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Ve O/dürdü 

İbrahim Beyin Mevkii 
Çok Müşkülleşmişti 

Halit Fenı-siz isminde bir zata 
ait olan ve §Oför Habibin idaresi:r 
de buluus.n 3057 numaralı Şişli-I<'a· 
tih otobüsU Şişli Etfal hastahanesi 
civarındaki IWçUk bahçe sokağın· 
dan geçerken bu sokaktaki 19 nu· 

maralı evde oturan Denizbank me
mur:ı.lrmdan Maiımut Cabbarkan 
isminde pir adamcağız e'ı:inden çık
nuş ve caddeye doğru ilerlemiştir. 

Enver paşanın Cedit/erle Ayni 
Fikirde Olduğu Muhakkaktı 

Nitekim mektup geldiği gün Hı-
1'8.him bey derhal Enver pa anm 
yanına gitti ve ı aşaya milthis b"ıı· 
iltifatla o.zc b ,., adı. Oğlc yemeğit•ı 
beraber yemeğe da\ et etti. 

1ste ilk defadır ki Env r p l 

ile lbrahim bey knr. ı k rn.- b"r
birlerine karsı aldıkları s n ı ' 
Jetten ari olarak konu yor ardı. 

Enver p a tecrübeh b r port -
kn adamı sıfatile bunu hlç a.nh m: · 
ma.zlıktan geldı. Kendisi ıle ilk ko
nuştuğu gUndcln vaziyette söze hac;
ladı. Buharamn dünkü \'C bu~ l·ü 
vaziyetlerini tetkik ederek fiki ı lcıı · 
ni açıkça söyledi ve nihayet dedi ki· 

- Burada mücadelcmızin escı.

smı, hedef ini Buhara istiklfıli teşkil 
edecektir. Burada çıkacak bir har
ket yakında Hivede ve diğer şehir
lere de ::ıkayet edecektir. tşte o za
man ruslann burnlarda tutunmac:ıı 

mU§kUl olacaktır. 

İbrahim bey Enver paşayı din
ledikten sonra ne yapacağını şa§ır
dı. Çünkü Enver paşanın fikirleri 
tamamen Basmacılann yahut (Ce
did) lerin fikri idi. F..sa.'ieJ\ o giine 
kadar cereyan eden hadiseler de 
Basmacılann Enver paşaya taıaf
tar oldukları anlar;ılm1ştı. 

Şimdi tbrahim bey ne ya.paca~
tı? Bu oldukça mühim ve hnlli m~
kül bir mesele idi. Erwcr paşanın 
Cedidlerle tnmamen nyni kafa.da ol· 
duklan ınuhakkakb. lbrahim be~ 
de Cedidlerc düşmandl. Halbuki E
mir tarafından gelen mekturt.ı. En
ver paşa ile birlikte hareket ctme.c;i 
de bildiriliyordu. 

Bu takdirde Enver paEıanlll mu
va f ·iyeli kendisini z:ıyıflatmfl.:ı: 

mı._ h? Enver paşa gibi Türkiye<it> 
bulunmuş ve genç Türklerin başın
da yüksek bir mevki sahibi olarak 
başkumandanlığa. kadar ~ıkmış \' • 1 
Abdülhamit gibi 33 yıllık bir sult;m 
\"e bir halifeyi tahtından indirmış 

olan Enver paşa muvaffak olduktan 
sonra Emirl atmaz mıydı? Bundan 
kolay bir iş olamazdı. Amma.. B ı 
gilnldi vaziyette denize düşen .fıl:ı
na. sarılırdı. İbrahim bey çok düşün
mek istediği zaman nargilesini dol
durturdu. 

Yemekten sonra Enver ~a il~ 
konusurkcn: 

- Paşa .. dedi. Müsaade ederse
niz şöyle karşılıklı birer nargile dol
durclım. 

Enver p~a nargile içmezdi. İb
rahim beye: 

- Siz nasıl isterseniz yapımz. 

Ben içmem .. dedi. Bundan sonra lb
rahim bey nargilesini tolı."Urdata to
kurdata düşünmeğe ba§ladı. Filva
ki Enver paşa ıle şundan bunda , 

konuşuyorlardı amma... Aldı fikT i 
hep ne yapacağında idi? Ne karar 
vereceğinde §aŞlrmlştı. Düşünüyor, 
taşımyor, fakat bir tUrıti kl!.rar V•!

remiyordu. 

Kendi kendisine: 

- Bakalım .. dedi. Hele bir kaç 
gUr. g~.sin. 

Fakat bu bir kaç gün zarfında 
Ali Riza bey kuvvetlerinin Kuktaş 
üstUne geleceğinden haberi yoktu. 
Maamıı..fih Enver paşa ile İbrahim 
beyin konu{1Illaları, öğle yemeğini 
beraber yemesi sonra keyifli keyifli 
nargile içmesi haberi bir fuı içinde 
Buharaya yayılmıştı. 

Bu arada Ali Ria bey ile Osman 
-oca da keyfiyeti duymuşl :rdı.Ama 

sebebini bilmiyorlar, kendilerinden 
zannediyorlardı. 

Ali Riza bey bu vaziyet karşı
ımda ileri harekete devam edip et
memekte mUtereddit kalmıştı. 

••• 
lbrahim bey ikinci defa doldurt-

muı olduğu nargtlesfnl tolrnrdatır· 

ken Enver paşanın sözlerini dinli
yor, bir taraftan da Emirin vermi§ 
olduğu emıi dUşünliyordu. tşte bü· 
tün zcktisı, mchareti §U dakikada 
belli olacaktı. 

Enver paşa i ter istemez başınd'l 
kalmıştı. Onu ba.~mdan defetmek 
lazımdı. Fakat nasıl? 

öyle bir manevra yapmak icab e· 
dı~ ordu ld .. ne Emiri kızdırsın ve ne 
de Enver paşayı kendisine düşman 
etsin .. 

Enver paşa Buha.raıun istiklfiliııc 
aıd fiJdrlerini söylerken tbrahim bcv 
sanki bir hayal içinde yUzüyordıJ, 

Eğer dikkatlice yüzüne ve gözleriM 
bakılsa neler düşiindi.ığünü anlama~ 
işden bllc değildi. 

İbrahim beyin muhakeme~i he; 
ayni noktada toplanıyor Ye bir tUr
lü kendisini feda edemiyorrlu. Hat· 
ta bir aralık kızıyor: 

- Uzaklardan gelmi§ bir adrur. \. 
ne diye teslim olayım .. diyor. Son
ra ilave ediyordu: 

- Muvaffak olursa kendi elim.~ 

düıımanıma teslim olacağım .. 

Ninayet Jbrahim bey konuşurk~•\ 
dU§üne duşüne planlarını yaptı. tb
rııhim bey tarafdarlarından dah·&. i 
dcğrnsıı emir istiyenlerden Ş.ı.n ı 
Sultan vardı. Filvaki Bacımacıiardan 
ola:ı Ş.u? ~ultan. zeki bir adam ol-ı 
dugu ıçın Jbr ahım beyle de iyi ge-
çiniyor ve onun da gönlüııi.l hoş edi
yordu. Dnha do~rusu hatırını say .. r 
görünüyordu. 

lbı'tlhim ~.,, .... nver paşayı bı•· 

kolayın! bulup Şan Sultanın başını 
yollnmıya karar verdi. Bu, çok y~ 
rinck ve ~ok guzel bir iş olacaktı. 

~..-vcıu keneli vaziyeti mi.ikemm~ 
len kurtulacaktı. 

Bundan başka Enıiri de gücer•
dirmcmi~ olacaktı. 

Eğer Enver paşa kazanırsa ken li 
menfa.atine uygun bir va7Jyet ha~.ı 
olursa onunla da anla~abilirdi. En-1 
ver paşa kaybederse kendisi içi.1 
hiçoır mesele yoktu. 

Fakat tam bu sırada otoblis 
kendisine çarpın~ ve şoför manau
ra yapmak isterken aı·abanın calll
ları da kırılmıştır. 

Müsademenin tesiri!e ağır Ja
ralanan Mehmut Cebbarkan hemf'ıı 
Şişli Etfnl haıı~'lhanesine b.ldırıl· 
mıştır. Fakat yaraları çok tehlikeli 
olduğundan biraz sonra 61mU4tür. 

Şoför hô.diseden sonra firar et
miştir. Gece yakalanmış olması 

çok muhtemeldir. 

Çifte Katil 
Dursun 29 
Sene Yatacak 

Tevkifhnncde Bekir isminde bi" 
katili mangal ayağından yaptığı bı
çak ile 13 yerinden vurarak öldür~ 1 

çifte katil Dursunu muhakemesiııe 
diin ağır cezada devam olunmuştu·. 

Dünkü celsede evveli t.evkifham.ı 
doktoru Jak Barbut dinlenmişti:. 

Mumaileyh demiştir ki: 
- (Bekiri lıen muayene etmiş

tim. Ceketin sağ yaka~ına ve lcola 
yakrn kısmına te:iadüf eden ke.iik
ler bıçakla yapıJan darbelerden te
vellüt etmiştir. Cep jçerisindf"n yır

hktı. B1~aktıuı hasıl olmaz. 
Zaten cekette kesik olarnk gö

rülen yerler yaralara da tevafuk 
etnıc kte ve bıçagm ıçerid"'n dışa.. ı 

doğru değil dışarıdan içeri doğı u 
girdiğini gö'3termektcdir.) 

. Bunu. müteaki~ şahit o!nrll.k gar. 1 
dıynıı Hüseyin oglu Hasan dinlen-, 
miştlr. 

(- Ben Dursunun Kayın pede
ri olan Alinin 49 p:ıket ehTarmı y:t· 
kaJnınıştım. Bundan dolayı b:ı.'1' 
muğb<'rdir.) 

Bundan sonra suçiu Dursun~t.1 
bir istidası okunmuştur. 

Mumaileyh bu istidasında vak' 
anın kin "e iğhirıı r yüzünden hruııl 
olmadığını söyliyerek esasc.-ı ~ki-._ 
den 20 sene hapse mahkum edilnıi~ 
bulunduğundan bu cezanın kendi~i
ne kafi görülmesini yalvarmakt:ı 
idi. 

Bundan sonra Feridun Bagana 
Fakat şimdi Enver paı,ayı ba • iddianamesini okumuştur. 

şından nasıl atlatacaktı? 

13u noktaı nazarını çok yerin ıe 
bir hareket buldu. 

iddianameden sonra muhakemtı 
Enver paşa İbrahim beyin yanı kararını vermi~tir. Bu J.arara göm 

nn gdcli tıım 3,5 ayı geçmişti. Bu Dursun mahkfuniyetleıin bir araya 
mUcldet z:~rfında şu ve bu kelimeler- gelmesi dolayısile 20 senelik eski 
le paşayı oyaladıktan sonra nihayet mahkumiyetine 9 oone 22 gün ila
müsbet cevab gelince atlatması ve- ve olunmak surctile 29 sene, 22 gü~1 
yahud buna teşebbüs etmesi mühim hapis yatacaktır. 
bir hfı.dibC olacaktı. Aynca 38 Jirn muhakeme ma:J-

Enver paşanın yanından ayrılıp raftnı da kendisi vcnneğo mahkum 
evine gidince hep bunu düşündü. Ni- olmuştur. 
hayet kendisinin Şan. Sultana gide- vvvvvvvvvvvvvv....,..,,....,..,,"""""""-A.~.,..A.• 

rck müzakere etmesi ve Em•er ım
§ayı başına atınası en kısa yoldu. 
Buna karar verdi. Gece yarısı abna 
atlar atlamaz beş kişilik maiyeti ile 
birliktie Şan Sultanın yanına gitt:. 
Filvaki 1hrahim beyin Şan Sultaıını 
yanına gitmesi munim bir hadi~·~ 
idi. "-'unkü bu zata göre Şan Sultan 
ikinci derecede bir kumandan sayı· 
lırdı. İbrahim bey bu rolü yapmak
la hem kendisi jçin iyi bir propagan· 
da yapın~ oluyor ve bir taraftan da 
Enver paşa i§ini halletmiş bulunu
yordu. 

Bu hareketten hiç kimsenin habe
ri yoktu. Hatta karnrgfilıtakiler bi
le 1bra.him beyın nereye gittiğiııi 
bilmiyorlardı. Şan Sultan (Hi~ar) 
da idi. 

1ki gün içinde gece gündüz deme
den Şan Sultanın karargahına ye
tişti. Şan Sultan hiç Umid etmediği 
bir zamanda tbrahim beyin ziyııre
tini fevkalMe olarak k8J'§Iladı. Ev
velA gururu çok okşanmı§tı. Böyle 
bir bey kendi ayağına bir memleket 
ifl için geliyordu. Bu az bir paye ve 
ıeret değildi. 

(DeTamı Yar) 

Bir adamın bacağı 
koptu 

Balta limanmd:ı oturan Mısır 
prenseslerinden Bayaıı Sc.:nihaya nit; 

olup Kahire ~8 1111ma•·a1ı pilakayı 

taşıyan ve ayrıca Mımr turing ku· 

lüp 1şaretini U!.~ıyu.n otomobil dün 

gece Yunan tebasıncfo.n Jorj Di
mittinin idareslııdc M:ı.::l ... ktc;.n g-!

çerken Ahmet isminde Lfr adamı 
c;:arpmıştır. 

Müsademede Ahmcdin sağ ba
cağı kopmuş ve hastahaneye J,:.Jdı-
rılmıştır. .... 

Bir gencia ayağı kesildi 
Dan sabah !Caraköy ile Tophane 

arasında saat 6,15 ele feei bir trıım
vay kazası olmuştur: 

Berç isminde bir ermeni çocuğJ 
165 numaralı Beşiktaş-Fatih tram
vayının 532 numaralı romorkunun 
ön kapısına atlamak istemi~. 

Fakat buna muvn.ff ak olamıya.-

İstanbul Barosunun 
F evkalide içtimaı 

Dünkll Toplantı Bir Haylı Gürül
tülü ve Münakaşalı Oldu 

Dünkü içtimadan bir ğöriinuş 

"İstanbul barosu,, mın geçen 1 
hafta yapılaımyan fevkalade he
yeti umumiye içtimaı dün saat 14 
t& yapılmıştır. 

Bu toplantıya 650 mevcutlu ba ı 
ro azasından ancak 240 kişi iştirak 
etmiştir. 

Dün yapılmam kararlaştırılan 

senelik toplantı; bu sebeple yani 
tam ekseriyet olmadığından gele
cek haftaya tehir olunmuştur. 

Dünkü fevkalfide içtimaı tam 
saat 14 te reis Hasan Hayri açmış
tır. 

Evvela zabıt okunmuştur. 
Bu sırada bazı avukatlnr; ge.

çen celsenin ekseriyeti etraf:nrla 
bazı sözler söylemişlerdir. 

Bunlar; geçen seneki içtimaa 
iştirak edenlerden umumi heyet 
defterini imza edenlerin 896 kişi
den ibaret olduğu halde bunun 
zabta geçmediğini söylemişler ve 
münak~nlarda bulunmuşlMdır. 

Reis Hasan Hayri bunlnra kar
şı izahat yollu bazı sözler söylemi~ 
ve bu sıradn avukat Ml.imin Mus
tafa bir takrir vererek, geçen sefer 
yapılan intihaba nazaran, ek.cıeri

yet mevcut c::ayılamıyacağına dair 
bir takrir veı miştir. 

Fakat reis; Baro dahili nizamna
mesi mucibince, ancak 50 kişi

lik imza tahtmda takrir veri!irst\ 
müzakere edilebileceğini söyledi
ğinden bu takrir mü:ıakere\'e kon
mamıştır. 

Bunun üzerine avukat :Mümin 
Mustafa, şifahen takririni tekrar 
etnıek istemiı;; buna da mii~aade o
luıımaymca bazı gürültiller ve mil 
nakaşalar olmuştur. 

Reis, burada söz alarak, bugün 
kü toplantının 1 meclisi idare aza
lığı ile, 2 ihtiyat aza intihabına 
münhasır bulunup geçen seferki 
toplantının bir devamı mahivetin
de olduğunu, binaenalevh ba!ıkal . ~ 

bir şeyi müzttkerc olunam1yacaii'ı-

Sevgilisini bıçakla 
yaralamış 

Bundan bir mtiddet evvel Şişli
de Osman beyde sevgilisi Anjeli 1 O 
yerinden bıçaklıyara.k öldüren Ru
penin muhakemesine dün ağır c:e?.<t· 
da devam olunmuştur. 

ııı söylemiş ve gi.irültü, patırdıJar 

arasında intihabıı bıı.tJlanmıştır. 
İntihaptan evvel geçen sefer 

:avukat Ali Haydarla he1 ~ber mü
savi rey alan avukat Kıbrıslı Celal 
söz alarak hakkından fel'8gat etr 
miş olduğunu söyie.miştir. 

Bundan sonra hazır buiuııanlar 
rey verme~er başlamışlar ve reyle
rin tasnifinde Ali Haydar Özken 
tin 118, Ktbrı.sh Celalin 112 rey al. 
dıkları ı; ki~iııin mUsienkif kaldığı 
ve t kişinin de başkalarına rey 
verdikler! görülınüştilr. 

İhtiyat azalıklar için de bay 
Nilzhet ve Ekrem llh:ımlnJn diğer 
nımızet Bayan Berat ve İhsandan 
fazla rey alarak intihabı kazandık 
ları anla~ılnnştır. 

Runu müteakip Reisicumhur 
İsmet İnönü ile B~vekil CelAI Ba
yara ve egki adliye vekili Sauçoğ
lu Şükrii ile yeni vekil Bay Fikre
te \Oktan ve ta:r.im telgrafları çe
kilrr.e~ alkışlar arasında. kabul o
lunmuştur. 

lçtinıadan sonra bir muharriri
miz baro reisi avukat Bay Hasan 
Hayri ile g._,rtışmtl','ttir. 

Mumaileyh, bA.zı avukatların 

idare meclisine seçilmesi beğeni] -
mediğindcn bu itirazların ileri 
ge!diği ve bazı itirazların işe ka
rıştığı hakkındaki dedikodulara 
cevaben şu beyanatta bulunmu9 -
tur: 

ldaı·e mclisi izası olmak 
demek avukatın kıymetli vakit ve 
sA;.;fnclcn fedakarlık etmesi de-
mektir. ' 

Arkaıfa,rarın bu fedakArlığa 
tehalük göstermesi çok ~ayanı ifti
har ve memuuniyettlr. 

Heyeti umumiyede söz almak 
ve münakaşalar yapmnkt& mesle • 
fe karşı alfikRyı gösterir. Binaen
aleyh bu sevinilecek bir ,eydir. O
nun için itirazı hakkındaki dediko 
böyle bir Ş<'.vclen tenzih d · 11 rını.,. 

Toplanblar 

Kongreye davet 
Bursa kız • Buraa erkek liaesi 

mezunlar kurumu renel aekreter
lij'İnden ı 

f_R_A_D_Y_O_ 
PAZAR: 8/1/939 

12.80 :Müzik (kuçük orkestra) 
1 - Cezair süitinden Blidah

da ak am hülya ma dalış. 
2 - Afrika silit - I • 1'0."urma

hal'm ~mrkısı 2 • Moresk dausı, 
3 - Afrika şarkısı. (8. Colerid

ge - Tay lor). L. Artok terWıi. 
3 - Mazurka - }t"antazi 

Robert Leuschner. 
(T. 

4 - Rnksan süitten hazın val 
(E. Künneke), F. 1\fnr:ıza. ı:er. 

18.00 Saat, ajaus haberleri, me 
teor, - Ankara, ıs. 10 !üzık 'kü
çük arkestra devam) : 

5 - Kukkuk - Po.ka tHans 
Thaler op. lö - U Hartman terti
bi.) 

f; - Çamlıkı:a gt1ueş ıKarl 
Blume), 

7 - Çalı kuşunun öltüğil di -
yar opcrethıclen potpuri (Iı". Le -
har). 

8 - N hira entermezo ('L. Si-
ede - V. Görge1 tertibi). 

13.45 - 1:tirk mUziği: 

l - Tamburi Cemil - Peşrev. 
2 - Sophi Ziya - Şarkı - Bah-

çenizde bfr gül ol am. 

3 - O man Nihad • Şarkı -
Akşam guncşi. 

4 - Arı! Bey • Şarkı - Sırma 
saçla yare ki mhaber. 

6 - Mesut Cemil - Tambur 
taksimi, 

6 - Rahmi Be~ - Şarkı. Söy, 
le ey mutribi nazende. 

7 - Saz semaisi 
Okuyan: Müzen en Senar, 
Çalanlar: Vecihe, Ruşen Karıl 

Cevdet Kozan, l\! e.sut Cemil. 

14.15.14.30 Konuşma (ev ka
dını saati). 17.30 Milzik (dan.!!lı 
pazar çayı), ı 8.30 Saat, ajans ha
berleri ve meteor - Ankara. ı 8.40 
Tttrk mttzffi. 

İnce aaz faelı: Uşşak. 

Tahsin Karakuş, Hakkı Der -
man, Eşref Kadri, Ha.san GOr, B. 
Otıe.r. 

19.45 Kouu,ma (Çocuk saati) 
20.00 Türk mtıziği: k!Asik prog-
ram: 

1 - Tamburi Zeki Mehmet 
ağa Fer:.h feza peşrevi. 

te. 
2 - İsmail dede - Birinci bes. 

8 - Ağır &emai - İsmail dede. 
4 - Kemal Niyazi _ Takaim. 
6 - laman dede - YOrOk ıııe-

maJ. 

6 - Tamburi 081na.n bey _ Saz 
semaief. 

7 - Dedı • Hicaz yOrfik ıemaJ 
si. 
rük semai!i. 

8 ~ Şakir ata . F~rehnak Yil-
9 - Zekai dede • Ace m.a.firan 

beste. 
10 - Nazım efendi • Kub&y _ 

yer beste. 
11 - Sadull&h ağa _ Mubay

yed .semai ve 8eçilm!f şa.rkıla.r. 
21.00 - Saat, esham, tahvilat 

kambiyo nukut borsası (fiyat) 
21.15 Müzik (Riynseti Cumhu; 
bandosu, şef İhsan Kilnçer). 

1 - .l\Iaı·ş - Master Loufoe (J. 
Bonchel) 

1 - Dans - Sl:ıvische No. 6 
(A. D\•orak), 

8 - Dans • 1t[acabre (S. Sa
ens). 

C 
4 - J,,e hant de Mietral (F. 

aPadesus). 

D
• 5 - Fantezi dö P'trvaal (Y. 
ındy). 

6 - DivetiaBeman çigan (G 
P.are5). 

22.00 Müzik (muhtelif plak • 

lar). 22.45,23. Son ajans haberle
ri ve yarınki program. 

Dlinkü celsede mUddeiumunıi :rl
dianamesini okumuştur. 

~u iddianame ile Ropeııin Anjeli 

tehevvilren öldiirclüğü sabit görü

lerek ce?.a kanununun 448 inci mad
de~d mucibince cez.1landın1masını 
istemiştir. 

Kurumumuzun ıenelik kong -
resi 8. l. 939 da Eminönü Halkevi 
salonunda yapıJacakbr. Fahri ve 

faal üyelerin 9,80 da hazır bulun- ~~~~,~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
maJıınnı sa.ygıla.""lnıızlıı dileriz. llt "' 
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Muhakeme karar için kalmıştır. 

rak yere düşmiiş ve nrfl.banın altına 
sUrliklenmiştir. Kazaya, yolcular•n 
feryadı ile vakıf olan vatman 1113 
numaralı Satılmış Vural hemen ar.
bayı durdurmuşsa da bu müddet i
çinde zavallı gencin sa ğayağı ezil· 
mi§Ur. Kendisi derhal hastahaneye 
kaldırılmış, adliyece tahkikata ba')
laııılıruttır. 

Tarsusta 150 esnaf 
cezalandınldı 

Tarsus (Husus!) - Belediye s.ıh· 

h~t ~leri' le olan alulı:a..smı arttır· 

mıştn. Bir ay zarfında belediye t;u. 

limatnaroesine riayet etmiyen yfü: 

elli esnaf eezalandırllm.1.§tır. nozu" 
peynir satan bir bakktı.lın 87 kilo 

peyniri imha edllm1ftir. 

1ki fırm hamur ekmek çıkardığın. 

dan ayrıca cezala~dırılmıştır. 

~!\KVİM 
l'W'\ •• ,, ... , •••••••••• ,..,., ... olıAA/U 

8Kinunusini 1939 PAZAR 

Hicri: 17 Zilkade 1357 
Rumi: 26 lllı Kh,•n 1354 

Ka11m : 62 

Dotu aaatl: 7,21 

-
Ôfle ı 12,20 - ikindi 1 1'9« 
Akıam ı 16,57 - Yabı ı 18,'3 

fma&k: S,39 
1 





Cemiyetin yüklediği 
vazifeler 

Bir oa.mia içinde yaşıyan ferdler 
tıbk.ı bir aile efradı gibidir. Orada 
yekdiğerine karşı mütekabil hürmet 
ve riayet, samimiyet, mUnasebctler· 
de ciddiyet, fedakarlık esastır. Bu 

. prensiplere riayet edilmediği takdir
de aile düzeni bozulur. Ara.ya hoş· 
nudsuzluk, girer. Kavga baı;lar. Vel
hasıl ev içerisinde rahat bir hayat 
sürmek imkanı kalkar. Cemiyett"' 
vaziyet bu merkezdedir. Ferdler yek 
diğerine kar!1ı mUtekabil hürmet 
göstermek, hUrriy~tlerinden muay
yen bir kısmını digerlerinin hürriye
ti ile tahdid etıneğe mı•ı burdur. Bu 
en basit hakiki blr kaidf'dır. Ve ay
ni zamnn<lıt. ikna pdıltue,..i en zaru· 
rl bir prcn:-1iptir. Herkeı> istediğini 

yapm1ya kalksa, b?·şı!>ındaki arl~

nıın lıımdan muteessir olmıyacağ·ını 
dtıelhmeH"' ve dolayrnıle bit zarar 

- tevlitl e• w; derhal karşı tarafın 
aksülamcli orta}n. çıkar. inı,an bir 
fiili ifa eylerken hundan ne gibi bir 
netice hae.ıl olacağını <lü~ünmelıdır. 
Bir ferd, yttşadlğı, g~zdiği yürüdü
ğü mahallerin, yerlt•riıı, sokakların. 
parkların, bindiği nakil \•asıtaları

nm yalnJ7. kendisine münhasır olma
yıp, ayni tarzda y~ı;an, düşünen 

kimselere aid olduğunu da hatırdarı 
çıkıuınnmahdn·. 

Şimdi !Sab~hleyin j~me gid<'rı orta i 
halli bir ~hirliyi, nıeM!l\ hir istan- 1 

. bulluyu ~lalım. Evhv~ .. n r;ıl<nı;~, ~ağ. 
mur ~ltınıia b€kledikt~n sonra 
tramvaya binmu~i.ir. .A.rabanın iki 
kişi •Jttı!"acak mahallinde, kel!i felli 
bi.r zat sanki htıım:!i otomobiliııüe 

imiş g!l>i kollarım, c.y<'.klarını açmic; 
oturmaktadı ·. Za\'allı şehirli bu va
ziyet karşısında sı~ıntı gibi kerıar1 
ilişmek mecburiyetindedir. Tabii bu, 
adamın mahcub ve sessiz olmaRı 

takdirinde böyledit·. Yok, biraz aca~· 
kısmından ise, kavga ha~lamnsı ta
bii bir haldır. 

Tramvay, şehirlinin ineceği yer~ 

gelmiştir. Adamcağız iner. Yaya 
kaldırımdan kendi hıılinde gidt:rken. 
sanki deniz kenarındaki bir kumluk 
veya sun'i asfalt yolları üzerinılP. 

yarış yapan bir otomobil gibi son 
sür'atle giden bir R ı aba bir saniye 
içinde adamcağızı çamııro boğmuş 
tur. 

5000 Sene Sonraki İnsanlara 
Bırakılan Enteresan Bir Mektup 

363 Kilo Ağırlığındaki Bu Mektubu Bulacak Olan 
•• 

Ahfadımız Bugü:nkii Medeniyetimizi Oğrenecekler 
G~çen 23 eylill 1988 de, bun

dan hflş hin sene sonraki m~çhul 
ahfa.dımı:ıa bir mektup yazılıp 

gönderiidi. Derhal anlamı,ısınız • 
dır ki bu mektup, öyle bildijimiz 
mektuplardan değildir. Bu, tor -
pil :;ıcklinrle, \"e hususi bir halite-

den yapılmı~ ve iki metn 30 san
tim boyunda, yirmi sıtntim kut • 

runda, 363 kilo fliklclinde bir kap 
siildiir. Diinyadnki mektupların 

en ağırının göndeı il eliği pllırta n1M 

kezi dt•, miblakbel Nevyork bey
nchnilel fuarıdır. Bu garip n1ek • 

tup Cıyle uzaklara gönderilmemiş, 
toprağın altında on be~ metrıı de
rinliğe evkeclilmi~tir. 

Eğer bundan beş bin ~ene ev
velki cecllcrimiz lıize medeniyetle
ri, külti\rleri hakkında malümatı 

havi böyle bir mektup hırakmış ol 
salar idi ~imdi arkeoloğlarımız u-

zun uzadıya c:alı~maya mecbur 
kalmazlardı. Fakat unutmamalı 

Mektup gönderilirken 

hanenin ynrısından fazlasını ter
kip etmektedir. Din, felsefe, ter
biye, ayrı ayrı kı~ımla.rda yazıl -

mıştır. Adet ve ananalarımız, ai
lelerimiz, bürolarımız, fabrikaları 1 

mız tafsilatla yazılmış, T. S. F. ~i-Jı 
nema, sporlar, oyunlar ves!lire eğ 

hmceler de ilave ve talik edilmiş -

tir. 1 

6938 adamı bu malumata aca-
ba ihtiyaç hissedecek midir? Ken I 
di elinde zamanımız tekniğinden 

ve ilimlerinden lhıha tekenımiil e1 

mişini bulundm.,nıyacak mıdır'? 

Bu çok muhtemeldir. Fakat 
h&r şeye rağmen bilinmez ki... 

Bu kapsül beynelmilel sergi 
müddetince bir periskop vasıtasile 

gö:rülebilecek ve içinde nıewuq 

bütün eşya maddele1·in bir ikin
cileri teşhir edilecektir. 

Fuar hitam bulunca açık du

ran bu kuyuya bl'ton dökülerek 
kapatılacak ve art1k beş bin sene 

sonraki ahfadımızın keşfine bıra
kılacaktıı·. 

ki böyle lı;r mektup bu·akmak ar
;rnı:;uırn duysalar buna mın7affak 
olamazlar böyle bir ~eyi zamanı- • 
n~ıza karlar ~aklıyacak bir vasıta 
hulaınszlarclı. 

lfallrnki 1938 senesi sonbaha
rmd:ı toılrağ:ı gömülen bu kapsül 

Bu kapsülün içindeki maJünıa-

tı okuyacak 10 inci asır alimi bu- Bursada 
na ancak bir sene zarfında rnuvaf r:' k • l 
fak olabilecek ve toplanm1ş olan r a lT ere 

öyle hı.r~n olacak şekilde değil

dir. Bakır, krom ve gümüşten bir 
h&lile ile imal edilmiş ve ı:1af ba
kırın göHterdiği mukavemete ma 

bu maltlmat hazinesini hazmede- yardım Edilecek 
bilmek için on s~ııe gibi bir zaman 

sarfetmeğe mecbur kalacaktır. 

Fakat uzun zamandanberi kay
bolacak bugünkü dillerle yazılmış 

lik olduğundan iinümüzdeki beş 
bin flene z:.n·fında Nevyorkun top-

bu eserler nasıl okunacaktır? Bu
nık altına sızabilecek cleniz suyu 

Bu maksatla, bir muh
taçlara yardım günü 

kabul olundu 
nun lahribiıw kar~ı koyacakbr. nun için de tertibat alınmış, mo -

d · ·1· klA "k b" ı::ı t Bursa (Hususi) - Geçen sene Ayrıca ~·apılan husu~i tertibat pas ern mgı ızce, ası ır uga ve 
b. ı A ı~ olduğu gibi bu yıl da Halkevi sosyal 

lanıırn \·esair tehlikelerini ele or- ır c e rgo ugatı konmuştur. Ay 
yardım komitesi tarafından bir 

tadan kal<lmıcaktıl". rıca (Vent dü Nord et du ~oleol) (Mühtaç yurddaşlara yardım günü) 
Reş bin ,.eıı" sonraki ahfadımız hikayesi de yirmi Jis~ınla ve (0- kabul ve tesbit olunmuştur. önü

adeta hiç tahrip Nlilmeden kala - raison clominicale) de üç yüz dil- müzdeki 8 ikincikanun pazar günü, 
bilecek hu mektupta. mPcleniyeti- le yazılmıştır. bu maksatla şehirde faaliyete geçi-

miz hakkında ne ~rilıi mahimat bu Bundan başka üç tanmmı~ ro- lecek ve evlere uğranarak fakirler 
lalıileceklerdir, man, bazı bUyük ticarethanelerin için verilecek olan eşya toplanacak· 

Hele yazın, gtineşin her t~rafı Jrn- Bu kap:.;iiJün içerisindeki hu - kataloğları, minimini meşhur re- tır. 
sıpkavurdnğu günlerde birnz serin· susi hilcrenin darlığı müna:;ebeti- sim tabloları, zamanımızın tanın . Halkevi sosyal yardım komitesine 
lemek iı.;in otobüs veya tramvaydan ie büylik hadmde eşya ve sonra mış mu~iki parçalan, sek~en ka- Parti teşkilatımız da muavenet ede
başJarını bir:ız çıkaran kimselerin rnayi vı>ya yakıcı gazlere tahavvül dar halk mecmuaları, dört bilyük ccktir. O gün Parti ocakları sabah-
başına neler gelmez bir bilseniz. Er e<lcbılc>c~k maddeler konamazdı. . d'f h ~ .. tan akşama kadar açık bulunacak 

. . . . · gı.ızete. şımen ı er avaı seyruse- h lkt t 1 · · 
basit bir misal bu. Bir arkadaşımla Bıınurı ıçııı çok dıkkatlı davranı ~ f~r tarifeleri de bu mektubun muh ve a an op anan eşya ıçın ocak· 
Yeniköye gicierken başımıza gelfP ı k k ı -ı "ht· lar ilk teslim yeri olacaktır. Parti 

il'a \'e ar. eo og arın 1 ı~asın - tevaııımdan bir kı~mını te~kil edet' 
bir vak'adır. Sıcak bir temmuz gf:- dan istifade edilerek tübün içeı·i- leı·. başkanlığı, bir tamim ile Parti teş-
nü, öğleden sonra sıcaktan, bitkin kilatını keyfiyetten haberdar etmiş 

ı-ine konulacak şeyler seçilmiştir. Sanat, fen, endüstri, ha ickın - b h t i 
otobüsle Yf!niköye gidiyorduk. »en- İşte beş bin sene l'onraki ar..fatlımı ve u usus a azam yardımda btt· 

~re~dında ~u~n a~ada~m zın bulacakları ~ey~rden ba~~-~<l~a~k~i~m~a~l~O~~~a~t~b·u~m~iı.~~m·i•n·i~k~b~·t~ü~p~-~l~u~n~u~lm~as~ı·n~ı~t~av~s~i~y~e~e~y~~~m~~~tır~·~·~~ 
nazik, hayatının tahsili devresin; ;:o 

b b 
rı. 

ir gar memleketinde geçh mi!) 
bir zat idi. Yalnız birçok erkekler d~ 
olduğu gibi saçları dökülmüş idi. 
Bir aralık sıcak o derece tesirli ol
muştu ki arkadaşını başını hemen 
tam.amile pencereden enrkıtmıştı. 

Tam bu sırada iki koltuk il~rimizdıe 
oturan ~işmanca bir zat, boğazmi 
zevkli zevkli bir iki kere temhJedik. 
ten sonra pencereden tükürdü ve b•ı 
tükürük otobüsün tevlid ettiği hava 
cereyanından kuvvet alarak mü
kemmelen zavallı arkadaşımın açık 

alnına yapıştı. Tabii rezalet ... ve a
ğır lakırdılar söylendi. Bereket şicı
manca zat yaptığı hareketin fena 
bir eey olduğunu anlıyarak af dile
di. Ve hAdlse kapandı. 

tçtmJzde, bu vak'a gibi, bundan 
dalia hafif veya daha feci ve ağır 
badlseler geçiyor ki. Blmlardan tb
ret almak, yekdiğerimize hürmet et
mek hepimiz için bir borçtur. Hiç 
değilse bir harekette • bulunurkeıı 
yalnız kendimizi değil biraz da baş 
kalannı düşünmemiz l§zımdır. Bu -
nun çaresi de böyle bir vak'ada Z" 

vallı mevkiine düşecek adamın ye
rine kendimizi koymamızdır. O va
kit bunun ne kadar teessür duvula
cnk, rahatsız olunacak bir hal cl<lıı
gunu derhal anlarız. 

=TANGO-----• .. 
Evvela kutu a\mağa mahsus r • ' 

bir bıçakla bir kadın şapka~ından PARK OTELiNDE 1 
(1938 sonbahar modası) oaşlıya- R . .. _ 
yarak minimini bir fotoğraf maki- U Her akşam büyuk muvaffakıyetler kazanmakta olan C 

. · • •Mh f ID .... O nesıne kadar umumıyeUe kulla - M eş ur spanyo ansozu N 

nılaıı otuz beş a~et e~ya, ~unda~ı~ B p ALQMA de SANDQVAL'ı G 
sonra havanın nufuz edemıyecegı \ . A 

tübler içine buğday, yulaf. darı, 1 dinleylinAiz.MBUBGEÜTN Hsaat 1W7.30Adle Kmatine 1 
pirinç, şeker panc~w. havuç, alfa, • 
keten, pamuk ve tohum h<llinde 

tfilün)ve~ne,~~kad~par-p•mmmmmmmmmm•mm;;;;.~~-~-.--=-~--~~-~~~-.-. 
ça ve nümunelik tipte her gün 

rastladığımız ve kullandığımız ku 
maş ve çuhalar da konmuştur. 

Fakat bu mektubun esas kıs

mını teşkil eden .şey, dört band 
halinde kiiçük filler, 33 metre u-

zunluğunda olup on milyondan ı 
fazla kelime ile bin adet resmi ih
tiva e<len bir an~iklopedi, kalını j 
ve matbu yüz cilde tekabi.ıl eden 

küçük bir dosya vardır. Harfler ve 1 

rakamlar kapsülün içerisindeki kü j 
çilk bir mikroskop va~ıtasiyle o-

kuna bilecektir. Bu aletlerin inşası 

için ı4zımgelen malümat ve di -
yagramJar da vazedilmi~tir. 

Fransız Sinemacılığın iki büyük artisti 
JEAN GABi \ı1 ve MICHELE MORGAN 

SÜMER sinemasında 
Aşk ve ıef aha tin büyük ihtira&lar ve cinayetler tevlid ettiği bir 
muhitte ce ·eyan eden 1938 de en büyük m ·ikah tı kazanmış olan 

SON BUSE 
(Quai de.." Brumeg) 

Dramatik mevzulu emsalsiz Aşk Fılminde Zaferden Zafere 
koşuyor ilaveten EKLER JURNAL Buğün saat 11 ve 1 de 

tenzilatlı matineler 

Kara Ahmet Nasıl Cihan Sampyonu Oldu? 1 
Tefrika No: 19 YAZAN: TEVFiK PARS 

Pol Ponsun Koca 
Yusufa Teklifi 

'' Eğer Bana Yeni/irsen Sana 
1000 Lira Veririm,, 

-- ........ ~ ...... ···--
Pons, ona bu haberi göndermek. 

bu teklifi bildirmekle kendiı:-ıindf'n 

korktuğunu açıkra söylemi~, fakat 

Koca. Yu~uf, oııııı: hinlen'f' liralık 
l•·kiifiııe l'ağ'nwn bu kombinezon1! 
ı cddetmişti. 

Hal büyh• ıken, bir de basmm::ı 

m,ı~liıp Dlar.ak ol..ır~a Pol Ponsun 
galıbiy<'ti iki katlı ekmek kadayıf!
na dnn~t:t'kti. 

1şt" o ;ı;~ı ma n YıJ.,;uf i<;in intihar
dan baı?k:t çare kalmıyor; vt-yahut 
kaldırıp ken<lismi Sen nehrinden a 
şağı at m:ı.-ı: iı·ab ediyordu. 

Pol Pomı. . c:e badat>ad güre":~ 
kanır \'(•11111~ ı"'}lk;\i bu sefer düşün· 
mek :--ıra!i Koca ~ uımfo gelmişti. 
Yu~uf mütemadi:,rcn di.isiitıüyor. 
-· Ya bir yerinıdcn lıatalnmr da 

yenilirsem, veyahuJ tekr~r berabe
re kahrı:ıam ! 

Diye kendi kPudini yiyordu. ı 
i)yle ya!. .. I~oca Ywmf gibi bil' a

damın iki cicfa bir pehlivanla hera
bcrc ka iması, h:ısmının biı· buçu!< 
saat on:-. dayanmaı;ı ne flejnf!ktir ! 

Onun için Yusuf: 1 
- Adam sen de' diyordu, baktır,1 f 

herif dayanıyor. işi alaturkaya bo-ı 
zarım, kaldırdığım gibi şanodan rh-I 
şarıya aıanm ! Maksad ondan Jah.t 
kuvvetli olduğumu, ondan i.!stün 
buhmduğumu göstermek d<>ğil :rvıi ': 
Mesele yok'tlll'L .. 

"'* ,,. 
Güreş yeri misli göı·ülmemiı:;, cı za-

mana kadar güreş tarihlerinin kay
det nıemiş olduğu bir şekilde kalab:ı
lıkla doluyor, salonun içi ve dışı, carl 
delere kadar taşan halkla ana baba 
günii oluyordu. 1 

Evvela küçük güreşl~r olup bit-1 
miş, sıra cihanın en biiyük gürt--~inc ~ 
gelmişti. ı 

Hakemler yerlerini almışlRr, bin-1 
lerce halk, heyecandarı ne )apacak
larını şaşırmışlardı. 

Salonda hazan müthiş lJir uğul· ı 

oluyor, bazan: 
- Çıt! 

Duyulmuyordu. 
O devirlerin en tanınmış spor mu

harril'lcrinden ve güreş hakemlerin
den Mösyö Garobi hemen gUreş ye· 
rine fırlamı~. elinıleki bllyii~{ madeni 
megafonu ağzına almıştı. 

Hakemin gıireş yerine çıl:tığııı.ı 

gören halk, birdenbire ~usmuş, sa
lon derin bir ~iikı1na bo){uımuştu. 

Bütün gözler, ayni noktaya dikil· 
miş, herkes put kesilmişti. 

Hakem ağzındaki megafondan ba
ğırıyor, son derece fonoi;:mik olan 
sesi, salonun en nihayetine kadar 
halka yayılıyor, kapılardan sokak 
larn taşmış binlerce seyirci tarafın
dan kolaylıkla duyuluyordu ... 

Mösyö Garobi bu dünya şampı

yonluğunun en mühim güreşini son 
derece heyecanlı sözlerle ilan etmiş, 
güzel sözlcrile halkın büsbütün ala
kasını cezbetmişti. 

Biraz sonra Pol Pom; alkışlar arıı.
sında güreş yerine çıkarken, aylar
danberi harikulade güreşlerini seyr" 
doymamış binlerce halle, sağa sola 
bakınıyor, Koca Yusufu, müdhiş 

TürkU arıyordu. 
Pons, halkın alkışlarına mutad 

variasionlarla mukabele ediyor, can
bazlar gibi minder Uzerinde türlü 

• numaralar yapıyordu. 
Bu sırada salonun içi çılgınca bi!' 

alkış tufanl ile vuvluyor, kadınlar, · 
kızlar ciyak ciyak haykırıyor, ço
cuklar, şapkalannı havalara atıyor
du. 

Koca Yusuf kendine has tavırla-

rile mind~re çıkarken, Filiz Nunıı
lah ile, Kara Ahmet, güre§ yerinin 
dibine oturuyordu. 

Salonda. alkıştan durulmuyor, u• 
ğultudan kimin ne söylediği, her UA 
sandan bağıran halkın bir tanesinin 
ne dediği anla§ılmıyordu. 

Halkın ekseriyeti Yusufu iltizam 
ettiği halde. Pons'uıı müfrit taraf
ıfarJarı bir tUrlü hislerinden sıyrıla . 
nuyorlar: 

-- Pol Pons bu sefer muhakkak 
galib gelecek! 

Demekten kendılerini alamıyo ·
lardı ... 

Velhasıl binlerce seyirci iki kutL~ 
ayrılmış, bir taraf PoJ Ponsu, diğer 
taraf ise Koca Yusufu tutmağa: 
~ Haydi Koca TUrk ! 
- Varol Pol Pons! 
Sesleriyle bağrışmaya başlamış

lardı. 

Binlerce insanın c:;ılguıca bağn•J

ları, alkışları, haylt:rışları salonu: 
- Çın! Çın! ... 

öttiirüyor, ber geçen eaniye bir uır 
gibi uzun süıiiyordu. 

Hakem Mös.Yö Garobi büyük ma· 
deni megafonu ikir.ci defa ağzın~ 

gütür<lüğü zaman uğultudan durul
mıyan salon, birdenbire sükiita bo
ğulmuş, bir mabed olmuştu: 

- Aloo! Aloo! .. Şimdi ağır sıklet 
cihcm pehliv::mlığmın son güreşini 

seyredeceksiniz! tik güreşlerind" 

berabere kalan bu iki pehlivan bu
gün birbirlerini yeninceye kadar gü
reşecekler, müsbet menfi kat'f bir 
netice elde cde\!eklerrlir. Hakemlerin 
kararlarında Adil 'hareket Ptmesini, 
bir hataya düşnıemf•Sinf isteyen 
muhterem seyircilerin stikf.ıneti mu
hafaza etmelerini, hiçbir suretle mü
sabakaya müdahale etmemelerini ri
ca ederim. 

Hakem, daha sözlerin\ bitirir hi· 
tirmez. biı az evvel bir mabed kadar 
ı-;essiz ülan ~alon, birdC'nbire Yahu:ii 
luı.vrahıt'ına, karlın hamamlarımt 

döndi.i! 

Her kafadan bir ses çıkıyor, ka
dm, çoluk, çocuk binlerce insan bi!· 
bir türlü seslerle bağırıp, haykn ı
yordu ... 

Nihflyet halkın alkışları, çılgın gt
bi bağrışları arasında iki pehlivan 
birbirlerine doğru yaklaşmıya, tu
tuşmıya başladılar .. 

Salon tekrar ,aükfıta boğuldu ... 
Binlerce insan bir çift göz oldu .. 
Pol Pons, senelerdenberi diiny'\ 

şampiyonluğunu muhafaza etmiş biı· 
pehlivan olması dolayısile bUtiln e
nerjisini sarfederek tekrar bu unw1-
nı muhafaza etmeğe, hasmını nr~ 
suretle olursa olsur. muhakkak yer.
meğe çalışacaktı. 

Koca Yusuf ise, kendisine yapı

lan teklifi kabul etmemiş olduğun

dan her halde Pol Ponsu yenmek, 
TUrk kuvvetini göstermek istiyord•1. 

JiallJuki geçen mtisabakalnrda iki 
saat mukavemet gösternuş olan 
Pons bugiin de ayni mukavemeti 
gösterecek, iki saat güreşecek ohu
sa Yusufun fzzetfnef11i k·rılar~k, 
istecliği ~ekil olmıyacaktı. 

Onun için Koca Yusuf içindt>r; şu 
kararı vermişti: 

- (Eğer herif yine mukavemet 
göstermeğe çalışır, yine iki saat gıı
reşi uzatmağa yeltenirse işi alatur· 
kaya bozarım, belki sergi ikramiye
sini vermeıler, fakat ben de on-ı 

Türk kuvvetini göstermi§, ve kabak 
gibi yere sermi~ olurum.) 

TiLKi BUGÜN 

'~~~LA~~] iPEK' TE 
1stiklil caddesi Oranı kısmı 1 TÜRKÇE 

BUGÜN 

MELEK'TE 

Koca Yusuf, ne pahasına olu1,·1 
olsun Pol Ponsu yenmeğe karar vec
mişti. 

Düdük ötüp, iki pehlivan eleb 
tutuştukları zaman her ikisinde de 
büyük bir heyecan hi~olunuyor, her 
ikisi de burun deliklerini açmış, tu
haf tuhaf soluyordu. 

8/1/939 Pazar SÖZLÜ 
günü aqamı saat 20,30 aa Bugµn 1aat 11 ve 1 de 
• M U M S Ö N D O 1 tenzilatlı matineler. 

6 P. erde •------------• 

Fransızca Orijinal 
Nüshası 

Bugün saat 11 ve 1 de 
tenzilatlı matineler. 

Koca Yusufun gözleri yerinde.•ı 

uğramıs, cl::ıha ilk hamlede Pol Pon-
sun belindı ı ı ' ı amıştı. 

~Dvamı var) 
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MOSK(İ·f-öU·s·i-ANLICININ ESASI . 
·Asırlardan Beri Çarların Türk 
Vatanının Bağrında Açtığı Yaralar 
Her Türkü Derinden Yaralamıştı 

Anadoluda Olsun, Rumelide Olsun Ruslara Karşı 
Her Harpte, Her Evden birkaç Şehit Verilmişti 

Yazan: 
Kazım 

General 
Karabekir 
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(Avusturya - Macaribi::m il~. Sır
bistan ara~ındıı ahiren tahaddus e
den harb bir ı;ekili umumi almış ()}
masına ve zaten meclise mevdu k~~ 
vanini mühimmeııin hemen kaff e~ı 
tetkik ve ikmal edilmiş bulunma31.11 

nazaran kanunu esasi mucibince ;.: 
nümüzdcki Teşrinisani iptidasında 
biladavct içtima etmek üzere Mec
lisi umuminin bu devrei fevkalade<>i
nin bugünden itibaren tatilini irac'e 

· e<leriın.) 

Nazırı Ca'.'id tH-yin ayni inıdeyi oku- ı 
masile kaprınmıştı. 

Mecliste okunan iraded€ ''e Reis 
Halil beyin bllna kaI"şı söylf!diği nu
tukta hUkfımP.tl~ meclisin hirihirli! · 
rine ve her ik!~inin millete karşı ne l 
vaziyette bu!ıındu!<lannı gösteren, 
mcıırutiyet d?.vasuıııı ne kadar sö
nük ye mühmel kaldığrn1 ar.latan i· 
fadelcr ,·anhr: 

ları; faziletsiz, vicdan hazurt.tndA.n 
çok uzak bir haldir. 

Mebuı,Jarın millete ku,ı dr-ıı-.~· 
de ettikleri vazifeyi böyle ço~ nazi'il 
bir zamanda yapmamış veya yapa
mamış olmaları üzerinde ısrar olutı · 
ması lazım gelen bir meseledir. Meb
ur.;lar milletten kuvvet alan, millete 
dayan&n "e güvenen birer şahsiyet 
değiller miydi? Bu sual karşımı7.J. 

şu iki ihtimali çıkarır: 

Karadeı.i~de ı Ruı dooanmuının firarile neticei\'&Jell iliır rr1Jh11re~ bahrlyemb;: 
15 Ramazan sene 332 
20 Temmuz eene 330 

tşbu iradei seni:;enin icrasına he-
yeti vükela memurdur. \ 

JUehmcd Reı;.-ıd · 

Meb'usan meclisi rcid Halil bey 
de ktirı::üye çık:>rnk şu nutku okıı
yor: 

(Muazzez refiklerim. 
tntihalıata rnübcı~(;ret için iradd 1 

Padiı:ahi §ereftealluk ettiği zamı.ın 1\ 

hariçte ye dahilde epeyce endişC'ler 
teYellUt t>tmişl i. Bunlardan biri .Mec
lisi mebu~nn gelecek, yine ilıtirasa.t,1 
cereyan verilecek ye meml"hetin sü
ki'ıtu yeniden ihlfıl cdi'lecek cntliseı-i 
i~. fotihabat icra dildi. Me~li.~i iıE I 
niz toplandı. Hamdolsun l;utun b;,t 
endişelerin gayıi \'aı id olduğumı 
ıııuntazam:ın ve sül:i'.n il~. haır.iyı;t 

He vukubulan milıı:akeratı ile tekzi;, 
etti. iki buçuk aya tekarrüp eden za
manı içtimaımızd:ı büdcc müzakerı~
si itm:ım ediidiği gibi birçok kav:ı
nini mühimmenin müzakeratı dahi· 
tama erdirildi. Encümenler de bihak 
kın vazifeler:ni ifa ettiler. Bu kava
nin ::ırasmda bir<;oklarının müzak"
resi hitam buldu. I :ıaenaleyh mem
leket, meclitii mebusanm hamiyet'c, 
gayretle ve zamanın icap ettiı!,i sU
kiın He \•azifesini hitama erdirdiğin
den dolayı emin \'e memnun olabi1i!· 
ve biz de huzuru \'ieclau ile gelecr;k 
Teşrinisanide içtima ctmeık üzer(? 
ayrılabiliriz. S1rbıya ve Avusturya -
Maeaı;stan devletleri arasmda ilfııı 
edilen harb biltlin A vrııpada azim 
t.esira.t husule getirdi. Dün Avnıp·t 
ha?.ır ol Vtı?.iyr•tiııdtı iken bugünki~ 
mesmuata göre Almanya ye RuEy ı 
da hali hn,.he geçii. Fhı ahvali umı.ı
miyc içinde bUtlin O.;,;ınanlılar biiyi!!t 
bir vazife kal"81sındıı bı.;lunuyorlaı. 

Taç ve tahtı saitn.ı .. tın etrafınd:ı. 

müttehidPn ve müttefiknn \'e bir 
kiltleimühibc }Utlindebizim kavm1-
mize mnhsus olan tc\·ekk~H ile fa
kat ihtiyat ile, tedbir ile her vattil':
daş fedakarlıkla mütevd:kilane vn
tanın muhafazasında birleşmek Hi
zım geliyor. (şiddetli alkışlar) mcr.
liai mebusanın müttehiden ve inti
zam ile hurP.ket suretile millete gö·>
terdiği büyük niimunenin :ımumiyet 
le tesiratını iktitaf edeceğimizi ümit 
ediyorum ve ciimlenizi seliimetl~ H

ğurluyorum efendim. - alkışlar - } 
Osmanlı mc~rutiyet tarihi ıçın 

pek acı olan bu sahneyi §u teklif ta.
kib etmişti; Beşeri gayeler takib e· 
den ve Osmanlılara kar§ı hayırhah· 
lık gösteren Sosyalist lideri Jores'in 
Fransada katli dolayIBile Fransa hü
k!\metine taziyet beyan olunması. 

Zabtı sabıkın kıraat ve kabulü de 
dahil olduğu halde bu işleri çıkar· 
mak için meclise 10 dakika.tın zaman 
kafi gelmişti : öğleden sonra 4,20 de 
açılan meb'usan meclisi ,,30 da ka
panmış bulunuyordu. 

Mecllsi @.yan da aaat 3 de Mnliy~ 

tradrnin b:.l.ş tarafındaki sahı·
larla tatilin P.~bepleri gösterilmek is
tcnml~ ! Fakat bn sebepler pek za· ı 
yıf, ifade ediliş trırzları da mi.inhem. 
mecl:se kıu·~ı ilımalkf.r::ı.ne ve mi.i~$-\ 
h::ı.kkimane. B~ı satırları okuyan ın

s~nm zilmirıde b~rçok sualler belire-\ 
bilir. Hele bu inc:an ıneb'us ohırı:ı~ •) 
rnal!erin daha derinleşıw•si ve dı:.-, 
h:ı c~tinlc.;;mcsi Hl:ı:ungc!ir Şu hal:l'! 
meb'url:!r l1aha ilk satıı l:ı! md(1 bıle 
dikkatlcriı:i ·~!!kmcf>i laz1m gden boy 
!e mühim tir vesikaıım okunması 

kaışısında ııasıl okp la ::msınuş lrnl
mışlıır. Meclis rc:rnı:lın nutl.ur:dn 
(Diz de hllzuru vicdani ile gelecek · 
tec:riniE:anide içt:m:ı etmek üzere ay
rılabiliriz) demes~ biı.spütün karan
lık: Iluzuru vicckm knılisi ve nam
larına nutuk söyle<lij;i n eb'us!ar jçin 
nasıl ve hangi bil~ilerle t~m:n ed<ı-

1 bilmiş? 

Meb'usların nutukta da gösterilen I 
tatil Rebepleri hakkında vicdanfanm 
ve millete karQı mes'uliyet· duygu
h1rını tatmin edecek bilgileri vars'.l 
bun hrı niçin hiç olmazsa lnı l v>;? \ 
mevkiiı~ mü~:ıadesi nisbetin<lc orta
ya koymflmışhır \'e milleti tem·jr et
memislerdi. Düny,1yı sarnwğa baş
hyım · biiyUk harb faciası karşısmd::ı. 
meclis r0isir.in nutkundaki: 1 

ıTac ve tahtı saltanatın etrafın
d::ı rnütteh.iden ve miit tefikan ve bir 
kütki mUhibe halinde bizim kavmi
mi::e ıuıhsus olan tevekkiil ile fakat 
ihtiyat ile, tedbir ile her vat2ndar 
feıfakfı.rlılda mi.itPvekkilane vatar.ı•ı 

muhafazasında birle::ımek lazımgdi· 

yor - Aiddetli alkıc:lar - ) ~özü r.c i

fade eder? Me"ı utiyetle bu söz n<> 
derecC'Y<' krıd. ı lelif olunabilir? Meb 
uslar bn g'"l ilı sözii w daha e•ıvclkı
leri nasıl o!muş da şichklle a!kıı:lıl-

nuHlar': 

Hi\ki'lıuet Umumi lı:ı.rbin başlt:<h· 
<Yını anlatıyol'. 1'.fcr.lis r(•isi de bnntı 
b 

nutkun.la lı?kmrlıyor, mcb'usların 

vicdan huzuru acaLa .harbe gircce· 

ğimizclen mi, yoks:ı. girmıyeceğimiz
den mi ilcıi gelmiş? Yoksa ha huzı:r 
hiçbir §ey bilmemezlikten ifoı i gel
miş bir lrnygusuzluk huzuru m•ı

dur? Şu halde buna vicdan huzuru 
denebilir ıni? Halbuki bu iraden ·n 
okunduğu tnrihte Jıükfmıet Ahnarı 
Jo.rla bir ittifak muahedesi akdet-
ıniş bulunuyordu. Bu muabcdenitı 

ikinci madde:ıine göre de hemen 
harbe girmemiz lazım geliyordu. 
Hatta ayni günde umumi seferber
liğimiz de ilun olunmuştu. Milletimi· 
zi temsil me.vkiinde bulunan zatla
rın bunlard:ın haberleri ya vardı ya 
yoktu. Her iki şıkka göre de sUkftt· 

). - Mcb'uslar hükumete karşı pa
yansız bir itimadla meşqu idiler. On
ların va tanBCW-!rltklerine ve her yap
tıklarının doğruluğuna emin idiler. 
Onun iç!n suı:ıtuJar. 

2 - ;.{clı'u~l11.r intihap eJiliş tarz
larnn bil:1iklc~1 için millete güvenl'· 
ct"k yerde hüiı:::l;ncte ram ohıyorlac 
da ~ükütl~r! bundandır. 

Bu ihtımalleıfo :kisi de te<'$SÜf o
luı.ur ki kcn<1i akyhl,.rindedir. 

Zira B:iri de nı·:"b'u~larımızın p.!· 
şinen ve k:ıydlişartsız reylerini hü 
kumete vc1n1ir~ olmalan d~ektir ki 
bu asla meşrnı iyet mef1ıumuna uy
maz. Vakıf. hınuııu r-ı:ııı.si hüki.imda· 
ra harb ve sulh ilanı salü!ıi) tiini Vl:· 

riyordu. F:ıkaL bu cihanı sarmak iH· 
t!dadmda o!a:1 bii) l:k bir harb teh
li'.ces! k::.ır:ıısındn hükfımetin tat.il 
k:ıraı·ını alkı~larla kahul etmeleritıi 
hiçbir zaman h:•klı ve mazur gö":J
tm mez. 

Tatihfo gösterilen ikinci sebep de 
nakikatten çok uzaktır. Tatil irad')
sinde (zaten meclise mevdu kavan.
ni muhimmenin hemen kaffesi te.· 
kik ve ikmal edilmiş bulunmasına), 
meclis rdsinin mıtk·ında ise ay ıi 
meyzu etrafında (. .. Bu kavanin a· 
rasında biı'çoklarmm müzakcr'~si 

hitam htıld11) <lPnİyQr. Bu iki ifar.b 
ı:ı.rasın<iaki ince ıaı i< stibhesiz dikka
tiıııi.:i çeker. Fctkat hadise her iki ı

t:J lt: yi de acıl'1 surette t<'kzib ede
··ek mahi:,·ettcılir. Çünkü tatil ir;--1 

1 

desinin tarihini taşıyan seferberliğe, 
Morntıwynm'a miiteallik kanunıi 

•nu·;n kkHtlcr <le nesı olunmuştur. n.~ 
mek ki hiikfımet hükümdara mecli
sir: tatili iradcsile birlikte bıı mı1n1k
kat kanunhn da imza ettirmi~. Hii-, 
kfmlf'~in mcrll<ı.i ne kadar zavallı bi•· 
mevkie diisi.irdüğii bununla bir kat 
d~ha 0rt~ya çıkmış eıluynr. Kanunu 
cs:ı:-;inin 36 ncı maddesi f,iiyledir: 

(Mt>clisi ıı.numi nıiin'akit olmadı
ğı zamaı,Jnrda devleti lıir muh:ıtar:ı 
dan veyalıua emnı.} eli umunıiyeyi 

halelden vikayr için biı zaruret! 
nıübreme zuhur ettiği ve bu bap!Jı 
wız'ına Hizum göı tilecek kanunun 
müzakeresi için meclisin celp ve ce-

mine vakit miisait olmadığı halde 
kanunu esnsi ahkii.ınına mugayir ol
nrnmak tizere heyeti vükelft tara
fından verilen karatlar heyeti meb
ua nm içtımaile verilecek karara ka
dar bairadei scniye muvakkaten ka
nun hükilm ve kuvvetindedir.) 

Demek ki hükumet bu maddenin 
fü'.l\'Ukkat kanun hükiim ve kuvve
tinde kararlar ne~ri için koyduğu a
ğır şartları aramağa hiç te lllzum 

Sağda Rus filosu Yavuı: ile Midillinin mermi •danı d tuu.fa ~alkanıyor 

görnwınıiş. Muvakt.&t kmunhon.. ! 
padişaha tatil iradE>sile birJikf.e im- 1 

zalaWmış olmasına ,öre bu kanun
ların sonundaki: 

{Meclisi umuminin içtimrunda ka
nuniyeti teklif olunmak Ut«l'e j~bıı 
kanunu muvakkat lıiyihasımn tas
dik ve kavanini devlete ilavesini ~ra
de ederim.) Kaydı da pek gülünç 
düşmUştilr. ÇünkU o sırada meclis 
heni.iz içtima halinde idi. Anlaşılan 
hükumet tatil iradesi imzalanır im
zaianmaz mecfüıi filen kapandı say
m.aktan çekinmemiştir. Belki de ta
til iradesi mecliste okunmadan ev· 
vel muvakkat kanunları neı;ıretmek
te bile beis görmemiştir. 

* * * 
Bütün bu hadiseler bize m~clisiıı 

ne kadar silik bir vaziyette bulun
duğunu anlatıyor. O, adeta kendili
ğinden millet işlerinde mües~ir bir 
kuvvet olmaktan çıkmıştı . .Ayan ve 
Meb'usan heyetleri tatil kararı kar
şısındaki kayıtsıı. siiklıtları ve alkış
laı'ile ancak kendi leljrii kuvvet ve 
salahiyetlcrile hallolunacak bUyi.i le 

millet i~lerini hükumete bll·akmış o
luyordu. Bu suretle hükumet içinde 
bilhassa ı:;eferberlik ilanile beraber 
en çok sivrilen Enver paşa hukuk::ı n 
değilse bile fiilen diktatörlük kud
reti. ibra?. etmiı:.ı b~ılunuyordu. Envf'ı 
pa.'?anın bu kudreti ş~ırmadan kuY
lanabilec~ği ise çok şiipheli idi. Çtir.
kü o, yukarıda söyh•<liğ'in1 ve karnr
gılhı umumi bahsinrle daha ziyade 
açacağıın vechile bulunduğu maka
mın istediği ülgunlıı~a h~nuz en-.ıe

nıişti ve bu yüzden de Alm~ nlann 
tc:;iri altmılu idi. 

Meclisin bu wıziyeti kavramanw~ 
olması da tasavvur edilemez. Şu h:ti
de meclisi tatil iradesini alkı~lıy::ı ·1k 
yerde bu irade etrafın<ta ınlin:ık.1~a
lar açmalı ve hatta bu miiııııkasahl' 
sonunda icap eclerse ir.tirnaa de\ ~m 1 

için temenni ve teşebbiistc buluıU"ı:ı-, 
lı id!. Bu padlsahın sal~lıiyt•tine kar-ı 
sı bır mtıkavemrt teı:ıkıl etsl~ bile \'ll· 
ta nsever~~ğc. ya lnş.an bir ha ı t' ke.t r.- ı 
lurdu. Çuııkil vazıyet <:ok naz!kti. 
Hiikfımet nıecfüıi zorla dağıtırsa 

söz millete düşel'di. Acaba muh1e· 
rem meb'uslar aı kalaı ındaki mille
te giivenemiyorlar mı idi? Eğer 
böyle ise kendilerini millı:'tin intihap 
ettiğinden şiipheleri vardı demek o
lur. 

Şu halde böyle kökünden ~Upheli 
bir işe niçin girmişler? Reislerinin 
nutkunda (ihtira ata meydan verını 
yen meclisi ali) diye tavsif ettiği 
meclisi meh'usanda mebus sıfatile 

refah içinde ya~amak, tehlikeli za
manlard<ı da kendilerini o mevkie 
getirenlerin tahakkümü altmda si
nerek susmak ve mevkilerinin te-

min ettiği şahsi menfaatlere sımsıkı 
sarılmak için mi? O zamanki meh
uslarımızı bu kadar gilçUlmüş gör-

mıtk iıtMJ.ııeyb. 'h.aıJ ııin'ill.\<.iş veı 

tflh•kk~ıH AtftJl~Uıılt bh takım tec 
rUbcsa piullyet~iı. ~'.f)nnlılda.n

na ve tn~k!n!Jl.laı't!ıl!I ID':')'dclll ver
memek için dvğru~ dı~uya hlki· 
miyet Juynağı olım milM.- dayan· 
dıklarma ve güvendikitriM del!let 
eden sözlel'ini ve hıu~k.etlcrinl de 
bilmiyoruz. Yalnn: Ju~rp aleyhimize 
neticelendikten sonra harp yılları

nın - gozlerl önl\.rıde cereyM eden -
hesabını sormağıı. kalkıştıklarını bi
liyuruz. Fakat kim kimde-n hi'.~ap 

soruyordu? Nazırları isticva.h eden
ler kendilerinin de millPtP cevab ver
mek mccburi;>etinJe olduklannı dü
vünmüyurlar mıydı? DüşüııH,,·urlar
dıyı;a niçin hiı~ ı;hna.zsa ~ıatıre.lar 

ncşıctmeK s:n·etile kendilerine dl!· 
şen ahlnki vazifeyi olsun n-:den y&J•· 
madılar? 

Milletrn hakimiyetini lır.n:~ıı<iy~n • 
mllletlt>rde; harp telılil~eAi b:~~göai~-1 
rince hUkClmet, Ult;l'lisı i-.apRnıağrt 

ceı:;aret edemez. Mcdi~ de kı.pırn.ıa 

te§ebbüstinü bir hün<'r sayarak al
kışlamaz; \'eril~cek kın arın )'11İuıek 

mes'uliyetini kendi ıımnzlanna yük
lenmekten çekinmez, 1,11 kHnu: .,,~r 
meyi ~eref e.yH. 

DIŞ h UV\'ETLEU 

Eman urnumiye 

Efkarı umu.niyeyi iki safh8ya st
yırr-· a 1 1yı~:: 

( 1) Vicdanı amm~ yam hal km 
müştnek düşünt:e ve duygusu. 

( ~ ı Cemi yc~in ic;irrde münevver 
denilen ta'IJn.kanın mii.)tcrek veya 
rı!ünferit dü'.)ÜllC'P. ve duygulan. 

Cihan harbi çıkt:ğı ıamanhalkı

ııı1zın müşterek duygusu şu olmuş· 
tu: Çarlık Rusyanın mağllıb Ye pt!

rhan olması, parçalann.am. 
Asıı lardanberi Çnrlann Türk v,. 

ln.nının bağrında açtığı yaraların a
cısını ht.r Türk derinden duyuyoi"
du. AnadJlu ve Rumeli halkı h('t' 
harbde her evden birka~ kuı b:ı.n ver 
rnişti. 1Ioskof kaygı.,,ı: (ılfrnı harb
siz hu ludlıırı geçer, ansızm donan
mamızı ynkur,oııhısu ge!;tiği yerleri 
biı <ıilindir gı}Ji dUzlet l şeklinde kof 
liilerimizin bile ağı~Jarın<lH dolaşıp 
dtmırdu. Hwıyay n k. ışı halkınıızd.ıt 
o kadar bü\•lik i~ imadsızhk vardı ki 
onun, fırsat buhınc:a y1ne bir tara
fımızı koparn.l!ağırıR ve yine yUY. bfn. 
lerce Tlirkün kurban gıdecoğine her
kes kanidi. 

Çarlık Rusyaya halkımız kahbe 
Moskof! diyordu. Haı IJlerde en na
muslu kunııuıdanlaıımızQ iftıralaı· 
atarak ve tUl'lU hileler yaparak or
duınuzu bozgıınlukla.rn uğrattıkla· 

rıııı bildiklı·inılPn ona bu adı tak
mı§lardı. 

1901de Rtıs - Japon harbi başla
dığı zaman •.Japonların galebesini 
can ve gônUlden herkes ist~miş ve 
bunun ic;in dualar bile ctmL5ti. 

1 fl11 dn duygular eksiJm~miş art-

n.ı§t. Rusya bu Cihan harbinde bir 
fırsatını bulunca ü.- ~ •k!ıraca· 
ğından bUtün halkunn 1Dtıınwyorclu 
Bunun için AJma.nb .• '"111 g't'lf.~sini 

istemi~en bir Tttril t!l~avvur :>hrnn
ma:t.dı. Buna bi'r d~· tngiıh:ler'ın ken
di tezg!hlarındıı y:ıptırdığ:m1z Vf: 
para15mı da ·Vf'lrdiğ\miz dntnntıl\nmı · 
zı gasbetım-.1 vt• Almanların buoe. 
karşılık yııptı.7 ~bi i!IJ lıaı·b g"llılilini 

istanbula *.Iİ<maları ckieui~ Cfüat: 
harbınin :?lt ,.afhalerında Alm&.n!8r~ 
kar~ı göeterilen itimad \'e s.;wginlıı 
sebebi anlaşılır. 

!şte balkın nıhuna sinmiş olan 
(Çarlık Rusyaya karcı n~fret ve in· 
tikam) duyguRu şu Cihan harbinde 
bir f1rsnt kollıyarab A lmanlıu-la bir
likte Rmıyaye kansı harbfı girişmek 
:ı~uaunu ~flırArı tlmumtye haJine 
getinnf'lğ'e çok m!ls'lltti. 

Alm~l~.lr nn \Jk zafer habfırleri 

gP.!ıiiği sıralKrcabiTJm ned~ bu vsı.

ztyetten istifade elmeıfiği.mize hay· 
ret t•denlerımi~ çoktu. Almanlarm 
prnp::ıgandalnr.dı. bıı tetr.ayllldel'l is
tifade etmcl· istıyorclu Daha Cths.n 
harLi çıkmadan cvYel bile hallı ağ
zında (BalKan harbini nR.c:ıls. !tay. 
bcttik. Lh.kin yakınJa ytmo bir h,.rb 
olucak. Bu de.fa yedi dth·tıle karşı 

harbe<leteğimiz Ye ta.5 t-.w üstüne 
bır<:1.kmıyac:ığımız) ı;eklinde ~ler 
doh~ıyordu. 

nazı Yalilerle viHi.yetl•r<ieki !tti
hat Ye Terakki şubeleıinin ~mi ve 
hususi müracaatlarla balkırı barb 
arzuların'ı merkeze tı:ldirdiklerini o 
zaman işitmiştim. Bu yoldaki resmi 
ve hususi yazılar dn tarihimize ve· 
sika ve yeni nesillere ibret olmak 
üze.re bastırılmalıdır. 

Münev\"er taba.knımza gelinee: Bu 
zilmre de şübhcsiz içinde bulundu
ğu hava ile meşbu idi; halkın tema
J'ülünli biliyordu. Bu zümrenin e.ı 
Ç(lk gözettt#i gaye, her türlü teralc
ki ve ink\fafımır.a eng,.l olan lfapi-
1Ulasyon'ların şu C\htrn harbinde ha
sıl olan vaziyetten hıtifade ile orta• 
dan kaldırılması ldi. 

*"' * 
Daima lm.§lutlnrmı HH"lından gc-

ıwiunıek latt>ycn tufeyli mahlUklann 
(parazitler) gerek iktidar mevkiin· 
de bulıınanlnra ve gerekse halka kar 
şı yapt:Jkları riyakflr ve aldatıCJ pro· 
pagaudalnrını efkftrı umumiye bnh· 
sinde de hatırlamalıyız. Şark mem. 
leltetlerinin geri knlmnlnrınm en biı· 
yUk ilmillerinden olnn yalancılık '' 
rtyakfırhk efkarı umumiye üzerin· 
de menfi izler bırakıyor. Hiçbir mo 
ziyctleri olmadığı iı:;in bu gayri ah
lU.ki yolu tutarak ı eFnh içinde yaşa
rnnk isteyen seciyesizler etrafında 

toplandıklan başlardan fazla §eyler 
kopaı-abilmek için her şeye ftlet olu;. 
yorlar. Onların hakikatle bir işi gti· 
cii yoktur. Onları şımartan mes'uJi. 
yetten hissedar edilmiş olmamaları
dır. ~Devamı vu ) 



Küçük Duacı~ar 
Çeviren : c~vad Tevfik Ens~ İNGll..iZ HiKA YESI 

Bıl. Snıith el arabasmı sürUyordll. 
AJm buruşmuş gôızleri koyuJaşmış
tJ. O gün her ışı ters gitmişti Sayı
sız dakikalar geçirerek her tarafa 
koşmuş; kan ter ıçinde kalmıştı. Fa
kat kiıme, arabası içinde bulunan o 
mevsimin turfanda sayılabilecek 

portakal ve muzlanndan bir şey sa
tın almak istemiyordu. 

Hava dehşetli sıcaktı. Kaldırım

lar adeta ayaklannı y,kıyordu. Za
vallı, el arabasını öteye beriye çek
mekten adeta yonılmWJtu. O kavu
rucu sıc.akta, eerm. yerler, yeşil or
manlar, yabani çiçr..klıerle ruha le
tafet ve ferah ~n tarla ve 
bostanlann h tınm dımağma bh
cum ediyordu. Hele hatuiadığı ~gu -
zel çayırlarla MI membalannın li
tif kokulan ve berrak renkleri or.u 
hayalen ~ bqlaınıştl. 

(.Ah... tam odur .)ıfyerek, topal 
Sue'nin bütün gı:n oturduğu med
halin yanında otwdu. Zavallı kız
cağız, geçinmek ıçin limon, nane -
maydanoz sabyonhı. Sepeti devr .
mişti. Smith ye.re duşıeıı dallan top
lamak için yere eğı_ldi. Nane yaprak-

larının keskin kokusu burnana doi
ru hücum ediyordu. Kızın parl:ü 
mavi güderi Smith'e ilişmit ve or~ 
merhametle ba!tar:ık = 

- Çok ı.kkiE ederjnı .. dedi. 
Bıll Smith alnında biriken teı· da

nelerini silerek geçti gitti. Bu sıcak 1 
gtlnde, yabelrl ~erin açtığı ve 
bol lltif kolmlar sa~ ~
ftkti Oldeıınell pek m&ı!rtNna bır ı 
~ fe!lkil edenelrtı. 

Jr'u- bir gölgenin altına otura 1 

Bftl Smifb, uzakta nö"bet bekliyerı 

poHst g&mttiyerek bir ah.. çekti t'e 
el arabasını itt!relr tabana km~ ··t 

verdiy 

0

bani
0 

• • kl - . 1 ı a çıçe en gormıye ı on se-
ne geçmişti. O zaman çok küçtiktü. 
Fakat, Biil, asla unutkan değ{Jdi. Ro 
matizma ağnlan1e belı iki bu klum 
olan zavallı ihtiy&r J~ He: kuan<'•· 
nı paylaşmış olduğunu lıllA. hatırlı-

yordu. (Evet. pek doğru! Ze.vıt.lbl'l· 
ra ancak zavallılar yardım eder .. ) 

(Buram ilitinıal ki birudan da· 
ha 11e~ccktir) diyet:ek Pcppin 
Couı t mcdhaline ,anaştı ve cl ara
ba.sile geçeM oraya gireli. Burası 

gölgelik olmakla beraber ~es alın
mıyacak kadar sıcak bir yc.ı·di. Her 
iki taraftan, yüksek bi.nala: la f'f

like 9e1' çekmi ~ !x.lkon•arııı, ntP.y
danerklarUl ilört taraf~ iı* ~evrilmış 
ve üzennde kurwnak ~in ya.yıl!l.'ı 

çamaşırlar g· kyUzünü örtmUştr·. 

Çocuklar a\ az avaz bağnşıyor \ · 
koşuşuyorlardı. 

- Helo çocuklar! .. Söyleyin Q-,.. 

kalım- ne var ne yok? 

Bir kapı aralığına aPlfJnnş olaa 
ldiçUk bir kıxağız, ..msce ve ba
siu bir inilti ile ağlıyordu. Btll lopP.1 
Sue'nin 1m Urdeıfini çabucak tanı
dı. o. kız .brdefİ gjM topal değil . 
Uzvn ve ince bacakJı, CÖldrri ilri 
yah yaban erigı gı"bi parhyor.Ju. 

• 
Mandervona ne aöyliyecekti? Şefi 
ile yapacağı mulııa.vere kat1 olacak
tı. O, ancak bidiaelere teb'it ed«
di. Hakiki katilin yaka\aı>mawmm 

birkaç ıaatlik bir zamuı :meselesi 
olduğunu söylemek. ona te1ir etmek 
demekti Fakat böyle bir fJeYe DUıll 
tevessW edeıMlirdi. Kannız1ık için
de polis hafiyesi, kendiaini bir il
keınleye attı ve mlhaniki bir tavırla 
bir p&eteyi aldı. GöaleriDi bu klğtt 
~ çeriıiııM:e, o lıemın kUaar' 
ve tanmmıı Jdmeelere aid U.vadil
lerin bulvıadaja ._,fa olduiunu lk
dll. Zoraki bir DU&1ia ufak bava-
diBleri okmkm •I* ÇJlmai kal
- Od tıç satır. öatmde aeDi1 ufuk
lar açtı: 

l Ylbbeli t.neM RardaD Loa
clre.dul gebnit ve Lansford oteltDe 
tnmip.) 

A.~ cJaJrUra«h telefcm pldl. 
Teleılomaa öteki aemıda bolnnan 

llltlıttll JıfaNla fGldı: 

- - lıalmllm, Dn, BbtDndyar
la lla _..... 'rlet.o. nmhaftre. 
..... ,.,_ .......,.. ~191 .... 

- 1 ·için ağlıyor un 7 .. diye Bile 
sordu. 

Kızcağız h~klra lıu;'kıra h"kaye

sini anlatb: 
Yabani çiçekler solacak ve ô· 

lecelderdıl'. ~nlerde hepimizi alıp 
gotürm~lerdL Ben onları b·r ~tıa 
gormek istiyorum, diyerek kirli 
pannaılıarile g zyaşlannı sılmeğ.: 

çabaladı ve ılive etti: 

Ben Allaha tekrar t krar d -ı 

ettim. Fakat beoım gibı Ku :tiklerin 
nıyazım kabul edeceğini zannetmi
yorum ; Çtinkiı pek küçiıgüz ·e az 
dua bıliriz. 

Bıll: (Seni b r daha oraya gott!· 
recek ter) dedi. 

Rosv.-. gıdemiyecegini biliyordu. 
om n km ağlıyordu. Gezintiye ~ 
dece.k olaıı!ar h_p aazırlanmışlart!ı. 
Sayılan tam md • Gezıntiyı tertib 
eden açık b!'ava mueı55(:;.;esi meccani 
olarak. daha faz! ÇO"Uk alamıy;\

caktı. 

Bill ~ • · yok~ olm kla bera
beı . çok iyi kaliJ!i bi:- in.;andı. Onun 
yiiz'.me bakl&dı~ "-ak!t.. L:>w.lrala bir 
~ESebi gorunU.rdü. Çocusıı bu ac k
h ve yanık k nnı goru g . z, 
ycreğj şiddet "e merlıametıe çarı'
mıya ba,.lamıc..tı. 

Roııi.ie'yi kuea.ğma alarak, gmn
tiyi t.t rtib eden müe38e9fye doğr.'. 

kuştu. Altı p; n;yi vakar ile masr.-

nın üstfuıe fırlatarak: ı 
- 1~e, :Madam! Rosie icin ü<.; pe

m Vf'rty•ırum. Geri kalan üç peniyi 

bı:ına veriniz .. c:iınkü tütilnsüz kab\
caf,1ınl. Ben acıktığm1 zaman izma
ritleri i<;mekle açuğınu gideririm, 
dedi. P.osieye nasıl olsa blr yer bu-

lursunuz. Bt:sı bunu pek iyi bilirilll. 
On sene evvel tedib ettiğiniz gain-

tiyr- bnı de ıştirak etmiftim. Bakı
nız. Rtı.5ie bu eğlenceyi kaybetme-

mek için }'Öreği şiddetle c·srpıyor. 

Böylf"f".e, Rost~nin de gezintiye i'}
tirnkın~ k rEtr verildi. Inı mith 
i~· > u liç pe.ui 1}ü.ıkç~ killli}etli bir 
IJCydt. B.ı paN, onıın on bt-ş gunluk 
tütün bü:fce:;i idi. ~imdı ıın:r.arit a
lıp "T.P~kini y nnc getirecekti Butün 

giın ooıı mirle ılc ııı abasım iterek 8')

kakları anµnlıyordu. O za~ onu 
ald ıtac.11~ ,.,,. içinı tıkıy \Cak bir 'i:İ

g:ıranın ne kıymettar bir ~y oldu
ğJ.mu tahmin <·dcbilirsiniz. EvcL -::: 
fMI makine) i a.?..ıcık aldatabilmek 
\C iştıhasını kesmek az bir muvaf
fal<iyet sayılamazdı. 

Rosie. :> alnız lur çiçeklerini duş•
nuyor 'e manzarayı kendisi için 

bUylik blı: ga)i e o:mıyordu. Bill nef
sini öld:.iı mü~. cidden büyUk bir f d· 

dakarlıkta buhrnmaştu. Vannı \'e· 

ren ki;m,e, mibhe@i:.ı:, vergıli ve cö
mertlemı t>n b!iyiığüdür. O, boğt.k 
ve keeık s~le: 

- Ki.M;Ukireıı beni de Rosie giri 
gôtt.'Tlltüştimliz. Ben yabani kı · 
~eklerini kat'iyen unutmıysc~ -
ğım: .. dedi. 

- Belli olmaz. 
Den bunlaı ı 90fuk bir tavırla. .öy

lemijü. 
Müfettiş kahkaha ile: 
- Olur teY değil, yeni bir hava

dis mi var? diye sordu. 
Bu auaı~ genç adam, bqb 'bir 

..ı üe.. cevab verdi: 

- Şef. Londııa haydudlar Alemin
de ~ Larry Yeya Lavrens 
Reudml imıinde 1sıtr pba tesadlif 
.ttlDia mi? 

lıftfettie, Stotlandyardda hafıza
lllDID sallamhtı ile maruftu. lşlttiğt 
Mr isfm artılr dunafmdan silinemez
di. 

TM eddftd etmeden: 
- Hayır, dedi, bana tarif eder 

J1llıllrı? 

- Altl kadem boyunda, ıık giyin
ndf, gflr.eJ bir rfandalı tip, göder al.
yalı ve kUçtık, eller çok ihtfmamh, 
antikacı olduğunu aöylilyor ~ Ney.. 
JOl'kta antikacı ve ismi Biler Ped· 
c!er olan bir adamla çok dolilt.. Bu 
Perlcter de Rocea çet:eehıdendir. Bel 
Klanı da bu çete etradmdan. GeQm 
,.. her ikfıd da ISb'cle tclJlr • .O.... 

TEKllA8AB 

Nizip Cenubun En Güzel Bir 
Kasabası Haline Geliyor 

Nıziptc Cm:ıhuriyet Bayram ndan bir intiba 

Nızıp (Hususi) - Gazianteh• 
bağh "1ekiz hın tıutu~lu bir kau :n~t
kezi olan Nızip, on beş Cumhuriyet 
yılınaa hemen her sahada terakkı 

ve inkişaf eylemi.stir. Belediye reisı 
tzzetin çahşır.taJan1e mezbaha, Lal, 

~ belediye daıresi, pazar ~eri, ai
le parkı ve elektrik ihtiyaçlan gi
derilmiş, içme suyu tesisatı iç.in lü
zr.rr.lu istikraz yapılmıştır. Bildcesi 
yirmi beş bin lirayı g~memış olma
sına rağmen Nizip belediyesi takdi· 
"' ş:ıyan mesai sarf eylemektedir. j 
9~ de yelli bir ilk okul kurağı 

daha yapalınıştır. Bununla Cumhu
riyetin Nizibe hediye eylediği ilk o
kul kurağlan ikidir. Oç mektebmev· 
cud olmuına rağmen kasabenm ma
arif ihtiyacı temin edilememekte
dir. Halktaki okuma ve okutma u:v
ki matıflbun çok dfmundlldır. Orta 

okul için duyulah ihtiyaç büyiıktiir. 
Mekteb açılmamış olmasından bir 
kısım gençler tahsilden mahrum 
Jtalma '< :r.aruretine düşmektedir. 
Mıntakada belli başlı hastaıık trn

homdur. Vaziyeti gören mücade:e 
merkez teşkilatı blırada bir dispan
ser açmış ve bu ac;ıhştan büyük fay
dalar görülmfü.ıtür. Bununla bera-ı 
~r şimdıki teessüsü gcnişletmeğe 

luzum vardır. Dispanserin hem ça-
hpnlar kadrosu mahdud. hem de 
ma zeme ve ilac mevcudu azdır. 

Nizip daha ~ade bir zeytin ve 
fıat.ık diyarıdır. Her iki mahsul ka
sabıtya senede yarını milyon liraya 
yakın paıa bırakır. Zeytinyağı ve 
sabun imali için beş fabrikasyon a
~ıhwş ve mamulit bütün Şark vila
yetlerinde büyük bir ra.Ybete maz
har kalmakta bulunmuştur. 

• İzmir fuarına yeni 
18 lHi 

kapılar yapılacak 
tzınir, (Hususi) - Fuar komtt~ 

ili dün belediyede, belediye rei8i dok
tor Behcet ~&un reisliginde toplan. 
nnştır. Bu toplantu1a; fuann 26 .\. 
ğustOıı11 ve 9 EyluJ, Montro kapdarı 
mn yeniden ve mumeşem bir ~eki 
de inp olunması kararlaştınlmı• 

tır. 

Hapishaneden kaçan 
mahkum! 

Ödemiş, (.rmsusi> - Kel Meh. 
met ısminde bir mahkum hapishc. 
nenin dıvanndan athyarak firarı 
muvaffak olmuştur. ıoa.kat kerıdı~i 

Ull'az B011ra jandarmalar tarafında ı 
ya1ra1anmıştır. 

Kansını büyücü diye 
habe-r veren kocar 
izmir, (H \SUSI) Devlet demi·-

yollannda gardofren Bav Bedri, k l· 
run .o.ayan ~ .. .nyenın (büyücülük) 

yaptıgına r~m. makamlara i bar 
etmişllr. 

Fakat bun n bir iftira olduP..ı; 

aı ası karı sile açık bulunan kocan "1 

kansına ciiriim isnat ettiği anlaşıl
mı§tsr. 

• 
Barutgiıcü sahasınd• 

Yann Banıtgücü sah;t~ndn Yıl-

dinm Davutp~a - Barut.gucü A ta

kımları saat 15 de karstlfl c. klar· 
dır. 

.. . . ' 
• • ~ # ,, c. .. 

jJe SABAH, ôGLE ve AKŞAM 
Her yemekten sonra muntazaman d~erinizi fırçalayıeız. 
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don Nevyorka benimle a.yııi vapur
da geldi. Biyaniç'deki lunnzlığın 
faili Volda ile bu ismin ayni &ahla 
olduğundan kuvvetle gUpheleniyo
nım. 

- Güzel. Ben şimdi bir anket aç
tırırım. Neticeyi telgrafla size bilat
rlrlm. Volda - Reardon'un, Oklhom 
maltklnesi meselesinde parma~ nu 
var diyoraunuz r . 

-Evet. 
- Elinizde detti var mı T 
-Olacak. 
- Ne vakit? 
Den, blltb ceearetini takmaralr f 
- Ba ....... dedJ. 
- Açlk Jrgegplım Bu meaeılede ..... Bini...., ......... 

duğunu iddia ediyorsunuz. Ve bu 
sebepten Gerri haksız yere idam e
dilecek ve bu gece de bunun isbatı
nı bana göstereceksiniz, değil mi! 

-Evet. 
- öyle ise her gey değişiyor. Bu 

sebepten nazın görmeğe gideceğim. 
Ve son dakikada bir tilikin zaruri 
olduğuna kendisini inandıracağım. 

Fakat iddialarınızda eminsiniz ya! 
- Çok eminim. 
- Yeni havadislerinizi ne zaman 

alacağım? 

- Bu ak§am, veya yarın. Allaha 
ısmarladık. 

Denin bOttlıı ceeareüni talnnara.'I: 
ilbı lglne atılmam artık vaclb ohnvıt
tll. Telefon Nhberinden Langfol'd 

I L\NUNUBAlft - 19U 

GENÇ Kl2 
1-<A L B i 

Nakleden: R. Gülseven No.: 42 

Biraz daha dilşilnt\nce Rcfık bey
le konuşmagı bır hafta sonraya bt
ra.kmağı miınasih gördüm. 

TP-y7.elll o vaktt k dar burada o
JacaktL T&biatıle ilk olarak proıeı
rimden ona hMsedeeektim. Hiçbir ı 
nasihatle uslıınmıyan Halidın niha
yet akıllı bir surette hayabnı dü · 
zeltmeğe karar verdiğini gorunce ne 
kadar da sevinecel ti. Ve benim :
çın R fık beyle muhakkak konuşuı
du. 

Evet bekl mek daha müna.sibd . 
Yarın iffetle konu mak 18.zımdı . Z ı 
ra aramızda. ge l!n bu h dısedt n 
sonra, evlenmem zlık edemezdım. 

X.'\I 

Vakit öldurmek için belki onun- r 
cu defa okudu; n gazetc)-ı masa
nın lızcıine fu lataı ak: 

- Saat on oldu. Hala lff t g· ı ü•ı
medi, diye söylcndım .. 
Farkına varn dan b n~" > ) iik-

sek sf'sL sôj len ı frr. . 
Arkamdan do;;nı r 'en r. nç kı

zın tallı sesi: 
Dem"'' y m..zc' bulunmad 

ğım zamanlar J~.• ı ' ı ze sa·ıt 

!!ibi gelıyoı . j 
Sıçı adım ve ·w·ıiye i.'nJ. m. 1 

At kamda dur•ıy rı-unuz :ia be.
na bir şey 94•'1; lem~· n.:.z.? 

Beş dakikaddnberi sizi t~ilt 
ediyordum. Ve hakkınıı.Oa ço~ gs.
rih nıütalealarda bulund~ 

- Beni kork ıtuyon!un•ız? .:e 
gıbi neticelere vanimı: ! 

Evv~i okudutıu:mz zaman ~l:c 
sinirli göru.ıu . .,nmnuz ve fliy~ t 
sizi fll:ıht alaklldar etmiyor .. 

-- Hakikaten vyle.. ı 
- Sonra.. kaç yaşmd~ınız? 

- Yinni dokuz. Ne diye 80rdu- j 
n~? • 

Yirmi dokuı yaşınd321mz... fa· 
kat şimdiden ihtiyannnız. Bakı."11 
beyaz saçlannl% var. 

{h.1e • Elimde değil ki benim. 1 
B11 ıia ·<Jii~ünccdcn mi ileri ge-

1 

liyM! 1 
\ allahi r~k bılmiyo,.um? .. Fa-

kat beni korkutn~oı'8unuz ! . Bnşım· 
da cok mu beyaz v, r1 

- 'ar ya! 1:."n az be tar.e ~Y'l· 
bil ım. 

Ö le i f r·ıh \Ji,· n ft!"\ • ı .. -ı 
yıın 

Gülmcğe bruıladı. Bu ın '17.l'rin · ı 
hafifce şak'l. etımk btcdıı ı. 1 

Bu sabah cok gi.izela" ıti?. kl~ ;· ' 
dostum, dt.-dim. J ?.r.:. (•d . ~ ı:iı, bu 
kadnr uzaktn dı1rr ak ) .:!rue yarı:

a, şu divaııa elip :anynna otuı a-1 
lım da iki ibtiy ı aı k!ld gibi ko- ı 
nu ahın. 

Genç kız ba mı sali!ı.dı. 
Hayır, gelemem. Emine, tey

zenizin odruıını hazıı lamak için w
nı bekli~or. Babam. ·c-ndi"'-in l n tc'
graf aldı. Yann sahalı gelh• rınuş. 

Halbuki ben, bir hatt som-a gf• 

leı (·ğini zanne<llyordu.m. 
- Her halde, fi1'rini deği.şt.inniş 

:acak ki yarın ı;eHyar. Belki <le '5i. 
7.tn için canı sıkılıyor! Ne ise ben 
J;.açıyorum; i§te Madmuel de beni 

a 
otelinin adresini buldu. Gazetedekı 
ha adisi yırtarak bir kiğld parça
sına: 

(Sa.at şimdi 10 u 40 geçiyor, gidi
yorum. Si 1e telefon edeeeğbn) diyt! 
yudJ Ye bu ldğıdı gaate .. ~. 
Bilin iamini yazdığı bir zarfa koya
rak masanın üzerinde görtmllr bir 
yere yerieftirdi. Sonra pplrasmı 

bqıııa atarak aansöre bindi. 
Langford oteli o kadar mü de

ğildi. Den otomobilini bk1ınma ,a
naştırarak durdu. Otel k~ fakat 
§ık idi. ?.engin ve milııavl miturl· 
Jerin buraya indikleri belli idl Tanı 
kibar bir hayduda yakıtır bir mahal 
idi. 

Otelde tahkikat yapmamıı h...t 
bir tekniği vardır. Büroda malAmat 
toplamak bir ite yaramaz. Fakat 
mUtalea ve sigara salonunda İD8an 
birçok şeyler görebilir, ititir, mlp-

hede edebilirdi. Hele berberde, bll
tUn dedikodulara agtJı olurdu. ,Her 
aeydm evvel genç hafiye, Reardo
nun otele ghtp strmecBllnl, eğer gtt • 
mii l8e çıktığı saati ~ lılti
JonlU. Gez • ., .. ., knmıa gider-

almıya geliyor. tyt eğleniniz, siyaset 
çok eğleneelid r 

Buıılan söy'Hyerek fırt.dı, gitti. 
Artık okumak .istemiyordum. Tef 

umin yann releceğiıu duyunca çok 
ne ·~lenmiştim. ETlenmek hu.su.sun· 
daki fıkirle:-im; kendisine rııısı1 an· 
latacağımı • ihnimde hazırlıyordum. 
Kendisini birdenbire gafil avlamak 
lizıındı. Onun istediği Emine rdi. 
Halbuki ben, hiç hP.saba katmadığı 
ve bir bebek olarak gördUğlt 1ffeti 
seı:.mış ve onunla anl~mışt.ı.k 

Ertesi sah h, saat doku7.da l!~ml· 
ne-, tffd ve ben iskelede tey-Lt'Dli bek 
liyorduk. 

Refik beyin milhim bir ıQ.: çıkmış, 
g l me.'ll~1. 

Her seyrs.hat batsında ft fiODUDda· 

ki muayyen m~rıunmden sonra ara· 
baya bineıek >ıareket ettik. 

'l'e}7.erıı: 

- l~kat Hafa!! Ne l:adar da. top
hnmışsın, dedi. Gemliğin havam Je. 
tn.nbnldan fazla yaramış ... 

tffet; 
- Demek lst:ıntmlun havMI size 

raranı;yor kuzenim, diye taınldt. 
Şübhesiz ilk geldiğiniz zaman f8tan. 
bufn ~1r .ınyordunuz. Bu bent bir 
pydf. 

·- TatıiI. O zamanlar siz taııam
J\ın: cdılmez bir genç kIY. ldfniz . 

T'!p.em gUldU: 
Denıindenberi iŞttiğim sözler· 

den Wetin ~ediğinl görüyo
rum. Hill da yarama& ve ala7e1. 

C'r4"nt; klZ kızararak: 
- EikiaindeD çok az yaramazım. 

Halid bey beni oldukça adam etti. 
- Bu olmadı, dedim. BtWde ben 

sizi Jnzdırdun. Ablanız da şahid! 
- Doğr ıumnu söylemek llzmı ge

lirse bu mesele hakkında bir fikrim 
yok. Yalnız bidayette HaHd bey tf
fetin yaramuhkJarma tenal!de 
blM.mmül etti Sonra kardeşim de 
çolı:: değifti. Annem ıtfe'ttn hemen 
.hemen C0Ct1lrhıfundıuı eaer b!ma
dımn ~ ?ıtyor ... 
T~ gülümsi:yP.rek Emineyi 

dinli:;•ordu. iffet, ihtimamla taradı
ğı saçları, vilcudüne tamamfte uyan 
ş•lt dbi ~ ve gene bir )az gfbt dur
ma .mı. nğmen teyumin muanndn 
hali bebclt oluak dunıyonlu. 
Köşke gdmk. Gtlrilltll patırdı a

rasında birkaç saat ~. 
öğle yerneğlni çok neş'eli yedik 

iCf etm teyzt>me korkarak blıkışı ho· 
~ma gidiyordu. 

Genç kıza· 

- Teyz m Bizi korkutuyor galiba, 
diye takıldım 

Evet, neye benıml alay eder 
bibi konu. uyor? 

- O kad~ r gençsmız kı ! Sızı bili\ 
e kı.<d gibı 1,.:0 uk olarak tel!kkı edı
yor. 

- Geldıbin•z zaman S&Z de ayni 
fikirde mi idniz? 

- Ba.?.ı ket"el r .. evet, h ~ lk gün
leri ... Fakat ~inıdi asl:ı !_ 

- Çok şükilr ! Yoksa iıktan, ken
disinin çocuk gibi taıulma m..ian ü
zUlüyor. 

( Devamı Yar ) 

• ken lokanta saloowum lçdan a 
çıkb. !çeriye tir g&I attı. Sabah 
kahvalbauu ~ birkaç kili ınua
b.rda yer ahıuştı. Reudon da ha 
meyanda idi. Peaceft kenanndald 

bir masaya oturmue dlnekJerfai 
dayamıf vaziyet!~, beyu baa ..... 

blı bir genç kızla hal'U'etle koıau
§Qyorda. 

Bu genç kıa N&Mi Ayıılevod'du. 

Ja\.1 
NUllliyt profDden gorti~ ordu. Ha

man slneet, peııceııederı sttzftlerek, 

eueel tbııerinde bJdınlnuı .saçi&nl 
altm bir renk ftrlyordu. Yüzündeki 

hatların r6rttıımmeaine rağmen 
Reardonun aöylediklerini blıvük bir 
allka ile dialediği qikir i 

Naıud, tendistne yalan 290yaemJt
ti. Saat ll de Nevyorkta bir otelde 

muaya oturarak bbvaltl etmetıi 

İÇ:İD, l'Jpokm'den dokuda çıkmuı 
\Amnch. 'Netoa ettlil mada ımt 
'im glJlmnil, her halda bu randevu
suna yettgmet lala aaa1e ediyordu. 

~·mYar) 
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Fena Havalardan ve Gripten 
Koruyunuz Kendinizi 

·Nezle" 

.: 

Başağrısı v-e 
Kırıklığa 
Dikkat 

Ediniz 
Bu ilk tehlike alametlerini görür görmez derhal 

!! 
ıJINllABAH • . 

• 6 ** ! ::::ae:::ıw .. 

GRİ PİN 
Yarken bu ıztıraba 

~~ 
Muamelat Servisinin Nakli 

ve yeni Telefon numarası 
Binkamıı Deniz Muamelat Servisi Haydar hanı karşındaki 
boş istasyo11 bina5ına nakletmiştir. 

Yeni Telefoa numarası: (43281) 
Yeni Adres : Yağkapauı Boş istasyon Merkezi. 

- ---------- ---- - -.,---------- --- - -

İnhisarlar U. Müdürlüğünden : 
1 - İdaremiz!n Paşabahçc fabrik:ısında mevcu t ~WOO adet miista

nıel gaJvnniz vc-ı saç bidon 500 ade d i derhal ve miitcl.ı akisi d e en kı~a 

bir zamand a kaldırılmak ~artiylt- sablnroğmdan kapalı zal'f u~uliyle 
arttırmaya konmu~hır. 

II - M uhammen Leddi lwlı('ri ~. rıo lira he-.abiyle 7:;00 lirn ' e 
yüzde 15 (~minatı 1120 füıulır. 

IH - Arttırma 20 - l - 939 tarihine rn ... tlı~ aıı cuma g-üııü ılat 16 d a 
Kabatn~ta le•:azıııı vCo\ miılı.ıyaat şııbe,.;irıde ınutı·~ekkil >;atış komi~) o

ı mmda yapılacaktır. 

ALMAK LAZIMDIR 
Ba ~, di~ agtıiarı, nezle, kırgınlık ve ve ü~i.iltnl'kten miitevt>llit Lıitün ıs

NEVROZİN soğuk algınhğtnın fena akibetlcr doğurmasma mani tıra plarm başlamnsile ber aber aklımıza gelen ilk i-ıiın olmalıdır. 

ak be L d f b d •· d 1 ~! id eyi bozm a cl:rn , lrn lh ve bö l.>ı·e kl cre d ol\lııınıadurı olm la bera r vütüo ıztırapları da indirir. ca ın a gun e 

3 kaşe al~nabiHr. İsmint; dikkat, taklitlerinden sakınınız ve
1
1_E ___ S ___ "--E- T • ı· E K •~ t• ı 

NEVROZIN yerine başka bir marka verirlerse ~iddetle reddediniz. D ~fi, D eSlf 1, 0 at l De ICe 

- 1 

İstanbul Gümrükleri Başmüdürlüğünden : 
M. K. ü42~ A ( l\1U~I ) 'M marka 7550 mıma-

rn kaııuııı ~ıklPti ~8 l\ilo 500 gram ugırlığıııda 387 lira 60 

kuruş dcverind eyün nrnmnıcat ~I KN 9423 A ( l\IUM ) ".l\I 7ii50 

M ve N' KS ~O K 1 Otı G ari:;:ı panıuk yiin nıeıısucat 2R22 

)'IKN ı:;:! adet bo:;- çuval ~n lira Gll ktınış M:KX :> 0::2 K~ 

J kilo 30 g ram safi ipek meıı«uc:ıt i\l KN 7!)!) KS 206 K 

85 L 54 KD elektrik nıotörli .MK N 4~1 97 KS 160 K '.!05 L 

tıbbi mfü•tahzar MK~ 4.'i\15 KS 24 K 100 G 117 1 LD safi 

ipek kııryoln örtü"li MK~ 80G K:::; 12!l ı L 6fi K D mernclı 

Juıire ile mürettep çam ağ-acıııdan sahne direkleri 2 K ;jQO 

G kösele makine kıQ ışı ı; K demir elektrik tertibatı lamba 

45 K Plcktr ik te\'zi tablo-.u 60 K cilfısız dE>mir iıı~aut ak~amı 

l\IKN 80~ 13 K 27 L G4 KD jiitten yol kilimi MK.:r 801 I\S 

6 1 K 60 LD kcı d·r koh• ı ~ll{N 7!>S 200 KS 4J LD demir 

mihaııiki 'inç ak~ann l 2 'l !139 güniiıııle ve saaL 1 ~\ buçukta 

S'rkecid Re,ndiy e cadcle<;inde Giimı ük satı~ salonunda 1549 

~ayılı kamrn hükümleri ciaire-.iude nc:ık nı1:tmna ile &atılacak
tır. l~lel,Jilerin yüule yt>di hıınık pey ~ıkçe;;i makbuzi.rJe .Ma

live uııv.111 tezkere i aranır ııey akçelerinin saat 12 ye ka-

dar vezne.re yatırılma~ı mecburidir. (158) 

•--Dr. İhsan Sami ---

Öksürük Şurubu 
Ökslirük ve nef<:s darlığı, 
boğmaca ve kızamık öksü
rükleri için pek tesirli ilaç-

tır. Herku kullanabilir. 

Baylar 1 

Dunyarıın en stığlarn 

Sıhht fastikleri olan 

ÇQ/1-TEX · -'·. 
Prezervatiflerini 

daima tercih edin i z . 

İcabında günde :{ kaşe alrnalıilir. İsrniıw dikkat \'<' Gripin yerine 
ba~ka bir maı·ka yeı·irlerı;e ~idc1etle reddC>cliniz .. 

Gümrük Muhafaza Genel Komutanlığı 
İstanbul Sahnalma Komisyonundan : 

1 - l\Iuhlelif nurı·.u·a 21 ~115 1 tane mıhın ıııii!eahhit nam ve he

sabına 24/1/)39 salı giinii :::aat 1!) te Yt•nidt-ıı atık ek!<iltmc,.ı· yapılıl

c aktır. 

2 - 'l'alımini hıLan fi i'.9 lirn Hi kunı~ ~:o :-;ırntim \'l' ilk ll•minatı 48 

Jira<lır. 

3 - ÖrneklE:!l'i koınisyondadn'. Görülebilir. 
4 - !steklileriıı günve ~aatte ilk temiııat ınakbıızları ve kanuni 

ve.-.ikalariyle bi rlikte Galata e~ki İdh:ılfıl Gümri.iğiindeki komi yona 

gelmeleri (165) 

Haydarpaşa Lisesi Satınal~~ K~rumund.a~ : ~ j 
Devlet he~abına okuyan yatılı talebe ıçm 26L> metre clbı,ehk la-

civerL kumaş ~alın a lııımak Ü7.cre açık ek~iltmeyc koııulmu:;;Lur ı 

Eksiltme 2~; ' l /!):J!l pazartesi giiııli ~.wt 15 tc Beyoğlu Karlınım, 

kar.';'ı~ıııda Li:leler alım r.:atım komi yoııu biııa,.;ı i1:inde Li,;eler muhase

becikriğinde toplanacak komi-.~·o n cla yapılacaktır. 

n chcr metre kumnşın tahmin lıedeli 4 lira :10 kuru~ Vt' ilk temi

natı 8!) liradır. 

Şartname ve kuma:-,; ıı u munc::ıi nıektebdc görülebilir. 

L tekileriıı belli gün ve saatte cari ::ıeııe Ticaret Od:.ı.::ıı ve:ıik:ısın

dan maada bu ııevi kumıış y apar Fabrika 'C) a imfılfıthane sahibi olduk

lıırııut dair ibraz etmeğe mecbur 1nıluııdııklnrı ve.-;ika ile birlikte komis

yon a gelemeleri. (151) 

il.tısat Veliftlc ti iç Ticaret l'nwm , 

T. iŞ BANKASl'nın 
Müdüı liiWinden: i 

30 ikinci te~rin 1330 t arihli kanı:1t i 
hükümlerine tevfikan Tiirkiycde c;a· 
lışmasına izin verilen ecnebi şirket~ 
lerinoen (Thommens Uhrenfabrikeıı , 

A. G. - Tommcns Saat Fabrikal :ı.rı . 

anonim şirketi ) bu defa müracaat la, 
Türkiyedeki faaliyetine nihayet \ •.!· 
rildiğini bildirmiş ve lazım gelen V\"· 

saiki vermiştir. 

939 K. Tasarruf İkramiye Plô:nı 

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

1 lkinciteşrin tarihlerinde çekilecektir 

İKRAMiYELER 1 
1 

1 Adet 2000 liralık = 2.ooo Lira 
5 " looo 

" -- 5.ooo 
" 8 ,, 500 " = 4.ı.)00 
" 16 ,, 250 ,, 4.ooo 
" 60 ,, loo " 6.ooo 
" 

Bu şirketle alakası olanlanr:. is 
tanbul Bahçekapı Taş han No. 22 ele 
mezkur şirketin Türkiye umumi ve· 
kili Emil Mey er'e ve icabında İkti
sat Vekaletine mür acaat etme!P.fi 
ilan olunur. 

İstanbul Asli~·e Beşinci Hukult 
l'Ualıkemesinden: 

VJ - Arttırma şartnamesi para-.ız oLırnk her gün sözü geçen şu
beden ahnabileceği gibi l.ıidonlar P3':'al.ıahçe fabrikasında görLilebiliı. 

V - l\föhürtii teklif mektulıunu k:rnun1 \'e:-;a ik ile yüz.d e 15 gu
''enme ıı.ırası makbuzu \ e.> H bmık.ı teınıııat mektubunu ıhlıva edecek 
olan kapalı zarfların ihaie günü en geç sn at 15 şc kadar ~ ukarıda 
adı geçen satış komb) oıın ha:.\kaıılıı!ına ınnkbtız nınlrnhiliııde veril· 
mesi li'ı;r,ıııiclır. "g t '' 

... 
I İdareıni.tiıı çanrnltı tuzlasıııa gt l'rilet.:ek icrue su.' u için şnı -

ırnmı~si nıucil.ıiıı<'c 730 lllC'lı·e Fon! bol'u ac;ık t•ksiltnw u 111i,:. le ~atın alı
nacaktır. 

J1 · .i\IuhnmmPn IJede!i 11 .j0 J'ra V(' lllll\ al~kat. temin.Hı 86.25 
liradır. 

IJI -- EksiltnıP 1::. l. ~lH!) tarilıinl' ı·<ı::ıtlı) ~ııı cunrn giiııii .... aat 16 d.ı 

Kabataştn le\·azıın Ye m :lrn:rnat şuheo:inctC'ki alım komis) onunda rapı
lacakhr. 

IV - Şıırlıı:ımelt•r p.U',ıoıız olarnk lıHgii ı ı iııl:i~:~rla ı· tuz l'l' ll :;;ubo· 
:-inden alınabilir. 

V - E ksiltmeye iştirak etmek isti:, eıılcriıı fi.' ııh·L. lekliflcl'ini ,.c 
bu ise ait katıı.loklarıfı.ı ihale giini.\ıı(:l.!n ~ giııı evveliıw l.aclat· iııhisurlur • 
tuz fen şuhe.:-ıi ıı e \'t!rmel('t'İ ve teklifk·l'iııin kalıı ı liil ı ii nıutaz:ımının vcı· 

-: ika almaları l ıi7. ı mdı r. 

n - İsteklilerin ek:-;ıltme it:iP ta~ ia Nlil<>n g-iın ·' e saatte yüzd e 
7,5 gı'.i\ eıınıe para lariyfe lıil'liklo yukanda adı gc•eı•rı konıi~yon a gE'lmo
leri ilan olunur. (fi tB l ) 

* ÖIÇU8İ.i: .Miktarı: 

440 ~ıdet 1 rı. "'40 ?ı1 100 x ·-:o x :~ı> 

135 " R.~21 " l'10 X :.!.' X O 02ti 
1~1) ,, :3.510 '' 100 X 2:i X 0,02G 

710 23.271 -' 

1 - ' "ııkarıda <'b.at \ 't• nıikt ırı ~ <ızılı 2·:.~1 1 nıetr<.' mik:'tl11 tahta 

açık ek>-iltnlL' lHllİYle salın ~ı 1 ınaC'aktır. 

II - .M uhanmıcıı fH·dC'li lwhct· nwtrc ıııilıiılJı ::!! lira he"abi,\ e 

~07 .GO lira ve mu\·aklrnt lt"nıiııatı 68.07 l"l'ndır. 

Ill - Ekııiltme 13/l fJ~9 hrihine r:ı. tlı) an cum·l giinü aat 15.45 
t c Kabata:<?ta Le\'azım ve mübayaat şubc~iııd~ki alım komi~yoııuıulH 

yapılaca.5:ından isteklilerin tnyin edilen gün Ve' ~naitc adı g~çl'ıı komi ~ 

yona gelmelel'i ilan olunur. (167) 

TÜRK HAVA KURUMU 
Büyük Piyangosu 

3 üncü Keside: 11-lkincikanun-939 dadır. 
Büyük ikramiye: 50.000 Liradır. 

Bund.an 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 ... 

••••. Or. Hafız Cemal ••••• l . . \ 
• Lokmanhekim • 

Gü MRUKLERDE İŞLERt OLAN 
MÜESSESELERE 

95 
" 5o " = 4.750 ,, 

Necibe tarafından Beyoğlunda İt
faiye karşısında Mata! hanında (58) 
numar ada mukim Vitali Bohur alev
hine ikame olunan borçtan kurtul
ma davasından dolayı müddeis.l·"Y
hin gösterilen ikametgahına gön
derilen davetiyeye, miiddeialeyhin 
ikametgahını t ebdil ile bir semti 
m eçhule gittiği me§ruhatile bila tub
liğ iade edilmiş ve sebkeden talep 
veçhile hakkında bir ay müddetle 
ilanen t ebligat ifasına ve tahkikatın 
11- 2 - 939 t&rihine mUsadif cuıııaı- Dahiliye Mütehassısı Çaker Yazaroğlu 

250 ,, 25 
" = 6.250 " -435 32.ooo 

T. ~- Bankasına para yahrmakla, yalnız para biriktirmiş olmaz, 
avnı zamanda taliinizi de de !?~ • ... olursnnuz. 

' 
tesi günü saat onua icrasına karar Divanyolu 104 
verilerek bu babt aki davetiye ~ :..ra- ı Muay ene saatleri p azar hario 
kası mahkeme divanhanesine t lil~ · her gün 2,5 - 6 salı, perşembe 
kılınmış olduğundan, mü.i , i 11 ve cumartesi sabahlan 9 - 12 
Vitali Bohorun bu gün ve aatte fukaray a T. 22398 
mahkemede bizzat hazır bulunmasr ............ ma ......................... .. 

veya veka.Ietnameyi haiz bir vekil üzere keyfiyet hukuk usulü m ih2:
göndermesi, aksi takdirde Jcanu!'i.! kemeleri kanununun 141, 14'2 nci 
muamele ifa edileceği maliim qlma!t maddeleri mucibince ilan olunur. 

Gümrük komisyoncusu 
Galata, ithalat Gümrllğü 
karşısınrla Muradiye Han. 

Telefon : 35, 95 

Sahibi: A. Cemalettin Saraçoğlıa 

Netriyat müdürü: Macit ÇETll'<l 
8Mıldıiı yerı Mathaai Ehüzzi:r• 


