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!eyfa: 1 YENISABAH 

Yeni Sabahın Tarihi Tefrikuı: 36 .... 

Ali Riza B. Askerlerine 
Lazım Gelen Emri verdi 
Sonra Evvela Enver Paşayı Kur

Y oluna Düştü. Kendisi 
Kıt'aları başında idi 

tarmak 

----=::::>> c::ıc::o----

Ru. ]arla Ali Rıza ve Osman ho. - Si.zin bilooeğiniz iı, değil he 
ca arasındaki Yakadan sonra Bas- pimizin bilecği bir iştir. Biliyorsu
macılar İbrahim Beye mlh·acaat e- nuz ki bUtUn genç Buharalılar o
derek kuvvetlerinin arttırılmasını nun peşindedir. Onun fikri Buha
nıuvafık görmüşlerdi. rayı istikUile kavuşturmaktır. On-

Nite kim bu hadi~eden sonra Bas- dan sonra Err.ir veyahut başka 

macılar namına bir murahhas Kuk- hükümdar meselesini hallederiz. 
taşa giderek İbrahim Beye müra- Şimdiki halde yapacak iş ev-
caat etti. veıa mücadeleye bütün şiddetil& 

Bacmacıların noktai nazarı şu girişmek muvaffakiyet elde ettik-
idi: ten sonra sizin endişe ettiğiniz nok 

Rusların bu zayıf vaziyetinden tayı halletmektir. 
iırtifade ederek bütiin j~leı·e vaz'ı- Bizim kanaatimize göre En -
yed etmek bu suretle Ruharanın is- ver Paşayı kıtalnrın kumandanı 

tikJaline doğru bir adım atmak. yapmak muvafık bir harekettir. 
Bunun için tabiidir ki elclP.ki 600 as Yeni askert terbiyesine göre as
kerle bir iş yapabilmenin imkanı kerleri idare eder. Muvaffakiye
yoktu. Halbuki İbrahim Beyin ma- te daha çobuk nail oluruz. 

RADYO 

iyetinde oldukça kuvvet bulunuyor (Devamı var) 
du. Bilhaşsa Togay Sarının ya- ::;=::=:=:=========~ 
:rıında 3000 den fazla asker var -

_..,___ 
16 yaşındaki Murat dün 
ağırcezada muhakeme 

olundu 
DUıı ağır ceza mahkemesi Murat 

lımıfnde ve henüz 16 yaşında bul~
nan blr çocuğu (eniştesini öldür
mek kaadile silA.h atmak) cilrmiyle 
muhakeme etmi§tir. 

Murat; eeker bayramında; bir 
mUddettcnberi dargın bulunduğu e
niştesi Hasanın elini öpmek üzere 
evine gitmle fakat onu orada bula
mayınca kahveye gitmiş ve enişte
.sini görüp öpmek için elini almak 
lstcml§tir. 

Fakat Hasan; elini vermemiş 
ve aiddetle geri çekilerek onu koğ
muştur. 

Murat ta buna kızarak taşımak
ta; olduğu tabancayı çekmiş ve Ha
ıana ateş etmiştfr. 

Faks.t, çıkan kur§un bUyUk bir 
tesadOf eseri olarak Hasanm ce
bindeki saate isabet ettiğinden ken 
disi mucize kabilinden kurtulmuş
tur. 

Ağır ceza mahkemesi dUn bu 
M.diseye şahit olan polinlerl dinle· 
ml§tlr. 

Bilft.hara. muhakeme; müddeiu
muminin iddianamesini serdetmec;i 
için talik olunmu§tur. 

< ViLAYETTE 

60 senedir tamir 
görmemiş bir yol 
Muteber "Yeni Sabah,. da 

(20) senedir tamir edflmem~ bir 
zokaktan şik~yet edilfyoı·du. Hal 
buki bizim oturduğumuz Tepe
başı ca.ddeai taraflarında Jera
palastan Kasımpaşaya inen ga
yet işlek bir cadde olduğu hal
de tam (60) senedir tamir yüzü 
görmemiştir. Yamrı yumru taş
laı·dan geçerken düşenlerin ve a
yakknplan parça parça olnnlann 
,ımdiye kadar vaki olan şikt\yet
leri hiç bir netice hasıl etmedi .• 
Halbuki bu cacldeden Halice i
nen subaylar, memurlar, aı::keı·

l&r mUtemadiyen geçmektedirler. 
Yeni belediye ı·eisimiz lUtfedip 
bir kere bu cadcleden geçerlerse 
derhal yokuşun tamiri içm emir 
vereceklerinde hiç şilphemiz 
yoktur. 

Tepebaft caddeainde No. 2-3 de 

Ffttma 

Y E N l S A B A H - ls
tanl>ulda (20) senedir tamir yü
zü görmemiş bir sokağın mvecu
diyeti bizi hayrete dUşilrmtlştU. 
Yuknrdaki okuyucu mektubun
da. (60) senedir tamirden mah
rum kalmış bir yoldan bahsedili 
yor. Bu gidişle bir asırdır kaldı
rımcıların uğramadıkları bir ge-dı. En kısa zamnncla Togay Sarı -

dan yardım alabilirlerse Rusların 
artık Buhara şehri lıudutları ha • 
ricindeki nfifuzu birdenbire kesil
miş, kırılmış olacaktı. 

cu'"A 6 ı 93'' Ü .-idin mevcudiyeti haber verilirse 
... n - - - ., ç aylık yoklamalarında ;rtık şa~mıyacağız. 

Bu maksatla ve gayet iyi bir ni
yetle giden murahhas İbrahim Be 
yin yanına gidince ona bu sözle
ri ~öylecli. Ve Ruslarla aralarında 
Jci hadiseyi tafsiJflliyle anlattı. 

İbrahim Bey Ruslamı düştüğü 
fena vaziyetten dolayı çok mem
nun oldu. Çi\nkii bu ı:1uretle kendi 
arzmmna muvaffak olmuş sayıla
bilirdi. Fakat biraz sonra birden
bire fikrini değiı;ıtirdi ve bunun ne 
ticelerini düşündü. 

12.30 Türk müziği (Türkçe k l 1 k ·'----------·---:' 
~ar kılar. Pi). 18.20 Saat. ajans ve O ay 1 
meteor _ Ankara, ıs.S0.14 Müzik Yoklama işlerinde mUtekait, dul 
operet parçalan. ve yetimlere kolaylıklar gösterilmek 

18.30 Tilrk müzigi, (Fasıl mu- üzere l\faliyc Vekaletince yapılmak 
sikisi _ Suzinak makamı), 19.30 ta olan tetkikler nihayetlenmiş ve 
Konuşma (haftalık spor saati). tekatit kanununa ek olarak hazırla-
19.45 Saat, ajans, meteoroloji ve nan kanun layihası son şeklini al· 
zıraat borsası haberleri. 19.55 mıştır. LAyihaya göre mUtekaitler 

ve dullar maaşlarını bizzat almak: 
Tül'k müziği: 

1 - Nişaburek peşrevi 
buri Küçük Osman Bey). 

prtile mal memurlukları tarafından 
(Tam- nüfus tezkerelerine meşruhat veril

2 - Murabba • Bir kere yil· 
ziln görmeyi (İsma.il Ha.kkı Bey) 

3 - Şarkı - Bin zaman söy -
lersin (Ziya Paşa), 

4 - YürUk semai - Ey gül ne 
acep (Ziya Paşa). 

5 - Saz semaisi (Daman bey) 
6 - Taksim - (Kemal Niyazi 

mek suretile yoklamadan muaf tu
tulacaklardır. Evlenme memurları 
evlenenleri zati maaş sahibi olup ol
madıklarını nUfus tezkerelerindekl 
megruhata bakarak tayin ve bun-
dan malmemurluklarını haberdar 
edeeeklerdir. Yoklama, bugün oldu
ğu gibi yalnız yetimler hakkında 
cari olacakbr. 

. DENİZLERDE 
' . ' 

Balık akını 
Kamdenizde son çıkan büyük 

fırtınalardan sonra limanımıza ba
lık akını tekrar başlamı3tır. Dün de 
külliyetli miktarda uskumru ve m
fei balığı avlanmıştır. 

Memurin kulüpleri 
Bazı vilayetlerde zabıtana mali· 

sus ordu evleri gibi memurin ku· 
lüpleri yapılmak Uzere tetkikler ya
pılmağa. başlanmıştır. Haber aldı
ğımıza göre VekAJet her vilft.yet ve 
kazada birer memurin evinin açıla
bilmesi için tetkikatta bulunmağa 
başlıyacaktır. 

Evvela bugünkü vaiycte göre 
(Cedit) ler yani Buharaııın Mik -
l!line çalışan fakat Emiri istemi
yenler bir mu\•affakiyet kazan -
mıştı. Bu muvaffakiyct tevali ede
cek olursa Emir taraftarlarının ve 
bu arada kendisinin de vaziyeti 
müşkıllleşecekti. Seyhun). (Muzaffer llkar - Şar- ====================~====================== 

İbrahim Bey vaziyeti biraz da. 
ha iyi tetkik edince bu muvaffa
kiyetin kendi muvaff akiyetsizliği 
rlemek olduğuna karar verdi. Ve 
kendi muhaliflerinin muvaffaki -
yetine tahammlll edemiyecek bir 
lisanla: 

- Arkadaş.. dedi. Ben bu işi 
yapamam ... Sizinle elblrliği ya -
pamıım. 

Murahhas bu vaziyetten çok 
müteessir olmuştu. Az bir kuvvet 
le eJde edilen muvaffakiyetin hük 
mü ııihayet bir hafta sonraya ka
dar devam edecekti. O zamana 
kadar Rusların büyiik bir kuvvet
le Düşebe lizerine yüriimeleri mu 
hakkakb. 

.M:urahha~ bunları tekrar İb -
rahim Beye anlattı. Ve: 

- İbrahim Bey bu şahıs mese
Jeı::i değil vatan meselesidir. dedi. 
Bizim basımızda kuvvetli bir şah
siyet olması lazımdır. Ayrıca bü-

yük bir kuvvete, bir birliğe ihti
yncımız vnr. Siz başta oldukça bu 
jşte muvaffak oluruz. ARkerimiz 
olur. Harice karşı bir JıilkmOmüz 
olur. Anlaşmak da zor bir iş de
ğildir. 

İbrahim bey bu sözleri dinledik
ten sonra: 

- Hayır azizim. • dedi. Sö -
ııiim sözdür. Ben söylediğim söz
den kntiyen geriye dönmem. Si -
zin için yapılacak iş başınızın ça
resine bakmaktır. 

Ali Rıza ve Osman hoca mu-
rahhası gönderirken Enver Paşa 

meselesini de ona ayrı bir madde 
ıh.alinde aöylemişlerdi. Nihayet 
murahhas İbrahim Beye Enver pa 
ff& me8elesini açtı ve dedi ki: 

- Enver pa,a ve taraftarları 
meselesini ne yapacatız. 

kıları okuyan (Şevki Bey J • 

7 - Hicaz şarkı - Demem ca-
na (Şevki Bey) 

8 - Türkü - İndim yarın bah
çesirı&, 

9 - H ilzam ,arkı • Harabı in
tizar (Leyli hanım). 

T oros · Kurtuluşunun · 
17 nci Yıldönümü 

10 - HUzam şarkı - Aman 1a D •• 
ki - (Lemi) (Semahat Özden • 11es Un Istanbul ve Toros Şehirlerinde 

Yapılan merasimlerle tesit oluııdl! 
9arkıları okuyan), 

11 - Segah saz ııemaisi. (Os· 
man bey), 

12 - (Refik Fersan) Taksim 
13 - Bayati araban şarkı -

Değişti şimdi halim (Ranmı Bey) 

14 - Bayati araban şarkı -
Gönltimli hicrana. (Rahmi bey). 

15 - Senin yazın kışa benzer 
Okuyan (Muzaffer tıırnr), 

(Sadettin Kaynuk). 
Çalanlar - Vecihe Fahire ve 

Refik Fersan, Kemal Niyu.zi SC!y· 
hun. 

21.00 Müzik {radyo ı>"k.estrı.ı.

eı _ Şef: Praetorius) 

1 - Senfoni - Re ma1öt• (Şc

rubini). 
2 - Miller variasyonlım lfaks 

Rojer. 
22.00 Saat, esham, tahvi!Ut, 

kambiyo - nukut borsası (fiyut). 
22.10 Konuşma, 22.26 Müzik fKü 
çük orkestra) : 

1 _:_ Aranjuezde bir eğlenti. 
2 - İspanyol fantezi - (Dem er 

sam). 
3 - Volga kayıkçılarının şar-

kısı (Veninger). 
4 - Ariyetta al'.a.ntika Broji 
5 - Küçük askerler (Bruno 
6 - Amalfi serenadı (Becce) 
7 - Leskinka (Rubeuşteyn) 
8 - Karmensita (Luj An.tel) 
28.25 Müzik (dan1 pllklan) 

28.415.24 Son ajanı ha~rleri ve ya 

Dün Alay k6şkünde yapılan Toros ihtifalinden bir inbba 

ıDiin Torosun kurtuluşunun 17 
inci yıldönümüne tesadüf etmek
te idi. Bu mi1nasebetle şehri -
rnizde bulunan Torosluları çatısı 

altında toplıyan "Toı·os gençler 
birliği,, ııdc diin öğleden sonra 
Gülhane parkındaki Alay köşktiıı· 
de parlak bir tören tertip etmiştir. 
Merasime hep bir ağızdan söyle -

nen İstik!Al marşiyle başlanmış 
ve bunu Naci Kasayın söylediği 

bir hitabe takip etmi~tir. Bundan 

tutuş sav.aşına ait hatıralarını an
latmıştır. Bundan sonra Dürdane 
Yakşi "Adanaya" isimli şiirini o-

kumuştur. Bunu takiben Bayan 
Melahat Orhon (Kurtulan Adana) 
\'ecdinin Torosta çoban isimli şi
irleri okunmuştur. 

Alkışlarla karşılanan bu şiir

den sonra Milli havalar çalınmış 
ve Vecdinin Torosta çoban isimli ş\-
vetlil ere Çukurovanın finlü mah -
sullerinden nefis portakal ve man
darinalar i ram edilmi tir 

- ·-..·--
Dün şayanı dikkat bir 
vazifeyi ihmal davasına 

bakıldı 
Birinci ceza muhakemesi, dün 

eayanı dikkat bir vazifeyi ihme.l da
'Y asına bakmıştır. 

Bu davanın suçluları Alemdar 
Beledlye tahsil ıubesi memurların
dan Osman, .Abdülkadir ve Safidk 
lddlaya göre bunlar; 936 senesi yol 
'·ergisini vermediklerinden dolayı 
273 kişi hakkında alınmış olan tev
kif kararlarını infaz etmemişlerdir. 

6 .KANUNU~AN1 - 1939 

Ortaköyde garip 
Bir tabii hadise 

15 Evin bodrumları 
niçin su ile doldu? 
Ortaköyde Dere boyunda 15 nu

maralı evin bodnımlan garip bir 
vekilde su ile dolmuştur. 

Bu garip hadiseyi evveli Dere· 
boyunda 7 numaralı evde oturan 
bekçi Mehmedin karısı Fatma gör
mt4ltilr. 

Fabna odun almak Uzere evin 
bodnımuna indiği vakit; orasını su 
ile dolu görmüş ve feryat etmiştir. 
Biraz sonra diğer komşular evlerin· 
de ayni vaziyete şahit olmuşlardır. 

DUn bu sulann arazoz hortum· 
ları ile çekilmesine çalışılmt§br. 

Suların rivardiı.ki dereden bod· 
rumlara sızdığı tahmin olunmak· 
tadır. 

Sultanahmet ve ~nkurtaran 
mahalleleri mUkelleflerinden olan 
bu 273 kişi hakkında 2 liste hazır· 
lanmıv; fakat listeler bir masanın 
gözünde unutulmuştur. Hava hücumlarından 

Keyfiyet; ancak aradan 6 ay korunma kanunu 
geçtikten sonra an1a§1lınış ve bu hR- Ha va hücumlarına karşı pasif 
reket vnzif eyi ihmal mahiyetinde korunma kanunu bu ayın dokuzun-
görUlUp blitUn bu memurlar muha- dan itibaren mer'iycte girmektedir. 
kemeye verilmişlerdir. Bu yoldaki bütün hazırlıklar ta-

Diğer taraftan 273 kişi hak.kın· mamlaıımL:ı ve Hava Genel Komu-
daki kanlın' muamele bilA hare ye-

' Q, tanlığı kanunun tatbikatı etrafında 
rlne getlrllmi§tir. 

Dünkü celsede Abdülkadirle Sa- lazım gelen tedbirleri alım§br. Ka-
nunun tatbik suretini gösteren ni

fi kendilerini hapis kararlariyle zamnameler Devlet Şflrasına veril
alikadar olmadıklarnu iddia etmiş· mfş bulunmaktadır. Şura· tanzim.at 
lerdtr. 

Muhakeme; gelmlyen suçlu Os-
daireleri ilk toplantısında nizamna-
menin görüşmesine başlıya.caktır. 

manın polis marifetile getirilmesi ~"""fV'."""''V'V~VV'VV'.AA.AA.AA..AA ..... A ..... 

için talik olunmuıstur. 

MAHKEMELERDE 

Tımarhaneden çıkan 
kadınin marifeti 1 
Mualla isminde bir kadın dün 

Beyazıttan geçerken Suphi isminde 
bir belediye memurunun önüne çıka
rak bundan 6 ay evvel kocası şoför 
Mehmede niçin ceza yazdığını sor
muştur. 

Mualla bund&n sonra. Mehmede 
ulu orta hakarete de başlamış ve 
yakalanarak 4 üncü ceza mahke
mesine verilmi.§tir. 

Muhakemede; genç kadının 1,5 
ay evvel timarhaneden çıktığı an
laşılmı§tır. 

Bu münasebetle kendisinin tıbbı 
adlide muayenesi için muhakeme 
başka bir güne bırakılmıştır. 

Fenerdeki otobüı kazasının 
muhakemesi 

Bundan bir müddet evvel Fener
de Katya isminde 70 yaşında bir 
ihtiyar kadının öliimlle neticelenen 
otobüs kazası muhakemesine dün 
2 inci ceza mahkemesinde devam 
olunmuştur. 

Dün Naciye isminde bir nah.it 
dinlenmiştir. Muhakeme bazı tahit
lerln celbi için talik olunmuştur. 

Bir ı:arfçı tevkif olundu 
Htisam isminde bir adam zarf

cılık suretile Hamdinin 10 lirasını 
çaldığı ve aynca otobüslerden şo
förlerin elbiselerini çaldığı için ya
kalanmıştır. 

1 inci sulh ceza mahkemesin~ 
verilen suçlu Hüsam diln tevkif e· 
dilmiştir. 

Dükkan acmı lar fak:at ... 
Viktor ve Hıristo isimlerinde iki 

ki§i dUkkln açarak vaktinde beyan
name vermedikleri çin Sultanahmet 
1 inci sulh ceza muhakemesine ve
rilmişlerdir. 

Mahkeme bunları 5 şer lira para 
cezasına mahkfım etmiştir. 

""°""'""'"VV""""'~..AAAA/'J'o..AAA"""""' 

POL1STE -. :--·_ 
- . . .· .,. . .. 

Tramvay teli koptu 
Dün akşam saat 17 raddelerin

de Pangaltıda Tan sineması etra. 
fınd~ tramvay teli kopmuştur. 

Bu yilzden yarım saat kadar 
tı·amvaylar işliyememiştir. 

Yanma 
Beşikta~ta Hasan paşa dere • 

sinde oturan 24 Uncu ilkmektep 
hademelerinden Kamilenin 5 ya • 
şındaki oğlu Zeki mektep yemek
hanesinde annesinin yanında ov • 

namakta iken mangalın üzerine 
dilşerek sol ayağı yanmıştır. 

Yaralı yavru; Şişli çocuk has
tahanesine kaldırılmıştır. 

Kavga 
Arnavut köyünde oturan An • 

don, Dimitri, V.asil ve Anastas ile. 

Kavaklı Mustafa, Temel ve Hamdi 
isimlerindeki balıkçılar arasında 

balık yüzünden dün bir kavga çık· 
mıştır. 

Kavga esnasında yarala.nan 
Dimitri tedavi altına alınmıştır .. 

Bir s,ndal devrildi 
Hasan isminde bir aandalcınm 

idaresinde sebze yüklü bir kayık 
Çengelköyilne gitmek Qgere Salı 

pazarı açıklarından geçmekte i . 
ken yanından geçen bir vapurtlll 
dalgasından devrilmiştir. 

Hasan, diğer bir sandalcı ta- -r 
rafından kurtarılmıştır. 

Gazoz hırsın 
Suad Perişan fsmiTıde bir sa • 

bıkalı dün Beyoğlunda Toırıa is
minde birinin gazoz yükHt araba
sından 24 şişe çalarak savuşurken 
yakalanmıştır. 

Sgrhoşluk ve yaralauma 
Zıy.a isminde b·r adam dün 

Sirkecide kendini bilmiyenek de
recede sarhoş biı' halde sokakta 
rezalet çıkarırken yakalanmıştır. 

Ziyamn yapılan muayenesin • 
de başından yaralı oldıığu görül • 

müş ve Özdemir isminde hiri ta-
Pamuk cinsleri rafınd.an yaralandığı anlaşılmıştır. 

z· t kAl t' l k t' . Ôzdemir yakalanmıştır. 
ıraa ve a e ı mem e e ımız- !!itzeıs:az=~!!!i!s;;r.,~11;;;;;;;;;;~~~~3ıll!!ii!E~!i!=!i!!!Hi'Z 

deki pamukların cinslerini ıslah et- ,••••••••••-
mek için pamuk mıntakalanna tev- T A K V J M 
zi etmek Uzere Amerikadan yük -
sek kaliteli 10 ton pamuk tohumu 
getirmeğe karar vermiştir. 

Pazarlıksız satış 
Pazarlıksız satışın İzmir, İs -

tanbul, Ankaradan sonra diğer ba
zı vilAyetlerde de tatbiki için ve
kAlct tetkikJere devam etmekte -
dir. Vekalet bu cümleden olmak 
üzere viUlyetlere bir tamim gönde
rerek pazarlıksız satış kanunu 
tatbikatı bakında fikir ve mütale
alarını istemiştir. Vilayetlerden 
alınacak cevaplara göre kanunun 
yeniden tatbik edil~eii vilayetler 

6Kinunusini1939 CUMA 

Hicri: ıs Zilkade 1357 
Rumi: 24 hk Ki.a•'D 1354 

Kamm: 60 

-
Dotu saati : 7 ,2' 

Ôfle ı 12,19 - lldactt ı 14.42 

Akpıa: 16.55 - Yat. ı 18,31 
lmdk ı S,41 

tesbit edil~ektir. .. __________ ,, 





Sayf'a: 4 

Konservatuar meselesi 
Yeni Vali Te BeJediye reisimi

~in makamına geldiğindenb6ri ga
zete sütunlarında muhtelif mese
leJer mevzubah.lıı olmağa, üzerin
de münakaşalar cereyan etme~e 

ba,ladı. Bunlar arasında bir de 
komervatuvar meselesi ortaya çık
tl. Ve Adeta İRta.nbula ait bir 
ma.ha.lli ~ Uzerinde fikir yürütülfü·. 
.ken vaziyet umumi bir şekil aldı. 
Münakaşaya, çamurlu yollar, 
muazzam konservatuvar ve tiyatro 
binaları, yolun veya kon:ıervatu -
varın lüzmmı veya lüzuınım?.lıığu 

gibi sözleı· de ka .. ıştı. 

Bu hu u~ta nazarıla tutulacak 
tek bir nokta v.ınlır. o d.l kon,.;ef-

, vatuvar de11ilen ve ğll;;cl :-\nnatla
rm ~ubell!ı·inden biriııi tcnı.:iıl eneu 
müe Mse, hn medeni memlekette 
göze çarpan, Brarla tesis edilen 
bir ı.ıaııat eseridir. Huna kimse iti
ı az edemez. i~te İstanbul şehri de 
böyle bir lllÜCR8eseye maiiktir. 
Bundan da iftihar duyar 'e duy -
makta da haklıdır. j 

Fakat!... Bu mües~e~enin küçük 
binasının eski mimari taı zının bu
ı·adaki çalışmaya tesir t-dıp etme
diği de cHyi sualdir. 1 :u suale 
verileeck cevap çok basittir. 

. Türkiye cümhuriyeti hudutları içe
ruinde bulunan mevki, muhit, kül. 
ttir seviyesi gibi amilleriıı hiçbiri 
Türk milletine memmp fertleri ça-

lışmalarma engel te~kil edemez. 
Son mimari tnrziylc ynpı!nıış bina-
larda çahşaıılarla küçük. eski u
ı;ıul yapılmış J,inalu.rda çalı~~rnlar 

ara~ında hiçbir fark olm:ımah<lır. 
Ve olamaz. Zira 'fUrk milletimle 
gaye birdir. Yiihelnıck. medeni 
millet ırnmıııı dünyaya kan11 tut-
maktır. · 

Bu şekilde di.ı~liııürsek kon~er
vatuvar binasının rnuhte~em veya 
sade, mlitevazı olma--ının musiki ı 
hayatımız<la bir tesiri olamıyac:.ığı
nı, güzel ssnatlann en incell·· 
rinden biri olan bu kı:-mrn ::-anat 
a~ıkı ve alt'Şli elemanlar •ıayf'~inde 
yüheleceği neticesi <;ıkar. 

Yoba sırt hir gu~t<>ris. gelenle
re konservatlı,·ar binamız var, ge
lin de hayrım hayı·an lıakm demek 
için bina yapmak acınacak ve gü
li.inecek bit· haldir. 

İstanbul un öyle ihti:a ~ 'arı var
dır ki.... Bir mfa:ıli de ~ o1!:ınlır. 
Filhakika altında hu ıı->i otomobili 
veya taksi ile dola~an, zamanlan
nı şehrin parkeli, a ·faltlı vanı. kal
dırımlı yerlerinde geci~~n ·kim~e-
ler bunun farkına varnm:ı.z .. Fa -
kat ... j:~üaııbnlun kenıır mahalle -

. rinden demeyelim de ikinci deı·ece
deki sokaklarındnn yiirilyen kimse
ler, bir kaldırımdan diğeı kalıtı -
rıma geçerken adeta çocııkltıkla

rında kara t:ıhta karşıı'iında cebir 
suali halleder gibi bir \·a;r,•yetc dü
Ş,1erler. Bu adamlar, övl .. bir kaç 
ki"i değil, binlerce, yüz binlerce 
i~tanbulludur. • 

Sabahleyin elbisesi :itiilenmiş, 
pantalonunun ']:>açalan temizlen -
miı;;, ayakkabısı boyanmı~ bil' iŞ a
damı akşam evine, paltonun arkası 
baştanbaşa zifazla örti.ilmüş, p~a

tarı çamurdan bulanm1ş, ayakka
bıları rengini değiştirmi~ bir hald2 
döner. Ve hele acele bir işi olup ta 
tramvaY,a binmek bedbahtlığına 

düşerse elbisesi burum buruşuk, 
şapkası şeklini değiştiı miş bir va
ziyette ·kalır. 

Bu hepimizin bildiği, basından 
ıreçen şeylercliı·. Buna aldır~ayan 
zatlar da biraz yürilyitp, çamur, 
içerisine batarlar, ha~tabaneye 

kaldırmak mecburiyetinde kaldık
ları hastalarım götitren otomo -
billerinin çamura batıp kald:ğım 
görürlerse belki de bu fikirlerin -
den vaz geçerler. 

Evet muazzam bir konservatıı-
b. J. .! var ınası :ızımdır. Ve ynpı]m:ılı-' 

dır. Fakat daha esaslı ihtiyaçla.
rımız tatmin edildikten sonra. Hem 
konservatuvar binamız da vardır. 

Yok değil ki. Aksi halde, düşünce
siz bir hareketle böyle bir bina 
yapılmağa kalkı.şıhraa, bu, pija
ma pantalonunun ilzerJne fırak 

eaketi giyip başına da Londra.dan 

l'etirti1miş silindir şapka geçirme
te benzer. 

:rtLKt 
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Güzelleştirme Çalışmaları 
iş Yerlerini 

Milyon 
Güzelleştirmek için Bu Sene 
mark Para Tahsis Olundu ! 
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Milli sosyalist eserine mrbut olau ;;c;---·-·-··-~~~~~-q~ms;~~~]~~r';:t"'"~- ,,..,~,~-........ ", __ 
milli sosyalist eserine merbut olan 
(neş'e vasıtasiy]e kuvvet elde etmek 
teşekkülünün, gün biter bitmez ve 
fabrika düdükleri mesai saatinin ik
mal edildiğini ilA.n ettiği zaman, ar
tık işci ile m~gul olmıyacağı pek 
aşikardır. O bilakis, fabrikalarda, iş 
yerinde meşgul olmağa başlar, zira, 
amele, er geç, hayatının eserini o
rada ikmal eder ve hayatının idrak 
ve kavrayışı orada teşekkUl eder. 

(Neş'e vasıtasile kuvvet elde etmek) 
cemiyeti boş saatler, meşguliyetsiz 
zamanlar için teessüs etmiş bir teş· 
kilô.t olmakla beraber, yeni bir ha· 
yat şeklinin tekamülüne iştirak e. 
den ve yeni bir cemiyetin bfinyesini 
tanzim eden milli sosyalist bir ce-

maattir. İşte bunun içindir ki {iCJ 
güzelliği) ( neş' e vasıtasile kuvvet 
elde etmek) teşekkUUlnUn zaruri 
ve lazım gayri mefarik bir cUzU ol
duğu gibi, üzerinde, boş saatler, ve 
meşguliyetsiz zamanlar teşekkülii· 

nün kurulacağı temeJi de temsil e
der. 

(iş güzeıtiği) nin ehemmiyetna
mesi belki de bu sene hakkile ve sa
rahaten takdir edilmeğe başlanmış
tır. Bu, ilk önce, birçokları tarafın· 
dan fena anlaşılmış, fena telakki e
dilmiş, ve ekseriyetle istihza ile kar
şılanmış yeni bir fikir idi. Bidayet-

te ehemmiyeti haiz olan şey, ikbsa
di faaliyetin muhtelif kısımlarında, 
amele tabakasınm gözlerini açmak, 
ve onlara. pislik ve dUşüncesiz bir 
alışkınlıkla çok defa yevmi vazife- j 
lerini ikmal ettikleri muhitin acıklı 
hakikatini göstermekti. Fabrikala-

- Bir it yerinde istirahat zamanında konser dinleyen işiçler· · 

seteri, §ima.iye kadar (iş güzelliği) 1 istihsalabnm artmasına bağlıdır. 
için altı yüz milyon mark sarfetıniş- tstihsalatın artması için bir taraf
lerdir, bu yekun sırf istatiıJtiklere is- tan tekniğin fevkalade bir gayreti, 
tinat eden bir yekUndur. Maamafih diğer taraftan da ona muadil beşeri 

rın, ne bir manzaranın güzelliğini bu yekun ne kadar ehemmiyetli o· '6ir ceht ve ikdamın lüzumu, kat'i
bozmak ve ne de memleketlerin le· lursa olsun, maksat bu yoldaki bir dir. Bir makine, idamesi ve iyi işlP.
tafetini ihlal etmek ihtiyacına bin ·ı.- fikrin ilerlemesidir. (İ§ güzelliği) mesi için nasıl takayyüde ihtiya.:.ı 
en yapılmadıklarını, diğer taraftan, bir lüks değil, fakat amele tabaka· varsa, bir insanın da müteyakkız bir 
orada çalıııan kimselerin de bizzan sına karşı yapılması icap eden tam takayylide hakkı vardır. Bir insan, 
re duygusuz, gevşek, hantal, mü· yerinde bir vazifedir. ancak temiz, sağlam, ve şerefile mü· 
kedder ve pis olmamalarını aİıla;. Bugün anlaşılmış bir hakikattir tenasip bir fabrikada hakiki kuvve
mak lazım geliyordu. Ameleye, işi ki, (iş güzelliği) dairesi memurları, tini sarfedebilir. Teessür, 18.kaydi, 
etrafmda güzellik ve hayııiyet iyi fabrikaları ziyaret ettikleri zaman, kin ve adavet bulunmıyan ve fakat 
havasını ihdas etmek arzusunu ve:· onlar orada nizam ve intizamı ihtar müessesenin göbeğinde cidden ta
nıek için, ç;ay neş'esini ve azmü ira- için gelen müfettişler gibi değil, tel- h~kkuk etmiş olan bir arkadaşlığın 
deyi uyandırmak iktıza ediyordu. kinatta bulunan ve yeni fikirler ge- hUküm sürdüğü bir muhitte hakiki 

Şimdi sabit olnıuş bir hakikattir tiren birer dost gibi istikbal edilir- bir neş'e ile işe koyulur. ımdi (iş gü
ki bu fikir bugün oldukça yol almış ler. ze11iği) netayicin seviyesini ve bu
ve (iş gUzelliği) doğrudan doğruya Almanya yalnız evlatlarının siyi- nun tabii bir neticesi olarak bir 
fabrikalar tarafından himaye edilen le zengindir. Bu da onun en mühim milletin hayat seviyesini yükselt
ve idame ettirilen bir hareket ol- servetidir. Alman miletinin varida- mek için elzem bir şarttır. 
muştur. Bugün, (ie güzelliğinin) tının elzem olan tezayüdü, bilhassa B. z. 
makul, doğru, elzem ve zaruri bir 1 -. EZ r~ n • O!! • =xa · ..;o;;o;~öiio"!!!!_lillj'ZT,.,........,EE~---~-i!liii....,..,..;;o;;;i22&Ji;!!!!IJ!il!l'lll""öiiiiiiiiii 

•• fikir olduğuna tam ve kal'i bir ka- ı 1 Halkevleri naat hasıl ed.en :abrikalar, hiçbir ta-
raftan, ve hıçbır suretle cebir ve '---------------J. Fotoğraf dersleri 
tazyik görmeden, iş yerlerinin gU- Fatih Halkevinden: 

zelleştirilmesi uğurunda akıl ve ha- 1 - Evimizde fotokraf dersleri 
yale sığmıyacak derecede nakdi fe- ve fotoğraf atölyesi açılmıştır. Bu 
dakarlıklarda bulunuyorlar. (İ§ gU- derslere yazılmak ve bu atölyede 
zelliği) şubesine verilen malfimah çalışmak istiyenlerin 18 _ 1 _ 939 
nazaran bu sene sırf bu maksad için, çarşamba günü eaat 18 e kadar 8 a
yani fabrikaları güzelleştirmek için, det fotoğraf ve nüfus hüviyet vara
teşkilô.tm verdiği direktif dairesin· kalariyle ev direktörlüğüne müra
de, alakadarların tahsis ettikleri caatlan . 
para1arm yekfınu 109 mtlyon mark- 2 _ Der:ılere 18 • ı _ 939 çar_ 
tır. 

Bu yekfın hakikatte da.ha fazla
dır; çünkü birçok fabrikalar, bu gi
bi sarfiyatı artık tabit bir hal ola
rak telakki ettiklerinden, Ot güzel
liği) şubesine malfımat vermek ih· 
tiyacını bile hissetmemişlerdir. Ba
zan habersiz olarak fabrikalar zi
yaret edildiği zaman, hemen de 
kılffesinln (iş gtl7.elliğini} yavaş ya

vaş tahakkuk ettirmete çah~tıkJarı 
iftiharla görUltiyor. Alman mUesse-

,amba günü saat 18 de başlanacak-
tır. 

8 - Evimizde bir fanfer teşkil 
edi1ecektir. Bu fanfer heyetinde 
yer almak istiyenlerin 10 - 1 - 939 
aah günü saat 18,30 a kadar evimiz 
direktörlüğüne müracaatları. 

4 - Derslere 10 -1 - 989 sah gü
nü aaat 18,30 da başlanacaktır. .. 

Konferans ve temsil 
Befiktaf Halkevinden: 
Beşiktaş Halkevinde her 

olduğu gibi bu sene de konferan .... 
tar, konsel'ler ve gösteriler serisı 
ba.şla.mıştır. 

Odemişte Bir 
Ocak Çöktü 
Albnda kalan bir kadın öldü 

Bir kişi de ağır yaralandı 
Ödemiş (Hususi) Kazamızın 

Dokuzlar köyünde müessif bir çö
küntü olmuştur. Bu köyden Ah
met Avcı ve bayanı Ayşe Ceviz a
lam ve Hasan köyü hududunda kö
mür yaktıkları sırada kömilr ocağı 
üzerlerine çökmüş, ikisi de enkaz 
altında kalmıştır. Ayşe ölmüş, Ah
met Avcı da ağır surette yaralan
mıştır. 

İzmirde evlenenler 
arhyor 

İzmir, (Husus!) - Son seneler 
de şehrimizde evlenenler çoğal
maktadır. 

1937 yılında 1193 çiftin nikah
ları kıyılmışken bu miktar 1938 ıııe 
ne~inde 141 O a çıkmıştır. 

r---------Konferans 8P.risi 7 - 1 - 939 cu-
martesi ak~mı tamnmış terbiyeci- Aziz Okuyucu ??? • • • 
lerimizden İsmail Hakkı Baltacı Cıvarındaki bir yoksul anne-
oğlu tarafından (Öz Tiyatro ne- ye, muhtaç bir öksüz, alil bir ih

. dir?) mevzuu etrafında verilecek tiyaı·a bir kilo ekmek al, ver. Gö-
söylev ile başhyacaktır. receksin ki vereceğin (10) kuru-

Pol Ponsu O Gece 
Hiç Uyku Tutmadı 

Belinde Taşıdığı Cihan Şampiyon
luğu kemerine hüzünle bakıyordu 

Koca Yusufun Pol Ponsla olacak ı 
ikinci güreşi için, bütün Paris ba -
hislere girişiyor, bin bir türlü llf
lar, yalan yanl1ş tahminler, kulak
tan kulağa işitiliyordu. 

Pol Pons tarafdarlan, pehlivanla
rının muhakkak bu sefer galib ge· 
leceğini limid etmekte, Koca Yusufu 
tutanlar ise, onun asla yenilmiyece
il ümidini beslemekte idiler. 

Velhasıl bin bir türlü fikir yüril
tUlüyor, bu ikinci büyük müsabaka 
bütün Pariste derin bir heyecanla 
bekleniyordu. 

Müsabakaya bir gün kalmış, her
kesi, hakemleri, organizatörleri bile 
tuhaf bir merak almıştı. 

Herkesin bu son müsabakanın e
zlci tesiri altında bulunduğu, bir gün 
sonra yapılacak Koca Yusuf - Pol 
Pons revanşının heyecanile meşbu 
olduğu bir sırada, trenden bir Tür\ 
pehlivanının indiği haberi Parise 
yayılıyor, bu havadis bomba gitı: 

her tarafta patlıyordu ... 
Kara Ahmet, üzerinde milli el

bisesi olduğu halde trenden inmiş, • 
doğru (Gazino dö Pari) ye gitmişti. 

Kalın ensesi, geniş omuzları, kes
kin bakışlı siyah gözleri herkesi ür
kUtüyor, daha gazinoya girer gir- j 
mez, yeni bir Türk pehlivanının 

trenden inip gazinoya girdiği habe
ri Pol Pons'a gidiyordu. 

Etrafını binlerce insan :ılmış, her
kes ötesini berisini tetkik ediyor, bü 
tiln ecnebilerin Kara Ahmet, son de
rece hoşuna gidiyordu. 

ÇUnkli o, heybetli olduğu kadar 
da, sempatik bir adamdı. 

Esmer yüzüne son derece yakışan 
yeni terlemiş siyah bıyıklan, sert ve 
tatlı bakışlı gözleri, mütenasib en
damı, ve tarife sığmaz derecede ka
badayı nağmeler dökUlen etvarı, 

herkesin hoşuna gidiyor, etrafını 

saran erkekleri kadınl:ırı, hep;;ini 
ayrı ayrı teshir ediyordu. 

Kara Ahm~din her hm:ıusta fev· 
kallde bir insan, göstE'rir,sli, alı~lı 

Yerişti bir pehlivan olciuğu bir anda 
memlekete yayılıyor, kadınlar, kız· 
tar, akın akın geliyor, (Gazino di.! 
Pari) ye doluyordu . 

Koca Yusufa güsteril<'n büyük a
l!ka, Kara Ahmede de gfü~teriliyor. 
Koca Yusuf gibi onun yapacağı gtı. 
reşler de bUyük bir heyecanla bekl~
niyordu. 

Pol Pons, senelerdenberi elinde 
tuttuğu cihan şampiyonluğunun, be· 
!inde taşıdığı cihan pehlivanlığının 
altın kemerini elinden uçurmaktan 
korkuyor: 

- Acaba bir mağlubiyete uğrıya
cak mıyım? 

Diye ödü kopuyordu. 
Pol Pons'u o gece uyku tutma

mış, kafasında bin bir plan hazırla
mıştı. 

Sabah olur olmaz, hemen Koca 
Yusufa haber göndermiş, ona çok 
mühim şeyler teklif etmişti. 

Pol Pons'un dlişUncesi söyle idi: 
Koca Yusufu para ile kandırmak. 

revanş ma~ında kendine yendirmek, 
ondan sonra Kara Ahmedi döndllre 
döJJı.lüre yenmek, böylelikle ciba~ 
pehlivanlığını tekrar sigorta etmek
ti. 

Onun asıl korktuğu, hiç §Üphe 
yok ki Koca Yusuftu. 

Kara Ahmet, ne de olsa kendi 
mem1eketinde UçUncU, dördUncil 
derecede bir pehlivandı, Koca Yu
sufla bir buçuk saat süren bir gü
reşten sonra bere.bere kalmak de
rnek, Kara Ahmedi bir solukta yen
mek demekti. 

Pol Pons zihninde mütemadiyen 
bt1: noktayı düşünüyor, evvelA Koca. 
~usufu para ile ikna etmeği, ken
dme son güreşte yendirmeği, ondan 
s?nra da Kara Ahmedi çevire çe
vıre yenmcği tasarlıyordu. 

Hemen adamlarını çağırdı: 

ona terkedeyim, bugünkü güreşin
de bana yenilsin! 

Diye Koca Yusufa haber gönder
di. 

Şnrasını da ilave etmei;<i: 
-- Şimdiye kadar Avrupanın baş

pehlivanı olarak bulunuyorum, bu 
unvan bende kalsın, Türkiyeye ve 
islediği memlekete gelir, ben de ona 
yenilirim. Bu hususta bir mukavele 
de imzalanm. 

Demeğ"i, fakı sıkı tenbih etmeği 

unutmadı. 

Adamları, hemen Yusufun oteli
nin yolunu tutmuşlar, gidip mest:
leyi kendisine açmışlardı. 

Yusuf, yapılan bu tuhaf teklifin 
karşısında şa..,ınnış, hatta heyeca· 
na kapılmıştı . 

Evvela kızdı, köpürdü: 
- Bu ne rezalet! 
Diye bağırıp haykırdı. 
Fakat bilahare kurnaz adamların 

bin bir dereden getirdikleri sularla 
Koca Yusuf avutulmuş, tekliflerini 
kabul edecek bir vaziyete konmuş
lu. 

Yusuf dakikalarca elini şakağına 
koyup di.işünnıiiş, ve bu düğümü 

<özecek, onlaı·a verecek cevabı ni
hayet bulmuştu: 

Gidin Po~ Poıısa s<>yleyin, d~
di. bin lirasını alırım, ve kendisini <11, 

yenmiycceğimi vaderledm, lakin 
ben. bilerek sırtüstü yatamam. BLı 
böyle olmakla beraber. o beni yene
bilirse yine yensin! Fakat ben onu 
yenmem! 

Pol Pornmn adamları, derhal ge
lip Yusufun ceYabım kendisine an
latmışlar, •.•e buna karşı alınacak 

vaziyeti diişiinmekteu onlar da aciz 
kalıoı~lardı. 

Pons vücudca. kuvetıi olduğu gi
bi, dimağen de kuvetli, akıllı, fikir
li, şeytan zihinli, cin gibi bir adam
dı. 

Bizim pehlivanlarımız, onun ya· 
nında çok saf, <·ok basit kalırdı. 

Bir erkamharbin harita üzerinde 
alelacele hazırlamak mecburiyetin
de oldıığıı bir vaziyeti harbiyeyi dii
şünüyormtış gibi, bütün zekasını ka
fasında toplıyarak: kaşlarını çata
rak, kafasını iri ellerinin arasına a
larak düşünüyordu. 

Nihayet adamlarına ikinci bir 
teklifi <laha Yusufa söylemelerini, 
hemen olt:le gidip, Pol Pons: 

- Yenilmen için 500 lira daha ve
riyor! 

Demeleıid, emrediyordu. 
Ponsuıı simsarları hemen Yusu· 

fun oteline koşuyor, ikinci teklifi 
kendisine açıyorlardı. 

ı.~akat Koca Yusuf bu sefer fena 
halde kızm~. hiddetlenmiş, asabi
lenmişti. 

Gür sesinin korkunç tonu ile otel 
odalarında bağırıyor, şöyle diyor· 
du: 

- Bana bak arkadaş! Ben bu ili 
yapamam, ben Tilrkiln kuvvetini, " 
refini gavur içinde para ile sata
mam! Sıksın kendisini bir güreş ya
palım! Benim böyle dalaverelere, 
canbazca. hilelere aklım ermez!. .. 

Simsarlar boyunlarını bükerek, 
acı acı düşünerek, otelden çıkıyor 
hemen gidip Pol Ponsa Yusufun so~ 
ve kat'i cevabını bildiriyordu. 

Pol Pollf artık bu cevabtan sonra 
naçar güreşi kabul etmiş, fakat be
ri y~da Koca Yusuf, çok ağır bir 
mes'uliyeti üzerine yüklenmişti. 

(Devamı var) 

Hazin bir ölüm 

Muharrir ve musahhih Seyfet
tin Orhan Çağdaşın e-:ıi Müberra 
Çağdaş, dün sabaha karşı, daha 
yirmi yaşında pek genç olarak 
hayata gözlerini yummuştur. 

Gösterit koJumuz tarafından şun sana temin edeceği manevi 
Kahraman piyesi temsil edilecek zevk ve huzur seni şaşırtacak 
Caz takımımız da mfüıamereye iş- tadar büyük olacaktır. 
tirak edecektir. 

1 ~------------.:.ı 
- Kendisine 1000 İngiliz lirası 

vereyim, sergiye a.id 1500 Jirayı da 

Biri üç, biri iki yaşında iki 
çocukla kalan arkadaşımıza \'C 

çocuklarına uzun ömür ve baş sağ. 
lığı diler, merhume için Allahtan 
rahmet niyaz ederiz. 
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ener al Kizım Kara ekirin Hatıratı 
BÜYÜK HARBE NEDEN GiRDiK? 
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Osmanlı Devletinin Taksimi 
1915 Mart 4 de Rusya Hariciye 
Nazırı Fransız ve İngiliz Sefirlerine 
Verdiği Muhtırada N~ İstiyordu? 
Daha henüz 5 yaşında iken Vandaki Rus Konsolosu 

bana gönderdiği bir hediye (!) ile ailemize 
nasıl müthiş bir suikast hazırlamıştı? 

karşı 

-Osmanh ))evlet.inin pn.ylaşdması 

Şimdi bir de Osmanlı devletinin 
harbe girdikten sonraki kararl:u ı 
okuyalım: 

1915 Mart -4: de Rusya bariciy'.! 
nazırı Fransız ve ingiliz sefirlerine 
bir m~morendum [siyasi muhtıra 1 
veriyor, bunda Rusyan.ın hali hazıı 
harbin neticesinde aşağıda bildiri
len arazinin ilhakı arzusunu bildiri
yor: 

(tstanbul şehri; Boğa.ziçinin, Ma-r-
ınaranm ve Çanakkalenin garp ya· 
kası; Enos - Midia hattına kadar ce
nubi Trakya; Boğaziçile Sakarya ır
mağı arasındaki ve tzmit körfezin· 
de sonradan, tayin olunacak bir nok 
taya kadar Asya yakası: Marmaı·a 
Adaları ve İmroz ve Tencdos Adalf•
rı, Fransa ve tngilterenin bu zilm>
lunan mıntakalardaki hususi hakla· 
rı ta:n olarak muhafaza olunacak
tı .. ) 

Bu muhtırada At abi!:;tanın istik· 
lali ve. Irandaki bitaraf nüfuz mın
takasının da Ruslar mıntakasmn 

ge~nw~i (İsfah:m \eyeıd şehirleri de 
Rusla.ı a geçmek şnrl) ayı ıca Efga.
nistan sima! hudutlarından da arzu· 
suna gore yerler istiyor. · 

* * * 
1915 Mart 7 tarihile Saumof'ıın 

Lonclradaki Rus ~;firiıw ~ön<lf'rdi~i 
şu klgrafnamPSİ de ibretle olnm
mağa değer: 

İngiltere hükfınıctinin buraua teh
liğ ettiği Memerandume göre Brit3:ıı 
yanın; Rusyanın arzusu <lairesintlt~ 
olarak Boğazlarla İstanbul meselı» 
leri hakkında tam Ye kat'i muvafa 
katta bulunmuş olmasından dolavı 
Çar hükumetinin derin rniımetta!'· 

lığını Greye tebliğ buyurunuz. 
Çar hükumeti; İngiltere hilkfıme

tinin duygularını iyice takdir ed>p 
karşılıklı menfaatlerin halisane ta~
diki keyfiyetinin de Ruı:;ya ile Bii
yük Britanya arasındaki sağlam 
doıstluğu daimi surette arttıracağt· 
na kanidir. Çar hükmeti; Boğazlar
la tstanbulda ticari şartlar hakkırı· 
da eskiden vaidlerde bulunduğu cı
hetle önce .ı..-..ueyaya gitmeyen 1~ 

Yazan: General 
K. Karabekir 

-11-
Rusyadan gelmeyen mallar için İ"i· 

tanbul yolile transitin scrbestisinc. 
ikinci olarak da ticaret gemilerin 1 •ı 

Boğazlardan serbest ge<;mesine da
ir muvafakatini teeyyiirle mani gö,·· 
mez. 

Müttefiklerin tcşebbiis ettiği ü1.e· 
re Çanakkale Boğazından geçm-3 
keyfiyetini kolaylaştırmak için \'C 

jngiltcı c ile Fransa tarafından iştı· 
rakleri faydalı görülen hükümetle-ı 
ıiu makul şartlar altında bu işe i.-; 
tirak etmelerini temin için Çar h •.i · 
kfımeti bol bol c,:alışmağa hazırdır. 

Büyük Britanyamn hlamlaıın 
mübarek yerlerinin istikbalde dari 
bit" İslam müstakil hükumeti idar .· 
sinde kalması hakkındaki reyine Çar 
hükiımeti tamamile i.~tirak eder. 
Ancak bu yerler, Padişahın hilaf0 t 
sıfatı eskisi gibi tanılarak, Türkiye 
hilküm \'e nüfuzuna tabi bırakılmak 
mı İ!'lteniliyor, yoksa yeni müstak!l 
hükumetler mi teşkili lazımdır? 

Buııhırın şimdiden kararl.1ştırılmazı 
dilerneğe değer. Çünkü Çar hi.ikfı -
meti içiı11 ancak şu veya bu suret!~ 

bir kuar alındıktan sonra ken• li 
arzuhffınt söylemek imkanı hasıl o
lahilir. Hilafeti Türkiycden almak 
Çar lıük~mHince pek ziyade arzu o
lunur. Bununla beraber haç serbes
ti:!i tamamen temin edilmelidir. 

Çark hükumeti iraudaki bitaraf 
rnıntakanın İngiliz nüfuz dairesine 
sokulmasına rnuvafakatını teyit ey
Jer. Bununla beraber tsf ahan ve 
Yezd şehirlerile ayrılması mümkün 
olmıyan ve tek vücut olan bitişik . 
razinin orl:l.da husule gelen Rus men 
taatleri dolayısile Rus idaresinA 
terkedilmcsi muvafık olur. 

Bitaraf mıntaka bugün Afgaııis · 

ta.n hudutları içine doğru bir burun 
teşkil etmekte ve Zülfikar mevldin-

de Rus hududuna tamam.ile yaklaş· 
maktadır. Bundan dolayı bu burnun 
!:us nüfuz muhitine ilhakı lazımdır. 

Bitaraf mıntakada demiı'yolu in
şası meselesi Çar hükumeti için ha
yati bir ehemmiyeti haiz olmakla i
leride iyi düşünceli tetkikleri lüzum
laştıracaktır. 

Çar hükfımeti kendisine tahsis 
kılınacak nüfuz dairesi içinde ileride 
tam serbestiye malik ve ekonomik 
teşebbüsleri inkişaf ettirmek hakkı
nı haiz bulunduğunun tasdik oluna· 
cağını limit eyler. 

Ayni zamanda Çar hükumeti Rus
ya hududuna bitişik §imali Afga
nistana müteallik meselelerin geçen 
yıl yapılan müzakereler sırasında 

kendi tarafından öne slirülen arzu
ya göre bir tesviye suretine bağlan
masını dileyerek söziinli bitirir. 

Saz.onof 

Sazanoftan İzrnlskiye Fransanm 
bu meıselelerdekl görüş noktasmı 

bildiren telgrafnamesl: 

5 - 18 Maıt 1915 
Fransa sefiri 23 Şubat (8 Mart) 

da Boğazlarla tstanbula dair size 
gönderdiğim 975 numaralı telgraf
namerle bahsettiğimiz arzularımızın 
busulünü Fransanın en müsait bir 
tarzda tervice hazır bulunduğunu 
hukumeti namına beyan eylemesine 
göre bu baptaki minnettaı l;ğımm 
Mösyö Delkaseye bildirilmesini rlcR 
etmiştim. O, sizinle evvelce yapıl· 

mış olan mülakatlarında Fransanın 
muhabbetinden emin olabileceğimi-

ze dair defalarca teminat vermi§ 
fakat bu bapta daha kat'i teminat 
vermeden önce itirazlarından kork
tuğu tngilterenin bakış noktasını 

tesbit lüzumunda ısrar etmişti. Bu
gUn ise Jngiltere hükumeti Boğazlar 
lıt. 1stanbulun tayin eylediğimiz hu
dut içinde olmak üzere Rus yaya il· 
hakına muvafakatini yuile bildir-

miıJ vey&lnız ekonomik menfSAtle
rinln teminine ve başka sahalarda 
lngilterenin siyasi emellerine kaı·şı 

ayni ~urette müsait meslekte bulun-

'ı 

Çanakkalede Arıburnu muharebatında fevkalade ibrazı fedakAri eden alaylardan 27 ncı aJaynı 
Sancağına 3 kordeli altın ve gümüş imtiyaz ve harp madalyaları taliki merasimi 

makhğ.ımıza dair çekinme kayıtları ı 
ileri sürmüştür. 

Şahsıma gelince Mösyö Delkaseye 
olan yüksek itimadımdan dolayı o
nun teminatı bana tamamile yeter. 
Fakat arzularımızın tam husul bul -
ması Fransanın muvafakat eyledi
ğine dair Çar hükumeti daha sarıh 
ve büyük Britanya hükilmetinin yap 
tığına benzer beyanatına muhtaç
tır. 

Saznnof 
Şahane bir nutuk 

Son olarak bir de Dumada [Rus 
p.ırlamentosu] ki akislere bakalım: 

1916 1kincikanun 2 de Rusya baş
vekili Trepof'un alkışlar arasında o
kucluğ·u şu nutkunu gözden geçire
lim: 

(1000 yıldan ziyade bir müddet· 
tenberi Rusya, cenuptaki açık ser
best denizi, emellerinin hedefi itti
haz etmiştir. Karadeniz ve Çanak
kale Boğazlarının anahtarlarile bir
likte İstanbul kapıları Rus milletinin 
asırlar görmüş samimi gayesini teş
kil eder. Bütün tarihinin hayatınca 
beslemiş olduğu bu emeller şimdi 
hakikate dönmek üzere bulunuyor. 
Sadık müttefiklerimiz hayati men
faatlerini bizim kadar anlamışlar-

dır. Bundan dolayı bizim ile İngilte
re ve Fransa arasında 1915 de akto
lunup sonra İtalya tarafından işti
rak edilen mukavelename Rusyanın 
Boğazlar ve İstanbul üzerindeki hak 
larını tanımaktadır. Rus milleti ne 
için kanını dökmekte olduğunu bil
melidir. Bundan dolayı müttefikleri
mizin muvafakatile bugün kürsü ü
zerinde bu mukavelenameyi sizlere 
bildirir ve bu hususta müttefikler 
arasında tam ve sağlam bir muvafr..
kat hükümran olmakta bulunduğu
nu ili.ve eylerim.) 

Rusların, asırlardan~ri neden 
TllYklere saldırdığı ve bugün ne uğ· 
rnna kan döktüğünü Çar hUkfimeti 
artık reHmen de ilan etmiş oluyor
du. Yanl Cihan harbini kimler \'e 
ne i!':ln çıkardıklannı cihana llln e
dJyorlardı. 

Dehşetli alkışlarla karşılanan bu 
nutuk bütün gazetelerle ve beyan
namelerle de her tarafa ilan olunıı.
ra.k her yerde şenlikler yapılmış ve 
mukaddes hedefe puseler gönderil
miştir. 

tasile bana iltifat t.tti ve biiyüyün<'e 1 
ne olacağımı Sl')rdu. 

Arkamda Yaver Süvari Yüzbaşı
sı elbisesi vardı. ~ezmelere, davetle
re, beni bu kıyafetle götürmek b:!.· 
bamın ho§una giderdi. Galiba kon
solosun da hoşuna gitmiş olacak ki 
benimle sohbet açtı ve böyle bir su· 
al sordu. Kısaca cevap verdim: 

- Kumandan olacağım! 
- !Ul! Fakat kumandan olup .la 

ne yapacaksın bakalım? diye işi u· 
zattı. BüyUklerle konuşmııktan hiç 
sıkılmadıiundan hemen bunun d:ı 
cevabını verdim: 

- Düşmanları memleketimi ~e 
sokmıyacağım ! 

Bu cevabım sofra halkını da pek 
memnun etti. Konsolos beni tBkdir 
Ye babamı da tebrikle bana bir he· 
diye göndereceğinden kabulUnU ri
ca etti. Pek hediyeden haz etmemek
le beraber bir oyuncaktır diye ha· 
bam, teşekkür ederek: Hediyeni:ı:i 
çocuğum kabul eder, dedi. Ben de 
sevindim. Bakalım şu Rus oyuncağı 
ne imiş? diye sabırsızlıkla bekle· 
dim. 
Akşam üstü, bir Rus kavMı evi

mize geldi ve kutu içinde bir hediye 
getirdi. Bunu babama götürdüler. 
Ben diğer odnda büyük kardeşleı İ· 
min yanında sabırsızlıkla oyuııcağın 
bana verilmesini bekliyordum. Ba
bamın yanında yalnız annem vardı. 

Onların bulunduğu odada bir .-ıi
lüı patladı! 

Tealşla koştuk. Gördi.i<Yüm v~zi-
yet ŞU idi: "' 
Bab~nıın elinde uf acık bir rover, 

annem sapsarı kesilmiş titriyordu. 
Babam: 

Vay alçak herif! diye haykırarak 
diyordu: 

Çocuklar! Verilmiş sadakamı,,; 
varmış. Eğer bu hain herifin gön· 
derdiği hediyeyi Kazım eline alsa.ı•

dı, muhakkak kendi kendini vunı"
du. Bakın! Gelen hediye içi doldu
rulmuş bir küçük rovermiş. Elim?. 
alınca patladı. Az kaldı annenizi vu- 1 
ruyordum. Kurşun yüzUnii hemerı [ 
sıyırtarak yüke saplandı! 

Roverin diğer kurşunlarını boş~lt 
tılar, mlithiş yeni bir silAh ! 

Bu feci, hatıranın korkusu gUrı
lerce evimizi rahatsız etti. Sonrala
n da yıllarca dilimizden düşmedi r~ 
canlı bir tablo gibi hafızamıza hak 

Birkaç hatll'a olundu. 

Ruslar hakkında bu kadar malfı- 5 yaşında bir çocuğa ne insani bti.' 

matı bir araya topladıktan sonra hediye! Bu yaşta bir Rus kurşuni?~ 
şahsıma. &it birkaç hatırayı da şu- ölmek veya karşımdakini öldürme·ı<: 
racığa eklemekten kendimi alama- gibi bir facia ile konsolos beni az 
dun: kaldı mahvedecekti. 

1 - Babam Va.nda jandarma ala- 2 - Bu hatıra dolayısile bile ta-
yı kumandanı iken bir düğün ziya- zımı kadar asabım gerilmi~ken Kı- ı 
fetinde Rus konsolosile yemekte ben rım harbinde babamın Silistrede 
yan.yana bulunuyordum. 1887 Ruslar tarafından omuzundan yara-ı 

da işittiğim bin bir çeşit hikayeler 
istihbarat şubesinde Ruslarla mes
gııl olurken de vakit vakit hatırıma 
gdir ve acaba Rus cephesinde bir 
kumandanlık bana da mukadder 
midir? diye düşiinürdüm. 

Dört yıllık çocukluk hayatımı".l 
geçtiği \;:t!"k vilayetlerimiz RW)lann 
işgali akmı geçtikçe bu arzum <la 
büyüyo,~u. Çanakkale, Irak cephe-

lerinde vazife ifasından sonra Kaf
kas cephesinde '.>Ulunmak talihin~ 

de mazhar oldum. Hem de Rusların 
3arsıldığı bir devirde bu, bana na-

sip oldu: Bir müddet en sağ cenah
taki Van - Bitlis · Muş - Murat cep· 
hesinde ikinci kolordu kuınandanh
ğında ve Diyarbekirdc ordu kuma:1-
danlığı vekaletinde, sonra da Erzin
can - Erzurum - Sarıkıtmış - Kars -
Giimrü istikametinde ileri hareketi 
yapan 1. Kafkas kolordusu kuman
danlığında, en sonra da şark cephe
si kumandanlığında. 

Birçok Rus zabiti ve efradı esir 
alarak onlarla görüştüm, hatta bü· 

yük rütbeli gcnerallerile de konu~
tum. Sonra Rus halkı ile de tema~
ta bulundum. 

Çar hükCunetlerinin bize gadda
rane saldırdığı bu ırkı yakından gör
düm. Bizim gib şarklı ve samimi in
sanlar. 

3 - En :-ıonra talih beni Bolşevik 
Ruslarla da daha büyük salahiyetle 
temaı:;a getirdi ve ilk Türk - Ru8 
dostluğu esaslarını kurmak bahti
yarlığını da bana nasip etti. 

Rus tarihi ile ve Ruslarla vazi
fem icabı <;ok meşgul olduğum gibi 
Rusca tahsilim de olduğunc;lan dil· 
lerile alakadar olmaklığını onlarla 

temaslarda esaslı tetkiklere fırsat 
bulmuş oldum ve gördüm ki haki· 
katen Rurik, BUyük Petro,·a, Büyük 

Petro da Lenine Rus halkını teslim 
etmiştir. 

Büyük Petronun açtığı kaın<;ıh 

medeniyet devrinde bakimi mutlak 
olan Çarların zalim arı.ularile Rus -
Türk <lüRmanhğı her iki rnilletin çok 

kanını döktürmüştü. Fakut Cihan 
Harbi neticesi yeni rejimlerini kur-
makla uğraştıkları tehlikeli gtinle
rinde milli duygu ve milli ihtiya('· 

larla her iki millet pek samimi doilt· 
lukla bağlandılar. Ilunun ebedi ol
llla$ı ümit Ye arzularımın en büyü· 
ğüdür. 

Tariltin ibret levhaları 

Hilekar insanlar nasıl ki mahvet
mek h;tcdiği kimSC'lere güler yüz 

göstererek onu kendisinden şüphe 
ettirmemeğe ve emniyetini kazan
mağa çalışırlar ve onu Umit etme

diği bir sırnda faka bastıı ırla.rsrı 

devletler de daima böyle hareket et· 
mekledirler. 

!andığını ve iyi olarak tekrar Si
(1303) de idi. Hen Uz beş yaşımı bi- vastopol muharebelerine de iştira 1r 1 

Merııl matruhda mikahidinin top ate:ti baskınına uğrayan fnfiliz ıuvari müfrezesi tirmi..+lm, Konsolos tercümanı vası- ettı·g-1• "e R 1 ı· · h 
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Nereden geliyordu? Ana ı baba
sı imd.r? Hiç kiıns bunu bilmh or
du. O. sadece bulunmuş bir kızdı 
Bir gece M rınara denizinin y;ıkadı-
ğı ( ........ ) köyünden geçen -.e schrc 
gide:1 yol üzerinde kü ille bir sepet 
içerisuı:ie bırakılmış, sabahleyin gUn 
do °?'ar ·en faklı· b·r kadın almı~. kö
ye getirmişti Köy muhtarı minimı
ni kıza Ayşe ismini takmıştı. Kız ço
cuk iken sevımlı, genç kız olduğu 

z an da çok gUzcl lii.kabmı kazan· 
mıstı. Kadınl rın çicekli ağa 1 n 
ve cazibeleri de lezzetli meY' ala-
ra benz·yen ( ........ ) köyünd A-s e-
den daha güzel birisın s düf edi
lemezdi. Kü iı li.k evlerin etrafını 

saran, eh at tepeleri örten zeytinlık
lerin sü ·lediği bu köyde k dm erkek 
bütün koylu sade, güler ;} zlu, keıı
d; halinde y ıya.n insaııİardı. Bu 

.,s l rde, her sey temiz \ e parlaktt. 
~ ç göl,,..cleri, kuç"k vadiler ara
sında tatlı şırıltılarla akan b rrak 
sular, gökyüzü, kadınların gozleri o
niınde, köyden geçen yolcular ıcle
rinde tek bir hissin doğdugunu gb
riırlerdi: Tabiatin süslediği bu ~inn 
köşede bir müddet durmak, rahat 
etmek. 

Ayf;eyi köyde herkes seviyor vı:

kimse, ann, babasının meçhul oJmn
sım bir kusur telakki etmiyordu. 
Gene kız, kendisini bulup evine ge
tiren ve kocası genç iken ölen kadı
nın öz evladı biliyordu. Ayş daima 
ncş'eli ve hiddet bilmiyen bir kır.dl. 
Annesi olarak bildiği kadın gibi o 
da zeytin topluyordu. Bu çok zevk· 
li bir çalışma idi. Zeytin ağaçlan al
tında geçirilen bu saatler o det ece 
tem.is ve sakin ve dUnyadan o kadar 
uzak yaşıyormuş gibi bir his verirdi 
ki, meyvalar toplandıktan sonra bi
le buralarda dola.,ınak çok h<>Şa. gi
den bir şeydi. 

Ayşe, dizleri üstünde, ağaç dalla
nnı sallıyarak veya sopa ile \-Ura
rak yere dlişürill'!n zeytin daneleri
ııi toplarken uzaklarda yükselen bır 
ıarkıya da kulak veriyordu. Bu 6ar· 
kı söyliyen, uzak bir tarlada sapanı
nı kullanan gen~ bir çiftçi idi. Genç 
kız için olduğu kadf\r da hay\'anla
rını gayrete gecinnck için şarkı söy 
lüyordu. O da bulunmuş bir çocuk
tu. KU\'Vetli, cesur ve iyi kalbli l>ir 
genç olan Hüseyin gece gilndüz de
mez hizmetinden istifadeyi isteyen 
kimseler için çalışırdı. Bulunmuş 
bir çocuk olduğunu biliyor ve bwı· 
dan kızacak yerde, bilmiyenlere bu 
halini anlatıyor ''e: 

- Ben mi? Rüzgar ve gecenin bir 
cocuğuyum ! diyordu. 

Filhakika Hüseyini geceleyin bul
muşlardı. Ve ilave ediyordu: 

- Bir serseri, haylAz o1ma.kts.nsa 
bulunmuş bir çocuk olarak kalmağı 
tercih ederim. 

ı!r * 
Bu suretle bir takım meçhul kuv

vetlerin analarından ayırıp bu yer
lerde beraber yaşamıya sevkeden 
bu iki genç birbirlerine karşı bir me
)il duyarak vakitlerini geçiriyorlar-

-Bir ieC& Rosemont'da oldui'u
nuzu söyler ve kendinizi benim ye
rime koyarak, Nansi ile gezerken 
Klavna siz rastlamış gibi ohııımnııa. 
İşler kendi kendine gider. 

- Yalnız Pedder ne olacak ., Ya 
erkadaşı ?. Bunlan da zabıtaytı. ha
ber vereyim mi? 

- Elimizde, aleyhlerina bl: ılt-lU 
yok. Yapacağınız tek bir şey var. 
Aatarte•nin nereye gittiğini ö~re • 
ıı n, çok işimize ya.rıyacak. A"kada-
6'InIZ Brenti ne vakit göreceksiniz'! 

- $aat dokuzda bUrosuna gf • 
lir. 

- Bana konU§tuklann.un telC'fon
la bildirirsiniz. Greşvatcre dönmem 
J zım. 

- Bu kadar acele de ne olaC8k? 
Den bir an ses çıkamıac'!Ul dur

du. Sonra: 

- Azizim, eğer doktor denen a· 
<la.m hakikaten Keardon iso tebdili 
layafetle M.rs. Brenıleıin yemek da.
vetine icabetle kenfilsini bUyUk bir 
tehlikeye koyınu§tu. Bunu da scbeb
slz yapmamı§tır.. dedi. P..oseınonte 
telefon etmeme mUsaade eder mlal· 

'l EN l S .\ B A H 

nı Zt>ytin ğaçları allın· h 
da bulu ukl rı zaman da birbirleri- • e çe Uz, Ankara Temasları 

uhabirimize Anlatıyor 
1 evlenmcge soz ermişlerdi • • • 
-Benım tes di.ıfı.i.n bır ÇO'Uğu ol- Ne ıcesını 

du~m,u bil mı} or d ğıl in.. I 
Genç kız: 
- Ne ziyaı ı var. Ben seninle bir ı 

aile kurmagı ı t} orum. Eğeı ben de 
bulunmu bır k z ols ydım beniml~ 
yine evlcni .. mı id·n" diye sordu. 

- Tabıi B ınıı . Ubhe mi ediyor
sun? .. Fakat n• n ı ı olmıyacak. 

Beni dam d di} e alac k mı dersin?. 
-Annem bu birim.izi!:! konu&tuğu

muzu biliyor ve e\:I nmerı izi hoş gö 
recek. 
Akşam rtiz0fırı b yUk zeytin a

ğ çlannı hı ırdntarak eserken iki 
genç kalb karsı karşıya. bulunuyor
lar, saadetlerım sanki ilıllil edecek
mış gibi r kırdı söylemeden birbir
lenne bakıy~rlardı . 

ık* 

$ımd yaz gclml , güneşın kızgın 
zi} alan etratı kasıp kavuruyordu. 
Fakat bır köy, zeytin nğacı orr.~an
larile çevrili olursa orada sıcak his· 
sed.ilmez. Bu ağaçların n~rettiği 
rayiha havayı değiştirir ve dr.fları 
serin, ıç çıcı bir gölge teıniu eder. 
Artık toplanal'.ak zeytin kalmamı§. 
tı Hepsi toplanmış, evlerde fıçı]ar 
altın renkli bir yağ ile dolmuştu. 

Bu esnada, Ayşe, her gün diğer. 
lerınden daha yiıksek ve gölgeli ol
duğu ıçın sevdiği zeytin ağacının al· 
tıııda oturuyordu. Orada Hll.seyinin 
söylediği şarkıları d.iııllyerek örgtl 
örü}ordu. Uzaklardan Hüseyini, al· 
tın sansı tarlada elinde orak başak· 
lan biçerken göıilyordu. 

O gün, h~!' vakitkinden evvel bil
yilk a.ğ cın altına u.mnmıştı. Hava 
~ok sıcaktı. ağaçlar adeta uyukla:
gibi idi. Bmlenbire annesinin sesinı 
işitti: 

- Ayşe, Ayşe! ... 
Derhal ayağa kalktı, Ihtlyar ka

dına koşarak aordu: 
- Ne var? .. 
- Y abııncı bir kadmla bir erkek 

seni görmek l.!tiyorlar... lc;erlye al
dım. 

- Kim bunlar? .. 
- Bilmiyorum ki. Her halde sana 

söylerler. 
lhtiyar kadınla gen~ kız acele a

cele eve doğru yürüdUler. içeri gi
rince, Ay , kendisini, muntazam gi
)inmiş, vaziyetlerinden şehirli olduk 
Jarı belli olan bir kadınla erke
ğin karşısında buldu. Kadın güzel ve 
ık idi. Ayşe ye yaklaşarak: 

- Sen bizf m kızımızsın, dedi. 
Ayşe, sararmış bir halde duran 

ihtiyar kadına doğru döndü ve onu 
gö tcrerek: 

- Yanlışınıt var, annem burada .. 
dedi. 

O vakit k.adıncağa, titreyen bir 
sosle: 

- ~n hakiki annen değilim, seni 
bir sabah yolda bulmuştum .. 

Fakat Ay3e kuvvetle: 
- Siz benim hakild anııemsiniz. 

Onlar benim için yabancı kimseler-

niz? Sonra da Jenni ile biraz konuş· 
malıyım. 

Bil, karyoluuım bq ucunda du· 
ran telefonu göstererek yere atladı. 
Ve Japon uşağım çağırarak: 

- Kahvaltı haıırlayınız. Sonra 
Jennınin uyo.nıp uyanmadığını öğ • 
renmek için kaJ'119lna vurun~ .. di) .. 
emir verdi. 

Bil banyo yapmıya gitti. Den ta. 
lefonun başına geçti. Nfllll:llniu tatlı 
sesi .genç adama: 

- Ah, siz misin.iz ? Bu kadar er
kenden insanı uyandırmak Adetini3 
mi? diye cevab verdi. 

- Sizi rahatsız etmemin sebebi, 
her şeyin yolunda gidip gilmediğiul 
öğı:enmek .. dedi. 

- öyle gibi görünüyor. Yalnı.z 

Ern t nezle olduğunu söylüyor. 
- Sizi ne vakit görebilirim? 
- Birazdan golf oyııamıya gid ~ 

ceğim. Klüpte yemek yemem ihtl • 
mal dahilinde. Saat beşe doğru ça· 
yıma gelir misiniz? 

- M:Ukenımel ! Bu gece yeni bir 
eey ,.ar mı? 

- Her tauı.f sakin. Şimdilik Alla· 
ha ıamarladık. 

----c:oc::.::::.:.-. <===----
İzmir, (Hu u ı) - An karadan' tıpkı fuar gıhi mühim bir değişik

donen belediye rei imiz Behçet Uz-1 lik hu ule getiı'ecek, dilııyaııın her 
la görüştüm. Kendisi, Milli Sef Lı- tarafından kıyamet gibi fırtınalar 
met İnönlinün ilk fırsatta lzmiri J koptuğu bu zamanlarda güzel lz
te ı·ıf edeceklerini vaat buyurduk- mirin bu cazip ve hayat \'eren gil
larını V(} İzmir fuvarı hazırhkları- ncşine her taraftan koş~rak gele
nın büyük bir faaliyetle devam et- cekler, şehrin ve civarının birçok 
mekte olduğunu söyledikten sonra güzelliklerinden doya doya istifa-
şu beyanatta bulunmuştur: de edeceklerdir. 

Büyük inşaat Bu otcJ, lzmiriıı fuardan hariç 
lzmirin yangın yerleri 939 se- zamanlarda da tıpkı fuar günleri

nesinde bitecek, başlanmış ve bazı- nin neşeleri gibi güzel günlerini 
larının inşaatı bir hayli ilerlemiş, yaratmağa vesile olacaki:ır. Bun
çocuk hastahanesi, garaj santral dan da şüphesiz en çok İzmir şehıi 
gibi binalar kaplıyncaktır. ve civarı istifade edecektir. 

İnşaat parası olan yarım milyon Şehrin diğer kısmı 
lirası bankada bekliyen, İzmirin Bu sene içinde mühim olan iş-
baya.tını yüz.de 26 ucuzlııtncak ve lerimizden biri de, müstakbel İzmi 
belediyemize de sene-de 250 bin li- rin yanmamış yerlerinin, y:ıpılacak 
r.a gibi milhfm bir varidat temin e- olan yeni plfinln emsalsiz L.r şehir 
decek, <laha da birçok iyiliklerini arasına girmesi iÇin tuttuğu yoldur. 
istikbalde hemşerilerimizin daha Yeni imar planiyle İzmir, tasav 
çok görUp hisedecekleri hal santral vurun çok fevkinde güzelleşecek ve 
işimizin de Paıiste en mllhim bir yeşillenecektir. İzmir, bu gönül a
milessegeye betonarme hesabı yap- lan ve gözleri texhir eden nazlı ve 
tınlmaktadır. Bunun döviz işini sevimli haliyle biltün dünyanın a
bu defa Ankarada temiıı ettim. rıyacağı ve severek oturacağı en 
Projenln betonarme hesabı gelince güzel bir tuı·ist şehri de olacaktır. 
Basmahane civarında derhal inşa- Bu defa Ankarada üç sened.en-
ata başlanacaktır. beri bütün esaslarını hazırladığı-

Şehir oteli rnız haritalarla imar pli\nı için tes. 
lzmirin çok mtthim işlerinden bit edilen ilk esaslar hakkında sa • 

birisi de 160 yataklı şehir oteli işi- yın Nafıa Vekilimiz AH Çetin Ka
dir. Hazırlanan plinın cephe ve yaya da malO.mat ve izahatta bu
içlerinde bazı tadllAt yapılması Na lundum. Yakında esa~Jar kabul e
ffaca arzu edildiğinden İstanbıılda dilip gelince dünyanın en iyi tanın
bu planın t.edilltı esaslariyJ& de mış nıiitehassıslanndan birisini 1z
me~gul oldum. Yakında hazırlana mire davet ederek bizim imar bü
rak Nafla V&klletine takdim edf- ronıuzun başında ça.h~tırmak sure
lec~k ve gelir gelmez bunun da in-ı tiyle bu işi de en kı~ıı ve en ke~tir
aa.atına. başlanacaktır. me yoldan bitirmek yolunu tutaca-

Otel, lzmlriıı umumt hayatında ğız. 

il • 81 

Orhanelinde yeni On iki canavarın 
marifeti madenler 

Orhaneli (Hususi) - Orhaneli. 
nin Söğüt köytl eski öfretıneni Bay 
Hflmi Öz&l, bu köyde bulduğu ma
denleri vllAyet vaıntıuıiyla Ankara 
maden arama enstiU\sltne tetkik 
için göndermiş, em•tftüce yapılan 

etUd sonunda, bu madenlerde (de
mir, bakır, krom, korimlt, mağne-
ziyet, uluzsiyet) cevherleri bulun

duğu anlıu}ılmıştır. Bu hadi. e, uu 

Akpm güne§ batarken Hüseyin 
ile beraber geldi. 

KATIL ARANIYOR 
KİM ÖLDÜRDÜ 
YEN/ SABAHJN POL/S ROMANI • 
59 ç.-.v,., R # SAGAV 

Den telefonu kapadı. Bu aradıı. 

kahvaltı hazırlamnı§tı. Den, Jenni· 
nin yattığı odaya doğru gideı-ek ka
pıya vurdu. Cevap alamayınca ye
niden vurdu. Tekrar sesi çıkmayın
ca kapıyı açıp içeri girdi. Odada 
kimseler yoktu. Fakat yatakta ya
tıldığı belli idi. Den, Bile koştu ve' 

- Jenni gitmi§, dedi. 
-Gitmiş mi? 

- Fransada alınmış ve Ed Klavı.ı 
ile Lan-ynin yanyana alınmış bir 
resminin elinde bulunduğunu bana 

söylemişti. Bu resmi bana vermesi· 
ni söylemiştim. Her halde onu nlım
ya gitmiştir. Buradan. acaba kaçta 
çıktı? 

- Sakalını 

Bil kapıcıdan telefonla sorduktan 
sonra arkadaşına dönerek: 

- Altıyı çeyrek geçe gitmiş, de
di. 

Den, kol saatine saktı: 
- Demek gideli üç saat olınu!-:. 

Eğer gelmek niyeti olsaydı şimdiye 
kadar burada olması lazımdı. Aşağı
da otomobilim duruyor. Gidip bakR
lım .. onu derhal alır getiririm. 

- Beni de bekle~in. Beraber ge
liyorum. 

- Kaybedecek zamanım yok. He· 
men gitmeliyim. 

Den, genç kızın oturduğu sokağu 
doğru araba~uıı sürtlü. Sokağın ba

sına geldiğinde arkasından sür'atle 
beyaz bir cankut·taran arabasının 
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Nakleden: R. Gülseven No. : 40 
- Küçük iken çok tekdir edilir 

mı idiniz? .. 
- Ekseıiya. Müdhiş yaramazdım. 

Zavallı aııncciğım genç yaşında ba
bamı kaybetmişti. Ve benimle yal· 
nız o uğraştı. Ve çok üzüntü çekti. 

- öyle ise neden b:ı.şkalnrile bu 
kadar ciddi hareket ediyorsunuz? 

- Nasıl dediniz? 
- Evet hakkımda çok ciddi ha-

reket ediyorsunuz. En ufak bir ya· 
ramazlık için beni tekdir ediyorsu
nuz. Ve bakınız, bu gere bu kad r 
güler yiiz gösterm nize ı ağmen içi
nizde bana knrşı Mela bir kin bes
lediğinizi b~ setler gibi oluyorum. 

- fün mi ': Hem de size. karşı ? O
lur §eY değil. Benim kadar her şeyi 
affeden ve hoş gören bir dostunu~ 
bile yoktur. 

Küçüclik ellerini birle tirerek ve 
mahzun gözlerini yüzitme çevirerek: 

- Eğer dediğiniz doğru ise gitme
yiniz, diye yalvardı. Kolumu arkası· 
rnı doğru getirerek belinden tutmak 
cesaretini gösterdim. Çekilmedi .. 
B~lki de kaluı manto dolayısile his
setmiyordu. 

Kendimi kaybetmi~ bir halde: 
- Demek, sizinle beraber kal· 

mamı çok istiyorsunuz?. diye sor
dum. 

- Allahım, bata soruyor! Ne de 
anla!lıaz seymiş!.. diye söylendi. 

Hizmetçinin işitmemesi için çok 
yavaş bir sesle: 

- SeYgili tff et, benimle biraz ala· 
kadar oluyorsunuz demek? 

Yüzünü omuzuma dayıyarak: 
- Size ne kadar bağlı olduğumu 

sanki bilmiyorsunuz ... Eğer söyledi· 
ğiniz şekilde beni bırakıp giderse 
niz, kat'iyen kendime gelemem. 

Genç kızı daha kuvvetli olarak 
sıktım, ateş gibi yanan alnına ya
nağımı dayıyarak böylece, 18.kırdı et
meden durduk. 

Kendisini sevdiğimi söylemek, ve 
bana bağlılığı derecesini sormak ak
lıma bile gelm~. Bu dakikada beni 
sevdiğinden şüphe bile etmiyordun,, 
Kenclisile ayni hisleri duyduğumuz 
dan emin idim. Fakat bulunduğu

muz vaziyetin Refik beyin itimadını 
suiistimal etmek olacağım dü ün
düm. 

Araba köşkün büyük kapısından 
girmiş idi, büyiik meşe ağaçlarının 
altında karanlık daha fazla idi. U. 
zaktan köşkün aydınlık pencereleri 
ağaç dallan arasından görünüyor
du. 

Baş, Diş, Nezle, Grip, Ronıatizma, 
newalji, kınkbk Y• bllt Da 

• .. lcabınd• ıtlnde 3 

kayıp gittiğini gördü. içinde tuhaf 
bir hisle otomobilini durdı.m:lu. Kal
dırımın kenarında bırakarak kapı\ı 

açtı ve çıktı. Beyaz otomobil be§ on 
adım ileride durmuş, bir polis mn
murile iki hastabakıcı bir sedye ıkı 
büyük bir binadan içeri girmişle:: -
di. 

Kenarda duran bir çoeuğun ya
nına giderek ne olduğunu sordu. Ço
cuk, korku içinde yü1..en bir çehre 
ile: 

- SôyledikJerine bakılırsa bir k!L· 
dını boğmuşlar, dedi. 

Bu aralık kapının önünde topla
nan ahali açıldı, bir sedye çıktı. Den 
ite kaka ön safa geçerek baktı. 

Sedyede yatan vücudün baş kı'3-
mına beyaz bir örtü örtülmüşn. 

Fakat aradan altın renginde saçlar 
sarkıyor ve kadının üzerinde siyahli 
beyazlı bir elbise duruyordu. 

Bir polise: 

- ölmüş mli? diye sordu. 
- Şüphe yok. Bu işi yapanı ne is~ 

biliyoruz. 
Den bir kenara çekildi. Etrafın· 

da ahali Şa§kııı müteessir bir halde 
duruyordu. Teessüründen ne yaptı. 

atnlarımu derhal keser. 

k•ı• abaabilir. .. • 

ğını bilıniyerek otomobiline kadar 
zorla gelebildi. Beyaz araba dildtı

ğUnU öttürerek sokağın ba ındaa 
kayboluyordu. 

XKV 

Altı senelik zahlta mesleği ken
disine bir ölüm vak'ası karşısınd&. 

müteessir olmamağı öğretmişti. Fil· 
kat Jenninin ölümü kendisini kın!<, 
şaşkın bir halde bırakmıştı. Bu genı; 
kadına karşı bir sempati hissedi· 
yeırdu. 

Jenni ölmüştü. Fakat hayat de
''am ediyordu. Halk dağılıyor, sokak 
normal vaziyetini alıyordu. Polisin 
söylediğine göre, Den her halde, fo. 
tografı elde ederek knçabllmiştl, 

Artık teessür duymanın, üzülmenin 
sırası değildi. Otomobilini hareket 
ettirdi. Vakit kaybedilecek zaman 
yoktu, Yolda giderken her şeydeıı 

evvel Reardonu bulmanın elzem ol· 
duğunu dü§Ünilyordu. 

Eve geldiğinde Bili sofra. başında 
buldu. Vazi}cti anlattı. Genç Ame· 
rikıı lı bir müddet ağzını açamadı. 
Fakat gözleri ate§ ila.~ordu. Sap~ 
sarı olmuştu. 
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SERBEST DUYGULAR: 

Garp musikisi 
Ve klasik Türk 
Eserleri 

Garb edebiyatı ile musikisine 
bağlı olduğunu söyliyen bir dostum· 
ıa. klisik Türk eserleri musiki kon· 
serinde birleşml§tik. Saza Dede ts
mailin bir §arkısı ile başlandı. 

Musiki ile ilişiğimin dinlemek· 
ten ba.Şka bir ıey oıın.ms.suuı. rağ
men, bu gtızel saz ve söz beli btr 
an fçin hicri (12) inci asrı~ muaiki
zevki içerisinde yoğurmag& başla.· 
dı. 

o çağlarda. gUzel sanatlar!n 
birbiriyle nekadar içten ka.yııaştıgı· 
nı anlamak için, Dedenin musiki e
serlerini dinlemek yeter. Dede eser· 
terinde sada. kanunlarına okadar 
samimi bir surette bağlanmıştır ki 
bunlarda ne kulak yıpratan bir nağ
me, ne o dm,irdeki milli şivemize 
bir tecavüz ve ne de şiirimizi hançer
liyen bir cinayeti görüp sızlamak 
mümkün değildir. Dede bir edebi
yatçı kadar zamanının edebiyatım 
kavramış, bir hilkümsinas kadar 
sadıı kanunlariyle, onun ruh üzerin
de yapacağı mUsbct ve menfi tesir
leri keşiften başka bir de devrinin 
içtimai benlik ve hüviyetini ka"11-
yarak za.mıuıunıza kadar getirnıeğe 
muvaifak olabilmiştir. 

Dedenin bir hususiyeti de, ken
disinden sonra gelecek olan musiki 
sanatkarlarına, sanatkar olabilmek 
için ne gibi vasıflara insanın bürün
mesi icebedeceğini de pek açık o
larak göstermi§ olma~ıdır. 

Dedenin bestesini musiki tarihi· 
mizden bir yaprak okur gibi dinler
ken onun sanat hayatına atılmış 
çağları da gözümün önünden geç-

Slovaklar Macarlardan 
Ne istiyor? 

Bir heyet yeni mnhim taleplerde 
bulundu 

Bratielava, 5 (A. A.) - Ma.ea.· 
ristandan bildirlldiğine göre Obdu
Joviç'in riyasetindeki bir Slovak he· 
yeti, Şimali Macaristan i§lerine ba
kan Nazır Jar068'u ziyaret ederek 
qağıda.ki taleplerde bulunmuştur: 

ı - Macaristanda Hlinka Slo· 
vak halk partisine mUse.ade olun· 

m&S1ı 
2 - Bu partinin haftalık resmi 

organının ne§I'ine ruhsat verilmesi, 
8 - Macar kıtala.rının Slovak

lar ile meskfuı arazide yaptıkları 
tahribatın tazmin &dilm~si. 

Bratlslava.'daki umumi kanaat, 
ilk iki talebin pek yakında is'af o
lunacağı nıerkezindedir. 

Diğer taraftan, Slovakya'dakı 
Macar eknlliyeti reisi Y anos Ester
hazy ,Slovak makamları nezdinde, 
bu ekalliyete gösterilen muamele)i 
protesto etmiştir. Slovak makamlan 
Janos Esterhazy'ye, macaristanda
ki Slovakların vaziyeti düzelir dil· 
7,elme:ı derhal mütekabiliyet esası
na göre Slovakya'daki Macarların 
vaziyetinin de bir hal suretine rap· 
tedileceği teminatını vermişlerdir. 

V arşovada Yahudi 
aleyhtarlığı 

Varşova, 5 (A.A.) - Vuşovada. 
ilk defa olarak, bazı kahve ve diğer 
müesseseler sahipleri müesseseleri-
nin iç ve dı§ına, üzerinde (iri lokal, 
Yahudilere yiyecek ve içecek veril
mez) yazılı kft.ğıtlar ya pışbrmı.şla.ı:
dır. 

ıneğe başlamıştır. ~!!!!!!!!!!!!~~!!!!!!!"'!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!! 
Sayda valisi Bosnalı Cczar Ah· Şimali Anadoluda bir köy dUğU-

met paşanın mühürdarı olan Kes- nünde idile. Düğün sahibi bizi hu
riyelf Süleyman ağanın oğlu o1an susi bir sazla ağırlamak istedi. Ben 
tsmall 1191 hicıi yılında Şeh- yeril bir şeyler dinliyeceğlmi umup 
ıade Başında doğdu. Dört ya- beklerken, lstanbulnmuzun meşhur 

· ••na ~ 1 r d ı ğ i vakit babası havalariyle k a r ~ ı 1 a ~ t ı m. Sa.
Şehzade başındaki emlakini satıp zı çalanların mahalli şiveleri de bu
Altı mermere taşındı. Muhitin i· na eklenince bu eser kulaklarımda. 
caplarına. pek çabuk uyan İsmailin hiç hoş bir tesir bırakmadı. 
bu çaöları afacanlıklar içinde geç- Sazı çalanlardan yerli bir hava 
mişti. Sesinin haıikülitde güzelliği çalmalarını rica ettim. Bana dağı 
daha bu çağlarında musiki ve sev- taşı inletip koparan : 
giden başka her şeye vefa.sız kal· Burma, burma duman tüter da-
mıştır. Babasından miras kalan ha- ğın serinden dağın serinden. 
mamın parasını da (Ayin hamiler J Okunma yor ferman gelir Osman 
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·~-1'~ 
Bu Hafta Yapılacak Maçlar . 

Hangileridir? ' 
---===> cc::==----

Bu hdtl. Taksim ıtadmda ts
tımbulspor - Beykoz ve Vefa -
GRlatasaray A takımları karşı1a

taeakla~dır. 

Fenerba.hçede: 
Ka.sımpaşa - Altınordu, Fener • 

bahçe - Süleyınnniye ka~ılaşacak. 

lardır. 

bir menbadall Bğrenditime r6re 
HAien Fenerbabçe kulübünde bu -
lunan İzmirli Vahab'a Ankaragf1-
eü kul6bU tarafından, gerek ta -
kımı çalıştırmak ve gerekse takım· 
da oynamak üzere :bir teklif yapıl-
mıft.J.r. 

Kendisi bu teklüi milsaJt bulur
sa, önümüz.deki hafta içinde An
karaya gelecektir. 

Hakem: Halid Galib Ezgi'dir. 
Şeref Stadında: 

ta • tLHAMl KILIÇA TA Karagümrilk - Beylerbeyi 
kımlan karşılaşacaklardır. 

Cezalandın lan 
sporcular 

Muhtelif maçlarda kab~hatle
ri görülen ~u oyuncular genel mer
kez tarafından cezalandıı ılmışlar
dır: 

Feneıyılmazdan Şerefeddin bir 
ay, İsmail üç ay, Altınordudan 
Manol üç ay, Eyilpten Şükrü bir, 
Fenerbahçeden Naci bir, Vdadan 
Sulhi bir, A. Hisardan Hıristo iki, 
Galata gençlerden Osman üç ay 
cezalandırılmışlardır. 

F. T. C. Gelmek istiyorr 
Yılbaşı tatilinden istifade et -

mek üzere Yunani ·tana gelerek iki 
miisabaka yapan Macaristanın en 
km·vetli takımlarından F. T. C ta
kımı şehrimizdf:ki alakadarlara da 
müracnat etmiş ve iki musabaka i
çin veraitin bildirilme«ini l~temiş
tir. 

Bu hafta bazı takımlar sahaya 
çı1'amıyacak mı ? 

Talebelerin ve askerlerin sivil 
kulüplerden kayıtlarının silinmesi 

'Ui.:~~ " ,,;:;:::;-= w-. ...,.,.,.,~] 
YATROLAR 
~ 

TURAN TIY A T~OSUNDA 

6/1/939 Perşembe 
Günii akşamı aat 20,30 da. 

SmıatkAr Na;it ve Cemal Sahir 
birlikte, 

Hayat Kasırgaları 

3 perde 

• 
Tepebaı;.ı Dram kıcınn 

6/11939 perşembe 

gün n akşamı saat 20,30 da 
ASMODE 5 perde ... 

İstiklal caddesi Dram kısmı 

6/1/939 perşemba 

günil akşamı sant 20,30 da 

MUM SÖNDÜ 

5Perde 

uzerine geçen hafta bazı kulüpler Or Haf iZ Cemal 
takım çıkaramamışlardı. Son da - •• ••• ı ••• •• 
kikada haber aldığımıza göre, bu ! Lokmanhekim •ı 
hafta da lstanbulspor, Altmordu, İ O h•t• M•· h ! 
Ortaköy takımlarının bu hafta da • a 1 ıye ute assısı İ 
sahaya takım çıkaramaıyacakları Divanyolu 104 İ 
ta.hmin edilmektedir. Muayene saatleri pazar hariç : • 
V h A k .. .. her giln 2,5 - 6 sah, perşembe • 

e ap n aragucune ve cumartesi sabahlan 9 - 12 i 
girdi fukaraya T. 2239& I 

Ankara (Husust) - Mevsuk ••••••••-••••••••••••••••••••••••••m••• 

Satış ilanı 
İstanbul beşinci icra memurlu]undan: 

de silip süpürmUştür. elinden. 
tsmail, aşk ve sevgiden doğan Osman elinden Şaziment tarafından vakıf paralar idaresinden 25902 ikraz :nu-

llk eserini verdiği gün devrinin en Okunmayor feıman gelir dlişman e- maraslyle borç ahnan paraya mukabil birinci derecede ipotek gösteril-
bUyük musiki üstadları ile meraklı- linden . miş olup borcun ödenmemesinden dolayı satılmasına karaı· veriJen ve ta-
ları Yeni kapu mevlevihanesine ge- DUşman elınde·ı 1 

1 k 
mamına ehlivukuf tarafından 8700 ira kıymet takdir edilmiş olan Bey 

lerek: Bunu yazan yan ıı yazmış uy usa- . . .. . 
_ Burada.. Bestekar ismrul rinden oğlunda Hüseyin ağa mahallesının Huseyın ağa sokağında 353 ada, 4 

V&l'Dll3. Onu görmek isteriz. Uyku serinden parsel eı;ki 9 yeni 11 kapı numaralı şarkeıı üç No. lı arsa, şimalen yol 
Diye sanat sevgilerini izhar et- Deyiver bana ben ne yazayım zQl- garben IS, 10 No. lı ev ve cenuben yol ile çevrili bir kagir evin evsaf ve 

mi§lerdir. Adını musiki tarihimize fUn telinden mesahası aşağıda yazılıdır: 
.:.ı-"'- ilk -.:.ı·-da oo·ylece sokan De- Zülfün telinden . k d · k t · ·ıd·kt 
l.l6U6 au.uıı . .

1 
""~ kün .:.ı:u 

1 
Dört basamaklı demır apı an zemın a a gın ı e: 

de lsma.ili düşünüp dalarken, arka- Dıye 18 mı yon .L ur w Y e . . . . . . • . 
dqımm: öz musikisini okuyup ateşin ve mil- Zemin kat: Karesıman döşeh korıdor üzerinde bırı bilyilk dıfen 

- Monşer, siz de alaturkadan u benliğimize tercnman oldular. küçük iki oda, bir hela bu kattan bodruma ahşap merdivenle inilir bod-
hoşlanıyorsunuz. gibi savurduğLt Bu Kaya başım tekrar ve doyll. rumun sokak tarafında bir kömürlük, arka tarafında zemini çmiento 
itham karşısında kendini derhal doya dinliyemiyeceğimi hatırlayışım, kaplı bir mutfak vardır. 
toparlıyarak: ktan h beni ha.Ia üzUyor! Birinci kat: Ahşap medivenle çkıhr bir sofa üzerinde karşılıklı iki 

- Hayır! Tarih okuma oş- Jf . . . 
lanınm, Garb musikisini severim. Dün bir musiki toplantısında i- oda, hır kılerdır. Sokak tarafındaki oda şarnışlıdır. 
Fuzuliyi, Nedimi okuduğum gibi dik. Programda sıra halk musikisi- İkinci kat: Ahşap merdivenle çıkılır bir sofa üzerinde karşılıklı 
musiki tarihimizi de burada clin_ler- ne ait kısmın tatbikına gelmişti. fki oda, bir heliidır. Odanııı bir tanesi şahniş lizerine balkon yapılmış-
ken okumuş olduğum iGin sevıyo- Bir bayan silzUle, sUzUie ayağa tır. 
rum. Dedim. Sözlerimi Hiyıkiyle kav- kalktı. Meşhur (Aydın zeybeği} ni . 1 . . . 
rıyamayan muhatabımın kıpırd<ı- . . 

1 
k d "' Çatı katı: Ahşap mcrdıvenle çıkı ır bır sofa üzerınde bir oda bir 

genızınden zor a ç ı a. r ı 6 ı A • • 

yan göz bebekJerinaen bana: bir sesle okudu. Kavmi bir kahra- dolap nrka tarafı kagır korkulukluhır tarasdır. Tara ın döşemesi pot 
- Bu da geri bir adam!.. manlık ifadesi olan (Efelik) ruhun ı relli voltodur. 
Der gibi olduğunu se~şi~, beni yapmacık jest ve fikürler!e gillünç Binanın beden ve bölme duvarları kagir zemin kat dösemesi ve ta~ 

bil d h · gücendırmıyor' · a ti • aff 1 "' mem ne en .ıç. . _ · bır hale ka ar ge rmege muv a < rasa döşemesinden mndası ahşaptır. Dahili ahşap aksamı k1srnen yağ-
Halk musikımızın va.rlıgını, hıo.r oldu . . . 

Vak·t b" rpıda inkar eden ve fa. · •. b f ... 1.. .. lı boyadır. Bınada eiektrık ve su tc3ısatı mevcuttur. 
ı ır çı •. Koca Zeybegın u ecı o umun-

kat bUtiln buna rağmen ~ô.sik mu- den çıkan sesi dinlcmeğe daha faz- Mesahası: 51 metre murabbaı dır. 
sikimize bir ilti eser verdilctcn baş· la tahammülüm kalmamıştı. Çünkü Yukarıda hudut, evsaf ve mesahası yazılı gayrimenkullin tamamı 
ka Dede gibi bir kompozitör olama· bayanımızın jest ve fiktirlerl ancak açık artt1rmaya konmuş olup 13-2-939 tarihine rasthyan pazurtesi gü
yıp ~~e~e (Sazende) olan dostum- salon ve moda mecmualarını karış- nü saat 14 ten 16 ya kadar yeni postahane binasındaki dairemizde a
la gorlişüyordum. Bana yana yakı· t • yarasır bir sevimlikte idi 
la halk musikisını· . telmih ederek. ırmaga . tı • • Lo b · çık arttırma ile satılacaktır. Arttırma bedeli muhammen kıymetin yüz 

· Burada bır an ıçın m rozoy:ı. . 
- Musikimiz bu yüzden mahvo- ğılar öndermek aklımdan geç- de 75 ini bulduğu takdirde gayrınıenkul en çok arttıranın üzerine ihale 

luyor. Ne ~lı~a~ ne. yetişon var- :ti. g edilecek, aksi takdirde en son art~ıra~ın taahhüdü baki kalmak üzere 
Bunları ~u~kı diye ?Wer~en sanat Jf arttırma on Leş gün rnildetle temdıtedılerek 28-2-939 tarihine rast1ıyan 

~a ıntihar edesım geliyor. De- Divan edebiyatı gibi klasik mu- salı gilnü saat 14 ten 16 y.a kadar yine dairemizde jkinci açık arttırma 
• Dostumun tahlile değmez olan sikimizin de sosyeternize yeni bir sı yapılacak ve bu ikinci arttırmada gayrimenkul en çok arttıranm üze

aözleri bana Osmanlı sarayı ve a- şey katnmıyacağı açık bir hakikat rine ihale edilecektir. 
ıisto~asinin musiki bakımından olmasına rağmen inkılapçı ve ham· Satı~ peRindir. Taliplerin .arttırmaya girmezden evvel muhammen 
TUrk halkının görüşüntl bUmiyerek leci olmak için mTazıarlh"yi bi~ıl.rh etmek kıymetin' yüzde 7,6 u nisbetinde pey akçesi vermelerj veya millt bir ban 
ifade etti·· · anladım Uısaisızlık olur. ıze ız ver· . . . A 

gını . • -~ı . .:.ı-- k ı · bir enerji kaynag·ı olma~ kanın temınaıt mektubunu ıbraz etmelerı lazımdır. 
Dostumun biltlln IKT"ermw:ıu. me .r.çın 

(Klisik musiki) mizl (Türk musi- hdır. Birikmiş vergilerle belediyeye ait tenviriye, tanzifiye ve tellaliye 
kisi) sandığı aşikardı. Bunun tek&- Halk musikisi millt ve ateşin ben· resimleri ve vakıf icaresi satış bedelinden tenzil edilir. 20 senelik tavfz 
muıu için müsbet bir fikri yoktu. liifmizin öz malıdır. İstikbalimizi -Oedeli müşteriye aittir. 

18 milyon muazzam bir tatlemn kurtarbacaki eklloWıd bku fe::: kaynbahağı 2004 numaralı İcra ve 1fl:l,:-; ka>ıumınun 126 ıncı maddesinin 4 ün· 
ruhunu göz göre göre hiçe •YBD kötü r O e uru 6a ca -
bu eanatkarm fikirlertni ne ile t&9- ,.ruara ela ı6a yummamabJıL eü fıkrasınca, bu gayri menkul üzerinde ipotekli alacaklılar ile diier" 
llf edellWrim. Büa S1Jll · allkadaranm v• irtifak Ju~kkı aahiplerinin bu haklarını ve ~usuaiJle 

S.7i•• 7 
:. ..: 

• 

VOcudünOz bir tehllkenln yaklaşttiant haber veriyor : 

rip! 
Hemen AS P 1R1 N : grip, sotukatgmlığı ve ağrıların emniyetli 

' illet ASPiRiN alımz f Asplrln'ln iyi tesirini pek az sonra 

görecoksi n iz. 

ısrarla 

20 ve 2 tabletlik şekillerde bulunur. 

Her teklin QstOndekl EB markası aldığınız malın 
hakiki oldutunun ve iyi tesirinin aarantisidJr. 

İnhisarlar U. Müd~rlüğünden : 
~ 

Cin i: l\Iiktnn Beheri Tutan % 7,5 teminatı eksiltme 
Lira K.Lira K. Lira K. Şekli Saati 

Matkaplı daire 
desteresi. 
Dikistirinli kola 

1 adet - - 650 - 48 75 

2000 kilo - 85 700 - 5~ 50 

Pazarlık 14 

Açık 14,80 
1 - Şartnameleri mucibince satın alınacak 1 adet matkaplı da. 

ire desteresi ile 2000 kilo Dikfatirinli kola hizalarında yazılı usullerle 
eksiltmeye konmuştur. 

lI - Muhammen bedelleriyle muvakkat teminatlan hizalarında 
,gösterilmiştir . 

lII - Eksiltme 16. 1. 939 tarihine rastlıyan pazartesi günü hizala· 
rında yazılı saatlerde Kabataşta levazım ve mübayaat şubesindeki 

Alım komisyonunda yapılacakır. 
lV - Şartnameler parasız olarak hergOn sözü ge-çen şubeden alı

nabilir. 
V - Daire dııneresi eksiltme:;ine iştiı-ak emek istiyenlerin fennt 

teklif ve kataloklannı ihale gününden bir hafta evveline kadar 1n· 
hisarlar umum müdUrlUğil tütün fabrikalar fttbesine vermeleri )Azım· 
dır. 

VI - İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatlerde % 
7,5 güvenme paraJariyle birlikte yukarıda adı geçen komisyona gel~ 
meleri ilan olunur. (9378) 

. * 1 - idaremizin CJbalı Tütün ve kutu :tiabrikasmda hilen mevcut 
olaıılarhı. mayıs 939 gayesine kadar birikeceği tahmin edilen 160.000 
kilo tahta parçası pazarlık suretiyle s&tılacaktır. 

11 - l\luhammen bedeli beher kilosu 50 santim he.!l&biyle 800 lira 
ve yilzde 15 teminatı 120 liradır . 

III - Arttırma, 13. 1. 939 tarihine rastlıyan cama gilnO eaat 16, 
80 da Kabat.nşta levazım ve mübayaat 4ubesinde milte.şekkil komi .. 
yonrla yapılacaktır. 

IV - Nürnuneler CibaJi TiltUn ve kutu fabrikasında g<SrUlebilir. 
V - İstekJilerin arttırma için tayin edilen g1in ve saatte yüzde 11 

teminathtriylc birlikte yukanda adı geçen komis)'Ollll gelmeleri HAD 
o1unuı-. (!1484) 

• 1 - Şartname ve numunesi mucibince satın alınacak 90000 metre 
kırmızı çizgili kanaviçe kapalı zarf usııliyle eksiltmeye konmuşta'r. 

lI - .Muhammen bedeli beher metrcai 12 kuruş hesabiyle 10800 
lira ve muvakkat teminatı 810 liradır. 

III - Ekı:1iltme 21 - 1 - 939 tarihine ra thyan cum rtesi gUnü saat 
11 de Kabatnşta levazım ve mübayaat şubesindeki alım komi yonınıda 
yapılacaktır. 

lV - Şartnameler parasız olarak hergün sözü geçen şubeden ah
nnbileceği gibi nümune de görülebilir. 

V - Mühürlü teklif mektubunu kanuni vesaik ile yüzde 7,~ gil· 
venme parası makbuz ve banka teminat mektubunu ihtiva edecek o
lan kapah zarfların ihale J?Ünil en geç saat 10 a kadar yukarıda adı 
geçen komisyon başkanlığına makbuz mukabilinde verilmesi H\zım • 
dır. (113). 

* I - Kısa müddetle teslim şaı·tiyle 28X35 eb'adında bir tarafı 

temizlenmiş idare monogrammı havi iyi cins 150000 adet mantar p~ 
zarlıkla satın alınacaktır. "' 

Il - Eksiltme 12 • 1 - 939 tarihine rastlıyan perşembe günü saat 
14 de Kabataşta levazım ve mübayaat .şubesindeki alım komisyonun• 
da yapılacaktır. 

III - İsteklilerin eksiltme için tayin edilen giln ve saatte teklif 
edecekleri iyi cins mantar nümuneleri ve yüzde 7,IS gli\'enme parala
riyle birlikte yukarıda adı geçen komisyona gelmeleri ilan olunur. 

"114" 

faiz ve masrafa dair olan iddialarını, bu ilAnın neşrJ tarihinden itibaren 
20 gUn içinde evrakı müsbiteleriyle bildirmeleri icabeder. Aksi halde 
haklan tapu sicilli De sabit olmadıkça satış bedelinin payla~!llaaındaıı 
hariç kalacakları ve daha fazla malftmat almak iatiyenlerin ıs -1 - 989 
tarihinden itibaren berkesin görebllmeal için a~ık bulundurulacak olan 
arttırma fartnamesfyle gs·a - 1849 numaralı 4osyaıına mOracaatlan 
IJ&n olunur. (108) .• 



.., ... ~&RllABAH 

•. .. d f - - ·", ,· ' -Aylık temidiklerimiade candan 
gelea bir sevsi ile ka1Jandığımm Sabah, ötle ve akşam her yemekten sonra 

F EM 1 L Daima Radyolin 
ile dişlerinizi fırçalayınız 

ve BAGLARI 
Balolarda bile en ine~ elbiselerimiz 
altında .ezilmez, lıu hareketimizi kolay
lqtırır, mikropsuz, temiz ve sıhhi bir 
idealdir. 

Sıhhatinin kıymetini takdir eden he.r 
bayan um.um dOnya bayanlarının şfik .. 

ranla kullandıldarı 

FEMİL ve BAGinı 
Daima kullanırlar. 

KOLi Nos kul!anınız .. Lez: 
zcta boş, dışlen 

RADYOLiN 
Miistesna bir formülle ve azami 

1trne ile yapıldıgı ve rl'kabet kah 1 
etmez bir fiatla satıldığı için yurd· 

da ecnebi mamnıatının hakimiyet1 
nI ortadan kaldırmıştır. Kazandı~ 

bu rağbet sebebile elde hiç stok bu
lunmadığından da mUtemadıyen ta-
?.e ihzar olunarak piyasaya çıkanlır. 

Radyolin kullanınız; sade di~ • . 
lerinizi temizlemek, korumak ve gtı.. 
zelleştil'mekle kalmazsınız, Yerdiğt-

niz para da kendi cebinizde kalmııt 
olur. 

antiseptik inci gibi parla-
DIŞ MACUNU tan Kolinosu 

li~~~~~---·••••dünyada mil· 

•• 
Sabah, Oğle ve Akşam Her 

vonlarca zevat 
J 

ffYe seve kullanırlar. Tüpün muhteviyatı teksif edilmit oldu· Yem1?kten Sonra 
iundan uzun müddetle ihtiyacınızı temin eder. . . . 
Büyük tüpD 40, küçük tüpil 22,50 kuruştur. 

Nafıa V ekiletinden : RADVOL-iN 
15: 2. !)39 çar amba ıunu saat 15 te Ankarada Nafia vekaleti bina

sı içinde malzeme mudıırltiğ(i oda.::ıında toplanan malzeme eksiltme ko

misyonuncln 7530 lira muhammen bedelli 50 ton telgraf teli ile 200 kilo 
bağ telinin kapalı zarf usuliylc eksiltmesi yapılacaktır. 

(Yerli mah için de teklifte bu1u rnla1Jilir.) 

Eksiltme ı,artnamesi ve teferruatı bedelsiz olarak malzeme mlidilr
Wğünden alınabilir. Muvakkat teminat 664 lira 75 kuruştuı-. 

İateklilerin teklif mektuplarım muvakkat teminnt ve şartnamc~inde
ki yazılı vesaik ile birlikte ayni gUn saat 14 e kadar mezkur komi8· 
yona makbuı mukabilinde vermeleri llzınıdır. (3508) (9493) 

Bqawı a ağrıyor ? 
Gripten mi yatayoraunm ? 
R-atizmaruz ma teprendi ? 
Diflaidn aiıuı sizi çok mu 
ralaabız ediyor ? 
Hemea bir tek kqe 

mmırn 
ALINIZ 

--· Dr. iHSAN SAMI --
8AKTERJYQLQ JI 

LABORATUARI 
Umumt kan tahlilAh, frengi nok

tafnazarından Vasserman ve Kan 
eamUUerl, kanktlreyvatı s11yllmas 

to ve ısıtma hastahklan teşhisi 
drar, balgam, cerahat, kazurat l 

u tablttAtl, Oltra mikroskop\, hu 
ust aşılar Jıtlhzan. Kanda Ure 
lcer, klorOr, kollesterio miktar 

annın tayini. Divan yolu No. 11 
Tel : 20981 

ZA'fl RUHSATNAME 
Sıhhat Ve içtimai Muavenet Ve

kaletinin 10 63 ve 29 6 1929 tarihli 
Ovomaltine, ve 10 64 numııra ve 
29.6.929 tarihli Formitrol adlı mÜfı· 
tahzarlanna verilen ruhsatnameler 
zayı olmuştur. Bu ruhsatnameleriu 
yenileri çıkartılacağından, zayi olan
ların hilkınU katmadığı ilan olunuı. 

NE0KÜRIN: BUtl\n hu rahataızhkları derhal Meçirlr ve aize aıhhatiniı 
iade eder. Günde 2-3 kaıe Mlıaabilir. 

Göz Hekimi 

Or, Şükrü Ertan 
NEOKORIN: Mideyi bozmaz ve kalbi yormaz. Tek kaşe 6 altılık 

kutu 30 kuruıtur. Her eczahanede bulunur. Cağaloğlu Nuruo•maniye cad. No. 
S Dr. Osman Şerafettin apartman 

N E O K Ü R 1 N ismine dikkat 

T. iŞ BAN KAS 'nın 
939 K. Tasarruf İkramiye Plô:nı 

32,000 LiRA MÜKAFAT 
Kuralar: 1 Şubat, 1 Mayıs, 26 Ağustos, 

1 İkinciteşrin tarihlerinde 
1 Eyliil, 

çekilecektir 
1KRAM1 YELER ı 181E30SOE~~81E30E31811E31180eOE~ 

1 Adet 2000 lirahk = 2.ooo Lira 
5 

" 
looo 

" - 5.ooo 
" 8 

" 
500 " = 4.ooo " 16 

" 
250 

" = 4.ooo " 60 
" 

loo 
" = 6.ooo " 95 

" 
5o ,, = 4.750 

" 250 
" 

25 " = 6.250 M -435 32.ooo 

T. lı Bankasına para yabrmakla, yalnız para biriktirmiş olmaz, 
zamanda taliinizi de denemis olu.ısnnuz. 

• 

kelllf:14İnden: 

Terekesine mahkem"'Cç el konul· 
muş bulunan Sadık oğlu olU Mah· 
mut Kazımın hisseli gayri menkul 

terekesinden olan Kadıköy Cafer 
ağa mahalesinde eski Bahariye ve 
yeni Sakızaağacı Şekerci bakkal ao. 

13 no. lu ki.gir bir bap ha.nenin ya
rısl ile üskUdar Kısıklıda ve Kısıklı 
caddesinde bir tapu senedine meı· · 

but ve bir kiremit altında ve iki kıs· 
ma tefrik edilmiş 146 ve 148 no. 
ları taşıyan bir bab dükkanın sekız 
hisse itibarile beş buçuk hissesinin 

ta!ep üzerine açık arttırma ile satı· 
larak paraya ~vrilmesine mahke
mece karar verilmi§tir. 

1 - Kadıköyündeki mezkur 13 
no. lu hane harici ki.rgir ve dahilt 
aksamı ahşap ve 3 kat ve bir çatı 
kattan ve 4 oda ve bir yemek odası 
ve bir mutfak ve bir sarnıç ve ikı 
hala ve terkos ve elektrik ve hava 

gazı tesisatını muhtevi "e içiniiP. 
meyvalı beş ağacı ve bir asması bu· 
h:nan bir miktar bahçeden ibaret o· 
lup elyevm şehri 20 lira kira getir
mektedir. Ehli vukuf tarafındarı 
tamamına 3181 lira kıymet takdir 
edılmiştir. 

2 - Kısıklıdaki biri ufak ve di
ğeri büyük olmak üzere iki kısm:t 
tefrik edılmis bulunan mezkur 14fl 
ve 148 no. lu gayri menkul ahşap 
olup zemmi cimento ile döşeli ve tek 
katlı olup her ikisinin de arka taraf
larında birer miktar bahçesi var
dır. Küçiik kısım şehri 8 ve büyi.ik 
kısım 15 lira ?ira getirmektedir. Jş
bu gayri me ıkulün tamamına ehlı 
vukııfca 1570 lira kıymet takdir c
d lmiştir. 

3 Satış neı,indir. Müzayede· 
ye i tirak etı"lek istiyenler kıymetı 
muhamminenin terekeye ait kısmı
nın r, 7,5 nisbetindc pey akçesi 
vermeleri lazımdır. Rüsumu tellali
ye ve 20 senelik evkaf taviz bedel· 
leri müşteriye ve ihale tarihine ka
dar 'bina vrgisi ve rüsumu saire te· 
rekeye aittir. 

4 - Satış 6 2/ 939 tarihine mü
sadif pazartesi günü saat 14 ten 16 
ya kadar Üsküdar ikinci sulh hukuk 
mahkemesinde yapılacaktır. Tereke
ye ait hisselerin kıymeti muhammf
nelerinin % 75 ini bulmadığı tak
dirde en çok arttıranın taahhüdü 
baki kalmak şartile müzayede 15 
gün temdit olunarak 22/ 2 939 tari· 
hine müsadif Çarşamba gUnU saat 
14 ten 16 ya kadar tekrar- devam 

edecek ve en çok artbrana lhalei 
kattyelert icra kılınacaktır. Bedeli 
ihalenin azami 5 gUn zarfında mah

keme veznesine yatınlınası ea,rttır. 
Aksi halde müzayede bozularak 
bundan hasıl olacak zarar ve ziyan 
ve fark ve faiz ve masraflar ondan 
bila hüküm tazmin ettirilecektir. 

5 - !§bu ıayrl menkuller üze· 

TORK HAVA KURUMU 
Büyük Piyangosu 

3 Uncu Kaside; 11-lkincikanun-939 datllr. 
Büyllk ikramiye : 50.000 Liradır. 

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

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

ve bahtiyarları arasına girmiş olursunuz .•. 

İstanbul Belediyesi İlanları 
......................................... 

İtfaiye ambarında bulunan ve hep iı e 176 lira 42 k ıru bedel tah 

min euiJcn hortum ve bahçe rekoru, Jf opat'lor, Benzin angı tulumba~ı, 

Odun baltası eski batumiy& ve~ire gibi h rda a atılmalc üzer 

aı;ık arttıt·nıa~ a konulmuştur. Eşyalar İtfaiye an barında lıstesiyle 
şartnamesi levazım miırudlügunde gorulebilfr 1 tekliler 18 lira 23 

kuruşluk ilk teminat makbuz ''e) it nıcktubıylc b raber 2~ - 1 • 939 
pazartesi günü saat 14 buçukta lar. (B) (119). 

Kapalı zarf usulü ile eksiltme ilanı 

Kayseri C. H. P. ilyönkurul 
başkanlığından: 

1 - Ek~iltnıcıye koııulnıı iş. Kayseri' de ) apılacak Halkevinin sathı 

zemine kudur temPI lıafrh:atı v·e insaatı yapılmakta ol<1uğu cihetle sathı 

zeminden itibaren biııırnm heyeti umumiye inin in~Mtı eksiltmeye konul
muı;tur. 1nşaatııı 1ıe\•cti mnumiyeı.iniıı UedeJi keşfi (127149) liradır. Bu 

bedeli keşiften sathı 7.cınine karlar ynpılan temel haf:i)at \e inşaat ke
şifnamede.ki ııisl>~t iizerincleıı tenzil ediloikt.en sonra gt"rl kıtlan kıSTnln 

heyeti tım\ımiyesi ihale edilecektir. 

2 - Bu i e ~it şwrt lameler \e e\rakı .aire ınlurdır: 

A) Ek»iltme şaı-tııametd 

A.R) J<:ksilhne .arlname ine ek ~·ırtname 

D) ı.(ukl\\elename projesi . 

C) Baj ı ıırl ırlı k i~lcri geıv•I şartnamesi 

~>) Keı;ıif ::-etvl'li, ilsil •i tıat cetvt>li, nıetrnj cetveli 

E) Proje \ e,.;air t'\THk. 

t~tiyeıılt>r lıu .ırtı anlC'leri ve e\ r.ıkı aır~j i Ka .• !; ri parti ba"kaıı

lığında gorcl.ıilirler. 

3 ı. 1kincikanuıı !1:3!l tarihiııd •n itil.ı. ren 30 gun mucldetl • ek~ilt

meye konulan bu J,uı-.lgın ih,ıle~i 30 İkiııcikfmun 939 pazarte> i guııu saat 

11 ele \İla\·ct p:ırt• m rke>ziııdc ilvôııkurııl tarafınd:ın ~ .ıJıılacaktır. 

J - Ek iltmc kapalı :.r.urr usuli ile ynpılacaktn·. 

f, - Eksıllı 1• ' ü i:;;l'J·.ık <h.?bilmck için 11. f°a mud ırltiglind ıı alın

mış ehliyetnanı • .lr c n·i st•n ııiu ticar t oda ı vesıka mı ıbr.ız etme i Ye 

bir muhcııdis \l'\a fe1 mC'mtıru İ tihdcım C)l n J ~artıır. 

G Mu' ,ıkk-ıt tem 'ııat miktnrı ,8500 J Jı ·adır. 

7 ..._ T"klıf m ktl pl.ırı \ uk. rd.t ) , ı ı gun ve ı ten bir t ev • 

veline k:ıclar ı)arti lıa:-;k, nlıgıı a ı rnl< ı mu al>ilinde \Crilec ktir. Pos • 
tada vukubnlacak l{t:cıkmıch·r kulıu edilmez. (9554). 

lstikall takvimi 

rinde tapuca mü11eCCel ve gayri mU

secel hak sahibi olduklarını iddıa 

edenler varsa ilan tarihinden itiba· 

ren 20 gün zarfında evrakı müsbi

telerile birlikte mahkemeye müra

caat eylemeleri ve aksi takdirde hak 

ları tapuca mUseccel olmıyanlar sa
tış parasının paylaşmasından har'ç 
tutulacaklardır. 

6 - Daha fazla malfımat al

mak istiyenler mahkemenin 939/ 99 

No. lu tereke dosya.Sına ve gayri 

menkuJleri görmek istiyenler de i

çindeki kiracılara müracaat etmeleri 

ve talip olanların da satış günü mu· 
ayyen saatte Üsküdar ikinci sulh 

Luhrevi ve cilt haatalakları 

Dr. Hayri Omer 
Ôtleden aonra Beyotlu Atacami 

karşı:unda No. 38 Telefon 4135S 

ıstaabul Asli~ e V~Unctt Hukuk 
Mahkemnbıden: 

Klrkor kızı Nektar Berovig ve. 
kW awkat A. Kaw• tarafmdan 
mUvekkilinln kocası ~ntafıJ\do. 
Rumeli caddesinde GUneş apartımcı 
nının üç numaralı dairesinde mukim 
Pol Beroviç aleyhine mahkememi· 
zin 1938 941 numaralı dosyasile i
kame olunan ihtar davası için ika
metglhınm meçhuliyeti tahaRkuk e
den müddeaaleyhe illnen arzuhal 
sureti tebliğ olunduğu müddeti geç. 
tiği halde cevap vermediği cihetle 
yevmi mahkeme olarak 8 2/1939 
tarihine mUsadif Çarpmba gU
nU saat on dörtte tayin edilmiş 
olduğundan milddeaaleyh Potun be· 
rayı muhakeme mezkftr gUn ve sa~ 
atta bizzat veya tarafından musad
dak bir vekil gönderilmesi IUzumu
ilfLn olunur. (13680) 

==================== Sahibi: A. Cemalettin Saraçotlu 
hukuk hakimhğinde hazır bulunma- Nefrİyat müdilrü: Macit ÇETiN 

ları lüzumu ilan olunur. Baaıldııı yer: Matbaai EWi•zİ7a 


