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·Mısır Hariciye Nazın " 
Dün istanbula Geldi 

... 

Dost Mwr. Nuınaıa kaqdaa ... adu Wr iatalaa 

e Türk 1 Milli Şef Dost _Nazın 
Heri Bugün Kabul ~decek 

' Yazaa: HfiM~a CalaW y ALÇIN 

Parüten: A.bdlllf ettah Yahya Pa,anın 
Gazetecilere Beyanatı ............ 

Oa aünlük kısa bir ziyaretten 
~ht'a, İlllihereden döndük. Bu 
~üd~~t zarfında . alikaya değer 
be . gormek kabilse hepsini ziyaret Dost ve kardet Mısır milletinin 1 aarabya vapurile f8hrimiıe ıelmlf· 
~k. İngiliz dostlarımız bizi fabri- kıymetli Hariciye Namı Abtlülfet;. terdir. 

fabrika dolqtırnuulalar. ~eknlk tah ~ Pqa ~tindeki ze. · Jluhterenı •'•ffrinüz, ~e 
harikaların ve teşkilitlann yüksek- vat ile birlikte dün saat 16 da Be· (Sonu S 8aetl •yfa•...,a) 
u~ ile ifühu clmek~nse ~~he-~~~~~~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
~nin bü) üklüğünü temin eden kül
tür ve terbiye müesseselerini gös
ternıeyi tercih eylediler. Bu bizi 
daha ziyade mütehassis etti ve mü
lefekkir bıraktı. 
Meşhur Eton mektebini gördük. 

:" mektebin, İngiliz sosye~si 
ayatında ifa ettiği mühim rolü hep 

bT 
1

11Yorduk. Fakat onu kitap sayfa-
ar1,, arasında tanımakla kalmıyarak 

ICSzlerimizle okumak bizde bütün 
~tün yeni intıbal~ 'husule getirdi. 
ır Çocuk dünyaya geldiği zaman, 

onu Eton mektebine yazdırırlar, ço
~ tahsil çağına . geldiği zaman 
~ktebe devam etmeğe başlar. Bu
&üıa İngiltere Parlamentosundaki 
-~'tlaların iki yüzden fazlasının 

Beşiktaş Doğansporu 
5-1 MağlUp Etti 

Ankarada AnlıaragiJctl Midelaek 
Vandererae 4 - ·ı Yenildi 

n mezunu olduğunu söylüyorlar. 
~thi bir müşahit ihtimal ki Eton 

~uessesesinde bugünün telakkileri 
.~1ıtıından garip görünecek eski -
~e~. itiraz edebilir. Fakat mekte
uı buyüklüğünü temin eden asıl 

:' büyük amil arkasında muazzez 1 
ti~~alarla dolu bu eski ve canlı ta-ı 

tu-. Eton mektebi görülüyor ki 
!:!1-rdan, duvarlardan, bahçelerden 1 

9.~ekkep cansız bir bina değildir.! 
~tUn bu camid, eski binalar ve yer- • 
'-- .hep bir arada canlı bir varlık Bir "'-
:-'Une gelıniş, hususi bir hüviyet Betiktaf Doğauopr Maçuadıa Heyecıalı · na 
•e !lııt...ı.._ • (YUlll 4 tiacii eayfammla) 
ı. ~--·~t kesbetrniştir. Eton ide- ============================================ -a/~dıkça tabii suret~ inkişaf 

~~~,~~ ~l~E::~~~: Japonlar lmtiyazll Mmtakaya 
::: nı..~ı:~~ ~~:~:'. ~.~~~ Erzak Girmesini Menettiler r erde denn hır mes'ulıyet hıssı 
.:.:.,tarak onların ıahsiyetlerini • 

~~:ı::;,;ton'da göze çarpan İngilizler ihtilafın Jl.akem Y olile 
lbibneyYiz ve fAri.k vasıf budur Bu l.J lı J ·ı • • ' f • l 
:: kafalara rastgele birçok ~. füı~ na eaı meaını ı• ıyor ar 
feb t. doldurrnıya mahsus bir maarif 
ter~kası değildir; burada tahsil ve 
~Ye rasyonalizasyon ve standar
lll} Yon endişelerile mihaniki bir 
.._e__.•okulmamıştır. Eton'da kendi 
~e hAkim. kendi kendisine 

Amerikanın bir teşebbüs yapması bekleniyor 

yecek getiren yüzlerce köylü bü -
tün gece beklemişlerse de imtiyaz 
mıntakasına girmek için izin ala -

l 

ABOllE ŞARTUJU 
~ Sea.W 

900 Kr. Seneliii 2400 Kr. 
SOO Kr. 6 aylalı 1250 Kr. 
260 Kr. 3 ayhia 650 Kr. 

90 Kr. 1 aylalı .350 Kr. 
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KURUŞ 

Arnavutluk Haberleri 
Zenginlerin Paraları ''Vakti Gelin
ce iade Edilecektir ,, Diye Alınıyor 
Til.rk Elçiliğine ·lltica Eden İakender Fraıi Tevkif 

Edildi. Eaki ltalyan Muhipleri Şimdi Pifman 
Arnavutlukta cereyan eden hidi

aeler hakkında ıu yeni tafsilatı al
dık: 

İtalyan makamları Draçta değir
men sahibi Yunus Şiyak'tan 50 bin 
napolyon ile değirmeninde mevcuı 
bütün unları almışlardır. Yine Deb
reli Celllettin Radoveş'ten 5 bin na
polyon almışlar ve adamı mahfuzen 
Romaya götürmüşlerdir. Ziya Top· 

"dani'den de 31 bin napolyon alın· 

mıştır. Bundan başka bi~k tüccar. 
ların mağazaları ve evleri aranmış, 
mevcut para, .atın, ciimll ~a, zi· 
net taşlarına kadar ele geçen bütüıı 
kıymetli maddeler zaptedilmiştir. 

Bunların eline birer vesika veril· 
mektedir. Vesikada alınan eşyanın 

· ve paranın miktan yazılmakta ve 
altına da c Vakti gelince iade edile
cektir• cümlesi kıaydedilmektedir. 
Bu cvai.k• in ne vakit olduğu meç
huldür. 
- Yine yapılan araştırmalarda ev-

lerde bulunan canlı hayvanlar, de· · ltalyaa k•v•etleıi Draça çaisar..rkM 
mir, bakır gibi eşyalar ve zahire 
miktan tesbit edilmektedir. Bunla- sinde memnuniyetaiılik gitgide art-
.rın ahare satılması ve başka bir maktadır. İtalyan muhipliği ile ta-
şahsa devri menedilmiştir. Diğer ta. nınmış olan w bu yüzden işgali mü-
raftan eski vergi kayıtları araştırıl· teald.p Maliye nezaretine getirilen 
makta ve ahaliden ağır vergiler ta- Feyzi Ali Zoti halka tazallumu hal 
lep edilmektedir. Bu hususta bir de etmif: 
beş seneli kvergiyi pefinen istemet - Byfth, neticenin böyle elaca 
usulü ihdas edilmiştir. juu W lmn ekniyordum. İtalyan 

Arnavutlukta İtalyanlara teslim taraftarlığı etmekle nasıl bir denaet 
olan bütün zabitlerin elbiseleri ÇI·· işlediğimin şimdi farkına vardım 
karılmış ve sivil olmuşlardır. Anca l Bizim zerre kadar nüfuzumuz yok. 
beş altı kişi üniformalı kalmış, bun· 
lar da tercümanlık gibi işlerde kul· tur. Sadece Roma'dan gelen emirll!-
lanılmaktadırlar. Yugoslavlar hu. ri infaz etmekle mükellefiz, demiş· 
dutlarına iltica eden üniformalı za· tir. 
bitleri kabul etmekte, fakat sivil Yine Debrei Zirde evvelce İtalyan 
halkın geçmesine müsaade etme- muhibbi olan bir mutasarrıf ta isti· 
mektedirler. Müsaade ettikleri tak· fa etmiş, yerine başkası tayin edU-
dirde büyük bir kalabalık kütlesiniq miştir. Bugün Arnavutlukb evvelcıı 
Yugoslavyaya geçeceği tnuhakkak· İtalyanın taraftarı olanlar da dahil 

tır. AraaYUt lw.aadanlanacla ı olmalt üzere herkes büyük bir yeis 
Türkiye ElGiliğine iltica etmiş bu- Muhtar Ga Oıfİ içinde bulunmaktadır. 

lunan İskender Fraşi de tevkif edi- -----!!lll!l!'!!!l!l~!!l!llmm!!!!~-!ifMlliiil!!t 

-lere~k go~"türü~lmüş~tür.~Her~ta~rafta Vaıı·den Bu Haksızlıgıv n =ılan tevkif ve tazyikler netice-

T amirini. Bekleriz . . 
Rıza T evfiğin 
Bir Mektubu 

Rıza Tevfiii• ıoa resmi 

Feylesof Rııa Tevfiğin &a 
aefiı 1azııını yannki ntlsha
mııda okuyucularımıza ıuna. 

caiız 

Bir köşk ve koru bekçisinin, vazifesi 
olmayan bir İş yüzünden üç çocuğu ile 
sokağa atıldığı iddia ~diliyor __ ................... , __ 

Kanlıca Muhacir ma?allesinde 251 Köşkü bekçisi Şemsettin Toros'taı; 
numaralı evde sabık Çubuklu Hidiv (Sonu 3 ün<'ii sayfamızda) 

iiili•• ıilJIMce!•il•ıeii~• .......... iili .... ••ılıaaı••!!•••ıııı'SQ11 i•!! ...... i• 

H E R SABAH 

Aç Çocuk Ve Çocuk Mecmuası 
Bazı mekteplerimizde talebenin ı 

çocuk mecmuaları satın almıya mec
bur edildiklerini ve bu mecburiye
tin bilhassa yoksul talebe ebeveyni 
.arasınd~ pek te haksız sayılamıya
cak bir hoşnutsuzluk uy.andırdığını 
işitiyoruz. 

Memleketin irfanı bakımından pek 
nazik bir mevzu olan bu bahis üze
rinde pek çok şeyler söylenebilir: 
Talebeye d•ha genç yeıında iken o
kuma zevki aşılanması, körpe di· 
mağlarda matbua ve kita? sevgisi 
uyandınlması vesaire ... 

mekle bir parça peyniri bile hazar. 
tedarik~ aciz kalan bir talebe v~ 
1isini. ne kadar nefis ve faydalı o
lursa olsun, nihayet lüks sayıl.abile· 
cek bir masr:afı ihtiyara icbar etmek 
te insafsızlık olmaz mı? 
· Mekteplerimizde derslerini aç mi
de ile takip eden yüzlerce yavru 
vardır. V.arlıklı talebeyi mecmua 
tedarikine mecbur edip yoksullan 

-bu mecburiyetten vaııeste kalmak 
'SC>nund\H:ann iz:ıeU neftlrlerile oy
namak olur. HuJba, yukarıda da 
söylemiş olduğumuz gibi, pek na
zik ve ince bir terbiye mevzuu olan 
bu bahis hakkında bir karar verme

yi biz salahiyetimiz haricinde gön1-

yor. hadiseyi sayın Maarif Vekili 

Hasan Ali Yücele duyurmakla iktifa 

ediyoruz. RlleJba O&blt YALÇIN 
(8onl1Mtl•yfaan• > 

Tientsin, 17 (A. A.) - Japonlar 
erzakın girmesine mani olmak için 

imtiyaz rnmtakasının hududuna ye
ni postalar ikame etmişlerdir. Yi-

~~-~~...-....v..AAAA.~~'VVVVVV'..,..,..,,.,.-

(SoDU S üacll .,,.... ... ) iıiiıiıiiıiiiıiiiiıiııiliıııiıııiılıııiıııiııllllllİ ... __ 

Bütün bunlar doğrudur ve yerin
dedir. Türkiyede cıkan çocuk mec· 
muaları Avrupadaki mümasilleri o
yannda temiz baskılı, müfit münde
recatlı ve ciddeh tavsiyeye şayan 
matbualardır. Lakin yavrusunun 
ders kitaplarını zorlukla temin eden, 
onun öğle gidası olan bir dilim ek· A. VEMALEDDIN SABAÇ<>GL'"' 
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Dahiliye Vekili 
Şehrimize Geldi 

Dahiliye Vekili Faik Öztrak dün 
sabah gündüz Ankaradan ha -

Okuyucularımız 
Diyor ki ı 

• 

-t•-
K 

L" reket ederek akşam saat 20,30 da 

ıyaTetlerimizi Değiştirmiş, Haydarpaşaya muvaslt edon trenle 

Y K l 
şehrimize gelmiştir. 

Ucuz sinema ihtiyacı 
Bizler Şehremini sakinlerinden 

ve c Yeni Sabah> okuyucularında
nız. Semtımizde iki sinema vudır. 

Şimdi birleşmişler, müştereken Sa· 
ray meydanında cİnşirah> namın
daki bahçede sinema ve tiyatro oy
natıyorlar. Ancak seyrettiğimiz fi
limler 15 sene evveline ait eski, 
eksik ve yanm kordelalardır. Şu 
yaz günlerinde şehrin en lüks "Sine
malarında (10) kuruşa fılimler 
gösteriliyor. K aragümrükhller, si
nemalarında (5) kuruşa filim sey
rediyorlar. Halbuki bizler eski ve 
koyk filimleri (15) kuruşa tema· 
şa ediyoruz ki bu da iki sıncmanın 
birleşip rekabetın kalkmış olma
sındandır. 

anaşma ı ığına Girmiştik Vekili istasyonda Vali Muavini 
- Hüdai Karatabaı;ı, Muavin Muzaffer, 

. , - Edeyim be paşam. Ama anlar- lAhları omuzlarında, çorbacıları - Emniyet müdürü Sadri Aka ve al~ 
dl', duyarlarsa derimi yüzerler be- nı takip ediyor ve yüklü iki kadar zevat karşılamışlardır. Vekil 
ftim bu herifler. hay\'anı yedioyrlardL Bunlann tah- Haydarpaşadan motörle Köprüye 

- Korkma be İştero. Onların du· mınen elli metre kadar ardında da geçerek Parkotele inmiştir. 
!'acakları, anlıyacakları gibi işi yap- başı küllıhlı, eli siahlı ı:e atlı bir Dün kendisile görüşen bir mu -
marn ben. Sen yalnız bana yardım papas geliyordu. Biı.im Kuşadalı harririmize şunları söylemiştir: 
etmiye söz ver, üst tarafına karışma. Nuri ile Zeybek Mustafa da bu mi- c- İstanbu1a pazar tatilini ge -

Sohbet uzamış ve tatlılaşmıştı. Yi- safirJeri karşılamıya koşuştular, çirmek üzere geldim. Yarın (bugün) 
ğitliği kadar da kurnaz olan binha· gerçekten ağırlamışlardı. YalO\'aya gideceğim ve pazartesi 
şım, (İştero)yu pek çabuk yola gc· Anastaş çorbacının mandıraya günü de Ankaraya dönüyorum.» 
tirmiş, tekliflerine baş eğdirmlşti. gelmesi, kaptanı da, muavinlerini de vvvv~~ 

Ben, rumca ve bulgarca bilen ne- diğer haydutları da coşturmuş, va...,.ırErr.E • 
:ferlerimden Kuşadalı Nuri, Dime hepsini çorbacıya doğru koştur - Trabzon ve Bursa 

Valileri şehrimizde 
tokalı Muharrem ve Zeybek Mus muştu. Naralar atarak, silfıhlar pat-
tafa ile yanaşma kıyafetine girecek, }atarak karşılamışlar, :z.ito! seslerile 
mandırada yerleşecektim. Karar ve· alkışlamışlardı. Zevk, ahenk yeni 
rılmişti. Bir saat sonra, dördümüz baştan başlamıştı. Çorbacı ile papas 
<le (İştero) nun verdiği eski püskü da kaptanın sofrasına çökmüşlerdi. 
elbiseleri sırtımıza geçirdik. elbise Yeyip içiyor, söyleşip gülüşüyor _ 

Acaba semtimi~de (10) kuruşa 
Trabzon Valısi olan eski Dahiliye sinema seyredemez miyiz? Scmti

Vekaleti Hukuk Müşaviri Osman miz fakirdir. Fakir olmakla hafta
Sabri Adal şehrimize gelmiştir. Dün da bJ- defa olsun sinemaya gitmi
Vali ve Belediye Reisi Doktor LUtfi yelim mi? Kalabalık aile ile gidil
Kırdar'ı ziyaret den Trabzon Valisi dıği zaman bir sinema seyretmenin ve siltıhlarımızı bir tarafa saklıyarak lardı. 

tıpkı birer yanaşma gibi iş başına 
geçtik. Binbaşım, takımım ile bera
ber Sereze gitmek üzere mandıra

CJan ayrılırken beni bir kenara cek
ti ve: 

- Oğlum Ate,, dinle beni. Vazi
/en, P apa Anastasm kaptan Andrea 
Ue ne görüştüklerini anlamak, bura. 
lan Sereze dönerken de Anası,aşı 

~utup bana yollamaktır. Bu arada, 
~elecek diğer Rum ve Bulgar çete
leri için de tabii göz, kulak olursun. 
Benden ikinci bir emir alıncıya ka
dar burada bulunacaksın. Hadi, Hak 
len <>manet olun, dikkatli ve tedbirli 
bulunun. 

Dedi ve yalnız emir ve nasihat de
jil. biraz da hn.rç1ık v<>rdi. İştero 
.dıhya, tabii bize iş gördürmüyor, 
lıürmct ve ikramda kusur etmiyor- ı 
clu. Diğer yanaşmaların da kulak1a
rmı bükmüş, ağızlarım dikmişti. 
Hep bir yerde yabp kalkıvor, yiyip 
içiyor, rahat bir ömür geçiriyorduk. 
Mandıraya yerleştiğimizin doku· 

tuncu günü sabahı idi. D.aha glineş 
bile doğmamıştı. Sürüler meraya 
henüz çıkmıştı. Bo durmaktan ca
nımız sıkıldığı için, ağıllan paklıya:ı 
!anaşmalara biz de yardım ediyor· 
vakit geçiriyorduk. Bu esnada man
fıramn bulunduğu sırtın üzerinden 
:uısızın bir ses yükselmişti. 

- Huy Barbara İştero ... 
iştero, henüz kalkmadığı için ya· 

naşmalardan (Dimilri), sesin geldı
ği tarara ko muş. gelenleri karşıls· 
rnışlı. Biz de dört arkadaş ağılların 
kenarlarına sinmiş, bunları J!Özlü· 
yorduk. Yanımızda bulunan İstero
nun yej~ni Kosti, kulağıma ft~ld~· 
mıştı: 

- t~ıe. Kaptan Andrea. Hayvan
oan inen adamdır. 

Birkaç dakika içinde, mandıranın t 
meydanı, ağaçların ve açrdaklarm 
Ilı haydutlarla dolmu~tu. İspiro 
kfıhya da kalkmış, Kaptanı karşıla- ı 
mıştı. Pınarın bulunduğu çardağa 

kebeler, keçeler serilmişti. Kuzular 
kesiliyor, ateşler yakılıyordu. Biz 
de, artık ortaya çıkmış, diğer ya -
naşmalarla beraber hizmete başla
mıştık. Eşkiyaya su taşıyor, odun 
kırıyorduk. 

Kahya da, paralanır gibi oraya, 
buraya ko§uyor, emirler veriyor, 
yapılan hizmetlere nezaret ediyor
du. Pınar ba~ındaki çardağa bir sof
r a konulmuş, ba ına da Kaptan An
drea ile muavinleri kurulmuştu .. Şa 
r ap tulumları açılmıitı. Çevrilen 
kuzuların, pilryanların kokuısu et -
r afa yayılmı tı. Hamurlar yuğrul -
mU§, gül bohçalan yapılmı b. Diğer 

t arafta, ulu bir meıe •iacının altın
aa da çetenin efradı toplanmııtı. 

mandolinler, k itaralar çalınıyor, 

hep bir aj ndan türküler söyleni -
yoı:, zaman uman boralar tepili -
yordu. 
Öğle vakti olmuştu. Muharremle 

mandıranın etrafında gözcülük ya
fill haydutlara yemek götürüyor -
duk. Patikanın dönemecinde bizim 
Serezli Papaanasta~ ve iki uşa~ı ile 
kar§ıla§Jllıştık. Anastaş, eğerli bir 
k~tu·da, filintası kucağında olduğu 

Vakit ikindiyi bulmuştu. İşpiro salı günü T.rabzona hareke• edecek- kaça mal olacagım pek iyi takdir 
kahya bir fırsat bulup yanıma gel- tir. ~ ı· edersiniz. 
di ve beni bir kuytuluğa çekti. Yü- Bursa Valisi Refik Koraltan da Şehremini, Saray meydanı cad. 
zürne dıkkatli dikkatli bakQktan ~hrimize gelm~tir. Dün Vali L\ıtfi No. 98 Harun Polat 

sonra: Kırdar'ı ziyaret etmijtir. -------------
- Bir saat sonra .. dedi .. çorbacı ~~ Yeni Yollar ile papas İrakli çıkacaklar yola. Ne aEl.W:O~• ı. 

yapacaksın başçavuş? 

Güldüm ve manalı bir baş salla
yı~ile cevap verdim: 

- Tasa çekme o yüzden sen. Han
gi yoldan geçeceklerini söyleyiver 
bana hele. 

- Geldikleri yoldan gidecekler. 
Fakat dördü de silfıhlı bunların ... 
Bir kazaya uğramıyasınız.. 

Yine göldüm. Ve: 

Ekmek fiatlarına 
zain yok 

Dünkü sabah gazetelerinden biıi 
ekmek fiatlarma 10 para zam ya -
pılmak ihtimali olduğunu yazmış -
tır. Dün bu hususta kendisini gören 
bir mt.mıarririmize Belediyenin sa_ I 
Uıhiyettar bir şahsı, buna asla lü •

1 zum olmadığını söyliyerek demiş -
tir ki: 

«- Ekmek fiatlarım yükseltmek 
asla mevzubahs değildir. Biz bugün
ki.\ fiatları muhafaza etmek için 

Şehrimizin muhtelif 
aemUerlnd• ihale edllen 

yeni JOlların llete•lnl 
yazıyoruz 

İstanbul Belediyesi Daimi Encü
meni, Beledi ·e Riyaseti tarafından 
kazalara gönderilen tahsisatla yapı
lacak olan yolları müteahhide ha -
vale etmiştir. Dün havale olunan 
yolların listcri şudur: - Onlar silfihlı da biz sopalı de -

ğiliz ya, kahya .. dedim. Hele bir yüz 
yüze gelelim de Allah kerim. Boy 
ölçüşmekten yana, pilavdan kaça
nın kaşığı kırılsın. Düşünme sen 
öyle şeyleri. icap eden tedbirleri aldık ı:e alıyo-

0 da gi.ıldti. Fakat, ne de olsa ncş- ruz.». 

Fatih kazası: Merkezefendi cad -~ 
desi, Ağaçkakan, Elifli Ahmet, Ha-] 
mamcı çeşme, Mahkeme altı cad - ı 
desi, Samatyada Marmara caddesi, 
Ef.trikpı Mumhane caddesi, Molla
husrev, Sofalı çeşme sokağı. İhale 
olunan bu yolların ihale bedeli esizdi. Bıze yaptığı hizmet ve mua- Yenı meydana çıkarılan 

venetin duyulacağından çok korku- yol vergisi mükellefleri 
yordu. Çewesi sapsarı idi. Alnım . . 

15,089 liradır. I 
Eminönii. kazası: '!'aşçılar cadde-

kırıştıre.rark dudaklarını k 1 ğ İstanbul Beledıyesı Muhasebe 
yanaştırdı. Ve: u a ıma Müdürlüğü 938 senesi yol mükel-

si, Çiçekpazarı sokağı. Keresteciler 
caddesi, Şehsuvar sokağı, Medrese 
sokağı, Kadirga ilkokul önündeki 
cadde, Kumkapıda Latif ve Nişancı• 
Fırın soka~L Bütün bu yolların iha- 1 
le bedeli 12,747 liradır. 1 

Am
" b d a· - ı leflerini tesbit ederken itinalı bir 

- . n a çavuş. . e ı.. soy e 
binbaşıya , beni ele vermesin. Aksi şekilde yapılan tasnifler ve araştır-
takdirde yafatmazlar b u hE',rifler malar neticesinde mülhak 5 kaza 

müstesna olmak üzere 6 kaza dahi
beni. 

Dilimin döndüğü, aklımın yettiği linde 23,590 yeni mükellef bulmuş-
kadar kahyaya teminat verdim, iti- tur. Bu suretle yol vergisinden bu 
madını p@kleştirdim. Yirmi dakika sene yapılacak tahsilat (150) bin 
sonra, İspironun yeğeni K osti, elbi- lira kadar fazlalaşmış olacaktır. 

Beşiktaş kazast: Ortaköy deresi-: 
nin iki tarafı, Müverrih Sadettin 1 
sokağı ve Hattat Tahsin sokakları. ! 
ihale bedeli mecmuu 10,153 liradır. 

se ve silahlarımızı bulunduğumuz Belediye Hrtiltri yeklııaları Üsküdar kazası: Halk dershanesi 
sokağı, Scld.msız y!>lu, Dolap Mer
vanlı ve Selvilik yolları. İhale be -
deli 11,336 liradır. 

yere ıetirmiş, elimizi sıkarak rnu
vaffakıyetimize dua etmit ti. K ah -
yayı pek bilmem amma, bu delikan
lı gerçekten Türkleri çok seviyor, 
haydutlara da düşman görünüyor -
du. Hareketlerindeki samimiliği, 

bize olan mu~abbetini o gün de, 
sonraları da hakikaten iş üzerinde 
gösteren, doğru özlü ve sözlü bir 
adam olduğunu ispat eden bu gen
cin elini dostça ve sarsarak sıktım, 
aynldım. 

O civarları karış karış bildiğimiz 
için, patikayı bulup bağlamakta hiç 
güçlük çekmemiştik. Mandıraya bir 1 
snat uzaklıkta bulunan küçük bir 
derenin başında arkadaşlarla kısa

ca söyleşmiş, patikanın geçtiği dere 
yatağının iki yanına karEiıllklı yer
leşmiştik. Sigaralarımızı tellendir
miştik. Kuşadah ile yarenlik edi -
yor, gelecekleri istikameti gözlü -
yorduk. (Devamı var) 

TAKVİM ........ • '' •• • •\lfııllııN 
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İstanbul Belediyesi Muhasebe Mü
dürlüğü senelik bina, tanzifat, ten
virat ve kontrat yoklamalarına 1 a
ğustostan itibaren başlıyacaktır. Ya 
pılacak bu "yoklamalar neticesinde 
bilhassa birçok senelerdcnberi ver
giden kaçırılmış binalara tesadüf 
edileceği zannolunmaktadır. Bu su
retle Belediye için şimdiye kadar 
tahsil olunmıyan varidat bulunaca
ğı söylenmktcdir. 

Buhran verg(leri kontrolü l şu -
batta yapılacaktır. • 

Bakaya Verg··ari tl.uhakkak 
tahsil olunacak 

Baktrköy kazası: O maniye Mek
tep. Yeşilköy Zümrüt, Korkulu bos
tan sokakları. İhale bedeli mecmuu 
4,927 liradır. 

Eyüp kazası: Feshane ve Defter
dar caddeleri, Yavedud, Ayvansa -
ray, Dipçik, Zemzem, Dökmeciler 
ve Eski Vakıflar sokakları. İhale 
bedeli mecmuu 13,730 liradır. 
Beyoğlu kazmı: Havuzlu bahçe, 

Şadnigat, Harbiye. Pangaltı. Eşref
cfendi caddelcrL İhale bedeli 14,807 

liradır. 
İstanbul Belediyesi bu seneki ba- Kadıköy le.azası: Tulumbacı, E -

kaya vergilerl tamamen temizleme- min sokağı. Suadiye Plaj yolu, E · ı 
ğe karar vermiştir. 933 senesine ka- renköy Tellikavak, ve Bağdat cad
dar olan vergiler müruru zamana deleri. İhale bedeli 3,681 liradır. 

uğradığından bunlar. mükelleflerin Beykoz kazası: Anadoluhisar, Ye
hcsaplarmdan terkin olunacak ve nimahalle caddesinin bir kısmı. i-
933 den itibaren hesap olunan ba - hale bedeli 4,517 liradır. 
kaya vergileri mecmuları kendile- Adalar kazası: Büyükada ia Şeh-
rinden istenecektir. bal ve Kolbaşı caddeleri. İhale be -

Bu hususta kolaylık olmak üzere deli 4,619 liradır . 
taksit sisteminin ihdası düşünül - ==-=-==================== 
mektedir. ' Kayıp Tahsildar 

Yolcu k•l•rl•rında KadıköJ beledlyeal tahell-
Japll~n yenlllkler darl•rından biri ortadan 

Devlet Demıryollan Umum ~ü - k•yboldu 
dürlüğü, 15 hazirandan itibaren Kadı.köy Belediyesi tahsildarların 
yolcu katarlannda mevki numaralı dan B. Necip dört gündenberi orta
biletle seyahat şeklıni tatbik etme- dan .kaybolmuştur. Kendisinin iiıe
ğe başlamıştır. Bu şekil, trenlerde rinde Beledıve makbuzları ile ka -
seyahat edenler için büyük kolay- yıtlar ve - ~ıkdarı kat'iyetlc bili -
liklar temin etmiş ve izdiham yü - nemiyen - tahsil edilmiş para bu
zünden seferlerde husule gelen in - Junmaktadır. 

tizamsızlıkları ortadan kaldırmış - Zabıta, kayıp tahsıldarı aramak-
tır tadır halde öndrn geliyor, uşakları da si- ~--•••••••••J 

Güzellik 
Kavgası 

·-
Bir genç kız, bu yUzden 

ayna ile komtu•unun 
kafasını yarmıf 

Küçükasasofyada oturan Hayriye 
isminde bir genç kızla anası Rem-
ziye, Kadriye isminde bir kadının 

a)1na ile başını yarmak suçile Asli

ye Üçüncü Ceza mahkemesine ve
rilmişlerdir. 

Dünkü celsede zabıt varakası o
kunm~ ve şahitler dinlenmiştir. 

İddiaya göre Hayriye, bir evde o -
turdukları Kadr:ye ile bir cgüzel -

lika mcselesınden dolayı kavgaya 
tutuşmuştur. Bilahare de elindeki 
aynayı kaldırıp kadının kafasına 

atmıştır. 

Bu esnada Hayriyenin anası Rem
ziye de Kadrıyenin ellerim tutmuş 
ve kızına yardım etmiştir. 

Muhakeme, Hayriyenin yasının 

tcsbitı ıçin başka bir gtine talik o
lunmuştur. 

""""'V"o.J'V'V'V'V'V'V'V'V'V'V'V'V~~~~~ 

llAARIF.l'E : -
İstanbul muallimJ~rinin 

bugünkü gezintisi 
İstanbul Muallimleri Yardım San

dığı tarafından tertip edilip hava-ı 
nın muhalefetinden dolayı geçen 
haf!a yapılamıyan senelik o:Muallim 1 

ler gezintisi» bugün güzel bir şekil
de yapılacaktır. 

İstanbul muallimleri, bu sabah 
Köprüden kalkacak hususi bir va
purla Çubukluya gidecPkler ve ora
da müt nevvi eğlenceleıle geç vak
te kadar eğlehccekfordir. 
~vv~~-.,,~~ 

Y erlimallar sergisin ·n 
da1ıiti planı yapılı}! or 

Yerli mallar sergisi ıçin y~pıl -
makta olan hazırlıklar tamamlan- , 
mak üzeredir. Sergi komıte.,i son 
yaptığı toplantıda, iştirak edecek 
firmaların sergide işgal edecekleri 
yerleri t.esbit etmeğe başlamışt1r. 

Bu :.;cneki sergide Sümcrbar.k, İş 
Bankası ve inhisarlar pavyonu ge
çen senelere nazaran daha geniş bir 
saha kaplıyacaktır. 

Şimdiye kadar sergiye iştirak e
deceklerini bildiren 150 yakın fır

mnnın sergi sahasına sıkıştırılması 
için sahadan ekonomi edilmesi mec
buriyeti hasıl olmaktadır. 

Sergide teşhir cdilCcek Hatay 
malları da bu hafta içinde Ş(.!h:-imi
ze gelecektir. Bunların içinde sa -
bun, kumaş vesaire vardır. 

imrahor camllnln vazlye U 
Yedikuledcki eski İmrahor canı'i 

Bizans devrinden Türklere kalan 
kıymetli bir eserdir. Sütunları, sü· 
tun başlıkları ve bilhassa mozayik-

leri itibarile yüksek bir kıymeti \'ar
dır. Mabedin üstü bakınısızlıkt3n 

çökmüştür. Taban kısmı tn.mamen 
resimler, mozayiklerle halı gibi ka
panmıştır. 

Bina taşıdığı yüksek ve tarıhi 

kıymet itibarile Maarif Vekaletine 
bağlanmıştı. Yıazın sıcağı, kt~ın kar 
ve yağmuru altında kalan mozayik

ler, yer yer kabarmış ve- bozulmıya 

yüz tutmuştur. Moııayiklerin aşırı!· 

ma tehlikeleri de \'ardır. B~ mabcd 

seyyah rehberlerine, ilim ve tarih 
kitaplarrna ehemmiyetle geçtiği için 

her seyyah mutlaka burasını gör
mekte ve elim vaziyet karşısında 

duydukları teessürü gizlememekte· 

dirler. Bu feci vaziyet karşısında 

mütehassıslar iki türlü tedbir düşü
nüvorlar. Ya mabedin üstünü ört-

mek, \'ey.ahut kalan mozayiklerini 
sökerek Ayasofya Müzesine naklet· 
mek. 

Ayıasofya müzesi memuru bu ted
birlerden hangisinin daha muvafık 
olacağını Vek~letten sormuştur. 

Tekfür sarayının ayakta dur.:ın 
duvarları ve sütunları da yer yer 
çatlamış ve tehlikeli bir durum al-

mıştır. Bizans eserlerinin muhafa
zası için ayrılan tahsi&atın bir kıs· 
mile bu saroym da korunacağı an· 
laşılmıstır 

1 

ıt!r mmfan1939 

~ 

P.0 .L j·T1:,K'·A 
Mısır Hariciye Nazırını& 

Türkiyeye Ziyareti 
Mısır Hariciye Nazırı B. Abdül· 

fettah Yahya'nın Türl:iyeyi ziyareti, 
Şarki Akdeniz havzasında yaşıyan 
iki dost milletin münasebetleri üze
rinde büyük bir tesir icra edecek 
mahiyettedir. Uzun senelcrdenbcn 
yekdiğcrine karşı bir sempati duyan 
iki Akdeniz devleti, hariciye i§lerile 
uğr~an devlet ackımlannın kar~ı

lıklı konuşmalarile aralarındaki iyi 
münasebetlerin ve görüşlerin daha 
ziyacie inkişaf edeceğinden ve kuv
vet bu1acağından emindirler. 

Mısır ve Türkiye, Şarki Akden\ı 
havzasında, cihan ticaret ve siyaset 
yollarının en mühimlerini ellerinde 
Lulunduran iki devlettir. Mısır, Av
rupa ve Akdeniz memleketlerini 
Hint Okyanusuna bağlıyan ve Hint 

• yolunu teşkil eden Süveys kanalını 
elinde bulundunnaktndır. Türkiye 
de, Merkezi A vrupanın Tuqa vasıta· 

sile g(indcrdiği bütün ticaret matl· 
dclerini taı:ıv.ın Akdeniz ve Ort!l 
As\ anın mühim bir k smının Akde
nizle olan muvas'31cısınL temin edeıı 
ve Boğazlardan geçen mühim tica· 
ret vollarına hakimdir. 
Ş rki Akdenizin bu iki ucund:. 

mühim bir coğrafi ve scvkülceyşi 
mevkilere sahip bulunan iki devlet. 
bu~n sulh için çalışan cephede bu
lunmaktadırlar ve yegane gayeleri, 
A vrupanın her hangi biı felfıket~ 

süriiltlenmesine mani olacak şekilde 
hareket etmek yolunu tutmaktır. 

Bunun içindir ki, her iki devletin si
yaseti, nçık ve kat'i bir istikamet 
göstermekte ve hiç bir devlete karşı 

tccavüzi bir fikir ve maksat taşıma
maktadır. Bu sebepten Türkiye 
ve Mısır ara1 rındaki samimi müna· 
sC'bE'tlerin inkişafının devamını gör· 
düklerı ve bunu temin için çalıştık· 
)arı 7.amn.ıı, bütün komşu devletler· 
le olduğu kadar, di~er devletlerle de 
normal siyasi temaskırının devam 
etmesinden memnuniyet izhar ede· 
bilirler. Zaten, siyaseti düri.ist ve a· 
~ık olan kuvvC'tli bir devkt, siynsct 
aleminde daima kudretli bir me\·
kidc bulunur. 

Bunun içindir ki, her iki memle· 
ket, Ankarada aralarındaki samirni 
dostluk münasebetlerini teyit eder· 
lerken umumi siyaset havasında r:ı· 
hat bir nefes almak imkfı.nını haiz· 
dırler. Zin:ı her iki devlet te milli 
hudutları dahilindeki inkişaflarını 
temin hedefı!1i, her hangi bir teca· 
vüzi siyasetin fevkinde tutmaktadır· 
Jar. 

İşte Mısır Hariciye Nazırının An· 
kar..lyı ziyareti iki memleket siyasi 
bağlarını tarsin edecek bir mahiye~ 
gösterirken, B. Abdlılfettah Yahya· 
nın Ankara'dan sonra Balkan mern· 
leketlcrinde de yapacağı ziyaretler, 
Mısırın, B&lkan Antantına dahil 
memleketlerle de dostane münase· 
betler tesis \•e idamcsini düşündü· 
ğünü işaret etmektedir. 
Mısır Hariciye Nazırının Sofyıı, 

Bükreş, Belgnıd ve Atinay.a yapaca· 
ğı resmi ziyaretler, bu suret le siyasi 
ve iktisadi münasebetlerin tesisine 
yarıyacağı gibi sulhün idamesi yo
lunda mühim ve müsbct bir adım n· 
t ı l cağını göstermektedir. 

Dr. R .. s: ad SAGA Y 

POLIJ!ITI: ı . 
Su iskelesine çarpan 

motör 
Karamürselden Büyükaclaya gel· 

rnekte olan Hüseyin kaptanın idtı · 

resindeki •Yeni doğan• motörü dıir1 

Büyükadada yeni yapılmakta oları 

su iskelesine çarpmış ve hasara uğ
ratmıştır. 

vvvvvvvvvvvvvv vvvvwv vvvvv•.i'.I 

iKTiSAT .. LDll ı 

Y apak ve tiftik satışları 
Marmara ve T.rakyanın baıı mırı

takalarmda şap hastalığı büküm süt 

mekte olduğundan bu havaJidell 

gelmekte olan yeni sene kırkım ya· 
pak vetiftik mahsulümüZün meva • 

ridatı bir müddet için dururoşttl· 
Son günlerde hastalık tıımsJJ'lel'l 
bertaraf edilmiş olduğundan nıııb
sul gelmeğe başlamıştır. Tiftik ..,e 
yapaklarınuza Rusyadan ycnide11 

külliyetli &ipar~er gelmeğe bs~Jı· 
ruıştır. 



• lngllterede Türk Sar~st Ftkırıar ı . 
Sovyetlerln Cevabı Gaz~~~~,.~~.~ sayfada! Bır A!navudun .. 

D.. e·ııd·ır·ııd·ı d~şünürvehareket_e~er~irerf'ert, Açık Mektubu 

"lngiliz - Japon 
ihtilafı 

(Baftarafı 1 inci sayfada> 
~ 

mamışlardır. 

Londra, 17 (A. A.) - Times gaze. 
tesi yazıyor: 

' 

u n bırer vatandaş yetıştırmege ehem-
miyet veriyorlar. Buradan çıkacak 
gençler bir diktatörün elinde can -

Paris, 17 (A'A.) - İyi maluma~ a-
\au ınabfeller, İngiliz - Fransız -
Sovyet müzakerelerinin normal bir 
tekilde ılerlediğini bildiriyorlar. 
Zannedildiğine göre, .perşemb~ 

günü Molotofa verilen Fransız - in
g~liz tnuhtırasına karşı $0\')'et reak· 
81Yonunun tevlit ettiği intıba Sov
)'etıerin Baltık meselesi hakkındaki 
\'aziyetlerini tadil etmedikleri anla
fı~akta olmasına rağmen. gayri 
lnusait değildir. 

Pariı arasında hararetlı noktai na· 
zar teatisine vesile teşkil etmekte

dir. 
Diğer taraftan, Paris, Londra ve 

Vashington arasında Uzak Doğu il! 

leri arasında temas teessüt etmiştir. 
Bu temasların bir istişare mahiye-

sız bir alet ve \'asıla haline düşe -
cek, şahsiyetten, tefekkürden mah
rum birer makine olmıyacaklardır. 
Buradan birer adam çıkacaktır. 

Kendi kusurlarile, kendi kuvvetle
rile, kendi kabiliyetlerile iyi veya 
fena birer adam! Fakat her halde 
şahsiyet sahibi birer adam. 

Bazı Muharrirlerin Arnavutları 
İthamı Hiç De Doğru Değildir 

__ ............ ...... --

e:İngiltel'e hükumetinin tarzı ha
reketi açık ,.e sarihtir. Hükumet 
muhtelit bir mahkeme teşkili husu
sundaki teklifinde ısrar etmekte ve 
bu mahkemenin vereceği kararı, bu 
karar ne olursa olsıın kabul etmek
tedir. Fakat Tientsin'deki Japon 
askeri makamları beynelmilel mın
takalarda istedikleri gibi hareket 
etmeğe açlnşrlarsa o zaman muka
bele bilmısil tedbirleri alınacaktır. 

1 

Sovyet 'tevabı dün Kremlin sara-ı 
r.da lngjliz ve Fransız mümessil-
' etine verilmiş ve halen Londra ile 
)~ 

tinde olduğu anlaşılıyor. Bununla 

beraber, Amerikanın noktai naza

rına çok büyük bir alaka gösteril
mektedir. Zira Amerikanın hattı ha-

reketi ·uzak Doğu vaziyetinin inki- ı 
şafında esas unsur olarak telakki e· 
dilmektedir. 

Mısır Hariciye Nazırı 
Dün istanbula Geldi 

İngilterede güıidP zümre işte bu 
ruh dairesinde yf"tişiyor. İlk tahsili- 1 

' ni böyle alıyor, Kcmbriç ve Oksford 
gibi ünh·crsitelerde ayni suretle te- 1 

kamül ediyor. Bu gençler bilgi ba
kımından belki birer canlı ansiklo
pedi dcğ.ildirler. Fakat karakter \'e 

1 
ira<le sahibidirlel'; birer insandırlar. 

İngilterenin büyüklüğü de bun
dan ileri geliyor. f ngil terede ne ko-1 

rnünizınin, ne faşizmin, ne nasyo • ı 
nal sosyalizmin hiı; bir tesir yapa -
maması, İngilterenin bir hürriyet 
ve müsaadekarhk diyarı ojması an
cak bu suretle izah edilehilir. Eton 
mektebinin eski tahta merdivenli 
eski kollejleı'ini ge7.eı·ken. mağlup 
Armada'nın direklerile tutturulmuş 
eski dershanesini dolaşırken, İngi -
liz dostlarımıza, bizi fabrikalar ye
rine burliya getirdiklerinden dola
yı minnettar kaldık. 

Pek muhterem beyefendi, 
Takdim ettiğim bu mektup, Arna

vutluga ait olduğundan milliyet 
hissine kapıldığıma veya ifrata dü~
tüğüme zahip olacaksınız. Fakat ya· 
zılarımın asıl özünde anlıyabilece
ğiniz veçhile ben bunları milliyPt 
hissi galeyanından değil, hala ke~
folunmamış olan bir hakikati bu ve· 
sile ile meydana çıkarmak için kal· 
bimde doğan biı· kanaat ve imand:m 
ileri geldiğine emin olmanızı ve bu· 
nun için aynen gazetenize geçirm~
nizi derin saygılarımla dilerim. 

Talisiz Ama\'1.ıtluğun İtalyanlar 
tarafından istila edilmesi münase
betile Arnavutluk ve Arnavutlar 
hakkında muhtelif suretlerle bazı 
neıriyat vaki olmuştur. Bu meyan· 
da bir muharrir de cArnavutların 
böyle bir akibete düşmeleri muhak
kaktı. Çünkü Arnavutlar Türkiye· 
den ayrılmak için çok uğra~tı\ar ve 
muhtelif isyanlar cıkardılar demiş
ti. işte bilerek, bilmiyerek dermc-

bahş~den ancak bu fedakarlıktır Biı· 
muharririn liitfu ve merhameti de
ğildir. San'atın süflisi olamaz. Alın 
terile çalışıp kazanmak ayıp değil
dir. Muharririn çoban dıyerek be
ğenmediği kimselerin bugün mem· 
lekette sayısız çiftlikleri vardır. Şı
racı ve ci~erci AmRvutlann bu ka
wnçlarla meydana getirdikleri S· 

pnrtmanlat görülmüyor mu? Gaflet 
le yazılmış yıazılara hayret etmemek 
te kabil değildir. Acaba bu muhar
ririn mensuo olduğu ·aile ashnd9n 
zengin ve tüccarı mııteberandan ve· 
yahut ta bir fabrikatör müdür? 

Vaşington, 17"(A. A.) - Tientsin-
deki vaziyete tahsis ettiği başmaka
lesinde Washing\on Post, gazetesi 
Amerikanın bu meseleye karşı ala
kasızlık gösteremiyeceğini yazmak
ta ,.e Amerikalıların büyük bir kıs· 
mının, hükumetin müsbet bir hare· 
kette bulunması taraftarı o1ıhı.tunu 
ilave eylemektedir. 

Vaydman 
İdam Edildi 

<a..tarafı 1 i8d .,ıüa) ı rada ve Ankarada bulunduğum 
l'lhtınunc1a Vali ve Belediye reisi müddet zarfında yapacağım temas- ı 
:boktor LCitfi Kırdar, Merkez Komu- lann kard~~ Türkiye ile Mısır en· 
:t-.ıı, Emniyet Müdürü. Mısır Elçisi sındaki bağları bir kat daha kuv
;"'e ~onsolosu, Mısır elçılik erka- vetlendireceğine eminim.» 
tıı \'e kalabalık bir halk kütlesi ta- A bdOHet tah P .. • J llftdlr? 
taft~flan hararetle karşılanmııştır. 1 Güzide misafirimiz Abdülfettah 

~181lfir nazır, rıhtımda askeri me- Yahya Paşa kardeş Mısırın mümttz j 
~IStnıle. karşılanmıştır. Bir kıt'a as- ve gerek yerliler, gerekse ecneoi I 

er seıaın resmini ifa etmiş ve ha- j mehafili tarafından çok sevilen v~ j 
~r bulunan bando muzika ev\•el:i saygı gösterilen mümtaz bir şahsi-
n ısır, sonra da Türk milli marştan- yetidir. I 
d~ çalmıstır. Milli marşlar dinlen- Abdülfettah Yahya Paşa, Mısırın 
t'ikten sonra aziz misafirimiz maiye- esaslı ve sağlam bir tahsil görmüş 
t ?'deki zevatla birlikte -askeri se- nazik, yatan vf> memleketine can· 
arnıarnı~ ve Yolcu salonundan ge· dan bağlı tecrübedide nesline men· 
~tek emirlerine tahsis edilen olo· sup bir devlet adamıdır ve deruhte 

1 
Obillerle Per palas oteline gitmi;;- ettiği muhtelif vazifelerle hüküme· 

erdir. ~ ti metbuasına ve hükümdarına gil-
k ~ısır Haricive Nazırının memle· z.ide hizmetler ifasına muvaffak ol-
:tırnizi ziyareti münasebetile bü- muştur. • 

tün rıhtım \'l' Gal ta Yolcu Salonu Sıhhi scbnolerden ötürü vazüesin
baştanba Türk ve Mısır bavrakh- dC'n cekllmi; ob.n Tsınail Sıtkı Paşa· 
li.fo donatılmış ,.e kesif bir halk yerine merhum kral Birinci l'uad 
kütlesi misafırleri hararetle alkı ,. yeni Mısır .k binesinin teşkiline Ah· ı 
larnışlardır · dülfedtah Y~h,·a Pac;a\'ı mrmur et-

Eks ı· Abd 1 miclerdi. an"i dfottah Yahya p~-
•:ı ve maıvetindekı ze\·at P('rapal ':. CıddC'n na7ik ve müc:külatla dolu 

1 otelin · d .k bir de\·rede Mı..:rrın 7in,~mı idarVii· e ın ı ten sonra kcndılerine 
tahsi d 1 ni ele alıın Abdülf0 ttah Ya~va Paşa ı . s e i (in dairc·cre cekilerek is· 
tırah t · · Mıs1rla İnl!iltere arasındnki pürüzlü 
.... :ı etmı!;lcr ve :ıkşam veme!!i· 
•ıı h • meselelr>ri 1' i ve- tPWİ\·eve memur t 
f 

usu"iı surette vemişler ve Abdül- ı 
ettah y h edilen Sir Milee; Larrıoson'la ilk ol"-ı 
~ n va Pnc;n dün kendic;ile 

«orü t fa temasrı l!clmic; ve bu celin va;:i-
. sen stanbul matbuat mümn"i· 

SıU<' · fE>vi muv f(ıkivetlı! hasarmıstır. O 
rıne şunları ÖYlemi tir: 

· zamandan itibarı .. AbriülfC>ttnh Yah
-. ~-- Mcrnleketinize Türkiye ;l:.! 
uııs · va P c;a'nın ismi m"'m1"ketin müc:-

ır arus nda a~ırlardanb~ri devam ~ ki.il ve buhranlı nnlırında kPndile- ı 
en sarsılmaz dostlugv u daha zi_\"a· 

d rir.e t~m e l'n c::i.imulHi manasile is-
e takviye etmek ıçin geldim Şah· timd edilebilecek birint'i sınıf ricali 

:nıa karşı gösteril<>n hüsnü ~abul- 1 dC'' lC't smıc:ında zikrf'dilmiye başlan
~k ıiyade miıtehas.c:isim. Bu- mıstır. 

Validen Bu Haksızlığın Tamirini B'kleriz 
(Ba.~tarafı 1 inci sayfada) : 

ıu tnektubu aldık: 
d ~Belediyenin Hid\vden satın ı:ıl
t~f.ı köşkte 19 aydır b.,kçilik yapı-
8 l'durn. 10 m \·ıs 939 tarihinde Vali 
.:: . Lu~f ı Kırdar köşkü zh·aretc 
"~ dı Ko kim temizlenmediğini gö· 
~l tek bana ve dı. er iki bekçiye işten 
1 Çektırdı Halbuki köşkün temiz~ 1 
:nrnesi işi benim yazifem değildi; 
~Unk·· lrtak u ternızlik hususunda alakada!" I 
tild anılardan bir emir de almı~ d~- 1 

ırn. İlk bekçilik vazifesini alır
tun "azıfemin yalnız köşkü ve koru
lu tnu~afaza etmekten ibaret oldu
eı tebiığ olunarak o gü.1den, i~te:ı 
tUr Ç~ktirildiğim tarihe kcıdar her 
te lu sıkıntı ,.e meşakknte göğüs ge
l\ r~k gereği \'eçhile elimden geldiği 

hangi ağuşa sığuuıbilir? Henüz mek
tepte okuya'i üç çocuğumun gıdala
rını ne- ile temin eder, onları nasıl 
avutabiliıim? 

ŞJmd· Belediye fakir çocuklar ; . 
çın şefkat ym·alan açmıya çalışır

ken benim masum <'\•latlarımm bu 
neticeye varrr:alar! doj!n mudur? 
Bunu s~zin yüksek deialetinizin adil j 
takdirine bırakıyorum. Böyle bir sü 
rü haller içerisinde bocalıyan müş
fik bir baba olmam sıfatile hak isti
yen sesimi başta sayın valimiz bıı- j 
lunmak üzere alakadar makamlara 
ulastırabilirsem yine bahtiyarım. 

Çünkü o makamlar da. hizim ve bi
zim gibilerin babasıdırlar ve böyle 
haklı ferystlar duyunca, icabına ba· 
karak, hakkımızı vereceklerinden e. 
minim.» 

İngiltcrede bizi en çoıl' mütehas
sis eden .şeylerden biri de gördüğü
müı samimi hüsnükabul, nezaket 
Vt~ muhabbet olmuştur. Bunda bi-j 
zim kalbimizi celbeden nokta bütün 1 
bu sempati tezahürlerinin bizim şa
hıslarımıza değil, vatanımıza taal
lük ettiğini düşül\mekti. Çünkü ya
pılan ikram, inkılap Türkiyesinin 
kazanmış olduğu takdir ve hayran
lık hislerinin bir tezahiirü idi. Lon-

1 drayı ziyaret eden altı meb'us ve 
gazeteci, inkılap Türkiyesinin mü-1 
messili olduk!arından dolayıdır ki 
B&şvekil ve Hericiye Nuzarından 
başlıyarak büyük bahri ve askeri 
rnaWam!arın. matbuatın vesairenin 

bu kadar ııazik \'C samımi muame-ı 
lelerine nail oldular. 

Bu kadar mühım sıyasi meseleler 
Ye meşgaleler :ırasında, Türk heye
tine sayfalarında yer a~ ıran İngiliz 
matbuatınu da bilhassa teşekkür et-
mek borcumuzdur. ı 

Pazar günleri intişar eden en mü
him gazetelerden Observer'den ~u 1 
fıkrayı alıyorum: 

cBriti~h Council miimtaz Türk ga
zetecilerinden miirekkcp bir heyeti 
Londraya davet etmekle mühim ol
duğu kadar sosval bakımdan da hoş 
olan bir hizmet ifa etti. Bugün A,._ 
rupada karşılasan diplomatik kuv
vetlerin şu nazik mu\'azenesi mc -
selesinde Türkiye çok esaslı kıvme
ti haiz olan bir amildir. Türkiye 12 
ma \'ısta İngiltere He milli emniyet
lerinin muhafazası hususunda mü
tekabiliyet esasına mi.istenit uzun 
vadeli bir uzlnşm::ı imzalamakla 

1 
sulh blokunun ku\'v<'t bulmasına! 
mühim suretle hizmet etmiştir. Av
rupa ve Asyanın kapıları Türkiyc
nin elindedir. V:ııiyeti ona bir bü
yük devlet halini \'ermektedir.» 

Biz, şahıslarımız hakkında yazı -
lan teveccühlü ve muhabbetli söz -
leri okurken bunları işitmek şerefi-! 
ni bize, tarlada çalışan köylüleri-ı 

mizdcn başlıyarak müttehit bir cep- i 
he halinde yalnız vazifesini yapmak-1 
la meşgul asker ve sivil biitüı;ı va -j 
tandaşlarımızın ahenkli ve vatan -
perverane mesaileri temin ettiğini 

düşünerek bu bakımdan iftihar edi
yorduk. ffüse)·in Cahid YALÇIN 

y;n edilen bu gibi mütal~alar, ha· 
kikate temas etmemektedır. Arna· 
\•utluk isyanlarının hiç birisi ecnebi 
propagandasile yapılmamıştır. Ar

navutluk hiç bir vakit kütle halin
de bir istiklal mefkuresinin mevcu
diyetini gösterememiştir. isyanlara 
sebebivet \•eren hükumeti !:abıkanın 
bazı iktidarsız ve idaresiz memurla- , 
rı idi. Mesela: Bir livaya hir muta-. 
sarrıf. bir kazaya ehlivelsiz bir kay
makam gönderilirdi. Bu zatl~r, ah
vali mahalliveye vukuf peyda et
meksizin ilk isleri -silahla dolaşmak 
memnudur- diye bir ilan cıkarmak· 
tı. Halbuki, zaman icabı dolavısilc 1 
ahali silfıh taşımak zaruretinde idi. 

Çiinkü canl rını ancak. bu . sur~tlc 
kurtarabilirlerclL Nitekım bır cma· 
vet vukuund'.l katil derdest edilem!
;.0rdu. Çünkü katil Mnlsp:wa firar 
\'e iltica cdivordu. Mıılsoa adeta ec
nebi bir devlet gibi bunları kabul e· 
din teslim etrhh·nrclu Hiik ·ımC't ic;C" 
takihatı orava kndar vanmnkt:ın acii 
idi. i "le is\' On sekli \'<'rilC'n vs ka viin 
hirroilu da böyle t"'-rı~rlüc; <'rlivnrdu. • 
En son v(' vl:"c;i m;kv1c;tn KosO\··da 1 

v:-ıki olon isvıın ise o 7"mtm ittih:ıt
c lıkla itq:,fcılık aras•nrl ki rc>kabet 
dolrn·ısilP d~E1n•uc::tıı. {~c::künte o ta
rihtr kü1livetli bir surette toplanan 
arpıwt tl-ır jc;t:\dalivf't VP\ .. ıhut 1 

trııht<ır•"\·P ıd&resi '•t'7tı V<" talep et· 
mi<ı rıısavdıhr. o V'lkit ft•ih<ıtı-ıhrın 
PmE 11,,.rin(' 11i1mf't "' mivC'n 'Kamil 
Pı -ı s-ıd '""t mevki;nd<' huluıını"':;ı 
nnl.,v1o:i11' bıı 8t"7ll V<' tnlPb;P kabul 1 
\'t> :.,•.., rt"'l f1İON'C'~İ ~ünhPSİ7dir. 

F..,kqt bfrvlc bir t:ı lE'P \'P :ır71t U· 1 
wnınu'1 hnv:ıl;nrlı>n ırı>rmr7oi 

Bu ictimada lsmail Kerr lin fikri
n" hizmet edenlerden birkaç ki~i 
belki bu fiki,.rl(' hulunabilmi"t·r Fa
k;ı~ jc•ikl:ıl f"k•inin ortava atılması 
hic ki.nıccnin 1 addine dü;müYordu. 
Arna\·utl:ırd-ı bövlc bir zirrh·et 
vokmu". bunlar icin acırım cEvet, 
İsmail Kemalin hemnnlnrı bunun i

çin çok uğraştılor. Fakat' muvaifa1:< 
ohmadılar. Lakin Ali Kemal İstik· 
lal Harbine karsı Konva isvamnı 
çtkarmıva muvaffak olmuşlur.) 

Bir muh:ırrir di,·or ki: Arnavutlar 

çoban, bozacı, şıracı, pi,·azcı ve ci
ğerci islerile sadrazamlığa kadaıı 

yükseltildiler. Zavallı muharrir. 
it adar sadıkane çalıştım. 

Si oruma hususundaki eksiksizlik 
rı'!:..an Valirnizin teftişlerinde yüksek 
lra}btla~ına çarpmıştır zannederim.! 
ltıe]c:ı vazifemi sadıkane ifa et
bu tıme rağmen açıkta kaldım; 
e~ suretıe beş nüfustan ibaret olan 
ita~dı ailem perişan bir vaziy~tte 
lib~ı~tır. Bu hüsran yetmiyormuş 
itle ~Çururna yuvarlandıktan sonra 
dit ~1! olan mayıs ücretimi mütead
larn liracaatlarıma rağmen el'an a
~ adırn. Fazla olarak Beykoz kay-

bın.d~rnı .. ~~rile 9 haziran 939 tari · 
l'J.trı butun efradı ailemle eşya1a
~eb~kağa .atıldı. Tasavvur ediniz, 

YENİ SABAH - Biz himmetli ,.e 
hakperest valimiz Lutfi Kırdarı ida
re hayatında tcvakkisi mümkün ol
mıyan ufak tefek hataları görür gör
mez o hataları tamirden zevk alan 
mert ve c~ntilmen bir idare Amiri 
olarnk ~anımıya alıştık. Kendilel'i 
İstanbula ilk geldikleri gün bunu 
açıkça söylemişler ve gazetecilere: ı 
cBen de insanım. Nihayet ben de 
yanılabilirim. Yanıldığımı bana söy
lerseniz müteşekkim kalırım.> de· 
mişlerdi. 

rilmişse - ki akıl ~e insaf ta bunu Devrei istibdatta milleti mahkıime
icabettirir, zira üç kişinin koca bir ye karşı istimal olunan bir t:"tbir var
köşkle vasi bir koruyu muhafaza dı: Nam nimetle ncrvPrdc iken ha
hizmetinden başka ayrıca büyük ve inliklerinden vazgec:mivorlardı>. 
müteaddit odalı bir dairenin temiz- Arna\•utlar, bu memlekette bir 
liği işile de meşgul olabilmelerine müsavatı tamme ile yaşamışlardır 
maddeten imkan yoktur- onu niha-
yet kendisine vazife olarak verilme- ve yaşıyacaklardır. Hiç bir milletin 

fazla imtiyazını ve ve istisnaiyetini 
miş bir işten mes'ul tutmak Ye iş -
ten el çektirerek üç çocuğile soka~a cekemezler. Çünkü bu vatan için 
atmak elbet ne vazife ve mes'uliy.,,t canlarını ve kanlarını feda etmişler 
mefhumlarına, ne de insaf terazisi· ve ediyorlar. Mesela; benim veti~
ne sığdırmak mümkün olamaz. He· miş üç erkek m•lfıdım vardır. Ücü de 
le bu bekçinin işlemiş olan mayıs bu memlekette askerlik mükellefi-' 
ücretini vermemek büsbiltün haksız yetlerini ifa etmişlerdir. Yarın bir 
bir hareket olur. harp çıkarsa üçü de meydanı harb~ 

•ile be on parası bulunmıyan bir 
~at a.baı~ Wyle eltrn bir vaziyette 

a atılı11a ne yapar? Nereye, 

Sayın Lutfi Kırdıar'ın bu müsaa
desine dayanarak yukarıdaki şikl
y&t mektubunu aynen neşrediyoruz. 
Şayet &abık bekçinin iddia t>ttlll gl· 
bi temizlt.k var.ifest llend•aıne ye. 

Sayın Ldtfi Kırdar'm ehemmiyet- koşmıya ve canlarını feda etmiye 
le bM hldiMY• dikkat nazarını çeke- har;ır ve amadedir. Şıracılıktan sad
rla. -. .razamlığa çıkmak hakkını bunlara 

Diğer bir muharrir diyor ki: Bal
kan harbinde ordumuza karşı silah 
istimal ettiler. Acaba bu vak'a nere· 

'\ 

de olmuştur? Bendeniz o tarihte ti· Versailles, 17 (A. A.} - Altı kişi· 
mali Arnavutlukta kaıa kaymaka- yi katletmiş olan Wadmann bu sa • 
mı idim. Askerlik V:\zifesile mükel· bah kiyotinle idam edilmiştir. 
lef olmadığım halde harbe iştirak et- !!!~!'!!!!~!!!!!'!!!!!!'!"'!~!"'!"''il!!!!!~~~!"!"!~ 

Kralın maivetinde bazı ahlAksız \'e 
tim. Debre, Lom, Pir1.ren 'e Yakova " 
ahalisinden dört, bl"Ş bin göniillii ile rezil Arnavutlar ötedenberi İtalyarJ 

1 muhiblerinin iğf alile İtalyanların 
Çırnalo\•a Boğazınd;ı Sırplar a çar-

muahedesine ve sözlerine iti-
pıştık. Pfrzircnden cıktığımız sıra· m:ıd ederek aldanmışlardır. İtalya-
larda Pirzrcnin ı·cdifi \'e Ko~e. ka-1 nın Arnavutlukla muahedesinde 
zasının ınüstahfoz taburları bızımlc 

Arna\·utluğun istiklali ve Zogo
beı:aberdi. Yalnı;: geric!e kalan iki, 

nun rejiminin muhafa?.a edileceği 
üç neferin mavzcrleri alınmak içın esaslan \"ardı. İşte İtalyanlar bövlı 
Yakovanın Haskôyünden bırkaç ser-

bir muahedeyi feshederek Arna\•ut
seri üzerine silah atılmıştır. Bundan 

ld ğ luğu işgal ettiler. 
ba~ka orduyn karşı silah atı ı ı Kral Zogo son zamanda Arnavut· 
yoktur. Acaba bu vak'a mı .Silah a-
- luğa çok güzel bir hizmet etti. Bu 
tıldı şeklini ahyor? Bu harpten ay· da Arnavutluk Meclisi Mebusanımn 
l·ıldıgv ımız "aman '-·olda tesndi.if et- f 

•· " verdiği bir kararla talyanların ser· 
tiğimiz dört, beş zabiti de beraber best olarak Arnavutluğa girmesin• 
alarak O gece misafir olduğumuz 

tnüsaade edilmişti. Fakat Kral Zo
kövde tatlıs!na varmcıva kadar kar-

• d go buna mukavemet ettj Gerçi ne-
nımızı dovurduk Bu zabitler c 

tice itib rile bundan da birsey çık· 
berhovattır Şimali Ama,·..ıtlukta1d 

madı. F kat. Draçta Avlonvada, İş· 
vak'alar bundan ib:ırettir. Cenuhi 
Ama\ utlukta cE:revan· eden \ akaviı kodrada , Tiranda da üc, dört bin ki· 

şiclen fazla İtalvanın telef olmasmı 
bilemiyorum. 

Balk n Harbinin bu suretle hita· 
rrıında'1 c;onra Adı ivatik meselec;i 
dolayıc;ile Vilson orPnsibi1e hic te 
münasebeti olmıv:ın ufak bir Arna· 
vuthık te..nkkül etti. Bu 2aw1lh ve 
bedbnhl Arnııvutlugun tesE'kkülünı.i 
yinf' Pcııebi hi.ıkümetleri çekemedi· 
ler Kumnrıovnlı Arif liikmC't n mm 
dn bir s'le Snc;\"ıva cok para da!!ıta· 
rıık rıhalivi ik'1:ı. C'ttiktrn sonra .Tür
kivC'd"n bir Prenc; ic:t('viniz d;,.e \;ı. 
vam <>llidiler Fıı~ot bunu mütea
kip orens hir ka7::ıva uerı•· nk bu 
\'azifenin ikmalini E'}:ıt 'I'ootanive 
bır kmıc;tı Bu proP:ıı?andada. Tür· 
kiv<' buralara memurlar C!Öndermic;. 
ve bövle arzu edilivor. dPnil<.>rek ca
hil ah:ılivi illf:ıl edivorlnrd . Bu ca-
hil ve !'ıfıl:me hareketlere karc;ı 

Prens Vid Avusturva vevahut Al-
manva yac;ıtnsile ını yoksa kendi ar
zusile rıi Ti.irkiveve miiracaat ettiği 
de isitilmic;ti. Türkiye bunun üzeri· 
ne zaten sivaseti Cermen sivac:et;fe 
birl"sik olmasmrl~n bu is ic:in heveti 
nac:ih:ı sıfntile İst:mbuldan Arn'l· 
vu+lııi1a hir hevet gönderildi ki. bu 
hew>tin icinde ben de dahildim. 

Biz Brendiz.iye cıktığımızdan bir 
gün ev\·cl Prens Vid de Arnavutlu
ğu terketmh·e mecbur kalmıslt. He· 

yet Draç tarikile Tirana gitti. Hak;f 
kalen cahil halk guya Türkh·e" \ 

hizmet edivoruz fikrile bu işe giri5· 
mişler. Dl"'mek ki, biz oraya daha ev
vel varmıs olsaydık, prens orada ka-

lacaktı. Avni halk bu hakikati anla , 
dıktan sonra kendilerini teş\'ik cdt>n 
Es:ıt Toptani ile çarpışmıya başla-

sebebivet \ erilmiştir. O muazzam 
son derece mücehhez bir ordu ile 
birkac j.:ındarmadan ibaret Arna
\'utların bu çarpışması. bi.iyük bir 
şerd ve muvaf fakiyet teşkil etmic;
tir. Bundan dolavı Kral Zo~o da ci
han taT hinde takdir ve tahsine na-
il olmuc;tur. Zavallı Arnovutluk cok 
bedbnht oldu. Fakat mazisi çok :par
bktır. Bunu kimse inkar ede

0

me7. 
Bu devlete ötedenberi çok fazla 

bir bağlılık gösterdiklerini. kanla
rile c.ml:ırile hizmetler ettikleri da 
hit' unutulmcı.mak gerektir. Bilba~sa 
meşrutiyet idaresini bu mcmleketcı 
nrmıvutlar getirmiştir. Bunu hala 
orduvu idare eden birçok büyükler 
de bilerek takdir ederler. Hatta H:ı
rcket ordusu Arnavutların mil'i 
semboHi olan beyaz küliıhlarile ts
tanbula gelmişlerdir ve o zaman bu 
kü liıhlqr çok kıymetli idi. Rumeli 
halkından buna iştirak etmiş olan 
Türkler de Arnavut olmak sevdası
na düstüler \'e başlarına bu külah
ları geçirdiler. Çünkü o zaman Hür
rivet kahramanlarından en büyül{
leri Arnavutlar sayılırlardı. Hiç ha
tırımdan çıkmaz. Sadrazam Hakkı 
Paşa merhum Meclisi Meburan kür
süsünde; Arnavutlar Osmanlı tacı· · 
nın pırlarıtasıdır. Diye tavsif etmiş
ti. İstiklal Harbinde de büyük ku
mandanlar ve namlı, cesur Arnavut 
çete reisleri vardı. Demek ki, Arn:ı· 
vutler bu devlet için ÇJk cansipara. 
ne hizmetlerde bulunmuşlardır. 

İki bin senedcnberi Arn•vutlıır e. 
sir bir millet olarak yaşamamışlar· 
dır. Tarihte Arnavut Krallarınır. 
maiyetlerile bi· likte memleketlerinl 

dılar ve kendisini Draçta muhasan terkettiklerini gördük. Fakat bun-
ettiler. Muahharan İtah·a. Avustur· lar yine hür bir tahtta icrayı salta
ya ve Almanya ile vapılan muah0

- nat etmişleroir. Bugün bütün ı!"ede
deyi bozarak Es:ıt Toptaninin imda- ni devletler mütecavizlerin aleyhin-
dına yetişti ve Arnavutluğu istila de ittifak edisrorlar. Neticede de mu
etti. Bu müddet içinde Esat Toptani vaffak olacaklardır. timıdimiz çu!c: 
arnavutluğuri hükümet reisi olmuş- kı..vvetlidir. Cenabı Hakka bunun i-

ttL Fakat az sonra o da bir kurşunl11, çin gece gündüz dua 0 diyoruz. 
ortadan kaldırıldı, yerine Kral Zo- Gösterdiğim tarihler sırasındaki 
go geçti. fiiliyatından hiç bir muharrir Arna-

Kral Zogo Arnavutluğun emniyet vutları tahkiı edemez. Fakat ne ya
ve asayişini \·e hüsnü idaresini te· payım düş•nlerin dostu olınJz der
rnin etmiyc muvaffak olmuştu. Yal- ler. Fakat hekkı ve hakikati bilenler 
nız en büyük hatası Balkan Antan- ve takdir edenler pek <''lktur. Bu da 
tına dahil olmamış bulunmasıydı. bize yeter. Bu vesile ile arzı tıürmet 
İşte İtalyanlar bu fırsattan istifade ed:eriJP~ 
ederek Arnavutluğu işgal~ ettile_r.:,.l · Debrell: Halit Koy~ 
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''Haydi Mustafa Be!,, 
Narayı Atar Atmaz 

Bir Hamle Etti 
Karabekir 

Mustaf aycı: 
Fakat; davul zurna susmuş, Bekir 
de hasmının ~öğsüne day·anarak 
birşeyler söyliyeceğini anlatmıştı. 

Geçen hafta Fenerbahçenin yıl 

aönümü münasebetile boş bırakılan 
Milli küme maçlarına dün Şeref sta
dında devam edilmiştir. Günün cu· 
martesi ve Beşikt:ışın İzmirde bu ta
kımı kolaylıkla mağllıp etmiş bu
lunması seyircinin azlığını mucip 
olmuş ve Beşiktaş - Doğam=por an
cak iki bin kişi önünde karşılaşmış
lardır. 

Takımlar: 

Şild fi:ıali 
Fenerbahçe-Hilil, saat 10 da 

ve kupa maçları 

Milli kU m• mi!çları 

Bekir; davul zurnalar susar sus
' maz, iri ve boğuk sesile şu yolda ba-
1 ğırdı: 

Beşiktaş: Mehfnl?t Ali; Taci, İbra
him; Hüseyin, Bedii, Feyzi; Hayati, 
Hakkı, Nazım, Şeref, Eşref. 

\ 
Doğanspor: Mahmut; Fethi, Re-

cat· İrfan, Halit, Abdullah, Mehmet, , 
ıı' ' 1 1 Macit, Fuat, Yusuf, Sabri. 

\ Hakem: İzzet Muhittin Apak. 

Almaalar tarahndaa bir Ruı eaausuaun kurıuna dizilişi 

Dördüncü dakikada Bcşiktnşlılar 

oldukça büyük bir tehlike atlattılar. 
Macidin fi.it atmakta~·gecikmesi İz-. 
mtre gilzel b1r sayı fırsatı kaçırmıya 
mal oldu. 

Fransada, «Casuslar fevkinde• ki 
laaliyeti hakkında anlattıkları dik
kate ıayandır. 1887 de Almanya he
sabına :r·ran&&da çalışan ve aslen Rus 
olduğunu söyliyen, ayni zamanda 
Comte L. namile maruf olan Tbe -
ophile'in harekatını takibe memur 
!dildi. 

yapacağını şaşırmıştı, fak.at ne de 
olaa beni suda bırakamazdı. Ken· 
dimi kaybetmiş gibi duruyordum. 
Beni, Myığımın battığı civarda bir 
binaya götürerek orada konyak içir
d)ler ve kuvvetli friksiyonlar vası
tasile sözde hayata yeniden getirdi
ler. Halbuki bütün bu gürültü, pa
tırtı arasında gözlerimi dört açmış, 
etrafta birçok torpiller müşahede et
miştim. Yalnız, burada olması düşü
nülen Müller cihazile mücehhez tor
pillere rastgelmemiş ve bundan da j 
büyük bir sevinç duymuştum.> 

İzmirlilerin gayreti, oyunun .akışı· 
na yavaş yavaş hAkim olmıya başlı
yan Beşiktaşın görerek oynamasıı 

karşısında müessir olamıyor. Maa
mafih, Siyah-Beyazlıların da tam o-

G. S ray D\lğa s_Jor 17,30 dil 
Ankarada: 

Midelı!k Vandcrcr~.eemirspor 

oy~adıklarını goniyoruz. Maamafih 1 
İzmirliler de yorgunluklarına r::ığ
men fırsat bulunca hücum yapmak
tan geri kalmıyorlar ve oyun İzmir
lilerin Beşiktaş nısıt sahasında iken 
5-1 Beşiktaşın gam· ~;"'tile bitti. J 

Şerefin ülümü- ı 
nün Yıl dönümü 

- Ey ahali ... Mustafanın yaptığı 
nı gördlinüz ... Ben hiç ses çıkarma-
dım .. ve yine de çıkarmıyorum ... 
Pehlivanlıktır bu ... Mustafanın yap· 
1 ıklarım kabul ettim ve yine ne ya· 
parsa kabui ediyorum ... Fakat; ben 
de yaparsam o da kabul etsin ve siz 
de ses cıkarmayımz .. dedl. 

Ve .. s6zünü şu suretle tamamladı: 
- Haydi davulcular, zurnacılar, 

çalınız .. : Görelim cümbüşü şımdi. .• 
Dedikten sonra; bir yay gibi ol· 

duğu yerden fırladı ve hasmının ü
zerine atıldt. Ayni zamanda da ikin· 
ci olarak şu narayı da a~tı: 

- Haydi Mustafam be!.. 
Bekir, elense tırpanlara başlamış-, 

tı. Elenseler ve tırpanlar o kadar 
zorlu idi ki, her vuruşta Mustafanın ı 
ensesi ve baldırları helvacı matlağı 
gibi ötüp duruyordu. 

sin?. bu pehlinnt•::1. yalcı~ır mı? .. 

Bekir, bu ba~ırtıl.ar üzerine bo· 
yunduruğu kendillfir.deıı çözdiİ· 
Mustafa; sersem, st>ısem ._yakta sal· 
]anıyordu. 

cOnu yakından takip ediyordum. 
ile onun Fransız zabitleri ile 
,Upheli miinasebatta bulunduğunu 

l!.6rdüm. Bilahare bu adamın Fran-
117. or iusunun lejyor. ctranjerinde 
;ahştığı ve hakikatte Fransa hesa
bına, Almanya aleyhinde casusluk 
ettiği kanaatıne vardım. Bu adam, 
Berine, tam D. in kurşun geçmez el
bisesıni keşfedip Alman askeri ma
kamlarının ellerine tevdi ettiği za-

1 mıın geldi. Thfophilc'in, bu kumaş-. 
truı bir parça elde ctmeğe muv· f · 
fak olduğunu keşfedince, yegane I 
arzusunun, bu parçayı Fransaya 
satmak olduğunu takdir ettim. Ken
disini tevkif ettirdim. Fakat yüksek 
trkanıharbiye, bir Fransız casusu -
nu kullandığından dolayı hicap du
yarak bu iki yüzlü casusu mubake
me ettirmek istemedi.» 

1894 te, Wındell Fransız ordusu- j 1 

nun toprak altı telgraf sistemini ' 
ke~fetti. 

Mustafa, Bekirin bu haline şaşır
mış, karşısında büzülüyordu. Biraz 
evvel hasmının sükunetinden isti·ı 

fade etmek fırsatını bulan Mustafa. 
bu sefer Bekirin ayranı kabarmış 

bir STVash gibi saldırması karşısın
da büzülmüş ne yapacağını düşünü1 
yordu. 

Bu aralık, Bekirın tekrar ı>Hni 
havaya kaldırdığı görfüdii. Davul 
zurnaları susturmak istiyordu. 

Davullar, zurnalar dmdu. Bekirio 
iri sesi işitildi: 

1892 de Windell, bizzat kendisi 
bir Fransız zabiti üniformasını gi -
yer: cHudut boyunda yapılacak o
lan ve askeri makamların gizli tut
mak için uğraştıkları büyük manev
ralar sırasında idi. Almanyada ya -

, pılmış bir Fransız üniforması taşı -
yordum. 

Bu elbise, manevra sahasının ol
dukça yakınında mevki almış, 15 a
lay binbaşısının elbisesi gibi idi. Bu
nu, hududu geçtikten sonra tren içe
risinde giydim ve manevrala:::- baş

ladığı sırada ben de, tatbikat sa
basına yaklaştım. Üniformam saye
ıinde, bütün sivil şahıslarm hariç 
tutulduğu hatlar içinde serbest su

rette dolaştım... Akşam üstü. üni
formamı çıkararak, seyyar satıcı kı
rafetinde manevraları yakından ta
kip ettim .• 

Windell, ertesi sene Toulon'da o 
ıcadar muvaffakiyet elde edemedi: 

1896 da, kendisinin cmeı:leğinin en 
büyük muvaff akiyetini> elde etti, 
Windcll General de Bois deffre ta
rafından çizilen ordunun yeni sefer-/ 
b~rlik pianını çalmıya muvaffak ol
du. Alman casus hatıratında şöyle 
diyordu: 

cErtesi gunu, cüzdanı getırene 

3500 frank mükafat verileceği gaze
telerde ilan ediliyordu. Halbuki, 
ben, kıymetli kağıtlarımla çoktan 
Almanyada bulunuyordum.> 

Bir sene ı:onra, Fransız topçu ve 
istihkam zabitleri tarafından Paris 
mevkiinin tahkimatına müteallik ça
lışmalarda, yapılacak tadilatı gös
teren dört dnyagram'ın asıllarını 
Harbiye Nez.:ıreti bürolarından çal
mak için. tekrar Fransaya geldi. 

Mevzuu daha fazla uzatmamak İ· 
çin y.alnız şunu :ıavc edelim ki, Win
dell o zamanlar Harbiye nazırı olan 
Fenersl ~frrcuri'nin maiyetine ara
bacı sıfatile girmiye muvaffak oldu. 
Bu suretle, n.nıra, Alplerdeki askert 
yolların teftişi için yaptığı feyahat
te refakat etti ve yine, nazırın, as
keri müesseselere ve istihkamlara 

yaptığı seyahatlere .arabacı sıfatile 
iştirak etti ve bu son muvaffakiycti
nin şefle.:-ine hakiki bir ispatını gös
termek için, nazırı seyahatlerinde a
rab:ısile götürdüğü sırada diğer bir 
Alman casusu taTafmdan kendisinin 
arabacı kıyafetinde bir fotoğrafını 

aldırdı. 

AVUST·URY ALI BiR CASUS: 
LA REZE 

Beru'daki Avustur)\1 - Macaris
tan elçiliğine Lareze, ilk defa ola-

rak gelip te, Avusturyanın gizli teş
kilatı olan Evidenz - Bureau'da ça-

c Yüzbaşı Von Borsen Fransızla
rın, Alman bahriyesi tarafından kıa
bul edilen, ve torpilleri sevketmiye 
yanyan Müller cihazını elde ettikle

rinden şüphelendiğinden, 1893 te 
·Toulona gittim. Tersaneye girmek i
çin müteaddit teşebbüslerdf> bulun· 
dum, fakat muwıffak olamadım ve lışmak istediğini söylediği zaman, 
yakalanmak tehlikeleri de geçir- kendisinin deli olduğu 7.annedildi ve 
dim.> derhal uzaklaştırıldı. Fakat bu a-

0 vakit, Windell oldukça cürct- dam, kapıdan çıkmadan evvel: 
k&rane bir tabiyeye müracaat etti: - Bana itimadınız yok. Olabilir. 

c Yapmış olduğum hareketlerin bir Şimdi İtalyaya gidiyoru; gazeteleri 
netice vermediğini görünce, küçük okuyun, icraatımdan haberdar ola-
bir kayık kiraladım ve limana, kü- caksınız, dedi. • 
rek çekere& girdim. Görmek istedi- On gün sonrıa, İtalyan matbuatın

.lim mahalle yüz metre kadar yak- da, Şimali İtalyanın büyük bir kıs
laştığım bir sırada, bir nöbetçi, yo- mında elektrik ~ereyanı veren mu

lumu değiştirmem için elile işaret azzam bir elektrik fabrikasını bü
etti. O vakit hiç düşünmeden kayığı yük haasra uğratan bir suikastten 
devirdim. Benim için yüzerek rıhtı- bahsediliyordu. 
ma çıkmaktan başka yapılacak bir Bir müddet sonra LaTeze, elçiliğe 
çare yoktu. Hava fena idi, karaya yeniden geldi ve: 
vuıl olduğum zaman yorgunluktan -;, Okudunuz mu? diye sordu. 
bitkin bir vasiyette idim. Nöbetgl ne ,...,.,,.,, (Devamı var) 

Bekir, çileden çıkmış bir aslan gi
bi çırpınıyor ve ikide birde narasını 1 
sallıyordu: , 

- Haydi Mustafam be!.. 

Bay AbdlHkacllr llatifalde Şer~fi Anarken 

Bekirin bu narasında mana var
dı. Yani Mustafayı evvelki gibi gad
darane harekete davet ediyordu. 
Bekir, hasmına bir alay elense tır-! 
pan attıktan sonra, bir biçimine gc- ı 

tirerek boyunduruğu taktı ve geber. : 
tircesine boğmıya başladı. yunlarını oynadıkları iddia edile-! 

mez. Vuruşlar ekseriya hedeflerini 
bulamıyor. Daima gayretli takım ev
safını gösteren Be~iktaşın enerji ba
kımından izmiılılı·.rin altına düşme
leri (taraftarlarınd-.ı Lzmirlilere e
hemmiyet vermiyorlar hissi olr:ıa
sa) hiç te iyi tesir bırakmıyacaktı. 

15 inci dakikadan sonra Beşiktaş· 
hlar vaziyete daha ziyade hakim ol
mıya başladılar. Hakkı ile Şeref, Do
ğanspor müdafaasını kolaylıkla at
latmıya başladılar. Fakat topun şüt 
vaıiyetinde yakalanamaması golü 
mütemadiyen geciktiriyordu. 

20 nci dakikada Hakkının bir pa
sını yak.alıyan Nazım, kalecinin kol
}arı arasmdan topu ağlara taktı. 

Bu gol, İzmirlileri yeniden can
landırdı. Dört dakika sonra bir kor
ner vuruşu esnasında Mehmet Ali 
topu kalenin içinden çevirdi. Yakın· 
da bulunan hakem vaziyeti tesbit ~
derek golü verdi. 

Berabere vcaziyet o:nmt•n hızını 
büsbütün artırdı. Miicadclenin Be
şiktaş lehine biteceğini hissettiren 
alametler var. İzmir müdafaasmı.1 
bocaladığı görülüyor. 28 nci daki
kada Hakkı. Şereften gelen bir tonu• 
harikulfıde bir vole ile ikinci defa 
İzmir ağlarına taktı. Yedi dakika 
sonra da Seref. t:ım kö<:evi bulan bir 
plfıse ile üçüncü Be~iktaş golünü 
yaptı. 

Hakem. sertleşmek jstidadmı gös
teren oyunu sık <fi k ceza \•uruşlarile 

bertaraf ediyor. Nitekim c:ok sert 
oynıyan Beşiktaş sağ muavinile Ha
yıatiye sık sık tekme at::ın İzmir sol 
muavini birer ihtar aldılar. Birinci 
devre bu suretle 3-1 Beşiktaş lehi· 
ne bitti. 

Besiktaşlılar, bu devrede Hnkkı
nın sol bir şütile dördüncii sayıla
rını, Şerefin müdafaayı atlattıktan 

sonra kaleciyi de geçerek yaptığı 
hafif bir vu~uşla be~hıci golü rle 
yaptılar. Bundan sonra Be"iktaslıla
rm İzmir nısıf sahasınd~ tek kale 

kar~ısındaki Yahya Efendi derga
hında Bölge, Beşiktaş klübü ve di· 
ğer klüpler azaları, Şerefi sevenle
ı-in i~tırakile yapıldı. Bölge ve klü
bün çelenkleri Şerefin mezarı başı· 
şına bırakıldıktan sonra Beşiktaş 

Mustafa, gıraktı~ordu. Ağzından ı 
salyalar akmıya bnşlam?şlı. Bu hali 1 
gören Mustafa taraftarları bağırm1-
ya başladılar: 

- Ne oluyor? .. zorla mı yenecek-
klübü idarecilerinden ve Şehir Mec- !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~ 

lisi azasından avukat Abdülkadir Kupa Maçları 
söz alarak, Şerefin Türk sporuna, 
klübüne yaptığı hizmetleri, Beşiktaş SUl•Jm•nlJ• • Şltll : 8 
idarecilerinden Rüştü Şerefin batı- Arn•vutköJ Topk•pı : a 
ralarını nakletmiş, Bölge namına da Beşiktaş - Doğanspor arasındaki 
Kemal Halim bir hitabede bulun- Milli küme maçından evvel yine ay
muş ve hatıralarını birer birer yad ni sahada karışık takımlar arasın
etmiştir. daki Beden Terbiyesi Umum MÜ· 

Kendini sevenler teşkilatçı, klüp- dürlüğü kupa maçlarına da devam 
çil, bilfiil sporcu, hakem olarak ça· edilmiş, Süleymaniye - Şişli muh
lışmış, Türk sporuna büyiik hizmet- teliti ile Arnavutköy - Topkapı 
leri dokunmuş olan bu büyük ölü- muhteliti saat 16,10 da hakem Şazi 

Tezcan idaresindt: tam kadrolarile ye ihtiram vazifelerini yaparak me-
zarı başından ayrılm1şlarclır. karşılaşmışlardır. 

Süleymaniye - Şişlı muhtelitinin 
Ankarada bir hücumile başlıyan oyun, bida-

yette mütevazin bir ~ekilde cereyan 
lnglllzler 4 Ank•r•gUcU t ederken Savarz takımın ı nd golti-

İngıliz Middlesex Wanderers ta· nü, devrenin orl:\larındı da ikinci 
kımı bugün B::ışvekil R.efik Saydarn, golünü yaptı. Topkapı merkez mu
Müstakil Grup reis vekili Ali Rana hacimi de Topkapılıların ilk sayısı
Tarhan, misafir İngiliz generali ve nı yaptı. Devre 2-1 Süleymaniye, 
İngiliz sefiri ile 20 bin seyirci önün- Şişli lehine bitti. 
de Ankara Gücü ile karşılaştı. • İkinci devre vaziyete h5kim olmı-

Oyun başlar başlamaz İngilizler ya başlıy.an Süleymaniye karı~ıi?ı 
hakimiyeti ele aldılar \·e 7 nci daki- devrenin ba~ında Mikrop vasıtasilt? 
kada sol .açıklarile ilk sayılarını ka- 2, Şnvarz vas:tasilc 1 sayı dah:ı 

zanan İngilizler, 25 nci dakikaya ka- yaparak sayılarını 5 e çıkardılaı. 
dar hakim vaziyette oyuna devam Topkapı karışığının yaptığı bir ı;a-· 

ettiler. yıya 3 sayı ile mukabPle eden Sü-
Ankaralılar soldan bir hücumda levmaniye, Şişli . karışığı oyunu 8-2 

Hamdi v.asıtasile beraberlik sayıla- galip olarak bitirdiler. 
rını yaptılar. s.ooo metre dUny• 

34 üncü dnl<ikada ingili?.ler ikinci, rekoru kırlldı 
42 nci dakikada yine .sol açıkl .. rı va· Heislııki. 17 (A.A.) -- Fiııhındiya-

sıtasile üçüncü ,gollerini yaptılar. lı M&cki. nün atletizm müsabakala
Devre 3-1 İııgili:dcr lehine netice- rında 5000 metrelik dünya rekorunu 
lendi. kırmı<;tır. M"C'ki bu mt"safeyi 14 da. 

İkinci devrede y;ığnmr dinmiş ol- kik~ 8.8/10 da katetmiştir. 
duğundan oyun birinci devreye na· YinP I-'ir.tar.dival. Pt:rııki. 14 daki· 
?.:ıran daha ı:evkH 0luyordu. Bn dev·~ ka. 16.2/10 p,. ikinci gelmiştir. 

dan. tesi.:. c<iı!rnlr' 

renin 25 inci dakikac::m<lıı İn5ilızler 14 ti ı~il.·ıı 17 ~ .. Ph e o!ıııı ec;ki re· 
dördüncü ve son l!rıll,.r:ni ,·aparak kor. 1'11 ··i:-n•\n?ı 1.<'h!.inıan .. tarafın· 
maçtan 4-1 galip ohmık r,:klılar. 

- Heyy! .. haksız adamlar .. . Birat: 
evvel ne diyordunuz, ş:mdi ne sÖY' 
lüyorsunuz? .. Mademki. güreşi iste· 
diğimiz gibi kıran kırana yapac:ığıı, 
neden şimdi bağmşıp duruyorsunuz. 
benim ensem mcse sopası da, Mus· 
tafanınki, etten mi? .. 

Dedi ve.. davul zurnaya çalma· 
larını işaret ederek tekrar güreşe 
başladı. Ve meydanda zevkli ve ne· 
şeli bir iki çırpındıktan sonra, tek· 
rar hasmının üzerine çullandı. 

Mustafa, işin fenaya vardığını an· 
Jamıştı. Sı\•aslının ayranı kabannıt 

tı. Artık önüne durulmazdı. Keşke 
herifçi oğlunu kmlırmasaydım, di· 
ye mırıldanıp duruyordu. 

Çok sürmedi. Mustafanın bütüll 
ustahğa rağmen tek çapraz, tek pa· 
ça .Mustafayı altına alıp b3stırdı. 

Ve yine çok sürmedi. Meşhur e
nam olan kazık oyununu Mus
tafanın dar kasnaklı kisbetindefl 
içeri soktu. 

Ve .. soluk aldırmadan, mukabele 
etmeğe meydan bır.akmarlan gırt· 
Iaklıyarak sırtını kanara, kanıra ye
re vurdu. 

Bekir, Mustafanın sırtını yere •ut· 
duğu halde bırakmadı. Etrafına b•· 
kınarak bağırdı: 

- Oldu mu ağalar? ... Oldu ıntJ 
beyler? ... 

Yani; demek istiyordu ki; olm:ıdl 
derseniz eskisi gibi oyunumu ve ha!fo 
m11nı bırakmayıp yere mıhlayıncay• 
kadar güreşe devam edeceğim. 
Güreş bJtmi~ti. Mustafa sükliiI1'1 

püklüm olduğu yerden kalktı. Hat· 
ta; Bekirin ne elini sıktı ,.c ne de 
kucaklaştı. 

Hatta; Mustafa par.a top1am:ı~• 
bile çıkmadı. Çadırına çckiİmiş, ağ· 
1ıyordu. Kündedoğlu Hiiseyin, Mus· 
tufanın ağladığını görünce: 

- Ne ağlıyorsun kızan be ? ... J3i! 
gün gelir, ~en de onu yenersin be ı .. 

Mustrıfa göz yrtşlarını silerek: 
- Ülen .susak ! ... Ne sövlenir ı:ltt· 

rursun '? ... Sen bir gün geİip yendi.ti 
mi ki Bek iri 7 .•. 

* Ka7ıkçı Kara Bekir; MithAt psşıa· 
nın emri üzerine İstanbul yoltı09 

çıkmı~tı. () vakitler Rumeli §iınerı• 
diferi yoktu. ŞumnudRn f stanbul• 
gelmek kolay değildi. t 

Deliormandan fstanhuı. gel.ın.e 
1 

istiYt-nler ekseriyetle deniz tarik•" 
tercih edtorlerdi. 
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-··-Çakırcalı Mehmet Efe Poslu Meh-
met Efeyi Yanına Çağırdı 

Mektubu bıtirdıkten son:ııa torba
yı açtı ve içini karıştırdı. Sonra yi
ne tüfekçileri uzun uzadıyıı süzdü. 
Bilhassa gözleıini feslerinde dolaş
tırdı. Ayni zamanda: 

d - Lahavle! diyP. başını sallıyor-! 
U, 

'1'iifekçiler vehleten işi anlıyama
dılar. Neden sonra Kamil Paşa sor
du: 

1. - ~y. affedersıniz amma, siz ga
ıba Ödemişte Çakırcalı ile karşılaş- 1 

lrıışsınız! 

. 'I'üfekçiler şaşırdılar. Biribirleri
~ın Yiizüne baktılar. Yine en yaşlı
arı cevap verdi: 

lı: - Ne demek istiyorsunuz vani, 
arşıJaşmışız veya karşılaşma~ışız. 
- llayır, Ödemişten bir mektup 

;İdırrı da, orada sizin Çakırcalı ile 
arşılaştı~ını1.ı yazıyor. 

tu - llaltetmiş kim yazmışsa mek-
hu. Yalan söylüyor. Biz mi Çakır

c~ı ile Qarpışmışız? Bundan bü
~k Yalan olamaz. Hiç kendisile kar
~ aşsak canını kurşunümuzun altm-

n kurtarabilir miydi? • 
(t·- Öyle değil! Çarpıştınız deme
kını. Karşılaşmışsınız dedim. Bir 
ahvede galiba! 
- Yıalandır! 

k - Olur şey değil şu Ç::ıkırcah. Ne 
adar Yalancı adam. 
- Mektup Çakırcalıdan mı? 

. - Evet. Hc>m de ut::ınmaz adam 
~tira da ediyor. Sö7de sizinle bir 

ahve>de karşılaşmış. 
-- Olabilir. Belki biz bir kahvede 

o~ururkcn her hangi bir müsteri gi
bı gelmi tir. 

.. - Hayır, övlc dc>mivor. Hem de 
~O:?.de_ bir mak::ısl:ı püsküllPrinizi de 
esmıs. Bu torba ile göndermic:. U

tanmaz adam dedim ya! 
'l'üf e>kçiler bir and::ı kıpkırmızı ol

~~lar. 'Ne diyeceklerini şnşırdılar. 
.~rrıse başım çevirmiyor ve fesinin 

P~skülsüz olduğunu Kamil paşaya 
~ostermek istemiyordl1. Kamil paşa 
aha evvelden görmüş ve Çakırcalı

~ın mektubunda yar.dı~ı şeylerin 
Jı: &kikat olduğunu anlamıştı. O da 
k~ndilerini a-.lıa fazla müşkül mev-
ıde bırakmak istemedi. Ne de olsa 

~araya mensup insan1ardı. Ayağa 
li~~~ı. Sanki birşeyin farkında de-

&lllış gibi: 

d -Eh bana müsaade edin! Diverek 
~~~~ tıktı. Tüfekçiler de süklüm, 

1 klurrı kendilerini dışarı dar attı-
~. 

• 
kı ~ır~alı Meh~et Efe Ödemişten 
~larıle birlikte ayrılırken doğ· 
tid Doryanlı çiftliği taraflarına 
lta:e~lerini söyledi. Pek az mesafe 
~ trnışlerdi ki, kızanlanndan biri-

§U talimatı verdi: 
.; Sen doğru Kışla köyüne gi
P.f ~ ve orada bulacağın Poslu 
~ e 1.ınet Efeye benden selam 
di;. ıyerek Doryanlı çiftliğinde ken
tğ ını bekliyeceğimi söyliyeceksin! 
lııner Poslu gelmemezlik ederse ya
fd " lki de kızan alabileceiiini ilave 

ersınt ~ 

a_ c;lkı~calı Mehmedin çetesi bu sıra 
~ .. Yedı kişiden mürekkepti. Bun1arı ;r birer sayalım: 
Jt,. akırca]ı Mehmet, Hacı Mustafa, 

.. ra Al' 
l'iıı " ı, Arap Mercan, K.ira Hüse-
~Ob Oglu Mehmet ve Küçük Osman. 
~Mehmet. • 

da\> ırcalının Doryanlı ciftliğine 
ç0" et ettiği Poslu oğlu Mehmet te 
taı:.ı Yaman bir efe idi. Çok kısa bir 
tin ~nda atıcılıjı ve yırtıcılığı ile 
hir adınış ve yine §akavet yüzünden 
\al>t ef4sında yakasını zaptiyelere 
~tır ırrnış, birkaç sene yattıktan 

,.. " çıkmıştı. . 
... akırc ı 

lflyıe a ı Mehmet, doğrusunu 
'ıetı.:tnek lbımgelirse Poslu Meh· 
.tı.ın n biraz çekiniyordu. Bu ada
-e }(Yakın bir iıtikbalde, daha ziyQ· 
~t ... uvvetlenerek kendi.sine kafa 

q,ı•aı k 
-hı! ı.u:o muhtemeldi. Poslu efe, 

ana. çek kurnaz ve bilekli' 

bir adamdı. İşte Çakırcalı en ziyade 
orıun bu kurnazlığından ve hilekar
lığından yana korkuyordu. Doğ· 
rudan do;luy.a efe ile çarpışmak· 
tan çekiniyordu. Kendisinden daha 
genç, daha atıcı ve daha hilekAr ol
duğunu sezinlediği hasmından kor· 
kuyordu. 

O zamanlar dağa yeni çıkan zey
bekler ekseriya namlı efelerden izin 
alırlar, ( yanına gelip el öperlerdi. 
Namlı efeler hazan bunları yanları-1 
na alır, hazan da muyyen mıntaka· \ 
Jarda dolaşmalarına izin verirlerdi. ı 
Fakat bu Poslu Mehmet dağa çıka
lıdanberi hiç bir namlı efenin yanı· , 
na gidip izin istemiye lüzum görme
miş, dilediği mıntakalarda dilediği 
bibi icrayı şakavete başlam:ıştı Poslu 
Ödemiş civarında oturduğu için en 
fazla Çakırcalının dolaştığı yerler
de Clolaşıyordu. Bu hali a)"rıca Ça-

1 

kırcahnın kuşkul'llnmasını ve içer· 1 

lemesini mucip oluyordu. 
Çakırcah Poslu Mehmedin yanı· 

na gelmesini çok beklemişti. Fakat 
kurnaz Poslu, Çakırcalının tabiatını 
bildiği için bir türlü buna yanaşmı· 
yordu. Biliyordu ki, Çakırcalı. Öde· 
miş civarında kendisinden başka bir 
efenin daha dolaşmasına asla göz 
yummaz, bir yolunu bulur, kendisi
ni temizlerdi. 

Çakırcalı en sonra Poslu Mehme
tli bizzat davet ctmive karar vermiş 
ve yukarıda vazd1ğımız gibi kendi
si Doryanlı çifliğine giderken haber. 
göndermişti. 

Poslu 1\frhme>t, kendisine bu habe
ri getiren kızanı b::ışından ayağına 
kadar si.izdü: 

- Ne yapacak Çakırcalı beni? 
- Bilmiyorum. Bana yalnız Pos-

lu Mehmet Ef<>ye selam söyle. ken
disini Dorvanlı çiftliğinde bekliyo
rum, dedi. 

Poslu Mehmet uzun uzun düşün
dü. Sonra gelen kızana şiipheli şüp· 
heli b::ıktı: 

- Beni yalnız mı istiyor? 
- İstersen yalnız gel. istersen ya-

nına iki kızan alıp öyle gel! 
Poslu Mehmet yeniden Clüşündü. 

Her halde Çakırcah kendisini baba
sının hayrına çağırmı..yordu. Her 
halde bir yolunu bulup temizlemiye 1 
bakacaktı. Fakat Poslu oğlu kendi-! 
sine güveniyordu. O dıa bir yolunu 
bulup Çakırcalıyı temizliyemez miy
di? Bu takdirde Çakırcahnın bütün 
kızanlaı1 ena intikal edecekti. Üste
lik ÇaJCırcalıyı öldürmüş olmak gibi 
büvük bir nam da kazanacaktı. 

Poslu oğlu biraz daha düşündü. 
Sonra: 

- Pekala! geliyorum, dedi, sen 
önden git, haber gönder, ben iki kı
zanımla birlikte arkadan yet~irim. 

Poslu oğlu hakikaten iki kız.anına 
haber gönderdi. Silahlarını kuşan

dı. Az sonra o da Kışla köyünden çı
karak Doryanlı köyünün yolunu. 
tuttu. Yolda giderken hep ayni şeyi 
dfü:ünüyor, Çakırcalıyı nasıl alt e
debileceğini tasarlıyordu. 

(Devamı var) 

Bronz Beşibirlik 
İzmir (Hususi) - Kemerde Ali 

oğlu Niyazi Tekin, eline geçirdiği 

bronz bir beşibirlik benzerini, mo-; 

tosikletçi Mustafa oğlu Arife borcu 
mukabilinde elli liraya vermiş ve 
şikayet üzerine zabıtaca tutulmuş
tur. 

~·-
aoıuıan J•vru 

Bilecik (Hususi) - Söğüt le.azası

nın Mihalgazi nahiyesine bağlı Iğ
dır köyünden Şaban oğlu Ali adlı 
altı yaşındaki bir çocuk Sakarya 
nehrine düşerek boğulmuştur. Ce
sedinin cereyana kapılarak Eskişe
hirin Mayıslar köyüne kadar sürük· 
lendiği görUlmüf ve sudan çıkanla
rak vellaine teslim edilmiştir. 

rn 
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Şair Nedimin Gazel Ve Kasidelerinde Ebedileştirdiği ~----.;_ _____________________________________ ____ 

TiJrk Tarihinin Rönesans Devrinin Hususiy etleri 

Lile Devri Ve Sidibid 

{lb S... enel Kll'atlaa•••• Wr ı• .. ıı 
Osmanlı fmparatorluju1 Kanun! 

zamanında sınırlarını J .. vrupanın gö 
beğine kadar soÖkarak en ihtişamlı 
ve kemalli bir devrini yaşadı. İkin· 
ci Selim zamanında başı dönmeğe 
ve Üçüncü Muradın son saltanat 
yıllarında da düşmeğe başladı. İm· 
paratorluk bundan sonra çöküyor 
ve çözülüyordu. 

Münevver bir padişah olan Üçün
cü Ahmedin Veziri azamı Nevşehir
li İbrahim Paşa, inkıraz çukuruna 
yuvarlanan devleti kuvvetli ve si· 
hirli bir elle tuttu ve durdurdu. İç 
ve dıştan gelen sadmelerin devlet 
bünyesinde açtığı gedikleri tamir 
etmek istedi, garbın sınai medeni • 
yetini almadıkça ve bunu - bir Vo· 
ronof aşısı gibi • ihtiyar ve pörsük 
imparatorluğun bünyesine aşılama· 
dıkça yaşıyamıyacağına kanidi. 

Nevşehirli Paşa garpla sıkı bir te
masa geçti. Medeni milletleri tem· 
sil eden elçilerle görüşüyordu. Gön
derdiği elçilerle garbı içinden ve 
yakından tetkik ettirdi. İnhizamdan 
inhizama uğrıyan orduya, cehlin ve 
taassubun tozu, toprağı altında hü
viyetlerini kaybeden şehirlere Av· 
rupai bir çehre vermek, şehirlileri ı 
Avrupalılar gibi temiz bahçelerde, 
mesirelerde, parklarda dolaştırmak, 
kadınları, tabiatin verdiği bol ışık 
ve havadan ist ifade ettirmek, im • 
paratorluğun irfan cihazını kuvvet
lendirmek için ilk tahsili yaymaiıt, 
en hücra köy kulübelerine kadar Bir vuir koaajuula aazeadeler 

sokmak istiyordu. ı YAZAN ı . derhal hayatlarını bile içinde ya·-'ı -----·--.ı, :ı--. ----. 
İbrahim Paşa, Sadaret mührünü I ~ kacak _ ilim ve san'at pervanelen· 

aldığı zaman Türkiyede tarih, coğ- ibrahim Hakkı le halelenmişti. Taassup yarasaları-
rafya, heyet, felsefe ve şiir kitapla· nın gözleri kamaştı, karanlıklara 
rının umumi kütüphanelere alın • /(ı /ı sindiler. 
masını şer'an (!) meneden kör bir Onya Bir sene evvel tarih kitaplarını 
taassup hüküm sürüyordu. Şehit kütüphaneye sokmamak için fetva 
Ali Paşanın vakfettiği bu çeşit ki - timiz olan çinicilik tamamen sön • verenler bir sene sonra Üçüncü Ah 

d k müş ve unutulmuştu. Tekfur sara· 
tapları kütüphanesine koy urma medin Topkapı sarayında muazzam 

d vında bir çini fabrikası yaptırarak d için fetva çıkarmak icap ediyor u. .; ve muhteşem bir kütüphane kur u· 
bu nefis san'ate hayat ve revaç ver- d 

Nevşehirli Paşa, işte bu kadar kör duğunu, biraz sonra damadının a 
ve amansız bir muhitin içinde par- di. Şehzadebaşında, Hocapaşada yap • 

üçüncü Ahmet iyi tahsil görmüş, k 
ladı. Garp medeniyet kervanına ka- tırdığı medrese, kütüphane ve me • 

hislerini, heyecanlarını şiir ile ifa-
tılmadıkça yaşamanın imkansızlığı- teplerle kendisini takip ettiğini gör-

de edebilecek kadar yükselmiş, he-
na inanmıştı. İşe dört elle ve her diller. irfan hayatının inkişafı için 

le hüsnü hatta bir üstad derecesini 
taraftan başlamak lazımdı. Bir ta - İbrahim Müteferrika, tabı makine-

bulmuştu. İbrahim Paşa da diplo • y 1 k b t 
raftan Avruplı mütehassıslar getir- )erini işletmeğe başladı. a a a a -

mattı, şairdi, edip, alimdi. Bütün ti 
tirken bir traftan da en değerli ve ta kağııt fabrikası da faaliyete geç · 

hasletlerinin üstünde · kaim pederi 
salahiyetli ftlimlerden müteşekkil Tarih Kurumu Bedrettin Ayni'nin 

gibi _ yu"ksek ve ince bir zevk taşı- 'h' hl' 
tercüme heyetleri - bugünkü ifade teİkd-il-Cümman fi tarı ı e ızze • 

Yordu. Arapların; cİnsanlar, hüküm , R ı-
ile tarih kurumu - kuruyordu. Mem man• mı ve Mirhand ın c avza us-

darlarının yolundadırlar, onların H d · Jeketin iktısadiyatını, dış ticaretini saf» mı ve hemşire zadesi an mı-
gidişini takip ederler» şeklinde ter- . . t" k 

sag~lam temellere dayamak, para va- rin cHabib-üs-siyer» ını ur çeye 
cüme edebildiğim büyük sözlerinin 

ziyetini düzeltmek, Darphanede te· bu devrin tavsifi kadar doğru bir çevirdiler (2) · 
miz ve yeknesak para bastır - Tercüme işlerinde Mirza Efendi 

manada kullanıldığına tarihte pek ı dh"' 
mak (1), şehri sık sık yakan yangın- zade Mehmet Salim, shak, Me ı 

az rastlanır. Abd 11 h nr. · lara karşı tulumba teşkilatı yaptır· İlmi, Mestçizade u a • .n.<'lZl, 
Padişahın ve Veziri azamın ilme, S 't N 

rnak, bilhassa çiçek hastalığına kar- Kara Halil zade Mehmet aı , ey· 
Şiire, musikiy,e, güzel san'atlere Ö M f E t A 

c:ı sıhhi tedbirler almak için her ça- li Ahmet. rner, usta a, sa ' • 
ı.- karşı duydukları derin incizap,j 1 y k · İs reye başvuruyordu. Milli bir san'a- rap zade Hasan, A i. e çeşım -

yurdu refaha ve aydınlığa kavuş • 
turacak bir meşale olmuştu. Bu ışık (2) Rasi tarihi. Cild- 5, Sayfa 360. 

(1) Subhi tarihi. Sayfa': 70. 

ınail, Recepzade Ahmet, Turşıreu 

zade, Seyid Vehbi, şair Nedim, A -
rap zade Salih, Tezlılereci Halil, 
Şamlı Ahmet, Şakir Hüseyin, Da
rendeli Mehmet, Razi Efendi zade, 
Tarihçi Raşit, Hacı Çelebi, Şeyhi 

Mustafa, Mevkufatçı Hüseyin Paşa 
zade Mehmet, izzet Ali, Tavukçu -
başı Çelebi, Mansuri zade, Fasihi 
Hasan Nahifi, Düüri biraderi Sa'd. 
Şeyh Musa, F tiz, Şerrni Seyit çelebı 
gibi devrin 64' büyük edip, şair, alim 
ve vak'anüvisleri çalıştırlar. 
Osmanlı imparatorluğunun yetiş

tirdiği §Bir, alim ve tarihçiler senele 
re taksim edilse eminim ki Nevşe
hirli İbrahim Paşa devrinin harici 
kısmetine çok yüksek bir pay dü • 
şer. Bunlar, keyfiyet itibarile de di· 
Aer devirlere üstünlük gösterirler. 
!Nedim, kendinden sonraki ve evvel· 
ki devirlerin yüz şairine bedel tu • 
tulmaz mı? 

Geçen gün, Topkapı sarayı arşi • 
~inde 111 Ahmet devrinin ve • 
sikalarını tetkik ediyordum. 1463 
numaralı zarbn içinden on dört şa- . 
irin el yazması manzum parçalan 
çıktı. Bunlar, padişaha ' şehzade ve 
tultanların doğumlarını, bayram -
lan, mübarek günleri ve yapılan 

sulhleri tebrik ve tes'it maksadile 
sunulmuştur. Birçoklarmda kıymetli 
tezhibler ve başlıklar bulunan bu 
manzumeler 1116, 1117, 1123, 112~ 
1119, 1133, 1137, 1140 hicri tarihleri
ni taştrlar. Eksersi ş-..ıara tezkereleri 
ne geçmiyen bu nazımlar şunlardır: 
Künhi, Mir Eşref, Naima, Abiyrl, 
Latif, Zaifi, Said, Fasihi Neyli, Ra
gıp, Nadiri, Abdi, Dervişi Mu::;tafa 
(3). 

Nedimin muasırları arasında s~ 
yid Vehbi, Reşid, Sultanı şuara Ah
met Taip, Safai gibi cidden yüksek 
şairler, Dürri Efendi gibi alimler, 
Raşid ve Sami gibi tarihçiler, Dur
muş zade gibi hattatlar vardı. Bu 
devrin liyakatli nakkaşları, tarrah
ları arasında Vanmor gibi yüksek 
ecnebi ressamlara da genış yer ve
rilmişti. Şimdi Amsterdam müze • 
sinde saklanan Vanmor, İstanbulun 
bir aşıkı idi. İbrahim Paşa devrini 
bütün ihtişamile yaşatan 132 tablı 
yapmljlı. 

İbrahim Paşa, inkılabının en ga
lip ve imarcılıktır. Bu devri vasıf· 
)andırırken cLlle devri» demek ka· 
dar büyük hata ve iftira olamaz. Bu
na cAbadlar• d~vri demek daha 
çok doğru olur. Hele cLlle devrb 
derken israfı, sef ah eti kasdetmek, 
kör taassubun, cehlin, softahğin o 
gün imarcılığa, ve garpseverliüe 
-Jrduğu kara damgayı Cümhuriyet 
devrinde ya§Qtmak · demektir. Son
raları yarım tarihçilerin ve onların 
kopyacılarının, cahillerin uydurduk 
ları gibi bir cLile devrb yoktur. 
İbrahim Paşadan evvel de Türkler 
lileyi severlerdi. Kiğıthane, llle 
bahçelerile dolu idi. Ule soğanları
na daha eskiden de narh konmuştu. 
Evliya Çelebiden topladığım ıu sa· 
tırları okuyalım: 

c - Kağıthanede iki yüz kadar 
bağlı evler vardır ... Kağıthane me
siresi Arap, Acem, Hind, Yemen ve 
Habeş seyyahları beyninde bile li
nazir bir mesiredir ... Lalezar mesi
resi: Kağıthane lalesi namile meı • 
bur olan lalei gCınagfın bundan ha
sıl olur. Lale vakti bu mesireyi ge
renin aklı perişan olur ... Emirahur 
kasrı mesiresi: Kağıthane nehri ke
narında bir çemenzarda haşeb binı 
bir kasrı z.ibadır ( 4) .» 

Nevşehirli İbrnhim Paşa; Atatür
kün iki asır sonra yaptığı garpcılık 

(Sonu 7 ncl sayfamızda) 

(3) Şimdiye kadar birçoklanmn 
isimleri bile bilinmiyen ve eı81'1erin 
den yüksek değerleri anlaşılan bu. 
şairlerimizi et yazılarile bera.be1' 
başka bir yazımda anlatm1ya çal1fC1 
cağım. 

{4} Evliya elebj 
Cilds l, sayja: 482.. 
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T rabzonda Belediye I,~ Küçük Hasta 

Yazan : Enwer NACI - -7 - Nakleden : ORHAN S. 
Çalışmaları 

1 

1 
Bir ziyaret günü çocuk hastane

sinde yatan yeğenimi yoklamağa 

gitıtıiştim. Hastamın karyolasına 

ilişmiş, minimini ellerini avuçları· 

ma almış, konuşuyordum. 
Yanındaki karyolada yatan has

ta .arkadaşını göstererek yeğenim: 
- Sizden bır ricası var, dedi. 
- Memnuniyetle yaparım. Ne gi-

bi'? .. 
- Kendisile konuşun daha iyi 

olur. 

Gözlerini kapamış, kendini dinli
yen arkadaşına seslenmişti: 

- Behire, dayım gidiyor, söyliye
ceklerini havdi anlat! 

İki kuru, • körpe dudak yavaşça 
kıpırdadı. İki ıslak göz minnetle 
açıldı. Sevimli, hastalık ateşinden 

yanakları al .al olmuş; on bir, on iki 
yaşlarında biı· kızcağızdı. 

- Size zahmet olmazsa ... 
- Ne demek yavrum! .. 
- Yeğeniniz, kardeşim Menekş~· 

den öğrendiğime göre Büyükada
dan geliyormuşsunuz. 

- E\•et. 
- Benim babam orada dişçidir. 

Size adresini vereceğim. Kendisini 
gorüp cKızınız hastanede, sizi gör· 
mek istiyor. derseniz bu iyiliğinizi 
bir daha unutmam. 

getirdiği ufak paketi ıaçar, içindeki 
yemişleri, çikolataları, bisküvi cin· 
sinden şeyleri kendi elile sevgilisi-
nin dudaklarına !;lkıştırdı. Genç ka
dının pozlarından profesyonel bir 
gönül kurdu olduğu anlaşılıyordu.j 
Yanında bir erkek bulunduğu halde 
fırsat arıyan ihanet dolu gözlerle et
rafına bakınırdı. 

Çekinerek, fakat bir vazife emni· 
yetile yanlarına yaklaştım. 

- Kızınız hastanede sizi bekli-, 
yor! 

Dedim. Birdenbire tanıyamıy.aca
ğı bır. insandan bahsediyormuşum 
gibi düşündü, hatırlamıya çalıştı. 

- Ya! .. Hangi hastanede? 
- Çocuk hastanesinde. 
Kadının yüzü buruŞ_tu. Getirdi· 

ğim haber erkekte teessür ;eklini a
hr~en ötekinde de tiksinti}'C varan 
bir alakasızlık uyandırıyordu. Bi.,i 
dinlemek istemiyordu, haşmı öte ta-
rafa çevirdi. . 

Belediye relai Atı park bruluıu111 t'tkik ederk.,• 

Trabzon, (Hususi) - Her vilayet 
veya kasabanın ön plinda muhtaç 
olduğu şey, şüphesiz ki, iyi işleyen 
bir belediye mekanizmasıdır. 

Kan•.mun verdiği salihiy.et hudu· 
du dahilinde kendine bir program 
çizen ve salahiyetlerini §ehir mecli· 
si azalarının verecekleri kararlarla 
nizamlar yaparak genişleten bir mü
essesenin başındakiler vazife mes'u
liyetlerini ne kadar kavrarlarsa o 
derece müsbct iş yapmıs olurlar. 

1 

ı 
Feridun Bey - Böyle bir ihtimali 

hatırımdan bile geçirmek ıstemem 
1 

katip bey. Çok hoşuma ~idiyorsu
nuz ve her hangi bir kaza ihtimaline 
karşı da l?en~erenize parmaklık tak. 
tırmak mecburiyetinde kahıcağım, 
dedi. 
Bunları söyledikten sonra bir kol· 

tuk çekerek oturdu. Selim bu neti
ceyi alınca sevincinden az kalsın el· 
lerini çırpacaktı. Konuşmalarının 
mevzuunu artık Bizans tarihi teşkil 
etti. Feridun Bey çalışma planını' 

anlattı ve kendisinden beklediği 
şeylori işaret etti. Üç, dört saat son
ı-a, münzevi çiftlik sahibi, odasına 
çekUdiğı zaman, masasının onune 
oturarak arkada~ına şu satırları y~7.
dı: 

cAzizim doktor, 

dırıyor. Buranın sahıbınden de ş;nı 
dilik şikayetçi değilım. Bu an:ı. k::ı· 

dar o kadar bahsettiginiz rertliğııv 
den birşey göremedim. Beni alaka· 
dar eden cihet, burada can sıkuıtıst 
duymuyorum. Memnunum: muny· 
yen, muntazam ve mükemmelen t<ı· 
hammül edilebilecek bir vaziyetin 
tevlid ettiği bir zihin istirahati içırı· 
deyim. Hayatımı, önümden itmiye 
ve yolu göstermiyc ihtiyacım yok· 
O, kendiliğinden yürüyor. Ben isi.) 
kendisini takip ile iktifa ediyorunı· 
Hem eğlenceler de eksik değil. Bn· 
kır. oturduğumuz büyük binanın bir 
köşesinde yiikselen kulemsi gibi bir 
yerde yatıyorum. Odamdan harikı..ı· 
liide bir manzara görülüyor. Pençe
remin önünde df'rin bir uçuruf\1 
var. Buraya gelinciye kadar bir tı· 
çurumun manzarasının insanın his· 
terini ok~yacağını hiç te düşüıı· 

mezdim. Daha sabahleyin, bu derin 
çukur, koyu ma,·i ve akşamleyin Ot' 
gü•1eş batarken mor bir renk alıvor 
ki, buna da doyum olmuyor \'e öyle 
bir koku duvuluyor ki, nasıl di\'f'• 

- Hav, hay yavrum. 
Babasının, kızının hastalığından 

haberi olamayışına karşı duyduğum 
hayretten ne yeğenime, ne de arka· 
daşına bahsetmedim. 

Gazinonun bir köşesine çekilip o
turdum. Uuıktan onlan süzüyor· 
dum: Her zaman kadının gözlerinin 
içine baka baka konuşan, belinin ha
fif büküntüsünü hatırlıyarak, genç 
görünmek için bazı bazı omuzlarım 
kaldırarak VÜt'udünü dikleştiren kı· 
ranta adamın başı masaya. düşmüş 
gibi, eğilmişti. Kadın oınul"tmakts 
devam ediyordu. İşte Tr.abzon bundan beş ay önce / 

Bana göndermiş olduğunuz kıy
metli arkadaş için size ne kadar te
şekkür etsem azdır. Tam zevkime, 
düşüncelerime ve çalışmama uygun j 
bir çocuk. Fakat derhal ilave etme-' 
liyim ki, katibimin hoşuma gitmcstj 
de, sizin yapmış olduğunuz portreye 
hiç uymadığından ileri gelivor. Azi
:dm Kerim; şimdiki gençler zannet
tiğiniz kadar basit değiller. İnsan 
on lann mahiyetini, kendHerile -ı•a. 
kından temas ederse anlıyor. Dun~ 
dan başka bu genç adam mükem
me 1 bir tarihçi ve cok malUmatlt. 
tenkit ruhu esaslı olarak inkic;af et
miş, doğrusunu sö •lernek la7.ımgp. 

lirse ondan ıvısme di.işcmeı:aim. 
SiındiHk Allahaısmarladık doktor. 

yim? Bu, güneşten kızarmış kayala
rın kuru ve sararmıs otların ince 
rayihasile karısarak ortaya çıkardı· 
ğı bir koku ... İşte bu manzarayı \'t' 

kokuyu her gün muayyen 1.amaıt 
larda basımı pençereden u1.atıp gö 
rüyor ve duyuyorum. vazifesini müdrik bir belediye rei· delcdiye reisi B Bab · floaa 

. k kla . 1 rı • nay sıne avuşma ımar ve umran sa· • t k 
ha.sında daha geniş adımlarla ilerle- . Arıyasc ma •mırıda 

Hastaneden çıkar çıkmaz Ada ·a 
geçtim. Oranın yerlisi olmadığım 

için hasta küçüğün bahasının mua
yenehanesini sormadan bulamıya
caktım. 

Ertesi gi.in yeğenimin ameliya'.ı 

vardı. Sabahtan hastaneye gitmı.ş

tim. O gün küçüci.iğün yanından hiı; 
ayrılmıy.acaktım. Ameliyata dah:ı 

birkaç saat vardı. Yine yeğenimin 
karyolası kenarına oturmuş, konuşu
yordwn. 

İ~eri, dün akşam konuştuğum diş
çinin girdiğini görünce yerimden 
kalktım. O, odadaki hasta çocuklara 
bir göz attı, birdPnbire kızını göre· 
medi. Bana baktı, gözlerile: cHani 
nerede?. diyordu. 

nuye başlamıştır. tP.şkılat zayıf olmakla beraber, * henüz genç Türkiyenin bu şirin kö· 
Trabzon bugün yeni bir be· şesine fnydnlı eserler verebilmiş, da-

lediye reisi seçimine hazırlanıyor. ha fazla yoksul halkın yaşamalarını 
Bütün Trabzon efkarı umumiyesi temin ve tanzim yolunda çalışmıştı. 

ile birlikte matbuatı da yakından a· 1937 yılında vekalet gördüğü lil· 

ilh ... > 

IV 
On beş gün sonra S .. Iim, dostları· 

na vazdığı mektupta: cBurada söy
lediğiniz şeyleri. ·ani ne ziyafet. ne 
eğlence hiç birisini bulamadım. Za
ten bunları ne yapacağız? D=ıha doğ
rusu on la r bizi ne yapacak? Orman-ı 
larda va~ıvoruz. Bul~nduğumuz ko· 
caman hına. C'ok cskı, gecC'lı>vin. av 
a\·dınlığında adeta bir ha\·aleti a~-' 

Bundan başka çifliğin oturulacalc 
asıl binalarının bulunduğu yerde 
alakayı çekecek şekilde, şimalde 
bahsetmiş olduğum uçurum var. 
G.ırp tarafında birbirlerini takiP 
eden tepeler ve aralarından şeliı· 
le halinde akıp giden derelerin u· 
zandığı dar vadiler ve daha ileride 
yüksek dağlar arasından yol açan 
boğazlar var. Geçen gün güneş b3• 

tarken kıpkırmızı bir renk almıştı 
bu boğazlardan biri de adeta a}e\'• 
ler çıkanyor gibi idi. Şark cihetin· 
de. göz alabildiği kadar uzanıp gi· 
den ve bu mevsimde kara bir renk 
gösteren sonsuz çam ve küpnar or· 
manları görünüyordu. Nihayet ce· 
nupta tn uzaklarda teressüm edetl 
dağ silsilelerine tatlı meyillerle uz3• 

Muayenehaneye uğradığım za
man gün kararmak üzere idi. Hiz
metçi kadın içeride temizlik yapı
yordu. Dişçiyi sordum: 

- Gene Dildeki ga~da olacak. 
b di. Ve mtınalı münalı gülümse· 

di. Yüzüme .. onu tanımıyor mu· 
sun?• gibi bakıyordu. İki ayını Ada
da geçirmek için Anadolunun bir 
ko esinden gelmiş bir adamım Da· 
ha Adayı doğru dürüst bilmiyorum 
ki Adadakileri bileyim .. 
Kaldığım ev Nizam'da olduğu 

için. her akşam yalnız başıma Dil 
gazino-;una gider. otururdum. 

Aradığım .adamı garsona sordunı. 
Parmağile bahçenin nihavetinde 
çamın altındaki masada bir kadın
la oturan kmınta bir adamı gösterdi. 

Bu adam pek yabancım sayılmaz.. 
.lı. Her akşam onu ayni kadınla baş 
b:ışa, ayni masada görüyordum. Ba
zı akşamlar bu çifti merakla tetki'c 
ederdım. Kndın genççe ve güzeldL 
Erkek kırk beş, elli yaşlanr.da var
dı. İkisinin de parmaklarında halka 

. yoktu. Akraba olamazlardı. Beli bil· 
külm11ğe başlamış, başında siyah 
saçları savılacak kadar azalmı bu 

' dam, gene kadımı aşıktı. Akşamları 

Tcodora, fakir ,.e avamdan bir ai
lenin kızı olmakla beraber akıllı, 
haysiyetli bir kraliçe oldu ve 532 se
nesi birinci kanununun 19 uncu gü- . 
nü halk kıyam edip te cAnastas., m 

1 
yiğeni cHipatyÜS• Ü hükümdar ilan 
ettiği zaman cJüstinyen> bir ~i
ye binip kaçmıya karar verdiği za
man Teodora karşısına dikildi ve: 

- Sevgilim! hiikümdnrlık etmiş 
olan bir adam kaçmaz. Nihayete ka
dar çarpışır. Ona en yaraşacak k ... 
fen, hükümdar elbisesidir. 

Dedi ve kocasını cesarete getir· 
di. 

Halk, sokaklarda ve hipodromda 
Jüst!nyeni birkaç defa tahkir etmi' 
ve yuhaya tutmuştu. Koşu ve mera
sim yeri olan hipodromdş. toplanmı' 
olan halle, JüsUnyenin aleyhinde ve 
Hlpatylisün lehinde nümayiş yapı
yorlardı. 

Başımla, yanımızdaki 1.:aryolada 
arkası kapıya dönük olarak yatan 
küçiıgü gösterdim ve kendisine de 
seslendim: 

- Ya\•rum, bak, baban geldi. 
Kızcağız döndü, dogruldu, hafif 

bir gulümsedi. İhtiyarda hiç bir ha
reket yoktu, şaşırıp kalmıştı. Ben 
onları biribirlcrine sarılarak hıçkıra 
hıçkıra ağlıyacaklar, diye bekliyor
dum. Kücük: 

- Gel, amuca, gel, dedi. Siz benı 
pek bilmezsiniz amma ben sizi çok 
iyi tanırım. Pek sevgili arkadaşım 
Nazanın babasısınız!. Oturun bey 
amuca, sizi rahatsız ettim. Hayret 
etmeyin, yanlış gelmediniz, sizi ben 
çağırttım, belki bir hürmetsizlik 
yaptım, yalan söyledim, ha tanede 
yatan Nazanmış gibi sizi cBabamh 
diye istettim. Dünyada kimsem yok. 
Nazanı kardeşim gibi severim. O, 
her şeyi bana anlatırdı. Bazan dert
leşirken karşı karşıya ağloşırdık. 

Bütün aile hayatınızı bu suretle öğ · 
(Sonu 7 nci sn,,famızda) 

ğıda sıkışık bir vaziyette olduğu i
çin mukabele edemedı. Kapılar as· 
kerle tutulduğu için kaçmak istiyen
ler de kılıçtan geçirildi. Bu suretle 
halktan otuz bin kişi öldürülerek is
yanın önü alındı. Jüstinyen, ondan 
sonra, otuz beş sene daha saltanat 
sürdü ve 565 senesinde öldü. 

Şah Kubad, Jüstenle, sonra da 
Jüstinvenle .on seneden fazla bir 
müddet, mücadele etti. Bilhassa, Ge
neral Belizer, birçok yerlerde, İra1 
ordularını bozdu. cBelizer• in yeri
ne geçen General Sittas ta, f ranlı· 
lara karşı birkaç galibiyet kazandı 
ise de nihayet bir hezimete uğradıJ 
Bu suretle İran istila tehlikesinden 
kurtuldu. 

Harp devam ederken, ihtiyarlamı~ 
ve kırk dört senelik saltanatını U
zUntiiler içinde geçirmiş olan Şatj 
Kubad hastalandı ve oğullarının en 
akıllısı ve zekisi olan iiçiincü oğlu 
cNf'ışirevan:t a tahtını terk ederek 
vefat etti. 

Nüşire\•an, miladın 531 inci sene
sinde tahta geçince, ilk işi Jüstin
yenle mfisaliiha akdetmek oldu. 
Sonra da İranın dahili işlerini ıslah 
ve tanzime koyuldu. 

J.akadar ve meşgul eden bu mesele j z~m .. üzerine Çapahçur sıhhiye mü- J 
hakkında bir söz söylemeden önce dudu Bay Cemal Tufanı beledivc 
belediye işlerinin kiiçük bir tarihçe- riyasetine inha etmişti. 1 
sini yaı:Jyorum. Bu tarihten sonra eski belediye 

Trabzon belediyesinde ileri adım reisi Bay Kadri Mes'ut belediye en-
1930 senesinde ne~redilen belediye- cümen azalığında kalmıştı. 
ler kanunile atılmış oldu. O zam:ma Cemal Tufan'ın 24/5/937 tarihin· 
kadar başta bütçe imkansızlığı ol- den 24/1/939 tarihine kadar olan re
ma'k üzere içinde bıılunduğu birçok isliği zamanında belediye Trabzona 
zorluklar belediyenin istenilen ran- yine n:afi bir miiessese olarak calı~-ı 
<iımanı tamamen VPremediğini gös· mıştır. 

· r~· d s ~ . 1 
rcıs ıgı zamanın a oguksu yolunda 

terir. Bilnh.ne Cemal Tufonın Üçüncü 
Ancak belediı;eler kanununun Umumi Müfettişlik sıhhi müşa,·ir 

nesri tarihinden sonra Trabzon be· muavinliğine tayinile inhilal eden 
lediyesi yeni imkanl;ır bul:-rak dıı- riyasete idari makamlar tara.fınd:ın ı 
ima memleket menafii yolunda çalı- emekli kurmav binbaşı ve Üçünl'.'i.i. 
şan ve muvafhkiyet gösteren bir Umumi Miifettişlik as:ı.yiş müşn\'irı 

i~letilmek üzere üç otobüs alınmış, 1 
temi1lik islerinin kamyonla kolay. 
laştmlması temin edilmiş, Uzer park 
yapılması, Koraltan cadde i açılması 
mezbahtıda buz ve soğuk hava de
poları imrnsı tahtı karara alınını-; 1 
tahsisatları avrılmışhr. Bütün buı;~ 
larla beraber belediye bütçesi de 
(205.000 liradan 246,575 lira) ya yük 
selmiştir. 

mür>ssese olmuştu. Bav Bahri Doğanay ınha edümiş, 

1

1 

Bugün Karadcnizin güzel köşele· kevfiyet ,·ckaletc arzolunmuştu. 
rindcn biri. avni zamanda doj!u Ana Ancak bu kere mansup belediye 
dolunun kapıııı olan Trabzon, halkın I Teisliğini uygun göı miven vekalPt 
içtimai ve sıhhi yaş'.lma ihth•açların~ bu sefer reisin ıntihapla vapıl01a!:iı 

karşılayacak birçok miıess('seler ve lüzumunu vilayete tebliğ tıtmiştir. 1 

va ıtalar kazanmış hulunuvor. Yeni valimiz Boy Sabri Osman'm 
Yol, ışık, itfaiye, p:ırk, hal, mez- Trabzona muvasalatlarından sonr:ı 

1 
baha, nihayet yok ullara geniş mik· yeni belediye reisi seçimi vupılacak
yasta yıardım ve sayılması güç bir- tır . 
çok işler Trabzon Belediyesinin na- Trabzonun şimdiki Belediye reisi 1 

sıl çalıştığını pek açık gösterir. olan Bahri Doğanay 27/1/939 tari· ı 
1930 senesinden ev\1elki belediye, hinde vazifeye başlamıştı. Beş aylık 

tiyarlamış olduğu halde hala pey· 
gamberlik iddiasını terketmiyen 
cMozdek. i de unutmadı. Bu ada· 
mın, babasının üzerindeki nüfuzu

nu, anasına ettiği hakareti bir tür
lü affedemiyordu. 

Yeni İran şahı, .Mozdek• i N'işa· 
burdan getu1ti. Daha ilk görüşte, a
cı acı gülerek: 

- Vay koca peygamber vay! Di
nimizi, cemiyetimizi ıslah için Al
lah tarafından memursun, öyle mi? 
Hatırlar mısın? Otuz beş sene evvel, 

-7-

cMozdek> idam edildikten sonra, 
İranın her tarafındaki taraftarları 
da imha edilmiye başlandı. Bu deh

şetli kıtal, memlekette ho~nutsuzlukJ 
değil, mcı;nnuniyet tevlit etti; çün-

kü herkes, Mozdek taraftarlannıl'.1( 

akiyde \'e hareketlerini, daima, nef
retle karşılamışlardı. 

* 1580 numaralı belediyeler kanu-
nunun beşinci faslının (89) uncu 
maddesinde tasrih olunduğuna göre 
şehir meclisi belediye reisini kendi 
içinden veya dışarıdan heınşeriler 

içinden seçer. 
Bugün Trabzonda reis s~imi için . 

iki cereyan ''ardır. Birisi icten reis 
intihabı, ikincisi dıştan intihabı. 

M.F.G. 

Buzurkmihr (1), bir gün, bir nv J 
eğlencesinde, Nuşirevan'ın yanında 

atbaşı beraber gidiyordu. Hükümdar! 
maiyetine mola verdirdiği bir yerde 

baş\•ezirini de yanma alarak bir va
diye doğru ilerledi. Maksadı, önün-

de serilen tabii manzaraların güzel-ı 
liğini seyrederken, başveziri ile 
memleket işlerini müzakere etmek-/ 
ti. 
Nuşirevan'la Buzurkınihr, atlan 

üstünde ilerlerken, vadinrn içinde. 
bir köye tesadüf ettiler. Köy, harap! 
ve metruktü. 

Hükümdar, bu harabi ve metruki
yete hayret etti.' Başvezirinden, bu

nun sebebini anlamak istedi. Onun 
bir cevap vermediğini, dalgın dalgın 

bir harabenin üstünde öten iki bay
kuşa baktığını göriince sordu: 

nıp \'İden yeşil ovalar göze çarpı· 
yor. 

Fakat bu kadarı da kafi, biraz da 
buraların sahibinden bahset dh cbi· 
lirsiniz. Bu müthiş adam. zannettı· 
ğiniz gibi emniyetimi kazanm:ıdı 
Zaten sabahtan aksama kadar berıı· 
ber yasamıyoı-uz ki. Geldiğimin er· 
tesi gün, elime tefo:;ir veya düzelti' 

lecek bir yığın vesikalar sıkıştırdı.. 
Bu uzun ve yorucu bir ış. Öğ!cdcrı 
S0!1ra bütün vaktimı bununla p.e i· 

riyorum. Odama, kütüphanesillin cfl 

kıymetli eserlerinden bazılarıfl1 

gönderdi. Buıada tmkı bir Hollall' 
da peynirinin i\indeki fare gibi ya· 
şıyorum. 

(Davamı v:ır) 

Başvezir1 hükümdarının bu sualı· 

ni. acı bir tebessümle karşılıyarak:: 
1 

- Birşey düsünmüyorum, Şahıf11· 

Bu baykuşların ne söylediklerıll1 

dinliyorum. 

Deyince, Nus?revan, büsbutfıcı 
hayret etti ve: 

- Peki.. sen kuşların dilinden de 
mi anlarsın? 

Diyerek baş\•ezirinin bu munolı 
cevabındaki hikmeti anlamak iste
di. Buzurkmihr, ciddiyeti.,i bozrıı9' 
dan: 

- Evet Şehinşahım! 

Dedi. • 
? 

- Bu baykuşlar ne söylüyorlar· 

- Pazarlık ediyorlar. 

- Ne pazarlığı? 
- Bu baykuş, şu baykuştan kııırı' 

sarayda babamın misafiri bulundu· 
ğun günlerde adamcağızı herzele

rinle aldattın. Ondan anamın yata
ğına girmiye müsaade aldın. Sana, 

- Buzurkmihr! Söylediklerimi i
şitmiyecek kadar dalmışsın! Ne dü
..:Ünüyorsun? 

oğluna istiyor. Kızın babası, çok ı;· 

ğır şartlar dermeyan etti. 

- Ne istedi? o "fikrinden vazgeçirmek için ne ka· · 
dar yalvarmıştım! Ne kadar ayak"t 1 

Mozdek'in ölümü, İranda, yeni bir 
dahili kargaşalığa yol açtı. Herkes, 
bir~birini Mozdckçilikle itham edi

yor, kanına giriyordu. İğdamlar, 
uzun zaman, memlekette hır emni
yetsizlik havası yaşattı. ~uşirevan, 
bu halden müteessirdı; fakat Moz
dek mezhebinin kökünü kazımıya 

mecburiyet gördüğü için, arkası bir 

türlü kesilmiyen ihbarları ihmal et
ınivnr. in.1ha siya~etine de\·am edi· 
yordu. 

( 1) Buzurknıihr, cbüyük güneş> - Bin köy virfü!esi. .. Fakat Jl' 

Iarına kapanarak pabuçlarını Öp· 
müştüm! Muı·dar pabuçlarının kot 
kusu h"Hi. burnumda tütüyor! 

demektir. Ta1·Vılerimize ' bu tsmı !aştılar. 

~ 7 
- Oğlan babası baykuş ne cc 

Biz, ıefrikamızdaki bu 1·e diğer 1- "? 

simlerı İ randa telaffuz edildiği gibi verdı · 

Karısının teşvikile cesaretlenen 
ve harekete geçen hükümdar, Gene., 
ral Belizere, kıy8.IJ)cıların üzerine 
yilrüme~ini emretti. General de, hi· 
podom kapılaı1nın iyice muhafaza 
edilmemesinden istifade ederek asi 

1 
kerini içeriye soktu ve anfiteatrınj 
Oat galerisine çıkardı. Halkı, deh: 
catli bLr ıJk .ate.ain• tuttu. Halk, aıa·. Nt'.işlrevan, bu icraatı arasında, ih-

Dedi ve Moıdek'in derhal idam e· ı 
· dilmesini emr~tU. • 

Nuşirevan, bu sıralarda, memle· 
ketin en büyük bir filosof ve alımı 
olan bir .adamı, Buzurkmihr'ı kendi· 
sine başvezir inlihao ctıni ·ti. 

cBüzıircümhur. ~eklinde gcçmiııtir.ı \'~p 

k 1ydediyoruz. · _,. (Davamı var} 



YENISAllA&... :Jİ&yf.aı ' ------
HiKAYE: [arih Tıetlıikleri : - BİR HAFTALIK RADYO PROGRAMI 1 Küçük Hasta 

.P.A.ZA.Jt 18/6/939 Lale Devri Ve Sadabad 
12.30 Program. 12.35 Türk müziği 

.ll'lkıİ~~·~tırofı 5 mri sayfamızda) saraylarla, umumi bahçelerle, park- (Klasik program), idare eden: Me· 
'1a a ınm ılk kurucusu ve ilk kur- ~arla, mesirelerle, köşklerle, lale su1 Cemil, (Küme ses ve saz heye· 

nıdır. Atatürk inkılabının tohu - bahçele.l'"!P hir gelin evi gibi süslen- ti). 
lllunu bu b"' "k Tü' • t... ı S l tik uyu rk atmıştı. ls - mişti . .a.g~e bu müreffeh ve temiz şe- - u taniyegah peşrevi, 2 -
ka·bal~e onun heykeli dikilirken b'ir şairlerimlı:i dile getirmişti. Ne- Dede - Sultanıyeg!h bırinci beste· 

ıdesıne §U cümlecik ha'JckedHe _ dimin meşhur İstanbul kasidesi iı:- !Misalini ne zemin, 8 Ded• - <SUltani-
llektir: :ır . te böyle bir şehıi tav.sif ettiği için y~gah .ağır semai - Nihan ettim reni, 
A~Ilk ve büyük inkılapçı• hiç de mübalağalı değildir: 4 - Ney taksimi, 5 - Dede !sultani· 

met Salis devrinin .şairleri y.al- . . • • . .. y~gah yürük semai - Şr.deyledi canü 
~z neyi, meyi, seiahet alemlerini,ı:u Sıta~bttl f~'; kiAbimıslu .?lck~'adfır dilimi, 6 - Sultaniyegiıh saz sema· 
~ırağan f 

1 
r sengıne yen.;t-are rem mu ·u e- .. 

l'i . sa a arım. belv:a sobbetle - · d d ıısı. 
nı ternnüm etmemişlerdir. ~ayi- . . ~ . • a ır. 13 Memleket saat ayarı, ajans ve 

lcıhtın ve ,,. d dört' k- • d Bır gevkerı 11ekpare :ıkı baJır arasında meteoroloJ'i habederi, 13.15 Müzik 
,, ur un osesın e ku- H fıid' ciJ 'b .1 l llılan irfan, sıhhat ve h;yır mües- n~r.·k~ ı ~anta ' ~ tartı sa sez~~ır. (Küçük o~kestr.a - Şef: Necip Aş· 

~S<:lerin' 'h . vır unı mamdır kı anın gev1ıerı ık- k ) 
t ın ı tışamı ve çoklugu bü- b 1 ın · 
un Şairleri dillendirmiş ve costur- B. ib. _ . . . _ .. . .. • a 1 - Jt'rsnz Lehar - Eva operetin· 

llluştu İbr h p Ş h d~ b tr agı 11-em.diT kı gulu ız;;u alndır. den potpuri. 2 - Pepi Müller • Kii· 
sı · a ım aşanın e za e a- Alt d ·· .. d 'd' · • ndak' i f h .. • ın a mı, ustun c mt ır ceıınctı cılı'ı çük serenad, 3 _ Wiga-Gabriel • 
llın k • r an ve ayır muesseseleıi- iEUuık bu ne h{ilet. bu ne 1ıoş iibii VC'hb·ıtabelerini Reşid, Raşid, .Seyid ' la "'d Hafta nihayeti pazar gelu·. 4 - Bu· 

ı, Ahmet Tai Nedim 'b' 1 1 va ır. calossi • Pestaloz7..anın bir ş:ırkısı • 
biı)uk . 

1 
p, gı ı en Heı· ba1ıçesi bir çemenistanı letafet Ciribiribin. 5 _ Robert Stolz • Vi-

!! şaır er y:ızmam1slar mıdır? 11 'küse . b r . .. f .. f ... rer !l:U • t ı..-...ı· 
1 

er ' . sı ır mcc ısı pur eyzu sa a· yana gecelevin "Üzeldir, 6- Emme-
d,,ı., a U\."Uıası o an Ayasofva- d .; b 
~ ve Üsküdardaki - · ır. rich Kalman • Kontes Mariça ope-
~~ . . Ahmet Salis Ka?ayı maarif sattltır süklannda retinden Potpuri. 
lactı-> nm kitabelerini kim hazır- Ba~c-ın 1ıu··ne 'd . ·ı .. ··z "d .. r, ma enı 1 mu u ema ır. 14.15-14.30 Müzik(Dans rniiziği -

Nea· Camilerinin 1ıer biri l>ir gfı.lıtı tecelli Pi.) 18.30 Program. 18.35 Müzik (Şen 
... ıme; divanındaki manzumele-••n çow Ebriıyı melek andaki milırabı duadır. oda müziği • İbrahim Özgür ve ateş 
ilhanı gunu. h~p ibu gibi imar eserleri . . . . . . • . . 
v. etnu tir. Nedimin matbu di-j böcekleri), 10 çocuk saati, 19.25 Türk 
f~da Fer.erbahçe, Ayasoiya mah Hep halkınm etvarı pescndid.c ·ue müziği (İnce saz fash), 20 Me:mie
~ ' ~hzadebaşında İbrahim Paşa makbul ket saat ayarı, ajans ve metcoro1o>i 
~::ısı, Ba_şkadın çeşmesi, Sadra _ Derler 'ki 'biraz dilberi bimi1ırü. ı·e- haberleri, '20.10 Neşeli plaklar • R. 
~·1 1 .._ah p 1 f d 20.15 Türk rnüzıg"Wi (Mü..+erclc ve so· 

!P ıor ım aşa çeşmesi İbrahim (ı ır. ı ıJ• 
a§a~ın Moşkira'dald camii. hama-ı GUJısar.lan, bağıarı, kaS'J'lan Jıep lo teganni). 

~' 1ıtıar~thanesi kervansaravı İs- GD.ya ki biit:iin -şevk.-u tarab, zevku 'SU- 1 - Mahur peşrevi, 2 - Dede -
~nbuld k' ' ~ ' 1.,.., Mahur h.este - :Ey gonca dihen, 3 -

n • a ı medresesi, Mustafa Paşa a"'ır. 
t ll:ı Bağı ferah kasrı, Kaptan Mus.:. lstanbulun evsafını mü.nıkün mü be- Abdi efendi ·Mahur şarkı • Gülşeni 
af<l p h. eıhar açtı, 4 - Seniha Kambay -

'I aşanın sahilsarayı, Darüssade yan ıç 1d ~uası Beşir ağnın çeşmesi, Kptan Maksud hemen .Sadn keremkarı Mahur :şarkı - Günler geceler do u. 
" staıa P<!§a köşkü Hatice Sultan se11ilc1u·. (10) ı 5 - Ded - Mahur şarkı - :;ana lay1k 
le§ıne · 'l':r ' j ~ mı, 6 - Mahur şarkı - Saba tarafı 
v f sı. ı:ı..aptan Mustafa P:ısa hanı · • · • · • • · • t ada R: 

1 
~ ' 1 vefadan, 7 - Mahur saz ı::emaisi, 

Meh • ap an Mustaaf Paşa kasrı, 1 Çırağan safaları, helva sohbetleri, g _ Lemi • uşsak şarkı _ Seni arza 
Yı \' ~t kethüda Pa§anın sahilsara- Sıldfıbad Pğlentileri, sandal g zinti- eder, 9 _Lemi- uşşak şarkı _Siyah j 
nı- ka asrı, Şc>vkabad sarayı, Tersa- leri, saz ve söz alemlt'l'i taassubun ebrulerin, ıo _Halk türküsü - De
:hı!ust r:1

• ~brahim Paşamn damadı J...-uruttuğu ve söndürdüğü İstanbul- mirciler demir döver. 
knsrı USk·~J3nın deniz kenarındaki da gece hayatı, muhtelit ve nei'eli 21 füzik (Rivaseti Curnhw··.ban-
§a ' · ru ar. Kaptan Mustafa Pa- bi't' şehir hayatı ynra"tmu'k için ) rıpı- do5u . Şef: İhsan Künçer). 
tne;~eri7s~z:ı~e Sultan Bcya7.lt çeş. ılıyordu 1 _ \Vettge _Marş. 2 _O. Fetras· 
kıtabf>l .. ıçın yazdığı IParlak tarih Birkaç yüz kaplumbağanm sırt· · La morena (İspanyol vals;), 3 - E. 
~eh d crını okuyoruz. Nedim Nev- )arına rnum dıkerek llıl bahçclcri- Lalo . • ıs şehri kralı-. operasının u
v ır eki Mo k ~·i " ru çu, Tavukçu ve Cc· ne salınıvcrnıesi ve kasırların renk· vertürü, 4 _ F. Mendelssohn • İH-; 
tı.iç ~~=elerınin de tarih kitabel~ri- ii kandillerle ve mumlarla sii&len- lbahar şarkısı, 5 - M. Ravel - Bolero. 
kuru ik' çtır 6) · Tnrih 'kitabeleri mesı hıç de israf ve sefohct snvı1 - 21 .50 Anadolu ajansı (Spor servi· 
d' ·ıser mısradan ibaret değil - maz.' :Sugtin bir milli bayram!mızı si). 2.2 Müzik (Cazband - Pl.), 22.45-
ır ~ . ihti i eeı· rın şamını, zevkıni, in - tes'id için · stanbulun yalnız -elek - 23 Son ajans haberleri ve yarınki 

t 
1
1klerin: "?e butün hususiyetlerini trik için sarfcttiği para - devrinin program. 
erruatıle canlanfüran uzun ve ölçüsile - tam bir ~sırlık cırağan PAZAR'T'ESl 19/6/939 1 

edf.'bi parçalardır. f d'l •· B' C '"" masra ına mua ı cıır. ız, ~ümhu - 12.30 Program, 1'2.35 ,:ürk müziği· 

t * riyet bayramınıız:ı, Kurtuluş J:ıoyra- IPI. ı 3 l\fomlekct saat ayarı, aüıns ve 
stanbuld Ah . ı J~ .,

0
.,
1 

. a met Salıs devrinin mını ks'id için ~·urdun her tal"Cdın-ı met.ec:-oloJ'i Jrnbe,rleri, 13.15·14 Mü· 
0 ... erı ve .. "Jl biiyüıev ~onu eri .kama§tıran ve da t>ev:(!J'ck yaktııjımız ışığı ı:ve yap-' zik (Karışık program • :Pl.) 19 Prog- 1 

d "'en ınşaatı arasında T'Opane-ı tığımız masr.afı ıisraf ve sefahc•t sa-ı rnm, J9.05 Müzik (Bir solist - PU~ 
te' ~~h,paz.arınd<l Emnibad, :Bebek- }'tyor muyuz? 19.15 'Türl<: müziği (Fasıl ltf'yeti), 20 

11l' ~m.ayunabfıd, Hasköyde Ter.sa- Taassubun İbrahim Paşa inkıln- Mt•mlekei saat ayarı, ajans ve mcte· 
no1nı:~~~taşt~. Çı.:ağan, Ferahabad,I hını vasıflandırırken kullandığı .«İs- ı oroloji haberleri, 20.15 Neşeli plak-M 
lele} .. çe, Usküdar ve Harem ıis- raf ve se!ahet devri» gıbi ke1ime1eri lor - A. 20.20 'Türk müziğı. ' 
tako ~rının arkasında Şerefiıbad, Or I tekranama~a bir inkılap \'~ mede- 1 - Bayati araban peşrc\'i, 2 -1 
tib·) de Defterdar burnunda N~a-ı rıiyet düşmanlığı sez.mez misiniz? Haşim Bey • hayati araban şarkı • 
Ilı~:· S~efada 'Bağıferah, Ku~u~~- * Nimeti v.aslın için. 3 - Rahmi be· 
1'iij-ij ureyya, Karaağaç, Alibey İbrahim Paşa, Kanuni devrinde yin • bayati araban şarkı - Gönlümü 
tlecie ~ Husrevabfıd (f'1), KiığıtlıaJ de parlak bir mesire ve ili.lezar olan hicranı yaktı, 4 - Kanun taksimi, 
had c· da:bad, Hayrabad, Harema-ı Kağrthaneyi diriltmek ·stiyordu. 5 - Su yolcu. Bayati araban şarkı· 
Strlaı-~),.Cenan, Neşat saray ve ka - O sırada Kandilli civarıındaki Ku j Neyleyeyim ınioedeyim olamam, 6-
llel·~l Ka~ıthanede Çesmci Nev- leli bahçede.kı tarihi ku1e de yıkıl- Bayati .ar.aban şarkı • Düşme dağda 
\>«ra ' Oesri Senl!T, Taı'anlı iköprü mışb.. Paşa, 1134 yılında bütün mi- gezen geyığin, 7 - Bayati <ıraban 
J....;ıp ır. Ayrıca Eski saraya ve 'iföp- marları ·ve san'atkarlar1 sc.feber sarkı - Saz semaisi. 8 - Le 113. ha
\>e} 1 sarayına mühim ve parlak ila- etti. Kuleli b3hçenin !eı·a~ide ve rıım • Hicaz ~arkı • Zevki sevda duv
})J~ )'1lpı1mıştır. Birçok 'kasırların I çok muntazam taşlarındc.n da isti - madım. 9 - SalahaUin Pınar • hü-z· 

113~rı Avrup~an getirtilmiştir. fade etmek sııretıle 60 gün içinde zam şarkı - Ümidini kırpiklerinı>, 
hava . de İbrahım Paşa «Mevki ve Kağıthanedeki nehrin mC'Crasıııı 10 - Hayrı Ycnigün · hlizz::m şarkı· 

Müzik (Melodiler • Fl.),, 21.45 Kn· 
nu~ma, 22 Müzik (Kü~k .orkestra -
Şef: Necip Aşkın). 
1 - Paul Dietrich - Fıifreler (Ma11J 

2 - Karı Komzak • Viyana .a§kı 

(Potpuri), 3 - Paolo Tosti • Bir pu· 
se için, 4 - Anten Rubinstein -
Romans, 5 - J Lanner - Romanti~ 
vals, 6-Michw ~ Şen screnad, '1 -
Mascagni • Kav.alleria rustikana o· 
perasından potpuri. 

23 Son ajans haberlerj, Ziraat, Es· 
hsm \'e tahvillt, Kambiyo • Nukut 
borsası (Fiyat), 23.20 Müzik (Caz. 
band-Pl.), 23.55-24 Yarınki program. 

SALI .20/6/39 
12,30 Program, 12,35 Türk müzigi. 
1 - Ferahfeza peşrevi, 2 - Dede 

- sultaniyegah ikınci beste - Canü 
dilimi,ı lUtfu. 3 - Lemi • sullani\'e· 1 
giıh şarkı - Andıkça geçen günl;ri. 
4 - Refik Talfit - sultaniyegah şar
kı - Düşdü gönül şimdi bir nevres 
güle. 5 - Yesari Asım . sultaniy.e· 
gah şarkı • Biz heybelide her gece 
mehtaba. 6 - Cemil bey - ierahfe-
za saz semaisi. 

13,00 Memleket saat ayarı, ajans 
ve meteoroloji haberleri. 13,15 Mü
zik (Operetler - Pl.) 13,45 - 14 Ko· 
nuşma (Kadın saati - Ev h:ıy.atına 
dair). 19,00 Program. 19.05 Müzik 
(Bir uvertür - Pl.), 19,l5 Türk mii· 
ziği (Karışık program). 19,45 Türk 
müziği (Saz şairlerinden cirnekler). 
20,00 Memleket saat ayaTl, ajans ve 
meteoroloji haberleri. 20,15 Neşeli 
plaklar - R. 20;20 Türk müziği (Kla
sik program) İdare eden: Mesut C€- ıl 
mil. Ankaı-a Radyosu Kümr> heyeti. 

1 - Cemil beyin - muhayyer 
peşrevi. 2 - Hafız post - muhayyer! 
birinci beste - vakti supholdu. 3 -1 
Sadullah ağa • ağır semai - Hali se· 
yehi nazik terindedir. 4 - Arl.f bey ı 
• muhaY.)·er ~ - Humar:ı vok bo
zulmaz meclisi. 5 - Şevkı bey - mu. 
ha ryer şarkı - Ol gonca dillen bir 1 
güli handan. 6 - Keman taksim;. 
7 - Arif beyin - muhayyer şarkı • 
'Meyhane tarapgahı mey. 8 .-. Rah
mi be~· - muhayyer şarkı - S ı·apa 
hüsnü .ansın. 9 - l\!uhayyer yüriix 
semai - Bir efü çekti yine. 10 -
Saıo; semaisi. 

21,00 Konuşma. 21,l5 Müz.ik (rad· 
yo orkestrası • şef: IJansn :Ferit Al· 
nar. 

1 - Carl Marin von 'Wcbcr - Fre· 
jschütz operasından uvcrtiir. 2 -
Fclix Mcndelssohn - Barlholdy; Yaz 
gt'cesi mütiği. a) Uvertür. b) İnter
mf'zzo, c) Nocturno, ç) Scherzo, d) 
Düğün marsı. 3 - Richard Wagner 
- Tannbauser o.per.asından uvertür. 

22,il5 Konusma. 22;30 Müzik (Ne
fiel i müzik - !Pl. 23,00 Son ajans ha- , 
berleri, ziraat, eshim-tahv.ilirt, kam· 
biyo - nukut borsası (fiyat). 23,20 
Muzik (Cazband - Pi.) 23,55 - 24 
Yarınki progr:am. 

ÇARŞAMBA 21/fı/29 
12,30 Program. 12,35 Tüdc mü7Jğ.i 

- Pl. ıt3,00 Memleket saat ayarı, 

ajans ve meteoroloji haberleri. 
rn,1~ - 14 Müzik (Karışık program 
Pl.) 19,00 Program, 19.05 Müzik 
(Melodiler - Pl.) 19,15 Türk müziği 
(Fasıl heyeti) 20.00 M.cmlekei saat 
ayarı, ajans ve meteoroloji haberle
ri. 20,15 Neşeli plaklar - R 20.20 
'ıl'ii rk müziği (müşt.erf'k ye solo te
gann~: 

1 - Rauf Yekta - .Eviç peşrevi. 
% - Rauf Yekta - !Evjç bestesi -

Ola ılibarile ııazir ve adili nayfıb:o değiştirerek 30 mNmer ~iitun üze- Ölürs m yazıktır sana k~nmadan, I 
lar-ı~ l3~ğaıın iki sahilindeki saray.! rine Sfıdabad kasrını yap~ırdı. Kas- 21 Konuşma (Doktorun saati). 21 15 
k

0 
kİ asırların, devlet erkanının rı, bahcelerle, fıskiyelerle, şr>lalclcr-l Miiıik (!Ferhunde Erkin taraundan· 

klll erinin, ehli zimmetin ''C hal. le, sclsebillerlc ve ağızlarmdan ha- Brahms•dan piyano parçalan). 21.35 Halkai zülfü si'\•ahın. 3 - Selaha-t. 
~atı e\J rinin muhte'lif rcn'.klere bo· vaya su sütunlarıı fırlatan .ejderler· tin Pınar· Eriç şar1u • Göz yaşları· 

Inasın · tc> a azel · ha a•· gı"bı· ·'-·- nız. 4- İsak Varonıın - EviC' şarkı -
tııtı 1 emretmis, .Ocvlet er kit - lP süsledi. Buradan Baruthaneye ıs rz v erı, Y u • ır;.·ı.u -

\'l' ıbn 5ahilsarayları kırmızı, yesil kadaı uıanan sahillerde devlet er- duğu es rJed de yok ctmeğe lka:fi Kalbimde acılmış. 5 - Bimen Şenin 
ıo. ... z g ld" 1 t 1-b h' p fi d'l - Segah s_arkı - Sunda içsin varelin-

tı:ıı.ı.tt_:"• a, top1ıaneler, askeri ve kanına \'e payitaht eşrafına 120 ka- c ı. ş e ra ım aşanın a e ı - • - :ı 
•11:1 .... .. 

1 
· g· b" "k k den :..,,ı..m. 6 - Ahmet Ras.imb 

~ "ıuesscse er beyaza, kafes dar kasır yaptırdı. Bıraz sonra Sa - mıven ye ane ve en uyu usuru ~ ~ereı · d b 'd' -O ıt....lb- ·zı··· .. - - Sef{filı şarkı - Benim sen nemsin 
lh.~ erı çimen rengine bovatıl- dcibadın etrafını HusrPvabad. Hur- a u 1

• nun ı:u ırısı W ~·uzun-·~-ıır C'\) w d ı l · k ı·b 'k l f'V dilber. 7 - EYic halk türküsü •

1 
F'r~ ,. · remabad, Haremabad, Huyırabad ' en garp ı aşma ın ·ı u ı ı i asır Qnı:: d · 'k ld 1 Şahane gözler fahane. 8 - fa·iç halle 

:ığa 
1 

~a an getirilen portakal gibi ka!;ırlar ve köprüler sardı. La- gen a ı. * Ç arı türküsü - Eh•eda dost deli gönül. 
~lrat Sadabud havuzunun le mevsimlerinde butii!1 İstanbul nu .. Si • . h İbrahim Paşanın vücudü şeri - ı 9 - Leminin • ihicazkar şarkı - lPen-
~ su emıştır. Sadrazam alkı Slidabad sahnierinde, nenir . belikle imtizac oeotmis tenin. 10 _ 
i~ n h.ıliioe karşı iyi görünmesi de, y~il çimen1erin üzerler.inde ba- atçi (!) asilerin lhançerlerile param
~kri~ar.ay surlarım ıve 1Yıediku1eden harı. bütün -renk ve Hıtişamile iku - parça edildik len sonra bir Kadı E-
2~:ı;ı~Pıya kadar şehir surlarını caklarlardı. Hilal şeklindeki .sandal- fendi altı, yedi seneclenberi Kağıt -t' .k~ru~ sariederek adamakıllı Jarla NE-dimin arkıları, ıgazellerj hanede inşa Ye etrafı bağlar ve bah
§a ltad t.tınnış, Besiktaştan Kabata- mesireyi dolaş.ır ve sar.ardı. Şairler çelerle tezyin .edilmi~ olan 120 ka -
~~r rıhtımlar yaptırml§tır. Sıidiıbadı terennüm için müsabaka- dar köşkün ihrak edilmesini içtihat 
~havası jçnde yer yer ya girişirlerdi. . buyurdu. Bu «haneharabın:o re\'i, 

·" (S)]\r edı' D" s·ad· b. d d h b' k "'b-d cŞlriyadan bazı '5erden<1.eçti ai!aların 
QQl!fo m ıvanı 1340 -baskısı. a il ve a a ırço a [t lar ~ o; 

lo
2
, l:06:S, 81, 23, 69, 92, 97, 99, lOO, olmasaydı, Nedimin şen, 5Uh, çap _ hoşuna .gittıi. ıBütiin ıbaldırı çıplak-

2~. 6, 125, 126, 128, 242, 244 1:e 1 hın şiirleri doğmazdı. Bol hüsnüni- lar Sadfıbada üsüşü"erdi. Padi-:ah 
(6~ • . yet ·e itimatlı nefs 'Sahibi olan İb - Biri'lci Mahmut itil'az etti: 

fo 29ı~lırııler ve Scm'atkarlar. Say. rahim Paşa bütün bu ınkılAbı ya - - Yanmasun, rızam yoktur. Ağ-
(?~ . parken pusu .kuran kara taassubu yara gülünç oluruz, anca'k yıkılsun. I 

ı t :-ı. unutm t B' p tr Halilin Kara kuV\Tet birkaç .saat icinde 1 
(fi) ,. artrıi. Ci1d 5, sayfa 306. 1li u. ır a ona · · , 

11aı1n t "h' l ~o"rt baldırı ç 1 k ş · Kfığıth.anenin büt_ün. k. asırlJrını te-(9\ ,. an ı. Sayfa 560. ıp n manavın « erıat 
( 1111rıı mellerıne kadar ındırıverdi. 

tarihi. Sayfa !»>- - (10) d Nedim Divanı. Sayfa 570._ 1 l . brahhn Hakkı Konııalı 

Osman Nihadm - hicazkar sarlo -
lEllerı- uzaktan hak. 

21.00 Konumı<J, 21.15 Müzik (Ope· 
Ta .aryalara - Pl) 21,45 Haftalık 
'Posta kutusu. 2!!.00 1'1,!fü7.ik (Küçük 
Orkestra - st-f: Naci;p Askın). 

l - K.utsch - l\11.ac:ı r marsı. 2 -
KP1er Bela • Ren nehri kıy.ıltırında, 
3 - Fried Waltt"r - Rü' a - Keman 
solo ve orkec:tra ıdn. 4 Bela Voll
g1·af • Ka b"m ~kla dolu ( ~ ,.. val ), 
5 Schieder - D -ule ... iK m 'l t'A" 

sbvHh·or (Tango). 6 -- H n~ Tha
ler · Kukuk (P-0lka). 7 - R ert 
Stolz • Prntcrde ai!ndar tekrar ci
cck cı\ or 8 - Victnr Aubert • Gö
bekliler resmi g"Sidi, 9 - Leopold 

• Macar fantezisi. .23,00 Son ajans 
haberleri, ziraat, esham t:ıhvilat -
kambiyo • nukut borsası (fiyat). 
23,20 Müzik (Cazbmd - Pl.) 23,55 
.. .24 Yarınki program. 

PERŞEMBE 22/6/39 
12,30 Program, 12,35 Türk müziği, 

ı - Salim bey - hicaz pefl'-Cvi. 

2 - Şevki hey - hicaz şar1u - De
mem cana beni yadet. 3 - Refik 
~ersan • hicaz şarkı • Ey benim gon
oa gülüm. 4 - Bedriye - hicaz şar-
1a . 'Mümteziç aşkınla. 5 - Ud tak
simi. 6 - Muhayyer şarkı - Niçin 
mahzun bakarsın. 7 - Mu'ha~·er 

.saz semaisi. 
13.00 Memleket saat ayarı, ajans 

'\ie mcleore1oji haberleri. 13,15 • 14 
i.izik (Karışık program . Pl.) 19.00 

Program, IB,05 Müzik (Kabare-Pi.) 
19.15 Türk müziği (ince saz faslı). 
20;00 Memleket -saat ay.arı, ajans ve 
meteoroloji haberlerL 20,15 Neşe!i 
plaklar • R. 20,20 Türk müzi~i. • 

1 - Suzinak peşrevi. 2 - Rehrni B. 
• suzinak ışarkı - Bir sı1ıti tar.ap. 3 -
Udi C mil • hicazkar arkı - Lay!k 
mı sana. 4 - Udi Zeki - uşşak şar
kı - Bir gün gclece'ksln diye. 5 -
Lem'i - hüseyni şarkı • O güzel göz
lerle. 6 - Hu.,eyni şarkı • Kimin 
mecburu husnü anısın. 7 - Lem'i 
• karcığar şarln . Çesmanı o mehvc· 
şin eliıdır. 8 - Rakım - kürdili şar
kı . Demedik hiç ona kimsin, 9 - Os· 
man Nihat.kürdili şarkı-Kaç yıl yi:
reğim. 10 - Halk türküsü . Ekin ek
tim çöllere. 

21,00 Konuşma (Ziraat saati), 
21,15 .Müzik (Senfonik plaklar). 
21,45 Konuşma, 22,00 Müzik (Kücük 
Orkestra - Şef: Necip A~kın). 

ı - MendC'lssohn . Vencdik gon
dol şar'kısı • ilkbahar şarkısı, 2 -
Micheli. Gece puseleri, 3 - Pııccini 
• Toska operasından potpuri. 4 - Lu· 
igini - Mısır baleti, 5 - Emil Wald· 
teufel • İki kere iki \•als. 6 - Drus
selmans-Bclemenk slıitı 10. 3 (Kar· 
h manzara) 23,00 Son njans haber· 
leri, ziraat. esham-tahvilat, kombi· 
yo • nukut borsası (fiyat 23,20 Mü· 
tik (Cazbanc1 • Pi.) 23,55 - 24 Yarın· 

ki progr.am. 
CUMA 23/6/39 

12,30 :Program. 12,:35 Tür.k müzi· 
ği - Pl. 13,00 Memleket saat ayarı, 
ajans -ve met"eoroloji haberleri. 13,15 
• 14 Mü7.ik {KanŞlk ıprogram - PL) 
19.00 P.rogram. 19,05 Müzik (Bir :ke
man vir:tüozıı - Pl.~ 19,15 Türk mil· 
7Jği (ince saz i.nslı), 20,00 Memleket 
saat .ayarı, ajans Ye meteoroloji ha
berleri. 20,15 Neşeli plaklar - R. 
20.20 Tür'lt müziği. 

:ı - Hicaz peşr:e•i. 2 - Subhi Zi· 
ya • hicaz şarkı - Anılsın y.ar ile. 
3 - Asım bey . hicaz arkı - Her 
zabmi ciğersu7L. 4 - Udi Cemil 
- hicaz şarkı ~ Ne küsdün bi se.b~ 
öyle. 5 - Kemenç~ taksimi. 6 - iHi· 
caz şarla • indim yarin . bahçesine. 
7 - Hicaz saz serrr.ıisi. 8 - Halk 
t.frrküsii - Sürmelimin gözlerine. 
9 - Halle türküsü - 1r..afa fincan 
ko ·dum. lO - Halk türküsü - Me· 
nekşeler tutam tutam. 

21.00 Konuşma. 2~ ,15 Müzjk (Rad
yo -orkestrası - Şef: Practorius). 

l - Claudio Monteverdi · G. F. 
Malipiel'o, Dört Madrigal. a) Alleg
ro. b) Lento-Andant-e, c) Lento, 
F.unebre, c) Allegro. 2 - Sabin V. 
Dragoı • Divertissemf'nt rustique. 
a) Noel, b) iştiyak, c) Matem. r) 
Dans. d) Düğün ~arkısı. 3 - Joh. 

' ( Baıtarafı & ncıda ) 
Tendim. Günlerdenberi <ma bir kar
deşlik vazifesi yapmayı düşünüyor• 
gum. Bugün kimsenin haberi olm~ 
Ctan o \·azifeyi yapmış oluyorum. 

Bildiklerımi bir kere de size tek· 
r.ar edeyim. Y.anlışl.anm varsa SÖ)'· 

leyik,. emi? 
N azanın annesile aranıza bir va· 

bancı kadın girdiği için artık ne ~ 
nizi, ne de kızınızı gözünüz görme.ı 
olmuştu. Onları ihmal ettiniz, üç se. 
nedir yanlarına bile uğramadınız 
Annesi çok iyi Ye kibar bir kadındır 
Sizi -da1·a edemedi. Mahkemelerd• 
dol sınak onun izzeti nefsine ağıt 

.gelirdi. E\-ini7. dönmenizi bekledi. 
Kendi evine çekildi. Babasından 

kalma mal, mülk ve parasile kızını 
yetiştirmiye çalıştı. Fakot bu yalnız.. 
lık ve yardımsızlık içinde Nazanı 

daha :f.azla okut:ımamak, yetiştire· 

memek zoru içindedir. Bır gün ge
lecek, onlar sefil olacoklar. Siz, be~· 
amuca. bütün bunlara göz mü yu· 
macaksınız? Hayır, bunu yapamaz.. 
sınız. cünkü babasınız! .Kızınız 
hasta!» deyinc(' nasıl koşup geldi· 
,ı:tlz? Babanın ve babasızlı~ın ııe de
mek ol .;\{unu bana sorun ... 

Benim yerimde Na:ınnı farzedin. 
.Bir gün balomsızlık ,.e i~lenme yii· 
zünden hastalanır \'e hasume köşe
lerine düşerse ·ve bl'nim gibi derd 
içinde kıvranırsa, vücudü haraıet· 
ten yan:ırken neseYi çoktan unuttu
ğu dudaklan bir iki damla sudan 
ba.c;ka birşey istemez bir hale ğ"lir
se içiniz sızlamaz mı bey amuca?. 

İşte, karşınızda o giize1 kızınız up 
uzun yatı •or. Neler <:ektiğini ögren
mek isterseniz yorganımı kaldırın, 
yaramın ıbağlırrnı çözün \'e bakın!. 

Ne o, ~öz.leriniz sulandı. ağlıyor 
musunuz amuca? Ohhh!. DeınC'k bü
tün ince hislC'riniz henüz ölmemiş . 
Ağlamavm· amuca, ) olun dönülmt
yecek yerinde dC'ğifü:. Size acı bir 
sürpriz •aptım. ~Nazanı da yarın 
böyle gormek istemezseni7-. Oiye 
uarıyabilecegi akihcti ~özünüzde 

canlandırmnk istedim. Bundan kim
senin haberi J:ok. Bu sır aramızda 
kalacaktır. Belki hareketlerimi ve 
sözlerimi başkalarının b.ına öğret
tiğini sanacaksınız. Sizi temin ede. 
ı-im ki, sö\!ediklerimi ve yaptıkları· 
mı günlerdenberi bsarlamakta idim. 
Her ne kadar ya mdan ve başını· 
dan çocukluktan başka birşey bek
lenmezse de. çocukluğumu layıkile 
tatmadığını i~in ben de biraz vak· 
tinden evvel büyumüş bir ıinsan hali 
var. Meğer yalnız ve ihasta ibüyü· 
mek insanı erken yaslandmyormuş. 
Kıranta adam kücük has.ta •ı göğ

süne bastırdı, sarsıla .sarsıla ağhy.or· 
du: 

- Şimdiden sonra sen de !benim 
ıkızım say1lırsın, Nazandan ayrılım· 
yacaksın, asil. ruhlu yavrum. 

Dişçiyi gazinoda bir dam JeÖrme· 
elim. Y.anındaki kadın birltaç ak:jam 
yalnız başına geldi ve sonr.a dişçi. 
den hosalan sandalyeyi bir delikanlı 
if;gal etm.iye ba§ladı. 

47 kilo kaçak 
tutuldu 

esra~ 

Seydıköy (Hususi) - Kasabamız

da esrar kaçakçılığı yapıldığını tıa
ber alan İzmir zabıtasının burava 
gönderdiği memurlar tarafınd;n 
47 kilo uçak esrar ele geçirilmiş· 
tir. 

Strauss • cSphange.. Vals, .22,15 ~!!!!!!!!!!!!!!!!"_!!!!!!!!....!!22!!!!!!!...~~!!'!!"'~!'!'!'llllllllllllllllllll!"!'!'! 
Konusrna, .22,30 Mü1ik (Neseli mü
zik - IPl.} 23.00 Son cıjans lrnberleri, 
eiraat, esham - tahvilat, kambiyo
nukut borsası (.fiyat) 23.20 Müzik 
{Cazband • lPJ.} 23,55· - 24 Yarınki 
Program. 

CUMARTESİ 24/6/39 
ll.3,30 Program. 13,35 Tür.k müziği. 
l -Acem aşının peşrevi. 2 - De

de • ace.rn aş.iran beste - Yar ımeşa
mı hatıra 3 - Nikoğos - ..acem kür
di şarkı - Se:ı.rdi ;göynüm ey melck
sima eni. :ıJ - S. Kaynak - bay.ati 
şarkı !Her sinede bir ıgam. 5 - Halk 
.iürküsü - 'Yürükde yaylasında. 6 -
.Hüzzam türkü - Akşam oldu ·yine 
bastı kar.clar. 7 - Hüzzam saz se. 
maisL 14.00 Memleket saat ayan, 
.ajans \·e meteoroloji haberleri. 14,lO 
15ım Müzik (Dans müziği - Pl.) 
lS,30 Program 18,35 Müzik (Me1o
d· er - Pl) 18,45 ... ılfütlk (Küçük or
kestra - Şef: Necip A km) . 

1 - r.anz Lehar • E\'a operetin· 
elen Vals, 2 - Emmerich Kalman • 
Çarda~ prensesi operetinden potpu
ri. 19,15 Türk müziği (İnce saz ias-

h) 20,00 Memleket saat ayarı, c:ıjans 
ve meteoroloji luıberleri. 20,10 Ne· 
~eli plaklar - ll. 20,15 Tür.ik müziği. 

1 - Hüzzam peşrevi. 2 - Mah
mut Celalettin paşa - Hüzzam r· 
ıkı - Degildi böyle. 3 - Birnen Şen 
- hüzzam şarkı - Süklınla eeçer öm· 
rüm. 4 - Hüzzam 'l'ürkü - Ata bi
nesim geldi. 

20,30 'l'Lirk müziği (ıErkek ldime 
heyeti). idare eden: Mesut Cemi!. 

1 - Bestenigar pe§I'evi. 2 - Ha· 
sim bey - bestenigar prla • Kaçm& 
mecburundan. 3 - M. İzzet - beste
nigar şarkı • Gayndan bulmaz te
selli. 4 - Viyola ile taksim. 5 -
iLem'i - Jhicaz sark• • Sorulmas n ba
na ye'sim. 6 - Dede - Bahann za
manı geldi. 

20,50 Konuı;ına, (Dış ·politika ha
diseleri) 21,05 Temsil, 22,00 llaft.abk 
posta kutusu (Ecnebi dillerde) 
22,30 Müzik (Oda müziği • Pl.) 23,00 
Son :ıjans haberleri. ziraat. esham 
tahvilat, kambiyo - nukut borsns; 
(fiyat). 23,20 Mi.izik (Cazband - Pl ) 
23,55 • 24 Yarınki program. · 
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TÜRK TiCARET BANKASI A.Ş. 
MERKEZi : ANKARA 

Her Nevi Banka Muamelatı 
Her ay faizleri ödenen : 

KUPONLU VADELİ MEVD.UAT 
· ŞUBELER: 

-------------------
AN KARA 

Adapasara Gemlik 

: . ==~~:•• Buraa ~xa7:!~b•l• iST-ANBUL: 
2316 Bolu F.a~ıeWr Tekird~t 

. ' . Gefoa : T•lefoa : - .24477-8 

Türkiyenin her tarafında muhabirleri vardır. 
TELGRAF ADRESi 

Umum Müdürlük: TÜRKBANK - Şubeler : TİCARET 

·-B-os-tan--cıd_a __ Sa-hil-de~saİı
1

-lık-.A-rsa .... 1 
Bostancıda Çatalçesme karşısında deniz kenarında önii kumluk arsa 

satılıktır. Bostancı'nın en güzel bir mevkiinde, koya nazır, tramvay du

rağl yakınında, duvarları ve rıhtımı ve kayıkhanesi yapılmış bir halde 

bulunan arsanın 21 metre cephesi ve takriben bir dönüm murabbaı me·. 

sahası vardır. İsteklilerin her gü.iı sabahlan (10) dan (12) ye kadar 

cYeni Sabah• idare memurluğuna müracaatlan. 

Parı ıin en ıo:ı model 
kadın ,apkaları Beyot lunda 

BAK ER 

, 
ı :········································· 

i Or~ Hafız Cemal 
Lokman Hekim 1 • 

Dahiliye Mütehassısı 
Divanyolu 104 

• 

· Saraç el işi ve makine kalfası ile makine ile 
diker erkek ve kadın terzi aranıyor : 

• .1 - Tophanede 2 No. lu dikim evi için saraç el l.şi ve makine kal
fası ve aynca makine ile P.lbise diker erkek ve kadın terzi alınacaktır. 

2 - Yaş ve askerlik: nazan dikkate alınmıyacaktır. 

!S Haziran 1939 

DİKKAT 

Grlpln kutularının Uzerlne raalmde gördUAUnuz 
f•kllde kabartma pullar lllve edllmlttlr. 
. Hir yerde lararla pullu kutuları lateylnlz. 

lnh~arlar lJ. Müdürlüğün~cn : 
I - Şartnamesi mucibince {1) adet sigara paket · makinesi kapalı 

zarf usulile eksiltmeye konmuştur. 

I1 - Muhammen bedeli sif (10,000) muvakkat teminatı (750) lira.dır. 
IIT - Eksiltme 3/VII/ 939 pazartesi günü saat 10,30 da KabataŞta 

Levazım ve Mübayaat şubesi müdür iyetindcki alım komisyonunda yapı
lacaktır. 

IV - Şartnameler her gün sözü· geçen şubeden parasız olarak atı· 

na bilir. 

V - Münakasaya iştirak etmek isti yen firmalar fiatsız fenni teklif· 
terini münakasadan (15) gün evvel tetkik edilmek üzere tütün fabrika· 
lar şubesine vermele

0

ri 
0

Ve
0 

teklifl~rinin kabulünü mulazammın vesika al· 
maları lazımdır. 

VI - Mühürlü teklif mektubunu kanuni vesaik ile % 7,5 güvenın" 
parası makbuzu veya banka teminat mektubunu ihtiva edecek kapalı 
zarfları münakaea günü ihale saatinden bir saat evveline kadar ı<omis· 
yona makbuz mukabilinde verilmelidir. (3475) 

M. M. Y. Sa. AJ. Ko. Rs. den : 
İstanbuldaki askeri Hesap ve Muamele Memuru okuluna yedek su· 

baylardan talebe kabulüne başlanmıştır. Girmek isteyenlerin Askerlik şo 
l>elerine müracaatları. cl5> c421h 

Maiualaruun yeni 

Kadın Şapkaları 
Dairesinde tetlıir edil.mek

t , dir. Geliniz; intihap 
ed i n iz. 

Muayene saatleri pazar hariç 

her gün 2,5 - 5 sah ve cumartesi 

sabahları 9 -11 hakiki fıkara 

kabul olunur. T. 22398 ·------------· ··························-·············· 3~~~hatt~~wri~~ürerebli~~nh~nüh~ntifu~k~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
ğıdlarile birlikte hemen dikim evi müdürlüğüne müracaatları. c4000> İstanbul Belediyesi ilanları 

l lstanbul Halk Tiyatrosu 
Kenan Güler •e arkadaşları 

Pazi r fiindüz 
Üsküdar inıirab 
~abçeıinde.büyük 
. mi.;.amere, 

MİŞ Et OTTO 
varyeteleri, HOKKABAZ 

Ham , gece Şenyol Aile bahçe

aiadc lnciti tarihi komedi, 3 perde. 

Miıd Otto varyeteıi 

Hokkabaz Hana 

1f. 

E G E Tiyatrosu Temıilleri 

Nureddin Gençdur 
~e arkadaıları 

18 Haziran Pazar 
akıamı Y eniıehir 

Cümburiyet 
bahçesinde 

iki 8UngU Araaında 

Çocuk Hakimi 
Dr. Ahmed Akkoyunlu 

Taksim -TaUmbaae Palaa No. 4 

Paıarclan ••ada iter rln 
15 tea aonra Telefon : 40127 

Zührevi ve cnt hasta.ıklan 

Dr. Hayri Ömer 
Öğleden sonra Beyoğlu Ağacamti 
karşısında No. 33 Telefon 413~ 

Muhammen Temin1t 
bedeli mi k dan Yapılacak işin mahiyeti 

4517,08 338,78 Anadolu hisarı • Yenimahalle yolu 600 metreli!< 

kıs-mının şose olarak inşası 

4619,44 346,46 Büyükada Şehbal ve Kolbaşı sokaklannm ı~ıt· 

4 r anlı şose o larak in~ası. ... 
Muhammen ocdclleri, teminat miktarları yukarıd.a yazılı yol inşaatJ 

açık eksiltmeye konulmuştur. Bunlara: ait keşi( \'e şartnameler Zabıt ve 
Muamelat Müdürlüğünde görülebilir. Taliplerin yevmi ihale olan 3/7/939 

pazartesi günü bu baptaki teminat makbuz veya mektuplarile saat 14,30 ciıı 
Daimi Encümende hazır bulunmaları. (4314). 

İstanbul Vakıflar Direktörlüğü İlanları 
.. ............................................. 

Kıymeti 

Lira K r . 

278 42 

206 Si • 

123 9. 

213 . 6, 

Pey parası 
Lira Kr. 

w 89 

t5 52 

9 30 

16 01 

Mercan Dayahatun mahallesi Büyü!> 

Ycnihan ikirıcı katta 20 No. lu odanın . 
tamamı. 

Çarşı Dh-rik sokak 16 No. lu dükkiill· 

Çakmakçılar Daya.ıatua Valdc hail 

birinci katta 34 No. lu ve üstünde o· 
dası bulunan kagir matba! ın tamamı 

Çakmakçılar Dayahatun mahallesi 

Valde haıı avlusunda 13 No. lu dül<· 
kanın tamamı. 

Yukarıda yazılı mahlfü emlak 10 gün müd:ietle açık arttırınaya çı· 

karılmıştır. İhalesi 21-6-939 çarşamba günü saat 10 da icra edileceğinde11 

taliplerin Çemberlitaşta Vakıflar Başmüdürlüğü Mah!Ulat Kalemine .. ,u· 
racaatları. (3999). 

==========================================:--~=-==========~ 
İstanbul Asliye Mahkemesi bırin

. ci Ticaret Dairesinden: 

Karacabey harası Müdürlüğü ta

raf •ndan Sirkecide Salkımsöğütte 

Ali Vefa müessesesinde Ali Vefa 

aleyhine 936/422 numaralı dosya ile 

açılan 30Cl lin alacak davasında ika

n~tgfilıı meçlıul olan müddeialeyh 
hak~ında ilAnen tebligat ifasına ka· 

rar veri.e~k muhake.nı:~i l~.9 939 
cuma sast 14 de talık kılınmış oldLJ· 
ğundan rr.üclJeialeyhin belli gılnde 
mahkemEy•! ge!ıuesı veya vekil gön
dermesi lıi\umu ilan ohınur. 

(936-422) 
••••• • , ....... :-ıa~ •• , • • •••••••••• • ••• •••• 

Sahibi: A. ~e:ualedclt. &~ğlU 

Ne§rfyat mtldtırftı Mae«l ç.ETtN 
BasıldJfı 7er: Matba.l Ebtizzi~ 


