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Birinci Köy Ziraat Cumhurreisimizln 
Teşekkürleri 

Kongresi Kapandı 
Ankara: llO (A. A.) ~ Riyase

ticıımhıır unıuıııl katipliğinden: 

Cumhuriyet Ilalp Partisinin 
deği~ıuez ırend lıa~kanlığıııa seçil-

Almanya İtalyan 
Tezine Muzahir 

me~inr!en dolayı rei•icıımhur Iı. ı lıngı·ıtere 1ı·ıe Fransayı, fı
0

talyaya - met lnönli memleketin her yeriı:ı· 

-·vapa n ış Celsesı·ne Cumhur ~:nı~~1~:~a~~1: 1;~~~:~n:::ııt:~~zd:: Yapmış Oldukları Vadi Yerine & I ~amimi duygul:mlan pek mlitehu- • h E 
aiG olan t~met lnön[i seva-i ve tı . Getirmemekle itti am diyor 

Reisimizde Şeref Verdilerı'--~--~~::~_::·;~:_nmi~~-!::;:_:i~~~~-ttr~a-~'~ .Çemberlain'ın Romayı 

Milli Müdafaa \ Ziyaret Program ı ismet lnönü Delegelerin 
Tazimlerini Kabul Etti 

Ve IV~aliye 
Vekaletle rinde 
Değişiklik Yok 

Berlin, 30 tA.A.I - Korre; pon· 
dans diplomatik bu günkü ba ma• 
kale.ıinde diyor ki 

(Orta A \'ı upa 193 · .senesi i<;ıı. · 
le tehlikeli ;:;erginlikleı·den kurtul

du. Orta A\'rupa milletleri artık 
bundan böyle deha iyi bir istikbal 
i~in rabatca ralısmaya koyulabilir· 

.... ----
ZiRAAT 
KONGRESi 

l . i 
: 

Anlrnradıı toplaııaıı- ziraat kon
gresi lıa hlmşıı:a bir pl'Ogram ve bir 
mii.idedi~-. Tılrk vatanının sağlam ve 
hakiki temeller Uıerinde ilerliyebil • 
mesiniıı en csa ·Jı şartı tayin edilmi~ 
ve iizerındc ç~lışılmıya başl:ınmış 
demektir. 

• 

Türk uiifusııııuıı en muazzam klit
lcsi köylııdoıı teşekkUI eder. Mem -
leketin lıüliin ~ ükü köylüniin tize • 
rindedir. Ihı kütlenin Tiirk \'atam 
için 110 yuksek, ne ın!lbarek \'e acle- ı 
ta kutsi bi" hnzlne te~kil ettiği azı • 
\ık biı· te('nınıül ile derhal anlaşılır. 
• femlckcti. nırlığı bu sınıftır. 

Türkiı"Cclc <ıntftan hah~elmek 

dogru olama.. A vrupado anlaşılan 
nıaııatla ,ınıflar bizde teşekkül elıne 
mişlir. Ktiylıi lıiçlıir z11maıı, ayrı bi ı• 
sınıf lıaltn<k sosyete hayatının altın 
da bi.~ c~iı· külle gibi kalmadı. A~a
ğı ve .rıılum dc<liğimiz talıııkalar yııl 
ıuz bir med<i mnn:ı8ıııı ifmlc elti. 
Ilir kö~·lü çocui(u kııbi!i~·ct Bahibi o
lunca, tahşil görünce, en yük"ek 
mansen \'C hazineye yükseldi ,.e yük 
sclebfl~ıektcdir. T' rkiyede bir kmm 
insanlar diger kı:;ım iıısaııl>ınl:m ·ı 
kat'i ve derin Jıudutlal'la, a~ılmaz 
~etlerle lıi<'bir znman ayrı ve lıiri -
birlerine ~~abancı kalnıadılar. 

Başvekil Celal Bayar Ziraat koaıresini açarl<en 

Kongrenin Son Celsesi 
Hararetli Gecti 

Ankara: ~O (A. A.) - Birinciı 
köy\'!' ziraat kalkınma kong!'esi bu-ı 
gliıı ikinci umumi toplantısını yap
mıs ve zil'aat \•ekili Faik Kurdoğlu 1 

mm kapanıs nutku ile me;;nisine\ 
niha~·et ı·ernıi~lil'. 

Kongrl•nin öğicden önce reis Ye-J 
killeri Ahmet Takıldayı Ye Faik 
Kaltakkıı·an lıas!iDnhklarında yap-
lığı iki toplantı. kongre komisyon
ları tarafından tetkik edilerek umu
mi heyete tevdi edilmis olan muh
telif zirai me\"lltıl ait mazbataları 
okııııarak ta~vip edilmi~tir. 

Kongr~ iij(led<'n sonra Rnlımi 

Köken Ye zirıuı t ı·ekili Faik Kımloğ 
!unun bnşkanlığındıı olmak üzere 
iki toplantı ~·apmıştır. Rahmi Kö
kenin lıaşkanlılbncla yapılan ilk toıı
laııtıda bil'çok delege söz al:ırak 

' 
muhtelif ZI !'al llJe\'ZU!ar iizerincJe 
ııoktni ııazarlal'ını izah etmişler ve 
komisyon mazbatalarına ait lıazı 

ihtirazi kaı·iller ileı·i sürmüşlerdir. 
Ziraat Yekili Faik Kıırdoğlıınıın 

riy•l'ct ettigi kapanı~ celsesinde 
müteadclit hatipler "i;z almıslardır. 

.Müzakerenin ortalarına doğrıı re
isicumhur 1nönü ,-anlarında E. :M. 
M. reisi Abdülhalik Rencla ve baş
vekil Celıll Bayar olduğu halele ri
yaseticıımhıı r locasma girmişler 

Ye kongre delegelerinin coşkun ve 
sürekli alkışlariylc kur~ılanmısl aı·-

Kongre nıiizakcrelerinin lıundan 
sonraki kısmı milli şef'in huzurla
rında geçmiş ve saat 19 a doğm 
reis Faik Kurdoirlu \'aklin gecikme
si ılolayı,iyle müzakerııta ııihaı·et 

(Sonu 3 i;ncü sayfada) 

Ankaraı 30 (A. A.) - Bazı Jg • 
tanbul gazetelerinde .Milli 111üdafaıı 
ye :Melh'e ,·ekiılelleriııde değişiklik
ler olacağına ve yeni mebus namze
di listesinde isimleri yar.ılı olanlar
dan iki zatın lıu vekilletlere getiri
leceğine dair inti~ar etlen haberle -
ı·in asılgız olduğunu bPyana Ana • 
dolu Ajaıı:,ıı mezıındıır. . ı 

Meb'us intihabatı 
Bugün Yapılacak 

Bugün ,·urclun nıııhtelif vilayet
lerinde münhal :lwlııısluklar i~in in-

l~r. 

Tehlikeli gerginlikleı in mevcı.t 

bulunduğu diğer yerlerde de ı:ayı1 
tabü \'aziyetlerin tasfiye edilme.sı 
için ~ah ılmakta olması ak!ı,;climin 
hakim olnııya b:ışladığL '!l bir del" 
lidir 

i\I illi birligıni temiıı ttaoya 
Bugün ıçinde yaşamakta olduğu 
topraklaıın bır takım gayrı ıııüsaıt 

şeraıt yüzünden kendisine dar gddi
gini g<irüyoı". ltalyan nııllcti mil!i 
birlı~ı irin yaptığL ınilcadelt-ler yii· 
zünd..._•n g~~cn asırda zaruri ulan gt"'"" 
ııi~leın•:~1 temin ed~nıe<li. Jtaly8nırı 

umumi harbe girmesine !t'kaddünı 

cı.len müzakerel<•r rnktile kaybellik-
tihaplıır yapılacak ve ak~am iizeri Jngıhz Başvekil C hamberlain (Sonu 7 nci sayfada) 
Yeni mebu,J:ı r belli olaraktır. Ya · ôC<>C<>C::OC~XXXXXXXX:x>::x>:X:OCOC<>C<>CO::::OCXX>C<>C.:~:>C::>C:X~ 
İand:ısların her \·ctdc, di.in Cun1hu ... ~ 
ı·iyet Halk Parli•i 1arafından" ilii~ 1 z m •. r Be led ,. ye 
r,• 1 n n.ın:z~ll re\' \'ereceklerı 

muhakkak addedilnwktedir. 

Amerikan Kız Reisinin Beyanatı 
Kolejinde Aclık Grevi izmirde 

lliin abam i.'tlzelenıizc bir oku-ı 
yucıımuz t~ıcron ederek hize ~~nlıı-. Muazzam 
rı ~öyledir: 

- Kızını, Amaı·utkö.ı• kız kole· 
jinde leyli talebedir. :Mektep ida
resi $01\ zamanl.ıl'Cla her neden~e 
yemekleri lıozmıı~. talebeye yenemi
yecek derecede fena yemek verme
ğe lıa~laını~. Talebeler bir müddet 
lııına tahanınılil etıni~lcr, fakat son 
günlerde lııı, o hale gelmiş ki ac
lık grevi iliiıı elnıe[re mecbur olmuş
lar. Şimdi hiç bir talebe yemekha
neye girip ,·emek yemiyol'mu~. Na
'zarı dikkati celbetmenizi rica ede
rin1. 

500 Bin Lira 
Bir Hastane 

Sarf ile 
Yapılıyor 

Bunun sosy:ıl hayatta istikrar ba
kımından, memleketin sev ve idare
ainde taze \'C canlı günlerin her za. 
nıan lemin cclilelıilme"i lıakımıııdan 
büyük lıir nimet te~kil etliği fı.;i

kardır. Bir memleketin idare;;i \'e 
terakki$i i~in ,·ücudü elzem olan 
"güzide· zümre,, uhde.,iııe dii~en va
zifeye gel'çelı.1;('11 ehil olabilmek için 
d:ıima ycnilcnmiyc tııze taze kuı•vet. 
lerle kabiliyetini takı•iyc etmi,·e 

muhtaçtır. İşte Tü.'.'k.iyede.köyli'. l'.ü.t-: ,..-------------------------.. ııı.. 
Oe8i memleketin guzıde zıımresı ıçııı 

Bu haY;ldi:-:in ne deı'f."ceye kadar 
hakikat olduğıııııı lıilmi~·orıız. Şeh

rimizin lıu en pahalı ecıı~hi m·ekte
lıinde talebeleri :ıclık grevi ilan et
mcğe mecbur edecek kııılar kötü 
~·emek wrmeleri eok garip bir hu
rekettir. l\!aari r mlifetti~lerinin 

ıon derece kıymetli böyle lıir ihtipt' 
hazinesidir. 1 
Bundnıı ~imdiye kadar şuurlu lıiı· 

tertip ve miilıihaza daire:<inde iMi
fade elmiş olduğumuzu iddia ede . 
meyiz. Sosyal lıüııyemiziıı sınıf far
kı tesis ctmeme:;i gibi bir bahtiyar . 
!ık bu neticeyi li~ndi kenıliliğindeu, 
rastgele guret!c, şimdiye kadar te • 
min etmesi ve münc\·nr dediğimiz 
sınıfı inlıitııttıın, tereddiden vikaye 

el~üzide zlimreniıı teşekkiilü bakı - ı 
nıından duima milletin iiziinü temsil 
edecek geni~ bir halk klitlesiııe muh 
taç olduğumuz gihi •osyal hayatta 
tn yüksek ideıılimiz olan "Halk haki ı 
;miyeti,. için de köylü kütle•ini dü . 
~ünmek mecburişetindcdir. l\Iilli 

\ hakimiyet ıırcnsibinin hakiki suret
te tatlıik edilebi!meşi şııurlıı, mlinev 
~r, fedakiır bir halka lüzum rnr -
Itır. Cehalet içinde bir millette bu 
lribi idealler gülünç addedilebilir.1 
ll'Urk köylü~iinün, bazı şaı·k memle-' 
ıı:otıeriııdeki köylülere ııisbetlc bü • 

Hüaeyin Cahid YALÇIN 
(Seou 3 UncU ea:rfamızcla) 

General Kazım-
Karabekirin 

mekteplerde clerslel'İ kontrol cttik
!el'i gibi yemeklerini <le kontrol et-
n1e1cri icub~tti~ine güre JHtzarı dik .. 
kati cclLNlcl' \'C bu Anwl'ikıın rnii • 
es:->l.':-;esitıdt•ki, \otukların sthhatl<.'-

Bu sene daha mlikemmel bir hale aokulaçak 
fuannın bir gece görünütü 

olan l:unir 

Ev\'elki glin Ankaradan şehri
mize dönen İzmir Belediye Reisi 
Behcet Uz dün Türkofiste İstanbul 
gazetecilerini kabul ederek aşağıd-ı.· 

ki beyanatta. bulunınu§tur • 
- Sevgili Cüınhurreieimiz tsmot 

lnönüne tzmlrlllerin saye-ı ve ta.has 
(Sonu 3 üncü oayfada) 

HATIRATI IJ ••••••••••••••••••••••••••• •• ··.·.·.::::::·.·.::::::::::::::::::::::::=::::::::::::::::::::::::::::::::1 riy1e alitka<lar u nevi grevlere n1ey .. 

dan veı·ilm~ıne~ini tı:ınH.~nni edet·iz. 
• •• 

BiR KAÇ soz : Talebe ve Askerlerin 
J'ki günden beri aziz okuyucularımıza sunduğumuz General K i.- ı K 

1 
.. b 

1 
d c k • ı 1 • 

zım Karabekirin hatıraları, c iha n h a rbin in devamı m üddetince mü. U er en e 1 me erı 
t arüleyhin bulundukları mühim vazifelerdeki miifahedelerine, mut T 'b I' ~ Ed' I d • 

tal ; oldukları ve•ika la ra ve bu harp elr•f.mda yaptıkları tetkik ve Resmen e ıg ı ı 
tetebbulara dayanmaktad·r. Eaasen bu c ıhet hatıratm mukadde- 1 
meıindeki ifade ve mülahazalardan da anlat ılmaktad ır. 1 

Muhterem General hatıra larmı nefretmek ve "Yeni Sabah" a bu 
hatıralarını iktibaata bulunmak müaaadei mahauaaaın ı vermek su .. 
retiyle hem cihan harbinin birçok aafhalarını kendi ıt la sahaların
dan ve görüt zaviyelerinden tenvir e tmit oluyorlar, hem de bu bü
yük haile etrafında tevsik olunabilecek mÜfahede ve bilgilere sa
hip olanların da bunları ortaya koymalarına bir veaile haz ırlamıf ' 
bulunuyorlar. 

BEŞiNCi SAYFAMIZDA 

Beden Terbiyesi Genel Direktör
lüğünün talebeler "" askerlerin ku
lüplerde oyıııımam:dıırı Jı:ıkkınclaki 

yaphğı bir tebiğ dün bölgede kulüp 
n1uraha~lar1na bildirilmi~tir. 

Bu münasebeti'' dün akşam ku
lüp murahasları bölge merkezinde 
toplanmışlardır 

Toplantı ge~ vakte katlar de\•am 
etmiş ve lıir hayli münaka,alı ol
mıı~tur. 

(Sonu 7 nci sayfada ) 

HER SABAH 

Tabutla Nakledi:e Hastalar 
U rfa da çıkan " Akgün,, .azt--tP inde fU cümlelor gözümüze 

çarptı: "Aylardanberi r.amiinde inliyen haıtalar, 
evvelki gün ' tabut içine komıhır k halle araaında bulunan Da-
bahane camiine nakledilmek sure Lile &'ÖZ ÖnÜ!>den kaldırılmıftır 
Fakat bu zaval lıları bir hastahaneye yatırm .. k, nederue hiç kimı& 
nin hatırından bile geçmiyor. Yazıklar olaun!..,, (Ak&'lin ) arka
datımızın bu havsalaları yaka n feryaclın ı okurken s özüm üzün 
önünde canlanan feci manzar,.yı burada taavir edecek değiliz. 
Urfa yani yu rdun en mÜrf"'ffeh vil&yetlerinden bİrİ. Belediye, ma

r uken koltuklar,modern binalar ve sonra göz önünden kalksın diye 
(belki de biran ewel vücu tleri kalkım diye ) tabut içinde ve haa
tahaueye uğr:ıtılmadan camiden camie nakledilen haata yurtlaf
lar ! .. Yok, yok. Biz buna imkan ve ihtimal tasavvur edemiyoruz. 
Milli Şef lamet lnönünün bütün vatandatlara verdiği fazilet der
airı in akisleri henüz kulaklarda aönmedi. 

, .A. CEMALEITIN SARAÇOOLU 
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. PAŞAN iN ( Hadise ve Adese ) 

ÖLÜMÜNDEKi ESRAR 11 Apartman 
Soyan Hırsız 
Mahkum Oldu 

Okuyucularımız 
Oiyor ki ; 

Merinos 
Fabrikasının 
Faaliyeti Yeni Sabahın Tarihi Tefrikası: 30 

Enver Paşanın Maiyeti 
Bini Bulmuyordu 

Halbuki İbrahim Bey Bütün Mem
lekete Hakim ve Nafiz Vaziyette idi 

Bundan bir müddet eve! 11 a
pa rtımanı ,;oyan ve yakalanan sa
bıkalılardan ı.Mıgır) ın muhakeme
l!İ dun dördüncü Asliye ceza mah
kemeııinde nihayetlenmiştir. Sabı

kalı goıi.ilen bütün uçlarından ayn 
ayrı mııhklım olarak bu suçlar top
laıımı~ ve bütün mahkümiyeti (15) 
ııenP 110) ay (6) güm~ baliğ olmu~

tur. 
A partıman soyduğundan 6 ay, 

ve tekrar ayni cürmü Lslediğinden 

7 ay, bir kereııle ticarethanesini 
soyduğundan ı 6) sene~ ay 20 gün, 
banıl, çaııta çaldığmdan üçer 
sene ve iki g!ln hapsine, tek
rar apartıman soyduğundan 3 sen" 

Ufak memurlann bir 
temennisi 

Sayın Bayını, 

Gerek devlet hizmetinde, gerek
se banka ve şirket gibi müessese
lerde, dolgun maaş alanlara nisbe· 
ten, aldığı maaş veya. ücretle ancak 
geçinebilen az maaşlıların mıkdan. 
daha çok olduğu a~ık olarak bilinen 
bir hakikattır. 

Bursada faaliyette bulunan Me· 
rinos fabrikasının bu sahada mem
leket ihtiyacını karşıhyabilmek için 
muhtaç olduğu Merinos yüniinüı: 

mühim bir kısmı hariçten getiril
mektı, 'ir. Bunu naıo:an itibara alan 
Vekalet Merinos koyunlarının meı.r..
lekette süratle fazlalaştınlarak üre· 
tilmesi i~in yeniden tedbirler alma
ğa karar yermiştir. 

Bunun için yakında Bıırsada bil· 
yük bir Merinosculuk kongre8i ya
pılacaktır. Kongrecle fenni bir tarz
da 1frrinoR koyunlarının çoğaltılms
sı için icap eden lıu•usat hakkında 
ba1.1 karadar alınaeaktır. 

[ 
Şimdiye kadar çıkan ] 
Kısımların hulasası 

[Os11ıı111lı /mpuratorlıı!J11 lıoş 
~·u11w.11dem ekili ve /wrbıye 1111:1-
11 Eıwtr P~. Sadniwm 1"f'lıit, 
Bahriye ımzırı Cemal paşalaı·la 
birlikte; 191/i uılıııda ilfüllıreke
ııilı ildııııulan birkaç uilıı 8111/ra 

bir Al11ıaıı torpidımına bıııı ,.,.,. 

Ru•yayn gittiler. 

b"nver ııaş;ı Kaika.•vııııı• rı ı t -
"lilek istıyot"d•ı. llatfci bfr rn<ıtnı· 

tutanık dımizc açılın•~lı. Fal"'t 
,tdılttli fırlı•mdıın ryerıyı· dıi>ıdü. 
Sotım Taltif, Cemal paşalaı lıı lıir
IU;t~ Alııımıyııya gitti. Aımrıu -
v•da da knrı~klık ı•a.rdı. Ilattci. 
Tnldl, Eıı,.eı·, Cemal paş•ılar Beı--1 
llııe vaıdı/;/arı giin y~r yer tıi -
jıkltr pa.tlıyordıı. 

E.'n!'er pa~cı Bcrliııcll'11 l!fosko
~·aya gitmek İ3tiyordıı. Bir '"1J!Ja
re bııldv. TVccar Ali bey isml'flr. 
lıarı ket etti. Fak"t l/11.s /ı111Tıı -
dunda tayyareden irıınefje 111ccbuı· 
olıiıı. 8 ııy kadar h11pi,ı kııldı. l\en
diaiııiıı En-ı•er pıışa old11i}uıııı is
bat l'ltiktcn sonra kuıtııl</ır. I -
ki11ei defa tayyare ile Tınreket ,ı_ 
ti. Nihrtyet Jfotkavaya girclıilıli, 
Yaıııııcla yaı·rr-i de varılı. I',ıuılaı· 

Em•e,· pa~aya çok hlinııet tıös -
terdilrr. Fakat F:ıı rer pafıt Rıılşe
ııiklifji a.11lıım,,d1ğı içiıı keııdisiıı

d~ı y ız çrvird;!er. 

BokC.drı şaı·k milletleri l·o -
mı1ııi.ııt koııyreeini topladılar. Eıı

vu 1~11 d;._ buı·a;ıa. yitmişti. Ftı-I 
kııt bu k01ıgrcdcn de bir şcıı ı ık

madı. Eııvl"I· paşa tch·ar Mos -
koraya dö11dii. Soryetlrı-iıı. ileri 
geleıılrriııden miisaaıle i.1tiyerelc 
Bıılıa.rııya gitti. Bıılıaroıfo o yün 
Zerde Bolşevik hakimiyeti başlrı

MI~tı. lhtiyarlar Emir tarnftcırı, 
geııçlel" de hiiı· ve ıııiistokil Bıılw
ı-.ı ta.raftarı iıtiler. Bırnlar arallf
rırnf.a ço rınşmaya bı?e başla 1111ştı. 
tı. 

Eııver pafct Bulıaranııı en ka
'l'lflk giiniirnie şehire girdi. Om • 
da.ıı aynlmak mecburiyeti11d6 kal
ıfı. Orada bv.lvnan Türk zabit
leriııden Halil bey, Nafi be11, Ha
ıaıı belJ, Hacı Sami bey E1ıve1' 

pa~a11ıı mi.!.zaheret ettiler. En • 
"" pa.,•a. bu ıııbiturüı yardımı i
le Buhaı·a ~ehı iııden Ç1ktı. Dii
ıembeye gitti. Omdıı E ınir tarrl
tarı ve oldu~a kuvvetli bir gu
rupa bı11uıııd(c eden lbrahiırı bev 
üe görüşmek ı·e anla,Mak İ.$/i -

11ordıı. Gittikleri yerde halk ta
bakaJrı, köylüler Enı•er paşayıı 
çok hiirmet ediyorlardı. Eııtıeı" 

P44a . rııııi11etteıı bir guıııpla lb
rohim beyin bıılurıduijıı Kuktaş 

köyütıe gitti. lbrahiııı bey Eıı -
ver 1ıaşoyı çok soğıı/c karşılrıdı 

ve Enver paşcıya: 

- Si~ haklkateıı Enı·er pafıı

mutınız. Drğll misiniz~- diye soı·
du. Mac.mafih nıilzakereleı• ke
~ilmiş dP,ğiüli. Pa.~a lbralıiın bc-
11in bıılund11ğu köyde ofvnıyo~·
dit. 

Döşembede bulunan ı·e 600 
Ôıbeyln kııııı<<ıulanı ow 11 Ah Rı
•ıı bey o günlerde b'nve-r pafcınııı 
vanımı Kııkta~'ıı geldi. Onunla 

görüştil. O esııada Bolşwikür de 
yavaş yaı·aş DöşembB tarafların

da teşküO.t vapıyordu. Alı Rıza 
bey Enver paşayı Döşembeye ela,. 
vet etti. 

- Halil bey, Hasan bey, Na
fi bey, sizi bekliyorlar .• di11ordu. 
Enver paıa ı1e Ali Rıza bB!I koııu. 
,uyorlar,] 

ııc llli lil 

Esasen Env~r Paşaya takındığı 
vır da bundan ilariye ıreliyordu. 
Enver Pa~anın Kuktaş köyünıieı 

de olurma.-ını pek istemiyor ve b;r 
an evvel gilme·<ini de can ve gön:ıl
deıı temenni e,liyordu. 

Biraz da bu 'ebeplerden Em·er 1 

Pa a: 1 
- Ben şu mektupları adamlarıma dört ay yirmi gJn hap.ine, Sfiıı-

göndereceğim. biil apartımanım soyduğundan döıt 
Dediği znmon İbrahim Bey mem sene ü ay hapsin~. elbise ÇRldığın-

nun: dan ü~ seni! dört ay hapsine Sıra-
- Aman pa"anı. lstediğiniz gibı 

1 
servilerde bir evden gramofon ve 

adamlarınun bim,1yesinıle olarak a- saire ev eşyası çaldığından üç sene 
damınız gidebili•. Demişti. dört ay hapsine, tekrar bir hırHızlık 

lbrahiın Bey kısa. aklı ile Enve.r yaptığıııdan yedi ay hapse nıahkfım 
P14 anın mü. b~t bir cevap alamıy:ı- olmu§tur 
cağını tahmin e<liyor ve kendi yanın Bütün bunların toplanmaRile çı· 
dan uzakl:ışıp gideceğine kani bulu kan ı>ıahk~nıiyeli (15) sene (l5) ay 
nuyorılu. (6) gündür. 

Fih·akl Enver Pa•anın bn mektup "Mıgır karardan hiç müteessir ol· 
la dıger mııireti~i ı!P Kukta•a cla\'ctı mııml'lır ,·e gülerek hapishaneye 
ettiği akln geleoilir e de Enver Pa- gitmi.,tir. 
şanın maiyeti 1000 i bile bulmu - ------

Bu meyanda Devletin ufak ve 
maaşı az memurları ise cidden dil· 
şüıılilecek bir hal arzederler. 

Garb zihniyeti sistemi çalışan 
ınemleketirnizdeki yabancı- ve ban 
yerli- bankalar ve şirketler, ufak 
memurlarını gözetmek, onlara yaşa
ma zorluklarını mümkün olduğu ka
dar hafifletmek için, sene başlann
da münasib birer mıkdar ikramiyr 
ve çocukları olduğu zamanlarda da 
maaşlarına bir mıkdar zam yap
mak gibi çok yerinde ve isabetli U· 

sülleı- kabul elmislerdir .. 
!Devletçe de böyle bir usulün 

kabul ve tat piki nekada r ~ayar.ı ar
zu ve tem<>'llıidir.) 

Ekı;.;riya Milli bayramlanmız 

ve yıl başı gibi günler ay sonlanna 
rastı'amaktadır. Aldığı para ile de
ğil bir ay, ancak bir hafta zor ya~ı
yabilen, gelirleri az memurlar, bıı 
bayramlarda ve dünyanın karşıladı

Pamuklarınuz rağbette 
Kalite itibarile seneden şeneyu 

yükselen pamuk mahsulümüz Av
nıpada giinden güne rağbet gör
mektedir. Riga konsoloshanem"zden 
Ri'hrimiz Türkofi. i müdiirlüğün! 
bildirildiğine göre Riga ithalat~ılari
le fabrikatöderi Türk pamukların- 1 
dan A \"P B markalı pamukları ar
zub rına uygun görmüşlerdir. Bıı- \ 
nun için memleketimizcleki pamuk 
ihracat tacirleri ile muhtelif cin'< 
pamuklanmızdan niimuneler ist<-n· 
miştir. 

Rigaya istenilen adı CElerle nü 
muneler gönderilmiştir. yordu. Hııll.ııık'. 1urah~m. BPy b~tün lzmir~e radyo istasyonu 

memlek~te s.~h!;ı ve bakım oldugu - 1 Nafıa Vekaleti !stanbuldan SO'l· 

nu ılOşflnüyor ve (yalnız Togay Sa- 1 ra lzmir ve daha bazı sehirlerdc· 
r yanınıiıı 300~ k;şilik bir kun·c- yardımcı radyo istasyonla;, yapmt· 
tim var) diye •1j!üııüyordu. ğa karar vermiştir. Bu yardımcı ; ,_ 

ğı bir günde, çoluk \'c çocuğun 0 "'"'~"""'"""'vvvvvvvvvvvvvv""""""" 

günlere yaraşır surette ınemnun et 
mek saadetinden ve gönül üzüntü
lerinden azade olmağa uzak kalmak 

1-:rıver Paşa mektup gönderdikten tasyonlaı·ın yapacağı nakill~r Ank~,

r.onı-a Kuktıışta cevaba intizar mcc ra radyosile yapılacaktır. tlk olar-ı t 
buriyetinı!e kalrlı. Ba,ka türlü yapa- Jzmirde Z kilo\'atlık bir istasyon Y"-
mazdı. :\fovaffakıyet için biraz ıla pılması karaıfaştırılmıştır. 

tadırlar. 

Bu düşünce, geliri \'C geçimi Y<
rınde ve yolunda olanlar için Jx>lki 
ehemmiyeti olmıyan bir dii~ünc·~ o 
!arak kar~ılanabilir ise de , geliri ve 
geçimi hayat zorluklanııı göğüsle

meğe kafi olmıyanlar i~in önemli 

Zabıtaya tahkir 
Dün Asliye Dör·düncü Ceza mah

keml'sinde bır zabıtaya tahkir da 
vasının rnahkcnıesi 

miştır. 

neticelendiril-

sahır lfızımdı. 

• •• 
Eu\'er Pa~a ile İhra\.im Bı>y anı-, 

~ıncla cereyan eden bu vakıılar . aı 
çok kışa tesadüf e•liyordıı. Bııgtin

lerrle Enver Pa,1dan kilometrelerce 
uz:ık mesaf de bulunan (Do .• embe) 1 
kıısabru mm bir l:öylü evinrle 600 

Sis düdüğü 
Denizbank idaresi Trabzon lima

nında sisli \"e fırtınalı ha\'alarda 
vukua gelen deniz kazalannın önüne 
ge~mek için limanda bir sis düdüğü 
i tasyonu te"is etmeğe karar ve·· 
mi$tir. 

bir nokta olsa gerektir. 
Yukarıda arzettiğim temenninin 

Hiıkümetimizin şefik nazarlarına u
lıışclırılmasına delaletinizi, bu sınıf• 
dahil zümrenin umumi olan me 

\'ak'a şudur: 

A lemdaı· ıünamasında Kadı·i i" · 
minde bir genç sarhoş olar;ık oln- ı 

nırkffi biraz önünde sigara içildiğı-ı 
ni görerek ayağa kalkmış \'e orad·ı 
bulunan bir poli~e: 

Özb~kli:ıKkere ku mr nda Pclen Ali :::::-:-.:::::-:-:-:-:::::======:__=
Sigara içildiğini görmüyor musun· ı 

faatleri namına saygılarımla dife· Onları dışarıya atmazsan seni m~ 

Rmı Bey ile kar~ısmda da Dö~emhe 
de hükumet murahhası Osman Ho 
cı. k~r" kıır~ıyo1 otı umuş konuşuyor 

!ardı. 

- Ali Rıza Bey ne der"in?. En
ver Pa~anın Kukt:ı~ ta İbrahim 
Beyle anln~acağ• na ihtimal verebi -
lir ıni:in? 

- Neden? 

- Öyle ya .. ibnhim Eey Bol~e-
viklere muhalif olıın bir in. anııı En 
ver Pıışıı ile anla ,rr,ası muhakkAk
tır. 

- ... 
- Maamnfi~ ben buna ihtimal 

veremiyorum. Çilnkü Enver Pa~a 

öyle ufak tefek işlere ehemmiyet 
VPrecek bir . ahRiyet değildir. O bü 
yük ümitler ve tıüyük arzular peşin 
dedir. Bıma. hayuli de diyebiliriz ya .. 

lbı·abim Bey gil,ıi dağ ba~ında ya~ı
yan bir Emir taı· .. <tarı yanında ne 
bulabilec~k; orada muvaffak olsa 
nihayet bir köy k~hya 'ından ileri
ye mi geçecek?. 

Enver Paşanın İbrahim B~yle an 
laııacnğıııa değil Kuktaşa gideceği

ne bıle aklım kesmi~·or. 

- Fakat Enver Paşa ~u dakikada 
İbrahim Beyi~ yanında .. 

- Onu biliyorum .. Lakin bu an
laşmadan ne çıkacak?. 

- Ben de büsbütün başka türlü 
dU,ünilyorum. Env.ır Paşa ile İbra
him Rey bir araya gelmiyecek iki 
knfaılır Birisi l<o•k~ca bir İmpara

torlukta başkumandanlık yapmış bir 
zat. Dil!"eri de "'hay et bir kabile re
isi.. Onların gör<i~leri başka .. Ya~a
y1şlan, düşünilşleri ve nihayet te
lakkileri başka ... Biri.! btltün chin
yada şöhret salıibl olmu, ve h:ıki

katten bu dünyayı bir baştan bir ba 
ııa gezmiş görın!lş her şeyi anlamış, 
iyiyi kötüyü tefrik eden bir adam .. 
Diğeri de Buharanın şarkındaki dağ 
!ar ara•ında ya~amış, büylimüş, ve 
biraz okuyup yazma öğrenmiş bir 
dağ adamı .. 

Ali Rıza Bevl~ Osman Hoc• bun
ları konuşurken dıRarda kar yağ -
mıya başlamış ve uzak tepeler çok 
tan karla bembJyaz örtülmüştil. 

(Duamı var) 
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13.30 Müzik (solo-Pi), 14 Saat, 
ajans haberleri, Meteor Ankara. 
14.10 Tilrk müziği-f Şarkılar Pi) 

14.25 Türk miiziği- (Saz CS(>r!eri Vl· 

taksimler) 
(Vecihe-, Fahire Feraıııı, Rdil< 

-Fersan, Ruııen Kam, Cevdet Kozan 
Mesut Cemil tarafından) 

rim. 
Adres: lzmirde Halil Rifat P.ş. 

caılıle.<incle 59 N"o. da A<ım Kağan 

~· fNHISARLARDA 

Az alkollu içkilerimiz 
Avrupada bilhassa şimal mem-

leketlerinde fevkalade rağbet göı·-

mekte olan inhisar idaresinin az ~l · 
kollü içkileri için A!manyadan son 
ra Danimarkaclan ve tsveçten yeı ı 
siparişler alınmıştır. Son günler 

zarfında Almanyaya gönderilen klil .. 
liyetli miktarda şarap partileri>ı- · 

15. ı •15.30 Müzik (Viyana ve Macar 
melodileri) 17.30 Müzik (Dans sa· 
atı-Pi) 18. Türk müziği (ince saz
lı.ürdili hicazkar faslı) 18.45 Saat, 
ajans, Meteoroloji ve ziraat borsa
sı haberleri, 19. Türk müziği- (lncP 
saz devam- Beyati ve şevk-efza fa
sılları) 19.45 Konu.,ma. (Dış polie- den sonra !sveç ve Daniınarkaya da 
ka hlid.iReleri) 20. Türk müziği- likör ve sair içkilerden mürekkep 
(Klasik program _ koronun iştiraki-, büyük bir parti gönderilecektir. 

~) -·-
1 - Bestekar peşrevi- (tanburi Türk Yugoalav afyon anlaşması 

Naman ağa) Yarından itibaren sona erecek 
2 - Be~tenigar murabba- Gam-1 olan Türk-Yugoslavya ham afyo'l 

zenki ola- (Buhuri zade) 
anlaRmasıru yenilemek üzere 15 gü·ı 

3 - Şarkı- kaçma mecburundan 
denberi devam etmekte olan müzaey ahuyu rnhşi (Haşim bey) 

4 - Şarkı- Gayriden bulmaz le- kerelere dün de Türk-Yugoslav af· 
selli sevdiğim (Mustafa lzzet efen-' yon bürosunda devam edilmiştir. 
di) Eski mukavele müddeti yaı-ın ta· 

5 ~Yaylı tanbur taksimi- (Me- mamlanacağı için müzakerelerin d~ 
sut Cemil) 

bu bir kaç gün zarfında nihayette· 
neccktir. 

muriyetinden attırırım) \'e çok ga-ı 
!iz küfü!ler yağdırnııştır. 

Bunun üzerine tevkif eclilen 1 
Kadri derhal miiddeiumumiliğe sevi' 1 
olunnıuş v,• evrakı hazırlanarak 

mahkemeye \'erilmiştir. 

Neticede mahkeme bir ay han· 
~ine ,.e 30 lira p:ıra cezasına karar 
vermi~tir. 

Fakat sabıkası olmadığındar. 

cezası tecil olunmuştur. 

Memnu mıntakadan ıreçmiş 
Memnu mıntakadan geçtikleri 

için yakalanan Hamdi ve Şevkini•ı 
mahkemeleri dün Ağır ceza mah
kemr inde görülmüştür. 

Hamdi vak'ayı şöyle anlatlll)Ş· 
tır : 

(- Arkadaşım Şevki ıle bera
ber biz Şamlı köyUnden dönüyor 
duk. Gece saat (11) de Yeşilköyc 
geldik. Bize !stan bula tren yok de
diler. Halbuki bi?Jm muhakkak Ba
kırköyüne gitmemiz lazımdı. 

Tren yolunu takiben Bakırkö
yüne gitmeğe karar verdik. Tam 
köprüden geçerken bir asker yasak 
dedi ve bizi yakalayıp merkeze ge· 
tirdi. Orasının memnu mıntaka ol
duğundan haberimiz yoktu. dedi. 

6 - Beste nigar Şarkı - ben se
ni ~evdim seveli- (lsmail dede) 

7 - Seba şarkı- bir esmere gö
nül verdim (tanburi Mw;tafa ça
vuş) 

Çalanlar: 

Arkadaşı Şevki de vak'ayı ol
duğu gibi anlattı. Müddei mevkiin
de olan muavinlerden Feridun Ba
gana suçlııların mevzuu bah i• olan 
mevkiin memnu mıntaka olduE;ur~

"-"AA dan haberdar olmadıklarını ileri sü· 
rerek ber-ıetlerini istedi ve mahke
me kısa bir müzakereden sonra be· 
raet kararı verdi 

Yakalanan kumarbazlar I · Vecihe, Ruşen Kam, Cevdet Ko
zan,Nuri Halil Poyraz,Mesut Cemil. 
20.30 Müzik (Folklor- Halil) bedii 
Yönetgen, Kudsi Tezel tarafından 
21. Saat, Esham, Tahvilat ve Kam
biyo- nukut borsası fiatlan. 21.10 
Konuşma (haftalık posta kutusu) 
21. Küçük orkestra- Müzik 

1 - Am Schönen Rhein ge-
denk' ich dein (K. Bela) 

2 - Romanze (Şuman) 
3 · - tspanyol serenadı (Mişeli) 
4 - Çardaş No. 1 (Mişeli) 
5 - Menuett (Mozart) 
6 - Sercnate eli baci (Mlşeli) 
7 - Libellentanz (F. Lehar) 

22.40 Müzik (cazbant), 23.45.24 
Son haberler ve yarınki proğram. 

Cib'.'_1i 7'.'yrek c~d.desinde ııtı ıı&- T A K V İ M 
yılı Sıirtli Hayrının kahvesinde 
Mehmet ve Ziya adındaki şahıslar 

kumar oynarlarken ikinci şube me
murları tarafından cürmü meşhut 

halinde yakalanmışlardır. Suç aleti 
olarak on buçuk lira ile plaka ve ka
ğıtlarla Hayrinin üzerinde çıkaıı 

tabanca suçlularla birlikte mahke-

meye verilmiştir. Neticede kahveci 
Hayri 75 gün hapis 135 lira para 
cezasına, gözcülük yapan kar1"ı 

Kamile 65 gUn hapis, 75 lira para 
cezasına, oyuncu Mehmet bir ay ha

pise ve 25 lira para cezasına mah
kum olmuşlardır. 
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3'• İli- Kanun 1938 Cumartesi 

Hicri: 9 Zilkade 1357 
Rumi : 18 ilk Kbn• 1354 

Kasım : 54 

Doğu 1aati : 7,24 

Ôtle 
Akşam: 

12,17 - ikindi : 14,37 

16,50 - Yauı : 18,29 
lm•ak: 5,39 , ______ , 

Kastamonu nutkundan 
pl\rçalar: 

MiLLiYETÇiLiK 
Umdenin lıu numarası : "f•t•r 

mü•lakil ye ister lıaşka bir devletin 
tebası halinde ya~ıya n ırkda~ls rııı 
refah ve saadetıni dılemekte ibaret 
k,dnıasına nıukabi! ılahlld~, T·ırk 
diliyle konuş2n, Türk kültiiriyle y•· 
ti~eıı, Türk Olk.i.."-ünü b nimgiyeıı bi· 
lii.tefrik din her ,·ntımdaşı Tiirk 
addederek Türk içti ı .ai heyetiniıı 
htı;usi scciyye>ini Ye 'T'ôirk ınü.,takil 
hü~iyctini masun tutnıusı ve buna 
matuf hareketler , idir. 

:'.tilliyetııerveri - nasyonatiZııı 

denilen bu halet, bilha'"a son asır· 
da beşeriyetin )·egiine halikkar \"e 
isliııatgahı olduğu tahakkuk etti. 

Cihan hayatı içinde çırpınan ili· 
sanların harplerde olduğu kadar 
ıktisadi ve içtimai sahada saı·ı!Abi· 
Jccekieri milliyetçilik olmuştıır. 

)Iuhtelif kanlardan gelen ve bitla· 
bi her birinin gaye \·e emelleri baş
ka olan milletlerin devlet teşkllfilın
da aldıkları me\·ki Ye Yazife birer 
"geçim" halinde olmasına göı·e el;· 
"eriycle meıı,ur millPt"n ruhuna htı· 
lıil ve ona lemes•lılden daim ut.ıık 
kalmış olmaları, bilhas8a fevknlii· 
de zaıııaıılarıla bunun acı tccriilıc
leı-ini görn1ü~ olmülnrınd~nı haı·bitt .. 
muınideıı ~onra, Avusturya - ~acf.• 

ristun gibi muazzam bir de\"le
lin eriyi\·erme•i mi•aliyle mil· 
Jetlerde nıilliyetçılik pren8ibi kuvvet 
bulmu~tur ki bidayette l•laylık, 
Cermenlik, Aııgl <ak•onluk gibi 
büyük ailelerde gördüğümilz şekil 
milliyetçilik yerine daha mütekamil, 
teşkilatlıındırılons Faşizm, Nazi· 

rizm ... gibi teazznv etmiş, üniforma· 
lı, ;;ilahlj mevcud;yetler doğmn .. • 
lur. 

Şu halde, medeniyet hayalıııcl• 
göçebeliğin mevkıi olmıyacağı ka • 
dar de>·Iet teşkiliitınrla (vatanım rıı· 
ybi zemin) dUstOru da yer alamaz. 

Şnrktıı, miinferit yaşadıkça ,.e 
ya kahir de~let.;iliğin tesiri altın· 

dan "Yrıldığı müddetçe nazarlara 
çarpan mUte~aııit lıir milliyetçili!< 
hi"•eılilebil•e de o bieman darbeler 
altınıla ezildikçe mlimt<ız Reciyyeler· 
den fedakarlık yapılmı~ \'P hatt~ 
bir iki batın ~oııra leme. sül eıliver· 
mi~tir. 

Bııhnra, Haı,ve, Semerknnt. 
Arııl, Kırını, Ma\'erayi Kafkae, .A· 
zerbaycan bu cümledendir. İşte, bil 
hezimeti ırkıyeye tahammül edemi· 
yen lıiraz garp teki ı rkta~ların "ye
şilordu, Turan1t doğru,. i"ibi, bu ırki 
vahdeti sıyanetc matuf kımıldanm:ı· 
!arı göritlm!lş~e de, maalesef pek 

geç kalınmasından bir ~ey yapıla • 
mamış, yüksek emel ve şahsiyet

lerin fena~ı ile neticelenmiştir. H:ıl· 
buki, benim bu sütunda bahıs mev· 
zu yapmak istediğim: Am ve şamil 
ırki bir vahdet değil, bugUnkü dev· 
Jet hudutları içinde yaşıyan insan· 
]arın bir kandan gelişmesine bir 
(milliyet vahdeti duygusu) göster· 
mesi !Uzum ve zaruretidir: 

Osmanlılar devrinde, yurdumun 
kudretli ek"8riyeti halisuddem Türk 
olma•ına, bir hakkıfetih ile toprak
lar üzerinde scrile,serpile gezinmesi 
çok tabii bulunınaaına rağmen o \'a
kitki devletçiliğin yanlı~ telakkisi 
ve mesela zenbilli şefaatiyle alabil
diğine mazhari nılisaadat kılınaralı 

Rum, Ermeni, Yahudi milleti diye 
birer ayrılık tasnifi yapılmış, bil 
ekalliyetleri günagiiu nimet ve illi· 
!atlara gark etmekle de hemdiıı dev
letlere mücamelekarlık gösterilmesi 
devletçiliği, onun atisini yanlış gör 
mekten ileri gelmi~ bir aiyasetli. 

Lisaniyatt:ı asıl olan temel 
lük bulunduğu gibi milletleı 

i ç i n de a.<ıl olan temessül 
dilr. İşte bir türlü karışnmıy:ın 
ve kııtışamıyan ve daima tebai Radı· 
ka olarak kalan bu me\'cudiyetlcı 
tam bir refah ile yaşadıkları ve bü
tiln tüccart ve sınat kabiliyetleri· 
nl, alabildiğine inkişaf ettirdikleri 
halde, orduya bir tek nefer verme· 
melerine, memlekete kan borcunu 

ödememelerine mukabil - ailya - ek· 
serlyet teşkil eden Türk evlldı bu 
saydığım mahrumiyetlerden b~k• 
aziz canını harcamış, mübarek kıı· 
nını Arap, Acem aınırlıırında, her 
hald• Türkün menfaatine uygun ol· 
mıyan emeller karşısında, hem do 
fakrüddem oluncay" kadar akıtnıışo 
tır. 

(Sonu 4 üncü sayfada) 

t 
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Z I R A A T ilk Okul Öğretmenleri Iz~i~ ~eıediyc 
1 

• • • • Reısının Beyanatı 

Romanya Hariciye K~.~.~~~~•u·•·~·"'' Y enıMaarıf ~ ekılınden ::±'.~!='.~:'-::: 
N N t k ytik bir \'arlık teşkil etrı. <İni kendi Neler Beklıyorlar? lerimiz ve lzmir enternasyonal ~U'.·-z 1 r 1 n 1 n u u leriııin fi.ri btidatları•ı.ı ve mezi - nndan geçe.:ı .. ~ene gçrek .şclınnuz 

yetıeriııe borçluyuz. Bir '.fürk köy - ve gerek . bilt~ yurd ıçın ~lınaıı 

Romanya, Görüşlerine iştirak Ettiği 
Balkan Paktına istinat Etmektedir 

_.._ ......... ~ ....... ..-
Bil~. ::'O (A.A.) Haric.vL halarda t<' rık mesai politika ·ına 

Nazın B. Gafc. e . R 'manyanın ılış de,·am etmektediı 
politıkası hakkında radyoıia ezcüm· Keza Romanya, Kendi>iİni do)!u 
le aşağıdakı nutku soylemiştır. cenubi Avrupasının ıyı nizamıııı miı-

(- Romanya l)ar~J politik!lSı dafıu hu•ıısıında göriişlerine i~tira~ 
takip etmektedir Beynelmild ha~<· ettiği Tüıklye ve Yunnııi:otıına yal: 
tın gerçek ve tecrllbderini ve e~ltl !aştıran Ba!knn Paktına da ıstınad 
sadık dostlukları goz önünde tutan. etmı '<t eılir .• 
bu lıtikıı R-ı.:!.Ulyamn hak ve 1 R.ımanya uıger komnu Tun 

nf
po tl · üdafaa eder. meml ketlcnyle de bL ı:-.emleketler 

nı.e aa C'rını m f 1 • ··1 ı·· .... terc-k mn aat rı v tsanu1 uzi..ı.-
Nazır buııd m sonra kralın, Lon- munıı müdrik oldukları nisbtte 

dra, Faris, Brılksel 'c Bcrlin'e yap· 
t•gı ziyareti yntırlatar:ık: 

(- Bu ziyaret Romanl anın lıa 
rış için çalıı;.lan her yerd l'azır 
bulunduğunu gösteri , de::::..~tir. 

B. Gafenco, tt.ıly.ı.nm varatıeı 
kudretini sena C'ttıkten sonrn doğu 
Avrupası ılpvtctleri.!:o ıı mühim rolü-

.• 1 
nil kRyıt ve Avn'.p~ mı'.vazenesı~ı~, I 
ve huzurunun m!ihim hır l:ısr::ı ıtı
barivle bu de\·letlere ba~lı bulun
duiına işaret ctml~tir. 

Romanya Leh. tan ile ittıfak PQ· 

litikasına, Çekoslovak milletiyle sa
dıkane dostluk politikasına ,.e Yu
goslav müttefiklPriyle de bütün sa-

mtinıkün olan en ıyı anlaşmaya e
rişmeğe çalışacaktır. 

Sov ·etler Birliğine gelince, R·• 
manya banş protokol ve paktları 
ve mütearrızın ta•ifi hakkındaki 
protokol ıle k u vwt knmi" olan pa
sifik \'e iyi komşuluk mlinasebetl~· 
rini idame edeeektir. 

Nazır, ekalliyetler megelesi hal:· 1 

kında elemiştir kı: ı 
Romanya, müstemleke iınpan> 

torluklarından yahudi meselesinin 
muslihane ve Llevamlı bir surette 
hallini ve beynelmilel tedbirlerle ı 
muhaceret imkanının orttırımasını 

istiyecektir.) 

• • 
f ran Fransa ile jCiano 
Diplomatik Belgradda 
Münasebatı kesti Bekleniyor 

Faris, 30 ( .A. l - Salahiyettar 
mahfeller, trıın h!ikiımetinin Fran

sa ile diplomatik münasebetlerini 
kesıneğe karar \•ardiğini ve bu ka 

ı:-arını dün Tahrandaki Fransız El- 1 
çisine bildirdigini teyid etmektedir 
ler. 

lraııın Paru: 6efiri Sepahbodi Y·•· 
rm sabah Haı:-iciye Nazırı Bonnet·y; 

ziyaret ederek münasebetlerin ke;;i'
mesinc timi! olan sebepler hakında 

izahat vrı···ektit. Maliım olJu;: 
,.eçlıile bir ı;eııe evvel İranın Pari• 

elçisi trıın şahını ıstihdaf eden bic 
kelime oyununu muhtevi bir Fran

sız mecmuasını He riciy(' Nezaret: 
nezdinde Prolesto etmiştı. Btı keli· 
ıne oyunu o zaman Tahran sarayn, 

da fena bir tesir bırakmıştı. fyi hP· 
~r alan malıfrllere göre ~unili mU
nasebetleri k ilmesi için ileri siirü
len sebeplı>r de ayni r:ıahiyctdir. Son 
zamanlarda gar.telerde r,ıkmış olan 

ba'.ll makaleler Tahranda pek fen 
bir şekilde kar§ılanmıştır. Şikayeti 

mucip ı-J.an gazeteler meyaııında ;,. 
tihza a•idedilemiyecek olan kelim<> 

oyununu ihtiva eden mizah mecmu. 
as da ::mll'\maktadır. 

Belgrad, 30 (A.A.) - Gazete 
!er, Macar - Yugoslav münasebeti 
hakkında İtalyan matbuatının nik· 
bin makalelerini uzun uzadıya bah
setmektedir. 1 

Hükiımetle alakası maliırn olan 
(Norn:li) g~zetesi ezcümle diyı r 
ki. 

Utalya Harirıye );°azırı Kont 
Ciauo'nun BuıJapeştcye yaptığı so.1 
seyahat Yugoslavya i~in büyük bir 
ehemmiyeti haizdir. Kont Ciano'nun 
te>;ebbüsü her halde yakında müsb< ' 
neticeler verecektir. ltalyan Harici
~·e NNTJrının Yugo:3lavyaya )·apa
co.ğı ziyareti bekliyoruz. 1937 d~ 
İtalya - Yugo~lavya arasında akdo· 1 

lunan anlaşmanın bir kere daha t<!· 
~id ve inkişaf ettirildiğini görec.,.

1 
gız.J 

Amerikada casus·ukla ; 
mücadele 

\'aşington, 30 (A.A.) - Ameri· 
ka"da casu:;Jıık tarastiudu her türl;i 
ve.;aite müraraat edilmek suretilc 
arttırılmıştır. 

Bilhassa Hazine Nezareti, bi•ı· 

lerce ajanına casusluk faaliyetim 
gizler gi!Ji gördükleri her türlü ni
saneyi derhal nczarcteki hususi bir 
sen~se ihbar etmeleri için talimat 
vermiştir. 

lüoü kelimenin tam ve iyi mana"ile ... • mesut netıceler ile 1039 senesı fııa'l 
bir "efend;,. dir. hir "çelebi,, dir. Hasan Ali Yücele ithaf çalışına h~ır!Jdarı h~kmda mu-

Hayvanlıktan yarı kurtulmuş yarı 
kurtulmamış bir zawllı değildir. 
Türk kiiylilleri içirde bazı gün gör

müs, tecrubeler geçirmiş öyle nrnh
ter~ ıhtiyarlar 'ardır kı, ınsan on 
!arla uzun uzun krnuşabilır ve zevk 

alır 

Sonra ılct. at bak.mı d rn da bu 
mmleketiı ılirPğ-ı Türk kô~·liı,;ildür., 
Ye,! inkişafa rnk'ı.şıın ~ana; •. h1re

ketimizd; \ıütun i ·tina nokt.ııııız, 
malıh· lam., Tü,.k ku~ lu< dür. O -
n ı. i•tıra kn liı eti u sanayii tu -

' -
tacaktıl'. Sa uıy;i ni: için bugiın ih-
r, ·:ıt ıl k il 'lt'er· 1<ap:ılı :<ayılabi -
lir. Riz evveıi i!.l " t:ıb:ıka<ın n ih -
tiyaı:Iarı ve tecLY kalı;lıyeti üzeri-, 
ne ~il ~~t.~ bir :-.nnayi harek~ti ara~ 
ma nıe~k"iııdeyız. 

İ. le hangi hı kı'l1ıb·1 dü~ünülse 
bittÜn n1G,aha1:ıl ,rın svn !1 ôylüy~\ 
d~ırcınıyor. Uina~·naleyh bu n1e~elryı 
ciddi btırette eb almak: bütün miJ~-

1 kii!ata cepheden oır hucum ıle va -
ziveti knvramak ve ulahıııa doğru 
yiİrümek hir ya•ife idi. 
Ankaıwla açılaıı ziraat kc ngresi 

bu vazifeyi ifa etmenin zamanı gel
nıis olduğunu bü" go,;teriror. Şim· 

di,·e kaclnr yapı~t,ji;ı h>r işi b:ış:ır • 
m;, ;e ilk dı<kikaıı.rrn ı·ek ta'.Jii oln· 
ral; ctraftıı te ı:• •·ttigi te•ed~ii'.luı 
kraatı ile iz:ıle etmi~ olan inkılap 1 
rejimi bir kl•re k•>rlll me<ele:<ine sa
pınca artık onu behemehal iyi bir 

gurclte tesviye edecek demektir.\ 
Bundan dola;·ıdır ki. ziraat kongre
ginin açılma<ını bir müjde telilkki 

l ediyoruz. 
Türk koylü;üniin hanı! ~artlarını 

tetkik ederken, .. ı;hha çalı~ırken ilkj 
akla gelecek nokta topraksız köylü 
bırakmamak mP•elesi olmak ıı~k ta
biıdir. P.os duran ,·atım tonrakl:ırı 
ı;öı önünde iken tQpr:ık;ız kalını~ 
kı:t-·lli aklın k.ılıul edPmiyeeeği bir 
gıı- ri tabiiliktir. 

AncaK. kıiylü\·e toprak verilmesi 
Tiirkn·ede hazı ııarp memleketleri -

ııin a;·zelt ği manzarayı haiz olma-! 
clığını memnuniyetle mü~ahede et

mek lılzımdır. Raıı memleketlerıle 
arazi büvük mali <aneler halinde ef
radı nr ~dul lıir sınıfı'l elinde top -

1 

lanmı~tı. Bizde lıiç kimsenin hakkı
na tecav,iz etmeden, yarı ga'p mana 

sına gelen mecburi btimlakler~ mü
racaat etmeden köylüncin toµı·ak s_a 1 

hibi e.li!mesi mümkündür. Onun ı
çin, esef edilecek ~ir suitefehbüme 

(Yeni Sabah), bir müddet varı 
ki ortaya mühim bir tez attı. Mem
leketin yarının bilyilkler~ yetiş

tirmek vazifesiyle mükellef olan tik 
okul öğretnıer.;eriııin az mang al
dıkları, hatta hakları olar. mesken 
bedellerinın bilo tcdal.·llG~ kaldığını [ 
ileri sürerek bunların bır an evw-1 
terfi edilmeleri htlı ltiği i söyledi. 

Rahatsız bulunan eski Maarit 
\'ekili Satfel Arıkan'ı Ila•nn Ali 
Yücelin istihlftf etmesi. bııe hu 
büyük memleket davasıııı lıir daha 
teşri'1 etmcğe fır t wrmektır. Es-

ki lıir •'!im ol"lak s fatiyla 
m;.:;ıllimleri çok iyi tanıyan,. onların 
hayatını yakından ve çok iyi bilen• 

Hasan Alı Yücelin bu derde bir de-
va t :masıııı btiyor~z. _ ! 

hayata. en insanı Ye en faragat
kar bir idealle atılan ve irfan haya-ı 
tımızın en müte\'azi kısmında çalı

ı:;an bu elemanların terfihi, memle
ket gençlerinin de daha iyi, daha 
mükemmel surette yetıstirilmes\ni 
temin edeceğinden. aynca yurda da 
daha büyük nisbetle fayda vere-

cektir. 
Buglin ilk mekteb mua!Umleri- 1 nin ne halde olduklarını anlatmak 

için ilk mekteb muallimlerinden al· l 
dığımı?. sayısız mektuplardan biri

ni dercediyor ve bunu sayın Veki-1 
lin nazarı dikkatine vazediyoruz 
Şimdi mektubu beraberce okuya
lım. 

(Bizıın derdimizi du~·arak açtı

ğın11.a ve çan: anıdığınıza meslek 
adına sonsuz minneltarlığunızı su

narken belki bn dcı dh•ri saymiya 
yardım olur d .n•rek lıi ·karını da 
ben yaznınk İ:-\tedinl. 1 

!3irndıyc kadar bizlerin bn yok· 
sııllukl:ırımm nlL. !ek ırazetenıiznc 

1 birnz y~zdt. Fakat ancak acılarımı
zı tazelen1ektP.:n bs~l<a i~e )·nı-anıaclı 
Belki de mes!tk gazetesi diye oku· 

yan bile olmadı. • fuhterem gazele. 
ııizin bu derdi acmıya onayak ol. 

ması biz fedakitr fakat çok zavallı 1 
insanların yaralarıııa m('rbem bula
cağtna. bulduracağına kanaat getiri-

1 

yor. ve mıwafakiyetinizi candan di
leyerek !=ia~·ğılarımızı Ktınuyoruz. 

İlk okul öğretmenlerinin en ba~
ta gelen derdi: İlk maaşıdır. Şöyle 

ki: orta okul ö~retıııenliği ile ara in· 
nnda 13-15 yılda ulaşabilecek bü
yiik bir fark var. Altı yıl meslek 

1 

mektebinde okuyan ilk okul hoca-'! 
1600 kuruş maaşla işe ba§laı;: bu ho· 

ca enstitüye girerek bir yıl okw-sa 
25.00 kuruşla orta okul öğrctmenl-i 

ğıne (imtihana gırcr ve kazanırsa 
hi' okumaz) ikı se.ııe okurna üçbiıı 
kuruş maa<la miıfettişligc tayin o· 
luııur 

Bunları y ıpabilmck fırsatını ka· 
Çll'an ilkokul iiğretıııenliğınin yük· 
sekliğine inanan bir genç (iğı"<'tme· 
nin 2500-3000 kurusa naıl olabilme· 
si bfr süril m~rasııne tııbi tutulmak 
ş0<rtıl n az c n beş yıl iş görıne"ı I 
b a ~ı.ılın•mıyctl re katlanma~ı, 
>;arttır. 

Kendim )irmı lıüsiir ~cnelıık ôğ· 
retıııenim. Hıı'bir ceza ve ihtar gür
medıg-ım hulcle maaşım 2500 kuruR-1 
tur. 

Orta okul öğretmenlerine ç 1, 
maa~ vcı iliyor demek llitemiyorun •. 
Hi<: olmazsa ınaa~ı bu kadar yakın 

meslekda•larına biraz yakİ7ışması· 
nı yani 20 liradan ·ba~lamasının uy
gun olacağını si)ylemek istiyorum. 

Açtığınız dert çok doğru olduğu 
kadar da acıdır. Mesleğe girdiğim 

gündenbo.'ri (22 yıl) mesleğime dü~
künli.iğümün mükafatı: (Çocukların 

bazı yaramazlıkları, söz anlamama· 
!arı dolayısirle di~lcrimi sıkmak yü
zündt>n)lıir türlü para arttırıp yaptı 
ramadığım yarı dişlerimin dökül· 
mesi, bir glin bile para derdinden 
kurtulamamak, !ıeı arlqı.daşımın d2. 
beııinı gibi l«ll'a <ıkın:ısını görmek. 

Me~lcı;imizin yüksekliği bizleri 
fedakiirlı~u icbar ediyor. Fakat her 
:ıeyin dı~ haddi olması gt'l-ek değil 

mi? 

Diittiıı mahrumiyelleı-e katlana" 
ezıltn, yıpranan. her folakarlıih 

rassaı malumat ar.rettim 
Gelecek seneden ıtibaren mo

dern \e güzel fzrnin doguracak e

lan yaıını.ımL!i yerlerin ı~lahına tı;ı~
hnaeaktır. Bu çalı~ l rın e 'ı ı 
hazırlaıımıştu:. 

420 bin metre murabbaı btr ". 
hayı işgal !!den ve Türk mühenıli • 
!eri ta rafından haz:r!anan h uı 
park'ın iç ııdeki Jıer türlu spor \'e 
.kültiir eserleri ve hay\'anat bahçe~i 
ile yalnız Ege~i değil,hütf!n memle
ket.çııcul,;ları ile turistler •:ıııtl rce, 
günleı ce işgal edebilecek bır eser 
halini almasına ç:.lısılmaktadır. 

Günlük § hir ışlerı yolunda gi· 
diyor. Rüt~cmiz denktir Her st:!l4 

150 bin lirasını verdiğimiz istıkraz 
borc:undaıı başka biç bir yere \'erc
<:e~imiz yoktur. 

ıctaremizde olan ham gaZ111dı 
yeniden ıslahat yapıyoruz. 

Altı ay evvel inşaatına başladı· 
,::·ımız ,.e lzmirin bütün motörlü va· 
sıtalarını içinde tuplıyarak geniş 

bir saha işı;al edecek olan garaı 

santralı işi bir hayli ilerlemiştir. 
Bu garııjların bazıları 2 ve bazı· 

lan 3 katlı betonarme olacak w 
yolların her türlü icaplaruıa cevap 
verecek ve iki sene sonra da Bı>lc
diye otobüslerıne 300 bin liralık v •• 
ridat temin elmig olacaktır. 

150 yataklı çocuk hastahanesi 
inşaatı oldukça ilerlemi~lir. 

Otel; 1zmirin çok mühim ,.e acil 
bir daywdır. İzmir diğer şehirleri· 
mize nisbetle daha ucuzdur. GÜ7Pl 
ve kullaıuşlı, ayni zamımda ucu7. b;r 
otel yapmak idtiyoruz. Bu otel h
m.irin en güzel yerlerinden biri ola.1 
Atatürk bulrnn üzerinıle Birinci 
Kordon) da yapılnc:ıkt!r. Bu otelin 
iıuıaatına 500 bın lira t:ı.hsis edildi ,ı 
i~iıı inşaata bu sene içinde ba~lan •· 
caktır 

yapmaJ..tııı c~kınmi~·en öğretmen, tstanbulda hır kac gı.:...'l kaldu 
varlıi:ııı teınPlini ulan oldıığ"ıımuz Uııt sonra \'apurla hmire rlönece . 

h ~m. • alde ·anıııtı1?.I rlovurnmadan yn 
ölüp gitmek ( kı · yüzde doksan bö, .. , 

kdir) veya :ı~ bir tı•kuüdiye ile SÜ· Dag"' a Kaldırılan 
runmek ıle hayntııı ~ona erdırıyoı., 

. Hakik:ıten biz .. a,.allı insanlar"' Banka Müdürü 
bırez ı-e .. ,ıha kavuşma zamanlll!'l 
gt'lip ge lii(iııi duyuı ınak littufkarlı , Kudüs, 30 1 A.A.) - Bundan 
;':mı göstermeuizf' mt'~lck naınııı;ı.' bir kaç gün e\'\·el bir ç~te tarafın· 
bin o;ükran ve ,aygılar. dan kalJırılan Osmanlı Ilankası ::li, 

rektörü Bu,,er :;apa sağlam se;·. 
GünJeı'i!.·n . atııfaı ın anlatmak 

llitedikkı i deıtlt>r bizim me,;leğin I 
yi.izJe bir acılarıdır. Faydası olaca
~ını bil,,.,nı, vakit te bulursam daha 
biı· kaçım da sonra günderırım. Çok 
saygılar. 

beHt bırakılmıştır. 

kapılarak her kö)·lüye toprak temin =========================-:==== 

Banka dircktöril \'erdiği ifad•. -
de. şehir dışında otomobille bir g~· 
zinti yaparken mil.selliih on kişi ta

rafından kaldırıldığını ve fedyei n('
cat gelir gelme?. •erbe><t bırakıldığı 
nı söylemiştir. 

edilme<i emelinden tereddüde ve en 

di~eye dü~mi;·e mahııl olıımıracıığını 
söylemekte fayda görürüz. 

Kongrenin mesııi•ini bütün mem
leket al~ka ile takip ediyor ve netice 
!erini tam bir ümit ve itminan ile 
bekliyor. 

H~yiıı. Cahid Y ALÇTh" 

Birinci Köy Ziraat 
Kapandı Kongresi 

--------

Buvier ş•kiler tarafından çolr 
iyi muamele gördüğünü ve hattı. 
bunların kcndisile kağıt oynadıkla· 
nnı ilave etmistir. 

Kudüste araplara ıoförlük 
yasak 

Almanya Memeli 
ilhak mı ediyor ? 

Londra, O (A.A.) - Alman m~
eeleııi hakkında iyi malünıat almak
ta olan mahafil, Memel'in ikiııcikıl

nuıı bidayetinde Almanya'ya ilhe k 
edileceğinin çok muhtemel olduğu 
ınutaleaınndadır. 

Alkol rüsumunu tahkike memuı· ç k L h 
1400 ajan ile, 250 gümrük memuru 1 e - e 
600 hudut muhafızı, uyuşturucu H d d 

(8-.tarafı l inci sayfada) ı 
verilmesım ıstıyen bır takrır veriı- 1 
mi~ olduğu?rn ijödemi~ ve denıi~tirl 
ki: 

ği yük•ek ve samimi hfaleri bildiren 
tel&"raflarınızdaıı çok mütehas.si.• ol
dum. 

Cumhuriyet ilk gündenberi kö\•
lilnün yilkilnü azaltmayı \'e onla.;n 
refahını arttırmayı gö~ önünde tut
muştur. Daima halk ara<ında ge -
çen hayatımız ve milşahedeler iıniz 
miletimizin büyük kitle<i ~ i ftçileri
mizin geçim <evi.velerini yükseltmek 
için daha geniş ,.e ameli tedbirler 
almak liizumunu teb:ıriiz ettirmek
tedir. 

Kudüs, 30 (A.A.) - Kudüs mın
takasıııdaki bütün Arap o;oförleri'l 
elinden nıhsatiyeleri geri ıılınmı,

tır. Buna sebep Arap ııoförlerin ida · 
resindeki otomobillerden Blk sık İn· 
giliz askerlerine ateş edilmesidir. 

Çok iyi bir Alman menbaından 
alınan malil.mata göre Meme! diyeti 

iklnciki.nun ayındaki içtimaı esna
~ında ilhak lehinde karar verecek 

\•e Alınanya'da Litvanya'nın Me
ınel'in Alman halkının kendi mu

kadderatlarına salıip olmak hakla
rını taııımaması halinde vaziyet a
lacaklardır, 

Fransa~Suriye ile yeni 
bir itilaf yolu arıyor 

Paris, 30 (A.A.) - fyi maliı
ınat almakta olan mahafile naza. 
:an, hükumet 1936 tarihli Fraıısa
Suriye muahedenamesiııin tasdiki 

keyfiyetinin ayan ve mebusan mec
lisleri hariciye encilmenleri tara

, fından reddedllm!ıı olmasına binaen 

J'eni bir itilılfm formüllerini mahal. 
liııde tanzim etmek üzere yakında 
Suriye'ye mutahasaıslardan miirek· 
kep bir heyet ıöndermek taııesvu
tundadır. 

maddeler kaçakçılığının tenkiline u u unda 
memur 225 ajan, sahil muhafızlan, 
istihbarat ııervisi zabitlerinden bir 
kişi dikkatlerini arttı.rmak emrini 
alnıı~lardır. 

Paris elçimiz Bonnet' nin yanında 
Faris, 30 (A.A. ) - Hariciye Na 

zırı B. Bonnet, düıı akşam Türkivc 
Büyük El~i•i B. Suat Davaz'ı kabul 
etmiş ve kendisiyle unın müddet gı.'.· 
riişmüştür. 

Romanya elçisinin vedaı 

Ankara: 30 (A. A.) - Ankara
daki Romanya orta elçiliği bir ka
nunusiiniden itibaı·en büyük elçili
ğe çıkarılacağından Roman~·a orta 
elçisi Bay Telemııquenin \'azifesi 
mezkür tarihte nihayet bulmakta -
dır. 

Romanya orta elçisi reisicumhur 
İsmet İnönü tarııfından kabul edi
lerek \'edada bulunmuştur. 

Back Moııtekarloda 
Varşova, 30 (A.A.) - Gazet"° 

ler, Hariciye Nazın B. Beck'in noel 
yortusunu Monte-Carlo'da geçirmiş 
olduğunu ve yılbaşını da orada g2· 
ı;icecei\ini haber vermektedirler. 

Hadiseler Olmuş 
Prıığ 30 (A.A.) - Polonyanın 

Prag sefiri Casimir Papee, Çek Ha· 
riciye Ne~aretine 27 1lkki.nunda 

Polonya - Çek hududunda kain 
Michalkow'da vuku bulan hadiseyi 1 
prote.•to eden ~idıletlibir nota tevdi 
etmiştir. Polonya elçiliği tarafın
dan I\eşredilen bir tebliğe göre b•ı 

hadise egnasında Polonya hudut 
muhafızlarına el bombalan atılmıs· 
tır. Papee, Polonya hükiımetinin 

mukabeleibilmisil tedbirleri almağa 
karar verdiğini ila\'e etmiş ve Te

~an'da vaziyet derhal ve kat'i suret· 
te iyileşmediği takdirde hadiselerh 

bundan sonraki cereyanından Po
lonya hükiımetinin nıesul tutulamı· 
yacağını tasrih etmiştir. 

Hariciye Nezareti namına cevap 
veren Çek orta elçisi Krno, Çek hi.i· 

kiımetinin Silezya'ya gönderilen po
lis başmüfettişinin raporunu alır 

almaz 13.zımgelen tedbirleri ittihaz 
edeceğini beyan etmiştir 

" Söz almı~ delegelerden ıı:ı ü söz 
söylemiş bulunuyor. Daha söz söy- ; 
liyecek 42 delege vardır. Müzake
r enin kifayeti lıakkmda otuz azal 
ile imza edilmi~ olan takrir okuna-
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caktı r. Tıısvip ·;eya ademi ta•vibi 
umumi heyete aittir. -Ba.5kıının bu . özlerini müteaki -
ben okunan takrir ta•vip edi l diğin

den umuıiıl müzakereye nihayet 
verilmiş- ve ziraat vekili Faik Kur
doğlu bir nutuk . ö;rlemi~ ve bu nut
ku bütün haziruııun birlikte söyle
dikleri htiklal mar~ı ile kongre da
ğılmı~br. 

Cumhurreisinin teşekkürü 

Ankara: 30 (A. A.) - Birinci 
köy ve ziraııt kalkınma koııgre<i ta
rafından çekilmi~ olan telgrafa re
isicumhur İsmet lnönii a.~ağıdaki 
tel yazısiyle mukabele elmi~lerdir: 

Celıil Bayar, 1 
Başvekil ve birinci köy ve zira
at kalkınma kongPe•i umum! 
rei~i. 

ANKARA ı 
C: Birinci köy ve ziraat kalkın

ma kongresinin hakkımda gö~terrli-

Birinci koy ve ziraat koııgre$i -
nin, büyük bir milli me;ele,·i orta
ya koymak için ha;·ırlı lıir l.,sebbüs 
addedi;-orum Sizi ve Cumhuriyet 

hükiı111Ptini bu kıymetli teşebhfisten 
dolayı lt'lırik ederim. K oııgre aza
larına •elam ve sevgilerimin iblağ 
buyrulma•ını rica ederim. 

l~ei.'<İcu1n hu ı· 

/S.ıtf;T INôSti 
İnönü tazimleri kabul e t ti 

Ankara: 30 (A. A.) -- Reisi -
cumhur İsmet İnönü lıugün birin

ci köy ziraat kalkınma kongresinin 
kapanış celse.ıne huzurlariyle ~e -

ref verdikten Bonra B. M. l\Iecli
lisinJeki dalrelerinde kongre dele
gelerinin tazimlerini kabul lıuyur • 
muşlardır. 

Sonya Heni dava edildi 
Chicago, 30 (A.A.) - Dünyanm 

en çok para kazanan kadını olduğu 
söylenen sinema yıldızı ve eski pati· 
naj Şampiyonu Sonja Henie ile 20 
inci a.~ır film korporation) şirketi 

aleyhine ii~ milyon dolıırlık bir za· 
rar \'e zi~·an da,·a"ı açılmıştır. 

Davacı e~ki vodvil aktiirii Fren 
Walton'dur. Mumaileyh, Sonja He· 
nie'nin baş rolü oynadıı;ı Once buz) 
ismindeki filmin mizanııcni için ken
di e~rinden j•tifad;, edildiğini iddia 
etmektedir. •, 

Urfada teftişler 
Urfa (Hususi)- Mülkiye miif

fettişlerindeıı Bay Recai Türeli şeh
rimize gelerek belediyede teftişlere 

ba~laınıı,tır. 

Bursada elektrik motörü 
Bursa (Hususi)- Nafia Vekale

tinin mUı.aadeai üzerine Al.ın~·aya 
sipariş edilmiş ol&ıı 700 küsiiı' be)': 

gir kuvvetlik bir motör şehrimiu 
getirilrnlştlr. 



!layla:'\_ 
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Gülmeyi Seven 
Bir Adam 

Gııır.1eyi >cven nıını mini bir a
dam \'ardı, yine bi" ~abalı urandıgı 
vaki kuhkı<haya ba~ladı : ."kah.kah, 
kah! kih kih kih !,, giyinirken gül
clıi. kahvaltı ederken güldü, soka
ğıı çıktığı zaman hala gülüyordu: 
"Kah kah kah! Kik kih kih !,, 

Ye~il çimenlerle uzanıp giden bir 
çayırdan geçerken onun g[ildüğünü 
gören bir tavşan: 

- Bu ne kahka11a yahu! Dedi. 
Böyle neye gülüyorsunuz? 

Gülmeyi° seveı> adam: 
"Kah kah kah, kih kih kih !., leı· 

atarak koştu, geçti. Onun bu kah • 
kabalarını işiten tavşan da gülmiye 
başladı, ve ay~klarının üzerinde dö 
nerek onun neye gülebileceğini an
lamak merakile arkasından k()~tu. 

Bay ::iincapla Bayan sincap ağaç 
!arın altında fındık topluyorlardı. 

Gülmeyi seven adamı görüp neşeli 
kahkaha;:ını i~itince onlar da: 

- Allah aşlcına dur, diye haykır 
dılar. Dur söyle ... 

Gülmeyi seven adam döndü: 
- Kah kah kah, klh ldh klh ! ... dl 

ye tekrar güldükten sonra, neye gü
lüyorum billyor musuııuz, Dedi, gOl
meyi çok severim de ona gülüyorum. 
!şte bu .. 

"Kah kah kah, kib kih kih 1., 
Sonra küçilk evinin lçlne koştu ve 

kapmnı kııpıyaı·ak kayboldu!.. 

' 
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Minimini Bir Okuyu
cumuzun Teşekkürü 

................. ~·····--···"···················~··········· .. ·--#················~ r:ı················································································~· 
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Taksimetre Nasıl 
İca.t Edildi ? 

Bugün, şoföre vereceğimiz pıtra -
yı kuruşu kuruşuna eıhhatle te.~bit 

eden taksimetrenin cetti, XV inci a
sırda, Fransada, Jan FernBI !Arafın 
dan vücudıı getirildi. 

Doktor olan bu adanı, ayni zıı -
manda Heyet ilmi ile dı meııgııl olu 
yordu. 

1528 de, Paristen Amyens ,ehri
ne kadar olan mesafeyi ölçerek arz 
tOI daireijinin uzunluğunu milnıkün 
mertebe ~ahih olarak tesbiL etmeyi 
istedi. 

Bu münasebetledır ki, Fernel ilk 
taksimetreyi tanzim etti. Arabası -
nin tekerleklerinden birinin kutrunu 
çok dikkatli bir surette ölçttl. Ve Pa 
ris!ı Amyens arasında tekerleğin 

kaç kere döneceğini öğrenmeyi iRte
di. Bunun için de Parisli bir ~aatçi
ye yaptırdığı ve kendisinin tasavvur 
ettiği bir makineyi tekerleğe vazet
ti. Tekerleğin yaptığı her devirde, 1 
bir.dişli yerinden oynuyor ve bu
nu makine de yuıyordu. Takeimet-

re prensibi bu andan itibaren bulun 
muştu. 

Elde edilen netice çok rniitibet ve 
sahih oldu. Bulduğu rakam o z~man 
ki ölçü usulile 57070 tuaz idi. Bugün 
buluıoan rakam 50060 tuazdır ki, bil 
iki tecrübe ara•ında ancak 10 tuııı 
fark vardır. 

Fernel bu suretle, kendi kendine 
ve gayet az yanılarıtk, uzun ve ma~ 
ı·atlı tecrilbelerin teyid edeceği şeyi 
bir hamlede bulmuştu. Cid a~ııe - Böule ne,·e "Ülü,·or,uııuz? Di-

J ~ ~ J ........................................... ~ ................................. . 

yed~~!~~~r~even adam: vv7"'"',e"""'l""e"'/:wo"'n"""'"""o""",""""'U""n""'Uvv ~==~:y::!.1ı:a~~':~k ~u:ı:ı, ••te:~~~=eki te~=k~~r 0~dfy~~ {• BİLİYOR MUSUNUZ? ···.} 
"Kab kah hh, kih kih kih !., diye J 1 ====~===~==::=;:~::=~::=:=::=::=::=::=::=::=::=::=::=::=~::=::=::=====; • 

yine gülerek peşinde tav~anla bera- Bugün size çok eğ1enceli bir o .. f:c '•••••••••-••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••-.... -•• ... •••••••••••••• 
ber koştu, geçti. Bay Sincapla Ba- yun tarif edeceğim: B • A J ~ k D E K k Q b ·ı · 
yan Sincap gil!düier, ve fındıklarını Haydi hepiniz yanyana dizilini• lr Z aa "'/a a Ünyantn n iiçü tOmO l l 
bırakarak onun neye gülebileceğini Bu oyuna nekadar çok çocuk iştirak 
anlamak merakile arkasından ko~tu ederse, oyun okadar eğlenceli olur. 
1 Şimdi en başta bulunan arkadaşıar. 

Bunların. inini'! önünden, ıı:eçtiği nın kulağına ktlçük bir masal anlll· 
ni gören tilki karde~ havladı: tacak, fakat anlattığı masalı kim-

- Böyle ~iye gülüyor.•ıııııız ya • senin duymaması şarttır. Ondaı 
h • sonra ikinci olan ayni masalı llçü.ı ll .... 

Kabahat kimde ? 
Anne - (Tel~fonla manava) 

Elmalan tarttım, yarım kilo eksik 
geldi. 

Banav - Oğlunuz yolda yemiş
tir. Bir kere de onu tartınız. Her -
halde yarım kilo fazla gelecektir. 

Talib 

ı:ülmeyi ,even nılam, arkasından, cüye yine kulağına gizlice anlata
İil\'~an kal'de~. Ba\' Sincapla Bayan cak. O da arkadaşına söyl!yecek. 
Sıncap, güldüler \'e koştıılar. Tilki Ve böylece en sona kadar devam 1ki çocuk konuşuyorlardı: 
kardeş te bunları görünce ininden edecek. - Benim babam mi!yoper. 
çıkarak neye gülebileceklerini anla- En ıondakl ise kendisine anlat·· _ Benim babam eekerci. 
nıak için arkalarından seğirtti. lan masalı hızlı hızlı ııöyliyecek. u - Ne kadar talihlisin. 

ihtiyar Baykus adında uyuduğu dan sonra da ilk mlll!alı ııöyliyen > .... ----.....,,-----...................... 
bir ağac.n altınd•n geçerken kendi- masalı &öyllyecek, Bu iki masal o.- ki heplnlıı kahkahalarla gtlleceksı · 
ni yandıran bu kahkaha. •. sürü rasında okadar btlyilk fark olacu: nb. 
)·e sordu: 

- . Büyle iye ıiıil iyorsunuz? 
Gülmeyi scve•ı arlam, tav~ıın, Ba 

' ncııpla Bayan ,;ncap, tilki kardeş 
hem güldüler, hom koştular. 

ihtiyar Bayk"~ ta gillnıiye baş
ı ıdı, \'C de!iğind~n çıkarak bunla • 
rın neye gülebileceklerini anlamak 
i~in iıeşleri sıı·a ıritti. 

Biı· rlelikte 'inmiş u~·nklıyan bir 
fare: 

- Yahu böyle niye gü!üyorsunu~ 1 
l>ı)·e eordu: 

Gülmeyi "even adam, tavşan, 
Bav Sincanla Bayan Sincap, tnkl 
karde~. ihtiyar bııykuş hiç kulak ver 
nıiyerek güldüler, geçtiler. 

Bu hali görünce fare da gillmlya 
başladı. Ve deliğinden fırlıyarak 
neye gü!ebilecekl~rini anlamak için 
arkaları sıra tabanı kaldırdı. 

Küçük güvrcin bir ağacın tepe.sin 
de en yüksek daıda tünemiş l)~yor 
du. Ayaklarının dıbinden bir fırtına 
gibi geçip gidenlere sordu: 

- Niye gülüyorsunuı: kuzum 7 
Gülmeyi •even adam, tavşan, Bay 

Fincapla Bayı;n 'incap, tilki kardeş, 
ihtiyar bayku~. ve fare güldliler ~ 
ko~tu!ar. 

Küçük güvercin de gillmlye b~· 
ladı ve yuva,ını bırakarak neye ırWe 
bileceklerini anlamak için arkaların 
dan uçtu. 

Babaaı yilpmış 
Öğretmen çocuğa fena halde çı

kıştı: 

- Nedir bu tembelik? Yine va-
zifeni doğru yapanıamışaın! Sana 
iki izinsize veriyorum. 

- Bir tanesini babama verin. 
Çtinkli bana o da yardım etti. 
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Spor 
Çocuk: 
- Baba bu yaştan ııonra böyle 

soyunmuş nereye gidiyorsun?. 
Baba: 
- Eh na yapalım. Talebeler Jıu

lüpte oynamayınca iş bize d,tlştti de. 

• 'ihayet bu halde ormanı devredip 
te l!'iilmeyi seven adamın evine geJ. 
dikleri vakit, onun bahçe kapı~ın • 
<lan evine girdiğini görünce hep bir 
den: 

<:'tı•lıeyın. P,e,ıscıs ro h
0

öt
• vyl<w Ya c(4{Cf1 

................................... .. .. 
• Kara Ahmet nasıl •. 

Cihan Şampyonu 
Oldu? 

Yazımızın devamını yarın 

yine bu sayfada bulacaksınız. 
• • 
~ l ........................................ 

, 

Diinyanın en küçüle otomobili İn
giltere Kralının llardeşi "Glusester,. 
dükasının çocuklarına hu!usi suret
te yapılıp hediye edilmiş olan min -
nacık otodur. Bir otomobilden ziya. 
de çok zarif bir oyuncağa benz!yen 
bu otomobil minnacık boyuna nisbet 

le çok sağlamdır. Resimde Diikanııı 
eşile beraber minnacık otomobili tec 
rübı ettiklerini göriiyorsunuııı. Fil • 
vlkl çocuklarını çok seven Prens 

otomobile onların binmesine mü~aa-ı 
de etmeden evvel kendisi onu tecrll

be etmiştir. Şurasını da derhal ha • 
ber verelim ki, bu otomobil o 5uret-

numara 1850 de basılmıştı. Gele~•• 
nüsha•ı 1950 senesinde çıkacaktır. 

KUçükl!lk rekoruna gelince, bu ln-

gilterede, Torkayda çıkan Li•tlb 

te yapılmıştır ki, nekadar gaz veri- standard'dadır. lizunluğu 75 mı f· 
lirse verilsin çok hızlı gi!memekte- metre genişliği 60 milimetredir. Talı 

dir. Ye bu yüzden hiçbir tehıike•i ol-r riri, basılışı, ve te\'Zii tek bir adnm 
nııyan bir oyuncaktır. tarafından yapılır. 

Y d. ·· l K b ......................................... .. 
e ı cuce er ve ar c- •···············--······················· 

yaz prens filminin 1 Hadise ve Adese ] 
getirdiği para Baştarafı 2 nci sayfada 

Gazetemizde her hafta seyretti • ~~~ 

ğlniz "yedi cüceler ve karbeyaz pren İşte, Meşrutiyet devri.ıde ıle 
aes,, hikO.yesinln filme çekilerek si- giden bu müsaarlekarlıklar bir;ıı 

Demada gösterildiğini tabii işittiniz. tahdit ediJmİ~ ve gayri müe!iim \'R 

Bu film bu masalın resmini yapan tanclaşlar da asker alınmışsa da e< 
meşhur sanatklr "Valt Disney,. e ki infiracl gayelerinin devamını 

kaç para getirmiş biliyor mURunuz? göeteren emelleri 'önrltirülememi•, 
Bilmiyorsanız söyllyeyim: Biziw Harbiumumiden ev,·el, Bay :\fita · 
paramızla tam (11.970.000) Tlirk dın muta~arrıf olduğu demde Kay· 
Jlra.ııı. Bu milthiş rakam bir rekor serinin Develi hıidi•esi, aziz ordum 
teşkil etmektedir ve şimdiye kadar Sarıkamış cephesinde çarpı~ırkPn 

hio btr film bu kadar para kazana- bir karakin onba~ı \'ak:ı'I zıılıur~ 

mamıştır. Valt Dinsey meşhur "Mi· gelmiş ve ancak IJUndan Ronı·ııclır ki 
1ı:i fare) yi icat eden ressamdır ve 
ıı!mdl dtlnyanm en zengin adamların 
dan birls olmuştur. , 

Büyük ve küçük 
gazeteler 

Dünyanın en büyük gazetesi İl!umi 
mlnatd Quadryphe Constellation'dur 
Formasının uzunluğu 2 metre 5, ge

ııişHA'i 1 metre 8 dlr. Her biri 13 sii 
tunh.ılı: 8 sayfa olarak çıkar. Bu ga
ııete ancak yüs senede bir çıkar. Son 

PARK 

fevkalilde zamanlara yakışan fev 
kalilde tedbirler ;ılınmak !ttzumu hn· 
sıl olmuştur. 

Ben ~ize (teh~ir) denilen bu 'ııı· 

diseden bah>edecek, bundaki mazı'

ret ~ebeplerini müdafaa edecrk ,!e· 

ğilinı. Çünkü, bu i~te doğru har••· 
ket etmiyenlerin cezasını zaman wr 
diği gibi doğru hareket edenler içiıı 
de son sözünü tarih söyliyecektir. 

İ. Münir ACAR 
; 

Bu Akşam : 31 8irincikiinun 

program 
·Dekorasyon - E lenceler • Kotiyonlar • Sürprizler 
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General Kizım -Karabekirin 
NEDEN GiRDiK? 

ALMANYA İLE iTTiFAKIMIZ 
Enver Pasa Bizden bile Gizlediği 

.!9 

Şeyleri Almanlara Söylüyordu 
J\'V'/V'>'VV\ • •r• N""""" ·r 

Nihayet Tehlikenin Son Kampanasıda Çalmış 
Olmuştu. Bizde 
Etmiştik 

Ve Cihan Harbi 
Almanlarla 

Hakikat 
ittifak 

................................................................................ , ••• f Şımdiye kadar çıkan kısımların hulasası İ 
: ı-:ıı:ı·kli GwP.ı·al Kdzmı KarabekİI', bilyiik lwrbi iıılaç eden Sarn-! 

Şevket paşa merhum tarafmdau 
yapılmış olan bir konturato ahkl· 
mıdır diye !ttihad ve Terakki bükfi. 
meli ve bilhassa Enver paşa kabul 
ediyor? Cevabı g!iç bir mesele. Ben 
bu vaziyeti daha bu vazifeme tayin 
olunduğumdanberi halle uğrıışıyor-

f !Jf'VO sııikııBdı •~11cı.ııııula Avnıpada bıılımııyordu. 811 za111aıılarda ~ü-i 
: yiil.' bir uwk rı<>ril,<liik kabiliyeti ile Avrııpanın bir Cihan h~rbıııe i 
i ı/lııjrıı uiltiyıııi g&rüyor ve bıınıı Enver paşaya bildiriyoı·. Aııııı za-5 
: .,,1; 11 r111 Jııgillere Yuııanlılaıııı taıyiki ile tn,a~ı bitım Sultan Osmaıı: 
~ Drct11nfıııı•11:ıı Yıınanlılann da ı8ı'ariyle bize ı:umrmektedfr. Alnıan-I 
S yıı ;fo 11(•t'~ııt Bıkı Nnk111lı,ljı mii~alıcde eden General Kôzını Karabekir$ 

: ı;,ııw· pa~ova ı·oıiy•ti soruyor. Fokat Enver paşa Alnıa11ya ile olanı 
~ yızl' iflifııkı istılıbo.1·nt 211biti olaııkendisi11den bile giılemektedir. İ 

dum. Almanların hal ve tavrı ve Umumi lıarpte Alman imparatoru Vlllıeln\ itır 
hele Enver paşanın bizlerden gizle- .. -------

bir Alman Top bataryuını teftiı oderken 

diği şeyleri Almanlardan gizleme
mesini başka tarzda. tefsir edemi· 
yordum. Açık suale de bir tebes

• • 
~. . ......................................................................... .. •••••• 

sümle cevab alıyordum. 
Bu vaziyeti açıktan Enver pa.

~anın reddetmesiyle beraber şüphe-

Yazan 
Kazım 

General· 
Karabekir 

boş döndüğünden ve ültimatom me
selesi de kat'lleştiğiııden tehlikenin 
artık yakın olduğuna ve bu vaziyet 
te tngilizlerin de Sultan ..• uu urıt

navtunu vermekte bahaneler icat 
ettiklerinden bu halin Boğazları '.! 

dolayısile devletin istikbalini leh ı
keye koyacağına Enver paşa kaııi 
oluyor. Babıalide Sadrazam Suıt 

Halim paşa ve Dahiliye Nazın T:ı 
lat Beyi de ikna ederek (ittifa'u 
nıliselles) e girmiye kaıar veriyor· 
!ar ve bu gece enver Paşa Talat 
Beyle bırlikte Almanya >;efarctha· 
nesine giderek ittifakı müselle~~ 

girmek hakkındaki blikümetin arzu· 
sunu Sefir Vangenheim'e söylüyor· 
lar. Yahut ki daha önce Almanla· 

tarafından böyle bır teklif yapılın -
sı bizimkllere telkin olunuyor. Her 

ne hal ,<;e, Sefir de meseleyi 
metine yazarak alacağı cevabı de·
hal bildireceğini söylüyor. 

Tehlikenin son 
kampanası 

Avusturya - Macaristanın 
illtimatomu 

Me~rutiyet ba:;ramı şel'efine bir 
kaç arkada~la gece Taksim bahçe
•inıle biraz dinlenmiştik. Ertesi gün 
ıle cuma tatili olıluğuııdan mil.ste • 
ı~h ,·ak.L geçirdilc. 

Fakat ertesi gün, beklediğim son 
kan;pananın sesleri başladı: 24 (11) 
rcnımuz ~abab gazetelerinde A\'US
tur) .ı-~acaristanın Sırbıstana ver
dı;ı ültimatom mııhtedyatını dik
k~llt• okudum. Dlin akşam ze\•all sa
at altıda verilen bu illtimatomun 
müddeti 48 saat idi. Çoktanberi tab
ıniııl<'rimin ve Peşlede aldığım malü
ınatm doğru çıktığını görünce vazi
femi zaıranıııda yapmış olduğum
dan dolnyı mü•terih oldum. Ber 
büyle a ,ır bir Ullinıatom verilec~ı
nı Erkir;.haılıiyemizc ve Hı11'oiye 
Nazın Enver Pa•aya tam on gün 
evvel haber ,.e miş ve , bunun bir 

1 Cıhan harbine yol açncağı hakkın- ı 
d:ıki r:'utalcalarımı da söylemiş bu
lLnuvorııum. 

y,:Kt yle öğreıı 1liğim veçhile ülti
matom .Sırbistan tarafından kablll 
Plıınını: ılcıık kad:ır ağırdı. 

Jf 
::?:i (12) temmuzda Rusyanm 

S·rbıstana \'('rt!en ültimatom mühle· 
linin uz,.tılıııa"ı hakkında Avustur
va·Macaristana teklifte bulunduğu 
r aknt bunun Sırplara hazırlıkları 
idn vakit kazandırmaktan ibaret 
olduğu bilindiğinden reddedildiğini 
öğrendik. Aynı zamanda Sırpları'' 
verdikleri ce,·abı da A\'11Sturyalılaı· 
kafi görmediler. Belgrattaki sefir
lerine geri gel! emrini verdiler v~ 
26 ( 13) Temmuz öğleden som·a 3 tc 
dahi Sırbiyeye karşı kısmen sefer· 
berliğini ilan ettiler. Sırplar bu ül
timatomu kabul etmediklerini ayni 
günde •aat 5.50 de Belgı·adı terket· 
mek üzere olan Avusturya- l\faca
riHtan sefiı ine bildirdiler. 

Buı:iin Rusya ve Fransa dahi. 
artık a~1ktan harb hazırlıklarına 
başladılar. 

Görülüyor ki Sırpları büyük Sır
bıstan hedefine imale ederek bu 
muazzam cinayetle bir Avrupa har
bini a~tırınaya Çar hükiımeti mu· 
vaffak olmuştur. 

Jf 
Aynı günde lstanbulda bulunan 

Mısır hiuivi Abbas Hilmi paşa Ba· 
bialıdcn r,ıkarken bir suikasda ma· 
nız kaldığuıı ğörendik (1) Fail de 

( ı) Dalıa enet Alınanlarla itü
f ak görü,üldüi;üne göre şu aralıl; 
Uabüiliye gelen Mısır llldhinin ~ı
karkPn snlkasda manız kalınası 

İDtı,lizlerin ne kadar du~ ı;ulu n lıa
zıı·loı.ta oldıığuı.ıu göstırrir. 

lerim tamamiyle zail olmuş değil- L .... ,__ __________________________ .. 

Bahriye Mazırı Cemal Paşanın 
sivil kıyafette resmi 

l 

Mısırlı bir talebe. Hidiv ve damadı 
Celal paşa hafü yaralarla kurtul-
muşlar fail vakada öldül'ülmü~. 1 

Almanlarla ittifak meselesi 
Enver Paşanın, Almanlarla it

tifakı nereden çıkardın? Sözünü 
on gündür hfılil. kafam bir tUrlU ka
bul etmiyordu. Kayıtsız, şartsız Er
kılnıharbiyei umumiyemize kada".' 
her şeyimizi Almanlara nasıl olu· 
yor da teslim ediyoruz? Haydi di
yelim ki Balkan harbi mağlubiyeti 
şaşkınlığıylc Mahmut Şevket paşa 
böyle bir kontrata imzalasın, ya 
sonra !zzet paşa ve hususiyle En· 
ver paşa ve !ttlhad ve Terakki hU
kümeti bunu nasıl oluyor da tashihe 
koşmuyorlar? Bütün seferberlik ve 
tecemmü plii.nlarımızı Almanlar yap 
tı. Bizler yalnız onlara malzeme ha· 
zırladık. Şu halde bir barb zuhurun· 
da vaziyetimiz ne olacak? 

Acaba Enver Paşa bana doğru
sunu mu söylemedi? Eğer söyledi· 
ği doğru ise Erkiinıharbiyeınizi on
lara teslim etmek gaflet ve mesuli
yetine iştirak etmiş demektir. Fa· 
kat en mühimmi ya Avusturyalılar 
Ruslarla anlaşır ve Almanlar da bi
zi silkip atarlarsa vaziyetimiz ne 
olacak? Onlardan gizli bir şeyimiz 
yok. 

Şimdiye kadar Almanlarla bu
kadar içli dışlı olmuşuz. Göbenin 
!stanbulu ziyareti ve her iki boğazı 
yakından tanıması, karada ve de
nizde seyyar ve sabit her nemiz 
vaı sa Almanlarca malüın olması 

\'e bir harbde bunları nasıl kulla
nacağını onların tertip ve tanzim 
etmeleri gibi devletiı11izin ölüm di
rim işlerini naoıl oluyor da Mahmut 

Si. Klğıt üzerinde olmasa dahi En
ver paşanın olsun bu hususta Al· 
manlar tarafından ikna edilmiş ol· 
duğunu kabul ediyorum. 

ÇUnkU Çarlık Rusyanın istanbul 
üzerindeki emelleri elbette Alman· 
!arı da düşündürüyordu. Balkan 
harbine muvafakat etmekle ne bil· 
yük gaflet ettiklerini itiraf ediyor
lardı. Onlar, bizim galip geleceğimi· 
zi tahmin etmişler, işler tersine ÇI· 

kınca zayif düşen Türk ordusunn 
bilhassa Boğazlar etrafında kun·et
lendirmek için can atmışlardı. 

Her ne ise eğer Almanlarla ara
mızda bir ittifak var"a· bir cihan 
harbi halinde Boğazların itilaf elin;, 
düşmesinin tehlikesini taktir eden 
Almanlar birkaç ay evvel ziyaret 
için diye gönderdikleri Göberıi 

mürettebatının Boğazları görsiirı 

diye göndermişler demek olacaktı. 
Belki de Avusturya donanmasın

dan birka~ denizaltı gemisi yesaire
yi bir filo olarak da gönderebilirler. 
Böyle bir vaziyet Boğazlara debark
man ihtimallerini tabiatiyle berta -
raf edebilir. 

Düşüncelerimi bu noktada tek· 
sif edel'ek müdürümü çok i"kaııdil 
eltim. l\füsbet bir netice alamıyor· 
dum. 

Şu Alman münasebetinin tarihi
ni kısaca gözden geçirirken görü· 
yonım ki: Daha 1887 (1303) de 
Rumeliişarkiııin Bulgarlar tarafın· 
dan işğalini müteakip ittifakı mü· 
sellese girmekliğimizi Sadrazan1 
Kamil paşa gibi tedbirli bir vezir 
de Abdülhamit gibi vahim ve tered
düdün timsali bir padişaha teklif 
etmişti. Sebeb olarak da Rusya ile 
Avusturya- Macaristan arasında 

bir harbin çıkacağından bizim de 
Avusturya tarafında bulunarak 
Rusyanın mağliıbiyetine yardım et
mekliğimizi gösteriyol'du. Çünkii ga
lip bir Rusyanın tstanbulda bizi ra· 
hat bırakmıyacağını tabii görüyor
du. Gerçe o zaman İngiltere dahi it
tifakı m!iselles tarafında idi. Ru~
ya ile yalnız Fransa vardı. Sonra· 
dan Almanların donanması faali
yetlerinden ve Bağdad demiryolıı 

inşasından endişe eden tnglizler de 
Alman tehlikesini Ruslarınkinden 

daha yakın ve daha korkunç bula
rak Rus-Fransız gurubuna temayül 
etti. tşte bu suretle de Ruslarla 
!ranı 1907 de nüfuz mıntakalarınn 
ayırdılar. Ortada bitaraf diye hıra· 
kılan mıntaka da ilerde elbet birine 
nas:p olacaktı. 

-5 
gibi tutmak için olmadığı meydanda 
idi. Rus nüfuz mıntakasının cenubu
nu tahdit den hat garbe doğru !s
kenderuıı körfezini ııöstel'iyordu. 
Bundan başka Ruslar 1911 de kendi 
nüfuz mıntakasını askerle de işgal 
ederek ve Rumya gölü civarına yer
leserek bizim Van villyetine karşı 
d~ - Kafkas cephesine bir ihata kol
tuğu ekliyerek- yeni bir cephe al
mıştı. Anadoluyu kolaylıkla işgale 

matuf bu hareketleri ve 1stanbula 
karşı mütemadi hazırlıkları Rusla
rııı; Iraktaki siyasi ve ekonomi ar
tan faaliyetleri ve Filistinde bir ya· 
hudi yurdu tesisi diye ortaya atı· 

lan tesebbilsler dahi İngilizlerin İra
nın b~şına getirdikleri felaketin bir 
benzerini de Osmanlı devleti için 
hazırlamakta olduklarını gösteri
yordu. 

Siyasetin yıllar geçtik~e ne ga
rip cilveleri tecelli ettiğini hayran 
hayran düşünüyordum. Şöyle ki: 

1854 de ortada Alman tehlikeqi 
bulunmadığından o zaman Akde· 
nize inmesinden korkulan Ruslara 
karşı Akdeniz devletleri Kırını se
ferini a~arak bizi siyanete koşmuş· 
!ar ve tehlikeyi o zaman için önle
nü~lerdi. 1871 de ortaya muzaffer 
bir Alman birliği çıkarak ve A vus
turya-1\facaristanla da ittifak ed"
rek siyasi muvazene değişince Rus
lara kar~ı 1877 de bizi yalnız bırak
tılar ve Balkan hükiımetlerini teş!ril 
ederek, kısmen de büyülterek hem 
Rusyanın hem de Almanların yolla
rına barikatlar koydular. 

Şimdi ise Alman tehlikesinden 
endişe eden ayni devletler Rusya. 
ile birlik oluyorlar ve bizi müdafa
asız bırakıyorlar. Yani !stanbulu 
Ruslara. ikram ediyorlar. 

Şu halde bundan 25 yıl öfıce Sul
tan Hamide Almanya ile ittüakını 
teklif ettiren tehlike !ngilterenin 
Rusya ile ittifak etmesi üzerine da· 
'ha ziyade büyümüş oluyordu. 

Ve işte bu tehlikeye karşı siyasi 
ittifaklar yapılmamış veya yapıla
mamı~ olmakla beraber hiç olmazsa. 
Almanyadan askeri heyetler getiri
lerek ordunun ıslahına daha Sııltan 
Hamit zamanında başlanmıştı. 

Bu nüfuz mıntakaları gösteri
yordu ki artık Ruslar, ötcdenberi 
peyledikleri üç hedeflerinden {1s
taubul, İskenderun, Basra) biri olan 
Baı;ra körfezinden vaz geçmişlerdir. 
Bu mühim feragatin yalnız tran 
Azerbaycanuıı bir çıkmaz sokak 

Meşrutiyet ilanından sonra Ber
Jine Ataşemiliter olaı·ak giden En
vere karşı önceleri Almanya impa
ratoru pek yüz vermedise de sonra
ları el üstünde tutulmuştu ve işte 
en son onun Harbiye nazırlığı za
manında dahi .AJmanlar bütjin Tür
kiye Erkanıharbiyesinin başına g<:· 
çirmişlerdi. Bir ittifak akdolunma
mış olsa dahi bu şekil bir itil8.f da-
mektir. 

latan bul \'e Çanakkale ·Boğaz
larının oynı)'.acağı rolleri takdir ede· 

l.l~uıai harbin meıhur kuman
danı Hindenburg 

cek olan Almanların, önceden ya· 
pılmış bir ittifak muahedesi yoksn, 
harp tehlikesi görül!ir görülmez bu· 

nu akdetmeğe kalkacaklarına hl~ 1 
şüphe etmiyordum. 

Boğazların mildafaasında e•as 
mesele Karadenizdeki Rua hakimi
yetini kaldırmaktı. Çanakkale mü· 
dafaasının kudretini de, bir kaç -de· 
nizaltı gemisile, arttırmak maksada 

kafi gelirdi. Bunu da Almanlar ken· 
di Akdeniz filoları ve Avusturya· 
dan bir kaç denizaltı gemisile temin 
edebilirlerdi. 

Böyle bil' a~keri plau gö<tere
rek teklif edecekleri ~ttifakı hUki:· 

metimizin memnuniyetle kabul ede
ceğine biç ıüphe etmiyordum. G<!ç 
kalırlarsa belk( ıjeb!Zlmkiler bunu 
Almanlara. teklif zaruretinde kalabı.. 
lecekleri kanaatinde idim. 

!şte bu mühim meseleyi ıuerak
la anlamak istiyordum, fakat n.t 
bizimkilerden ve ne de Almanlar
dan bir sey sızmıyordu. 

Sonraları öğrendim ki hakikaten 
önceden Almanlarla hiç bir ittlfa
kımıa yokmuş. Mahmut Şevket Pu.
ga Balkan harbi faciasını müteakip 
orduyu ve Erkil.nıharbiyeyi Alman 
lara bırakarak ıslah etmekten ba~· 
ka bir çare görememiş, Almanlar,"l. 
mukavele imzalamıs. Kendisindeoı 

sonra gelenler arasında Enver pa !<ı. 
da o mukavele mucibince Alman 
!arla iı;; ba~ına geçmiş. Onun zam •. 
nında dahi §İmdiye kadar ittifak 
meselesi ortay:ı. f..t!lma.mı~, 20 
muz 19H Petresbuıg mülakatı g·i· 
nü, Cemal Paısa v.a. j_i ran::adan e!i 

23 ılOJ Temmuzda Le\'end ~if:. 

liğindeki gc~it resminde sefir Sad 
razama aldığı cc\·abı tebşir ediyo " 

( Alnıan 1ıuklıır.etı nctmına si ·~ 

ittifak teklif ı;diyorum) diyor. 

Bu~un Avusturya - 11acarizt"'n 
hükiım"tı de 8ırbiyeye ültimatoını.
nu vermişlı. Bıı hükfımetin ı;efen 

de eıtesi günü (ayni "artlarla ittifa
kımızı kabul etiğini) "öylüyor 

Sadı azam \'e Hariciye Nazırı 
Sait Halim Paşa. Harbiye Nazı ı 

Eııver pa~a Dahilıye ırnzırı Tnl5t 
Bey \'e Meclisı Mcbusan Reisi Ha i 
Bey toplanıp ittifak muahede ıi 
projesini yapıyorlar. 

1 Ağustm; 914 de Almanlar füıs

yaya ilii.nıharp ediyorlar. 1ngilizl !t 
de bugün son taksitini de almaları
na rağmen resmen dırıtnavutlarım:

za ambargo koyuyorlar. Hem mıl· 
yonla Türk altınını vermiyorla • 
hem de gemileri kendilerine mal e-
diyorlar. 1 

2 Ağusto~ta dahi evvelce J&a.. 
rarlaştırılan ittifak muahedesi Sa•t 

Halim Paşa ile Almanya •efiri B·ı
ron Vankenhayn tarafından imzala· 
nıyor. Seferberliğimiz de 
lltln olunuyor. 

bu gıı.ı 

lngilizler şimdiye kadar bahane

ler icat ederek veı medikleri dntıh

vutlarımızı zaptetmeleri ve üst.! « 

bir de bedelini geri vermiyerek h;ı· 
kfımeti muzayakada bırakmalar', 

Almanlarla ittifak muahedesinin 
iınza8lm hiikfımetimi.ziıı tehalük', 
kabul etmesine sebep oluyor. 

Reşit Pa;ıa vapurile Londrad ı 
bekleyip duran drıtna\'Utlarımızın 

süvarileri Rauf ve Vasıf Bcylerl<ı 
1200 mürettebat pek büyük bir y ~
is içinde ayni günde lstanbula gel
mek emrini aldılar ve Kale Bo;, .. 
torpillerle kapatıldığı ilan olwıdu 
ğundan Brltanya ada.sr şimalinden 
dolaşarak bır çok tı:hlikeler içindA 
yolculuk )'.apmak zaruretinde kaldı
lar. 

( Devam: var 
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' 
, dak.ıt timsali olarak' 

ıordu. Kocııo.nı oliimu ılzel 
' ôııterdiği k..der ve acıklı va-

' komş"lu n mahanıetini cel-ı 
Amişti. Ve tınilii bu kad:ır acıyı 

genç kadına fazla bile görd ler. • • 
ın, ı;özyaşlan içinde., kendi hıe ko 

c nm bütun ~rvetini bırakım ça 
iyetnamcsine ..-ikıf oldu. Y c :.ı· e 

goz yaşları i .le, kederini unut • 
madan, bu felaketli gü lerde biraz 
bozulan ı.,!eriııi mükemmelen dil -
zeltti. Koc ı'lln rn.rislerı tarafın·ı 
,lan alc.1-hinc ·.çılan dav. rı kazan
chktan sonra "ile hderi hafif' me
di. 

Arkaı.laşları: - zn,·allı ka ı:: ~a

gız kocw ını ne kadar da se~ ·or • 
uş. Bu karları da örülmemiş bir 

. Doğrusu biz, kııdınlımn seciye 
\e ahlak bakmııudan )"Ük ekliğini 
u hııin erkeklP• ne rle glizel g<i te

riyor, diyorlıı•·dı. 

Büst 
4 '"evin. koca.~!nın isteğinP m Ka

veme• etti. BMlnmnıuııdan bU te çıık 
eh mmiyet ,·eriyor kc.ca ı ne de olsa 
yabancı idi, bu "'" genç kad nı'l ru
hunu ilk koca nııı ıdi 

Refik te fa ~ ı. rar edemedi. Fa
kat gi!nler geçHkçc de s r ı lı
yordu. • "eJ, eJi VP mİ. f(rl:r) .al~ık~ •

1 dar ol uğu zam nl rcl , evuıın ılk 
. oca ına benz tiliyoT ,.e ahlakı, · 
ciy i göklere tJka111ı.) •·, fa'kıı.t 
zan de, • • ,·ine vı arkada 1 rına e
l:ı mmiyet 'erm.d ·, ' ıdtlerde de 
b:ı!I!!umundan bust meth dilf.rordu. 

Refik, hidd 'indm çıld racaktı, 
yalnız kaldığı :ama:1 balmumun • 

n büs!.t' don°rek 
- Dar h 1 , sana ö.ıle bir oyu'l 

o.1ni.-acağım ki, dl\ord 
Bu ıırtik bir f'kr• sabit haline 

ge:mi .. ti. Rüya\ U')'lda bcp bıılmu • 
m•ından kafalar görü ·ordn. B:r gün 
gizlice, balmum~nu temmuz ün~ • 
şinin hararetli ı~ıklarına tu t.ı. Ye 
bu ureUe yan klı.ı-• daki pembe 
rengi ortadan kııldırdı. F ·ııt. bal
mumundan bu edll'e, .,imdi ı<0lgun 
yüzüvle sinirle ini daha bozuyordu. 
\.·e k:ırl8ı. bu solguniuğun nereden 
geldiğini bilmiverek herkele daha 
ihtinwııla bakı)·ordu. 

rlıia (Hususi ı Bu yıl Biga 
Jlal:ıke\inin Kı~lıl, <'ah,ıııa pro~ra

nıı oldukÇa ı<eDJ!:indir .. 

Ar ŞuOO..i: 
Milzik ve re< im al nlıı.nnda ve

rimli faalivc !er temi'! ne sa\aşıla
caktır. Bu· mC'yanda Fazla chemmı· 
yel yerilmekle ..ılan Ba!'ılo Amatör· 
!erin elinde hıraktlmak mecb triye· 
ti hasıl olmuştur önümüzacki yıl: 
bütçesinde Bando mua 'laıı ücrel -

' nı koruyacak nisbettc tahsisa l ko· 
nulması teşebbüsiı hu şubenin ilk 
planında yer almıştır 

GÖSTER iT KOLU 
Genyön kurulca seçiliıı gönderilen 

piyesler her ay temsil edilecek köy-, 
lere civar kazalara ,·e hatta merke
r.ine de te~miline çalı~ılacaktır. 

Spor subP»i: 
Memleketimizde senelcrdcnberı 

Federasyona dahil bulunan ldman 
yurdu ill' spor .şubesi arasında mu
hakkak bir ahenk temin edilecek 
ve ı;ube bu alanda ~alışmakla bt-ra
ber kış sporlan, Güreş. Sürek avlan 
koşular, binicilik gibi spor hareket. 
leri ihzar edilecektir. Şube, icindc 
bir avcılar birliği de tE>min etmif.!
tir. 

Sosyal ~·arclını ~uhesi: 

de bu şubeye faz önem \·erılmek
tedir. Şube stk sık kiiylere giderek 1 
tenvir ve ir~at yolunda sık sık kon· ı 
fcranslar ver~cek, kö)iünün her ba· 
kınıdan ihtıyaçla'Wı karşılayıcı 

tedbirler alacaktır. lcabında yakın 

köyleri Halkeviıw davet ederek 
konferanslan kendi ıhk ~aıonıında 

verecektir. 
EYin yöııetıın km ulu memleket

teki sinema ııoksan'ığını göı Prck 1 
bu yolda faaliyette bulunmaktadır. 
Onbin nıifuslu bir kaıada böyle bir 
ihtiyacın giJerılme.;ı yolundaki ça
lışma yennde hır l şebbiislür. 

llll 00 ııg 

Saylav seçimi için iz· 
mire de emir verildi 

lzıııir 30 (Hu. · i) - ::\fünhA! 
mebu>luk için ıırm 31 iııci cum:ıı·t<>

'i günü intihap yapılma:<ı için vi!a
rete emir ,·erilıni<tir. 

Bo~ İzmıı· melrn luğu; Merhum, 

General Kizımılıııı inhilal etmiş bu-1! 
lunmaktarlır. 

İntihabat yarın 
her tarafında ayni 
11acaktır 

vilaretiıııızin · 
at\e icı·a olu-

Köylülere İkraza t 
Kırklareli (Hususi) Ziraat 

Bankası köylü ve çiftçiye yardım et- t 
mekte ve onu biran evvel kalkın
dırmak için bütün gayretiyle çalı;.-

maktadır. Bu cüml<'den olme k ü-

Nakleden: R. Gülseven No.: 34 

- Benimle ıday elınekten nal 
hiz duyuyorsu '''"? Renim yU • 
zilmden lıa~ka IJ,• ismin d~ orta-! 
ya atılacağını dü1iıncrck uzü'.rn-1 
ğumu de görmüyor mu u~uz ·ı 

- Neden tizJ!ereksiniz' .. 
- Çunkıı, gerek isnı, gerek ,ah 

ı ııa.ı' olu sa ol un,evleıımeğe ni
)'etim yok ki .. Ve bunu «ize te,...·n 
ederim! Bugıi'lkü günde her t:-r. 
liı ev;;afı haiz olsa bıle h!çbır eııç 1 
kız'a tanı ınayı ve e'!' meyi arzu 
etıniy o ru m ... 

İffet. duraladı, ye beni hayret
le 'üzdü. Şupheli nazarıı~la ;ı-iı • 
züme baktıktan so~·a: 

- Dogru nıu 'o>•lüyurn 
ye sordu. 

- Sizi temirı ediyorum Yi 

- Ciddi mi7 
- .:. "'limu~um üzerine. 
-Ah! ... 
Tekrar yürümiye ko;·uldu, v. kolu 

ma yaslandı. 
Ciddi bir çehı·e ile: 
- Öyle L•e, bu ak';'&mki cüretim

den dolayı özür .lilemek mecburi • 
yetindeyim. Filhakika size söyledi-! 
ğim mi>ınfirlerimiz. canım gibi sev
diğim biri•inin adını ellerine :ılmış-ı 
Jar ..... Bundan da kat'! ol:ırak değil 
se M, ona rakın bir lisanla bah~ct
mişlerdi... Size itiraf etmeliyim ki, 
Bu fikir aklıma hiç gelmemi~ti. Ve 
birden bana öyle bir te•ir etti ki. .. 

- Neden? Dire •özünü kestim. 
- Relki, kurde.7lerimle beni, •İze 

hakkında rla epey detlikoıiu edildi. 
CIMlp vernıe<llm. Son sözleri ö • 

nümde tamamile veni ufuklar açıyor 
d~. Bu kadar bir gen kızla ~i.,.•H • 
den c\lenmi ·e ta!iıı çık ima ından 
hayret ederek: 

- Ferit Be\' · ıin le e\ leı >k mi 
isti.' or dile sordum. 

Fedt Bey, otuz ~ iı• ı..c mış ol • 
dukç~ g.,ı.el, zengin f ıkat birnı ken 
dini bı:>ğell!::lş b'r zat id .. kuzin! nm 
den en g6ııci il• e\'leıım istem n! 
hazme<lcınedını . ..'anki b '\a ait 
lıın bir şeyi 11lm~k i tiyol""' • gibi 
bir hisse knr•l<lım. 

Ve hır ~Jcldct ev,·cl, Refik Be) iıı 

evlenecek kızları ara ında 1ffeU \IJIY 
madığım •ı ·~ıla tama ile sıım ıııt 
idim ... 

Belki de bunu'l • indir ki, genç 
kız bu havadisi gare• serbe•t )Jir tıı
' ırl vüzüme ftrlatıve.rıııişii. Fakat 
teyz~in bebek dediği knın iyi bir 
izdi;·aç için istenildiğini bildirmek 
istemişti 

nu daldkııtla, Ferit Bey elime geç 
se, kimlıilir yüzü gözü kan içind 
kalırdı, ıniithı~ kır.nıışlım, bir müd 
det sükut ettikten Mnra: 

- Fakat İffec bıı adamla evlene· 
mezırlniz dedim. 

- • ·e için? Kendi~i gayet c"ddi 

ve niirou. 1 u ! 
- Yalnız ~iu göre c: k ya~h. 
- Olı, pek az! ... 
Onıur.laıını liikııydane kaldırdı 

- D:ıha gencim, vaktim ,·ar! 
- Ret mi ettinlz? 

Bu telAkki v0 goru , genç kadına 
} .ç te fena g •lmiyor, bundan çok 
memnun oluyordu. Nenn koca ın 
lıAtırasını klamak için eıı tanın -
mı~ hefkeltra ,hrd'.ln biri•ine mer
merden bir uiiotıinü yuptırdığı gibi 
bir de, ölen ve arka~ından ağladığı 
ı.ocaıunın, balmumundaıı yapılmış 

renkli bir m0<Jelini ,•ücude getirt • 
ıni'ti. Ve günün birinde k0<·1u, penı 
be yilzüyle, parlak yanaklBn, ipek 
&'ibi bıyıkları, mükemmel tnı. ol
mu~ çenedi, ortadan ayrılmı~ sscla, 
n ile evde arzı rııdam etmi~tl. . I 

Balmumundan . , pılmı~ bu, bırıız 

1 
da tabiatsizlerin şabe,eriı • ·~,·iniıı 
bütün arkadıı ,laTı tıır~fınd n tak -
dirle karşıland'. l~te genç kadının 
gününde, arkadaşları bin bir türlü 
hikayeler anlatır, iclerinden bıri~i
ni çeki,tirirkeıı, koııuldug:ı kö'!<' • 
den balmumunn:m yapılan bu çehre, j 
adeta hıiz duyııroı·muş gihi ıtörü ·ı 
nüyordu. 

Refik. ba~ku lıir ~~,· dii~iinılü. Kal 
binın ta içlerine, ottaya çtkarama -
dığt bu antipa\i,ini ,akla<h bundan 
böyle. karwnı'l ilk kocasının ahin • 
kına, mn.!yı>tl~rine t'i\ fazla nıetbii
••nn eden !<en,\bi oldn. Her dakika, 
lüzumlu ı-e;·a lüzutn.'!UZ olarak aziz 
ölünlin en ufak hatlralnrmı, karı,;ın 
dan ılinlirercı.: ~ü,-iilttü ve herke-e 
methetti. 

Belediye hekimi ile Serbest diş 
hekiminin iştirakiyle beher gün iic
ı-etsiz ha,ta kabul ve muayeneleri i
çin tertibat alınmı~ ve bunnıı-hasla
lannı ayaklanna kadar gidilmek su. 
retiyle - köylere kadar da te~mili 
ön ~afa konmuştur. 

Kitaıı sara~ı !;iullt'si: 
ı zere çiftçilerimize pni~ nıik)·a<ta 

ikrauta giri~ilmistır. 

lıai(hyaıı arkaıla~lığı daha fazla sev 
diğim için .. Ve vahut ta, bu za,·iye
den bah ·edilen ın~~eı .. yi hiç düş.ün
memi~lim de ... Her ne hal i,;e bu I 
i~in mümkün olabilec ğine aklımı 1 
yatırınca. m<'n~u hah•cılan kim••· 
re kar~ı bazı vazifelerim bulıınclu • 
!i;!I kanaatine \"arılım ... Ve sizin oyıı
ııa kar71 gösterdiğiniz ıılıiklt proje - 1 

lerınize zıırarh olabilirdi ... İşte bu 
ırece de, •İzi oyundan çekıµ atmak 
i•leclinı ... 

- Zaııneılerseın babam kat'i bir 
cevap nrınedi.. 

Soıırıı se~iııin tonuna rleğışfre • 
rek: 

Bir müdd~t sı>nra • reyi tekrıır 

e\·lenrli. E,;n nni cı·kpi!i Refik i<
mindc henüz genç fakat para.<ız bir 
adamdı. Genç knılının güzelliği ka
dar srrvetinin de c.>iri olmu<ta. Ev-1 
lendikleri gt'<'.e, Refik karısınını kar 
~l'ında yalnız kalı~ca ıkılır bir\ 
tama ııordu: 

1 - Bu balm•ınıundan çı•hr~ri kal 
dı.rmJyacak mısınır? 1 

- Neden kaldıra<' ak mı-ım? 
- Mermerdon bir bü>t çekilebi .1 

liı•, bu soğuk, renk ·z çizırilerılen iba 
ret, Adeta ölilre yı.pılmış bir l~iiı· -
met eseri gibi !ıir Ş<'ydir. Fakııt ~·I 
balmumu yok mu? İıHıana ~anki ko 
nu~acakıru~ ıdlıi gliyor. 

- Hakikat<'•; öyle! 
- D0ğru•u h bu. Tebc> üm edi-

yor, dinliyor, ~örüyor gibi. 
- Evet. 
- Fakat b n bıı~a tahammül e-

d mem. 
- Dostum, iilen kinı•eler, yaşıyan 

lann daiına hürmetle kar•ılamala-1 
rı llzmıgelen µhırlardn·. l 

- Kabul eltim. Fakat bu şekilde 
deiil. 

Genç kadın ~avi gözlerini kaldı • 
rarak Dene bakt• Bunun üzerine 
polis hafiye"i Jenni'yi kucaklıyarak 
öptü ve: 

- Şimdi evinize gidiıı rahat bir 
uyku uyuyun dire ilive etli. Sonra 
20 dolarlık bir kağıdı da eline ~ılcı. -
tırdı. 

Genç kadın kabul etmek i•teme • 
yince: 

- Ma•rafıruı i~in, bakınız tahi
re dünya kadr.r para verdiniz de 
di. 

Bunun ıiurh:e: 
- Pekili, •İr. istiyorsunuz, diye

rek yürüdü. Kapıdan çıkarlarken 

J enni dönerek Dene bal(tı ve: 
- MuhakJı:ak kalrnıya karar ver

diniz mi diye l'Ordıı: 
-Evet . 
- Öyle i~~ hc·r türlü günah b n-

den gitU. 
- Kendimi kollama$ınt bilirim. 

Yalnız siz de dikkat edin. F..ğer Ed 
görüştilğlimüzii duyar•a ... 

- Merak etmeyin o eliındedir, 
V• ne yapac ğınıı bilir. 

- Bu da na o.--•• 

Evveli k:ırı ı: - Zıızallıyı ne.ka
dar da glizcl "'lla:nı ·ınız di;" se -
vinı\i. Bakınız. arlc a remnuni~ e -
tind•n gillec<'k 

Fakat yaya ı·ıwR , koca-mm faz 
la öflE'nmrlcte oldujhınu fa.netti. 
Hatta bazı mılfrit methlHe kJlr·ı 

itiraın bile ba,hdı. • "ihayet bir gun 
ölen koeıt. ını miidnfaa Ye rfik k 
gi1' teren Re fiğe çatı ıya ko,\·uldu. 

O ,-akit Refik. karı ma bir l.W'ya
h t raı nıayı t0 klif •tti ve lıii. tii l!Ö' 

tPrerek: 
- Onu da b, •• ,.ı,..r giitürel,m mi'! 

di;ı e -.;ordu. 
- }'akat hi'ı' avlrlık \'-'rnıez mi" 
- Şüphesiz wrt•<Pk. F1<kaf Rİzin 

hatırınız icin ... 
- Yok, yok. Rı·rada bırakalım. 1 

E;-e nezaret C'dr.r, ve dönü. le onu 
gi'irer~k a .. ba mµmnun oltırııı. 

- Pekala. Arzunuza mani ol
n1ny1 itjPın~m. 

Tak<ire binecekleri sırada, Refikı 
sig.u·a pak~tiııi Jnuttuı.rıınu oylı:e 
reı< içeriye girdi ye. alona çıktı yal
nız iJi: büstii dıı,·ı<ra Çe\·irdi, taknıa 
saçları bo'llu. L•,yıP:m bir kı.ınıını 
kopardı. Bütü•ı kin kendi•ini gö• • 
termiye ba.,lıyordu Fakat bir gü -
nııtu ışıtti. Jlır"z gibi kaçtı. 

Karı kocanın se;·ahati uzun sur
dü. Ilizm~tçiler, genç kadının yıı.1ı • 
tıiı gibi hareket etmek i•tediler. Ve 
hefkele bakm•yoı k.>yuldular. Son -1 

-· Zabıt11 kendi~ini ~imclire kadar 
yakalayamadığııııfon ellerinde hiç 
fotoğrafı yoktm·. 

- Sizde vaı· mı' 
- Var. 

Geç.en yıır. Avrupaya gittiti ta
mım yollamı.~tı. Hemen 'her tuaf· 
ta dola. h. Fotoğrafı, Fra n•a vıı Eks 
de iken çektirmi~. 

Derı'in dim ğında birdenbire bir 
şimşek çaktı. Pariıl ifetind<oki al'
kadaşı Hablard'ın mektub~nu ha • 
tırladı. ;\[ektupta geı;en ene Eksde 
e'rarengiz Valda tarııfından yapt • 
lan \'e muYaffakıye~izlilde netice
lenen bir kasa hn«ızlığından bahse
diyordu. 

-Bu fotoı;:rrafı tamamen unutmuş 
tunL Fakat dlin gece Ed bana hatır
lattı. Almak i>tiyordu. Ben de 
eğer bir rlaha beni rah:ıt•ız edecek 
olur><& zabıtaya verece· imi 'öyliye • 
rek t:E'lıdit ettim. 

- İyi ama, ~-aptığınız hareket 
pek doğru değil, ihtiratı elden ka.
çırmamalı. 

- Aldırmayın. Beni korkuh
maz. T<ıbii fotoğraf gön<iert>e•i'im 

Eski kütüphaneden devredilen 
fenni, edebi, felsefi, içtimai vesair 
kitapların ciltlenmesine ehemmiy<>t 
verilecektir. Şub<'nin yayın i~lerinc 
yüzde yi\z fayda8ı dokunacak olan, 
nümune ve faydası vilayetimizd~ 
(Çanakkalede) görülen dahili rad
yo neşriyatı işinin de halledilmesin~ 
<;alışılacaktır. 

Kö~·Milük !'.'uhP~i: 

Halkcvi yeni tesekkül ettiği hal-

bahar yakla~tıP;ınd;:n gcc.'lcri ü,ü
me<in diye. ba<ın>ı lıir kıl<ket koy
dular, dudaklaı1na ı,ir pipo gıkı~tır 
dılıır fakat sonra ıb içleri sıkıldı 

gaçlarını bü~l.nitüıı yoldubr. Yarı 

sarkan bıyığın lir ııarçagını kopar
dılar. 

U~ak: - Muhakkak bizi ko,·ııcak 
l;ı,r rliyordu. A. ç· kadına gelince: 

- Bundan ,;onru bizi gönderemez 
le!' diye ce,·ap Yeri,,·ordu. 

Ne de ol~a \'<ıziyet ii)·le bi~iınsiz 
değildi. Biraz t'ıtkalla bir bıyık ,.e 
saç takılabilir<li. Fakat güntin birin 
de iş facia)·a <löııdü. U~ak. parkenin 
cilil'ını yenilemek i~tedi. Cila yoktu. 
Biraz tereddütkn ,;,ınra büstiln bur
nunu kopardı. tık kocasının pembe 
burnu yerleri efüll<>dı. 

Birkaç gün <'lıırıı işkence lıa~la -
dı. Sıra sağ knıağa gelmi~ti. Dir 
müddet sonra MI kulak ve "ırasirle 
alın, yanaklar, .ıtğız. gırtlak hep par 
keleri cilala mı, tı. Nihayet ''ütuttu 
ayni yoltı takibe ba~ladı. 

Genç bir kız yumurta 
yed kten sonra öldii 

İzmir (J{u,;usi) - Jfahrııman • 1 

!ar mahallesinde, Emin hey ;<okııiıııı

da 10 numaralı cı d~ oturan ı.ı ya~
lanııda Ra ım kızı Şehriban hiı· yu. 

murta y"dikteıı sonra ölnıu,tür. 

Ölüm <üııheli ırörüldliğiiııMn ce
,et morga kalclınlmı~tır. 

- Ya, demek lıunıın içiıı iıli ! 
- Tabii' _ 'e :ı::mnettiıılz? .. Be•ıi 

affedı\·or n1u:-:unnz~ 

- :->ize bu ıııılat tklarım aran ıı: • 
dı. kaı.a.,ak, zira baham duyarııA ııo, 
lıogazlıi'ımıı pek ü• memnun o u .• 
Jlundaıı .'·nl ız anı role, Eminc'lin 
haherı ar 

- Peki o ıar ne tlıi,ünt1.11. h·ı 
- Annem daha çok genç o!dui:unı 

kaı•ııatintlP; a ·ıllı u '• a l.ama ge • 
lince, o FE"rit Heyi l'VI~ 1.ıılebı
ni raldet·ncm tarafını ti1: r.ı l'd • 1 l'amimiyet!t• uzattığı elini tuta -

Refik il<> karı ı g,•Jdiklerini tel -
1 

rak biı· müddet t-ırakmadını. yor 
gr:ıfla halıer :ernıce hiznıetri.ler _ra I _Bu iki kadının i.mini bari ~ör 

1 

Kızgın kızgm: 
sıııcla bıı· jl<lnık koııtu. Ölunun hus- le) in? - Ben dr ıblanı1~h a. ıl , . ., f kır 

tiinıJ.ıı geri kalanı $8klaııch Ye hir _ Olamaz, de<likoduyu <eYmem ! rnr 1.anncrlerdim d~d'ın. 
ku.a hiklire<i unluruldıı. Yalnız bu \"e mi, firlerimiz ale.rhinizM bir 1 Emine ıne e\p,j ıird~n nihııre 
ııu da su.deme'< kin karı koc>ının ~u ~ey "ylemediler ki ... Ye Leninıle e\· / ernıi:<ti. l;iiı11ılıyP kııılıir rzen:e ~ r 
al sormaların.~ btr kıldı. lenmek i;'h·en Feıit Re,· hukkıııda •. ~ı hürmet m dola~ı• le ereddu ~n 

Genç kadın, terknııı, dlilanmı~ ela birçok ~e; ler cır aı a • at.ıııı~lardı.1 de idim: fakat arlık ha dinden fırı 
P~ rkeleri, ı<üpıirülmti: odu lan. ko - Ve karde•lerimdeıı 'ıir;•ini ıılmak i- ı la riddl ı·e muhakenıeli bu geııç kız
ca.<ıııııı koluna duonarak memnun çin yaıııp.tutıı~nn Hnr.ı:,!ı l:ıiı- tliccıırı' dan 1<1kılmııa had mı.tım. 
Ye mesrür dolu~tı Hizmetçiler dört Aldırılacak l>ir ~ey de;i'il ki, t.ıunlar ! ( DeTitmt Yar) 

göz kesilmi~. •n ufıık hareketini tet ======================-=-==--==== 
kik edi.rnrlardı .• • ,-in etr .. rta. hiç 
lıir değı~iklik nkmu~ gibi harcket\-
edıyonlu. Sonra lıanroı·a çıktı. Kij~e ..... --·· -- -
de sarı sahuıı :~ihi hır .er ı>ördü. E1j 
lerini yıkamak istedi. Fakat dikkat 
edinee bunun imlınumu olıluğ11nu 
görclii. Zile h'lMi. 

Koşa ko,a ıt4le:ı hizmetçi kadına: 
- Bu da nerı><l •ıı < ıktı diye sonlu 
kadıncağız cnaıı wrmiyerek keke • 
ledi. Nevin ilk r oc«•ınııı bü,tündeıı 
arta kalan kafata<ı ile elini ;ık:ı -
mı~tı. 

Baş, Diş, Nezle, Grip, Ronıatizma, 
ıı~nalji, lun ldUı Te Mlth 
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atnlarıaıa ılerlıal lceaer. 
ka,. anaWlir. - -

KATIL ARANIVOR 
İçeriye gfrerek genç kadına dön

dü: 
- Dı~anda bir gürültü işitir gi. 

bi oldum da siT. bir şey duydunuz 
mu? .. 

ğtiııü gordü. Bir müddei sonra da 
uzak1:an bir i:aı>uıııı kapıındığuu 
i~itti. ~lenıur yatmıştı. D~rhal 
genç adam, elbisesini çıkardı, 

fliinel cııkeliııi giydi. Ölcçesi ka 
u~uklu bit- ayakkabıyı geçil'di va 
izinden bir ka~ket çı.kardL Bir 
lektrik lllmba.•ını ve bir de şu 
jörilııü muayene ettiği küçük bı 

otom.atik tabancayı caketiniıı i 
<:elı!ııe yere:ıfo·di. Bundan M> 

biraz dü~ündü. Ve tekrar TAlizi 
aradL Bu sefer bir arakka!Jın·n 
çiııden yuvarlak ve uzu'lCa bir 

KİM ÖLDÜRDÜ 
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falan yok. Yalnız böyle zannetmesi 
bence fena değil. 

- Tesadüf 0!11rak biı fotoğraf 
üzerinizde mi?. 

- Hayır valizimde, fakat size 
tevdi edebilirim. Herhalrle bu resmi 
tanımak ister~iniz!. 

- Tabii! Size Eksdeki bir ar
kadaşından bah•etti mi hiç?. 

- Lorry i<minde bi ri•i o rlegil 
mi?. 

- Galiba . 
- Eğer Lorrr i•e, o da fotoğ-

rafın Uzerinrledir Uzun boylu, gii. 
r.el, çok şık \'~ ayni zamanda na -
mu•lu bir adam kıyafeliıırle biriei. 

- Diğer ismini de biliyor mu • 
şuııuz1. 

- Hayıı-. 

- Ed onu nerl'cle tanımı ? 
- I~Akat bilmiyorum Trev ! yal-

ııız •İze sö>·liyeceğim bir \<'!)' varsa 
o da, •e,ı-ahatlerinden birinde ken
clbiııe rastladığını \'e beraberce 
resimledni çektirdikleri bu Lorr.1· 
de diğerleri gilıi.. 

Jeııni sustu. I>en bileklerinden 
rakalaını~tı. Oturdukları knnaııe

nin arkasında J>Prdelrrin kapadığı 

geni~ bir pencere vndı. D~ı ya
vaşça o tarafa ıluğru gidt'rek per
deleri a~tı. Pencere açık idi. Den, 
dı~arı atladı. Pencere yerle hemen 
hemen bir •e\'İ,l"ede idi. J enni de 
yaklııştı. Etrafı gmden ırceirdi. 
Kimseler yoktu 

Jenninin menfi bir işareti üze
rine glilerek-

- Sinirlerim aınnıa dil bozul· 
muş dedi şimdi bu fotoğrafı bir 
an evvel bana ulaştırmak !Azım. 

Sizi Nevyorka götürecek arka
daşıma bu re>mi emııi)·etle vere • 
bilir:üniz. Ve kendi•ine kat'iyycn 
F.d'deıı balı•etmeyiıı. Zira otomo 
bille çok •üratll gitmeyi •eYer 

bırnları anatu·>anız heyecanlanır 

Ve bir kaza çıkabil'r. 
Kliihe diiııerken Den, orlukça 

cazilıei kumral hir genç kadına 

tııkdim ettiler Bilni ~a~kın halini 
dü~ünerek gülüyordu, 

]çeri girerkt•n klüp rnenıuru 
pencereleri kapıyordu, ~elam ıe 

rerek odasuıa çıktı. 

Odası denize kar~ı ıdi t:ı..aça · 
nın iızcrine açılan geni~ lı r 1,.ıl

konu ı·ardı. Peııccrcdeıı lıu!-ur -
ken holdeki elcktroklerin ı;öncW -

le çıkardı. Ağırra olan bu neti 
iizer;nde bir tııkım bağlın ,·ard 
Bu bağları, yplejiini11 içeı·i•iod 
vücudüne bağladı. O şekilde 
bağların bir ucunun rap\Pdildik 
lel'i alet pantalonıınun içind 
sarktı. Nihay~t lômba. nı öııd 
rerek aeagıya hole ir.di. l'zuıı J> 
deler ~aye,inde pencerelerden 
rıııden çıktı ,-e görülmek tehi' 
ini dıi~ünnıeden çıktığı ]lenrer 
açık bır.ıktı. Tlışunsı sıcaktı. 

gar e mi)·on!n. Ay h<>ııüz do" 
mı~tı. ( Devamı Yar) 
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Almanya İtalyan 
Tezine Muzahir 

· (Bat tarafı ı İnci ıayfada) da müzakerelere girişmeden evvel, 
lerıni tellii ed<"Cek gibi gözüküyor- tspanyol meselesinin halli :ıarurtei. 
du. Fakat, buglln hiç kimse iddia B. Chamberlaln, dUn gitmiş ol
edeınez ki, o :ıamanlar çok sıkışık duğu Lord Swinton'un Yorkshirr.· 
vasiyette ltalyaya yapılmış olan va- da avdet edecek ve aome.ya yapa· 
itler tutulmuştur. Binaenaleyh, bu c~ seyahatin son hazırlıklarını ya
mesel<t ile doğrudım doğruya ali.ka.' pacaktır 

dar olınıyanlar bu şr.ylerin esasın- Ghamaerlunin yılbaşı mesajı 
dan tetkik edilmesinin faydalı olR- Paris, 30 (A.A.) _ Jour gaze· 
cağı kanaatıni besliyorlar.) tesi, B. Chamberlain'in yılbaşı ıne-
Daladier Korsilcada ne kadar sajında aşağıdaki cümleyi tebarüz 

kalaeak ettirmektedir; 
Paris, 30 (A.A.) _ rPetit Pa- 1 (Silah kuvvetimiz, nıilletlerarası 

risien) gazetesiniıı bildirdiğine göre 1 makul ve haklı bir zihniyetle görüş· 
Ba,şvekil B. Daladicr, KorsikadaU tüğümüzü, faliat kuvvete karşı hiç 
ikameti müddetini temclit ctmeği ı bir fedakarlıkta buluıımıyacağımm 
kararlaştırmıştır. Vaktiyle Başveki- bildirebilınekliğimi mümkün kıl
lirı ICorsika~a yalnız üç veya dört maktadır.) 
gün .kals.ca.gı. samlıy?rdu. Halbuki, Chemberlairin ziyareti proğramı 
şıındi başvekıl, Bastıa'dan tren ile Roma, 30 (A.A.) - Chamoe 
b .. tün adayı kat ' · . , . . u eaeı ek AJaccıo y·1 lam ve Lord Halifax'ın Ronıada i· 
gidecek ve orndan Tunusa hareket 
edecektir. 

Beyrutta Atatürk'ün 
Vefatının 40 ncı 
Günü Anıldı 

Beyrut (Hususi)- Ulu önder 
Atatürkün önümünün kırkıncı günü 
münasebetiyle Camii ömede büyük 
merasim icra eclilıniştir. Beyrut 
halkı tarafından şarkın en büyük 
şahsiyeti olan Atatürkün istirahatı 
ruhu için yapılan dini merasim taf
silatını bildiriyoruz; 

Ayın yirminci salı günü Atatill·
kün ebediyete intikalinin kırkıncı 
gününe tesadüf ettiğinden o akşam 
başta hükfımetimizin Beyrut ba~ 
konsolosu Faik Zihni, Mı"ır, Irak 
han konsolosları olduğu halde Bey
rut eşrafı, Lübnan müftüsü, alimler 
ye binlerce halk Camii ömeri dol· 
durmuş bulunuyorlardı. 

İstanbul küçük radyo merkezi 
Bir müddettenberi faaliyetini ta

til eden İstanbul radyosunu yerine 
Beyoğlu postalıaneainiİı üst ke.tın · 
da kurulaıı 5 kilovatlık istanbul 
yardımcı istasyonu ilk defa olarak 
bu akşam faaliyete başlıyacaktır. 

Bu istasyon bu geee ilk defa O· 

!arak saat 19,25 de yılbaşı piyanko· 
sunun çekileceği sri sinemadan na
kil yapacak ve piysnko neticeleri de 
Ankara radyosu vasıl.asile bütü•J 
dünyaya iliı.n edilecektir. lstanblll 
radyosunun yapacağı bu nakil gec(} 
saat 21 e kadar d<>vaın edecektir. 
Bu istasyon şimclilik böyle mera· 
sim ve ihtifal gibi habf'rlcri nakfo· 
deccktir. 

Kış tarif elen 

Sayfa: 1 

intihabı Mebusan 
Teftiş Heyetinden : 

lstanhul 

• 
Halıl Etem Eldem'den münhal İstanbul Saylavbğı ıçin 

31 1, ci Kanun 1938 cumartesi günü intihap yapılacaktır, 

fstanbul şehri dahilinde bulunan Adalar, BA ... u Be· 

~iktaş, Beyoğlu, Beykoz, Eminönü, Eyüp, Fatih, Sa. yer, 

Üsküdar, Kadıköy ka:ı:aları müntehibi sanileriniu o gün 

saat dokuzdan on ikiye ve on üçten on altıya kadar İs· 
tanbul Üniversitesi konferans salonuna teşrifl~ri rica olunur 

Mebusan 
Heyetinden : 

Istanbul 

Halil tthemden Münhal lstanbul Saylavlığı 
Partisi tarafından Emekli General Ka:ıım 

namzet gösterilmiş olduğu ilan olunur, 

için C. H. 
Karabekirin 

Fransız noktai nazarı 
Londra'. 30 (A.A.) - SalaMyet

tar mahafilde, B. C!ıamb~rlain'ın 
Fransız sefiri ile Lord Halifaks ar ... -
sındaki görüşmeler hakkında maliı
mat aldıktan sonra Fransızlarla i
talyanlar arasında icrası muhtemel 
mUzakereler hakkındaki Frans z 
noktai nazarını tasvib etıni• olduğı 
ı;0yıenmekteclir. · ' 

kaınetleri programının esas hatla"ı 
çizilmiştir. İngiliz nazırları 11 son · 
kanunda öğleden sonra Roma 'ya 
muvasalat edecekler ve akşam Ve· 
nedik sarayında şereflerine verile
ck olan ziyafette hazır bulunacalr· 
!ardır. 

Ebedi Şef Atatürkün ruhlarına 
dualar okunmuş ve müteakiben Şa
ir Şeyh Ali Sadi Büyük Atanın kah
ramanlığından bah8eden şiirini O· 

kumağa başlamıştır. Bu esnada ca· 
mide bulunan binlerce kişi hıçkı
rıklarla ağlamağa başlamışlardır 

Şeyh Sadinin hıçkırıklar içinde diıı
lenen şiirinden sonra Şeyh Mııbad
dcsani bir dua okumuş ve bu esna
da da bütiin hazır bulunanlar göz 
yaşları arasında büyük ölüııün nı· 
buna fatihalar okumu~lardır. 

Denizbank udıı.larda oturan haı- 1 
kımızın ihtiyaç!armı göz önünde ' 
tutarak bu >ene kı~ tarifesini geniş 
bir şekil ele tanzim etmi~ti. Banka 1 

son güıılerrle halkımızın lıu değişik- 1 
liktcn feykaliıde memnun oldukları-' 
m görerek balkın ihtiyaçlarını ye-1 
nideıı tetkik ederek tarifelerde daha 
şü mu ıı ü tadi 1 at yap mı ~ tı r. ..-~·ııııiiiiıiıiiiıılııııiiılııiiıılııııiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiliiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiim;.;i• 

Bıına göre: Köprüden 20,15 de ı· h• l U M d } 

Fransızların noktai ııazarlan ~u
dur: 

1 - üçüncü bir devlet tarafın
dan taYassutta buluııulınıyacak, 

2 - Bu müzakeıclPrin açı!ma.sı 
i~in yapılacak teşebbüse intizar et· 
ınek, 

3 - tlalyan mutalebatı hakkın 

12 sonkimunda nazırlar öğle ye
meğini sarayda yiyecekler ve ak
şam operada verilecek bir gala mü· 
sameresinde haı<ır bulunacaklardır. 

13 sonkanunda nazırlar, Papayı 
ziyaret edecekler \'e öğle yemeği"' 
Papalık nczdiı,tkki İngiliz elçiliğin

de yiyeceklerdir. Akşam. İngilter3 

sefarethanesinde şcrefleıfoe bir zi-
• yafet verilecektir. 

tngiliz nazırları 14. Ronkiimuıda 
öğle zamanı Roma'<lan·harekPt ec1 

ceklerdir. 

Duayı müteakip başta Beyrtıt 
müftüsü Tevfik Halit olduğu halde 
camii dolduran binlerce kişi konso· 
losumuz Faik Zihninin yanına gele
rek taziyetlerini sunmuşlardır. 

Bu müııasebetle buada çıkan 
Yıltlız gazetesi yazdığı bir yazıda 
diyor ki: 

kalkan posta 20,45 e alınmıştır. 1 n ısar ar . Ü Ür üğünden : 
Büyükadadan son 18,15 de kal- •••••••••••••••••••••••••.,.••• .. 

kan posta 35 geçe yani 18,50 de ya-
pılacaktır. 

Pazar günleri de hnlkııı lstan
bııldaki eğlence yerler'nden istifa
delerini temin m.1hadiyle ele şu de
ğişiklikler yapılmıştır: 

Köprüden son olarak 20.15 te 
kalkan posta 20,45 e alınmış, 18,45 
poMtası da ~-arım saat ileriye alına
rak 19,15 \'e 17,20 •eferi de 17,30 
da yapılacaktır. 

Büyükadadaıı 'on 18,~0 da kal
kan p0şta da 18,50 olarak tesbit e
dilmigtiı'. 

I - İrlaremlzin çamaltı tnz]a,,ıua getirilecek içme suyu içi11>Jınrt
namesi mucibiı.ce 750 metre Font boru açık ebiltme usuliyle satın, 
nacaktır. , 

II - l\Iuhanımen bedeli 1150 lira ,-e muvakkat teminatı 86.25 
liradır. 

III - Ek<iltme 13. 1. 939 tarihine t<astlıyan cuma günü saat 16 rla 
Kabata~la levazım ve mübayaat alım koıniııyonund& yapılacaktır. 

IV - Şartnameler pıırası:z olarak bergün inhisarlar tuz fen •ube-
• • 

sıııden alınacaktıı'. 

V - Eksiltmeye iştirak etmek istiyenlerin fiyatsız tekliflerini ve 
bu i~e ait kataloğlarını ihale gününden 3 gün evveline kadar inhisarlar 
tuz fen şubesine vermeleri ve tekliflerinin kabulünü mutazammın ve
>ika almaları lazımdır. 

Talebe Ve Askerlerin 1 Hırsızlık Yapan 
Klüplerden Cekilmesi 

(Şarkm kemalatım ta semalara 
kadar yükselten ve tarihin son asır 
sahifelerine ismini altın harflerle 
yazaıı ve yazdıran ebedi Atatürk, 
dünkü gün büyükca
m i d e yapılan ebediyet merasi-ı 
ıniııde hatırlanmıştır. Atatürk dün
yaya veda ettiyse de uzakta ve ya
kında kendisini takdis edenleriıı 

kalbine gömüldüğünü ve aramızda 
yaşıyacağını bu dini merasim teyit 
etmiştir. 

Y;lbaşı mümsdıetiyle de hu gece 1 
24,20 ,eferi yerine saat 3 de bir va
put• köprüMıı !ıarekelle Havdar -
paşa - Kadıköyiine uğrıyarak tek
mil adalarn gidPceklir. 

Vl - ı,teklilerin eksiitme için tayin edilen gün v; saatte yüzde 
7,5 güvenme paralariyle birlikte yukarıda adı geçen komi•yona gelme
leri iliin oluıı4t'. (9481) 

(Ba•t•~afı 1 i~ci uyfada) 
Talebelcı i kuli1plerdc oynama· 

maları kararından mutazarrır ola'ı 
Beşiktaş, lstanbulspor, Altınordıı 
Beykoz, Vefa kulüpleıi tarafındar 
bu hafta ilil.n edilmiş olan lik maı'
larının, tehiı: edi~erek bütün kulüı;
!erden tcşkıl edılecek bir lıeyetiıı 
Ankaraya gönderilip orada bu ;~; 

alılkadarlarla görUşülmesi fikrini 
ortaya atmlŞlar, fakat bu fikir böl
ge bede,-ı terbiyesi direktörü Muhtar 
foratından kabul edilmemiştir. Bun

dan sonra, yine Muhtar tarafından 
beden terbiyesi direktörlüğünUn bu 
husustaki tamimini kıılüplere tebli' 
edildiğine dair bir kağıt yazılmış ,~ 
bu kağıt kulüp murahhaslarına im· 
za ettirilxııi§tir. 

Bu vaziyet karşısında bazı ku· 
lü plerin artık bu haftadan itibare~ 
tatili faaliyet etmeleri icap etmek
tedir. 

Tamim.de, talebelerin mektep ta
kımlannm yapılacak her hangi bir 
müsabakaya. girebilecekleri kaydı 
mevcut olduğundan bu vaziy~t kar· 
11Sında gelecek seneden ıube !'C7l 

mektepler de lik maçlarında :ıoer a· 
labilecekerdir. 

İlk, Orta, Lise \"e Üniversite ta
lebelerinin kulüplerde oynaınıyaca
ğına göre bu işten en çok zarar gö · 
recek kulüpler, başta Galatasaray, 
olmak üzere tstanbulspor, Hia!, 
Beykoz, Fener Yılmazdır. 

Bu kulüplerin bu hafta sahaya 
takını çıkarıp çıkaramıyacakları 
şlipheli bir şekil almıştır. Bu karar-

dan en az mutazarrır olan takım 
Fenerbahçe takımıdır. Bundan baş· 
ka Beşiktaş takımında. da yalnız 
Rifat ve Hakkı Yedek subay oku
lunda oldııklan için oynayaınıya
caklardır. 

Seget gt!Jyor 
... ~en terbiyesi genel direktör!U
gu onilınüzdeki ayın 7 ve 8 inde Ma
Ca.riııtanın en kuvvetli takımların· 
dan olan Seged isimli futbol takı
mını Ankara.ya davet etmiştir. Bu 

takım Ankarada bir ve tstanbulda 
.ta iki müsabaka yapacaktır. 

Şaşal suyu izmire 
akıtılacak 

tzm· ( ır Husus!)- Şa§al suyunun 

hınire alotılınaııı için Dahiliye Ve
WeU bazı malüınat İl!temiştir. 

Profesör 
Kopenhag, 30 (A.A.) - Kopen 

hağ tıbbi mahnfili pek ender rast
geliııir bir (hırsızlık hastalığı) va· ı 
kasile m€şgul olmaktadır. 

Bundan üç sene evvel bazı eşy:ı
ları çalınan bir antikacı birdenbir~ 
mağazasından bu çalınan eşyalar· 

dan bazılarını tekrar görmüştür. 
Kopenhagın çok tanınmış profesör 
!erinden birinin yaptığı dostluk zi
yaretine tesadüf eden bu bulunus 
zabıtayı bu yolda araştırmalara sev·. 
ketmiş ve polis derin hayretler için· 
de mezkur profesörüıı evinde dört 
bin parça saat, gümü§ kaşık ve bı· 
çak, elmas, diğer bir çok kıymetsb 
eşya ele geçirmiştir. 

Profesör bu hadise üzerine ken
disini asmışsa da zamanında yetişile 
rek kuı ._,., lı ,,.,tır. 

Tirede bir ceset 
bulundu 

Tire (Hususi) - Tirede bah
riye mahallesinde terzi Hasan oğlu 

Ahmet eviniıı yambaşındaki kiler

de ölü bir vaziyette buluııınuştur. 

Adliye tahkikat yapmaktadır. 

. 

Urfa Vali ve Em"Giyet müdü· 

rünün tetkikleri 
Urfa (Hususi)- Valimiz Bay 

K. Demirer ile Emniyet müdürümüz 
Bay :M. Sezerserim bazı tetkiklerde 
bulunmak üzere Siverek kazasına 

gitmişlerdir. 

Atatürk, emin ol ki; sen Türk
lerin değil, Türk muhabbetini şim
diye kadar büyüten ve yaşataıı 
Beyrut hamiyetli balkı içinde mu
kaddes bir ~ahsiyet olduğunu isbat 
ettin. 

Atatürk, sen gözlerimizden dö
külen kanlı yaşların sisleri arasında 
daima duran bir hayali ebedisin, e
bediyet uykusunda bugün senın is
minin ruhuna nur düşecek ve gözle
rimizden dökülen yaşlar da mukad
des kahrına ilkbaharın solmaz çiçek· 
!erine ve solınıyacak yeşilliklerine 

hayat kaynağı olacaktır.) 

1zınirde bir hayvan 
borsası açı laca 1:ı:: 
1zm.ir (Hususi)- İzmir borsası 

binasının modern bir şekle ifrağı 
kararlaştınlınıştır. 

Bunun için 30.000 lira sarfoluna
caktır. 

Yeni salonlar yapılacağı gibi 
ayrıca bir de{Hayvan borsası)küşat 
olunacaktır. 

YENİ NEŞ.l.İY AT 
H::ılk türküleri , 

Konservatuar halk türküleri 
kitabının on beşincisi çıktı. Konser· 
vatuar arşivindeki Karadeni:ı hava
larını ihtiva eden pJ;lklardan mü
essese yüksek nazariyat muallimi 
Adnan Sayğın tarafından nQtaya a · 
lınmış olan bu kitab musiki folklö
riine ait birçok ilmi tetkikleri de 
ihtiva etmektedir. Folklör ve milli 
kültür meraklılarına ehemmiyetle 

--·--
Düştü yaralandı 

Ü"küdarda Doğancılal'da Akar
ca sokağında 15 numaralı evde o
turan Sulhi oğlu :Mehmet dün va
pmdaıı allarken ayağı kaymış dUş
müş ve ağır yaralanmıştır, 

Mehmet derhal hastahaneye kal
dırılmıştır. 

Deni:ı kazası 

Dün köprünün Üsküdar nıra -
fından içeriye girmekte olan Şirke
tiıı "9" numaralı romörkörü oradan 
geçmekte olan Emin Gürsoyun 3793 
numaralı sandalına çarpmıştır. Mü
sademe ııeticesinde kayık derhal 
su alarak batmak tehlikesine ma
ruz kaldığı için deı·hal hamfilesi
ni başka bir kayığa nakledilmi~ 

ve kendisi de yedeğe alınarak Sirke
cide karaya çekilmiştir. -·-

Sarhoşluk 
Şehremininde 16 numaralı evde 

oturan Ekrem ile arkadaşı Abdül
muttalip fazla sarhoş olup sokakta 
icrai rezalet yaptıklarından yaka
lanmışlardır. -·-Kars hastahanesi me

deni ışığa kavuştu 
Kars (Hususi)- Memleket has· 

tahanesinde bu kere bol elektrik ge
tirilmiştir. 

Bu suretle, senelerdenberi pet
rol lambalarile tenvir edilmekte 
olan memleket hastahanemiz mede
ni ışığa kavuşmr:§tur. 

ı • d k 1 ld tavsiye ederiz. Garbi Anadolu tür-
zmır e me tep er açı ı külerine ait on altıncı kitap da çık- Deniz Hastahanesi cilt ve 

lzmir (Hususi)- Grip hastalı- mak üzeredir. 
ğı yüzünden bir hafta müddetle ka-1~=====:::=::;:;:::;:::;:::;:::;1 zührevi hastalıklar mütehassısı 

ie:tı::~~=· şelırinrlzdeki meırteh· ı Halkevleri ~ 1 F , ADhOKTOfR O 
Derslere başlanmıştır. Yakında Beyoğlu Halkevinden: eyzı me naran 

orta mekteblerde ilk devre yokla- 1.1.939 Pazar gunü saat 14,30 da 
· Evimizin Beyoğlunda İstiklal cadde 

Pazardt.ıı maada her gün 3 
den aonra hastalarını kabul ma ımtihan!an yapılacaktır. 

..... Dr. Hafı z Cemal ••• ; . ~ 
• Lokmanhekim ~ • 

Dahiliye Mütehassısı i 
Divanyolu ı 04 i 

Muayene saatleri pazar hariç i 
her gün 2,li - 6 salı, perşembe ! 
ve cumartesi sabahları 9 - 12 ; 

fukuaya T. 22398 . 
......................................... ~ 

sinde NURZlYA sokağında parti 
kurağındaki teınsil salonunda bir 

eder. 

t.oplantı yapılacaktır. Adres: Babıali Cağaloğlu yr:. 

1 - Macarist.andan gelmiş olan lmşu köşebaşı 43 Numara. 
Dr. Yakoş tarafındaıı "Okçuluk ta- Nvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv"' 

rilu,, hakkında mühim bir konfe -ı- G ö z H eki mi -
rans verilecektir. 1.. ·• 

2 - Evimizin temsil şubesi tem
sil verecektir. 

3 - Tarih ve spor bakı nıından 
çok faydalı olan bu toplantıya her
kes ıı-elebi!ir • 

' 

Or. Şükrü Ertan 
Cağaloğlu Nuruosmanlye cad. No. 
5Dr. Osman Şcrafettin ~partman 

* Cin~i: l\Iiktarı Beheri Tutarı % 7,5 teminatı 
Lira K.Lira K. Lira K. Şekli 

eksiltme 
Saati 

Matkaplı daire 
desteresi. 

ı adet - - 650 - 48 75 Pazarlık 14 

Dikistirinli kola 2000 kilo - 35 700 - 52 50 Açık 14,30 

1 - Şartnameleri mucibince satın alınacak 1 adet matkaplı da
ire desteresi ile 2000 kilo Dikistirinli kola hizalarında yazılı usulleri& 
eksiltmeye konmuştur. 

II - Muhammen bedelleriyle muvakkat teminatlan hizalarında 

gösterilmiştir. 

III- Eksiltme 16. 1. 939 tarihine rastlıyan pa:ıartesi günü hizala
rında yazılı saatlerde Kabataşta levazım ve mübayaat şubesindeki 

Alım komisyonunda yapılacakır. 
IV - Şartnameler parll.'Jı:ı olarak hergün sözü geçen şube-Oen alı

nabilir. 
V - Daire desteı:esi eksiltnıeııine iştirak emek istiyenlerin fenni 

tekli! ve kataloklarını ihale gününden bir luıfta evveline kadar İn· 
hisarlar umum müdü.rlüğü tiltün fabrikalar şube.ıine vermeleri lazım· 
dır. 

VI - İsteklilerin ekgiltme için tayin edilen gün ve saatl erde % 
7,5 güvenme paralariyle birlikte yukarıda adı geçen komisyona gel. 
meleri ilin olunur. (9378) 

* 
1 - İdaremizin Paşabahçe mii!lı.irat :fabrikasındaki Derin kuyuya 

mevzu sterling tulumbll.'lı için şartname, resim ve nümunesine uygun 
olmak üzere satın alınacak {45) adet paslanmaz çelik mil (45) adet paa 
!anmaz manşon ve (135) adet bron:ı fosfor yataktan ibaret ceınan 225 
parça yedek aksam pazarlık usuliyle eksiltmeye koııınuştıır. 

II - Heyeti umumiyesinin muhammen bedeli (2317, 50) lira ve 
muvakkat teminatı {173,82) liradır. 

III - Eksiltme 2-1-939 tarihine rastlıyan pazartesi gilnil saat 16 
da Kaba.taşta levazım ve müb.ııyaat şubesindelti alım komisyonunda ya
pılacaktır. 

IV - Şartııameler parasız olarak inhisarlar umum müdürlüğü müs
kirat fabrikalar şubesinden alınacağı gibi nümuneler ayni şubede ve re
simleri de levazım ve mübayaat şubesinde görülebilir. 

V - İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatte yüzde 7 ,5 
güvenme paralariyle birlikte yukarıda adı geçen komisyona gelmeleri 
ilan oluıvır. ~ coıı35ı_. 

1- Şartnameleri mucıbince ,satın alınacağı ve T-:Xı-0700 ,,..rınınrte 

ihale edileceği illin edilen 50 kiloluk 150.000 adet ve 100 kiloluk 
180.000 adet tuz çuvalının muhammen bedelleri değiştirildiğinden 
yeniden ayrı ayrı kapalı :ıarl usulile eksiltmeye konmuştur • 

II - Muhammen bedelleri 50 kilolukların beheri 25 lruruş hesa
bile 87500 lira ve muvakkat teminatı 2812.50 lira; 100 kilolukların 

beheri 43 kuruş hesabile 77 400 lira ve muvakkat teminatı 5120 lira
dır. İzmirde teslim edildiği takdirde beherine 50 kiloluklar için 25 
santim ve 100 kilolukar için 50 santim zam adillr. 

IlI - Eksiltme 2-1-939 tarihine rııslayan pazartesi günü 50 lik 
çuvallar saat 15 te 100 lük çuvallar saat 15,SO da Kabataşta leva:ıım 
ve mübayaat şubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 

IV - Şartnameler 5(1 likler 1.87 lira ve 100 lükler 3.87 lira bedel 
mukabilinde inhisarlar umum müdürlüğü levazım ve milbayaat şubesi 
le Ankara ve İzmir baş müdürlüklerinden alınabilir. 

V - Mühürlü teklif mektubunun kanuni vesaik ile yüzde 7,5 gfi. 
veııme parası makbuz veya banka teminat mektubunu ihtiva edecek olan 
kapalı zarfların ihale günü eksiltme saatlerinden yarımRar saat evvel 

1 

ne kadar yukarıda adı geçen alım komisyonu başkanlıkına makbu:ı. 
muk,.blinde verilmesi lazımdır. (9170) 
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dık 
di. 

.A: 

1 

. ~Slfll IXH 

'l 
MERSEDES BENZ I 

1939 Model f 

Her Otomobil ve her kamyon için 

BOSCH • 

Benzinli, Mazutlu, binek otomobil Ye kaıı:yonlarını gö;ünüz. • BUJi 

I AKÖMÜLA TÖR 
' 

Taksim, Cumhuriy~t caddesi No. 25 

Gi:'TlrÜk Mu hafa Komutanlığı İstanbul 
Satınalma Komisyon?tndan : 

1 - r,;,ot1 tsn ·~_~o. dc\·eboynu \e ı:·ıl_.;,~!. 1 : , , ... ltnıf'.')j111· i~b·'.!i t_:tk

tııadıgııııl ı rt G. 1. !'139 c .nıa gu"lu s;ı;<t l~ t~ . eııitleıı :ı~ık t•hillmP"i yapı • 
Jacaktır. 

2 - Ta•ınL.na .. tutan 2145 lirn u ;:k tcmiıı.ıtı ır,ı liraılır. 

8 ~art!!·~: e~ar J,on11"'yondudır. (;örf"h.:hi,!r. 

4 - İ teklilf'riıı giln ve E.ıalinde ili,: teminat ınak\mr.l•m '~ lrnr:u-

' 

Yan 

KLAKS01'ı 

• 
ı~retleı ı 

Cam Sileceği 
Öıı. Fener 

Mazut 

ROBIN 

Mcmelerı 

DiNAMO 
MANYATO 

Mazut Kumpaıarı 
Diıtrübüfo 

111 l'esikaları ile L"rlf{te Ga!:lt:ı c~h; i,ih:ılitt v~i11riifi.·~nrlt·ki knnıi:-;.'·ona ı OTO ELEKTRİK 
gelmeleri. ( 941>0 ı. 

DENiZBANK 
Adalar Hattı Kış Tarifesi Tadilatı 

1 İkincikanunun birinci gününden itibaren : 
l' .. ı1'r gün! r; · ınııh. u tariirM hoıı. '""en 17.20 de knlkan 21:< 

No. 1ı "•fer 17.!;0 da, l!U~ ı\e kai.k:ın 2211. 'o. 1ı ,,.fer rn.J!i de, 20.ı:; ıle 
kalkan 22:! ~"'o. li -.,_.fer :!ıJ.4.l c'r \'e }~üvükadnrlan 1~.:io ela kalkan 21H 
No. lı 8rfer 1 .51! de kaıkuca. tıı-. _ 

l'aıımlan lıa~k.ı gür.lem :ıd'"l· tarifede kliııruıl<'n 2ıı.1~ de kal
ı 12il • ·o. lı st·fcr .!(1.4.; de \'e flii~ m,:ıdn·lon l . : 5 ele k.ılk:ın l'.!5 

1 saı... 'o. Iı sef~ı· ltUiO <I" knllmc.ıktır. 
Yeni lanfeil·r i kl'l•!en• ~·ılıııışt:r. 

Yılbaşı münasebetile ilave gece seferleri 
ı - :11 Tiiı·inc!kdnıın <·tnl1aı·te-=i günüıılı t:ıl.:jı· ~:.·n $.!et.'.e f'l.rı.:ın 

dan sonra yani İ!tincikfıııun.ııı lıirmde ınewul Kadıkuf Haydarpaşa 
ıeferleriııe füivctrn k o;ırii<len sant ii~tc bir \'aııur k<<lkacak nı l!ay
darpa::a, I\'atlı1i1İ'ı, ı·ı~ 1

, ı;ı~ gnz. Jfe:.tJrolinda}a uJ(rı~·l\rnlc J~ü.riikada 

·a gid cektir. 
2 ·- B'J~ıa mukab~i o gece koıır;-uıen Acl:ı!ara tarife mucilJincı' 0,20 

dtl kalkl!'a ı icab0dcn 20:.?. ·o. lı s ·r·r ~·apılııııyacaklır. 

Gayrimenkul Satış ilanı 
İstanbul Emniyet Sandızı Direktörlüğünden : 

Bam•, • "cmıurun saııtlıiııınııdan 18930 he,~ıp nıtnıara,i.de (2500) 
ıira~·ıı l~ar~ı birirı:i derecede iııolek edip \'rule~inıle bnıcunıı lİ<frmediji:in
den hakkıııda yapılan takip üzP.rine 3202 ııumııralı kanııııuıı -16 ıııcı macl 
desinin matufu rılan 40 rncı m:ıcldesi mucih!ııce ~alılnıa'ı icap eden e·ki 
'l'<ıphanede Firıızıığacla Ueyoğlıı caı\de."incle kııdastro teslıitiıw göre ne,,·· 
~ghında fatip :\fosla arelelıi nıııhall•·•inin Smıseı·•·i]er caddesinrle e' 
J;i !Jl ycııi ~il ıınnııll'ataj 13~. l!l ıı kapı 16:l ııcl<ı \'e J6 ı;.ırsPl numarıılı 
kagir bir evin tıuımmı bir buçıık il)' müddetle açık artlırnıa.nı konmıı~

•tur. Salış tapu rizil kaydııııı göre ~·aıulnıakladır. Arllırmara ırirmek 

istiyen (-120) lira pey akccsi \'erecektir. Milli bankalannıızclan lıirinin 

teminat mektubu da kabul olunıır. Bidkmiş bütün wrgilcrle lJelecli~·e 

ı·esimleri ve vııkı! icaı·esi \·e la\·iz bedeli ve delliıliyc riisıınıu borçluya 
.aittir. Arttırma ~artname~i 2. 1. !l:l9 tarihinden iliuarcıı tetkik etmek 
istiyenlcre sandık hukuk işleri servisinde açık bıılumlı•ı,:ıılacaktır. Tapu 
sicil kanlı \'e aııir liizumlu iz:ıhat da şartnamede "'' takip do•~ 11.mula 
vardır. Arttırmaya girmi~ olanlar, bunları fotkik ederek •atılıi(a ~ıka
rılan gayri menkul hakkı.1ıla hc'r ~eyi öğrenmiş aıl ve itibar olunur. Bi· 
rinci arttmna 20. 2. 931! tarihine mü. adif pazarte>i giinü Cağaloğluıı
da kain ~aııdı~ımızdn saat on dör:ten on altıya kadar ~·apıl~caktır. l\Iu. 
Yakkat ilıale yapılabilmesi için tek!if e<lilecek bedelin tercihan alınma<ı 
icabeden gayri menkul mükellefiyeti ile •:ınılık alacağını tamamen geç
mit olmıı•ı şarttır. Aksi tnkıiinlc son arltıranııı t:ıahhiidü lıaki kalmak 
~artiyle 9. 3. !)39 tarihine miisadif ıı~r~emlıe günü ayni mahalde \ c uyni 
saatte sou arllırmagı ~·apılacaktır. Bu arttırmada gayri menkul en çok 
N'ttır&nıu !iıılllnde bırakılacaktır. Hakları tapu sicill~ıiyle sabit olnıı
ran alakadarlar ve irtifak hakkı sahiplerintn bu haklaı·ı hwmsiyle tııi~ ve 
mesarlfe dAir iıldialannı ilan taıihlııden itibaren yirmi gitıı içinde evrakı 
llltsbfteleriyle beraber dairemize bildirmeleri la7.ımdır. Bu Hırellc hak
larını bildirmemiş olanlarla hakları tapu sicilleriyle sabit olmıynnlal' sa
&Jt bedelinin paylaşmasından hariç .kalırlar. Daha fazla malumat :ılmak 
btlyenleriıı !J38 • 684 clo~ya numarasiyle s"ııdığımız hukuk i~leri servisi
• .müracaat etmeleri lüzumu ilıin olwıuı', 

* DİKKA'ı 

Emniyet sandıgı: Sandıktan alınan gayri menkulü iııolek Mnwk isti

renlere tahmin edilen kıymetin yaı·ı ına kadar ikraz yaparak ll•Uliine g(;ı·e 
kolaylık göstermektedir. (95~) 

Takıim Kışla geçidi No: 21 

Her Nevi Muayene, Tecrübe ve Tamiı 
Muvakkat Meşher : Taksim Ceylan Han No: 25 

Nafıa Vekaletinden •• • 
15. 2. H:1~l ~·ar~aınlJa günü :;aa· 1;; t~~ ..ı\nk~ racla !\afia vr·h.,.lcti bina .. 

sı İC'inrle malzt•n1e miiclürlii,!;ii ud:ı..:ııH.la toplaııan 1naıe nıt• en:~iltnıe ko· 

nıi~yoııııııcla 75:10 lira muhammen bl'Cldli 50 lım telgr;•f kli ile '.!00 kilo 
hağ telinin kapa:ı zarf ll"!ıli.rle eksiltnıe~i y:ıpılac:.ktır. 

(Yerli malı i~in ele lt>ldif'e lııılıınıılauilir.) 

Ek:<iltıne şartnmııe. i ve lef~rruıdı lıcıkl iz olaı·ak mal .. cnw mwtıil'• 
liii!iindı·u alınalıiliı·. l\ltırnkht tPmiıınt 56 i lira 71\ kuru~tm·. 

J,teldfler.lıı ıe'kli! ııwktııplıırnn nıu\al<k:ıt teminat \J.! ıııırtııame~inde-. 

ki ya~ılı """'ıik ile 1.ıirlıkle a, uı ı:·iiıı -.ıııt l I e kadar mrzkür koın;~
;-oııa makbuz nıııkalıiliurle \'ernıekri lrırnnılır. (:ı:;ıx) (!ll!l!)J 

----

-Ş i R K E T I H A Y R 1 Y E O E N : ..... , 
Yılbaşı münasebetile bu akşam yapılacak 

fevkalade seferler : 

No. lı Sl·fer gece yar1 • 1nda11 Ronra saut :; te kCip"' ihl,·n hrtre: et cdf'cck- 1 

ir, 

2 - ~-1., 15 Le J'üprüdt'n Cskü<lar, KuzkUH('•Jk, 1,eyJl:-hcyf Yf" \~en
gı•lk\iyiine kadıll' 1 ,,.f,·r ilaw olıınnıu~tnr. 

:~ - - (~Pce yarısından sonra ~aal ·ı de C/cugelkU.\ ilııclL'll ]!("\ lerlıeyi. 

Kıızı:ııcuk, Ü~kii<lar ,.c küpriire bir serer ili'H·c olııııınuşlıır. 

ı ·-- ~.\.ra.ba ,., pur-ınun nıflvc:ut E:-{'ff:'rlcriıulcn h:ışka J-\a1 ıat.:ı~t,111 

l'.."~küdara 22. l:l le \'P. gt"'tC yarı...;1ndan ~oııra ~aat 1.!!0. 2.:ıo ,.c ~.:~o d~ 
c~klidarclan Kahata~a 2:~ \'(! ~f'Cta y~ ı·ı :.;ıntlan fi01ıl"~ aat ~ ::, \'e 4 1e 
,efcrlcr ilitve olıııımu~tıır. 

, Falih "ıılh :ı üncü hukuk hfıkimli-ı 
ğinden: 

J\fahkemenıizcr tereke:dıı~ vazıyet 'ı 
olunan ve Lorcundan dolııyı salıl

ma~nıa karar wrilen olli llayılar 

oğlu O>mana ait Aks.ıı·ayd~ Gıır~-

bahüsc•yin ağa mahalk,inde İmam 
Murnt ~okitğıncla e~ki 4 ,,. ~ni ~ı2 kn

pu nun1aralı ah~ap evin tan1am1nın 
muhammen kıymeti 606 lır:ı 50 ku
ru~tur. nu ev iki h:-tl üıerinn il\; lıii· 
viik oda iki sofa Ye iki lıclı< ,.,. bir 
;mıtbak \'e kuyu •·e kliçük lıiı· tam 
sadan ibııreltir. Rüsunıu (,•Jliıliy<• ' 
ihale ııulu \'C taviz heıleli nıii~lı'ril' 
ait olup satı.~ gününe kaı\, r ol:.ı 
verı•iltr nıNhkl'mece ödc•n• cektiı 
Talip olanların yüzde yedi lıııcul 

pey ııkçPlcrile birlikte nılızaycıle gü 
ııü olan 10. 2. 9:19 cuma günü saat H• 

da Fatih sulh 3 iincü hukuk malıke
mesiııc müracaallan ,.e daha fıııla 

malümat almak istiycnlerin 936-19~ 
tereke closynsıııa miiracaat etmeleri 
lüzumu bütün alfılrndarıma tebliğ 
makamına kaim olmak üzere ilan o-
Junur. 

Her banyodan sonra saçı ·-

'3u Şekle Girerse! 

BRiYANTiN PERTEV 
jnfıırı düz .. ltmeyi temin eder. 

,-ur. Besim Ruşen~ı 
errabpaşa Hastanesi Dabi· ı ' 
ye Mütehassısı Çırtıkapı J 

Tramvay Durak Ahun Ap.• j 

cı:::======-=-~-~-~-~-=--====.;c:==:.:.::..=========================-:::.:==~-- --~------ - ----
ÜMRÜKLERDE l~LERI OLA:'\ 

lnhisarlar Umum Müdürlüğünden : MÜESSESELERE 

Miktarı: Muhammen bedeli: 

31 KlNUNUEVVEIJ 11 

Ağız bütün Mikroplara 
Daima açık bir kapıdı· 

UNUTMAYINIZ Ki 
!5alnmsızııktan çürüyen di~krın 

difteri, bademcik, kızamık, enfloer.
za, ,.e hatta zatl\rreeye yol a~tık
ları, iltihap yapan diş rtlerile köle
lerinden mide humması, apanoı~it, 
ne\·ra:"teııt :-ıtn1ıt \"t..' rnnıalızına yap 
tığı fennl'H anla~ıhnı~tır. 'P~miz aA-ız 
ve saı{larn di~ln umumi vficut şıığ
lıi(ının t'O birind ,·aıt1 olnıuı;tnr. Bl· 
naen:ıl•\'lı ılişltrııı ~i her ı.mn kab.l 
oldu,<;ıı kadar fazla - lıi.ık'al 3 rlefa • 
(Radyolin ı rli~ macıınile fm;alıya

mk l'tlılıutiııizi gıırnnti cclcbiliı'!<İOiz 
v~ t'tmrli:-;ini,... ı~u '."Ureth.• ntikrop .. 
ları iınlı~ C•ll're.k di,lt:·aıin korunı•ı~ 
oltıı""'ıııııı.7.. 

DİŞ MACUNU 

Bütün tehlikelere karşı sıhhatinizi korur 

Türkiye 

SEKER FABRİKALARI 
Müe5ses 

şekeri 

Anonjm Şirketinden : 
miz Üçüncü Parti 

satın al'lcaktır. 

olarak küp 

Şartnemesi 

ve Kristal 

Bahçekapı 

ccoeb 

Taşbu 

42 numaradan isteyeıalere verilir. 

12.Sonlcanun.19 $9 Pe~mbe gÜJlü aaat Onbire kadar teklh 

mektupları ~r. ıumc esaslarına göre kabul edilecektir. 

----- ------------

1939 Yılbaşı 
Hava kurumu büyük Piyangosu 

BÜYÜK iKRAMİYESİ 

500.000 Liradır 
Ayrıca: 200.000, 150.000, 100.000, 70,000 

60.000, 50.000, 30.000, 20.000, 15.000 Lirabk 
ikramiyelerle 

(4no,ooo ve 100.00~ 
mu~::~t Vb · 

- tız· ~"i adet . ma, 
11 ı 

Keşide Yılbaşı gecesi yapılacaktır. 

Biletler ( 2,5 ), ( 5) ve ( 1 O) liralıktır. 

Vakit kaybetmeden hemen biletlerinizi alınız. 

Cinıi• 

DUz be) az alaminyunı 
kafrıdı 

250 kilo 

Beheri 
Lira 

1 

K. 

70 sif 

Tutarı 

Lira K. 

42ö 
1500 

o/o de 7,5 teminat 
Lira K. 

88 

Ekıiltmenin 

saati: 

--~-
14 

Çaker Yazarooıu 
Gümrük komisyoncusu 

Galata, ithalat GümrUğü 
karş11ın<la Muradiye ilan. 

Telefon : 35, 95 

, ,~ ... TfYATROLAR~, ı fds~anbD~I E~ni7et Saj 
....,,,.,.,.,., . w N •.•.•.. ·.· ,,.,,.,..,.,.....""" ıgı ırektor üğünd 

~00 112 50 14,00 
Baskül "Q')• kiloluk" ti adet 

1 - İdaremizin Cibali Tiitün fabrika ı için 250 kilo 3GX60 eb'adıııda düz beyaz ıılaminyum kagıdı ile 
Çamaltı Tuzla gı için 500 kilo tartma kalıi!iyetindc 5 adet baskHl şartnameleri ıııncibiııce ayrı ayrı ııçık ek
siltme usuliyle BBtın ıılmacakt:r. 

il - ;lfuhammen bedelleriyle mm·akkat temin-.tl .. n lıizalarıııda gö:ıterilmi~tir. 

III - Eksiltme 20. 1. 939 tarihin& ra. tlıyan cuma günü hizalarında gösterilen ı;antlerde Kaba taşta Le
vazım ve ?ılübayaat qubeaindeki Alını komisyonunda yapılacaktır, 

I\' - Şartnameler parasız olarak hergiln sözü geçen şubeden alınabllece§'i ailıi alıımiııynm kiiğıdın nil· 
m1111eleıi de ırurülebilir. 

V - Eksiltmeye iştirak etmu istiyenlerin düz beyaz alaminyum kiğıdıııa alt fennt teklif ve nllmtı_ 
nelerini tetklk etmek üzere ihale güniinden bir hafta evveline kadar 1ııhl$arlar uınıım nıüclür!OğU Tütün 
ıFabrikalar şubesine ve 5 basküle alt fiafaız teklif ve katalokları eksiltme gilnilnıl~n 5 gün evve~ııe lrndar 
fiıııt.ırlar Tuz Fen ~ubeAine vermeleri Ye teklifleri:ıin kabulünü mutazamnun n~ıka alnı~l n lıızınıtlu .. 

-İsteklilerin ekıiltme için tayin edilen gün ve saatlerde ~;, de 7,5 iliYenmc parnlari,yle birlikte 
yukanda adı •eçeıı komi&yona gelmeleri ilin olunur. (92'18) 

İstiklal Takvimi 
Senelerden beri Osman Bey 

matbaası tarafından neşredilen ve 

biiyük bir rağbete mazhar olan 

(tatikW tak ~imi) nin 939 senesine 
ait olan nüshası muhtelif renkli 

bir kapak içinde ve vakitleri gös

teren ccdveli muhtevi okJuğu baldo 
nefis bir ~urette tabedGDıi§tir. Ki

tapçı ve kırtasiye mağazalarında 

15 kurıi§a 1111tılmaktadı Okuyucu

l&nmı"- tava.iye ede · 1 
\ 

TEPFBAŞI DRAM KISMI 16.12.9::8 tal"ihl< gazctcı,i 
31. 12. 9!1R cumıırte'i in.·i sahife ve fi inci sutiiıı 

günü ak~amı ~aat 20,:IO da l 73Ul hesaıı numaralı borçlu öl 

ASMOl>J-: 5 ııerde y Hilmi varislerine ilan yolile . 

"f- lan tebliğde (bu sebeple 3202 ııı 
lstildil caddesinde komedi 

k19111ında 

31. 12. cuma rtcsi 
giiııdüz saat 14 te 

ÇOCUK TİYATROSU 

./f 
31. 12. 938 cumartesi 

ıtııü ak~umı saal 20,30 ti 

MUM SÖNDÜ 
5Perde 

ah kanun mucibince hakkınrla) 

zılması tfizınıgelirkeıı sehven b 

bep hakkında yazıldığınılan ta 
hen ilan olunur. 

Sahibi: A. Cemalettin Saraj 

;,.,,riyal müdürü: Macit Ç~ 
Basıldığı yer: Matbaai [~ 


