah 
rnn, gÖ'ıleri d!\lnu~ bir halde buldu. 

- Haydi J"Pn'.li, kendinizi biraz 
":.rsm. Bakın •İzi Nevyorka götüre
cek şoföl"ü lıir.ı.zdan göreceksiniz, 
biltun kadınlar kenıfüine çıldırıyor. 

- Aldırdığım yok ki, siz hepiniz 
ayni tablattesinlz.. Aklıııı.u. geleni 
yaparsınız, ne yapalım. Ele avuca 
sığmıyor.unu~. Rana telefon edin 
yoksa r~k mr-Yak eı!P.rlm. 

- Tabii ede~fm. 
(Devaıat n r) 

na tayin n bu babtaki gıyap kararı 
:Masaların •imdiden temini. nıahlteme divanhanesine talik ed!l-

Zavi miş oldutund1.n yevmi meakO.rda 
İstanbul Muh-..ebe Müdürlüğün- müddelaleyhfn yine mahkemeye gel

den aldıgım 938 - 444/4644 numa- medfgi talı:dirde gıyabında tabldlca• 
ralı makbuzla 23..1 liralık ve 938 - ve muhakemeye dnam ve icap eden 
443/46..IS numaralı makbuzla 84 il- kuar ittlhu olunacatı teblit rnw 
ı-a s.t kuruşluk teminatı muvakkat. mınakaim olmllk flzere il&n olunur, 

makbuzlarını zayi ettiııı. Hükmıl ===== (938 • 2084) 

7oktuı•, Sahibiı A. Cemalettin Saraçoih 
. Mısır tarşısı No, ıı..ıs Nqrlyat mUdürü: Maclt ÇE11M 

Ahme t Ferda• Baoddlfı yer: Matbaa! E~ly. 

\ 
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TlftlSABA:H ' Sarfa: '/ 

1939 ı _basını Kutıuıa ağa 
Hazırlanıyor musunuz ? 

inhisarlar idaresi tarafından satılan 

FRANSIZ MENŞELi. 
Ş A P AN ·y A 

• 

Fiatları (Mü - -vergısı afaa 

575 
llt 

ın 
• • 
ırı 

• 

Sim diden tedarik ediniz. 

IST ANBUL iNHiSARLAR UMU ÜDÜRLÜGÜNDEN: 

TÜR Ki YE 
Pamuklu Dokuma ve Pamuk ipliği 

Fabrikaları Anonim Şirketinden ı 

Pamuk ipliği Satışı : 
Kayseri bez fabrikası malı 

Nazilli basma fabrikası ,, 
Ereğli bez fabrikası ,, 
10 Balyalık siparişler İÇlD 
ıs 
25 
50 

" " " 
it " " 
it n ., 

12 No. 
16 » 
24 )) 
24 » 

Paket 415 kuruş 
480 » 
580 )) 

» 
)) 

» 

» 

» 

580 )) 
S75 
570 
565 
560 

)) 

)) 

» 
)) 

Fiatlarla fabrikada tdllm şartile sabb.laktadır. İplik müs· 
tehliklerinin yukarda yazılı fabrikalara göndt:recekleri bedel
leri mukabilinde ihtiyaçları niabetinde iplik ıipı.rişi verebile· 
cekleri Ye 24 numaradan ince ve muhtelif maksatlara yarayabi
lecek pamuk ipliği müstehlilderinin de ihtiyaçlarını yine aynı 
şartlarla yalnız Ereğli fabrikasına ıipariş edebilecekleri ilan 

I - İdaremizin kutu fabrikası için 0<artnamesı muc:bince •atın a- ' 
Jıııacak bir a<lcl "Of.el,, tab'ı rakinesi ,·e teferruatı k~'>alı zarf u'u
lilc ek<iltmcyc konulmuştur 

II - J\!ııhammen bedeli (15000) lira H muvakhat tcm'natı 

(1125) liradır. 

III - Eksiltme l;l . 1 • 939 tarihine rastlıyan cuma günü saat 15 
de Kabalaşta Levazım ve mubayaat şube•indeki alım komisyonunda 
yapılacaktır. 

IV - Şartnameler p&rasız olarak her gün •özü geçen şubeden 
:ıhnabilir. 

V-Eksiltmeye iştirak etmek istiyenlerin fiyat.ı;ız fenni teklif mektup 
!arını ihale gününden bir hafta evveline kadar inhisarlar umum mü 
dürlfiğü Tütün fabrikalar şubesine vermeleri tekliflerinin kabulünü 
mutazammın ve•ika almalan lilzımdır. 

VI - Mühürlü tekli! mektubunu kanuni vesaik ile 5 inci maddede 
yazılı vesika ve ~"o 7.5 güvenme parası makbuzu veya banka teminat 
mektubunu ihtiva edecek olan kapalı zarfların eksiltme günü en geç 
saat 14 de kadar yukarda adı geçen komisyon başkanlığına makbuz 
mukabilinde verilmeai lazımdır. (8633) 

Cinci Miktarı 

.. 
Muhammen bedeli 
beheri tutarı 

Li. Kr. Li. Kr. 

% 7,5 teminıt Eksilt 
me 

Li. Kr. saati 

Dosya dolabı 3 adet 150. - 450. - 33 75 15 
Boya levazımı 22 kalem - - 400. - 30 - 15.30 
1 - İdaremizin Yavşan Tuzlası için şartnamesi mucibince yaptı-

1rııacıık 3 adet do<ya dolabı ile Tekirdağ şarap fabrika"' için satın alın
cağı ve 20-10-~38 tarlhinde ihale edileceği ilim edilen 22 kalem boya 

! levazımının milfredat !iste>i tavzih edilerek yeniden açık eksiltme
ye konmuştur. 

II - Muhammen bedelleriyle muvakkat teminatları hizalarında 

gösterilmi~tir. 

IH - Eksiltme 6-1-939 tarihine raMtlıyan cuma güntt hizalarında 
yazılı saatlerde Kabatıışta levazım ve mübayaat şubesindeki alım ko
mi<yonundıı yapılacaktır. 

iV - Şartname ve listeler pa ra"1z olarak her gün sözü geçen şu 
beden alınabilir. 

V - İsteklilerin ekoiltme için tayin edilen gfin ve saatlerde yüzde 
7,5 güvenme paralarlyle birlikte yukand:ı adı geı,en komisyona gel-
meleri ilan olunur. (9304) 

Cinai Miktarı Muhammen B. %7.S Ekaütmenin 
beheri Tutarı Teminatı Saati 
Lira K. Lira K. Lira K. 

1 ------------------------ -----

rr~o~u~niur~. ;~;;;;~~;~~~;;;;;~~~:~~~ Elektrik motörü 2 adet 175.- 350.- 26.25 14 

it Ye 

KOLINOS 
kullanınız Lez· .. motörü (0.5) 3 .. 75.- 225.-
zeti hoş, dişleri B. K. kudretinde 
inci gibi parla· ,. .. (2) B. K. 3 .. 150.- 450.-antiseptik 

DIŞ MACUNU tan Kolinosu kudretinde 

50.62 14.SO 

dünyada mil. 6 675 
.ı..t::=:~~:;..llllil•••••••••yonlarca zevat 1 - İdaremizin İzmir Tütün fabrikası kıyım makineleri için 2 

seve kullanırlar, Tüpün muhteviyatı teksif edilmiş oldu- adet elektrik motorü ile paket makineleri bandrol kısmı için 3 ve pa-
ğundnza uzun müddetle ihtiyacınızı temin eder , ket kısmı için de Sadet olmak üzere 6 adet elektrik motörü \'llrlnamele 
BiiYük tüptl 40, küc:ük tüpü 22,50 kurusba. ri muciblDce ayn ayrı pazarlık usuliyle satın alınacak!= 

Il :ı.. •ıhammcn bcdell~rlyle muvakkn~ teminatları hizaların· 
da fU •erilmiş ir . 

IIT - Ehi!tme 13 - 1 - 939 tarihine rasthyaıı cuma günü hiza• 
larıncla yazılı ~natlerde Kabata~tıı levazım ve Mubayaat ~ubesind.,kl 
Alını komisyonunda yapılacaktır. 

l \' - Şartnameler para"1z olarak her giln ~özü gecen şubeden a• 
hnabilir. 

V - Eksillme~·e iştirak etmek istiyenlerin fiyat<ız fenni teklif ve 
kataloğlarını tetkik edilmek üzere ihale gününden en geç bir hafta 
evveline kadar lnhi:<arlar Umum müdürlüğü Tütün Fabrikalar şubesine 
verilme;ıi ve tekliflerinin kabulünü mutazammın vuika almaları lil· 
zımdır. 

Vl - İsteklilerin ek>ıiltme için t:.ıyiıı edilen gün ve saatlerde 
~l. 7.;; güvenme paralariylc birlikte yukarda adı geçPn komisyona gel· 
meleri ilim olunur. (8632) 

* 1 - Şartname ve nümunesi mucibince satın ahnacaaı ilin edilen 
(18.000) kilo lıaş ipi 25 - x - 938 tarihinde ihale edilemediğinden yeni
den paıaı·lık u uliyle eksiltmeye konmuştur . 

Ti - Muhammen bedeli heher kilosu (60) kuruş h<'~abiyle(l0.800) 
lira ve muvakkat teminatı (810) liradır. 

III - Eksiltme 9-1-939 tarihine rasthyan pazarı.esi günü saat U 
de Kabata~ta levazım ve ve mübayaat şubesindeki alım komisyonunda 
yapılacaktır. 

IV - Şartnameler ııaraMız olarak h<'r ırfiıı sözü ıreçen şubeden alına 
bileceği gibi nümune de görülebilir. 

V-lsteklilerin ek,iltme için tayin edilen gün ve. aatte yüzde 7,5 güven. 
me paralariyle birlikte yukarıda ad' geçen komisyona ııelmeleri iliin olıı 
nur. (9513) 

:tf.. 
I - İdaremizin İstanbul ba,mlidOrlüğü binası ve amlıarlariyle leva. 

zım ve mübayaat şube•i binası ara~ına şartname ve resmi mucibince yap 
tınlacak 8 adet demir camekiln işi kapalı zarf usuliyle eksiltmeye ko 
nulnıuştur. 

II - Ke~i! bedeli beheri 3912. 97 lira hesabiyle 11788."91 lira vt 
muvakkat teminatı 881 liradır. 

III - Eksiltme 16-1-939 tarihine ra"t!ıyan pazarte~i günü saat 16 
da Kabata~ta levazım ve mübayaat şubesindeki alım komişyonunda ya. 
pılacaktır. 

iV - Şartname ve resimler ırn kuru~ bedel mukaUlinde inhl~arl11r 
levazım ve mübayaat şubesinden alınabilir. 

V - Eksiltmeye iştirak etmek fstlyenlerin diplomıılı yliksek mühen 
dis veya. yüksek mımar olmaları, oımadıklan hı.kdlrde ayni evsafı hai:a 
bir mütehassı"ı inşaat sonuna kadar daimt olarak lş başında bulundurn· 
caklarını not.erlikten musaddak bir taahhüt kağıdı ile temin etmeleri 
ve bundan başka 8000 liralık bu glbi inşaat yapını~ olduklarını gösterir 
vesaiki ihale gününden 8 gün evveıine kadar inhisarl:ır umum mUdür!·'\
ğü inşaat şubesine ibraz ederek ayr•ca fennt elıllyet ve münakasaya i~tl 
nk vesikası almaları l~zımdıt; 

VI - MOhilrlü teklif mektubunu kanunt vesaik ile IS inci madded' 
yazılı lnşant şubemizden alınacak eksiltmeye iştirak ve fennt ehliyet vrd 
kası ve yüzde 7,5 güvenme parası makbuzu veya banka teminat mektu· 
bunu ihtiva edecek olan kapalı zarfların ihale gfinfl en geç saat 15 e kn
dar yukarıda adı geçen komisyon başkanlığına makbuz mukabilinde ve. 
rilmesi lazımdır, ,(9514). 
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