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Suriye , Fransa 
• Harekete mı 

Aleyhinde' 
Geçiyor? 

Fransız Başvekili 
Korsika Yolunda 

Şam Meclisinde_ Galeyan Daladier F ransanın Kat'iyen toprak 
/Stiklô:l . Vermezse T ~l~~t1!!,~l~ceğini Bir Daha Söyled~ Fransa Suriye ye 

Suriyeliler Silô:ha 
ladier radikal sosyalist partisi gu · -. • ~ 

Sarılacak/armış ::=.ı::cır~:i:~:ar:ız;: 
toprak fedakarlık yapamıyacafma 
söylemi!) ve bu keyfiyeti, J&Plcaia 
St'lyahat esnasında da tekranıa ilin 

---~~~~~~~~-

Başvekil Cemil Mardam ve Fahri Barudi Çok Şiddetli 

N~!!~~~~.>_!~!!~~=-=-==~=~mrıc~: 
diriliyor: 

Suriye parlamentosunda, Fran· 
sa - Suriye .anlaşmasının tasdiki 
meselesi etrafında cereyıan eden 
müzakerelerde, Nasyonalist blok 
reisi Klusti hükumetten Suriye • , . 
nin istiklAlinin ilin edilmesinı ta-
lep etmiştir. 

Propaganda ofisi şefi Fahri Ba- . 
rudi, Suriyenin katiyen istiklalin· 
den vaz geçmiyeceğini bildinnit ve 
cençliğe hitaben vatan müdaf.aası· 
na hazır olmalarını söylemiştir. 

Başvekil Mardam Bey bir nu • 
tok söylemit ve ezcöml• demiştir 
Jci: 

" _ Sl.ll'iye _ Fransa muahede
sinin tasdiki bahsinde Pariste yap. 
tığım son müzak~ııeler hakkında 
mufassal malftmat vermeyi faydalı 
görmüyorum. Zira Paris hiikumeti 
bu muahedeyi yok farzetmektedir. 
Fransız politikasının bu yeni vec
:tıesi çok şayanı teııkittir Fraıısada 
reisicumhur, mebusan meclisi ve 
hökt\U.-, 

ônderdikleri tahkikat komisyollU 
raporu üzerinden müzakereyi ka~ 
bul etmemekte hemfikir bulunu .., 
yorlar. Eğer Fransa sözünü tut -1 
mak istemiyorsa, Suriyeliler va
tanlarmm istiklali için hayatlarım 
fedaya amadedirler. 

İnönü Rey Veriyor 

Evvelki gün münhal Meb'usluklar için yurdun 12 yerinde 
.eçim yapıldığını ve her tarafta C. H. Partisi namzetlerinin 
kazandığını yazmıştık. Yukardaki resimde, Demokrat Cumhur 
Reisimiz İsmet lnönünü Ankarada yapılan intihabatta ikfnci 

edeceğtnl bildinni§tir. 
Başvekil, mebusan mecliıriJıiu 

itimat reyinden sonra öfl• ttzerl 
trenle Tulon'a hareket etmi§tir. 

Paris, 1 (A.A.) - 29 tlkkinun· 
da Fransanın Londra maslahatgti· 
zarı Roger Cambon, 931S ta.rthli La. 
val - Mussolini anla~malannm f eB
hedildlğine dair tevdi edilen ttalyan 
notasına Fransa htikfııneti tarafın· 
dan verilen cevabı İngiltere Hari
ciye Nezaretine tebliğ etmi§tlr. Bu 
tebliğ keyfiyeti Chamberlain ile 
Halifax tarafından RomJ.ya yapı
lacak olan seyahat dolayısile hususi 
bir ehemmiyeti haizdir. 

Cambon, 1ngil~ere Hariciye Ne
zaretine Fransız-İtalyan münase
betleri meselesi hakkında Fransa 
hükfunetlnin noktai nazannı bil· 
dirml§tir. Esasen Hariciye Nazın 
Bonnet, de tngilteı e sefiri ile Pa· 

Şimdiye kadar şehrimizde nis
beten iyi giden havalar, dün akşam
dan itibaren birdenbire bozmuş ve 
saat 9 da tipi ile kanşık kar ya_#
mağu başlamıştır. Havanın suhu
neti çok düşmüş olduğundan kar 

Tunusun Maginot hattına sevkcdilen yerli aakerler 

riste yaptığı bir mi.Uikat hakkında 
bu husustaki miltaleasım bildirmi§

ti. Fransız-İtalyan münasebetleri 
meselesinin Roma görüşmeleri es-
nasında umumi surette mevzuu bah-

sedilmesi varit iae de bu hwsustald 
tetkiklerin münasebetlerin hali ha· 
zırdaki vaziyetinin ihdu ettiği fiU 

meseleye teşmil edilmesı ihtlıria\i 
mevcut değildir. 

Mahut gazetenın ba h~ 

ZARURİ BiR CEVAP 

Mebusan Meclisi, bu müzake -
rat neticesinde hir takım karar 
sur-etleri kabul etmiştir. Bu karar 

miintebip sıfatile reyini kullamrkcn görüyorsunuz. 
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Tz ~ derhal tutmuştur. Sabaha karşı 

Gazetemizde Çıkan Bir Yazı hak
kında Neşredilen Çirkin Bir Fıkra 

suretlerine göre Suris e nıebusan 
nıeclisi Fransa ıle jttif ak arzu et-
mekte, fakat ayni zamanda ken-

İspanya Yardım İstiyor 
disinin tasdik ettiği muahede • c b"' A •k H•t 
rnetninin idıınıesine azirnkar bu - B Negrın enu ı merı aya ı a-
ıurunaktadır. Fransız parlamcn - • S •• J d• 
~u. Suriye ile ittifakı reddet - ben Radyoda Bir Nutuk oy e 1 
ınekte serbest olabilir, fakat Suıi- ... ~ı.~ı.-•• 
Yenin istiklaline olan tabii hakkını Madrid 1 (A.A.) _ B. Negrin, rebelerin bütün milletlerin istikba~ 
tanımamazlık edemez. Suriye d .1 ' e bilhassa cenubi Ame- lini alakadar etmekte olduğunu ve 

1• • F ı~ ra yo ı e v _ 
nıebusan mec ısı, ransız pıar a- maya hitaben irad etmiş oldugu memleketlerin fıaşin kuvvetle mi, 
mentosunun anlafılır hiç bir sebep bir nutukta hali hazırda ispanyada yoksa beynelmilel kanunlar ile mi 
olmadan taahhütlerine sadakat cereyan etmekte olan bütün muha- (Sonu 3 -.eli aa:rfacla) 
göstermemesine teessüf eder. Mec. vvvvvvvv 

Us, Suriye bükftmetini iktidan el• 
almaj& davet eder. Mebusan 
meclisi, kendisinin kabul etmediil 
her türlü taahhütlerden serbest 
bulunduğunu beyan eder. 

Mebusan meclisi ayni zamanda, 
memleketin bazı mıntakalarında 

!lcarışıklıklar olduğundan dolıayı 

müteessirdir, hUkftmeti, bu kanşık.. 
hklara bir nihayet vermeğe davet 
eder. Mebusan meclisi bu mesele.
de hükılmetle ayni fikirde olduğu
nu mOşahere eyler. 

Yeni Tefrikamız 
: .............................. i 
1 Kırık Pldk ı 
: .............................. ! 

Mevsimin en gtizel hia ve •tk 
romanını yakında "Yeni Sabah" 

ID aaD olmyaculara altunları• 

auada takip ecleceklenlir. 

Fener Bey kozu Yendi 
Beşiktaı Sü:leymaniyeyi, Hilal de 

İstanbulsporu MağlıJp Etti 

Topkapı • Vefa maçmdu bir glrilallf 
[Y uısı 4 üncü sayfamızda) 

bazı yerlerde kamı irtifaı 10 san- Bezirgan ruhlu adamlar niçm ı mayesini daha çabuk neş\ üııemA 
timi tecavüz etmiş bulunuyordum. sol taraf sempattzamdırlar, biliyor ettirebilmek icin kendisine müşteri 

musunuz? ı k b f Bu suretle, yeni yılla birlikte kara 0 ara u sıru ı .,eçer. Bunlar tahsil 
Hayır, bu ne temiz bir idcoloJ·ı, ı·tı"barı·ıe d d h · ld kl d kışa girmiş bulunuyoruz. e a a gen o u arın an 

ne de dürüst ve hür bir kanaat neti- ı · yt t• Haber aldıgı~ mıza göre, birka r> a ış ' erıs şe ane ıne daha çabuk 
~ cesidir. Bu, sırf ve yalnız tıcari bir k lı ı d h k ı 

gündcnberi barometre bir hayli dUş- düşUnce mahsultidür. apı r ar ve a a o ay, daha ça.-
müş olduğundan havanın kara çe- buk iı:.tismar edilirler. Bezirgan nıh-

Zira bir cemiyette işçi ve fakir lu adam bir taraftan b&ğazını yır-
virmesi esasen beklenmekte idi. sınıfın daima daha kalabalık oldu- tarcasına: 
Havaların bir hayli müddet böy- ğunu düşünen bezirgan zekası, ser- (Sonu 3 ünctl sayfada) 

le~nag~m~imuh~m~~~~~a~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
ten ~urdu muzun büyük bir kısmı, 
Avrupa ise baştanbaşa kar altında 
bulunmaktadır. 

Denizbank MUdUrU 
Yusuf Ziya Oniş 
istifa mı Etti ? 

Dün geç vakit, Denizbank U· 

mum direktiirü Yusuf Ziya ÖDi§İn 
istifa ettiğini haber al~. GUntıu 

pazar ve vaktin geç olınası yUzün

den tahkikine imkin bulamadığuım 
bu havadisin kaydı ihtiyatla teli.it
ki edilmesi lizımdır. 

Meb'usumuzun halka 
Teşekkürleri 

İstanbul meb'usluğuna in
tihabım dolayısile aldığım 
samimi tebriklere teşekkftr
lerimin ve karşılık samimi 
duygularımın arzına tavassu
tunuzu rica ederim. 

latanbul Meb'uau 
Kizull Karabekir ---

HER SABAH 

JÖMANFİŞİZM 
E vvelki cece yılbıatı gecesiydi, dün de yılbatı süniL yani her 

kesin, her evin nete ve zevkle seçirmete huD'landaiı ye 
keyifli seçirmeyi uiUT saydıiı bir sün ve ıece. Bafka aemtleri 
bilmiyorum, likin idareliaM~İn eiri büirii, toprak Ylimlı tilm
aeklerine baktığı Nurur:-mıı_niye oacldeli)ole oturdufum evia 
pencerelerinden :ıifoalu cadde ini ~tiiim Fındıklı mıntaka· 
smda cumartesi sünü öğle vaktinden itibaren terkoe sulan ke
Uk. Şu satnları )*azdıiun sırada (pazar, aaat 14123 ~) 
musluklarda h&ll bir damla au ;,ok. Beni ve 1Mlth 0 mmtablM' 
halkını elini yüzünü bol bol yıkamak tabü hakkından mahrum 
bir halde 1939 yılma sokan sular lclareai 14 aaat halka .. ı.nl
ini unutmu, ama Uç aylık taksitlerin tediye puslalannı alloneleri
ne daiıttırmayı ihmal etmemif. · 

Matbaamclan ellerim simsiyali evime dhtlaoe .....ıajumcla 
su bulamadım, lakin kAJlının rı:.i;yindc taksit pua~ kar ...... 
tım. Sular idaresi kendi aleyhind lıalkı tunnak 191a Mr pro-
pasanda mUsabakHı açhııf olsaydı yılb ·.f..-ıinden .... .,..... 
rak 24 aaat devam tartile halkı susuz l ak nR • an u ha _. .... 
sibini bulamazdL 

Y azm, ıu.aua kalmıyoruz, sular idaresi milli eli.... seçti di
ye sevinirken timdi kıfm, hem de yılb8f1 sünü auaus kalmıya 
-batladık. lstanbul sular itini idare eden aaym J'Uftdat&armiı 
fayet bu İfi beceremiyor ve zevkle, nefeyle seçmesi lazım plen 
24 aaati hemtehrilerinaze zehir zemherek etmek mechuriyetinde 
kalıyorsanız, Naarattin Hocanın yaptıjı sibi, kUrsUden inmeyi de 
mi akıl etmiyorsunuz? Aczi itiraf ta hir fazilettir. Şayet ...,._. 
tat boru tamiri mevzuu babia İse bunun için yılbatı sGnUbl 899' 
mek kal.ahatten bU,.ük bir özür olmaz mı 1 

A. Cemalettin SARAÇOCl~ 







Sayfa: 4 ! 2 KANUNUSANi - 1939 

SERBEST DUYGULAR: 

Hasan Ali Yücel 
Hasan Ali Yücel'in kültür alam

mızda, milli bir devrim yıldızı olup 

(, . S P O R 1 Kara Ahmet Nası l Cihan Sampyonu Oldu? 

parlanuuıı, onu sa.de yakından ve iç 
ten tanıyanları değil, irfan hayatı-
mızla ilgili bulunan bütün bir mü
nevver gençliği de sevindirmekte
dir. 

Tefrika No: 14 YAZAN: TEVFiK PARS 

F enerbahçe Beykozu Yendi Mestanı Mağlup Eden 
Yurdumuza. büyük himıetlet1 

i okunan, değerli bir aile ocağından 
fışkırıp ye~n Haaan Ali, •tala· 
nmızın : (öz oğul aslına çeker) sö
zUnU de kendi milmtaz benliğinde 

Hilal İstanbulspora, Beşiktaş 
Vefa da Topkapıya 

Sü:leymaniye:ye, 
Galip Geldi 

.Kadıköy Haha&• ı 
Yağmurlu, soğuk bir havada bu 

toplamış olan bir mütef ekkirimizdtr. gün lik maçlar,ına devam edildi. 
KUltür hayatımızın kalb çarpın- Yapılan müsabakalardan en mühi· 

tılarmı yıllardan beri nefsinde zerre mi Kadıköyünde Fenerbahçe ve 
zerre duyup tadarak, bugiin o yük- Beykoz takımları arasında oynaru
sek hizmetin basına geçmek şere- yordu. 
\ini de böylelikle ve hRklı olarak ka- Çok kötü şartlar altında. cere-
zanrnağa muvaffak olmuştur. yan eden bu maça Fenerliler, Ya.§al" 

Büyüklerimiz, her zorluğu çalış- · ve J<:!s:ıt gibi en kuvvetli iki eleman 
ına!'liyle yenip.kendi kendini yetis- }arından mahrum bir halde ~ıktılar. 
tiren gençlikten hiçbir zaman ya~- Takımda yenilik olmak üzere, sa· 

katıandiğı için uzun zamanlardan· 
dım ve takdir ellerini esirgememiş beri sahada görmediğimiz muhacim 
nlduklarını bize Hasan Ali halk Niyazinin solaçık yerinde vazife al

.ı • ıııda bulup buğırlarına basarak ması gö?.c çarpıyordu. Takım şu §e· 
on t layık olduğu yere getirmekle kilde idi: 
bır kere daha göstermiş oluyorlar. 

Bu değerli mahsullerinden dol~-
, yı, mualiminden, muharrir 'e müte

fekkirine kadar btiti.i.n irfan hayatı

mıza mensub bir kütle sevinç içinde 
çalkalanıyor. 

Hiisamettin; LebibJ Muzaffer; 
Reşat, Aytan, Naci; Semih, Şaban, 
Yaşar. Fikret, Niyazi. 

iSeıiktaşhlar Süleymanlye kalesinin 8ni1nde 

Ila un Ali. şiir ve edebiyat 
alanında nekadar içli ve temiz bir 

karakter göstermiş ise, feh;efe a
lanında da ince tahlilleı ınden geçen, 

keneli kad.U" güzel ve sevimli eserle

ııle de yme hepimizin gdzlerıni say
ğı ile üzerine c;ekmeğe mecbur eden 
bir güziclcdir. 

O, geniR halk tabakasının ben
liğine girerek oradan alınacak ma-

nevi feyiz ile kendi milli ktlltürümü

ztl garb metodl r;ına uyduı ııp yap-ı 
mak esasına day.ındığını (Türk e-

debiyatına toplu biı bakış) adlı e-ı 
serinde gö tcrmi tu. 

Ha~.ın Ali Yü ·el bu .. ıcnk ve :;a
mimi muhabbet ile 'J'tiı k folklor ve 

etnografyacılrırının arasma katıı:np 
e. erlerini vern1istır. 

1 
Yurdumuza yıllaı dan beri teYa

zu la bu ahında v rimleri dokm an 
muhlm bir zunıre de. onun kendi 

aralarından çıl.ıp bôylece yıikseli
şinden ayrı bir sevinç cluymakta-
c1ır·lar. · 1 

lf 
Şehremınin, p k miite\'azı bir i 

'n.o l inden H ldııi'ı feyiz ile, adım. a. 

lııı \Utelen Jfa.,aıı Alinin, buglin 
t>aba arkadafiları. ar.kadaşları ve 
J\tiçük kardeşleri payansız bir se

\ ınç içinde bu haberi biribirlerine 

mııjdeie\'ip kullularken muvaffa
kıvetinı de gönülden dileyorlar. 

A. Baha GölmğJu 

Yol derdi 
!rıP.bolu (Hususi muhabirimız -

den) - lnebolunıın mllhim ihtiyaç 

lal'ından biri de snhil yoludur. On 

beş ı-ıene evvel İncboJudan Sinoba 
kadar bit' şose yapılması dllşünül -

mü. ve dört, beş kilometre de yol i

lerlemişti. Sonra her nedense şose

nin inşası geri bırakılmıştı. Şehir 

d:ıhilinde istimlak edile.n bir ve ya 

pılan ~ose için saı·f edilen binlerce 

Jira heder olmuş, şosede yarım ve 

harap bir halde knlmıı, ve zamanın 

tt ı;irile yol vaziyetinden çıkmıştır. 

Trabzonda turiıtik otel 
Trabzon, (Hususi) - Trabwnda 

Denizbankın iki bUyük otel yaptıra 

cağı hnber alınmıştır. Bunlardan bf 
ı·injn Karadenizin en gii2el bir mev-

kii olan Kaleparkında yapılması 

m uhtemeldlr. 

( 

Runa mukabil Beykozlular da 
şu kr. lro ile oynuyorlardı: 

Kandili; Hakkı, Babadır; Mus
tafa, Bürhan, Galip; Turhan, Galip, 
Şahap, Kazını, Hakkı. • 

:Maçı Ahmet Adem idare ediyor
du. 

Oyuna Fenerlilerin hücumu ile 
başlandı. Hemen ilk inişle beraber 
Beykoz yan sahasına yerleşen Fe
nel;lilcr kaleyi tehdide başladılar. 

Fakat kalenin önünde bir su biri
kintisinin me\•cut oluşu verilen pas
ların isabetle yerini bulmasına ma
ni oluyor Ye Beykoz müdafaası bu 
vaziyetten istifade ediyordu. 

Hemen hemen tek kale şeklinde 
cereyan eden oyunun onuncu daki
kaı:;mda Fenerliler ilk golü Yaşarın 
ayağı ile> kazandılar. Niyazinin uzun 
bir pa~ı vole bir şütJe ağlara takıl
dı. Tazyiki devam ettiren Fenerli· 
ler iki dakika sonra yine Yaşarın 
ayağı ile ikinci sayılarını çıkardılar. 
1ki dakika fasıla ile de Fikret takı
mının üçtincü golünü yaptı. 

ilk çeyrek saat içinde 3 gol çıka
ran sarı lacivertlilerin enerjisi biraz 
gcYşer gibi oldu. Buna mukabil, çol. 
yiik~ek bit sayı farkı ile yenilmek 
tehlikesini hisseden Beykozlular, 
cnnlarıru dişlerine ta l<arak daha zi
yade bir müdafaa oyunu oynuyor· 
far. 

Beykozlulaı ın candan çalışma
ları münfcrid bazı hticumların par
lamasıııa vesile oluyorsa da Fener
liler yine kolayca vaziyete hakim 
oluyorlar ve oyunu Beykoz yarı sa
hasından çıkarmıyorlar. 

Oyun bu §ekilde otuzuncu daki
kasına kadar geldi. Bir Fener hü
ci.imu sıralarında, Fikretin Beykoz 
müdafaasını atlatarak topu dör
diincü defa Beykoz ağlarına taktı
ğını görUyoruz. Devre bu şekilde 
bitmek üzere idi ki, Beykozlu Ga
lip, son saniyelerde devrenin şeref 
sa~ısını çıkardı ve haf tayın 4/1 Fe
nerlilerin lehine oldu. 

lltinci devre: Oyunun b.aşlama
sile Beykozlular güzel akınlarla Fe
ner kalesini ziyaret etmeğe başla
dılar ve 13 Uncu dakikada Şahabm 
ayağile ikinci aa~ılarlJ?ı kazandılar. 
Buna mukabil Fenerliler de bu dev
re iki gol çıkardıkfarmdan maç 6/2 
Fenerin galibiyetile neticelendi. 

Seref lltadmda: 
nnaı s - l stanbulspor 2 

llk maç Hilal-1stanbulspor ara
sında yapılmıştır. Takımlar hava
nın yağışlı ve sahanın ~k çamurJu 
olmasına nğmen muayyen saatte 
sahaya çıkffi15lardır. Talebelerin oy• 
namama& yüzünden lstanbul6po~u
lar çok zayıf bir kadro ile oynamıı:;-

~e,iktat - Süleymaniye maç. 
dan bir görünilş 

!ardır. Bundan istifade eden Hilal
liler ilk devreyi Ustün bir oyunla 
2/ 1 bitirmişlerdir. !kinci devrede 
yine daha müessir olmakla beraber 
taraf eYp birer gol yapmışlar ve bu 
suretle oyun 3 2 Hilalin galibiyeti
le neticelenmiştir. 

Beşik ta.~ 7 - SUle) maniye O 

ikinci maçı Beşikta§ ile Süley
maniye yepmışlardır. Beşiktaş ta
kınıı şu kadro ile sahaya çıkmıştı: 

Mehmet Ali; Naci, Hüsnü; Ra
uf, Bedii, Feyzi; Hayati, RıdYaıı, 
Suldur, Şeref, Eşref. 

Süleymaniye takımı: 

Sabri; Ruhi, Martyan; İbrahim, 
tbrahim, Naim; Rauf, Nedret, Ra
if, Daniş, Diran. 

Hakem Şazi Tezcan. 

Oyun Beşiktaşın ağır baskısı al
tında başlamış ve bu devre Beşik
ta§War Rıdvanm ayağı ile 2 ve Fey-

zinin ayağile de penaltıdan bir gol 
yaparak devreyi 3/ 0 bitirmişlerdir. 
İkinci devrede de 4: gol yapan Be
t iktaoblar 7 / 0 galip gelmişlerdir. 

Ankarada Atatürk koıuauoda hediyelerin tevzi" 

ikinci kümelik maçları 
Bir kaç gUndenbcri yağan yağ· 

murlar sebebile bir çamur deryası 
haline gelen SUleymaniye sahasında 
dün ikinci küme lik maçları tehir 
edilmiıitir. 

Kadıköy sahasında karşılaşma· 

lan icap eden Altıordu - Boğazi<:i 

maçına Altınoraulular takım çıka· 

ramadıkları için Boğaziçi hükmen 
galip gelmiştir. 

Şeref stadındaki Galata Gençler· 
Ortaköy maçını da Galata Gençler 
hükmen kazanm.ışlardır. 

Vefa 4 - Topkapı 1 
Bir kaç gUndenberi yağan mü

temadi yağmurlar yüzünden bir ba
taklık haline gelen Taksim stadın
da da dün lik maçlarına devam e
dildi. öğleden sonra yapılan Vefa -
Topkapı maçına her iki takım da 
Beden terbiyesi genel clirektörlilğü
nün son verdiği karar üzerine tale-
• be oyunculardan mahrum bir şe
kilde sahaya çıktılar. 

Sahanın her tarafında biriken 
su gölleri yüzUnden top kontrolü 
pek güçleştiğinden maç heyecansız 
ve tatsız bir surette neticelendi. Bi
rinci devre Vefanın hakim oyunu 
arasında iki sıfır nihayetlendi. 

ikinci devre: 
Bu devreye Topkapılılar takım

larının saflarında küçük bir deği
§iklik yaparak çıktılar. 

İlk dakikadan itibaren Vefa ka
lesini sıkıştırmağ~ başhyan Topka
pılılar devrenin onuncu dakikasın
da ilk ve son gollerini çıkardılar. 

Buna mukabil Vefalılar bu devrede 
iki gol kazandıklarından maçı 4J l 
kazanmağa muvaffak oldular. 

Gayri f edereler 
lik msçlan 

Gayri federeler aras.ında bir 
müddettenberi devam etmekte olan 
stadyum liki maçlarına havanın 

yağmurlu olmasına rağmen dün de 
devam edildi. 

Sabahleyin Arnavutköy - Gala
taspor arasında yapılmı maçı Gala
tasporlular 3-2 kazanmışlardır. 

Esayan • Kurtuluş oyunu da. 2-2 
beraberlikle neticelenmiştir. 

öğleden sonra oldukça kalaba· 
lık bir seyirci kütlesi önünde Be
yoğluspor ve Kurtulu§ takımları 

karşılaşmışlardır. Beyoğluspor bu 
maça esas kadrosundan 5 oyuncu 
eksik olarak ihtiyat oyuncuJarh 
çıkmıştır. 

Maçın birinci devresi her iki ta
kımın gayretleri araSJnda sıfır sıfır 
beraberlikle neticelenmiş, ikinci 
devre de yine ayni şekilde devam 
ederken Kurtulu§ oyunun bitmesi
ne 3 dakika varken attığı bir golJ~ 
kuvvetli rakibini sıfır-bir yenmeğe 
muvaffak olmuştur. 

00 00 00 

Puvan Vaziyeti 
Beşiktaş 11 8 3 o 
Fenerbahçe 11 8 2 1 
Galatasaray 11 8 2 1 
Vefa 11 6 3 2 
Beykoz 11 4 3 4 
İstanbulspor 11 2 2 7 
Top.n:apı 11 3 o 8 
Hilal 11 2 l 8 
SiiJeymaniye 11 1 3 6 

Al Beygiri Alacaktı 
Al beygirle Mestan Pehlivan ortada 

Dolaşıyor, Halk bağrışıyordu 
---=c::=>.._.. c:::=----

Halk tekı·ar coşuyor, bir avazı 
yerde, bir avazı gökte bağırı~ıyor, 
haykınşıyordu. 

Ahmet, bütün bunlaı·ı bir ruya gi 
bi seyrediyor, yavaş yavaş içinde tu
haf bir heyecan hisı:ıediyordu. 

İri yapılı, omuzları konak kapılı 
başpehlivan meydanın oı·tasında 

Hergül gibi dolaşıyor, halk deli gi
bi bağırışıyordu: 

- Haydi Demirkıran ! 
- Varol Meı:ı.tan ı 
..- Yaşa arslan ! 
- Var mı buna çıkanı .. 
Halkın bağırışmaları arasıncıa i

ki kişinin zor zaptettiği al bir bey
gir meydana <loğru getiriliyor, her 
kes ona yol veriyor, o geçgin diye 
geri çekiliyordu. 
Meydanın orta~ına getirilen al 

:Oeygfr, kulaklarını yaprak gilıi oy -
natıyor, sağa Rola kişniyor, nara a
tıyordu .. 

Şimdi herkesin gözli bu ata dikil
miş, ihtiyarca biri ortaya gelerek: 

- Her kim Mest.anla gUreşecek, 
onu yenecek olursa, bu al beygir o
na hediye edilecek, demişti. 

AI beygirle, Mestan pehlivan or
tada dolaşıyor, halkm bağırıı::maJa
rı, bulutları aşıyordu. 

Bu düğün için bütün köylerden 
pehliyanlar davet eclilmiş, ihtimal 
birçok nnmlı pehlh·anlar da gelmiş
ti. 

Fakat neden e hiçbiri ortaya çık
mak, Karacunıa köyünün bu meş -
hur pehlivanile kap1şmak istemiyor, 
onunla güreş etme'k ihtimal işlerine 
gelmiyordu. 

Birkaç dakika Mestan pehlivan 
meydanda pesrev yaptı, dohı..ıtıı 

- Ohoydaaa! 
Diye kendi kendine naralar attı, 

tanıdığı pehlivanların: 

- Haydi! 

Der, gibi yiizlerine baktı .. 
Fakat yine kendisine bir hal'lım bu 

lamıyor, şu binlerce insanın içinde 
oturan pehlivanlardan biri::.i mey -
danda ona eş olamıyordu. 

Çadırlarda oturan ağaların yüz -
leri asılmış, kaşlan çatılmı:::tı. 

Çünkii en hararetle bekledikleri 
güreş, Mestanın güreşi idi. 

Onun harikulade güreşinde a~il 

zevki bulacaklar, bu dehşetli pehli
vanın yenici oyunlarını doya doya 
seyredecekler, mest olacaklardı. 

Halbuki ona da çerden çöplen bir 
rakip olsun çıkmıyor, koca Mestan 
da, tek ba~ına meydanda dola~mak
tan, peşrev yapmaktan: 

- Ohoydaan ! ... 

Dıye naralar ·ıtmuktan bıkmıyor
du ... 

Halkın heyecanı son haddine gel
miş, Kara Ahmet te içinden rnrar 
vermişti: 

- Ulan kalkayım, şu heı·ifle tuta 
yım ! Buraın İstanbul değil a 1 Her 
halde U8tamın rlediği pehlivanlar -
dan, lstanbulun kurtlarından değil
dir. 

Kara Ahmet, bir unda karar ver
miş, oturduğu yerden kalkmı,,, gök
leri inleten; çadır lan titreten bom
ba gibi bir sesle: 

- Ohoydaaa ! ! 
Diye bağırmış, nara u tnuştı. 

Halkın arasını.lan, listii başı so-
yulmamış bir adHmın ağzından çı -
kan bu mUthiş nara, bir anda top 
gibi patlamış, çoluk çocuk herkes a
fallamıştı. 

Mestan, tanımadığı bu adamın şu 
hareketini hayrPtle seyrediyor, ken 
di kendine: 

- Ulan, diyordu, cluı· bakalım!.. 

Ahmet, hemen üstünü başını so
yunmıya, biran evvel meydana fır
lamıya b[ıkıyor, bütiin hareketlerJn
den dehşet akıyordu. 

Daha vücudüntin iıst kısmını so
yar soymaz, herkesi bir hayret al -
mı". binlerce insanı, hatta meydan
da duran hayvanı bile korku 11armı9-
tı. 

. 
Riraz evvel yerinde duramıyan, 

snğa sola çifte savm·an, kişniyerek 
naralar :ıtan al beygir, Kara Ah
met soyunup meydana atılır atıl • 
maz, süt dökmüş kedi gibi durakla
mış, kulaklarını dikerek, gözlerini 
dı>virerek bakakalmıştı. 

Ahmet, dııclaldarınm kenarından 
gülümsedi: 

- Ulan dedi, şu herifi Yener, se
nin sırtına binersem, anlıyorum .ki, 
mes:afeleri ruzgar gibi alacak, dört 
giinde lstanbula varacağım ... 

Davul zuıım, tekrar coşmıya, bin 
]erce insan birıbirinc karışmıya, 
çciuk çocuk meydana doğru taşmıya 
başladı. 

Çadırlarda oturanlar, butiin ağa -
hır zevklerinden şiltelere serilmiş, 
halk ise heyecandan kazık kesilmi~
ti ... 

Mestan pehlivan hala vaziyeti kav 
nypmamış, kendisine böyle meydan 
okuyan adamın kim olabileceğini 
bir tlirlii anlıyamamıştı .. 

Köylüler avaz avaz bağırıyor, ço
luk çocuk feslerini, mendillerini ha
valara atıyordu. 
Güreş başlıyor, her iki pehliyan 

Çazgirin sopasının altına yaklaşı • 
yordu. 

Kara Ahmet, eğilmiş sopanın al
tına yatıyor, yan gözle de meydanın 
kenarında duran, kulakları yaprak 
gibi oyniyan al beygire bakıyordu. 

İçinden: 
- Hey beygir, diyordu, seni bana 

Allah gönderdi, kaç gilnditr yol yü
riimekten dizlerim yere erdi. .. 

Ahmet, içinden bunları düşünür· 
ken, ihtiyar Çnzgiı' (•) de: 

- Acaba bu delikanlının adı, ın.. 

kabı nedir? 
Diye düşüniiyor: 
- Arslanım, senin adın ne l 
Diye soruyordu. 
Mestan yanındaki pehlivanın, bu 

meçhul adamın kim olduğunu öğrer. 
mek, vereceği cevabı duymak dinle
mek için kulak kabartıyor, ihtimal 
kalbi o ancia heyecanın atıyordu. 

Ahmet, başını yukarı kaldırma · 
dan, omuzları il tiinde duran sopa 
nın altında kımıldamadan ceva) 
verdi, yavaşça: 

- Kara Ahmet i 
Derli. 
Biraz evvel ortalığı velveleye ve 

ı·en, peşrevlcrile, naralarile bomb~ 
gibi patlıyan: 

- Ohoyclaaa ! ... 
Larile: 
- Var mı bana çıkacak? y:ur 

bakacak!. 
Diyen Mestan pehlivaıı, bu ismi 

işidir işitmez, beyninden '7UruJmuş 
gilıi olmuş, kıpkırmızı Ytlzü bir~ 
denbire solmuştu. 

İhtiyar çazgir, bı:pkları ıaltın· 
dan gülümsedi. :scya.z sakalı titre-
di, içinden: 

- Haydi bakalım Mestan pehlt. 
van dedi, basınını şimdi buldun. e-. 
ğer bundan postunu kurtarırsan. 

y pelılı·van oldun 1 saglam ba3 . . · 
Mestan pehlivan gıbı, ihtiyar ca-

zgir de Kara Ahrne.d~n namını işit
miş, onun hiklyelerını, menktbeıcrt-

. d. 1 d'kte"' !!onra o da herkes . nı ın e ı ,. . v • gı. 

bi onun fevkalbeşerJıgme inıan et-
mişti ... 

Ba§ınt kaldırdı, heye<:andan yer
lerinde duraınıyan, arı kovanları 
gibi uğuldayan halka doğı-u baktı. 

Bir eliyle pehlivanların °ınuzları 
·· t" d duran sopasını tutuyor, dt-
u.s un e d" lt' 
ğer elile kuııağını u~~ . ıyor, heye-
candan ne sdyliyeccgıııı unutuyor. 

du. · ti d" Bir iki defa öks r u ve ba~ 
mağa başladı: 

_ Buna derler Demirkır;uı 

Mestan pehlivan: 
(Devaın1 " •r) 

<•) Ça.ıgir: Alatiırka Oil.reşlet•4hl 
~11.U~a.nl<J.l·ı Jıttlka. ta.kdım •4'q 
dwUT-, 
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GENERAL KAZIM 
KARABEKIR'IN HATIRATI 
Büyük Harbe Nasıl Girdik? Müstakbel Bir Harp İçin 

/ngilterenin Büyük Petrol Derdi 
Motör; kara, deniz ve hava or- . 

·~~-- ........... ·····:················ .............. . • _.... .. 9ii11:••• .. :::::::::::........ • .................................... ::::········::···· 

lttif ak Muahed~·;f~in 
ınetni hakkında kanaatim 

------
A rJ'"'!a.dan Döndüğüm Gün Enver Paşaya Teh-
likıY' izah Etmiş Ve.Kendisini Silahlı Bitaraflık 

Esasını Kab!lle i male Etmek İstemi"tim 
ı~ akdine lüzum olduğu bu 'T 

.. :-'....tarla kabuı ~a---k l ·ı. 
m~-t'h ~ oan ı 
tifakJll ~ı ap <>lutıacaıc zamanı da 
en - ~~ P&§anın ellerinin ~ 
olars) °'e tan Osman dritnavtu· 
nun ~~ının dahi Umitsiz oldu· 

bıldırdif 
ğunu reisi ı ve Petersburgda 
~ rl . CUJrıhuru ile Rusya Ça· 

)la cıye naz 1 . . 
nnuı'...tAır t ır arıyle bır ar&· 
da ııııı-·a Yaptıkları 1914 Temmuz 

IJOBSl kendili .... 20 o 0 gınden çıkıyor. 
1P• sınanıı devletinin mukad· 

deratJtll ellerinde bulunduran zatla-
. .- h ususi''l . nn ,... .. t J e daha yakın tarıh-

ıerdl )fo~ seg ve Reva! mülakatla· 
riyJe bu ;vletin basına örülmek 
isteoe'1 elaketıelere · karşı tarihi 
bir r01• rıııyan İttihat Ye Terakki 
ricıliıı~ . ~buı ettiği tehlike ve onu 
011.ıeı:ııe ıçın buldukları tedbir! 

sunu Pekaıa Fransızlardan tak· 

• 

•t ., 

dul nnda en mUhim bir harb vası-

t l
a olduktan sonra ortaya tiüyük 

as .... tö 
bir petrol derdi çıkmıştır .. ,uo r: 
yeni icat edilmiş bir' şey olmakla 
beraber bilhassa cihan harbinden 
evvel, o :r,a.manki fenni kudret ve 
kabiliyetine göre kara ordularında 
ancak mahdut bir yer tutuyordu, 
Tayyarecilik ise bugUnkü derecesi· 
ne nisbetle henilz yeni doğuyordu. 
Kezalik harb gemilerinde dahi 2110-

tör kuvvetinden istifade ancak 
nıabdut derecede idi. Bu sebeble, 
cihan harbı dört sene sürmüş olma
sına rağmen petrol derdi o derece · 
büyük olmamıştı. Fa.kat bugün bu 
petrol derdi; bUtUn dünya yUzün. 
de öyle mühim bir mesele halini al· 
mı.ştır ki, küçük veya büyük hemen 
her memleket bu derdin çarelerin: 
aramakla meşğl,ıldur ve cihan siya· 
setinde bile ~ok bU)'1ik roller- oyna· 
maktadır. 

Petrol tankları 

için hakikaten mühim bir mesele 
teşkil edeceği kolaylıkla anlaşılır. 

MuazzaP'I teslihat proğraınlariyle 
senelerden beri çalışmakta olan İn
giltere, müstakbel bir harbda hari
ce tabi kalmamağı esas prensip o
larak kabul etmiş ve bu cümleden 
olmak üzere memlekette daha hazar 

d·r edenler d , N·~-ı Ce ı> Jtılunuyordu. ı~ 
kiJ!l 

8 
maJ Paşanın Paristen ayrıldı- Fatih camii aaüıtde Cihad feh•aları okunurken 

Petrol, her memlekette istihsa
H mümkün olmıyan ve ancak dün
yanın muayyen birkaç yerinde is
tihsal edilebilen kıymetll bir madde 
olmakla beraber hazar vaktında lü
zumu kadar satın alınarak tedarik 
edilmesi hiç de güç olmıyan bir ti
caret maddesidir. Fakat bunun te
darikini umumi bir derd haline so
kan sebeb; bunun bir harb esnasın 
da istenildiği kadar çok mikdarda te 
dal'ik edilebilmesindeki güçlüktür. 
Cihan harbinin verdiği acı tecrübe
ler karşısında bugün küçük, büyük 
her memleketin müstakbel bir harb 
bakımından yegane kaygusu, her 
türlü ihtiyacatını kendi kendine te
darik ve temin edebilmek ve harice ı 
muhtac ve tabi bir vaziyette kalma
ma.ldır. Yiyecek, içecek, silah, mal· 
zeme ve sairenin hemen birçok mem 
leketler için dahilden temini bir de
re.'.)eye kadar miimkün ise de pet· 
rol hususunda pek çok memleketler 
mutlak surette harice muhtac bir 

vaktinde mühim mıkdaı da yiyecek 
içecek, her türlü ham malzeme de
yanda petrol meselesinin halline de 
po etmek yolunu tutmuştur. Ru me
çalu;ılmış ve buııun için de daha 
hazar vaktinde mühiın mıkdarda 
petrol depo edildiği gibi kömürden 
sun'i olarak benzin ve saire istih· 
sali için t(•şebbiislere girişmişt.; 
1933 senesinde Billingham'da açı 
lan kömürden benzin vesaire yap· 
mağa mahsus olan muB.7..zam tesi
sat sayesinde 1ngiltere senede tak
riben 150,000 ton sun'i petrolü ana 
vatanda istihsal edebilmektedir. 
Fakat bu mıkdar, hazardaki sarfi. 
yatın yilzde dört mıkdanndan aşa . 
ğıdır. Yapılan hesaba göro, !ngilte· 
renin bütün hazar ihtiyacını temiu 
edebilmesi için bunun gibi daha 20 
fabrikanın yapılması ve bu fabrika
lar için de 200 milyon lira sarfedil
mt.•si lazımgclmektcdir. Bir buçuk 
sene evvel sureti mahsusada bu mc· 
selenin halli için teşkil edilen ko
mİSJ onun tctkika.tına nn.7.aran pet
rolün bu şckilrlc sun'i olarak istih
::ıahnin ve Jıariçden petrol ithal e
dilmemesinin mcmlel<et iktisadi. 
yatına pek fena tesirler yapacağı 
aıııaşılmış ve mesele de halledilme· 
den kalmıştır. Kömürden benzin v~ 
saire yapan fabrikalar c:ok bahah
ya mal olduğu gibi kömürden ya
pılan sun'i benzin de tabii benzine 
nazaran bahalı çıkmaktadır y .. -, .. 
laı. letkiklere göre, senede 150.UOO 
ton benzin vesaire çıkaran bir kö
milr fabrikasına verilecek para ile 
32 adet gaz gemiı;i satın almak v~ 
bununla bir sene zarfında en az 12 
def~ hariç memleketlerden petı-ol 
getırmek suretiyle aynı mıkdar is. 
tihsali temin etmek mümkün oldu
ğu anlaşılmıştır. 

ğı 1 Tcrnınuz 1!)11 te bazı Paris 
dg.Jıeteleri .. 
" C ~oy le yazmıştı: yazan: General 

K. Karabekir 
.< emaı Paşa Parise geldi. Ak

Jenı.z donrııunaı:ıı maneYralarındrı 
d~lıı bıılundu. Resmi \'e gayri re•;. 
ını mahfiller kendisini alkışladı. 
L h oıı donöı- ııi~aniyle de tali if o- L-------:;7:--------
l~ındu. Bunların hepsı ala! Fakat -
Cemal Pasanın heı şeyden ıjyad.:: Macar.istanla Sırbıstan arasındı:ı. 
s~vtligi \atanı i~in Fransa hiikümc- tehaddlis eden harbı hazıra karşı 
lı n•addi olaı ak nclel' , atletti? Bi· kati bitaraflık muhafazasını d..:ruh
.zım biltliğımizc göre Cemal pa~a -?Jı de ederler.) kaydı bir garabet gös
lıarnr·etli Türk ,·atansevcrindendfr. tcrmektedir. 
Şahsa mu.Luf alkışlardan hiçbiri bu Bıı hu::;ustaki zannım şudur: 
valan~e\·cre memleketi hakkında Muahede projesi ültimatom teb-
h;tih ·nı dmek iı:;tediği nıcnfautlcr- Iiğinin ertesi günü, 24 temmuzda 
den va:ıgc<.iremcz. Eğer Cemal pa- tesbit olun<luğ·u halde Almanya im
şa bu dcfaki ziyaretinden ıncmlckc- p:ırntoru hala vaziyeti kaYramıya
ti için hiçbiı şt.'Y istihsal ~tmcden rak Avusturya ile Rusyanın arasını 
geri dö:ıüyoı sa 1 t,ınbula gıder gıt- bulmaya çalışıyor. (1) 

mcz Fransanın hoşuna :dtmiyecek ltusyanın harbe kalkmıyacağım 
teşebbüslerde bulunmasından dolayı zannederek Almanya seferberliği 
kendisine dnı ılmı·. ,ı. hi~ hakkımız i(~in de telafisi mümkün olamıya-
olmaz.) cak olan kıymetli saatler öldürü-

lttifak muahedena~esinin metni yordu. Bu yanlış düşüncenin tesiri 
n ?Bl olmalı idi ? altında Ru><lar aleyhine Tiirklerle 

. ittifak imzalamış olmaktan da 
İttifak ınuahedenamcsın~ im.ıa- ı ~ekinmiyor<lıı. Muahede proJesını 

su tarihile metni arasında bır tena- yapanlar ise her ihtimali gözönünde 
kuz görüldiiğli gibi maddeler hak- tutarak bu maddeyi yazdıkları gi-

kında dahi tenkide değer mühim bi hın· bin 1918 yılı niha:ı etine ka-
noktalar vardır şöyle ki: dar slireceğini bile takdir ederek 

1 l - Bir gün evvel Almanys. Rusların harbe kalkacağını e~as tut-
Rusyaya ilanıharp ettiği halde 2 
Ağustosta imzalanan muahed<'nn
menin I. maddesi yani (Avustu 

mu.şlan.iı. 

Rusların umumi seferberlik ila-
nı Almanya İmparatorunun da, ken
di fikrine taraftar olanların da göz
lerini dört açtı ' c kaybettikleri 

yUpek ,~~rli Yarım günün acısınt 
reJUerine çaktU d. 

birinci maddeu; kr il. Bu sefer de 
.,,. aldırıp ih 

tarihe karşı mUtazan.U. c.. ~a ve 
istemediler ve olduğu &i:~ı:unnıek 
msaı için tstanbuldaki sef=a
enıir verdiler. Bizimkiler de art'::: 
metin değiştirerek yeniden münaka
şalarla vakit kaybedecek bir zaman
da olmadığımızı görerek ve mütR-

fikirde olamadıklarını önce-
arrız 'kl · h ld · a· 

t bit ettı erı a e şım ı onu 
den es • .. a·ı 

ği t. rnekte mana gorme ı er ve 
de ş ır 

imzaladılar. "k' t' . 
O manlı hu ume mın ve 

Gtw-ek s . h 
Al anyanın katıyen arb 

gerekse rn R 1 
ta 1 dıklarına ve us arın 

raftarı o ma . 1 . 
t da mevcudıyet el'!-
~rruzu karşısın. fili maksat
nın muhafazası içın teda 

(1) Alınan baş\'ekili »etrnan-
hoh· .. ~ A vustıırylılarlll Ruslarla aıı- 1 

r 
la~ınas · . · · para.toru · 

· 
1 1<.nı ı\lmaııva ıın • · 

tarnf'ınıl· • · tan · 
. ·lıı A' ustun :ı- 1\Jacarıs 
ımp~ratorı.ına U.i t;lgnı.f yazdığını ı 
som .ulan öğre dik 'ziın a-
lt'' lıiıniZde ~ . Acaba bı -

8•._ ,... Mm~ lmparat• 
._.. k•J•Iİ•da 

• ı~ muvafakat 
1 

olsa anlaş~
nıeıle dejerı ~ mi! Döştiıt· 

)~manlı Müşiri Üoiformasile 
Alm 1n imparatoru 

la harbe girdiklerine bu muahedena
me dahi en biiylik bir şahittir. Ni
tekim ültim 1tom verileceğinin kati 
anlaşıldığı güne kadar ittifak mefle· 
lesi hiç bahse bile girmemiştir. 

2 - Muahedenin ruhunu teşkil 
eden II. maddedir. Diğer maddeler 
hep teferruattır. Bu maddeyi bir 
dah okuyalım: (Rusya, Avusturya

Macaristan aleyhine fiili tedabiri as 
keriye ile müdahele ederek böylec~ 
Almanyanın da harbe. duhulünu 
mecbur kılarsa bu husuı:; Türkiye
nin harbe iştiraki için sebeb teşkil 
edecektir.) 

BuJundugu~ -u t hl'k ı· ~ fi va i . ... z e ı e ı cogra
z Yetırniz b 

Yanın latanbuı :!•ınından ve Rt~-
daki erncllerind Boğazlar hakkı 

en ve hı . 
sız devletlerinin de h gliz, Fran-
düşüncede olmadıklana.k~~a ivi 
tan sonra umumi bir bakışı ıldık
madde tabii görUlebilir. Ni:ek:: 
Almanlarla Ruslar arasında. açılan 
harbe Fransızlarla İngizler ilk ham
lede; 1ta1ya, Romanya, Yunan ve
saiı-e gibi birçok devletler de sonra
d~ ve hatta Japonya ve Amerika 
gıbı alakadar olmamaları lazımge
len devletler de işlerine geldiği za· 

l
manHbu harbe girmekte gecikmedi· 
er. em d b 
. 

1 
e u devletlerin harbe 

gırmc <>rini ınuc· .• 
'b' . t'kl"J ıp olan sebep hızım 

gı ı ıs ı a lerin. k 
ı:ı.u da deg-ild' B'ı ~ aybetmek kaygu
k ı. ılaıkis h d . 1 t 

vaziyette bulunmaktadırlar. 
İngiltere, dünyanın sureti umu

miyede en zengin bir memleketi ol
masına ve kendi elinde çok kıymet
li petrol menbnları bulunmasına 

J rağmen, petrol derdile çırpmmaktı;. 

1 

olan memleketlerin en başında bıı
lunmaktadır ve bu dert; 1ngi1iz si
yasetinde çok büyük bir rol oyn<ı.
maktadır. Bunun sebebi ikidir: 

1- Ana vatan; Bıitanya ad::ı

larındadır \'e burada ise petrol 
menbaı yoktur. Petrolün ana ' ta
na mutlak surette deniz aşırı vcr-
lerden getirilmesi icabeder. • 

2 Dünyanın en çok petrol sar
feden memleketi tngilteredir. İn. 
gilterenin normal ihtiyacını kuıdi 
mü:;temlckelerindeki men balar ta. 
mamiylc temin edemediğinden ken
di nüfuz ve idaresi altında bulun
mıyan yabancı memleketlerden da
hi petrol tedanki İcab etmektedir. 
Netekim 1ngilterenin ge<;en seneki 
petrol sarfiyatı 12 milyon ton ol· 
masına mukabil, bunun ancak 6 
milyon tonu tngiltcrenin kendi is
tihsalatı olup mütcbakisi hariçden 
tedarik edilmiştir. 

Hariçden petrol te<larikinde 
mali cihetini bir tarafa bırakırsıtk 
in<,.ilterenin daha hazar vaktındaki 

b ,. 

ı müşkül vaziyette; bir harb ha ı 

ınek veya müst u ut genış e 
.... utecaviz zih~ınylektı e kazanmak gibi .. 
... e erıe idi ı · ı 

tngilterenin son seneler zarfın
da bir senelik hazarl petrol sarfi· 
yatı takriben 12 milyon ton tut. 
muştur. Mütehassisler tarafından 

yapılan dakik hesaplara göre bü
yücek bir devletin harbdeki ihtiya
cı, hazl;!.l'daki sarfiyatının 5 misli 
kabul olunmaktadır. Şu halde 1n ' 

( s . şın da- .,.. 
OllQ 7 ta • • 

cı aayf ada) j 
Petrol nakletmeie y. r y • bir kamyo 

dizi halJndc 

giJterenin harbdeki petrol ilarfiyatı 
takriben 60-70 milyon ton olacak· 
tır. 

1937 senesinde bUtUn dünyada 
istihsal edilen petrol mıkdan 278 
milyon ton idi. Buna mukabil yal
nız mahdud mıkdardaki büyük dev
letlerin petrol sarfiyatı, hazardaki 
sarfiyatın 5 misli olursa o halde 
dünya istihsalatı bir harb halinde 
ynlnız büytık devletlerin ihtiyacatt
nı temine kafi ge-lmiyecektir. Buna 
bir <le, diğer birçok küçük devlet
lerin ihtiyacı da ilave edilecek olur~ 
sa mesele büsbütün güçleşecektir. 

Mtistakbel bir harbe kaç bUyük 
lc•vletin girecl'ği1 bu harbin neka-

r harp tayyarcsıne benzın 
verilirken 

dnr uzıyarağı, bu harbe iştirak e
decek de\·letlerdcn her birinin pet 
rol hu::-; usunda ayni şartların tes' -
rinde kalıp kalmıyacakları kestiri· 
lemez. 1ngiltcre, donanmasına b:-
rinci dercrc<le bir \ !lemmiyct w, 
kunet ,·ermek ı:ıayesindc kendis: 
için hususi bir vaziyet temin et
mek_te ."e bir harb halinde dahi pet· 
rol ıstıhsal eden ınemleketlerlc de
nizden irtibatını her haJ ve kılr,ta 
idame eyJemeği düşUnmektedir. 1n. 
gilterenin bunda ne dereceye kadar 
muvaffak olacağını, nazari olarak 
halli müşkill bir meseledir. MUstak· 
bel bir harb bakımından bugün her. 
memleketi alakadar eden bu mesel• 
her memlekette Uirlli tüıfü çarelere 
baş vı..ı.rulmasın ı ,,, h olmuştur. 
Almanya, 1tal)a < ·ı,, itibariyle, kö. 
mürden benzin vesaire isUhsalinden 
başka çare bulamamışlardır. Japon
ya. ise harbde müşkUl vazivctte 
katmamak için, donanması~dalri 
tertibatı hem kömlir Ye hemde pet
rol ile işletme esasına göre tanzim 
etmek suretiyle vaziyete göre bun
lardan hangisini temin edebilirse 
onu kullanmak cihetini dil§Unmüş
tilr. ttalyanm Habeşistan seferi es
nasında en ziyade korktuğu .>r, 
hariçten lüzumu kadar petrol teda 
rik edememek vaziyetine dü§rnek 
idi. ttalyaya karşı tatbik edilen zec· 
ri tedbirler meyanında İtalyayı en 
ziyade tehdid eden cihet, bu idi. 
Halbuki Habeşistan seferi, nede ol· 
sa mahdud ve zayif bir kuvvetle 
yapılan bir müstemleke seferi idh 
Böyle bir seferde zuhur edecek ih• 
tiyaç!ar, Avrupa kıta.smda büyüli 
birkaç devlet arasında zuhur edecelf 

(Sonu 7 nci aayfada) 
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mtt•n• IMAllM 
:.; Kayseride Atatürk Günü 

Açarken 
.ifıktı. 
Buna kendisi de pek inanmıyor 

ama, bu uykU8UZluk, bu sabırsd:
llk ve heyecan başka neyi ifade e
tebilir 

Bazan kendi kendine dUştınüyor· 
du: (Gel sen bu sevdadan vazgeç, 
sira genç kız yirmisini hemen geç
miş halbuki kendisi. .. ? Adam sen 
ele onbeş yirmi yaşın ne kıymeti 
ehemmiyeti var?) 

-Yani? 
- :tşte iyi bir lf, 
- Muvaffakiyetimlz '! .• 
Genç kız maça oğlanının Datb· 

de kapalı duran klğıdı açtı. Ve bir 
müddet dUetlndü. Belend ürkek: 

- Kupa UçlUsü neyi ifac!e eder! 
Genç kız ciddi: - Niklh ... Ha

nenizde ! 
Belendin nazarları parladı: 
- Ben mı? Ciadi mi söyllyo~ 

sun uz? Rica ederim devam ediniz .. 
- Daha belli değil, biraz bek· 

leyiniz .... 
Kağıtlar toplandı, tekrar dizildi. 

Genç kız Belendin al8.kadar olmad-ı 
ğı birçok işlerden, paradan, dosttan 
düşmandan bahsettikten sonra ka
ğıtları dağıtmağa başladı. Belend 
muttasıl soruyor : 

- Rica ederim. netice beni me
rakta bıraktınız. O hayırlı işten 

hiç bahsetmiyorsunuz. Yoksa ...• 
Neden susuyorsunuz? 

Yalnız .genç kızın kend.isile ala
kadar olup olmadığını bir türlü kav
rıyamıyordu. KıZln konuşurken na
zarları daima yerde iskarpinin ucu
na bakıvor,bütün iltifatlarını benim
semez gibi, sualfori ekseriya cevab
sız kalıyor. Sofrada anlattığı hoş 

hikayeler, diğeı· pansyonerleri kah
kahalar ile güldürürken, onun ince 
dudaklarında, ancak hafi!' bir te
bessüm belirip siliniyor. Zavallı o
aupn kalbinde küçücük bir yer tu
tabilmek için, bütün zekasını, kuv
\'etini, azmini, kullanıyor. Fakat 
daima mağlfıb olarak odas.ma ka
panıyordu. Hemen bütün gece cı
garasınm dumanını tüttUrilrken, 
ertesi sabah ona nasıl bir kurnazlık
la. sokulup konuşturabileceğini dü
şünüyor, yavaş yavaş tatlı hülya
lar renkli bir bulut gibi başını sal-· 

Genç kız yavaş yavaa nazarları· 
nı kaldırdı. Gözlerinde tatlı bir ri1-
yanın tatlı sarhoe mahmurluğu var
dı. Ona ilk defa bakıyor böyle kork· 
madan. 

Atatiirktm Sıvaı kongresinden dlntııDnde kayaeriye uğt 
dığı gtiniin yıl d6nümll olan 20 klnunuevvel günü Kayaeride 
lıararetle kutlulanmıştar. Reıim merasimden bir intiba teıbit 
etmektedır. ~~ 

rtyordu. 
Günler geçti. Daima mağlub ve 

nilvmit, hemen bir eşkenceden kur
tulmak için, pansiyonu ter~ebneğe 
karar vermiş gibi: (Uzakiaşırsam 
belki onutuveririm diyor.) 

Bir gece sofra başında, hepsi 
oturuyorlardı. Bir eskambil parti
sinden sonra, Necll iskambil kağıt
larını aldı. Ve yanındaki yaşlt ka
ciın tebessüm etti. 

- Falınıza bakayım mı? 

O sırada Belend hemen atıldı : 
- Rica ederim hanım efendi. 
Benim falıma bakınuı. 
Masanın etı;afmdakiler biraz 

Belend şaşkın etrafına bakındı. 
Herkes odadan çekilmiş o zam.aıı 
genç kwn ince uzun parmakları &.· 

ra~ıııdaki kağıtlara dikkat etti; 

- Evet netice, neden söylemi
yorsunuz? Onlar nedir? Yalnız bir 
iki kağıt mı kaldı baş başa, rica ~
derim devam ediniz. 

tnce. parmakları titredi. Ve o 
iki kiğıt maı;aya dtiştu. Belend ba
ğırır gibi: 

(Sin~k kıaı. Ve orya oğlanı ..• 
Yani ben ve .... ) 

Bakıştılar. Belend ilk defa o 
mahmur gözlerde bir tebessüm ışıl
tısı gördil. Sonra <;ok yav~ ve fl• 
cak bir sesle genç kızın kulağına 
fısıldadı : 

- Ve siz! 

111uindar gUlerek Necliya israr et- Mehmet Abot 
tiler. •••as u • ::zz:s 
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Gece vakti kapı çalap 
sarhoşlar 

Bursa (Husust) - Hoca. Hasan 
mahallesinde bir cl\rmil m~hut va
kası te3pit olunmuştur. 

MezkQr mahal1e halkından fsIA • 
mm kapısını gece ''akli 3 sarhoş 
çalını~ ve kaçmı~l rdır. 

tsJlm onlara küfrettiğinden ve 
zabıta memurlarına da hakarette 
bulunduğundan aralarında kavga 

çıkmış ve vaka muhakemeye intikal 
etmiştir. Muhakeme; şahit celbi için 
kalmıştır. 

tnce ~zun pa~~lariyle yavaş ı Halkevleri 1 ta.yeti maiyet memuru iken kazamız 
yavaş kiğıtlan dızdı. Nazarlan hep kaymakamlığına tayin olunan Bay 

---------------------------= kAğıtlarda sesi biraz esrarJı mınl- Bakırköy Halkevinden: 

Yeni Uluburlu Kayma
kamı işe başladı 

Uluburlu (Husust}- İstanbul vi-

dandı: 
Muzaffer Akman yeni vazifesine 

Evimiz üyelerinden Bayan Meli • başlamı~tır. 
- Bir yol dli§ünüyorswıwı! ha Ateşin nezareti altında 9.1.1939 Bilecikte bir kaza 
- Evet dtişUnilyorum.Devam ~ pazartesi gtiııü saat 13 de Çiçekçilik 

diniz ve ne görürseniz söyleyiniz. ve ıs.ı.ı939 Pazartesi günil saat 18 Bilecik, (Hususi) - Omıanelinin 
- ..... . . de Şapkacılık kur.slart açılacaktır. Selçuk köyünden 308 doğumlu Hü-
- Ric. ederim ... Jilet .. , Dmh· 1.stekrneriıı her gün sa.at 9 dan 12 seyin oğlu Mustafa Toy ndında bir 

Wftrum! d C 
r ye ve 14 ten 18 ıe kadar ikişer fotoğ a a m gece karanlıkta aubazkaya 

Genç kız dalğın, - rafla idare memurluğuna nıilracaat me\'kiindeki davarlal'Jlıı çevirirken 
- Kumral bir kadın! la knydolu1ın1alaı·ı bllclı'rı"lı"r. k k " ·a1..aen ayadan düşerek bhmiştür. 
- Ta kendisi. =:=:===::::==:=~::::::::=::=::::========-====================== 
Genç kız mütereddit, orya papa- - - - • • - -

mıı göstererek: -- Düşünceniz ona doğru. 
- Aynile hakikat. 
- Kumral kadın rahatsızdır, 

IDederlidir. 

Belend mütebessim:- Bilmem! 
Kiğıtlar toplandı ve tekrar di

sfldl: - Bir mektub, bir misafir, 
ft bir iş ... 

- Nasıl bir io 1 
- Bilmem fakat hay,ırlı ! 

Baş, Diş, Nezle, Grip, Ronıatizma, 
nen-alji, lnnldık •• t.lttta 
- .. fcabınd• rinde 3 

•inlaruuıı derhal kHer. 
lu,. aha abilir. 11111 • . 

.. 
İnebolu belediyesile 
liman idaresi arasında 
İnebolu (Husu.si muhabirimiz -

den) - İnebolu belediyesl!e liman 
idaresi arasında uzun zamandan -
beri sahildeki yerler için çıkan ih
til!f bir Ulrlü nihayet bulmadı. Her 
sene bir heyet gönderen liman f dan 
si bu sefer de bir hukuk mOı,aviri 
göndermiştir. 

Haciz hey' etini tahkir 
eden kadın hapse 

mahkum oldu 
Bursa, (Hususi) - Seç köyü hal

kından Mehmet karısı Fatma : ver
gi borcunu tahsile gelen ''haciz he
yeti,, ni tahkir ettiğinden muhake
meye verilmiŞtir. 

Muhakeme suçlu kadını 1 ay hap 
~ve 30 lira para cezasına mahk:Qm 
etmiştir. Ancak; bu ceza tecil olun
muştur. 

Fırbnaya intizar 
İnebolu (Hususi muhabirimiz -

den) - Karadenizde büyük bir fır
tına başlıyacağını liman idaresi kı
yılarımızda bulunan ufak iskelele
re bildirmiş, motör ve kayıkların de 
nize indirilmemesini ta\'siye etmi!J
tir. Ancak bu ihbar hilafına deniz 
bugiinlerde pek sakin gittiğinden 

seyrüsefer Arızasız devam etmekte
dir . . 

Isparta şehrinin su işi 
t~parta ( Tlasusi) - Miiteahhide 

ihale olunan tıızyikli su tesisatı ve 
depoları tamamlanmıştır. 

Tedarik olunan noksan borular
da geldiğinden bugünlerde faaliye
te geçilecektir. 

Belediyemizin bu işlere sarfolun
mak üzere "60,, bin lira istikraz e.. 
deceği de söylenmektedir. 

önünde bucaladığı bu esrar per· 
cleaiııi yırtmak için tek bir çare val'
dL Den, derin bir nefea aldı. Koto
rün gürültüsü uzaklarda kaybol
muştu. Villida ses, sada yoktu. 
~ adam gözlerini camlı kapıya 
diktikten sonra geldiği yolu tekrar 
takib ederek evin arka tarafına 

lllsilldü. Gündüzün sudan bit" tetkik 
yapını§ olmasına rağmen bu taraf
ta oldukça alçak bir mutbah pence
resi bulunduğuna dikkat etmiati. 

Jonda elektrik lambasının ziyası or~ 
ta)'a konmuş bir masanın üzerinde 
bir viski ş.ifesi, bir sifon, bardaklar 
yan söndürülmüş yaprak sigaraları 
ve gözlerinin bazısı açık, bir yaziha 
neyi aydınlattı. Yandaki odada bir
çok gazeteler ve mecmualar yerde 
silrilkleniyordu Etrafta dikkati 
çekecek bir şey göremedi. yukarı
ya çıkmamağa karar verdi. Yuka
nda merdevenden çıkınca Uç kapt 
vardı. Rast gele bunlardan birini 
yokladı. Kilitli değildi. bir iki par
mak araladıktan sonra dinledi. GU. 
rilltü işitmeyince lambasını yaktt. 
Oda boş, yatak da bozulmam ~-

KATIL ARANIYOR 

Bqını geriye döndürerek. yola 
llir kere daha baktı. Sonra yava§Ca 
pencereyi yokladı. Cam mukave
met etti. O vakit elini yeleğinin içine 
aokarak pantolonunun içinde sar
kan aleti çıkardı. Bu aletin üzerin
deki kılıfı sıyırarak ikiye bükül
mtlj bir çelik çubuğu alarak dUğ· 
ırıeye bastı. Çubuk dlizelmişti. Bu
awı tberine bu çubukla pencerenin 
lrenarma basarak açtı. Bir saniye 
10nra Den, içeriye girm1g kilçtlk bir 
IDUtbahın kapısından geçerek bir 
Jroridora çı.kmıf oradan da hale 
6>tru yUrilmtift;tl. Evin içindeki 
bava, sıkınt.lh, adeti esrar içinde 

zlbillol"IDlll teıltrl ftrlyon:hı., .. 

İkinci odaya girince lambası. 
yatak üzerinde bir elbise, Şapka ve 
yerde duran bir gömlek yakasıni 
gösterdi. 

Geniş kenarlı siyah bu fötr 
~pkasıqı görünce, Den derhal kapu
yu kapadı, ve rncerenin storları
m adanıaKılh çektikten sonra, oda

daki elektrik dUğmesine basarak 
ortalığı aydınlattı. Gözüne görünen 
ilk eey, doktorun dıvara asılmı~ Sİ · 
,.ıı pardesttsU oldu. 

KİM ÖLDÜRDÜ 
YENi SABAHJN POL/S ROMANI • 
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Tuvalet masası daha dikkate 
şayan şeyler gösterdi. Bir porselen 
tepsi üzerinde bir gri pudra kasesi
le açık bir kitap arasında, kendisini 
hiddetten nefes alamıyacak -bir hale 
getiren birçok ufak tefek eşya gör-
dü: Meseli, çıkık, gayri munta~m 

ve diş etlerini, taklit eden guta
perkaya takılmış yalancı dişler, ti
yatroda artistlerin yataklarını de
ğiştirmek için Kullandıkları iki yu
varlak kauçuk parçası, balmumwı
dan yapılmış ve doktorun istimal et 
tiği muhakkak olan yapma bir bu-

run, beyaz bir saç demeti, altın ke
narlı bir çift gözlük, masanın üze
rinde açık duran kitaba gelince, bu 
Çin sanatı hakkında bir eUid idi. 

Bazı satırlar mavi kalemle i§aret 
edilmişti. 

Den, şalıid olduğu hadiseyi der
hal kavradı ve adeti ii§Umtıo gibi 
titredi. Karşılaştığı kim olursa ol
sun muhakkak ki çok kuvvetli ve 
mahir bir adamdı. Bu tebdili kiya.
fet işinde hiçbir şey tesadüfe bıra
kılmamıştı. Den etrafında metod ve 
bilgi ile çalışıldığını farketti. 

Kcndisile mücadele etmesi artık 
bir emri vaki haline gelmiş olan bu 
artist kim idi acaba ? Birden arka· 
daşı Hablardın mektubunda Valda
tlan gayet mahir ve tebdili .kıyafette 
mUthiş bin Ustad olarak bahlMttiğl· 
ni hatırladı. Bu doktor haline giren 
adam her halde Valda olmalıydı. 
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Nakleden: R. Gülseven No. : 3 
Ciddi tavrile dikkat bile etmeden 
kahkaha ile gülerek: - Çok memnu· 
num. dedim. Dudaklarını bebeğin al· 
nma götürerek öptü. Sonra bana u
zattı! 

- Alm ! siz de öplin ! 

- öpmek mi? Litife ediyorsu-
nuz galiba! 

- Bilakis! 
Gülerek o yaramaz çehresini 

bana doğru eğiyor ve beyaz boynu 
ve dekoltesinin bir kısmı açık duru· 
yordu. Kendimi tutamıyarak: 

- Hlide yerine isim annesini öp
meği isterdim dedim. 

Gözleri Jlarladı, ve porselenden 
bebeği ~'Üzi.ime yaklaştırarak: 

- Kızını öpmekle iktifa ediniz .. 
Hatırım için bunu yapamaz mısınız? 

Genç kızın siyah gözleri, kırmı
zı dudaktan, beyaz teni beni adeta 
büyülemişti. (Halide) ye doğru eği
lerek dudaklarımla alnına dokun· 
dum. Tam bu sırada, arka tarafım
da gülmeler işittim. Başımı çevirdi· 
ğim zaman, açılan kapıdan tffetin 
kardeşlerile bazı arkadaşlarının 

gülerek baktıklaı:mı gördüm. I 
Birdenbire şaşırmış, kalmıştım. f 

Kaşlarımı gayri ihtiyari çatarak 
tffete döndüm ve: 

- Demek bu bir tuzak idi.? di· 
ye sordum. 

Genç kız gülüyordu. 

- Hayır sadeee bir bahis! 
-Peki ne fakat ne diye bu bah-

se tutuşmuştunuz? 
. - Kardeşlerimin elde etmek is
tedikleri çok eski \'e nadu· bir pos
ta pulu i<;ln. 

- Kazandınız mı? 
- Evet, Şimdi benim oldu. 
Bunları söyledikten sonra, neşe

sini zaptedemiycıek, eteklerini tut
tu ve önümde eğildi. Tekrar gülme
ğe başladı \'e kahkahalar arasında 
ilive etti: 

- Sizin sayenizde buna mm·af- ı 
fak oldum.! 

.,_Size hizmet etmekle çok balı
tıyarım diye ccvab verdim. Lakayt 
durmak isterç.iyoı dum. Jt"'akat çok j 
canım sıkılmıştı. 

O vakit lf fet, gözlerinin içinde 
bir endişe ile bana eğildi ve: 

- Kızmadmız ya ? diye soı dıı. 
- Kızarsam budalalık etmiş olu· 

rum. 
Ellerini uzattı. 

- Şimdi de sizi odaındrın çıkar
mak niyetindeyim. Artık hizmetini
ze ihtiyarım kalmadı ..... Dedi. 

Aşağıya inip tek başıma, kana
peye kendimi attığım zaman, had<lı 
zatında ehemmiyetsiz görünen bu 
hadisenin bana fena tesir ettiğini 
gördüm. 

- tffet beni sevmiyor diye dU
şUndUm. Ve asla sevcmiyecck! Ba· 
na karşı en ufak bir alaka göstcı·
miş olsaydı bu şekilde hareket et
mezdi. Kadınlar bu noktaya çok dik
kat ederler, sevdikleri kimsenin gü
lünç mevkie düşmesini istemezler. 
Bilhassa başka kadınların karşısm
d.ı !. Halbuki ben, nazarındll tama-

Ve sakin odasında yatan Nan.si ile 
kıymetli milcevherlerin saklı bulun
duğu kasa böyle bir adamın elinde 
idi demek! 

Den tuvalet odasında bu tekilde 
düşünürken arkaamdald kapı önün
de hafif bir gtlrUltü iaf ttf. 

XXDI 

Denden başkası bu gUrUlttlnUn 
bir tahta gıcırtısı olduğunu sana.bl· 
lirdi. Fakat polis hafiyesinin tec
rübeli kulakları aldanmadı. 

Bu, merdivenlerden hafif hafif 
çıkan bir adamın ayak sesleri idi. 
Evde bir adam vardı. Bu muhak
kaktı.· 

Ve birden kendisini topladı. Tu· 
zağa düşmek üzere idi. Elektrik zl. 
yası mevcudiyetini belli etmigtl. 
Elektrik düğmesile kendisi arasın
da epey bir mesa.je vardı. Halbuki 
kapı sessizce ve süratle açılıyordu. 
Ceketinin cebindeki tabancasını çı
karmak istedi. Fakat çok geç kal
mıştı. Ka~tSında bir otomatik ta
bancanın namlusunu gördü. 

Sillhı elinde tutan adanım oah· 
amdan ziyade Dea.'in nazarlarmı çıec 

miyle ala:r edilecek bir oyuncak 
tan başka bir 'ey delilim. 

Ve Od Mat müddetle zihnimde 
geçen kara ve kederli dÜ§Üneel 
hareketiml tesbit etmek im.ki 
v&rdi. Karaı-ı mkat1dir. Derha 
tstanbula dönecek ve eaki hay•"Lt 
ma dalacaktım. 

Yemekte, Refik bey te • .r..cılllIU 
yakında aramızda bulunaca 
söyledi: 

- Dün aldığnn mektubunda 
Ağustosun ilk günlerinde burad 
olacağını yazıyor. Doğrusu çok s 
vindim. Fakıat teyzenin gelmesin 
den pek memnun değil gibi görü 
nüyorımnuz. 

- Başka bir zaman çok se"inir· 
dim, fakat bugün, işlerimle ~eşğul 
olan vekilimden bir rnektub aldım. 
1stanbulda bulunmam lazım imİ3· 

Bu vaziyette ba~ka türü harekete 
imkan yok. 

Refik bey titredi. Alnındaki kı 
rışıklıklar ar;ttı ·ve beni uzun uzun 
tetkik etti. 

Yavaı;ca: 

- Demek gideceksinız ! Dedi. 
- Zannedercem mecbur olaca-

ğım. Vekilime, tstanbulda bulunma· 
mın muhakkak lazım olup olmadı
ğını sordum. Müsbet cevab halinde 
derhal tstanbula döneceğim. 

- Refik bey cevap vermedi. Bir 
18.hza gözleri, önündeki tabağa di
kili kaldı ve kendisine kimsenin 
dikkat etmediğini görünce, lffete 
baktı. 

Genç kız biraz solgun, dimdik 
duruyordu. 

Nihayet nazarlanmız biribirine 
rastlayınca : 

- tstanbula gitmeden işlerinizi 
ha il edemez misiniz? diye sordu. 

- Ben de onu dtişlinüyoru.ın. ts
tanbula gitmeden işleri becermek 
icin elimden geleni yapacağım, fa
kat. .. 

- Teyzeniz sizi bura.da göreme
yince çok ilzillecek .. 

- Gaybubctinıde onu teselli va-
zifesini siz üzerinize alırsınız. 

- - Fakat ben de UzUleceğim.1şle
riniz bitince hemen buraya gelecek
mi~iniz? 

-Size bunu na~ıl vaadedehiliriın 
Beni cağu mal arı için epey işler var 
demektir .... 

u.-tum. Yalana inanmadığım 
göstıereıı na zarları karşısında u • 
t.aıımu:ıtıın. Yav"ş Lıir sesle: 

_'sizi nekadar arıya~ağım diye 
mmldandı. Emine : 

_ iffet. okadaı· isıaı· etmesene! 
Halit bey burada kalamı~acağım 
söyliyor. Kendisini ı:ııkmamak la
zım. 

G cnç kız samimiyetle cevap ver. 
di. 

_ Gidişi işleı·imi çok bozuyor. 
Onunla beraber geziyor, o~ oynu. 
yol', yürüyUşler yapıyorduk. Dans 
ederken de benim daimi kavalyem 
di. Doğrusunu söylemek lizun geIM 
te.krar buraya dönmesini istiyorum. 

( Devamı var ) 

ken otomatik tabanca oldu. 
V ah§i ve kı81i bir ses: 
- Eller yukarı? Diye bağırfL 
Den yavq yavaş ellerini havaya 

kaldırdı. Ve birden sili.hı tutan ada. 
mm, çökük gözlerinden, çıkık çeııe
slnden ziyade, ge,rlye doğru atı1nue 
duran hasır şapkasından, ve taaıdt
ğı koyu elbiseden, Ed Klavn.olduiıl
nu tanıdı. Kardeşine çok benziyor.. 
du. Yollardaki yUrUyilştinden Ustt 
başı toz içinde kalmıştı. 

Bu vaziyette Den ölüm denileıa 
~yln kargısında, otomatik tabanca
nın namlusunun ucunda sırıtmakt& 
olduğunu hissetti. D.ımağında, bil' 
saniye içinde, g!lndUzün cereyan e
den vakalar bir sinema &eridi sUra .. 
tile geçti. 

Den, gündi ~ tkin, elleri havada 
bu yeni geleııiı ı rşısında kımııcı.. 
maden duruyoı i Bırden, si1ih .._ 
sinin gecenin sessizliğı içinde derta 
akisler uyandıracağını hatırladı ftı 
tecrUbeli Ed bunu bilmez değildi. 
her halde. O. bıide diişmeğe bat-

,. 
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ŞEYTAN KOLAHl 
Komedi bir perde. 

--------------~ 
~ bir barbdekl ihtiyaçlar dere-Ellerine Geçen şeyi Sokağa 

Atanlarla da Maeadele La~ım 
• •••••••• ••• 

tJd senedenberl matbuat ne be
lediyede gUnUn bqlıca derd ve mev· 
sularmdan birini (~ t.emis
)iğl) twldl ebnekt.edlr. 

Bu huauata Jehcle ve aleybde 
bqok ,...... 19ıplmJt, ~ 
abmllll ve tenJddler yap1mı1t1r. 

Hangi phirll klfi hacımda, maz
but ve kapaklı hususi bir (çöp kabı) 
tedartk edip kapsuun öııtiııe koy
mue da muhteviyatı bopltılm&DUI? 

Şin!diden aöyliye biliriz ki bu 
suallerin hepsi cevabsız kalacaktır. 
thtiyaca göre tesbit olunan vasıta
lann muayyen zamanda it göreme~ 

(Bat tarafı 5 inci aayf ada) 
ha fed ciheti de ttalya ve Romanya 
gibi yıllardanberi ittifakı mttseııese 
girmi§ devletler mUttef"ıklerlyle bir· 
1ikte harbe girmek şöyle dursu'l 
bitaraf dahi kalmıyarak müttefik· 
Jeri aleyhine düeman saflannda -yer 
bile tuttular. Ve cihana da şu ibret 
a1macak misali gösterdiler: 

liğimiz için yapmadıklarım bırak
madılar. Biz de zaman kazanmak J. 
~ uğraştık. Adeta Enver paşanın 
bir kolunu Almanlar bir kolunu da. 
Tftrk Erkinıharbiyesi c_;ekti ve so-
nunda Almanlar ajır basht çekti 
sDriikledi. Bizleri de Erkinıharbi· 
yeden uzaklara, hem de pek uzakla
ra attılar. 

oeaine asil varamasdı. Böyle olm9.· 

ama ve Babef eeferinde ttalya ha· 
ıiçten büsbütün yardımsız ve kendi 
başmakalmamıgbwunm.asmarağ· 

men petrol derdi çok mühlııı rolle! 
oynamıştır. Hiç §llphe yok ki, pet
rol temini huscsunda en mUşkW va 
ziyette kalan memleket sadece tn. 
giltere değildir, belki de bu husua
da vaziyeti daha mllşldll olan diğer 
mtıteaddit memleketler dahi vardır 

Halk Gecesi 
Localar 100, Her yer ·20, paradi 11 
kuruş. ~ 

• 
Yeni Vallmb 'Bay L6tft Kırdar'· 

m bu ile huaul bir elıemmb'et ver
mekte oldutunu guet.eeiJere vaki 
beyanati ile ve alüadarlarla yaptı· 
ğmm temu w her gGnJdl müpbe
delerirntwılen anhyorUL 

Şebrlmiliin temblili yohmda 
göaterllen allka ve faaliyet, bizi ifl 
daha yalrmdın tetkike ısevketti. 

Keyfiyeti bir gueteci gözll il! 
inceliyerek şu neticeye vardık: 

meai. hizmetin aksamasına müessir 
ve çöpleriD vakbnda alınmamasının 
başbca lmlll iken, erken çap veiil
memeısf, evlerde kimsenin bulunma
mam veya her hangi bir eebebten 
çöpçüye olan, kızğınlığm izharının 
belediye aleyhine §iki.yet şeklinde 
tecelli ettiğini hususi tetkik ve iah
kikatımızla anladık . 

Şehrimizin bugün göstermekte 
elduğu vaziyete göre sistemli bir te
mizlik yapmağa fmkln yoktur. 

Tam minasiyle ve ideal bir te· 
mlzliğin temini, a.ncak imar pl&nı· 
nın tahakkuk ve tatbikiyle kabil· 
dlr. 

'l'emlzliği, yalıım BOkaJrlarm 8'1· 
pftrillmesi ve c_;öplerJJı abnmasuıdan 
ibaret değil; (han) ve (oteller)in 
kefelerine, ( dükkAnlar) m içlerine 
pta maddelerile eanafm kıhk w 
la7afet ve çalıp'• tanıarma kadar 
nüfuz eden tanın m&na ve mahi· 
yette görijyor ve belediye mekanlz
mamnın bütün kollanDa matuf müt· 
tehit, devamlı ve programlı bir me· 
aalnln sarfBe mUmkiln buluyorm. 
Netekim yeni valimts Bay Lfıtfl 
kırdarm işe başladığı gilndenberi 
belli başlı caddelerin temizliği eski
sine nisbeten mukayese olunamıya
cak derecede farklıdll'. 

Ara sıra sokakların vaziyeti 
değişmiş ve çöp alma işi de bu 2 sene 
içinde· az c_;ok intizama girmiş ve 
toplama vasıWarında bariz teki
mtıner müşahede olunmuştur. 

Buna mukabil belediyenin sar· 
fettiği emeği ve bu yolda yapbğı 
hamleleri kolaylaştıracak yerde hal
kın; bu mesaiyi baltalarca hareke
tfnl esefle kayt ve jpretten kendi 

mizi alam.adıj{ • 
Tramvay durak yerlerinin ço

ğunda çöp kutuları varken, bilet
lerle sigara paketleri ve sokaklar· 
da yenilen yemişlerin kabukları 

yerlere atılıyor, araba ve kamyon
lar dakikalarca kapı önlerinde bek
ledikleri halde çöpler wrilmfyerek 
arabaa PÇtitt:en bJr mtlddet BOD• 

ra eokağa bırakJhyor ye bu kayıt
sızlık klfi değiJmit gibi gUıılerden 
aylar Ye hatıl aenelerdenberi (çöp
Jerlmbı alınmıyor) eeklfnde mlna· 
mz ve ilısafmzca elklyetler yaph· 
70l°· Hangi vatwlaf ftktinde çö
pllıail _,.. de •hn!D8JN1? 

O halde bu hal k&r§ISmda hem 
suçlu ve hemde güçlü vaziyetine 
dU,ıniyor muyuz? 

tmar hamlesi hız almıştır. Bu 
gidişle birkaç sene içinde asfalt 
yolları, kanalizasyon ve su şebeke· 
lerile konforlu ve asri bünyeli bir 
f8]ıre kavuşacağımız muhakkak 
bulunduğu kadar temizlik işleri· 
nin de imarla muvazi ve şehrin yeni 
vaziyetine uygun bir şekilde inki· 
pfmı bekliyebiliriz. 

Fakat hali hazır için sözlerin 
kısası, belediye şehrin bug\inldl du
rumuna intibak edebilecek uekilde 
va gDetl yettiği kadar c;abşıyor. Fa-
kat halk da kendine diışen va.siteyi 
yapmalı ve biraz da munsıf olmalı· 
dır. 

Caddeler, köprü üstü, vapur ve 
tramvayların içleri tükürülecek ve 
çöp ablacak yerler değildir. 

Temizlikten şikayet ederken kir· 
liliğin kendiliğinden olamıyacağını 

ve şehir temizliğinin kendi dikkat 
ve ltinamızla alakalı bulunduğunu 

dUşünmek ve bunu hiç hatırdan çı· 
karmamak lftzımdır. Biz kirletme-
sek, sokaklara götürüp süpürüntU 
atmazsak, mesele kendiliğindc:l 

halledilmiş olacaktır. 

Harekatımıza hi.kiın olan şa
hıslarımız lÇin fedaklriık belediye
ye bir yardım değildir. 

K.eyfiyet, bir saygı ve görğü i· 
şidir. Aksi hal ise, vatandaşlara 
karşı işlenmiş içtimai bir suçtur' 

Evlerimizde, mekteblerle sosyal 
toplantı yerlerinde biiyilk küçüğe 
ve kilçtık bttyilğe hep ayni fikir ve 
terbl,eyi aşılamalı, umuınt yerler 
tnilrenlerle çöp atanlar tanıdığı

mız olaun, yaban~ı buhmaun nefret
le karşılanıp ihtar olunmalı ve bir 
kolayı bulunursa polisin dikkat 
ıaazan da çekilmelidir. Fikrimizce 
bil ifln en kestirme yolu şimdilik 
budur. 

Polonya Romanof 
Hazinelerine 

Danzigdeij 
Polonya 
Yahud~leri .Sahip Oldu 

V&J10va: 1 (A. A.) -Danzfl'· 
deki PoloDJ'& f4ılvkalf.de komise
ri. Daui& Jaab1D1bna bir nota 
Yererek Polonya iabib'etindeki 
Yahudilerin ihracına Polonyamn 
•llaaade edemiyeeefinf ve her ta
rd hldiseeine Polonyada bulunan 
Danqlilerden birini tardetmet su
reti71• muk•btle eyliyecettnf na
arıen 1'fldirmfttfr. 

Da.nziırde beya~ olunduğuna gö
re. Y•hudilere kartı ahnan tedbir 
ler mlnhaan·an Danzı. tabiiyetin
deki Yahudileri al&kadar eder. 

Varşo'M: 1 (A. A.) - Polon-
7& llflktmeti Bomanoflara ait ha
aineye teMhup etmjftir. Bu hazi
ne milnhasıran miln Polonya 
bank&BID& m e v d u bulunan 
kıymetli taşlardan mf1rekkeptir. 
Bunların arasında birinci Nikola -
mn tacı, Çariçe Feodolrovanın 
elmas gerdanlığı, Çarlann tac gi
yerken kullandıkları kQrre ne a
sA ve ikinci Alexandrın tacı var -
dır. Bunların yalnız maddt kıy
meti on beş milyon altın rubledir. 
Tarihi kıymetleri ise ölçüsflzdilr. 

Bu eşyalar 1921 Riga mnahe-• 
desi ve 1928 anla'1Dası muelbinee 

lttifaklar mutlaka birlikte harb 
için yapılmaz, belki siyaset pazann· 
da muhalif manzume veya devletin, 
kendisine daha ziyade eeyler vade
derek, ittifak bedelini arttırmaıın 

için de yapılır. 

5 - Milletimizin boynunda ve 
ayaklanndaki her ttırltl kapitülas-

yon zincirlerinin kaldırılması hak· 
kında dahi bir madde yok. Bunu 
sonra sefirin bir mektubile kayıt 
altına almaya çalışmışlar. 

Bütün bu gibi eksiklerin sebebi 
böyle bir muahede akdinde her şu
beden mutahassıslarm fikri abnma· 

Böyle bir hattı hareketle o mil
letler; tarihine ağır ithamlar yilk· 
!etmekten ve ilerisi için de itimat
sızbk kazanmaktan dahi çekinme· 
m.işlerdir. mış olmasındandır. Bu da işin pek 

Fakat İngiltere, en bUyUk bir cihan 
imparatorluğu mevklini muhafaz.ı. 

etmek istediği f~indir ki, petroliln 
kendisi için ehemmiyetini diğer 
meml~ketlere nazaran adeti haya
ti bir mesele telakki etmektedir. 

A. P. 

Tepebaşı Dram kısmı 
2/1/939 pazartesi 
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Deniz Hastahanesi cilt Ye 
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ahhtldilm.UzUn itillfa karşı da veril- yıt koymağı düşünmemiş ve o kah· muvakkat temınatı 881 liradır. 
mesi taraftarı olduğumu söylem.iş· raman müdafileri açlıktan sukuta III - Eksiltme 16-1-939 tarihuıe rutJıyan pazart.esi günü saat 16 
tim. mahkfim etmiştir. İşin en vahim da Kabataşta levazım ve miibayaat fnbesindeki alım komisvonuacla ya. 

pılacaktır. • 
Bahsettiğim iki sebebten biri, ciheti, bu suretle açlıktan fena hale 

harbe girmek zamanının intihabın- ı ç tal dak" Bu IV - Şartname ve resimler 69 kuruş bedel mukaJAlinde inhlaarlar 

da Almanların nüfuzundan kurtul-
ge en a ca ı lgar ordusu levazım ve mübayaat şubesinden atınabı·lir .. 
da bu mütareke sayesinde perişan . V - E .. ksiltmeye iştirak etmek istiyenlerin diplomalı y"ksek m---

mak, diğeri de cihan efkan umu- b" h ld . d " wucu ır a e rıcat etmekten kurtulmuş- ıs. "·eya.. yuksek .mın'lar olmllları, oımadıkları takdirde aynı· e---.&. ~:-
miyesine ve tarihe karşı daha ma- b YIMUı ~ 
sun ve daha haklı çıkmak için idi. tur ır mutehassısı mş:ıat sonuna kadar daimi olarak iş baŞlllda bulumhıra· 

Bizim ,;e başkalarının tarihini eiıklarını noterHkten musaddak bir t.aahhUt kağıdı ile temin eimeleT't 
Acaba Almanlar böyle bir esası b d ı...... k bilmlyenler wya ona ehemmiyet ve ~r~ :m mış a 8000 liralık bu gihl inşaat yapmış oHuklannı göaujr 

kabul ederler miydi? vesaıl h ı ü - d o \ermiyenler kendi ze){alarma ınağ- .. '. n 1 e g _nu~ı. en " gün evveıine kadar inhi arl:ı.r umum miidtırl!i-
nmiyerek bizim onlara teklif ede- ğ t be b rur olarak alakadar \e mcsul zat- u ınşa~~ şu sıne ı raz ederek ayr•ca fenni ehliyet v~ münakasa~ ~i 
nülmiyerek bizim onlara teklif ede~ .rak vesıkası almaları lazımdır. q• 

ceğimiz bu olmalı idi. Yani ilk pa· lardan kizli feyler yapmak veya VI l\" h 1 
• - .ıli ür u.· teklif mektub~nu kanuni vesaik ile 5 inci maddede 

zarlığı böyle açmalı idik. Sonra za- imzalamakla o gün için dihiyane ıJ t be 
ruret basıl olursa bu fikrimizden Mv ta·-.. yaz 1 ınşaa şu mızden alınacak eksiltmeye iştirak ve f ennl ehliyet vesi 

.... ..,e "eu eclllerek allnşlMsa dahi kası v~ ~t:lzde 7,5 güvenme parası makbuzu veya banka teminat mektu-
belki de fedakarlık edebilirdik. Ve Derisi l~ln memlekete ''e millete bunu ıhtıva edecek olan kapalı zarfların ihale güna en geç saat 16 • ka
bütün bu noktalar bu suretle zapta pek zararlı i~ler yapmış olabilirler. d~r ~k ... nda adı g~en komisyon ~kanhğına makbuz mukablli:Me .._ 
geçirilerek, en büyük mahkeme olan Bunun için l.,J tarzda hareket eden- rrlmesı lazımdır. (S6l-') 
tarih h •"'uruna böylece tevdi olun- "' ler, tecrübe edilmİf gafletler diye "'r 
malı idi. 1 -·İdaremizin Cibah Tütün \•e kutu fıabrikasmda hAI ... - mevcut 

tarihimize bir yeni miaal yazdıra- 1 1 ı -
Almanlara söylenecek söz kısa caldaruıı, bilmelidirler. 0 .an ar a mayıs 989 gayesine kadar birikeceği tahmin edilen ı ... 090 

idi.: Boğazların silihlı bit.'U'aflığJ kılo tahta parçası pazarlık suretiyle satılacaktır. 
sizinle ittifak demektir. Çttnkü, iti· l.b.,.. bulu ani bir baskınla il - Muhammen bedeli beher Jdlosu 50 santim hesa.biyle 8M lira 
lif devletleri Boğazlardan serbest zaptetmek c:l6ştince'eri ve yüzde 15 teminatı 120 liradır. 
istifade tmkAnı!'ı bnlamazlana har- Harbe neden girdik sualine kar- ill - Arttırma; 13. 1. 939 tarihine rasüıyq enma gb11 ua ,& 

bi ka:ıanmak thnitleıi de öJm1lş ~ p lrimaede en ufak bir tereddüt bile 30 da Kabataşta levazım ve mflbayaat fUbaiııde mtttqetldl ...:;: 
mettir. Bunun~ nasıl olsa b&re kalmamak için Rmdann Jatantlalu yonda yapılacaktır. 
karşı harp açacaklardır. bir baskınla elde etmek i_çin ne •- iV - NGmuneler Cibali Tat1ln ve kutu fabrikumda gGrtlleWllir. 

Eğer Almllller da bu eB88l kabul mandanberi ve DPSll çahpı• olduk- V - İsteklilerin arttırma fçin tayin edı1en stın ve aaatte yas• ıı 
ederlerse o uman onlardan birkaç larını da bir görelim! teminatlariyle birlikte yakanda adı geçen komlq.ona ~lmeleıi m. 
gemi satın almış olmak eeklile iti- Asırlardanberi İstanbul tizerine olunur. (9484) 
W devletlerine karşı da siy~ 
asıun bir vaziyete girerdik. saldıne hareketlerine Balkan dev· Z • V 

Nitekim bu zaruret Goöenle letıerl ile mantaıar ~gören ıraat ekileti Sahnalma Komisyonundan : 
BreslAv ...UUvazlSrleri ÇanakJraleden Çarhk Rusya işi kestirmeden dem Beş ton Sülfftr d& Karbon almaeak 
.ı......a _........_kendini ~..-ı; Al· tarildyle hamletmete karar vererek 1 qıga• eu.~ l!t""''"''"....... 1896 da . Os anlı y . - Açık eksiltme surettyle be, ton Stllftlr J>6 Karbon aatan ah-
manlarla taarruzt bir ittifak esaıdle yanı m • unan har- nacaktır. 
bağlandıgunız halde, bizzat hutii- binden btr yJl önce lstaııbul -ve Bo-
met erkim arasında bile başlıyan iazlan zapte kallnşmak lstemil, 2. - Hepeinin m\lllammen bedeli iki bin lir.a, mavatbt tnMnat 

aarsmtı dola.yısiyle, bu gemllerl sa- fakat o aralık fırsat bulmadığı gi- yilz em liradır. 
tın aldık demek ıııecburiyet.ftıde kal· bi sonra da 1904 deki Rus-Japon 3. - M:flnakasa müddeti 10-12-988 den itibaren 46 abdk. ııt. 
dık. harbi işi bir müddet geri blraktJr.. nakasa 24 - 1 - 989 tarihine mösadif salı l'flnf1 saat 16 ta 7.iaat V• 

3 - Almanya ve Avusturya.· mıttır. kileti binasında satın alma komia)'onunda y&pıl&cakbr. 
llacaristan devletlerine yardım için ·1908 de Rusya harieiye DazJn 4. - Şartname, Ankarada Ziraat Veltileti 1&tın alına kım' ... ı 
1B1nm Boğazlan kapatmak .a-;.ıı. tzvo!aki Boiazlar :meae1eldniıı haJD '"'"'6' nundan, lstanbulda Ziraat M.tıdürlüiibıdeıı, hmirde Ziraat )( ...... 
böyle bir mecburiyet olmadan llar- İlin Avmıturyanın ve sonra da diğw Reisliğinden parasız olarak verilir. 
be atılmağı 2 nei madde ile kabul dev:~tıerin muvafakatuu. almak tl-
ettiğiıniz halde ne harb masrafla- zere iken İngilterenin muhalefetiyle li. - Taliplerin muvakkat te?nlnatlan ve makbuzlan v• MM ea-
nndan ve ne de bedava harp malz~ iş durmuştur. yılı k.anunun 2 ve S. üncü maddelerinde yazılı vesikalan ne ~ 
mesi verilmeeinden bahis yok! 1909 da ıta!yamn Tarabluagar- mezkdr tarihte komisyona ~elmelerl. (4982) (8856) 

Cephelerimize giden demiryolla· bi istilAsma kargıhk olarak Boğu- jmiiii~iiiiiillllilliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiilli~ 
Filistinde harekat 

Kudftı: 1 (A. A.) - İngiliz 
:krtaatınm .AN.pl1ara kaı1ı olan ha
reketleri devam edf7or: 

ve harpten evvel Polonyadan Rus
ya.ya götf1rfllmil.f olan kıymetli sa-

u seferber edecek askerimize elbi- dan icabında 11fyas1 yantnn ftadı Devlet Demiryollan anlan nmız yok, köprülerimiz yok, Hat- lann Rusya lehine halli iç~ ıtalya- 1 b 1 
:ü:~~tüntaraf~ tes!~ ~~~· de İtalya Trablusgarbi fii- İdaremizin Eskişehir ve Konyadaki talebe Panei7mdan taı• a it 

Resmf bir teblife gare, Nasıra
da va d.iler birçok ldJyJerde &!'at
tırmalar yapılmış ve geceleri 80-

kaia c;ıkılmaea ,ua'k edilmiftir. A· 
raplardan b~ot Jdti tevkif olun
muştur. 

iti~bentropan Varpıya Seyahati 
Berlln : ı (A. A.) -Barlcf7e 

auırı V oa Blbbentropu k&nunu
.am içinde V&l'fOV&J'& aerahat • 
•eeeifne c1afı' tıkan haberleri 1&

l&hl71ttar mahaftl mnslmll• ad • 
•etmektedir. Bu Jmlasta lı•b 
kat't hlt Mr .. ,. pbzr. 

nat eserlerine karşılık olarak tev
di olunmu,tur. Sovyet htUdlmeti, 
16 sene milddeUe bunlan sabn 
almak baklnnı muhafaza eyle -
miftir. Bu muhlet dil?1kl 81 klnu
nevvel 1988 de nihıayet balmllfbar. 

laıUiz-Çek bankuanm vasiyeti 
Lcmdra: 1 (A. A.) - SalAhl -

7ettar mabfeJler, İngiliz - Çe -
koslovak bank&Slrun bu resmt On~ 
yanına rajmen artık hi~bir tn,ınz 
menfa.atini t.emsll etmedflfnl be -
7an etmektedir. · 

ohmaeağmı ve ilk seferberlik mas- len zapta kalkınca Rusya da Bo-rafı olarak da mUhim bir aYaDS ve- için kWWLtl idareden verilmek ve cliier hMb Mrtlan .at.est'W -. 

rilm 
ğaz1ar meselesini halle kallrınıfbr. rafından temin edilmek üzere UU) ~-"'·- -n..ı-- (lU) -~ _ .... 

ili sibi husuaJar ne umumi 'Ye -.&D& .:sıuunıı - ,...... 
ne de hususi kayda aeçmemiş. Hat ( Devamı var) (162) takım pijamanın diktirDmeıd iti 18'78 lira 50 bıı1f muh-ne w 
tA Boiazlan allihlı bitaraflıkla ta- ===r=.=oaı==.__== ..... === delle 18. L 1989 cuhıa gOnü saat 16 de Baydarpqa sar blDuı W 'M 
patmak fl)dmıda bile gelecek gemi- ~k ova .. ~--- af komiayon tarafından açık ekailtmeı• ke:amllf1:u.ı'. 
leriıı 'bedelleri ba suretle dOeilntlle- Prağ : 1 (A. A.) - lteisieum- Ba. ı.e girmek isti;JenJerin bmım tayin ettlll Wlalt,. 141 h ~··• 
rek tesbit olunmak icab ederdi bur Haeha, Viyana hakem kara- ~ kurut uk muvakkat teminatlarlyle birlikte ebiltme sUJll aaattu ._ 

oi - Harbe gireceğimizi kabul n mııeibince Macaristana terke- komtsyona JDt1racaatJan Jlzımdır • 
eden 2 nd maddede zaman ha.klon· dilen arazide bulundukları tsna-
da bir kayıt olmamı• da doğru de- da eiyeal eGrümler işlemif olan Bu i'8 &ft f&l'bwaeler Jlaydarpaf& Pi' blnumüld utm abm 
jildir. Almanlar daha ilk gtın1eıden )(acarlarla ulen Macar olanlar 1- misyonu De E.ırtşebir ve KOD7& talebe ,._,,mıılan Cıllaftada 
itibaren bir an 8'wl Jaarlle girmek- ~in umuml af ilin etmiştir. oluü ~. (N'll) 
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Dr. Besim Ruşen 
Ccrrahpaşa Hastanesi Dahi· 

liye Miltehasımn Çarpkapı 

iframvay Durak Ahuıı Ap.• 

istiklal Takvimi 

2 KANUNUSANİ ..... Hr6B 

~ •• ·-· ~ ': ~ : '" 1 -'~.~ ..... / _.-·· .. • • • •• • • • • • 

Sabah, öğle ve akşam her yemekten sonra 

Radyolin • 
ıma 

ile dişlerinizi fırçalayınız 
&melerdenbe.ti Osman BeyEmıımmmsm&i211EllllB1 ..... mrııı ........ rsml!lll..-naı ........... 

matbaaaı tarafından nejfredilen ve 

büyük bir rağbete mazhar olan 
(istiklil1 tak ,,imi t nin 939 :;enesine 

ait olan ııilslıası muhtelif ı enkli 

bir kapak jçinde ve vakitleri gös

teren ce<l\!eli muhtevi olduğu halde 

nefis bir surette tabedilmi!!tir. Ki· 
tap~ı ve kırtasiyt· mağazalarında 

15 kuruşa !'4atllmaktadır. Okuyucu

lanm1za t~vsiye ederiz. 

•••.. Dr. Hafız Cemal ·•••• . .. 
• Lokmanhekim 

Dahiliye Mütehassısı 
Oivanyo)u 104 

l iuayene saatleri pazar hariç 
her ~ün 2,5 - 6' sah, per;;emb& 
ve cuınarteı:;i <1a uR h ları 9 - 12 

fukaraya T . 22398 .. 
ıı 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

G ÜMRÜK LERDE İ.ŞJ.ERl O LA 
MÜESSESELERE 

Çaker Yazaroğlu 
Gümrük komisyoncusu 

Galata, ithalat GiimrDğü 

RADYOLiN 
Müstesna bir formülle ve azami 

itine ile yapıldıii'J ve rekabet kabul 
etmez bir fiatla satıldığı ic;ln yuıd· 

da ecnebi mamfılatının hakimiyet 
ni ortadan kaldumıştıı. Kazandığ.t 

bu rağbet sebebile elde hıç stok bu.· 
lunmadığ1ntla11 da miitemadiycn ta.~ 

ze ihzar olunarak piyasaya c.ıkanlır. 
Radyolin kullanınız; sade diş .. 

lerinizi t 0 miY.lemek, korumak ve gü .. 
zeH.eştirnıekle kalmazsınız, verdiği-

niz para da k~ndi cebinizde kalmıs 

olur. 

Sabah~ Oğle ve 
Yemekten 

Akşam 

Sonra 

Her 

zamanda taliinizi de denemis olursunuz. 
karşısmrla Mur a diye Han. ----------·-----------------~ Telefon : 35, 95 J1 

==-=-=======-====~==============================================~~~--=-=-==---- M ERSE DES BEN Z 
Türkiye 1\

1 
Her Otomobil ve her kamyon ıçın 

SE ~ER FABRİKALARll 
Anonim Şirketinden: 

Müessesemiz Üçüncü Parti olarak küp 

şekeri satın ala.caktır. Şartnemesi 

42 numaradan utcycnlerc verilir. 

ve Kristal 

Bahçckapı 

ecnebi 

Taşhan 

12.Sonkanun.l9'J9 Perşembe günü saat Onbirc kadar teklif 

mektupları şartname esaslarına göre kabul edilecektir. 

Kapalı zarf usulu il e eksiltnıe ilanı 

Kayseri C. H. P. ilyönk~rul 
başkanlığından 

1 - Ek iltn1ı.we konulan i~. Ka~;;ı>ri'rlc yapılacak Halke\ inin ~athı 

zemine kadar tenwl h.lf-ı·iya' ı ve İll!7Hatı yapılmakta oMuğu eihl:'lle . atlıı 

zeminden i~ilınrcn binanın he~ ~ti umumi) es~nin inşaatı eksiltmeye konul
mu:;ıtur. İnsaatın he~ Pli umıınıiyP~inin Ledeli keşfi ( l '2.71-HJ) linı<lıl'. Bu 

bedeli kesifieıı sathı zuninc kadar :.apılıııı tenwl lıal' .. iyat \'t' in:;;:ınt k<·

sifnamedcki niı:;bPl iizt>rinden t1·111..i1 cdilılil,teıı soııl'a geri J,:ıJan J,ı-nıın 

heyeti unıumiye:si ihale l'dillıcektir. 

2 - Bu işe ait şartııameler ve evrakı ;o;aire şuıılardır: 

A) l~ksiltıne şal'tn:ıme~i 

A.B) Eksiltme ~:.ıt'tııanıesine ek ~artnaını 

B) :\Iuka\ tılenanw proje!ii . 

CJ Bayıııdırlık i:;;leri genel şartııımıesi 

D) Ke~if ~et veli, silsilP.i fia t cetveli, m etnı.r ceL "'I• 
E) Proje ve:.aiı· evı·nk. 

İsti~ enler bu şartnameleri ve evı-akı :-ıııtireyi Kay~erı partı baskım
Jığında gc)r ebilirler. 

3 - 1. İkindkanun ~J:~!l tarihinden itfüııren 30 gtiıı müddetle eksilt

meye konulan hu kurağın ihnlesi 30 İkincil,rınun 9:lfl pa;mrtPRİ günü ~aat 

11 de vilayet parti merkezinde ilyönkurul tnrafınclan yapıhtcaktır. 

4 - Eksiltıne kapalı zarf u:-ıııli ile yapı l acakt ı r. 

6 - T·~k!:iiltınr:ıve işh·ak enebilmek için naf'ia nıiıdiidliğünden alın
mış ehliyetname ile cari senenin ticaret odası vesika:ımı ibraz etınegi ve 
bir mühendis veya fen memurn istihdam eylemesi şartnr. 

6 - :Muvakkat teminat miktan \8500 ) liradır. 

7 - Teklif mektupları yukarda yazılı gün ve :malleıı bir ::,;aat ev _ 
veline kadar parti başk~mlığına makb!lz mukabiliııde verilecektir. Pos • 
tada vukuoulacak gccikmt•ler kabul ediımez. 

--- - - - - --,.._ ................ ______________ .... 

~~ 
Trabzonda Sis OüdüOü Tesis Edilecek 

Trabzonda bir sis düdüğü tesis edilecektir. Şartnamesi 

Tophanede Deniz hanındaki Materyel şubemizden her gün 

parasız olarak alınabilir. İsteklilerin tekliflerini en geç 
20/1./939 tarihiae kadar mezlı-6.r şubeye vermeleri lazımdır. 

BOSCH 
BUJi 

AKÜMÜLATÖR 

Yan 

KLAKSON 

işaretleri 

ijQBİN 
OINAMO 

MANYATO 

Cam Sileceği 
Ön Fener 

Ma·ntt Memelerı 

Mazut Pompalara 
Distrübütör 

OTO ELEKTRİK 
Takıim Kışla geçidi No: 21 

Her Ne vi Muayene, Tecrübe ve Tamit 
Muva k kat Meşher : Taksim Ceylan Han No: 25 

TÜRK HAVA KURUMU 
Büyük Pangosu 

Ucüncü Keside: 11-İkinc i k anun-939 dadır. 
Büyük ikramiye: 50.000 L'r ıd ır. 

Bundan başka: 15.000, 12.000, 
10.000 liralık ikramiyele: le 
( 20.000 ve 10.000 ) liralık 

iki adet mükafat vardır.-. 
Yeni tertipten bir bilet alarak iştirak etmeyi 
ihmal etmeyini~. Siz de piyangonun mes'ud 

ve bahtiyarları arasına girmiş olursunuz ... 

İstanbul Nafıa IVIüdü lüğünden : 
:1. l 939 ı eqembc günii S.3.at 1'1de 1:-:tanbulıla • Ta; " l\Hidiırlligü ek _ 

siltmc komisyonu ocia~ınıln (1!206.4~ı lirn ke;:ıif 1 deli: .vuk'i€k ınıı ıl•im 

1939 Model 

Benzinli, Mazutlu, binek o tomohil Ye kamyonlarını görünüz. 

Taksiıu, Cumhuriyet caddesi No. 25 

Nafıa V ekiletinden : 
1 - )luh:.ınımcn lıed('li yiiz altını-:: yuii hin altmı clnkuı lir.ı altmı~ 

kuru~tuıı \e muv:•Jd,nt temhuıtı doktı7. bin .ıHı yıız iı~· lira kırk sen:iz k ı

ru:;;tan ilıarcl olup 20.l.\1~~9 tarihind1:: kapalı zarf u.ıulile miınaka,,,1va ko

nulduğu ilfııı edilınış olan Sh· .... - Erzurum lrnttınm ;:!-)~ i ıc kilonı u· · -
sinde ~apılac:ak ol rn yüz) irmi metre lÇtklıg-ındald ılemi ı kopru) f' a·t 

mukavele projesinin köpı·ı.inüıı ~Ier:ıiıw g-eliı ilnw i, hoprti mııhııllin 

nakli \ ı· ra~ fer.ıiyatına ge(,'it venıw tarihiııck IJ.ızı ~ l7,ı hatalrı oldu

ğuntlaıı ııwzkur ııı(inakatm ,ı~·ııi ~ar1l:ı rl:ı 1 7.~.!ı::!ı tıırihiıı<' rıılı<.::--ıdiC Cuma 

günü ~ııat on bc:e il'hil' f"diluıiştir. 

2 - ku ınü•ı.tka~aya aid ~vrakı s:ıtııı alnıı~ olaııl ır Vl·lrnl ı ·Lımiz H -

miryollar irnpat Daire:;inc nıi.ıraeaat PdP.rc.>k ~ııttıı :ıldıkl.ın ıııufr. \·ele ıııo. 

jesiniıı iashihan yı:ııılan bu !;ahifc>sini tc·dal'ik Nlelıilirler. 

3 - l\Hinak.ı,.;ny:ı. ı.ıirnıek isii~ eıı!er müııalrnsa lal'ihinclc>ıı rn az s(' • 

kiz gi.ın evwl rcfera11<1larilc diğer w"il,:.ılarını bir i tida ile \'t·kalPtimi e 

\'ererek C>hliyet \ mJka:-:ı almalan hlzımdır. 

4 - l\Iı.inak:ısa evrakını yenidt>n satın nlmnk iı:;ti) Pnll'r bu evrakı 

sPkiz yiiz otuz altı kuruş mukahilinfü1 DL•ıniryolları fo-;ant Daire~indP ı 

alahilirlt>r. 

5 - Bu miiıı:ıkasaya girmf'k io:.t iyenlerılcn lAnkal elli mc>trc açıklı . 

ğınrla bit· demir kjjpri.i im fil ve nıonfaj ıııı ya1rn1 ı:;ı olnıak şartı al':marak-

tır. (5:no) (!:l50 ı ) 

ı ı İs tanbul Belediyesi İlanları 
: ........................................ . 

Keşif bedeli 20l 'i lira 56 kuru~ olan Tepeba-;ııncln Şehir tiyntrosun-
da yaptmlacak t:ı:nirat açık eksiltmeye konulmuştur. Keşif ewakilc ı;ıart

namrsi Levaıım Müdi.irlüğünd._• göriilebiliı'. fatekliler '.?4!JO sayılı kanun~ 

da yazılı ve:ıikadan ba~ka Fen İ~leri ::.\Iiidiırlüğiin d L•n ~ılacakları fen eh _ 

liyet vesika sile 151 lira 32 kuru~lukilk teminat m~buz veya nıektubile • 

beraber 5-1-939 perşembe günü saat 14 buçukta Daimi Encümende bu-
lunmalıdırlar. (B.)' (9274). 

• İstanbul tephirhaneleri için alınacak olAn ve hepsine 4400 lira 

h<>lel tnlımin eclilP.n il~ tane k amyonet açık eksiltmeye konulmııştu ı'. Şart

naım·"i lf'vaıım l\fu<llirl üği.inde görü) ·lıilir. 1 ·tt-kJileriıı 2~!10 sayılı ka • 

ıı·ıHda yazılı VP~ika ve 330 liralık ilk lcminat makbuz VC\'a mcktubiyl~ 

her ıbrr 9. ı. ı 9:ı~ı r!ız:ırtesi günü saat 11.:10 dn daimi cııcumendl' bulun . 

malıdırlar. (İ) (9412) 

Deri ve Bağırsal< arttırma ilanı 
nwktehiııde Y•ıpılacnk in~aat vr. !::.n1irat i~ll'l'İ uçı (•kı-;ıltn e~ e konul•ı ,..,_ Tiirk Hava kurumu f stanbul vHayeti Şubesinden ~ 
tu '" 

Mukavele, eksiltme, bayındırlık işleri genel, hususi ''e fomıi şarma
meleri, proje keşif hulfisasiyl& buna müteferri diğer evrak dairesinde 

görülecektir. 

Muvakkat teminat (91) liradır. 

Kurlıan 1-1.ı,! ramında f P.şkilalımız tarafından toplanacak Deri vt: 

Barsal"lar ıı: z:ırhk suretih· ayrı ayrı artırmaya konmuştur. 

• İstekli lerin en az (1000) ) ı l'alık bu işe benzer iş ynptığına chı.;ı .i la- , 
111
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•• 
1
• . ... , ( u:ırı;; \ 

relerinden al mış uldui u vesika lanı istinaden lstan~ul \ilayetiııd ·ı 0. - ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

18 Kammu>ıcıni 939 Çar:;1:.ımlıa gliııli s:ıat on birde artırma~ı yapıla

( ak ,.e fiai degE'l' görülürse ihale erlilecektir. lsieklilerin belli gün ve şart

nameyi gi.ırmek için ele her gün Cağaloğltuulaki şube merkezine miıl'acaat 

siltme tarihinden (8 ) gün evvel m-.rncaat la alınmış ehliyet ve 938 ~-~Jrnal 

a it Ticaret Oda~ı Yesikaları ile g~l ıneleri. (9181) · 
Sahibi : Ahme t Cemalettin SARAÇOGLU 

i'~ eşriyal m üdürü : Macit ÇETiN Basıldığı yer Matbaai Ebüzziya 


