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T 
if. . Kabul Ettil r Ata ürk, sancakları Cebe/üt ıkda, 

AJ L h O d 1 Ç k Panamada dalgalanan devletlerle 
man ve e r. u arı e tam bir müsavat icinde konuşabilir 

o raklarında ilerliyor Bir fr nsız ya~ıcısı diyor 
e·r Çek -Macar Komisyonu Toplanacak 

"Prag, 2 (A.A.) - Aııayıdaki resmi tebliğ sant 
1 G,oO cin ne redilmh~tir: 

Dört buyuk de\ let ara ında Münihte toplanmış 
olan konferaıı ııı kararlnrma dair olan protokolda 
Çeko<:ılo, ak~ n dahili:ule bulunan Macarların vazi
yetini halletmenin de znm~rnı gelmiş olduğuna bil
vn ıtn işar ·t l•dilmistir. 

• Macnr Bn \ekilin. lmredi, dün radyo ile neş
re.~ıgi nutkunda bu me ele ile meşgul olmuş ve Ma
~·ırı U nın metalibatıııı izah ederken Macarlar bak
ında da diğer mille.! ·e yapılan ayni muamelenin 

tatbiki lazımg<>ldi ··ni aııaltmıştır. 
Çeko lov.ıkyn hukümeli Kirgen'deki Çekoslo

\nk tnb ·~etindeki Polonyalılar ekalliyetinin vazi
~etiıı·, L hı tan tarafından yapılan mctalibatı ka
uı etnH k Ul'l'till', hallettikten sonra Macar me
le 'nın de bir hal tarzına raptı için Jazımgelen 

tcı elıb ı al inisyntivini almıştır. Bu suretle diin sa-
at 2'' d II . · N 

• • 
0 e nrıc ye ... razm B. Krofta Pragdaki 1\faca-

rı ta ı 1 . . b" e çı ıııe ıı· nota tevdi etmiş ve bu notada 
kiac~n ve Çekoslovak eksperlerinden mürekkep bir 
Çornı ~onun €'11 kısa bir müddet zarfında teşkili ile 

_ cko lov ıkynd ki Macar ckalliyeti meselesinin tet-

kik ve bunn istinaden bu meselenin halli için lazım
gelen teklifatın tesbit edilmesine mütedair Çekos
lovak noktai nazarını izah etmiştir. 

Hemen ayni zamanda Macaristanın Pragda 
bulunan elçisi B. Kroftaya bir nota vererek l\Iacar 
hükumetinin, Münib k-0nferansı mukarreratını na
zarı dikkate .alarak, Budapeşte ve Prag hükumet
leri arasında resen müzakereler yapılmasını ve 

Prag hiikOmetinin ne vakit ve nerede bu müzakere
leri açmağa hazır olacağını si.ıralle bildirmesini ta
lep ettiğini tebliğ etmiştir. Macar hükumeti bu mü

zakerelerin süratle yapılması ve miisbet bir netice
ye bağlanması keyfiyetinin yalnız iki alUkadar 
memleketi değil fakat bütün Avrupayı pek yakın
dan alakadar ettiği mutalaasmdadır. 

iŞGAL TAMAMLANIYOR 

Prag, 2 (Hususi) - Münih mukavelesi ile tah
did edilmiş olan araziyi 1 teşriııiev\·el 1938 tarihin
den itibaren tahliyeye başlayan Çekoslovak kıtala

rı verilen direktiflere göre sükunetle geriye çekil
mektedir ve hiç bir hadise zuhur etmemiştir. 

(Sonu 7 nci sayfada) 

"Türkiyeyi mucize 
değiştirmiş olan 

• • 
ıçın duO-u 

~on posta ile g~ln ·.._ ''Lek-ı 
tür pur Tus,, mecmua~ı o ı crn ıme 
altında son Hatay anlaşması dola
yısiyle Türkiye ile Fransa arasında 
aktedilmiş olan nnlnşmayı biltiln 
dünyanın tasvip ettiğini, çünkü bu 
anlaşma sayesinde iki memleket 
arasında uzun sürmüş müzakere.
lerin mesut bir neticeye bağlanmış 
olduğunu bir mukndcleme şeklinde 
Fransız okuyucularına. anlnttık
tan sonra diyor ki : 

"Hem bir askeri anlaşma, hem 
de bir ticaret mukavelenamesi o
lan Türk - Fransız muahedesi bi
zi Türkiyeye bnğlıynn çok eski 
bağları biisbütün sıkıştırıyor. La
kin dnha fazlası var, bu muahede 
nin manası yalnız Jt'ransız - Türk 
milna:;ebctlcrine inhisar etmez; 
şarki Akdenizde muvazeneyi mu
hafaza etmiş olmakla cihan sulhu 

(Sonu 7 nci aayf da) Üniversitede OP.rsler •• tu·· n Me 
10 f~şrinde başlayacak "'""""====~ 
lller; ~ el• •lenin 7 'l'e~rinievv.:!lde ug, u·· n Açı 1 o ~ Atat'u'rk Hariciye ~ 

1 e açılacngını ) azmı~tık. l1 ~ 

nev'inden baştan aşağıya 

Atatürk sulhun dostu ol
F ransanın da dostudur.,,. 

• 
1 : 

~iu ~~.~~' ;' ~~.ı~::~:e'.~:::~!~ 1 ~~ >;:!: Bugünd<n ÔbÖaren bütün lioe, orto, vo ilkokullar ••. M .. ıa L.,ı,.... ~Vekili 1 e 8 er il n 8 Ü y Ü kn Atatürk, dost lra D Şehinşahı ile 

~:,~~.: ~~~:,ı~:,:~ö:~,~.:İ~::İ~::~~ ;::·::~::.:·~.:::~ıt~··:.:;.;.d:'.duğu •edbôrler .. , .. ind• okul ihti- ~ E 1 cimiz i Kabu 1 E fti ~ =====-=====l=N=E===K=A=R=Ş=l==H==A=R=P======-
l'lrafıncla ı·aporlarmı vermek üzere Şehrimizde yeniden tesis edilen Bu suretle bir bjnada iki okul bir. U • ~ ERO 
hazırlarımnktaclırlnr. DC'rsler 10 yedi ortaokul dn bugün açılaark ders !eşerek biri öğleden evvel, diğeri de ~ - ~ 
te r· · ııııevvelde ba, lıyacaktır. lere bavlıyacaklnrdır. İlkokul ihtiya. öğleden sonra tedrisat yap..!:aktır. 1 lstanbul 2 ( A. A. ) _ Bu Nvvvwvvvwvvw{WW\vNvvvw.-tvw•r·ıwvw·'f'Ni'V NAM.'e..............,"'IWVVW\ 
ktilt~ultur1 Bakanlığı Edebiyat fa- cı da tamamen giderilmemiş olmak- ilk tedrisat vaziyetini kontrol et - ll sabah Cenevreden avdet eden ~ E • s ı ı • ç k 
11 • ıne )aglı ol mık çalışan Ro- la beraber bugilnkü ihtiyacı önlemesi mek ve icabeden tedbirleri almak U Hariciye Vekili Doktor Tevfik ~ roın atan ar çın 0 
n~::n~oJı. 'e arkeoloji en titeılcri - için birçok semtlerde bu sene de çift için .'.lk .. ~~.drisat ~üfetti~leri kültür di ll Rüştü Ar as, öğleye ~oğru Dol- n 

\ ııııe knrnr \ ermi!\tir. En ti- tedrisat yapılması ]üzumu görülmü{I· rektorlugunde hır toplantı yapmışlar U mahahçe .arayana gıderek Re- ~ A c ı L A 

::- (Sonu 7 nci sayfada) tür. (Sonu 7 nci sayfada) ~ isicümhur Atatürk tarafından ~ g" 1 r eza ar a Z m 
-- -- - - ~ kabul buyurulmuştur. ~ 

Ç R 1 BAS 1 1~:~::•ku'::.~~:;~~:::~:;~}:~:1 Kıymetli Adli .. Ô~klorumuz Salbih 

F e erb hçe - Beşiktaşla Be abere ~ :J~:;;.~~~.~!~·b~~ü•öı~:!~~ 1 H:J.i: ... ~r~~~:.:.i~i anketimize ceva ı 
G ı G •• G 1 ~ ~onra Berhnden yenı gelen bu- ~ gelip geçmıştır. Bugun, Parıste bıl • 

le a a tasar ay ve un eş a ı• p n yük elçimiz Hamdi Arpağ'ı ka- tt mem han.gi .~~lo~~a ve~a sosyetede 
~ bul buyurmuşlardır. ~ ·eroin çekıldıgı ıçın eroın kullanan 
tı W moda düşkiinlerine rastlayamayız. 
'!!!r~~~~~~J!!J • . 1 b' "f "b" 

HER SABAH 

MAL SAHiPLERiN/ 
DE DiNLEMELi 
Eminönü meydanı açılmak için bir 

taraftan dükkanlar yıkılırken bir ta
raftan da kirnların yükseldiğinden 

\)İkayet edenler var. Dün tramvayda 
kulağımıza çarpan bir muhavere bize 
gösterdi ki bu İfte kiracı da mnl sa.. 
bibi de haklıdır. 

Orta yafh bir odam, yanındaki 

kuru yüzlü çatık ka,h arkadaşına 

yana yakıla nnlatıyordu: 
- Balıkpazannda hisseli iki dükka-

nım var. Son üç sene içinde kiralan 

Ancak. t'roının sa gın ır n et gı ı 

gelip geçtiğini, alınan tedbriler, ya. 
pılan muvnffakiyetli takiplerle bn~ı 
ezildiği yurdumuzda, hfıla, tek tiik 
bedbahtların bu Metin elinden yaka 
alrını sıyıramamış olduklarım da el -
bette inkfır edemeyiz. 

işte bu bedbaht vatandaşları na· 
sıl kurtarıp cemiyete kazandırabili -
riz? Mevzuatımızd ıki miieyyideleri 
teşdit ederek mi? Propagandayı kuv 
vetlendirerck mi?. Tedavi mÜe!lsese 
!eri açarak mı? 

Kendi kendime bir türlü hallede
mediğim bu meselenin düğümünii 

çözmek için bir çok kapının ipini çek 
tim. İleride. salahiyettar kimselerden 

B. Salih Haşim Sümer 

eroin İptilnsına ve eroin kaçak ılığı· 

na ait dinlediğim çok entcrcs n hika 
(Sonu 7 nci sayfada) 

yanyany dütü. Meydanı açmak için' .... lm ............ m::ı•aıilim .. l!:lll!lllilllmllll ... -.ıır:zRJr;:;;:s:~ilf:ı"EE.~tl!::~ 

Fener • Güneş maçında.n heyecanh bir aa 

lstanbul Lik maçları dün üç tadda bir
•en başladı. Fener stadında karşılaşan F c
nerbahçe ve Beşiktaş takımları 2 - 2 beraber 
Kaid ı. Taksim stadınd• Galatasaray İstanbul 

sporu 3 - O , Güneş Bcykozu 3 - 2 mağlup 

etti. Bu müsabakalara ait tafsilatla resimle
rini ve diğer müsabakaların tafsilütını spor 
sayfamızda bulacaksınız. 

birk:ıç dükkan yıkılınca bizim dük
kan1ann kiralan yükselir gibi oldu; 

oldu ama gazetelerde bir kıyamettir 
de koptu. Halbuki 1932 senesinin 
kiralanmn dörtte üçünü bugün için 
almak değil dü~ünmck bile deJil:k o
lur. Halbuki vergiyi o yüksek kira 
matrahından ödüyoruz. Kiracının 

hakkını düşünelim iyi! Lakin bizim 
hakkımızı da dü, ünmck lazım değil 

"? mı .... 
Tevekkeli: «S"'· 1 ... c-öre fetva 

verirl~ • 
'A. c. 

"Ye • 
1 h,, 

Bugün Bulacağınız Yazılar: 
Firdevsiname 
Gençlik ve Ünivers 
Üniversitelilerle bir Konuşma 
Fenerli Niyazi Futbol"i Bıraktı 

2 
3 
4 
4 

ııcide 

üncüde 
üncüde 
üncüde 

• 



Sayfa: Z 
1 d ---- 4 - 1 

Yt:Nl SABAH 

Firdevsiname 
Şair Firdevs'i hayal 

ve ideal adamı idi 

Türk - İsveç 
Ticari ~nlaşmada yapıla!l 

kontenjan tadilatı 
Türk - lsveç ticaret anla9ması

na bağlı protokoldaki listede münde 
riç cdiğer emtia> tabirinin cyün, pa
muk, jüt mensucat, yün ve pamuk ip 
]iği hariç diğer emtia> şeklinde tadil 
edilmiş ve bu tadilin gümrüklere bil
dirileceği tarihe kadar, diğer emtia 
için ayrılmış olan 129,6000 liralık 

plafona istinaden ithal edilecek veya 
İsveçten yola çıkarılmış oldukları 
tcvBik olunacak mensucat tutarının 

mezkfir plafondan mahsuptan sonra 
kalacak bakiyeye inhisar ettiriTmesi 
kabul ediTmi1tir. 

-
ISTANBULDA 

Büyük şairin Küçüklüğü, gençliği 
nasıl geçti? Nasıl yetişti ? 

KARANLIK • t SOKAKLAR : 
f Şehremininde Tatlıkuyu cad- • 
• deıi Nihall.aiı ıokaiında kari-

, Yazan : SÜREYYA SALTUK • lerimizden Kadri imzaııile al-
-2- • dığımız bir mektupta deniyor 

Bundan bin eene evvelki Hora
san diyarındayız. Yakutlar dağı 
"Bedahşan,, dan ızan "Tecen ır
mağı. Herirut, Herat güzergahın
da bu ülkeyi ortaladıktan sonra 
bir çember çe\·ircrck Turkmen 
çölünde kaybolup gidre. Herat 

buranın tam vasatını teşkil eden 
bir büyük m erkezidir. Doğu cihe
tine gider ve şimale çıkarsa Hora
sanın bu büyük merkezine daha 
uğramış oluruz: Belh 

De\•rin büyük alim ve tabibi 
İbni Sina babası cihetinden bu 
şehre mensuptu. Türk matefekkir 
ve şairi CeHileddine, Rumi diye
ceğimize Belhi demeliyiz. 

Hl)rasamn yukan merkezini 
Merv teşkil etmektedir. Murgabın 
nazlı sularında yerleşen bu za
'\·allı şehir, sonralan istilalardan 
har.ap olup gitmişti. Horasan, gar
be doğru kendi ismini alan dağlan 
kucakladıktan sonra Hazer deni
zine v.asıl olur ve orada Esterabat 
halicinde ayaklarını yıkar. 

Etrek nehri, garbi Horasanın ce 

nubundan çıkar ve şimal istikame
tine doğru giderken sağda (Nişa
bur) a ve solda (Tus) a uğramak 
tadır. Daha yukarıda, büyük tef-

sir alimi Fahreddinin "Raz,, mı 
ziyaret ettikten sonra münhaniler 
ve kavi ler çizerek Hazer denizi
ne dökülür. 

"Nişabur,, Horasanın Şamıdır. 

Bu beldede meyvalar ne kadar 
bol, sular ne kadar mebzuldür. 
Ömer Hayyam ıbu sulak memleket 
te doğma aydı şaraba karşı o müt 
hiş iştaha ve iptilasını clbet~e al
mış bulunmazdı. 

Horasanın gani balçıkları bu 
gümrah sularla birleşmiş ve bu 
ov.ada bu şehri hiç masrafsız ya
ratıyormuş ; dersiniz. '.Tus,, aşağı 

dan Nişabur ve yukarıdan "Raz,, 
ın haddi vnc.tatını teşkil eder. 
"İmam Gazali,, Firdevsi de bum
da doğmuştular; ve burada med
fun oldular. 

Tustan otuz fersah sağa doğru 
gidersek (Meşhet) teyiz. 

On iki imamdan birinin, imam 
~ızanın canfes örtülü, altın şam
!anlı makamı mübarekindeyiz. 
t"ine otuzar fersah aşağıya doğru 
ınersek evvela (Cam , sonra .Za
de) şehirlerine gelmiş oluruz. 

Birinci l\Iolln Cami, ikinci Hay
dariye tarikatinin müessisi kutbun 
ziyaretgahları ve bugün "Türbei 

cami, Türbei Haydari,, isimlerini 
taşımaktadırlar. İşte sırasile \'e 
çepçevre: (Türbei Haydari, Tür
bei Cami, TOrbei Rıza, Türbei Ra

zi, Türbei Gazali, Türbei Firdevsi 
Türbei Hayyam). Bu yedi mukad
des türbesi! Horasanın pembe 
toprakları gök yilzilne övünerek 
bağırıyor: 

- "Sizin yedi kanclilli ülkeleri

milnbit ve mahsuldar birçok nahi
ye ve kariY.eleri buraya. topladığı 
gibi Horasan dağları da Tusa doğ
ru çevirdikleri silsilede mebzul 
firuze madenleri yetiştirirler. Da
ha garpte "GOhi şure,, Hora~an 

dağlarının, içinde siyah elmaslar 

sakladığı gizli hazinesidir. Rfistc
min arkadaşı kahraman (Tus), 
kendi ismindeki bu beldeyi tevek
keli burada tesis etmemiş!! Desta-

ni devirlerin müessesesi olan Tus 
gittikçe büyilmüş, tarihileşmiş ve 

büyilk menkıbelere aahne olmuş

tu. Şimdi harabeleri yerlerde ya-

tan bu kadim Tus, iki büyük orta 
çağ siması: Gazali, Firdevsi ölmüş 
cesetlerile bize tekrar canlandırı
yorlar. 

Fakat, kararnamt'de yalnız mensu
cat tutarlarının mezkur plafondan 
mahsup edileceği tasrih edilmekte İ
se de bu kararnameye bağlı noktalar 
da yalnız m~nsucatın değil, diğer em 
tia faslından mahsup edilerek geçiril
mesi yazılıdır. 

Bu. h:ı-1•htaki mübayenet hakkında 
Hariciye Vekaletinden alınan mallı. • 
mata göre 2/9433snyılı kararname 
ile tasdik edilen notların mündereca
tı f ~veç hükumetince c<1ns ittihaz edi 
leceğinden kararname yukarıdaki şe
kilde itihare alınacaktır. 

• ki: 

• "Bundan bir müddet evvel 
t belediyenin güzel bir kararını 
• gazetelerde okuyarak sevinmiş-

i tik. Karanlık ıokaklara elek
trik konacak ve ıtıklandırıla

caktı. Nitekim birkaç yere ko
nulduğunu da İfİttik ve gördük. f 

f Fakat bizim sokağımıza bile f 
f uğramadılar. Halbuki ceceleri f 
f İııtanbulda bizim mıntakadan • 

f daha karanlık ve daha korku- f 
: lu hiç bir yer yoktur. Bu yüz- ı 

den sokağa çıkamaz olan bu 

t ııemt halkı ben batta olmak ü- ı 

. KOL TOR iŞLERi · 

• zere çok müştekiyiz. Ne olur- f 
dikkati celbetseniz de beledi- f 
yemiz biraz Şehremini tarafı- f 
na da cöz kulak oluverse.,, f 

* YENİ SABAH: Bu haklı şi· i 
Firdevsi, Tusun yukarıda söyle- kayeti belediyenin dikkat naza 

diğimiz nahiyelerinden birinde: TALEBE y LJ R- f rına kor ve derhal buraya ıtık 
"Rezan,, kariyesinde doğmuştu. AK f verileceğini ümit ederiz. 
Hakiki doğum yılını tesbit etmeği DLJ AÇ/LAO ••••~ ............ ..,..,~ 
sonraya bırakalım: Doğuşunun Üniversitede okuyan. gençıe:in Ankara müddeiumumisi 
kati olarak onuncu asır . ev.ailinde dışarıda kaldıkları yerlerın, rektor-
olduğunu .söyliyebiliriz. lük tarafından yapılan tetkiklerde, Avrupaya gidiyor 

Mensup olduğu aile bu civarda gayrj sıhhı olduğu görülmüştür. Bu Ankara müddeiumumisi Baha Arı 
"Dihkan., yani arazi sahipleri idi. yüzde~ de gençlerin _h~ ·~alanclıkla: k~n. dün Anknrad~n ş~hrimize . gel • 
Firdevs.i yeni yetiştiği zamanlar rı ve hır kısmının fecı akıbetlere ug mı~tır. Ankara muddeıumumi,1, bu
ailesind~n epey araziye sahip ol- r~~ıkları g~.riilme.~t~dir. _Bu va~i~e- i:Ünler~e, tetkikat için Avrupaya gi • 
muştu. Yanın asırlık ömrünü hep ti on~cmek uzere unıversıte yakının- dccektır. 

b • . b h 1 . , t' ti k de hır talebe yurdu açılmasına ka - fktı•a_ı Vekı"'ı" gı"tti" u arazıyı, a çe erı le ış rme ·ı · t· ..:> 0 1 
ta . ki . . rar verı mış Jr. 

ve nzım etme e geçırıyordu. y . d . 1 .1 .. k k t d . t İki gün e\'vcl Anknradan şehrimi . . • em yur ış crı c yu ·se e rısa 
1 Genç Fırdevsının bu devrede aklı d' kt"' .. C t b' t 

1 1 
ze gelen lktısnt Vekilimiz Şakir Ke-

ne kadar Selı·m ı'se muha~yı·ıesı' 0 ırc oru eva . ızza meşgu. o .- , b h 
,; kt d K b d b se ir dün şe rimizden ayrılmıştır. k d · 1 k h' . 1 k . k ma a ır. ısa ır zaman a ır bı-

a ar ı e , ıssı me e esı o a- na bulunarak yurd haline getirile _ Vekil, bugünlerde doğu vilayetlerin-
dar inkişafa müsteit bulunuyordu. cektir. de bir tetkik seyahatine çıkacaktır. 
Muhiti, temas etUği kimseler, ken Avrupaya dil tahsili .. e Ziraat Vekili bu akşam 
di ailesi hep Dihk.anlardı. Bu Dih- talebe gönderilecek gidiyor 
kanlar da bOtün e ki İranın hura- x·· ıt·· B k 1 v k'"t - h · 

u ur a an ıgı u up anecı - B k b h b 
feleri, kahramanlık menkıbeleri, lik, Altay dilleri, Etnolojik ve Lo _ ir nç günden eri 'e rimizde u-

t 1 lunaıı Ziraat Vekili Faki Kurtoğlu bu a a söz eri, Pehlevi şiirleri, av hi- jüstik dilleri tahsil etmek iizere Al-
kii.yeleri y.aşıyordu. Pfr Dihkan manyaya ve Fransaya talebe gön _ akşam Ankaraya hareket edecektir. 

"Danişver,, onları, ne güzel bir dermeğe karar vermiştir. Bu talebe
araya toplamış ve hıfzetmişti. !er edebiyat fakültesi mezunların -
Genç Firdevsi Dihkanlarla meclis- dan iyi derecede çıkan gençler ara

lerde, köy odalarında buluştukça 
bunlan söyletmeğe, dinlemeğe me 
raklı idi, 

Diğer tar.aftan Tu~ valisi (Ebu 

nıansur) için tertip edilmiş olan 
hikilre ve menkıbeler: "Namei 

Şahan,, eline geçmiş; bunları bü
yük bir incizap içinde okumuştu. 
Dinlediği masallara, işittiği yarım 

destanlara, okuduğu menkıbelere 
bir tertip vermek, onları perişan

lıktan, yarımhktan kurtarmak; 

huHisa bütün bu perişan esatır ve 
kahramanlık külliyabnı bir araya 
getirerek onları sanat nizamına 

sokmak, şiir şekerile kaynatmak 
lazımdı. Dihkanların, kitaplann 

sunduğu bu malzeme birer ikişer 
Firdevisinin sanat potasında kay

namağa ve terkiplerini almağa 

başladılar. Hususile Firdevsi ha
yal ve ideal ıadamı idi. 

(Sonu var) 

sından olacaktır. 

MAHKEMELERDE' · _,,., 

Tabanca ile tehdid etmiş 
Şişlide Alak apartmanında otu

ran koyun tacirlerinden Necip, yan 
larında yapılmakta o]an bir binanın 
gürültüsünden, inşaatın ustabaşısı 
Salime şikayette bulunmuş, Salimin 
ters cevap vermesi üzerine, iddiaya 
göre, binanın kapısına giderek Sa -
lime tabancayla tehdit ve hakarette 
bulunmuştur. Dün asliye üçüncü ce
za mahkemesinde yapılan duruş -

mada, eski İstanbul vali muavinle
rinden Hüseyin Hüsnü de dahil ol -
duğu halde dokuz şahit dinlenmiş -

tir. Necip, müdafaa şahitleri oldu -
ğunu söylemiş, bu şahitlerin dinlen
mesi için duruşma başka güne bıra
kılmıştır. 

ARDiYE ÜCRETi: 
Son bir kararname hükümlerine 

göre hangi hallerde eşy.aııın yiiz ki
losundan aç kuruş ardiye ücreti alı
nacağı hakkında gümrüklerde baş
ka başka muamele yapıldığı görül
müştür. 

Kararname, .ancak muayenesi i
fa ve muamelc8i ikmal edildiği hal
de kaldırılmıyan eşyadan 100 kilo
da 3 kuruş ardiye ücreti alınmasını 
amirdir. Bu vaziyete göre de, bu 

hükmlin yerine getirilmesi için 
muamelenin ne zaman ikmal edildi
ğinin tayini liizımgelmektedir. 

Gümrük muamelesi beyanname
nin tescili ile beraber ve muhteviya
tı eşyanın muayenesi yapılıp \'ergi 
ve r esimleri muayene heyetince ta 

hakkuk ettirildiği zaman bitmiş 
sayılacaktır. Buna göre muamele ya 
pılması gümrüklere tamim edilmiş
tir. 

Bir kalb sektesi 

niz varsa, bizim de işte yedi tane ~!!!!!!!!'!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!'!~!!!!!!!!!!!!!!'!~~~!!!!!!!!!!!!~ 

Sarhoşluktan iki gün 
hapis yatacak 

Aksaraycla Lftngada fazla sar
hoş olarak elinde bıçakla gezerken 
yakalanan üzümcü Şakir dün asliye 
Uçfincü ceza mahkemesine verilmiş, 
yapılan muhakeme sonunda sarhoş
luktan iki gün hapse mahkiim edil
miştir. 

Kadıköyüııde Yeldeğirmeııinde 
oturan Katina bir iş iç.in Kadıköy 
birinci noter dairesine giderken 
üzerine bir fenalık gelmiş, dÔş
müş, biraz sonra ölmüştür. Yapı
lan muayenede kalp sektesinden 
öldüğ(i anlaşılmış, defnine ruhsat 
verilmiştir. 

parlak ve milcevher türbemiz 
var! .• 

"Etrek Rud,, un Nişabur ve Tus 
güzergahında vücuda getirdiği 
vadi, ağaçlıklı bahçeleri, zümrüd 
çimenleri, güzel bağları bulunan 

YAZ/SIZ 

·-, 

CEMiYETi HAFİYYE 
Tarihi tefrikamızın deva

mını yarinki nüshamızda yine 
·bu üatunda bulacaksınız. 

• 
ihracatımız 

Bu sene geçen yıldan 
7 milyon fazla 

Ba~lı<"a ihracat maddelerimizin 
1937 - 1936 senesi onbiraylık ihra 
cat vaziyeti çok iyidir. Tutulan İı1ta

tistikler ihracatımızın ıüratle inki~f 
ettiğini göstermektedir. 

İhraç maddderimi:.ı.in ba,lıcesını 
te~kil eden tütün, üzlim, fındık, tif
tik, pRınuk, buğday, yi.in, incir. zey
tinyağı, aiyon, krom, mııden kömü
rü, ham deri, çavdar, darı, ku,)·emi, 
arpa, palımıut, kereste, canlı hayvan 
Jar, barsak ve yumurt"nın 19 .3 7 -
19 38 !uo:neııi 1 1 aylık ihracat yekunu 
l 15.683.000 Tiirk lirası kıymetinde 
676.085 tondur. 

Diğer mu~telif maddeler yeldtnu 
da l 7. 732.000 lira kıymetinde 344 
bin 63 tondur. Şu vaziyete iÖre umu 
mi yekun da 133.4 l 5.000 lira kıyme 
tinde l .020. 1 48 tondur. 

Bıından evvelki senenin on bir ay
lık umumj ihracat yekl'ınu ise l 26 
milyon 427.000 lira kıymetinde 959 
bin 5 14 ton idi. Görülüyor ki arada
ki fark bir haylidir. 

iKi AMELE 
YARALANDI 

Pa abahçedc inhisarlar idareııinin 
ispirto fabrikasında çalışan İ!!Çilerden 
Arif oğlu Mehmetle Ali oğlu AbduL 
lah fabrika duvarlarından birini ta -
mir ederlerken iskele kırılmış, düşen 
iki işçi muhtelif yerlerinden ağır su • 
rette yaralanmışlar, Haydarpaşa nü. 
mune hastahanesine kı:.ldırılarak te ~ 
davi altına alınmışlardır. 

Bı R OTOMOBI L 
TUTUŞDU 

Beşikta~ta Emirhan sokağında otu 
ran Mehmet oğlu Şakirin kullandığı 

1808 numaralı otomobil Akaretler 
caddesinden geçerken ateş almış, et
raftan yetişenler tarafından söndürül 
müştür. 

ÇOCUGA ÇARPTI 
.Şoför Ahmedin kullandığı 1868 

numaralı otomobil Sultan hamamın. 
dan geçerken Numan İsminde birisi
ne çarparak yaralamıştır. Numan te
davi altına almınmış, şoför yakalan. 
mi~tir. 

HEMŞERISINI 
YARALADI 

Dün saat on iki buçukta, Şehremi-
ninde Ahmet Rızanın fırınında çalı· 
tan ve fırında yatıp kalkan Safran. 
bolulu 28 yaşlarında Hüııeyinle ayni 
fırında çalışan hemşeriııi 24 ya~ıncla 
Hasan arasında pka yaparlarken bir 
kavga çıkmJl, Hüseyin Haııanı bir 
demirle başından aiır ııurette yarala 
mıttır. 

Yaralı gureba hastahanesinde te -
davi altına alınmış, Hüseyin yakala· 
narak tahkikata ba,lanmı.,tır. 

YANAN COCUK 
ÖLDÜ 

Birkaç, gün evvel mangal üzerin. 
den devrilen kaynar sudan haşlana • 
rak yaralanan Fatihte Kırkçeşmede 

Kendir sokağında oturan Tahııinin 3 
yaşındaki oğlu Kutmnn kaldırıldığı 
Şişli çocuk hnstahaneııinde, aldığı ya 

\ 
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• ·~NKARA RADYOS~ 
3 Birincitetrin 1938 PaS rol 
(Öğle neşriyatı tecrüb.e d• f 

yetinde. olarak Yeni stüd3° 
pılacaktır.) 

· Öile netriya.h: ;A 
Saat 12,30 Alaturka P1~.J 

riyatı, 18 haberler, 13,15 
plak neşt·iyatı, 14 son. 

Ak~am netriyatı: ıtf: 

Saat 18,30 Karışık plak ,.O 
yatı, 19,l 5 Türk rnu~ikisi ~~ t' 
şarkıları (liıılfık Recai), tf. 
ayarı ve Arapça neşriyat, 

1 
( 

h~ beri er, 21, 15 ince saz f.aB ~ 
sın Karakuş), 21 Şn plAkl• 
15 stUdyo salon orkestrası: 1" 

1 - Leopold Weninger · ti/ 
der Barkenschlcpper an der 

ga. 1• 
2 - Brnhns: Ungarisch"r 

No. 1 ~ 
3 - Si ede: Leuchtkafer 

Hochzeit. 

4 - Borodin: Hotturno. ı. 
5 -Josef Gung'ı: Zephrr· 

et. 
9 22 haberler ve hava r' 

22,15 yarınki program ve so1l• 

İstanbul radyosu 
Aktam ne~riyatı: S!} 
Saat 18,:rn Dans JllU S

(plak), 19 konferans: Pr?f. 19 
Murat (Fen musahnbclerı), tJD 
karışık musiki (plak). 19,55 . 

haberleri, 20 saat ayarı, Jlıı~ 
Yüceses ve aı·kadaşları taraf 

1 
Türk musikisi ve halk şıır1; 
20.40 ajans haberleri, 20.47 'il, 
Rıza Doğrul tarafından ııt~ 
söylev, 21 hafif müzik - tst• 
Radyosu cazbandı, 21,30 vsr~ fi 
lim musiki heyeti, Fahri J{oP: Jı' 
arkadaşları tarafından, 22,l 
va raporu, 22,13 amatör nlaıı~rıd' 
orkestrası: Dömarini idare!I 

. gUll 
22,50 son haberler ve ertesı tı• 
programı, 28 saat ayarı, fs 

"\ 

MiZAH 

Kocam saçlarıma &aki1'1 
renginin bana daha çok 1'' 
raştığım söyledi. ., 

Bende aynı renge boyaııı~t 
karar verdim. Fakat şiındı 
asıl rengini unuttum 

FIKRA d 
- Hangi sersem berbe~ 

traş oluyorsun ? Budala h 
ıuratın1 yine berliad etaıİf· 

- Ben kendi kendime trd 
ralardan müteessircn ölmüştür. olurum. 

Yük arabası çarptı ============~ 
Sürücü Kazımın kullandığı çift at-

lı yük arabası Zindankapıda dokuz 
yaşlarında Yorgi isminde bir Çocuğa 
çarparak başından yaralamıştır. Ka. 
zım yakalanmış, çocuk tedavi altına 
alınmıştır. 

Merdivenden düşüp yaralandı 
Şişlide Silahşor caddesinde Fran -

sız ilk okulu rahibelerinden 5 O yaşln 
nnda Sigola mektebin merdivenle • 
rindcn inerken ayağı kaymış, düşe • 
rck başından yaralanmış, tedavi alh 
na alınmı~ır. 

· HALKEVLERiNDE·: ... . 

Beyoğlu Halkevinden: 
1 - Halk dershaneleri ve kura 

lar şubesine kayıt muamelesi, te
lefonla ve yazı ile vaki olan mOra
caatlara binaen 1 O birinci teşrin 
938 pazaı·tesi akşamına kadar 
temdit edilmiştir. Arzu edenlerin 
mürcaatları, 

2 - Şimdilik Türkçe, İngiliz
ce, Almanca, Fransızca Fransızca 
tercüme usulil, Fransızca literatür 
ve diksiyon, biçki - dikiş, sapkacı
mıstır. 

Bu gece 
Nöbetçi eczahaneler 
Bu rece nöbetçi eczahan~et r" 

Jardır: 

İsblnbuldakiler: 
Aksaraydıı: (Ziya Nuri), JJ~ ): 

darda: (Esat), Beyazıtta: (BeJJıı' 
jiıl , 

S.matyada: (Rıdvan), Emin0° >ı' 
de: (Bqir Kemal), Eyüpte: .. ~ 
Befir), Fenerde: (Emiryadi) r, 
mininde (Ki.zun), Şehzad~ 
da: (Hamdi), Karagümriikte: er, 
at), Küçükpnzarda: (Hikınel 

mil), Baku-köyde: (lıtepan), 

Beyoğlundakilu: "{Ilı 
Tünel bllfmda: (Matkoviç)• (jl' 

ıeldtaldınmda: (V~opulo), f.I' 
!atada: (Merkez), Taksimde: ( 

mal, Rehu1), Şişlide: (Perte"V)ı jJe' 

fİktııfta: (Nail Halit). ı.J , 

Bo,Hıziçi, Kadıköy, AdaJardP" 
ler: 

Osküdarda: (Ahmediye), ~ 
yerde: (Nuri), Kadıköyünde: ~) 
nü, Rifat), Biiyükada.da: (fi 
Heybelide: (Halk). 



-------- ---

tobüslerde 
laübali ik 

Roma. 2 (A.A.) - Öğleden 
eNcl fu olini m.aliillcr ana evi -
nin ) eni alonlnrile "Zaferler av
lu u., nu -açmışbr. Açılış rnerasi -
minden ev\·cl Mu solini binanın ö
nune dizilmiş olan Habeşistan ve 
1 pany.a harplerinin malfillerini 
teftiş etmiştir. Bu merasim için fıla 
t fti!'l etmi!\lir. Bu merasim için Ha 
te r;n 1~85 te, Marebden geçildi
ği tarih intihap edilmh•tir. 

Delacroix demiştir ki: 
"Habeşistanın f~thinden İspan 

ya harbine kadar girişilen bütün 
mücadeleler zaferle nihayet bul • 
rnuşhır.,, 

Hükômete hiçbir y.iik teşkil et edeni 
her sene binlerce genci ~~~t~~~·~~iz. 1 

ıstnnbul otobüst('rtnd('ki laüb:ılılık 

her halde izin de nazarı dıkkntinızi 
cclbetmi' olın lıdır. Bu otobüs!erden 
bahsc:-derken bılhassa Fatıh ve Beya
zıtla Be) oğlu orasınd i liyenlcri kas 
tediyorum. in an otobüsü tramvay 
dah::ı ziyade ':ıkıt k :z.ınmak için ter 
cih eder. Mt" ela vupu"'a on dakika· 
nız kalmı!!tır. Travmav ıle gitseniz 
geçikmek ihtımnlı var. Bu ıwada ö. 
niınuı:dc bir otobüs duru} or. Hrmen 
Hızır )'eti~mİ!I gibi se,•ini.} or ve atlı 

yorn:.ınuz Ei;c:-r otobüste başka bo . 
yer yoksa güzel.. Çnbuk ,. tişirsiniz. 
Yok, otobüste k z. rrı birkaç boş yer 
mevcutsa yandınız. Zira otobüs tram 
vaya dcğıl, nrab, y bile rahmet oku 
tacak kadar yavaş gider. Cerek şo
förün, ccrcksc biletçinın go1Jeri et. 
rafta müıı;tcri aramakla me guldur. 
Ve sizin auratinden şuphe!enerek bin 
medi~iniz tramvay nrnb !arı ) ınınız. 
dan alay eder ı:;ibi arka arkn> n, km 
ta kırıta ceçerler. 

Nişan almı\ olan mareşallerin, 
dullann ve asker analarile Afrika 
ve İspanya harplerinde kumanda 
ıııevkiini i,gal eden generallerin 
huzuruncnı harp mnllılleri cemiye
ti reısi mebus Delacroix bir nutuk 
söylemişlir. Hatip Mussolini'ye hi
tap ederek Uç ene evvel "bir impa 
ratorluğun fe hini emretmiş oldu
ğunu ve dün sulhO kurtardığını,, 
hatırlatmıŞ ve İtalyayı kuvvetlen
dirdiğinden dolayı kendisine te -
Şekkbr etmiştir. 

Hatip, bundan sonra " Faşiz -
min harbin varısı olduğunu ve 
sulh namına yapılan yanlışlıkları 
tamir ettiğini,, hatırlatmış ve ne
tice olarak şöyle demiştir: 

"Mussolini yalnız harbi uz.ak
laştırmakln kalmamış, harbi mağ
lup etmiştir. İhtiyar Avrupa ölmüş 
tür. Duçe tarafından tasavvur e
dilen yeni Avrupa belki doğmuş -
tur belki de Duçe bugiln yeni bir 
sulh devresi açıyor.,, 

Mu solini şu sözlerle mukabele 
etmi~tir: 

"Arkadaşlar, Afrika ve t~pan
ya harp merdanlarında kıymetini
zi i bat ettiniz. İtalya yaptığınız 
fedakarlığı hiç bir zaman unuta -
nny.acaktır. 

Japonlar Çinlilere karşı zehirli gaz 
kullanmağa karar vermişler 

Hankov, 2 (A,A.) - Hongonk Japonlar mühim zayiat 
tan alınan haberlere göre oütün vermişler 
cephelerde maruz kaldıkları mu- Şangay, 2 (A.A.) _ Şansi ve 

annidane mukavemet karşısında Hopeideki Çin kıtaları tarafından 
Japonlar geniş mikyasta zehirli hareket üssü olar, k kullanılan Şan 
gaz kullanmağa karar vermişler - sinin şarkındaki mühim bir sev -

dir. külceyş nokta ı olan Vutai'e Japon 
24 e\•Jul gece i iki Japon nakli- lar tarafından yapılan taarruz tek 

re Y,l;mi'i: Şımgaydan Kiukianga rar geri püskürtülmü, tür. 

4~') sart'l.k 1eJ,irli ve goz ~aşartıcı Japonlar bu noktada mühim 

gazleri ihtiva eden bombalar taşı- zayiata uğramaktadırlar. 

Bulgar Kıralı Majeste Borisi 

Bulgar Kralının 
Tahta Çıkışının 
20 nci Yılı 

Bugün, Bulgar Kralı Sa Majeste 
Üçüncü Borisin tahta çtkı~ının yir • 
minci yıl dönümüdür. Bu m\!nase -
betle, bugün ve bu gece, 'bütün Bul
gnristandn, büyük merasim ve şen -
likler yapılacaktır. 

1918 senesinde. cihan huhi mü -
tareke~ini müteakip, 3 Teşrinievvel

de babası f"erdinandın feragatiyle 
tahta çıkan Kral Boris, 20 sene aü. 
ren hu saltanat müddeti zarfında 

kendisini bütün Bulgaristana sevdir -
m~ büyük itJer 'baprarak milletinin 
minnet ve teveccühlerini kazanmıf· 

tır. 

Bugün, Bulgar 1consoloshanainde 
de, Kral Borisin tahta cülusünün 20 
inci yıl dönümü münasebetiyle mera 
sim yapılacaktır. 

Dost Bulgariıtanın bayramını 
rilc ederiz. 

A vrupada "Chomeurs iııtellec
tuelle ., yani "işsiz münevver,, de
nilen bir sınıf vardır. Bunlar yük -
sek tahsillerini yapmış, fakat iş bu 
lamamış kim elerden mürekkep
tir. Her belediye btıtçesinde bun -
]ar için bir f.asıl . bulunur. Hüku

met kendilerine geçinebilmek için 
bir miktar tahsi at ayırmıştır. Hat
ta mesela Fransada olduğu gibi 
bazı yerlerde geliri kendilerine 

tahsis dilmis hu. usi po ta pulları 
bile vardır. Mektup gönderenler 
arzu ederlcr.se zarflarına bu pul
lardan da yapıştırabilirler. 

Bu bir işe yaramıyan fazla mü
nevver kütle, ilk önce İt:ılyada 
bir yuk olarak teliıkki edilmeğe 

başlandı. Ve İtalya yüksek mek

teplerine girmek için bazı kayıtlar 
kondu. Bu kayıtlar esas itibarile 

1 
mali ve iktısndidir. Ve zengin ol
mıyaıı bir gencin yüksek l~h.silini j 
ikmal etme ini çok güçleştirır. İ
talya son zamanlarda bu kayıt
lan an ti. emi t cereyana da uyarak 
daha ziyade ağırlaşbrdı ve Yahu
dilere üniver ite kapılarını kapadı. 

Bazı Avrupa memleketleri, yük
sek tahsil görmüş fazla adama ma
lik oldukları için böyle sıkıntılara 
düsebilirler. Fakat biz, bunun .ta
mamen aksine olarak ç,ok. müm -
kün olduğu kadar fazla yüksek 

ınışlardır. Bu gazli bombalar Çinliler bir şehri istirdat ettiler 

Yangt enin şimalindn Tienşiaşen Hankov, 2 (A.A.) - Birkaç -

cephe inde kullanılmaktadır. gün evvel Japonlar tarafından i~- y ogoslav ticaret 

te'b. tahsilli gençlere muhtacız. Mem
leketimizin iktısadi vaziyeti ve tam 
şubeli ancak bir tek üniversiteye 

malik olmamız, gençlerimizi esa
sen kolayca okuyabilmelerine bir 
mani te. kil etmektedir. Birçok 
müşkülleri yenerek lise tahsilini 
bitiren ve hariçt en 1 tanbula gele
bilen ilme he\ e kar bir genç, bu 
kadar fedakii.rlı~ı göze aldıktan 
sonra vatana daha fazla faydalı ol 
maktan başka hiç bir gaye taşımı
yan yüksek tahsilini yapmak im
kanını arlık kolaylıkla bulabilme
lidir. Halbuki bizde, başta devam 

mecburiyeti olduğu halde bazı ka
yıtlar ''ardır ki buç.lar okumak i:>
tiyen gençlik kütlelerinin önüne di 
kilmi, birer dm•ardır. 

Şansi cenubunda Japonlar he - gal edilmiş olan Hananın cenubun 
1 

zimete uğrnmakta oldukları için da Peiping - Hankov hattında ka- nazlrlDID ziyafeti 
geniş mikyasta zehirli gaz k"Ullan- in Lo han şehri pazar günü cere-

yan eden şiddetli muharebeler neınağa karar vermişlerdir. 18 eylill 
tices inde Çinliler tarafından istir

denberi Şan iye sekiz kamyon ze- dnt edilmiştir. Çinliler şimdi şark 
hirli gaz gonderilmiştir. Bu ey.ale- istikametinde ilerlemektedirler. 
ün cenubuna daha çok miktarda Huangşuan'ın 7 kilometre garbın
}:.ehir)i gaz nakledilmektedir. da Japonlara taarruz etmişlerdir. 

Arap a~ileri ile 
iki Caroışma oldu 
Kudüs, 2 A.A.) - Kutlu e ge -

len ilk haberlere göre. bugün Şa
fam \'e Ramellahda İngiliz kıtala
rile fi iler arasında iki çe.rpı,mıı 
olmu tur. Bu çarpı!\malar esnasın
da asilerden asgari 52 kişi ôldugü 
söylenilmektedir. İngilizlerden bir 
Polis zabiti ölmü ve iki asker ya -

!Sulhun Tomin edildiği 
şüpheliymiş 

ralanmıştır. ' 

Pari5, 2 (A.A.) - Paris mınta
kası maden amele i endik.a birli
ğinin merkez meclisi tarafından 
kabul edilen bir kar.aı· suretinde 
ezcümle şoyle denilmektedir: 

" Merkez mecli i 40 saatlik 
hafta kanunu hilafında hiç bir ted 
bir kabul etmemektedir. Meclis 1\Iu 

ııih itililflarrnm hakikaten sulbü te 

Belgrad, 2 (A.A. ) - Ticaret na

zırı B. Kabalin B. F unk tereiine bir 
dine ''ermiştir. 

Ziyaftete B. Kabalin söylediği nu. 
tukta ezcümle demiftİr ki: 

cYugoslavyadt Almanya ile t'.ko
nomik münasebetlerin inkişafı için 
bütün prtlar mevcut bulunmaktadır. 
Doğru münakale yollan, zuhur ede· 
bielcek bütün zorlukları yenmeğc ki 
fidir. Yugoslavyanın ekonomik kal -

kınması semereli bir teşriki mesaiyi 
kolaylaştırmaktadır ve bundan iki 
memleket ancak istifade edebilir.> 

B. F unk cevabında ezcümle demiş 
tir ki: 

Vakıa mecburi devam, bir sı

nıfta iki sene kaldığı için kaydını 
terkin gibi tedbirler liniversite ta
lebe ini claha fazla çalışmaya teş-

vik edecek amiller gibi görünür. 

Fakat bunlar, orta halli, daha doğ-cAlmanya, diğer memleketlerin 
ekonomik refahının bizzat kendi eko 

rusu okurken hayatını da kazan -
nomisi üzerine ancak iyi tesirler icra 

Bu itibarla her e) d en e\ \"el, mem 1 
leketiıı iktısndi vıtz İ\ et ıııi gozö - ı 
nünde tutarak bu sıklığı ge\ ~et -
mek lazımdır. 

Şimclı gelelim, fakir ünİ\ er ite 
tnlebesinin \·aziy<'tine .. 

1stanbuldJl muazzam teşkilatlı 
bir vurd açmak \ <' yüksek tah ilini 
yap.mak isti~en bütun fakir tale
belere kapılrırnıı açmak, bundan 
başka hem ailelerine bakmak, hem 
de viıksek tahsilini yapmak mecbu 
riy~tinde olan gençlere maddi yar 

dımlarda bulunmak stiphe yok .ki 

k büvük bfr masraf \'ab<' tedır. ço • 1 
Ancak çok zengin bir bütçe boy e 
büyük ve her sene geniş olçüde ar
tacak bir masrafa lah:ını~ül .e: 
debilir. Bizim manrif btitçe : gıbı 
dar bir bütçenin bu kadar bil,ruk 
bir masrafın altından kalk.1bilme-
sinc imkan yoktur. 

1 

Ru büyük işi bn~rabilmek için 
rıenim aklıma çok lın it bir çare ge 

iiyor: 

Hükumetin .ya~·dımil~ t~şekkül 1 
edecek ku\•vetlı bır malı gı up, İs
tanbulda, Ankarada \'e Do~u uni
versite i de kurulduktan . onrn 
Vaııda yurtlar te is etmeli ve fa
kir ünh·ersitclileri, tah~il mudclet
lerince her türlü ihti.\·açlarını ön

lemeyi lekeffül etmelidir. Ayni zu-
1 manda bu grup, ailelerine de bak

mak mecburiyetinde olan fakir fa
kat mustait gençlere ele maH yar
dımda bulunmalıdır. 

Fakat bun ı mukabil, t.ah!lillcri 
muddetince bu gruptan ~ardım 1 
gören gençler de tah illerini mü
teakip bir iş bulduktan yani aktif 
vaziyete geçtikten oııra muayyen 
bir müddet zarfında tak--itle bu 
grupa olan borçlarını faizile bir -
likte ödemeyi taahhllt etmelidirler. 

Bu takdirde bir l.ıanka seklinde 
teşekkiil edecek olan bu nrnli grup! 
miitemadiyen devredecek olan bır 
sermaye ile irfan ha~ atımızdn en 
bfö·lik \'azifru iııi ifa edebilir. hiikıi 
m~t de sonsuz ve neticesiz agır bir 
ma raftan kurtulur. 
~~ 

Marakaz vapuru 
Çanakkale, 2 (Hu:su i) - De

nizbankın denizyollarımızda i~le

tilmck üzere Almanyayn sipariş et 
tiği 1500 tonluk 'Marakaz rnpunı 
bu akşnm Ç:rnak1rnleye gelmiş ve 
istanbula muteveccihen hareket et 
rniştir. 

Şoför veyn bıletçi. lrnldırırncla bır

az mÜkrcddit vn1.ıvette biri ını 
gördtiJ,.r mi} henıC'n otobÜJ durur. 
Biletçi k pıvı açar k damı içeri da- · 
vet eder. fnbıi yıne birkaç dnk'k 
ı;iımlı-r. Ru ıcvnkkuflar trnmv y du. 
rak yerlerinde b11<1butun uzar. Hde 
Erninü uııdc haddıa1..aınİ!l1ni bulur 

Eı,:cr otobu lrr amme hızmetine 
tah is eclılınis nak 1 vn .. ıl 1 n ıse. so

för \ ' t' h'lrtçin'n o kedaı İnsanın ' 
kitlerini 7. v .ı e ı fome~<" ne h kları 
''ardır.) R:.ıudan ha .. kR, otobu lert 
bin"n h !kırı n.uhiın hir lo~mı bılh -
sa 7nm:!mfan ka ı mak için onlorı 
trnmvayl .. rıı tercih '"'mı"kted i rler Bı. 
nıtennlcyh kaybedil'!n z.l:nnn bu i ıı
barla çok kıymctlidır. 

Bu:ıclan bn~u. i"f~r. biletçi \e 
kontrolörlerin kıy fc: ie~i ele çok gav 

ri ınuntnznm ve ek t'rıva çok kôtıi 
\ ' C kirlıdır l:i bunun da cimine f't"Ç -

mek lnzımdır. B 1 d ve otobüs sahip 
lerini, fOför. bılc ı ve k ı> ntrol •rlerİ
ne temiz ve bir örn k elb eler \ aptır 
mafi mecbur tutmalıdır. Bunları \Dp 

mak için d ukiı ka} bedılmemt-lı 'e 

her halde otobu !erdeki bu liıübal lı-
ğin ömine geçilmelidir. 

Ş mdilik bu k d rl 

MURAD SERTOCLU 

Sıtma müc1dcle kursunu 
bi tiron doktorlarımız 

Fransa için ölen İtalyanlar 
askerlerini anış 

min ettiğine kani clC'ğildir. Bila -

kis hakikatle faşizmin yardımına 

koşulmuş oldui'u kancıatindedir. 

Kadı·i Aytn.ç 
mak mecburiyetinde olan gençler 

edebileceğini çoktanberi tanımıştır. için a,ılmn ı imkan ız sedlerdir .. 
Almanya, hudutlarında mü~ffeh bir ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~! 
Yugoslavya görmek arzusundadır. 1- KAR/ K ATÜR 

l\leı in, ti-hı ,.,usi) - Sıhhi H 

içt; nıa; M un\ eıı<'t \' ekaletiniı A
danacla ki ılma ımk<1dcle i en,ti -
tüsunde 130 su b.ıy '<' h·il dokt-0 . 
rumuz; rı::: tek.ımul kur unu ik • 
mal ctmi, lrrdır. Ko\ lerde tetk k 
l<'r ynpnıak uze•·e geıı <loktorla ı ı
mızla -,ıtınn ııı uca dele ı ci i ; en t'
tt; mudur \ e eni şefi cumart i 
gunu Mcr ine ge lmi;;ler ,.e kendi
lerine vila\·c timiz ıtma mücade -
le i hııkkıııda izahat\ erilmist"r. 

Bunu mllte kip serl'flerine b ir 
yorgunluk ça) ı vcrilmi!\tir. 

Bir tayyare parçalandı 

Saopaulo, 2 (A.A.) - Bir tay

yare du erek parçalanmış içinde 

bulunanlardan Wa t hava kum -

Paris, 2 (A.A.) - Eski Fr.ıuısız 
muharipleri, Fransa için olen 1 -
tnlyan a kederinin son uykularını 
uyudukları lvry mezarlığında bu 
sabah sade bir mera~im yapmışlar
dır. Memleketin geçirdiği vahim 
saatıardan sonra yapılan bu me -
rnsim Fransız - İtalyan dostluğu - pan) a ının mı.ıdurü iki yük ·ek me-
nun bir tezahürü mana!lını iktisap mur ve tayyarenin pilotu ölmüşler 
etmiştir. dir. 

Argonne Garibalclienleri heye
tilc Fr ... n ız muhariplerinin başın
da bulunan belediye meclisi azasın 
dan Sabattier bir nutuk söylemiş 
\'e harp mcydnıılarıııda ölen İtal -
yanların hatıra mı selamladıktan 
sonra demi tır ki: 

"Biıkaç diplomatık münakaşa 
dan onra iki Litin hemsire ara ın 
claki do tluk artık bulutsuz devam 
etmelidir. İki millet A vrupanın se
lan:1 için ga) rt-Jlcfrıi birleştirme 
lıdırler. Bunu olUlerimiz istiyor.,, 

Almanya iktısat nazırı şerefine 
ziyafet 

Belgrad, 2 (A.A.) - Ticaret 

endüstri nazırı Kabalin, bu akşam 
Alman milli iktı at nazırı Funk 

şerefine bir ziyafet verecektir. Zi-I 
raat, maliye, orman \ e madenler 

ııazırlari) le Belgraddaki Alman 

elçi i Voıı Heern H birçok zernt 

bu ziyafette hazır bulunacaklar -
dır. 

Beynelmilel çocukları koruma 

kongrası Belgratta toplanıyor Belgratta Başvekilin bir ziyafeti 
Belgracl, 2 (A.A.) - İkinci bey 

nelmilel çocukları himaye kongre

sinde Bulgar htiklımctini tem il e
decek olan Jımulof dim sabah Bel-

grada gelmiştir. A:rni zamanda 
ekseri i doktor ve üniversite pro
f e ör il olan yirmi iki kişilik bir Bul 
6ar murahhas heyeti ile Fransa, 

Yunanistan 'te İtalya hükQmetleri
nin mümessilleri de gelmişlerdir. 

Belgrad, 2 (A.A.) - Alman 

milli iktısat nazırı Fuıık, aksam 

Dubrovııikten buraya gelmiş ve 

dün biribiri arkasuıdaıı Stoyadino

viç, Ticaret ve endüstri, maliye, 

armanlar ve madenler nazırlar! 
tarafından kabul edilmiştir. 

~vekil Alman nazırının ı;ere
fine 'ir öil• vemeği vermiştir. 

ki memleket arasında sıkı ekonomik ... MM"' ..,.. "' 

münasebetler için bütün şartlar mev 
cuttur. 1ki ekonomi birbirlerini karşı
lıklı tamamlamakta Ye doğu cı-nubu 
ham madde memleketlerile birlikte 
tabii büyük bir ekonomik ünite teş. 

kil etmektedirler.> 

Bir tayyare kayboldu 

Zürih, 2 (A.A.) - Öğrenildiğine 
göre, Frankfort - Münih hattında 

çalış'!n bir Alman nakliye tayyaresi 
Frankfort'dan saat 12.25 de hareket 
etmiş, faknt gideceği yere Yarama -
mıstır. 

Tayyarenin Grions Kantonunda 
yeer İnmek mecburi) etinde kaldığı 

zannedilmektedir. Mürettebatı Üç ki
şidrn ibaret olan tny;> arede altı yol
cu bulunmakta idi. 

lngiliz nazırı neden istifa etti 

Londra, 2 (AA.) - Deniz birin 
ci Lordu Duff Cooper'in istifası hak 
kında tefsirlerde bulunan Sunday 
Ekspres gazetesi Avrupa buhranı es 
nasında ticaret nazırı Oliver Stanley 
ile ziraat nazırı Morrison, Sıhhiye na 
zm Elliot ve mühnıhas Lordu Dela
varrın Duff Coopere müzaheret ede
rek Almanynya kartı daha kati bir 
hattı hareket ittihaz edilmesini tavsi 
ye ettiklerini yazmakta ve şu suali 
sormaktadır: 

cBu zevat da acaba timdi iıtifa 
mı edecekler~.» Versay muahedesinin son demleri 

Fransız muharipler federasyon!l 
reisinin bir teşekkürü 

Roma, 2 (AA.) - lt~I}' da bul ı 
nan Fransız eski muharipleri federu 

yonunun reısı Mirouchauks, Kont 
Ciano'ya bir telgraf göndt"rcrek uh 

lehinde vücuda getirilt"n eserd<'n do
layı gerek kendisini gerekst' Mu so
liniyi tebrik etmiştir. 

Amerika cümhur reisinin en 
kuvvetli namzedi 

Nevyork. 2 (A.A.) - Nev\ ork 
Herald Tribune gazetesi. «/\' rupa 
buhranı esnasında Ruzvelıin tarzı h 
reketi şahsi bir zafer mahiyı-tini al -
mıştır.> dedil:tcn sonra gergınlik dev 
resinde hariciye iıılerinc sa wlam hır 

Yeçhe vermiş olan Hull'ün de bu se

refte bir hissesi olduğunu ila'\ e etmek 
tedir. 

Bu gazrte diyor ki: 
c 1940 da yapılacak re. icumhur 

intihabında Hull kuvvetli bir n •l"!'•Z t 

olacaktır.> 

Bu gazete Ruzveltir. Amerik yı 
Avrupa kavgulımn"' karıtırdığı yolun 
da yapılan tenkitlere telmih cdeerk 
öyle demektedir: 

.. Bu tenkitler susturulmutur. Çün-

kü hemen bütün Amerikalılar reıai -
cümhur tarafından ıarfedtlen gayr-
tin muvaffakiyetle neticelendiğini bıl 

mek teditler. » 
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Tilki diyor ki: 
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Düşüncelerimi:ıi durdu-
rabilirmiyiz ? 

Üstadımız Selim Sırrı Tarcan, 
"Nasıl uyursunuz?,, başlıklı ma
kalesinde uykunun sıhhi şartlarını 
sayıp döküyor. Bu öğütleri şu su
retle hulfısa edebiliriz: 

- Yat~.ı girer girmez kafa
mzdaki bütün dlişünceleri, fikriniz 
deki tt!kmil endişeleri kaldırıp atı
nız! Dünyanın bütlin gam ve gus
salarından tecerrlit ederek gözle
rinizi kaparsanız, beşikteki bebek 
ler kadar !>akin ve mac:um bir uy
kuya dalarsınız. Bu da yapılamı
yacak bir şey değildir. Yalnız kuv
vetli bir azim ve irade sahibi ol-

' mak kafidir ... 
Heyhat!... Azim ve irade ile her 

şey yapılabilir ama, kafadaki dü
şünceleri bovup atmak mümkün 
olamaz. Çünkü bir meseleyi aklı-

. mızdan çıkarmak istediğimiz za
m:.n o clüşünce beynimizi daha 
çok tırmalamaya başlar. 

Eğer buna imkan olsaydı, dün
yada musibetlerin tevlit ettiği si
nir buhranlarından ileri gelen cin
netlere, intiharlara meydan kal -
mazdı. Herkes lüzum hissettiği 

anda kötil düşünceleri kafasından 
defeder, dünyayı toz pembe göre
rek me ut hulyalara dalabilirdi. 
Fakat haniya o günler! Şairin de
diği gibi: 

"Ya d"hre gelmeseydim, ya aklım 
olmasaydı.,, ı 

Evet, hayat musibetli hfldisele
re gebe kaldıkça "beyin,, denilen 1 
manzumenin istırap doğurmama

sına çare bulunamaz. Meğer ki 
"k.ıL:tı:n gayrimüsellnh,. olalım!. 

Tilki 

1 

Ün ·versiteli Gençlerin 
Ta ayyül Ettikleri Site 

Gençler Beyazıd' da 
Üniversite Sitesinin 

Kurulması Mutasavver Olan 
Nasıl Olmasını İstiyorlar ? 

Yüksek tahsil yapan genç üni- ,.,.,. ............... ••• 

versiteliler için bir "Üniversiteli- ı Yazan 
ler sitesi,, kurulma::ıını istiyenler, : 

onlara konforlil, ucuz yurdlar ya- iN • tt•k t 
pılmasını düşünenler var. Bu i~i erJffiaD ı me 
de vakıflar idaresine havale edı- ,. .... ,.,.,...,.,. • ..,...,. 

yorlar. 
Diyorlar ki: "Vakıflar birinci 

p18nda bir hayır müessesesidir. 
Bunu en muvafık bir tarzda ora
sı başarabilir. Vaktile evkaf med
reselerde okuyan talebeleri hima
ye ile iaşelerini ibatelerini temin 
etmiyor muydu? Bugün de ayni 
şeyi pekala vücuda getire bilir.,, 

Evet, hatta d!lha mütekamil bir 
şekilde .. Eğer bu iş hakikaten Ia.
yik olduğu ehemmiyetle incelenip 
ele alınarnk; Türk tarihi boyunca 
Tlirk cemiyetinin dünyada en sağ
Jam, en hayırlı bir tesisi sayılacak 
olan üniversiteler sitesinin kurul
ması iı;i vakıflar idaresine tevdi 
eidlirs~ çok esaslı bir ihtiyaç olan 
hem de bir gençlik me:ıelesi hali
ne gelen bu dava kendi kendine 
pek kolaylıkla halledilmiş olur. 

tin, maarifin 'uurlu himayesile ta
lebe için ikinci bir mektep olmalı; 
daha ziyade içten kavrayan bir 
mektep. 

- Hepsi bu kadar mı? 
- Hayır durun .. Dahası var. Bu 

yurd sporu; ·bir fantezi mahiyetin 
den çıkmış olan sporu; sağlam, 
zinde neşeli bir gençlik yetiştire
cek sporu çok mühim bir iş olarak 

mesini işaret ediyorlardı. Halbuki 
bu rakamlar fazladır. İstanbul 
üniversitesinde okuyanların yarı -
sın dan çoğu fakirdir. Orta halli 
ekalliyette kalır. 

Bir müddet •ükut etti sonra: 
- Hatta bunu 12,50 lira da ya

pabilirler dedi. Halkevinin yur
dunda 80 kadar mevcut var. Bun
lar ayda 20 şer lira veriyorlar. 
kurulacak yurdda talebe adedi 
taibi bunun beş on misline çıka
cak: Talebe başına düşen masraf 
da o nisbette azalacaktır. 

Lemi: 
- Şüphesiz kar gözetilmemek 
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Niyazi ilk ecnebi temasını yaptığı Austuria maçında takunın 
beki, şimdi Galatasarayın antrenörü ile karşı karşıya 

Fenerli Niyazi 
Futbolu Bıraktı 

Futbol hayatında hakemden bir 
defa bile ihtar almayan bu ince ve 

yüksek futbolcunun hayatı .. 
Yazan: H. GÜNGÖRD0 

Milli takımımızın ve Fenerbah-
çenin sağaçığı Niyazinin futbolü 
bıraktığını duyduğum zaman Türk 
sporu namına çok üzüldüm. Oyna
dığı müddet zarfında bir defa ol
sun kimseye kasdi favul yaptığını 
veya çarphğını görmediğimiz. bu 
temiz ve sevimli sıwrcu ile konu
şarak hayatını ve spor hatıralarını 
okuyucularımıza bildiriyoruz .. 

Niyazi ilk defa futbolü amcası 
Hafız Ilayrinin oyunlarını seyre-
derek öğrenmiştir. 

, 

Amcası o zamanın en meşhur 
sağaçıklarındandı. Evvela Süley .. 

1 
. j 

Askerlik İşleri _Jı 

iLAN 
Sarıyer Askerlik Şubesinden: 

1 - 9 38 Birinciteşrin celbinde J 

316 - 330 dahil gayri İslam erat 
ve topçu, süvari, istihkam, muhabe 1 
re, demiryolu sınıflarından 316 -
33 dnhil doğumlular ve hava sınıf 

tarından 316 - 333 dahil doğum 
lular sil&h altına alınacaktır. 

Ortaya atılan fikirler beni de 
sevindirdi, ayni zamanda düşün
diirdii. Acaba böyle bir şeyin ya
pılmasına karar verilerek derhal 
harekete geçilirse üniversite genç
liği bunun nasıl elmasını ister? 
En miihim ihtiyaçları nelerdir? 
Ne gibi arzulan, hayalleri var
dır. Tahayyül ettikleri hayat ne 
olabilir .. Bunları anlamak i:::tiyor-

· maniyede biliiharcde Galatasaray; 
da müteaddit defalar oynamış,· 
geçen hafta da Süleymaniye mü
tekaitlerinin arasında ::\fatbuat , 
takımına kar~ı yeralmıştı. / 

İşte Niyazi ilk defa futbolü sey
rede ede sevmiş ve bilahare inti
hap ettiği sağaçık mevkiini seçme
sinde de amcasının bu mevkideki 
güzel oyunları sebep olmuştur. 

Fenerli Niyazi 

3-2 mağlüp olmuştu. İki gün sonrlJ 
Niyazi İstanbul muhtelitinde yer-. 
almıstı. Ve takımımız o gün NiY~·· 
ziııi~ yaptığı gon golle 3-2 gahP 
gelerek htanbulun şerefini kurt.ıır 
mıştı. 

2 - Birinci maddede yazılı do. 
ğum ve sınıflara mensup eratın ve 
gayri isliim bedel eratının sevk va
ziyetlerini tesbit e:ttirmok uzere 
17 Birinciteşrin 938 paazrtcsi günü 
saat onda fUbede hazır bulunmaları. 

* Balurköy Askerlik Şubesinden: 
1 - 1 Birinci teşrin 9 38 celbinde 

piyade sınıfından 316 - 330 do
ğumlular ve 2 senelik hizmete tabi 
erattan 316 - 331 doğumlular 

bunlar L:afi gelmezse noksanı 332 
doğumlulardan tamamlanacaktır. 

2 - Hava, gümrük muhafaza, 
orman koruma, harp !lanayii, jan •

1 darma ve deniz sınıfları için 316 -
332 doğumlular kafi gelmezse 333 
doğumlulardan tamamlanacaktır. 

3 - Cayri islam 316 - 331 do 
iumlular. 

4 r;: Tekmil sınfların 316 - 333 
do~uın}uların bakayaları ve yokla • 
ma ka~a~ları sevkolunacaktır. 

5 - Deniz ve jandarma sınıfları 
nın tyllede toplanma günü 2 S / 1 O/ 
93~ günüdür. 

6 - Deniz ve jandarma sınıfın 
dan bedel vereceklerin bedelleri • 
13/ 10/ 936 diğer !\ınıflardan bedel 
vereceklerin de bedelleri 24 / 10/ 
9 36 alc~amına kadar kabul edilecek 
tir. 

* 

dum. Üniversitelerin toplandığı Beyazid meydanı 
Üniversiteye gittim. Dersler he· 

niiz başlamadı ama koridorlardan disipline etmeli. Talebe bu suretle şartile. diye Hulkinin sözünü ta
geçilmiyor, çok kalabalıktı. Ço- hiçbir zaman terkedemiyeceği iyi rnamladı. Ve Adanalı ~li de: 
cuklar ikmal imtihanlarının üzi.i- bir itiyadı almış olacaktır. - Hatta çok fakir olanları mec 
cü havasuıclan bunalmışlar, yerle- - Eğlence istemez misiniz? cani olarak aramıza alabileceğiz 
rinde duramıyorlar, bir aşağı bir - Nihayet yurd gençiliğinin dedi. 
yukarı dolaşıyorlar. Soğuk kanlı tahsil hayatının yorgunlukların- Onlardan ayrıldım. lktısat fa
görünenlerinin bile yüzlerinde te- dan ağırlaşan ruhunun kasvetini külteili talebelerinin "Türk iktısa
reddüt ve endişe seziliyor. Kimisi giderecek eglence vasıtalarını, dmın bünye~i,, derginden imtiha
"hibnü miz.anım dolmayacak,, di- amillerini hiçbir surette iham et- na girdikleri odanın önüne gittim. 
yor ve kimisi bir, kimisi iki imtiha- miyecek. Hamdiye Yersır oradaki sıraya 
nının daha olduğunu :-;öylüyor. - Peki ama bunlar na~ıl ola- oturmuş: elinde kitabı, kalbinde 
Velha~ıl burası Sıratı geçememek cak Lemi?. heyecan vardı. Ona suallerimi söy 
korkusile kaynaşan bir mah~eri - Gayet kolay .. Bunlar tale- ledim. 
andırıyordu. benin kendi arasından ~eçeceği - Aman, aman dedi şimdi sana 

Hukuk son sınıfından Lemi kori kim:ıeler \'fü~ıtasile bir organın hi- ce\'ap veremem. 
dorun beyaz parmaklığına dayan- mayesinde tatbik ve tahakkuk et- Biraz durdu. Bana böyle bir ce-
mış duruyordu. Sakindi, düşünceli l tirilebilecek şeylerdir ı-anırım. vap vermiş olduğundan sıkılmış 
bir hali \'ardı. Ben yanına yakl:-;;ın- Biz Lemi ile konuşurken etrafı- bir halle: 
ca vaziyetini bozmadan "Ne mızı beş altı tplebe sarmıştı. "Bizi - Dur yahut bir şeyler 1 söyli
var?., der gibi yüz lime baktı. dinliyorlardı. Lemi :susunc& yine yeyim. diye arzularını, hayal-

KendHııe l'lokuluşumun sebebi- son sınıfta bulunan Hulki Öçal: !erini anlattı. dedi ki: 
ni anlattım. Bir gazeteye ~arılı ki- - En mühim mesele gıda mese- - Ev\'ela kışın ~oğuğuna ta-
tabını koltuğundan çekti eline al- lesidir, diye söze karıştı. :Bugün hammülüm yok, her taraf kalori
dı. Ve bana bir iiniversitelinin ne bir talebe lokantada 20 kuruştan ferli olmalı. Yemekler iyi yağ ili! 
gibi ihtiyaçları olabileceğini kendi fazla yemek yememeğe gayret pişmeli, zeytin yağlı prasa iki gün 
görüşüne, sezişine göre izah et- ediyor, dedi. de bir verilmemeli. Sabah kahve
rneğe başladı: - Bu yurdda talebe ayda ne altıları çok kuvvetli olmalı. Hele 

- Bu yurd büyük tek bir bina kadar ücret vermelidir? diye sor- esasen dörtte ikisi 6U olarak alı
içinde olmalıdır dedi. Çünkü kala- dum. Hulki Öçal cevap verdi: nan süte yurdda tekrar su katıl
balıkta talebe ihtiyacı olan sükü- _ Aznmi::-;i 15 lirayı geçmemeli- mamalıdır. Çamaşırlarımızı yıkan 
nu, huzuru bulamaz. Diğer taraf- dir. Ben ga;-.eteleri her ğün takip mağa verdiğimiz zaman hiçbir 
tan talebe bu kadar kalabalıkta ederim. Bu meseleyi de okudum. parçamız kaybolmadan. alabilme
tesaniid yaratamaz. Başka mem- Yurdda talebenin 25-30 lira ver- liyiz.' Bir ' mütalea odafiı, ·banyo-
leketlerin üniver:;iteliler sitesinde muz, hastalara revir muhakkak 
olduğu gibi ayni fakülte talebele- bulunmalı. Hatta fakir talebelerin 
ri bir araya konulur!'a gençliğe Pek yakı.n .. da ilaçlarını yurd parasız yaptırmalı. 

Betiktaf Aakerlik Şubesinden: daha samimi, ahenkli bir muhit O 
Her sene olduğu gibi önümüzdeki TAKSIM su~mamıştı belki daha pek 
birinciteşriıı 938 ayında da henüz temin edilmiş olur. çok söyliyebilecekti. Fakat Atalay' 
askere çağrılmamL~ ve çağrıldığı - Kuvvetli hir disipline ihtiyaç sinemasında Erdoğan onun sözünü ke~ti: 

var mıdır? R l ·1 k d " halde sıhhi vesair kanunu sebep- - ac .\·omuz ve eg cnme , m-
Jerle geriye bırakılmış veya gel _ - E\•et talebeye P.sas mantık- ŞAHA N E lenmek için bir yerimiz de olmalı. 
miyerek bakayada kalmış veya nü tan gelen kati bir disiplin tatbik diye tahayyül ettiği bir talebe ha-
fus siciline geç kaydedilmiş veya edilmeli.. Üyle ki yurdda talebeye T A N Q O yntını bana ı-öylemeğe başladı: 
vaktinde yaşıtlarile • on yoklama-, aile terbiyesinin daha tekamül et- - Bir misafir ~alonumuz ·buluıı-
ya gelmiyerck yoklama kaçağı va miş bir şekli zel'kedilnıeliclil'. Ta- ( Tango f'l'otturno ) malı ki Aııadoludan olsun, ecnebi 
ziyetinde kalmış \'e bilflhara mu- lelıe burada milli terbiye,iniıı de P Ü L A N E G R 1 üııiver:-itelerden olsun gelecek zi-
ayeııeleri yaptırılarak sınıflara ay esasını alalıilmelidir. Yurd, de\·le- •••••n•mlll•l'iEi•noıı• (Sonu 7 nci sayfada) 
rılm~ ve henüz sevk edilmem~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

316 doğumundan a:rn dahil doğu- ,;•------1 
rnuıı:ı kadar piyade sağlam islam 1 

ve 316 doğumundan s:n dahil do-
ğumuna kadar sağlam gayri i:ıiam 
316 doğumundan 332 dahil doğu-
muna kadar suvari, topçu, istih-

kam, muhabere, demiryolu, mızı-· •••••••••••••• 
ka, nakliyP 

Niyazi, çok küçükken başladığı 
'futbole esaslı .surette 1920 senesin 
de lzmircle tahsilde bulunduğu Sa
natlar mektebinde sokulmuş pek 
az bir müddet sonra mektebin bi
rinci takımında santrfor oynama -
ğa başlamıştır. :\f e ktebi 'bitirdik
ten sonra ı~tanbula gelerek eski 
yeri sevdiği Fenerbahçeye kaydo
lunmuş, e\'\'elfı. dördüncü takımda 
sonra da üçiincü takımda oynamış
tır. 

1928 ı;ene. inde ilk defa birinci 
takımda Galatasaraya karşı yer 
alan Niyazi, o vakitten ayağının 
kırıldığı 1 mayıs 938 tarihine ka
dar devamlı surette sağ açık mev
kiini muhafaza etmiştir. 

İlk maçını 929 senesinde o za
manlar Avrupanın en kuvvetli ta
kımı olan eski Avusturyanın Aus
tria takımına karşı yapmıştır. Bu 
takımda o zamanlar me~hur Sin
delar, Şafer ve şimdi Galatasara
yın antrenörü olan Tandler vardı. 
Bn iiç oyuncu o vakitler Avrupa
nııı ve sonra c.Hinyamn en me~hur 
oy111wuları idiler. İşte Xiyazi bu 
ilk maçında çok güzel oynayarak 
kendi ini temi;r, \'e ince oyunile 
bütün seyircilere ve futbol ·merak 
lılarına sevdirmi$ oldu. 

Niyazi bundan sonra birçok de
falar İstanbul muhtclitinde yeral
mış müteaddit seyahatlere iştirnk 
etıni~tir. 

ilk defa 9:~1 senesinde Sofyada 
Bulgarlara karşı e!ıternasyonal ol
muş ondan ,:;onra sıra:;ile 931 de 
Yugoslavlara, 9:36 da tekrar Yu
go;ılavlara, 9a6 olimpiyatlarında 

Norvr.çe ve nihayet en son milli 
maçını da n:w de yine Yugoslavla
ra karşı yapmıştır. 

Üç defa 93a, 9:J4, ,.e 936 !iene
lerinde Rusyava gitmistir. Bir de-. . , 
fasın ela da Anadolu ajansı muhabi 
ri f', ıfatile Rusya seyahatine iştirak 
eden Niy"azi kafile reisi Cevdet 
Kerimin ısrarile takımda oynamış 
ve kafileye oyuncu sıfatile dahil 
olnıama~ına rağmen turnenin en 1 
mu\•affak oyuncusu olmuştur. 

~l:l2 ~enesinde İstanbulda yapı
lan Rulgul"ist n - Tlirkiye maçında 
Niyazi oynatılm::ımış ve takımımız 

Nivazi futboldan bat->ka atle· . 
tizm. de yapmı~tır. 931 ~·e 932 :e· 
nelerinde İstanbul atletizm birııı· 
ciliklerincle 100 metre koşmuşttıt• 
Bundan başka voleybol ve b~sket• 
bolda da oldukça mahir bir oyuıı· 
cudur. 

Niyaziye: 
~ ıJl - En çok heyecan duydugı 

maç hangisidir? 
Diye sorunca, hiç düşünmeden 

cevap verdi: 
- 934 ~enesinde Galatagarn!1' 

attığım tek golle galip gelere1' 
şam11iyoııluğu aldığımız oyundı~rl 
Bundan ev\'el Galatasarav bıı. 
4-0 yenmis puvanlarımı;r, b~rabcre. 
olmu~tu. t'ki hafta üstliste golsii~ 
berabere kaldıktan ;ıonra iiçiinC 
oyunda da yine 0-0 berab0eı· k~I· 
mıstık. Ovun temdit edildi ve !Jıt
me,sine ç~k a;r, bir zaman kaln11.~
ken yaptığım bir golle talüm galıP 
gelerek kupayı almıştık. • 

Xi\'aziııiıı en çok övtindi.i'ğü bil' 
. . f U~ 

~ey rnrdır ki, o da 20 senelik 
bol ha,·atında bir defa olsun hll' 
kem ta.rafından ihtar bile almaI111 

sıdır. . 
Nh•azi, hakem tarafİndan ~ 

daıi .çıkarılmayan· y·egane oyunctS 
olarak sahalarım'ı~da kırılnıa=1 

hayli güç olacak bir rekor bile 
yapmı~tır. 

Nh azinin futbolü bırakması119 

sebe~ olan müe:-;sif kaza en ~011 
yaptığı Ankara giicü - Gençlerbi~· 
liği maçında başıııa gelmiş ayaı1 

kırılmı;;tı. 

Hundan e\·el ayağı 930 senesif1 
ı::'" de bir defa daha kırılmıs olma~: . . ~ı-

na rağmen bu seferki kırılma • 
vazıvı vıldırmı~ ve ovnadıii"ı nıüd• 
detç~ kimseye . bir t;k ra:ul yııP' 
maktan ve kazaen olsun çarpnııı1'· 
tan çekinen bu kıymetli oyuııcıJı 
sertliğin tam manasile hüküm stil'; 
diiğli futbola veda etmeğe mecbıJ 
kalmıştır. . 

l<l" Vaktinden evvel sahadan çc 
len bu sevimli sporcumuzu parlıt~ 
mazisinden dolayı tebrik ederl<e tı 
bütün yeni yetişen futboiculıır 
Niyaziyi örnek olarak tutmr.Itıt1111 

tavsiye ederiz. 
H.GÜNGöRDO 
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Li Maçları Diin iiç Sahada Birden aşla 1 

Fenerbahce- Beşik taşla 
' 2 -2 Berabere Kaldı 

Fenerliler ilk Devreyi 2-0 Mağlôp Bitirdiler. 
ikinci Devre de iki Gol Atarak Bunu Telifi Ettiler 

..... 

. . Likin en mühim maçlarından 
bınni teşkil eden Fener - Beşiktaş 
karşılaşması 8 - 9 bin kM ka
dar liır seyirci kütlesinin t~plan • 

1 
rnasına sebep olmuştu. Takımlar 
sahaya çıktıktan sonra şu kadroyu 

1

. 
muhafaza ettiklerJ görillmüştü: 

Fenerbahçe: Hüsameddin - Le
bip, Yaşar - Heşat, Aytan, Esat -
N . 

u1' 

.. ,~cı, Ali Rıza, Yaşar, Bülend, 
I· ık ret. 

Be,ikta, ise: Mehmet Ali - Nu
ri, Faruk - Rifat, Feyzi, Bülend • 
Hayati, Rıdvan, Hakkı, Nazım Eş-
ref. ' 

Hakem: ~uri Bosut. 

Maçtan evvel oynayıp oynamı
Yacakları hakkında muhtelif riva
Yetlerde bulunulan Hiisnil ve Şe. 
tef Beşiktaş takımı safları .arasın. 
da Yoktu. 

Kale intihabım Beşiktaş kazan 
dığı i~in l<"enerbahçe rüzgar altı
na dü,,mtiştü. Oyuna saat tam 
15.40 da Fenerin vuruşile baş -
landı. Başlama vuruşile merkez -
den sola gönderilen top Fikretin 

ş~~~si biı· gayretile Beşiktaş kale-
1 onünde ilk tehlikeli vaziyeti ih _ 

da etti. Beşikta~ müclııfilerinden 
};uri topu korner~ atnrtık muhak
kak bir gole mani oldu. Fakat Fik
r~tin ç.ektiği .korner direkler üze
rın<len avuta gitti. 

. Fenerin ilk dakikalarda yaptı
,;n bu akınlardan sonra sıra Beşik
t~ş rnuhacimlerine geldi. Esen rilz
ıarın Yanlımile Beşiktaş hücumla-
11 biribiri üstüne devam ediyor ve 
Pencr kal · ı · - -• esı >1r şut yagmuru al -
lınctn kalıyordu. Nihayet devrenin 
Yedine· d k"k 
1 

ı a ı asında soldan orta _ 
k'ln~n top. Fener kalesi önünde çok 
aı ışık bır vaziyet hasıl etti. Hü

~arneddin tehlikeyi savuşturmak 
lÇiıı bi . k 1 çı ış yaparnk topa yum-
rukla \'Urdu fakat top, kalenin ya
n.ıbnşında durnıı Nazıma geldiği i
çın ° da hafif bir vurusla Beşikta
sın ·ıı· · 
" 1 ı-c sayısını çıkardı. 

l· Bu go!de11 oııra Beşiktaş .akın-
a~ı hü~biitiiıı şiddetlendi. Fener 

rnuclafileri kuvvqtli esen rüzgara 
karşı oynadıklarından bu :ıkıııları 
durdurmak için canla ba.,la çalışı
Yorlardı. Devrenin 15 inci dakika
sından sonra oyun mütevazin bir 

Şekil aldı. l\liitcmadiyen soldan 
Yapılan hücumlardan birinde Fik
ı·ett 

en gelen topu Fener orta mu-
hacimi Yaşar hafif bfr şiltle kale_ 
Ye ·· d · • 
1 

gon erdı. I• aknt top, taı·aftar-
l arı~ın haykırmaları arasında ka-
e dıre.klerinin bir karış ilstiinden ! 
Re_çeı:ek avuta çıktı. Devrenin yir
~ıııcı dakikasıııda Fenerliler ı 8 
çızgisi dahilinde bir frikik kazaıı
dıl.ar. Naciniıı vuruşunu :\Ichmet 

Güneş • Beykoz maçrndan bir İntiba 

Beyoğluspor galip 
yaktan ayağa dolaşırken Rıdvanın \ 
kuvvetli bir vuruşu ile yirminci 
dakikada Beşikta~a ikinci golü ka-
zandırdı. Federe olmıyan klüpler ara ın-

da her sene yapılmakta olan lik 
Devrenin yirmi beşinci dakika- maçlarına dün Taksim O\itadında 

sından sonra rüzgar büsbütün şid- ba 1 d s b hl · t ıı d ı· . . . ş an ı. a a eyın saa e ı-

detlendı. Fenerbahçelıler yedık - kin en ku"vetıı· takımlarından 
1 . 'k 0 ı .. . ·1 b- • ~rı ı ı ~o un tesırı e utün mevcu- lleyoğlu. por fle Arnavutköy ma _ 
dıyetlerıle çalışıyorlardı. Bu arada çı yapıldı. Takımlar sahada şu 
yapılan bir Fener akınında Fik - kadro ile isbatı vücut ettiler. 
retten gelen topu Naci vole bir vu-
ru~la Beşiktaş kalesine gönderdi. 
Fakat şans yin ... Beşiktaş tarafına 
güldü ve top da avuta çıktı. 

Beyoğlu spor: Çafatino - Hris
to, .Mesinedis - Çiçoviç, Nembel, 

Çaçi - Todori, Culafi, İkonomidi, 
Hacopulo, Bambino. 

Beşikta;;Jılar attıkları ijd go - A tk" · ,,. · Stav .. . . · . rnavu oy ı::;e : .... ecnıı - -
lun tesırıle yavaş yavaş gevşedı - r l\l"h ı·k· K. . St ·ant o, ı a a ı - amuran, aı. , 
ler. Devre sonuna kadar oyun bn- S . l\I 1. ,T · 'I f'fer . . . . . eraım - aru ı, _.,. urı, .. , uza , 
ı:nndan ıtıbaren tatbık ettıklerı l'ı-

1 
A t• K · · ncs ı oçı 

kı oyuna devam etmiş olsalaı-.Iı ' · . 

h kk k t b
. .k. 

1 
d Hakem: Jlıkmet. 

mu n ·a sure te ır ı ı go a-
Oyuna rüzgarı lehlerine alan 

ha çıkarabilirlerdi. Çünkü Fener - Arnavutköyünün vurusile baslan-
defansı vaziyeti teliifi etmek için · • 

mütemadiyen ileride Ye açık bir o
yun oynamakta idi. Lakin Hakkı
nın mütemadiyen geride oynama
sı bütiiıı Beşikta~ akınlarının boşa 

gitmesine sebep oldu. 

İkinci devre 
Bt!şikta hlar bu de\'reye HJlkkı

yı santrhafa alarak bir müdafaa 
tabiyesi yapmak ~uretile çıkmış -
lardı. Rüzgar ayni şiddetle dernm 
ettiği için vaziyete tamamen Fe -
nerliler hftkim oldular. Üstiiste ya
pılan akınlarla oyun tamamen Be
şiktaş nı ıf sahasında devam edi -
yordu. 

Merkezden inkişaf eden bir 
Fener akınında Rtilendin çok yerin 
de bir pasını Yaşar sıkı bir vuruş-1 
in devrenin onuncu dakika ıncla 
R~ikta · ağlarına tnktı. 

dı ve ilk akın Beyoğluspor nısıf 
sahasına geldi. Oyunun beşinci da 
kikasında Arnavutköylül.ır ilk ve 
son gollerini attılar. Maçın bundan 
s,ın~·aki 1(ısmı tamamen Beyoğlu 

spc.ruıı hakimiyeti altında rerernn 
ederek ~. - 1 Arnavutköyün .nağlô
biyetile neticelendi. 

T. T. Y. Y- kurtuluş 
Federe olmıyan klüpler arasın 

daki lik maçlarına dün Taksim 
:stadında devam edildi. İlk olarak 
~ab:ıhleyin Yeniyıldız - Kurtuluş 

takımları karşılaştılar ve neticede 
Kurtuluş uu maçı 2 - 1 kazandı. 

Fener s: -Beşiktas 8. 
Kadıköy sahasında büyük maç 

tan en·el Fener ve Be~iktnş B ta
kımları karşılaştılar. Oyun baştan 

nihayete kadar Feııerlileriıı üstün
lüğile devam ederek 6 - ı B~sik
ta~lılarııı mağlüLiyetile ııeticclmı
d i. 
,...~ 

Galatasaray istanbulsporu 
Güneş de Beykozu Yendi 

Son Dakikalara Kadar Beykoz 2 -1 galip vaziyette idi 
Yeni sene lik maçlarına dün dört 

sahada birden ba~landı. Taksimde 
ilk oyunu İstanbulspor - Galatasa• 
ray takımları yaptılar. Geçen hafta 
Süleymaniye sahasında çok güzel oy 
nıyan Galatasaray takımı dün de ol 
dukça güzel bir oyun çıkardı. 

Yeni sene lik maçlarında takımla 
rın vaziyeti merak ediliyordu. Takım 
lar sahaya çıktıkları zaman Galatasa
ray takımından son zamanlarda İsti· 

fa eden Necdet, Suavi, Haşim oyna
mıyorlardı. Buna mukabil takım genç 
oyuncularla takviye edilmişti. Galata 
saray: 

Sacit - Lütfü, Adnan - Ekrem, 
Eşfak, Mehmet Celal - Danyal. Sü 
]eyman, Mehmet Yılmaz, Bedii, Bü· 

lend. 
Buna mukabil geçen hafta Fener

bahçenin karşısında mağlup olan 
genç İstanbulspor takımı da şöyle: 

Saim - Samih, Bürhan - Ke -
mal, Seyfi, Tarık - İsmet, Cevat, 
Hayri, Rıdvan, Behri. 

Oyun İstanbulsporun soldan sıkı 
bir hücumiyle başladı. Genç İstanbul 
spor forları rüzgarı arkaya alarak der 
hal Galatasaray kalesini sıkıştırınağa 
başladılar. 

On ikinci dakikada lstanbulsporlu 
lar ismet vaı1ıtaııiyle Galatasaray ka
le!Iİne indiler. İsmetin ortaladığı to
pa yetişen Cevat uzaktan bir 9ijt1e 
topu dışarı attı. Sarı - Siy:ahlılar bu 
suretle muhakkak bir gol fmıatı ka 
çırmış oldular. 

Oyun kısmen lstanbulaporluların 
hakimiyeti altında cereyan ediyordu. 
( 18) inci dakikada Galatasaraylılar 

da DanyC\) vasıtas1yle İstanbul!lpor 
kalesine iniyorlar. Her iki takım da 
gol yapmak için çok çalışıyor. 

Fakat kalecilerinin güzel oyunu 
yüzünden her ik1 takım da gol yap • 
mak fır!latını bulamıyor. 

Nihayet Bülendin taça çıkardığı 
topla beraber devre de sıfır sıfıra be 
rabere bitti. 

İkinci Devre: 

İkinci devrede rüzgarı arkasına 
alan sarı kırmızılıların bu devrede 
bir iki gol yapacakları zannediliyor
du. Ve ne tekim ( 1 3) üncü dakika. 
da s~ğdan Dauyalın İatanbulspor 
beklerinin Üı1tünden cıtıırdığı topu ye
rinde yakalayan E~fak sağdan güzel 
bir şütle san - kırmızının ilk golünü 
yaptı. 

İstanbulsporlular bu golden sonra 
biraz tutuk bir oyun oynamağa başla 
dılar. 

Oyun bu şekilde ( 30) uncu daki
kaya kadar kar~ılıklı hücumlar içinde 
geçti, ( 3 1 ) inci dakikada Mehmet 
Yılmaz on sekiz pas çizgisi içinden 
güzel bir sağ vuru~la topu iki direğe 
çarptırarak Galatasarayın ikinci go_ 
lünü sarı - siyah ağlarına takmış ol -
du. 

Bu golden biraz sonra Süleyman -
da"o güzel bir pas alan Mehmet Yıl
maz iki beki atlatarak üçüncü golü 

/VVVVVVV'-

Galatasaraylı Süleyman fstanbulspor müdafaasında 

1..e yaptı. Genç İstanbulsporlular bir 
gol için çok çalıştılarsa da muvaffak 
olamadılar. Ve biraz sonra da maç 
3 - O Galatasarayın galebesiyle bit 
ti. Hakem Tarık oyunu kusursuz ida 
re etti. 

Güneş 3 Beykoz 2 

Günün son maçını bu iki kıymetli 
takımımız yaptı. Geçen sene altılar 
kupasını kazanan ve bu sene Deniz
sporlnrında büyük muvaffakiyetler 

gösteren genç Beykozluların geçen 
senenin şampiyon takımının karşısın
da alacağı netice merakla bekleniyor 
du. 

Evvela yeni formalariyle genç Bey 
kozlular, halkın sürekli alkışları ara· 
ıında sahaya çıktılar. Uzun bir bekle 
meden sonra Güneşliler de Beykozu 
takip ettiler. 

Takımlar kuşılıklı dizildikleri za 
man Beykoz takımında Şahap yoktu. 
Beykoz takımı şöyle idi: 

Sefa - Sadettin, Bahadır - Mus 
tafa, Kemal. Cahit - Turhan, Et -
hem, Sait, Mikorop, Gazanfer. 

Buna mukabil Günes takımı da: . . 
Cihat - İbrahim, Faruk - Yu -

suf, Rıza, Ömer - Rebii, Niyazi, Me 
lih. Hakkı, Salahattin. Hakem Feri
dun (Kılıç). 

Oyun Beykozun seri ve canlı bir 
hücumiyle ~aladı. 

Beykoz forları çok seri hücumlarla 
Güneş kalesine her an tehlikeli olu • 
yor. Be,inci dakikada soldan ilerli • 
yen Beykozlular, F aruku atlatarak 

kaleye kadar sokuldualr. Gazanferin 
uzaktan çektiği sıkı \lüt Güneş kalesi

ne muhakkak bir gol tehlike!li atlat -
tırdı. Hücumlar karşılıklı oluyor. Gü 

neşliler yavaş yavaş açılarak Be:' koz 
kalesine bir kaç tehlikr.:li hücum ynp
mağa başladılar. 

( 18) inci dakikada sağdan Bey.
koz müdafaasına kadar inen Salahat. 
tin topu Hakkıya geçirdi. Hakkı da 
kö~eli bir vuru~la ilk Güneş goliinü 
yaptı. Ve drvre bu şekilde bitti. 

İkinci Devre: 

Cihat topu yakaladığı halde elinden 
kaçırdı. Cihadın kaçırdığı topa yeti

şen Etem topu hafif bir rlnse ile Ci.. 
hadın üstünden atlatarak Beykozun 
ikinci sayısını da yaptı. 

Beykozlular bu ikinci golle bera -
her canlandılar. Ve Güneş kalesine 
tehlikeli olınağa başladılar. Giineşli

ler mağlubiyetten kurtulmak için açı 

)arak Beykoz kalesine kddar indiler, 

Hakkının ortaladığı topa ha' adan ye 
ti\len Niyazi Güneşin beraberlik sayı 

sını yaptı. 

( 2 7) inci dakikada Bey koza olan . 
kornerden gelen topu Niyazi Melihe 
geçirdi. Mdih de sıkı bir şütle dışa
rı attı. 

31 inci dakikada Güneş forlan 

Niyazi vasıtasiyle tekrar Bevkoz ka
lesine kadar indiler. Niyazinirı ortala 

dığı top Melihe geçti. Melih durdur 

madnn Beykoz kalesine gönderdi. 
Sefa topu çi:L. 7 İ içinden çıkardı. 

Hakem bunu gol saydı. Beykozlular 
bu gole itiraz ettiler. 

Oyun bu şekilde, tam üç dakika 
inkitaa uğradı. Nihayet gol kabul e• 
dildi. Ve biraz sonra da maç 3 - 2 

Güneşin galebesiyle bitiyor. 
Dün hakem Feridun oyunu güzel 

idare etti. 

Dün Beykoz takımında başta Bk. 
hadır olmak üzere Etem. Ga'2ttnfer 

çok güı:el oynadılar. 

iyi değildi. 

--
Barut gücü 

H. N. Efilrüz 

galip 
Barutgücü snhasında her haf. 

ta yapılmakla olan spor temasla· 

rın:ı dün de devam edilmi., lir. Bu 
hafta, her zaman ~·npılan futbol 

müsabakalarından başka büytik 
bir alakayla takip edilen bir de al-

1Alı güçHlkle kornere atmak suretij 
e kurtarnu·ıa· 

k . . 1 1• Naciııin çektiği 
oınerı MehmC't Ar . 

k 1 
ı yerınde bir ç.ı-

ı., a yakaladı. A kab· d _ 

Bu golden sonra 'Fener muha
'!imleri bu biitün :,,ıKlaştı. Birine. 
golden iki dakika sonra :-a~dan 
gelen topu Fikret ani bir kaf.? vu
ruşile ikınci defa Be;;ikta;; kale~=. ., 

ne oktu. Fakat topu kurtarmak i· 
çin çıkış yapnıı Mehmet Alinin a· 
yağı karıııııın aşağı kısınma te<.;a
düf ettiğinden iki adım atarak ye
re clü;;tU. Ve oyu ıa iŞtirnk edemi-

Puvan vaziyeti Oyun Güne~İn sağdan bir hücumiy 
le bn.,ladı. 

letizm karşılnşması icr.n e dilmiş -
tir. Beş altı yiiz kadar seyirdnin 

takip ettiği Akınspor - Bakırköy 

Rum atletleri arasındaki atlezim 

müsabakasını Akın porhılnr 45 
puvaııa karşı 60 puvaııla kazan -
mı~lardır. · . • ın e ~agdan 

ın l<ışaf edc11 bir n kıııdn 11 t· 
• ' H~'ll l e-

lıııc geçen fır~atı çok guzel idare 
C'derek J<'eııN kalesine kadar ind· 
I.ebip, topu kornere atarak akı~~ 
durdurabildi. Ifayatinin çektiği 
korner Fener kale ini lıiribirine 
kattı. Bu arada J erinden ok gibi 
fırlayan Hüsameddin güzel bir 
Plonjon yaparak muhakkak bir sa 
Yıyı kurtardı. Fakat topu lılöke e
clcm:cliğiııden tehlike ) iııe bnsgös
terdı. V" top yine kale önünde a-

~ ecek hale geldigi için dışarı çı -
karıldı. Fenerliler !>:r müddet l O 
kişi oynadılar. F'ikret az sonra tek 
rar ahavn girdi. Oyunun bundan 
onraki kısımları tamamen Fene -
. h. k 0 

• 
1 

rın a ·ın11yeti altında er0yan e-
derek nihayetlendi. Hakem • Turi 
Bosud oyunu çok güzel idare etti. 

Atıf Sakar 

Galatasaray 

Vefa 

Toııknp. 

G iiııeş 

Fenel"lıalıçe-

Re.,ikta~ 
Süleymaııiyl 

Hilfıl 
Beykoz 
i ,fan bu l.;poı 

o. G. B. 

1 1 o 
1 1 () 

1 1 o 
1 1 o 
1 o 1 
1 o l 
1 o o 
1 o o 
1 o o 
] () o 

M. A 

o ') .. o 
o 2 1 

.o 2 1 

o :3 2 

o 2 2 
o 2 2 
l 1 2 

1 2 
2 a 
1) ~t 
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a 
3 
~ 

2 
2 
1 
1 
1 
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12 inci dakikada sağdan Turhan 
topu Eteme geçirdi. Etem de çok gü 
zel bir sağ ~ütle Cihadın yeti,mesine 
meydan vermeden topu Güneş ağla -
rına taktı. 

Bundan ,;onra D:wııtpaı;ıa Grııç· 
lerbirliği ile Barutgiicii genç takım 

lan k:ır.7ılaşmış nl'licede I>anıtpa

şahlar oyunu, 3 - ı knzıınmışlar -

bu golu .. n dır .• \lüteakilıen Pavutpaf.Jn - }fa-Beykonıı genç takımı 
verdiği 'evkle canlandı. Ve Giineş rutgücii B takımları arasında ya -
kalesine her an için tehlikeli olmağn pılan oyt:ııu da Harııtg·Licü takımı 
b l d 4 - l kazanmı,tır. Öğleden .:;onra 
a~ a ı. 

22 inci dakihda sağdan Giineş k,, hn takımlıırın birinci takımları oy. 
lesine kadar sokulan Be,·kozlı,:lar 1 ıı&mışlxrdır. Bu maç: cia Barut mi. 

Turhanın ortal.,dığı t<>-, çıkı;; yapan eli 2 - 1 kazanr.ııştır. 



Sayfa: 6 

Geçen tefrikamızın hulasası 
"Bir mektep müdürünün kızı o

lan Seniha evlerindeki lüks, ten ve 
.erbeat hayatlarını anlatmaktadır. 

Yazan : 

Daniş Remzi Korok 
Genç ve güzel anasının bir arka.dat Tef "ka N o· 3 
gibi verdiği derslerle erkek arka • rı • 

IV'ı!V\J•••••········" ••"'1••········· ....... ····"'···· .... ·····" daşlar intihabına kalkan Seniha -.'VW'tV',.,.,.~,.,..vwNWV'IW'lw.,.wvv,,.,.,.,..'WWVI 

"Fatin,, ismindeki bir gençle tanıt- hatırlayınca yüreğim sızladı. Bağ
lığı sırada babaaı ölmiiftür. O l'ece rımdaki ateş tekrar alevlendi. He
misafir oldu u yerden ~eldiği vakit men kucakladım .. Başımı ıöğsüne 
bunu öğreniyor.,, dayadım: 

- Annem, annem.... anneci-
- Babam mı öldü .. :Nihayet ba- ğim ! ... 

hamı öldürdün mü?. Diye ağlamağa başladım. Bu 
Ve hemen yukarıya fırladım. sızılanmalarım arasında da: 

Dün gülüşerek, iiitife ederek ayrıl- - Artık kimimiz var ki? .. di • 
dığımız odaya girip babamı ara- yordum. Babamız da öldü işte. 
mak istedim. Halbuki annem ar- Senden başka kimimiz var ki an • 
kamdnn koşmuş kapının önüne di- · ne!... Bari sen olsun ölme. Sen ol
kilerek benim geçmeme mani ol- sun bizi bırakma. 
muştu. Yaslandığım :t>u yumuşacık gö-

0 zaman garip bir duygu ile ğüs üzerinde başımı, yüzümü ha -
tekrar haykırdım: reket ettire ettire hıçkırıyor, bol 

- Babam öldü mü? ... Nihayet bol ağlıyordum. Benim bu göz yaş
babamı öldürdün mil?... Annem lanmla hıçkırıklarımda; artık öl
hiç tanımadığım karanlık 'bir ba- müş olduğunu, katiyen anladığım 
kışla gözlerimin içine uzun uzun babamın ebedi uzaklığı ve ebedi 
dalarken; benim ağır ağır eğilip mahrumiyetmizden gelme bir a
kalan yüzllmü kaldırdı bakışı ka- cıdan ziyade şu göğsü üzerinde in
dar tok ve ağır bir sesle: lemiye hakkım olan anamdan; bu 

- Babanızı ben mi öldürdüm ana kucağından da mahrum kal -
Seniha!... dedi. Niçin böyle söyle- mak düşiincesi ve bunun düşünül
din kızım? ... Kabahat bende mi, mesile bile insana gelen büyük bir 
yoksa içtiği rakıda mı?... korkunun derin hicranı vardı. 

- Neden içirdin ya anne!.. Ne Annem de ayni acı hicranı duy-
den mani olmadın? .. Neye müsaa- muş olacak ki ellerini saçlarımın 
de ettin? iki tarafına kapayarak başımı 

Başını, gözlerini... Geniş sofa- göğsüne bastıra bastıra hem beni 
ııın loş merdivenlerine doğru çe- okşayor, hem de kendi göğsünde 
virerek yavaşça fısıldadı: boşaldığını, boş kaldığını hisettiği 

- Beni dinledi mi ki kızım!... bir sevda köşesini doldurmağa ça
Beııi dinledi mi ki? ... 1nanmıyan, hşıyor gibiydi. 
inanamıyan hıçkırır K"ibi bir sesle Bilmem ne kudar. ana kız ku-
inledim ben de: cak kucağa böylece ağlaştık. 

- Ah ane ! .. nO seni dinlivecek Ne o, ne de ben ... Önünde dur-
,.e nihayet boyle genç yaşmda öl- duğumuz odadan içeriye girerek o 
nıiyecek kadar severdi.. Sen iste- candan evdiğimiz ve bağlı oldu
sey<lin !.... ğumuz zavallı adamın son bir zi-

Başımın üzerinde duran eli yaretinde bulunmaya ce:;nret ede
birclenbire titredi. Yaş dolu gözle- miyorduk. Belki bu bir korkudan 
rime o da yaşlı kirpiklerinin gölge- değil; onun gözlerimizde ve haya
lediği iri kara gözlerini dikerek ay limizde kalan son tatlı ve güler yüz 
ni hıçkırıklı sesle: Hl, şen intibalarını kaybederek bu-

- Sus Seniha!... dedi. Sus... nun yerine hazin, feci bir manza • 
Arkasını söyleme. Anlıyorum kı- ranın hatırasını kaydetmekten çe
zım !. .. Seni de zehirlemişler. Fa- kiniyorduk. 
kat sen de onlarla ağız birliği eder Birdenbire elimi tutarak: 

sen ... Ben ne yapanm. Ben kime - Haydi gel Seniha! ... dedi. 
dert yanar, kime derdimi anlatı- Aşağı inelim de karde~lerin bir şey 
rım. Bana kim hak verir? .. Beni hissetmesinler. Biliyor,;un ya .. kim 
bütün bütün yalnız bırakma Seni- se bizi çekemiyor zaten. Sen de 
ha!... Sus .. Söyleme .. Söyleme kı- onlara uyarda beni yapa yalnız hı
zım!.... · ra1prsan yakm bir zamanda ben de 

Güzel gozlerinden birer inci babana kavuşmuş olurum. Hem bu 
tan.esi gibi süzülen yaşlar, taze çeh benim camına minnet ama ... gcri
re ınde sabah güneşinin ışıklarını de bırakacağım küçücük yavrula
elmaslaııdırarak akıyorud. Bu ha- rım, kızlarım var. Onlar ne ya _ 
!inde bile o kadar hazin bir güzel- parlar? ... Onları nasıl yüzüstü bı-
liği vardı, ki, bir anadan ziyade.. rakırım .... Her biri ziyan olmaz mı 
zavallı bir kadın; genç yaşında, sonra? .. 
bu güzelliği ve dört tane çocuğile Bu sözler; demin duyduğum 
dul kalmış bir kim~esiz oldu- korkulara tekrar bir şiddet verdi. 

gu için acıdım ona. Ve sonra bu Onu bir daha kollarımla kucakla
kadının benim de anam ı ~ o ugunu dım .. Ve göğsil üzerine yüzümü da 

HULASA 
"Bir İngiliz casusu olan l.avrenı 

935 de ölüyor. Bu ölüm bütün dün
raya yayılmıştır. Çünkü Lavrens 
çok me~huı: bir adamdır. 

Ona "Arabistanın tacsız kralı 
d • 1 " enıyordu. fte bu adamın aaıl haki-
ki hüviyeti gençliiinden baflaya-
rak nlatılıyor.,, 

Aralarına karışmıyorsa bu kor
kaklığından ve beceriksizliğinden 
değil, istemediğindendir. Korkak 
olmadığını arkadaşlarına isbat et
~ek .için birçok tehlikeli işlere gi
r~şmış~ onl~nn kanaatlerini değiş
tırmege ugraşmıştır. 

Beş ynşında gazeteyi tersinden 
okuyan ve altı yaşında Hitince ko
nuşan ~u fevkaliide zeki çocuk, 

çocuklugunun hentiz ilk çağların
da okumağa bi.iytik bir merak sar
<lı:mış, ve eline hangi kitap geç
rıı ş.se onu bitirmiştir. 

Günün saatlerini taksim etmek 
s•ıre~ le " I.şma usulüne pek ria
;et. etmediğinden Oksford mekte
bfnın akı~lı ve müdrik muallimi, 
oııu kcndı canı istediği gibi çalış-

masına müsaade göstermişti.. lş

te bu çok okuma ı yüzünden pek 
genç yaşta, eski darülfünuna mer
but Yesüs kollejine kolaylıkla gir
mişti. 

Bir gün kendinden on iki yaş 
küçük olan kardeşi Arnolu bir 
m.üzeye göturdü. Çocuk, müzede
k~ heykelleri görünce, korkarak 
agabeysine sordu; 

- Bunlar canlı mı ağabey? 
- Hayır, kardeşim, cansız. 

Eve döndükleri zaman kendi kendi 
ne tahtadan oyma insan çehreleri 
yapan T-omas, bunları bitirdikten 
soıı~a kardeşinin eline bir keser 
verıp: 

- Bunları kır! dedi. o zaman 
cansız -Olduklarını daha iyi ~nlaya
caksın ! 

* Onu riyaziye kısmına ayırmışlar 
dı ama Tomns tarih kısmını tercih 

etmişti.. Daha küçük yaştayken 
umumi tarih ve hele şark tarihi 

o?u pek .cez,bediyordu. O sıralarda 
bıle, Surıyeden donen bir misyoner 

den bir:Y.aç kelime Arabca öğren
m~ti. 

YENi SABAH 

ha çok bastırarak inliye inliye yal 
vardım. 

- Sus .. anne .. sus ... Böyle söy
leme .. Sen benim annem değil mi
sin? .. Ben senin kızın değil mi -
yim? ... Fakat ne olur gel.. Bir ke
re daha görelim babanu ! .. Onu bil 
sen o kadar göreceğim gelmi:j ki.. 
içim hasretle, babamın hicr.anile 
dolu anne!.. Ah ne olurdu sen ... 

Tekrar yüzüme karanlık bakış 
larile uzun uzun bakmak için buz 
gibi olan avuçları ile çene kemik
lerimden tutarak yüzümü kaldır
dı. .. 

- Devam et1ı1e Seniha!... An
lıyorum kızım 1.. Gel sana babanı 
göstereyim .. Sonra belki içine dert 
olur. Beni ölünciye kadar ittiham 
edersin .... 

Ve elimden tutarak açtığı oda 
kapısından jçeriye soktu. 

* -H-
Babamın ölümü beni çok sar:>tı. 

Bu acı vakayı takiben "Edirne,, de 
kaldığımız birkaç haftalık zama
nı hep yatarak ha:.talıkla geçir -
dim. Taziyeye gelen birkaç kom
şunun ve samimi tanıdıkların bile 
yanına inemiyecek kadar harap 
bitkindim. 

Ondan sonra hemen İstanbula • 
ve hemen Pboş bulduğumuz Alem -
dar cadde indeki eve nakledişi -
miz de bütün günlerin yorgunluk
larile beni büsbütün hasta etmiş -
ti. Fakat ne de olsa kim::Jeye hiç 
bir şey söylemiyor, hele küçük kar 
deşlerime karşı ağız bile açamıyor 
dum. Geceleri yatağıma gir<likten 
sonrn yorganımı başucuma kadar 
çekiyor, yiizümü ya~tıkların ara::ıı
na sokarak sessiz Sf!ssiz ağlıyor -
dum. 

İçimde yanmağa baı:ılıyan; ba
bamın ölümü sahahıııdan yüreği
me atılan bir .küre~ ateş güngüne 
daha kızgın, daha büyük bir alev 
halinde yakıyordu içimi. Babamın 
ölümii ile herkesten ziyade beni 
bekliyen felaketleri daha evvelden 
mi duyuyordum nı>dir? Bilmiyo-
rum. 

Onun en kıymetli çocuğu. en 
sevdiği kızı bendim. Bunu bütlin 
aile efradı gibi bütün bir memle _ 
ket de bilir ve söylerdi. Demek ki 
babam öldüğü için en ziyade yazık 
olan, en çok ziyan erlen de ben o-
lacaktım. ... 

_. ~itekim bunu 1stanbula geldi
gımızden birkaç gün sonra anlavı
verdim. Burası bizi bastan b;~a 
değiştirivermişti. Hele ~nnem h~-
Je annemi!... · ' 
nemi!. .. 

.. Artık bizimi~ eskiden olduğu 
gıbı meşgul değildi. Hepimizi bir 
tarafa ~tm.ış, kendisi en aşağıda 
b~hçe üstündeki büyiik odaya çe
kılmişti. Bizim odalanmız... Üst 
katta ve ondan çok uzaktaydı. Pek 
arada bir yukarıya çıkarak odamı-
za giriyor: (Sonu var) 

Yazan : LEON BOUSSAkD 
Oksford kütüphanesinden her 

defasında altı kitap alarak bütün 
ge.~e~erini okumakla geçiriyordu. 
Kutüphane memurunun sonradan 
s~yle~iğine bakılırsa Tomas beş 
hın cıltten fnzla kitap okomuştu. 

Kurslar ve konferanslara kati
yen alfıka gö termiyordu. Zaten 
evlerinin bahçesinde babtısına yap 
t~rttığı kiiçlik bir kulübede, gecele 
rı okuyor, giindüzleri uyuoyrdu. 

Okunınc.lığı zamanlar Morisin ti
ı>ograf işlerini pek sevdiği icin bos 
z l d • ' aman. a.rın a oymacılığa çalışırdı. 
İra<lesmı kuvvetlendirmek üzere 
yalmz sebze vumurta ve ··t · 
yordu. 

• · su yı-

Bundan başka askeri tarihe e

hemmiyet veriyot; bilhassa, haçlı 

• Kutusu' ... ıgara 
- Haydi, haydi surat etme.. lii.ta uğramamışlardı. Hemen he- Bö:rle söulemesiııe ragmen re-

• .1 • dt 
Vallahi gitmeliyim .. Kocam üç ay- men her gün ve serbestçe görüşü- rinden kımıldamıyordu.- El'.11 • 

dan evvel Parise dönemiyecek.. yorlardı. tuttugu bu küçuk. zarif ta1Js1'11l 
Hiç olmazsa dört gün gidip yanın- Toni bekar olma ma rağmen ı lak gözlerini dikmig ihtim:ı1 e· • ıı· 

da kalmalıyım.. e\'inde sık sık verdiği .zi.rafetlere, nelerıse bunu kullall'm nazik ı 
- Dört gün fazla değil, değil yemeklerin v~ içkilerin nefa~tin- rif eli gözlerinin önünde canlıı · 

ııı· 
mi? den herkes koşa ko:;a gide:: Jane dırıror, bir takım hatıraları Jl 

- Hayır canımın içi, yalnız de nazik etvar ve tatlı dilile bu zi- yordu. . 
dört gün kalacağım.. yuf etlere riyaset ederdi. Herke:sin Tory de bu tabakaya gö~ıeri~ 

- Bil~en sensiz kalınca ne üzün bu maceradan a.~ağı yukarı haberi dört açmış h~kıyordu. Jırne"iıı .){~ıı 
tülere, ne ıztıraplara uğruyorum.. vardı. Fakat hiç kim;:e de ağzını cnsı lıilmiyerek. hcdiYe olaral• ıÇ 

-Haydi Tonicim akıllı ve sa- açıp bu macerayı dedikodu şekli- de gizli bir tertibatı bulunun btt t• 
hırlı ol da lizme.. Allaha ısmarl- ne soknıağa cesaret edemezdi. bakayı seçmişti. 

dık biriciğim.. 11ösyö Dorete gelince Padse .l\Iilnasebetlerinin başlangıcın: 
Uzun bir buse.. Ondan sonra pek seyrek gelir, geldiği zaman da bir giin Jane, Tory'dan jnce Jııı; 

ayrılış.. da sporculardan başka hiç kimse ğıda ç.ekilmiş ufacık bir resmini s 
ile temas etmezı toplantılara i,.ti- tına ufacık bir ithaf yazarak ,et· 

lki seneden beri Toni ile J ane rak etmezdi. · de mesini rica etmişti. Kutu içııı 11 
Doret ki Lil şehri civarında bÖyük Ayrılığın -erte~i gtinü Toni gaze- bulunan bir mckanizma\'a ba._nıll" 
fabrikalara sahip bir sanayicinin teyi gözden geçirirken ,._u havadis suretiyle açılacak iç kai>ağın jçiıt· 
karısıdır - sevişiyorlardı. gözürre ilişti: den bu re min çıkmıyacağı ne fllll· 

Jane şimdiye kadar hakkında "Bir otomobil kauu \'e kurba- Himdu. 
hiç kimsenin dedikodu yapmadığı nı daha!.. Maruf sanayici Doretin d ıtt 

k 
· ı · p Allh vere de bu zavallı a ıı . 

şı , güze genç bır arisli idi. Ona karı ı madam Jane Doret, dün ya- tabakayı böyle elinde evirip çe'<'itl 
dil uzatmağ.a hazırlananlar güzel nında yalnız şoförü olduğu halde ken o yaya basma~a ... 
gözlerinin parlak ve masum bakış Paristen Lile giderken Lizzat ken-
ları zarif ve nazik etvarı kar~ısın- disinin kullandığı otomobil Ka·ey Böyle iizülüp dururken 'forY· 
da hemen vazgeçerlerdi. ch•.arındn kapaklanarak de\•rilmiş- nin aklına başka bir ihtimal de gel 

Toni lötayyör ona ilk zamanlar- tir. Bu şidetli sademe tesiriyle dı- di. Belki kendi i heYhude yere te
da neticeden emin olamayarak şarı fırhyan madam Jane bir ağa- Hiş ediyordu. On~n resmi yerine 
kur yapmağa başla,n;ıştı. Fakat ca çarpmak suretiyle anide ölmiı;;- bir ba~knsının mösyö Doret'in r~ 
kendine güvendiği için ne olur ne tür. Şoför haleti nczidedir.,, ' mi de bulunabilir.. R-,ki süphcle~ 
1 bu düşünce ile avaklanan· Tor/Jl o maz dü..,ilncesile işin peşini de Gözlerine inanamıyan Teny bu ., 
bırakmamıştı. Hu gayreti de pek havadisi bir daha .. Bir daha oku- bir üzüntü daha aldı. Kr.şısınd• 
boşa çıkmamış, uzun süren mahi- du. Çıldıracak gibi olmuştu. duran bu yakı~ıklı genç bir kadtll~ 

1 ""~ :ls. k Ye sevgi ilham edecek kabifı• rane manevra ardan sonra mura- ı,ereye gitmeli, kimi görmeli, 
dına ermişti. ne yapmalıydı? yette görünüyordu. Jaııe'in kocıı· 

Haddi zatında pek havai meş- Sekiz gün e\•clen bir yere çık- sı için lftkaydım, onu sevmiyoruıtl•• 
reıl daldan d:ıla konan bir erkek madan, telefon ziline cevap \·er- derken 'l'orynin hatırını kırnıaıJllŞ 
olan Toniyi, Jane mebzul şefkat meden gözuniin önünde mütemadi olmak için yalan söylemediği ıt9 
ve muhııbbetile kendine :ıdam yen Jnııe'in hayali ile deli gibi ol- mnlUnı<lu? Şayet böyle i~e, aJdııtıl 
akıllı bağlamıştı. Kı~a kısa biı· sii- du. Dokuzuncu günü mösyö Do- mış kocanın bizzat kendi fotoğrıı· 
rü maceradan bıktp usanmış olan retin geldiğini uğnşı haber verdi. fını karısının aşığına hatıra diY~ 
Toni de aradığı hasleti bu karlın Tory k:ılbi ıkılmış. boğazı kuru _ uzatması kaderin ne grip tecelliS' 
da bulunca bütün kalbile ona bağ muş misafirin yanına çıktı. idi. Jl 

]anmaktan kendini alamamıştı. )Jösyö Doret vaktiyle bir SU\"a Birdenbire, na ıl oldu bilinemeJ: 

tık ed t kd . d"J ı·~ •·a•·ın "'unama~ı·yıe kutunun giılİ zamanlarda J aneııin kocnsı r c a ım e ı c ıgi Torv':\ i kı:.n ., ., v., ~ 
Doreti aşkın pençesine yakalanan ca scliimladıkt.an sonra ~ı~ksacla tarafı meydana çıktı. 
bu tecrübeli aşıkı azıcık telıi~a dü- girişti. Tory, yumrukları sıkılmış, nıii· 
şürmüştii. Knrısmın kağıtlarını ar, ştırır- dafna)·a müheyya bir halde elinde 

Doret uzun boylu, geniş omuzlu keıı içlerinde va:;iyetııameye ben- tuttuğu kutuya bakan Doret'in ys· 
tanı manasile yakışıklı ve spordan zer bir şey bulmuştu. Jaııe bu ka- pdığına dikk.at ediyordu. 
jimnastikten vücutlu biçime gir- ğıtta ölrlüğti vakit kendilerine bi- Kulu içindeki resim ne Torynit1 
miş bir delikanlı idi. Krısı keııdi- rer hatıra verilmesini fatediği dost ne de Doret'iıı idi. Bu fotoğr~f, 
sini acaba hiç mi sevmemi:;ıti? n.ı- larrnın Limlcrini de yazmıştı: kibarrn bir ailenin şoförü o)duğtl 
zan bu vadide Janeyi bir alay su- - Böyle bfr \"asiycti nıukad- ilstiintlcn ve basındaki kaskctteı'• 
ale boğar ve her defasında da dcs acldt!ltiğim için size de ,u bağa :})elli ynkıgıklı v~ genç bir adıırıt1 

müphem, muğlak cevaplardan baş sigara 1tutusuııu getirelim. Jane'in gö:steriyordu. .Altında da: 
ka bir şey almazdı. kaza gfüıli çaııtasıııda bulunu\ or- Rlitün kalbiyle Jane·e ithtıf .. 

Mösyö Doret tam maırn:;ile se- du. llunun içiıı sizi de rah~tsız diye ufacık bir de yazı vardı. 
· ettim. Mü aadenizle ... 

vılmeğe liyik bir adanıdı. Ilele ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~;i;k;~;y~e;c~i~ 
karısına karşı ohm nazik muame- _ 
lesi, en bahalı en ağır Jıediyelcrle 
hatırını orması hazan Toniyi de
rin derin diişüncelcre sev keder. ' . . 

· - imkanı yok Jane muhak-
kak kocasını seviyor .. Ben ele mu
vakkat lıir eğlenceden baska bir 
ş~! ~eğilim .. ,, db•e telaşa 

0

dilşürür 
du. ~· ~~a~ bu ~·olda sitem ettiği 
se,·gılısınm bu eleri. !;1efkat:i. itiıı~
sı içine biraz su serperdi. 

M üna ebetlerinin başlangıcın _ 
claııberi buluşmak için pek miışl.ü-

Tefrika No: 3 
sefcrleree, Napolyoıı tarihine 
Ksenefonun de\-rine, Sezara bü~ 
yük bir aliıka gösteriyordu. 

Tarihe olan dLişkünliiğli ile be
raber mahvolmuş medeniyetler 
ha.kkıncla da uzun tetkikat ve te-

. tebbüatta bulunuyordu. Fakat her 
kes tarafından ögreniJmiştir dive 
l\fısı~ tarihine katiycn alaka gds
termıyordu. Doktor J orj Dnvid H o 

gaı- (Aşmoleyen miizesi müdürü) 
kendine, eski taşlar, kemikler v~ 
daha buna benzer müstehaseler 

getiren küçük Toması hayretle sU
zerdi.. Gitgide müze müdü ·· b k .... k ru u 

uçu meraklı ile ahbap olmus ve 

o zaman heniiz pek az tanı~mış 
olan Xinva ve Rabilin inhi'-nt t k. U\ ını 
a ·ıp ve Akrleni7 adalarında Yu-

Baş, Diş, Nezle, Grip, Romatizma, 
ne vt alji, kırıklık Te bütiln ağrılarınızı derhal 

icabında ~ndc 3 kaşe 

nan anatının doğmasına ve ile 
teşkil eden Hitit medenivetini tet
kik etmc.ı;ini söylemişti. ~ 

Artık Tornası bbikletiıı len inmi~ 
olarak guremi) orsunuz ! İııgilter~ 
nin ve Fransanın her tarafını do
laşıyor. 1908 de bisikletle n~wrden 
ceııubi Fraıısa\'U geldi. Akdenizin 
kal'~ısına ,·arclığı \"akit denizin en 
parlak ve şeffaf olduğu bu agu -

tos aymda engin sulara bakarak 
} anında toplanmı~ bulunan bir ı
rli seyyahın mLitehn.\ yir hakı~lnrı 
önünde e ki Yunanlıların d ~ıize 
ka\·uştukları , .. kit bagırdıkları gi
bi Tal assa! Tala a ! ''Deniz! De _ 
niz !,, diye haykırdı. 

. Oradmı sevgili annesine yazdığı 
bır mektupta: 

"A.ıı~ıcciğim, dünyanın en bii) uk 
uenızındc J ıkandım, diyordu. Bu 
denizin ıçindcyhn duyduklarımı 
s~n pek güzel anlar,.,m ! Bu denize 
gırmekle, Knrtncalıların, Mıc;ırlı _ 

ların, .F'inikelileriıı, Romalıların 
ilah.. muzafferiyetleriııi tekrarlı
yorum sandım. Ah! Daha uzakla
ra, daha daha uzaklara gidebil
sem l. ., 

Aile inden biraz para ile SuriY' 
.re gitmek miisaade ... ini kopardıl<
t.111 • onra onu Suriy~de Ye bnzıın 
Arap burnosu ve kefiye.si içindt 
ken·anlara katılarak Bcyrut, Sn)· 
da, Halep, Urfa, Antakya, AntrP 
\"e Fıratrn suhillerine kadar gitf· 
ğiııi görüyoruz. 

Bu araştırmalardan sonra, keıı· 
di i bir fikir edinmek, aıskeri n ·• 
m.1rlık ah asında şaı kın m gır • 
garbın mı şarka te.sir ettiğini te..,· 
bit etmek i tiyordu. 

Bu .} olda edindiği, krokıler, f • 
togruflar ve not! ırla Ok for 

tezini hazırlamak üzere idi. 
Yolda gelirk n. Jfin de..,ti, ç • 

nak çomle>giııi toplu} or. Ur ,,dıı 
Bizarn' kırıntılarını tetkik ecn or 
Hlhasıl garpli her şeJ den bilaH· 

tiRna kaçınarak tıpkı bir sar Jı 
gibi .\'aRanıağa kendini alıştı; o r
du. Halı<: nra.ı;ına karısmak Bede· 

~ . . 
vı ~ cyhleri veya hanlarda, k~1n :ın· 

saraylarda bulduğu azıcık serleri 
~ . 

yemekle iktifa ederek nef ini k!i· 
naate icbar cdi) or ve muvafftık 
da oluyordu. 

(Sonu var) 
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Atat · rkün Şahsiyeti Universiteli neneleri 
tahayyül ettikleri site 

• 
roıne ar ı Harp Bü ün me tepler 

bugün acı il yor 
• (Baıtaro.fı ı nci sayfada) \ 

davasına da fevklfıde hizmet et-ı 
. ıtı~tir. Fransaııııı sulh davasına 
tdegeldiği hizmetleri herkes, hattfı 
beynelmilel politika ile uğraşma
fanlar bile bilirler. Lfıkin Türki
yenin bu mesele hakkındaki hattı 
hareketi, bilhassa bu memleketin 
inkılaptan e\Vel Avrupa siyaset 
alemindeki me\'kii düşünülünce 
bir mucize ayılarak herkes için 
mesut bir sürpriz olmu~tur. 

- Bundan kolay ne var? En 
tehlikeli mıntakaya beni kuman
dan tayin -ediniz. Mesele kalma-

(Baştarafı -' cil sayfada) 
yaretçi talebelere ikram y.apabile
Jim, onlara kahve çay verebilelim . 

lktı attan Sabri ders kitapları
nın bahalı ve eksik olduğunu söy
lüyordu. 

(Bat tarafı 1 inci sayfada) ı 
ycleri de anlatacak. eroin iptilasının 
meddücezirini rnkamlarla da göste
recek, miicadelcden alınan müsbet 
neticeleri bu suretle de belirtmeğe uğ 
raşacağım. 

lerin eroin İptilasının önüne geçip ge 
çemiyeceğini düşünelim. 

Eroin, afyondan çıkarılan müessir 
maddelerden biridir. Uyuşturucu bir 
madde olan erotn, uyuşturucu lesi -
rinden evvel, tenbih edici ve dolayı
aiyle, her tenbih edici madde gibi 
zevk vericidir. İptilasının sebebi, u· 
yuşturucu tesirinden ziyade. Zl°'Vk ve. 
rici te .. irine kar\'I olan inhimaktir. 
Eroin kullanan bir nd m, zevk veri
ci tesirin husulü için, zamanla, kullan 
dığı eroin miktarını arttırmağa mec • 
bur kalır. 

(Bat tarafı 1 inci aayf ada) 
dır. Bu toplantıda bazı mühim esM -
alr tesbit edilmi tir. 

Bu esaslara göre müfettişler bebe. 
mchal bütiin okulların bugünden iti
baren derslere başlamalarını temin 
edeceklerdir. Ve sırasi:ı le hepsini do 
}aşarak tetkik edecekler ve direktör 
liiğe raporla vaziyeti bildirecekleı 

dir. 

mış olur.,, .. .. . . 
Parisli mecmua Buyuk Şefımı-

zin harbi umumide birço~ .va~al~
rı herkesten evvel daha ıyı gor~u
ğünü yazıyor ve Alman karargahı 
umumisine gönderildiği zaman ma 
reşal Hindenburgla aralarında ge
çen şu hadiseyi anlatıyor: 

"Harbi umurnlde Almanların 
mağliilıiyete doğru gittiklerini sez 
miş olan Mu. tafa Kemal Alman 
askeslik mekanizmasının mehabe
tini yakından görmesi için Alman 
karargahı umumisine gönderilmi., 

- Zengin bir kütüphaneye de 
ihtiyaç vardır. dedi. Talebe her 
aradığı kitabı burada bulabil;':in. 

- Kütüphanelerimizde istedi
ğiniz kitabı bulamıyor mu~unuz 

diye sorunca derhal: 

Şimdi c:E.roin için> açtığım anke
te aldığım cevapları sıralamağa baş
lıyorum. Evvela, Eroinin ne olduğu. 
nu, nasıl tesir yapıp tahrik ettiğini ve 
insnna nasıl kötü ve İç sızlatan feci 
akıbetlere sürüklediğini bir iki dok -
tor ağzından dinliydim. Bu iptilanın 
önüne kati olarak nasıl geçileceğini 
bir de onlara soralım. 

Bundan başka ilkokullarda kuru. 
lan him ye heyetlerinin takviyesi i
çin ç 1ı acaklardır. 

Fi!\'aki bundan 20 sene kadarı 
C\'\•el Türkiye "Hasta adam,, laka
bına lfıyıktı ve bütün Avrupa bu ı 
ha. tanın baş ucuna eğilmiş, Tür
kiyenin büsbilt ün Avrupa harita -
sından kaybolmasından cihanda 1 
S• ~acağı sayısız akislerin neleı· o-

1 labılcceğini teliio;: ve heyecanla 
kendi kendinden soruyordu. Hal
buki bugün "Hasta adam,, dipdiri 
bütün kuYvellerini yeniden ikti
sap elmiş bir haldedir ve şimdi has 
tal anmış A vrupanın sulhunu koru
mak hususunda A vrupaya o yar
dım ediyor. 

Türk devlet ricalinin Fransa ile 
aktetmiş oldukları bu dostluk pak 
tı memleketlerinin siyasi ananele
rine de pek uygun gelmiştir. Çiln
kü uzun zamandanberi Türkiyenin 
gaye i sulh idamesi ve emniyetin 
muhafaza ıydı. Balkan antantına 
girmek, .,ark paktını imzalamak, 
hatta bu anlaşmaların aktedilme -
sinde çok faal ve hayırlı bir rol oy
namak suretiyle Türkiye kendi 
nıüdafaasınm teminine de çalışmış 
tır. Boğazların bekçisi olan Tür
kiye Balkan antantında Avrupa
daki topraklarının bir garantisini 
bulmuş, 1937 yılı 9 temmuzunda 
akteclilmiş olup İranı, !rakı ve Ef
ganistanı birleştiren şark paktı da 
Akdenizden Asya kıtasıııın içerle
rine giden ve imparatorlukların 
mukadderatlarının taayyün ettiği 
kö;;e başlarım teşkil eden yolların 
enmiyetiui takviye etmiştir. 

İşte Tuna ovalarında Endüs 
nehrinin suladığı daha geniş ova
lara varıncaya kadar uzanan sa
hada bir paktlar sistemi vücut bul 
muştur. Küçük itilaf, Balkan iti
lfıfı, şnrk paktı .. Yani ayni koruyu
cu zincirin ayni sağlam çelikten 
dövülmüş halkaları ... 

Yeni Türkiye 
Elde edilen bu neticeler ıaz şey 

ler değildir ve bütün bunları Tür
kiye Şefi Atatürke borçludur. Bu
giln Türkiyede artık her şey değis
miştir. Kemal Atatürk Abdülh~
ınit değildir ve Tür.kiyeııin harici
ye vekili Tevfik Rüştü Aras Enver 
Paşaya hiç benzemez. 

Türkiyeyi mucize nevinden baş
tan a~ ağ1ya değiştirmiş olan ve 
memleketi yeni terakki yolunda 
sağlam bir bilekle sevk ve idare e
den Kemal Atatürk sulhun dostu 
olduğu için Fransamn da dostu
dur. Ve asrımız devlet ricalinin 
hiç şüphesiz en şayanı dikkat si
masıdır. Türkiye Cumhur Reisi o
lan bu zat ayni zamanda bir cum
lıuriyet banisi ve teşkila~ısıdır . ., 

Fransız mecmuası Büyük ön
derimizin Selanikte tevellüdünden 
b?şlayıp daha küçük yaşında iken 
bıle hürriyete ve serbe tiye ne de
rece diişktin olduğunu anlattıktan 
sonra sözü Çanakkaledeki hiz
metlerine getirerek -diyor ki: 

"Cihan harbinde Gelibolunun 
lngilizlere karşı müdafaası Musta-

fa Kemali milli bir kahraman yap
tı. Lakin kendisi bu hizmetinden 
<!~\·el de serazad yaradılışı ve kcn
~ı kendine olan sarsılmaz inanışı 
ı~e ?azarı dik.kati üzerine çekmiş
ti kı bu da Alman cenernli Leyman 
fon Sanders'in emri altında hizmet 

ti. 
Dir ögle yemeğinden sonra ma-

- Hayır .. dedi ve kütüphane
lerin vaziyetinden, kendi der:; ki
taplarnıdnn şikayet yollu şeyler 

söyledi. Para ile kibap almanın 

imkfön y-0ktur diyordu. Dir "Eko
nomi poletik,, yar ki Avrupada 
basılmış olduğundan 30 liraya sa
tılıyor. İclia kitabı 15 lira 30 ku
ruş. Kütüphanelerdeki kitaplar 
da bize kifayet etmiyor. Bu kitap 
ların sayıları azdır. Çok sıkıntı çe
kiyoruz. Bizi bu müşkül halden 
kurtaracak tek çare bu işlerle uğ
raşacak bir talebe teşekkülünün 

kurulmasıdır. .. .. 

reşal Hinclenburgla knrşılaşan ve 
o zaman pek genç bir general olan 
Mustafa Kemal kendisine has so
ğuk kanlılık \'e uzağı görüşle 
memleketinin ve hatta Almanya -
mn muhakkak bir mağlubiyete 
doğru gitmekte olduklarını çekin
meden ihtiyar mare!'lalin yüzüpe 
knrşı söylemekten çekinmedi v~ 
seferin umumi pHınının kendisine Onlardan uzaklaşıyordum. !s
izah edilme~ini istedi. Bu kacla!' mini soramadığım, hanki sınıfta 
ci.ıret karşısında a,ırmış olan Hin ve fakilltede olduğunu bilmedi
denburg karşı ındaki genç Tlırk ğim bir genç arkamdan bağırdı: 
~ubitini tepeden tırnağa kadar ı:üz - Bize iki kuruş tramvay da 
mekle ve kendisine bir sigara ık- bahalıdır. Bir kuruş 9lmalı.. As-
ram etmekle iktifa etmişti. 

Halbuki vnka) i bu genç Tul'k kere de bir kuruş ama, onlardan 
reneralinin istikbali Hindenburg- para hiç alınmamalıdır. Ne olur 
dan daha iyi ve daha salim görJa- bunu da yazınız .. 
Y,unil i pat etti.,, işte ben de kendimden hiçbir 

Adliyenin, hl"r biri bilmem kaç bo 
samaklı iiç kat merdivt:nini, soluya 
tıkana çıkıyorum. İstanbulun dı-ğer
li adliye doktorları Enver Karan ve 
Salih Ha,im Sümer, ta üçüncii katta, 

ağırcczn mahkemesi yanındaki çala • 
ma odalarında, masalarının başında 

oturuyorlar. Oturuyorlar deyince, 
aylak oturuyorlar sanmayın! Oda arı 

kovanı gibi işliyor. Her birinin önün
de iki üç kişi.. Kapıda nöbet bekli ~ 

yenler de caba... Ben girdiğim za • 
man, doktor Enver Karanın önünde. 

aarı, bukle !laçlı, ~işman genç bir Er
meni kadını duruyordu. Doktor, ka
dının saçlarına baktı. Raporunu yazı 
yor. Meğer, kadının saçlarını. Bey • 
oğlunun me~hur bir berberi parma -
nant yaparken yakmış. Kadıncağız; 

bu yiizden güzelliğinin zararını ber
bere la7min ettirmek üzere müddei. 
umumiliğe müracaat etmiş. 

Tabibi adil Salih Haşim bir aralık 
i~inden başını kaldırdı. Şöyle bir ne

fes alncnktı. Burnuna ukıldım: 
- Üstat! Dedim. Eroin ... 
- EyyyL. 

l,te alınun bu eroinin miktarı art. 
tıkça, İnsan vücudunda zehirleri ta
dil etmekle mükcJl,.f olan azasında 

Öğretmenlere ölüm zamanında 

yardım rtmek makııadiyle kurulan 
yardım ccrniyetınin neşretmiş olduğu 

(Cumhuriyet çocuğu) adla mecmua-
başlamış olan tahribat siiratle ilerler. ya öğretmenlerin :>azı yazmalarını ve 

Eroin, insan dimağına yaptığı le· bu mecmuanın talebe orasında okun 
sir itibariyle de phsının ahlaki vazi nınııını temin edeceklerdir. 
yetinde de değişiklikler yapar. ipti - Ayrıca on rnüfettis d<' Eskişehird 
laya kadar diirüst olan şahıs. iptila- eaçılan eğitmenler kur una giderek 
dan sonra, cerek zehirin tedariki i - oranın çalışma durumu etrafında bir 
çin, gerekse diğer bütün muamelatın etüd :ı apac11.klardır. 

da yalancı, entrikacı, hatta hırsız o. O•---

lur. Bu müptelaların en muzir ahlaki ,Süleymaniye sahasında 
bozuhışlıırından biri de, bntıkalarını i 
iptil5vn sevkcımek suretiyle bu men- lk maç. An doluhi ar - Fe-
hus iptil5nın yayılmasına çala~malan neryılm z B takımları arasında oldu. 
ve sebep olmalarıdır ki, bu da zehi- Neticede Anadolu Hi ar 4 - O ga. 

rin dimllğa olan tesirinden doğma lip geldi. 
bir vetirci ahlakiyedir. Bundan sonra SüleJ< mnniye ile 

lptıla devam ettikçe. tenebbüh Topkapı karşılaştılar. Birinci devre 
de\•irelri kısala kı!lala şahıs. mütema. sıfır sıfıra bltti. İkinci devre Süley -
di bir uvuklama devresi geçirmcğe maniyeliler Daniş va ıtasiyle ilk golü 
başlar. Bu zerihi almadıkça lakırdı yaptı. Biraz sonra da Hamit vasıta 
söylcmeğe heves etmediği gibi, muk- siyle beraberliği }'aptılar. 
tedir de olamaz .. Etrafına takayt o- 34 üncü dakikada Yunus ikincı 

lu . Hülasn, cemiyet için, yalnız ne- golü yaparak takımını 2 - 1 galip 
f cs alan ve hiç faydası olmıyan neba çıkardı ve biraz sonra da maç 2 _ 1 

Topkapının galebesiyle bitti. 
Üçüncü maç. Galatagençler ile 

Knsımpaşa arasında oldu. 

Lcktür pur Tus mecmuası Ulu ilave yapmadan onlar ne ·öyledi
Önderin istiklal muharebesınd11kı !erse, ne dilerlerse hepsini yaz
!edakarlıklnrını, sarsılmaz azim dım. Eğer eksik gedik varsa söy
ve iradesiyle memleketi nasıl kur- lemeclikleri için ben kabahatli de
t.armış olduğunu, vatıanım kur- ğilim.. Ondan sonra da. şiddetli müeyyide
brmak i~n ~tikbalici, haynbnı ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Çekler Macarlarında 
Teklifini Kabul Ettiler 

ti bir unsur haline gelir. Bu hale gel
miş olanlarda, zehir, birdenbire ke. 
silcme.7~ T eda \·i müesseselerinde, ero 
in, tedricle aı:nlıtmak ve bu azaltıl
ma veya noksandan doğma değişik
likler. derecesine göre göz önünde 
bulundurularak ona göre başka mad 
deler verilmek ve icabed,.n tedbirlt'r 
alınmak suretyile iptilanın önüne ge
çilmeee ıığr.ı{'ılır. 

Galata Gençler: Hüsmen - Ci -
hat, Şükrü - Ethem, Halil, Hüse -
yin - ilya, Rasim, Kamil, Kenan, 

seve seve nasıl feda elmiş btı lun
duğunu anlattıktan sonra bu bü · 
yük a kerin ayni zamanda bLtyük 
bir idareci ve inkıJfıpçı olrluğı.ı:rn 
dn söyledikten ~onra yazıs ııa <le
vanı ediyor: 

MiHct Babaaı 
"Avrupacla dünya tarihi ile a

lfikadar olanlardan maada Kemal 
Atatürkün TUrklerin ııazarında 
ne kadar bü~·ük bir kıymet teşkil 
ettiği, hakkında pek az kimse tam 
bir fikir peyda edebilir. 

"Millet Baba,..ı,, manasına ge
len Atatürk ismi 14 milyon Tür -
kiln sevgili şeflerine karşı gö::ıter
dikleri sevginin en bıiyUk delili
dir. Yatmış bir a lanı hatırlatan 
Ankara şahika ında mükemmel 
bir cumhuriyet sarayı yapılmıştır. 
Atatürk bu mükellef sarayda an-

cak resmikabuJlerde, re mi vaziyet 
lerde görünür. Onun asıl ikamet
gahı sarayın iç kısmında müteva
zı bir dairedir. 1şte Atatürk bu 
mütevazı ve sükOn verici dekor 
içinde çalışır. Fazla yorulduğu 
zamanlar. bu hususi jkametgahın
dan çıkar ve Ankaradan 14 kilo
metle mesafede bulunan Gazi çift
liğine giderek bir gezinti yapar ve 
başını dinler. 

Yorulmak bilmeden çalışan, 
geceleri ancak dört saat uyku ayu
y.an Atatürk yalnız Türkiyeyi de
ğil bütiin dünyayı alfikadar eden 
vakayiden dakikası dakikasına 
haberdardır. 

Sabahları erkenden kalkmak 
rnutadıdır. Dolgun mesai ile ge
çirilen bir gün zarfında vekilleri 

kabul eder, müşavirleriyle müza
kerelerde bulunur, teceddüt ham
leleri hazırlar, kanun projeleri dü 
şünür ve fazla olarak mimarlarla 

görüşmek, yeni inşaatı teftiş et
mek vaktini de bulur. 

baştarafı 1 inci seyfada \ 

Bugün saat on üçte Alman kıta
lnrı Ruberg ile Friedlnnd arasın -1 
dan eski Çek - Alman hududunu 1 
geçmişlerdir ve Almanyaya terki 
icap eden mıntakada yürüyüşüne 
devam ederek ilerlemektedirler. 

Çek o lo\ akyanın yaptığı bu bii 
yiik f ellakarlık bütün halkın deriıı 
matemine ve kederine mani olamı
yor. Nitekim parHlmento mümes
silleri İngiliz ve Fransız parlamen 
to azalarına hitaben bir beyanna -
nıe neşrederek bu menfi duygular
la memnuniyetsizliklerini açıkç.a i
lan eylemişlerdir. Bu beyanname
de: 

"Fedakarlığımıza mukabil fe
da ettiğimiz topraklarımızı rahat
ça boşaltabilmek için bir ufak müh 
let -0lsun verilmemiştir ki bu da bi
zim ikb adi menfaatlerimizin hiç 
düşünülmediğini gösterir.,, denil -
mektedir. Çekoslovakyanın son va 
ziye1.ini mevzubahs eden Fransız 
gazeteleri hemen umumiyetle gös
terdiği ciddiyet ve fevkalade feda 
kfırlıktan dolayı Çekoslovakyayı 

şayanı takdir bulmaktadırlar. Bil
hsasa Populaire gazetesi şöyle de
mektedir: 

"Bu fedakfırhkların - hiç ol -
mazsa - bu bedbaht memleketin e
linde kalan kısmını korumasını te
menni edelim.,, 

Fakat bu temennilere r.ağmen 
Çekoslovakya yeni yeni talebler 
muvacehesinde kalmaktadır. Bun

lardan biri olmak üzere Macaris
tan "meşru metalibat,, dediği bir 
talebnamesini Çekoslovakyaya ver 

mek üzere Macar elçisine talimat 
vermiş bulunmaktadır. 

Bir eroinman tedavi edilmediği 

ve iptiliının önüne geçilmediği tak. 
rinin vatani ve milli bir \'azife ol- dirdc devam eden lakaytlık ve uyu-
duğunu oylemektedir. şukluk. iştiha ve hazım gibi gayriira-

Leh Orduları işgale Başladı eli. fizvolojik olan vazifeleri de ihlale 
Varşova, 2 (Ilusuı;;i) - Polon-1 başlar ve ilrri dt"reade zafiyetle ölü

ya cumhuriyetinin Tcşen mıntaka- mü intaç eder. 
sı hakkında vermiş olduğu nota - İptila ile bu ölüm arasındaki müd
nın Çekoslovakya tarafından mil<;- delse, ı;;ah!nn yaşına, bünyesine ve 
bet şekilde karşılanıp kabul edil- zehire olan hassasiyet derecesine gö 
mesi ilzerine lıütün bu meselelerin re de~işir. Vasati olarnk, ölüm, 4 - 5 
halli için muhtelit Polonya - Çe - sene içinde gl"lip çntar. 
koslovak komisyonu teşkili karar- Bnan da fada miktarda alınan e
laştırılmıştır. Derhal teşekkul e- roin veya eroin tesirinin batka hasta 
den komisyonun mukarr.eratı ica - lıklarla ihtilatı, ani öliimlere sebep o

bında nolarak Teşen hudut mmta- lur. 
kası hemen Polony.a cumhuriyeti- Bir eroinmanın kendisine olan 
ne terkeclilecektir. bu zararlardan 'başlca, İf yapmamak 

Bu anlaşmadan dolnyı bütün suretiyle heyeti içtimaiycye, ailesine, 
şehirler tlonanniışbr. Polonya hal- varsa kansına, çoluk v~ çocuğuna o. 
kı ve Polon ordu u tarafından iş - lan zararlarını da ayrıca izah etmek 
gal edilecek olan nuntaka büyük lazımdır. 
biı' sevinç ve bayram tezahüratı Şimdi <müeyyiddcr daha kuvvetli 
içindedir. Bura<ia Piso\'eski mey - olsa iptilanın önüne geçilebilir mih 
danında binlerce kişi tarafından meselesine gelelim. Müeyyide idam 
nümayişler yapılmakta ve mare - dahi olsa, bir miiptela üzerinde mü
şal Smigly ile Hariciye Nazırı esııir olması imkiinı ve ihtimali yok
Beck'e miiteaddit teşekkiir telgraf tur. Yalnız, yeni ba\!lıyanlar ve ba?
ları çekilmiştir. lamak üzere olanlarda müeyyide şid 

Mareşalin orduya hitaben irad detinin müessir olması bittabi lazım
ettiği bir nutukta: "İleri marş!,, gelir. 
kumandasını vermeden evvel de - Satanlar, eroin ticareti yapanlar i-
miştir ki: çin de müeyyidelerin şiddctlendiril • 

"Bize ),llnrca hakaret saçarak mesi belki satışı azaltmak şeklinde 
hudut vazifesini gören bir ırmak müessir olabilir. 
vardır. Alza ırmağı. İşte bugün ~=.===.========= 
bunların üzerinde. bu?a.t~ad~f e- Dnıversıtede dersler 
decek ve cumhurıyetimızın buyük • 

~:~:. ;~;:~:1 i:: ~~!::;:a:ş~e~k: 10 teşnnde başlıyacak 
formasız olar.ilk mücadele etmiş (Bat tarafı 1 inci sayfada) 
ve bu g.ayretlerini canlarile öde _ tüler için Beyazıt Soğanağa ma -

miş olanlara rnzımgelen hürmet 
vazifesini ifa ediniz.,, 

lıallesinde bulunan Narnıkpaşa ko-

Naim. 
Kasıınpaşa: ishak - Rüşti.i, Müm 

taz - Selim, Sabri, Hnmit - Hay_ 
ri, Ali, lbrahim, Muzaffer, Murtaza. 

Oyun baştan nihayete kadar mü
tevazin bir tekilde cereyan ettıkten 
sonra son dakikada Galata gençlerin 

attığı bir golle ncticdendi. 

A Takunlan: 
Güniin ikinci mnçı ayni klüplerin 

A takımları arasında çok zevkli ola-

rak cereyan etti. Feneryılmazlılar bu 

maça eksik bir kadro ile çıkmalarına 
rağmen 2 - 2 berabere kaldılar. 

Takımlar A. Hisarı: Mehmet -

Rehii, Rifnt - Celal, Zeki, Sabahat 
tin - Mehmet Saim, Fuat, Osman. 
Talat, Ertuğrul. 

Feneryılmaz: lsmail - Namık, 
Ahmet Mehmet - lımail, Ekrem, 

Vahdet - Şahap, Refik. Şeref. Ec-

vet, Necdet. 

lkinci maç Anadolu ile Beylerbe. 
Y.İ arasında oldu. 

Anadolu: Saim - Salih, Dün-

dar - Rauf, Cihat, Kadri - Mesut, 
Liva, Namık, Mustafa, Halim. 

Beylerbeyi: Afif - Muzaffer, Ca 
hit - Muzaffer, Adnan, Bedri -
AhmeL Muammer, Hasan, Cemal, 
Recep. 

Oyun çok zevkli ve tamamen Bey
lerbcyinin hakimiyeti altında geçti ve 
2 - 1 Beylerbcyinin galebesiyle 

bitti. 

Vefa : 2 - Hilal : 1 
Şeref stadında ilk oyun Vefa ile 

Hilal arasındn oldu. Vefn birinci dev 
rede yapuğı bir golle devreyi 1 - 8 
galip bitirdi. !kinci devrede de Muh· 
teıemin yaptığı bir golle takımını bu 
maçtan 2 - 1 galip çıkardı. 

Almanya Bu1garistanı 
yendi 

etmek üzere Çannkkaleye gönde
:ri.lwği zamana tcsaduf eder. Va
zıyet, müttefjkJerin gittikçe büyü 
yen tazyikleri altında biç de par

lak değildi. Leyman fon Sanders 
Mustafa Kemali telefonla 'karar
gahına çağırdı ve sordu: 

Modern Türkiyenin yaratıcıSl, 

Geliboluyu ve İstanbulu elinde tu 
tan bir devletin reisi olan Kemal 
Atatürk ancaklan Cebelüttarık -
ta, Süyeşte, P.anamada dalgala -

Diğer taraftan Alman elçisi de 
Çekoslovak hükumetinden Südct 
meselesinden dolayı mevkuf bulu-

Bu sözleri müteakip "İleri 
ma~ !.,, kumandası verilmiş ve 
ordu general Barinovski kuman -
dasında harekete geçmiştir. Saat 
14 de Cieszyn köprüsünden geçe
rek şehrin -eskiden Çek olan kıs -
mınn giren Polo11ya askeri "Hoş -
geldiniz! Artık ebedi olarak bir -
Jeştik.,, yazılı taklar ve büyük ibir 

nağı <la satın ıalınmıştır. Enstitü -
ler bu yılki faaliyetini kısmen ede
biyat fakültesi seminerinde kıs -
men de yeni binada yapacaklardır. 

TAKViM 

Sofya, 2 (A.A.) - Bugün bura. 
da milli futbol takımı ile karşıla~mı\> 
olan Alman takımı 3 - 1 galıp gel-
mittir. 

Ankara lik maçları 
Ankara,, 2 (A.A.) - Burada ya 

pılan lik maçlarında Muhafızgücü ta 
kımı 4 - O Gaaltaaarayı, Gen~?er. 
birliği 3 - O Güneşi mağll\p etmis-

- Vaziyeti nasıl gor 
nuz? 

- Fena. 
- 'ümitsiz mi? 

- Ben yaşadıkça vaziyet fi-
nıitsiz olamaz. 

Bu cevapta mündemiç gurur 

ve nef e itimat Alman generalinin 
nazan dikkatini çekti. 

- Cepheyi yeniden teeis için 
pe gibi ç.are düşilaüyorsunuz? 

nan devletlerle tam bir müsavat 
dahilinde konuşpbilir ve Akdenizi 

alakadar eden her mesele hakkın
da da bu büyuk adamın söyliye
cek sözü vardır. 

Fransa do3tlarından sulha hiz-
met ve mevcut muahedelere riayet 
etmekten başka bir şey istemiyor. 
ve bu mesaisinde Fransaya yardım 

için, Fransa dostu Kemal Atatürk, 
kendi eliyle yarattığı bir memleke 

tin kudretine day:anarak muvaffa

kıyetlerinden doğan otoriteyi be -

le,i'an mabelii haizdir. 
4. Miçenko 

nanların derhal tahliye edilmele
rini istemektedir. Buray.a kadar 
akseden haberlere göre Almanya 

hükfime.t reisi IliUer, 11Südet mem
leketleri Rayfö komiserliği,, na -

mile büyük bir komiserlik ihdas 

eylemiş ve buna da "Hcnlein,, i ta
yin etmiştir. 

Tahliye edilmekte olan mınta
kadan ~ekilmekte olan Çek halkı
na Prng radyosu bir tavsiyede bu
lu nmnkta, yabancı ~adyoların yap 
tığı menfi propagandaya kapılma
malannı ve yerlerini muhafaza e
derek plebisit su> hasını terketmele-

sevinçle karşllanmıştır. 
- Eroin hakkında bir anketimiz 

var. Siz ne dersiniz? 
-Ne gibi? 

- Eroin bir bünyede nasd tcSirler 
yapar? Vahim neticeleri nderdir~. 
Ve. bu kötü İptil&yı nasıl tamamen 
ortadan kaldırınz} 

- Evvel&. eroinin ne .lduğunJ. 
nuıl allflldığını. daha aonra .m..oı 
nasıl mahvetli2ini kısaca anlatayım. 

3 I. Tepin 1938 Pazartesi 

Hicri: 8 Şaban 1357 
Ru~i : 20 Eylul 1354 

Hızır: 151 

Dota •&ati: S,56 

ôtle: 12,03 - ikindi 
Aktam: 17,50 - Yatsı 

lnuak : 4,20 
~ 

lS.'20 
: 19,20 

lerdir. 
- • :n:= 

TiYATROLAR 
Halk Opereti 
HALK OPERETi 

.:Beyoilund::ı Halk operet 
Tiyatrosunda 

(El!ki Çağl2:1 .. n' 
Yakında tcmsilleriın oa~lıyoı 

Büyük kadro - Bdyfüc orke.:itra 
Btiyiik Op~-~t 
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Kutlulamağa 

ıncı 

hazırlanıyor musunuz? 
• 

inhisarlar idaresi tarafından satılan 
·. 

ŞEL. ŞAMPA VA , 
Fiatları (Müdafaa dahil) 

indirilmiştir. 

• • 
vergısı 

57 kur şa 
I 

> 

Kansızlık, kemik hastalıkları, dimağ yorgunlukları ile 
vitaminsizlikten doğma bütün zayıflıklara karşı 

KUVVET ŞU 

T A 
Her annenin bilmesi icap eden bir kuvvet şurubudur. Ço

cuklarınıza Vitalin kuvvet şurubu vermekle onları 1 
sağlam, gürbüz ve neş'eli yetiştirirsiniz. 

v İ T A L ı N K u v·v E T ş u R u B u 
Mekt ep çağınd 3 ki gençlerle emzikli kadın veya ihtiyarla

rın hayati kudret ve kuvvetlerini artırır 

İNGİLiZ KANZUK ECZANESİ 

BEYOGLU - İST ANBUL 

lstanbul Telefon Müdürlüğünden: 
Beyoğlu santral binası taraça ve duvar akıntıları pazarlık sure

tiyle wmir ettirilecektir. 

:Muhammen bedel (250) liradır. Şartnamesi her "gün levazım 

dairemizde görülebilir. Pazarlık 7-10-938 cuma günü saat 14 te ya

pılacaktır. İsteklilerin (19). liralık teminatlariyle müdürlük binasında 

alım atım komisyonuna müracaatleri. (6687: 

1r~~~~~~ 

~ l\lantarlı, Miışarrıbalar, Stor- n 
U Jar <Orland) Karyolalnr, yünlü, M 
~ pamuklu ve pike yatak örtüleri, ~ 
U kreton!ar; kadifeler. tüller ve i 

i 
perdelerin zengin ÇP.!<iı!leri (Ho- ı 
rokses ve Miller) İngiliz Fab
rikalarının her ende \"atak çar-

,afları, Beyoğlu BAKER maia-

1 
znlarında her yerden iyi şart- ~ 
lar ve müsait fiy3tlarla bula- n 
cak ınız. ij 
~~~~~~~Jf 

ANNELER 

Biliniz ki çocuk yalnız meme için 
ağlamaz. Çok iyi bilirsiniz ki; çocu
ğu hırçınlatan sebeplerden birisi de 
.apış aralarının ter ve saireden pişe
rek kızararak çocuğu rahatsız etme 
sidir. Bu itibarla gilnue iki defa ço
cuğu 

PERTEV 

ÇOCUK PUDRASI 

ile pudralayınız. Ne adi tu\•alet pud 
raları ve ne de çok itina ile hazır
lanmış pahalı pudralar 

PERTEV 

ÇOCUK PUDRASI 

yerini tutamaz. Bu pudra bilhassa 
yavruların cildlerini ve ürazatı na
ııarı itibara alınarak yapılmıştır. 

Şimdiden tedarik ediniz. 

İstanbul Belediye llanlar.t 1 
Yedi aylık muhammen kira:n 600 lira olan Şehir Tiyatrosu bü

fe ve gardrobu 939 senesi nisan sonuna kadar _kiraya verilme.si işi açık 
.arttırmaya konulmuştur. Şartnamesi lenLzım müdürlüğünde görülebi
lir. İstekliler 45 liralık ilk teminat makbuz veya mcktubiyle beraber 
14-10-938 cuma günü saat 14 buçukta daimi encümende •bulunmalıdır-

E NiZBANK 
~ ~ 

(Y enj) vapurların Bandırma 
ikinci mevki ücretlerinde 

birinci ve 
tenzilat 

lar. (B.) (6986) istanbulla Bandırma .ar.asında gündüz postaları yapmakta o· 
lnıı (Yeni) vapurların birinci ve ikinci mevki iicretlerinde 5 Hkteş· 
riıı 1938 tarihine müsadif çar~amba günilnden itibaren nıiihiıtı 
tenzilat yapılmı~tır. İstanbul Vakıflar Direktörlüğü İlanları 

Nakliye vergisile pul parası dahil olmak üzere birinci me\·ki 

Kıymeti 

Lira Kuruş 

560 26 

473 !H 

473 94 

123 91 

244 46 
' 
184 20 

t 

·27s 42 

Pey parası de seyahat edecek yolculardan (387) kuruş yerine (300) kuruş ve 
Lira Kuruş ikinci mevkide seyahat edecek yolculardan (2·14) kunış yeı-ine 

(150) kuru-;: ücret alınacaktır. 
rn 02 Mercan Daya ha tun mahallesi Çak- •a::m:s::m:z!!!:ll::l:!~~mnmmliıc:!~:t:m:=:ırn:m~ı:ımmmmm~ 

makçılar yokuşu Büyük Yenihan 
ikinci katta :n Xo. lu oda tamamı. 

35 55 " 
,, 

" " " ,. 38 .. ,, 
35 55 

İstanbul Limaı Sahil Sıhhiye Merkezi 
Satınalma Komisyonundan : 

ilC ,, ,, ,, ,, ,, A - l\Iüstahdimin için 137 takım maa kasket kışlık elbise 
,, 37 ,, ,, 152 takım maa kasket ~·azlık elbise :raptmlacaktır. Kı~lıK elbiseni~ 

9 30 Çakmakçılar Dayahatun m.ahailesi tahmin bedeli beher takımı 15 lira yazlık elbi:-ıenin beher takımı 8 lı· 
Valde ham birinci kat 34 Xo. lu ve radır. 

üstünde odası bulunan kagir matba- n - Mezkilr işe ait şartnameler merkezimiz levazımmdan parıı· 
hın tamamı. sız olarcık alınıı·. 

18 34 ,, ,, ,, eski 39 ve yeni 38/39 C - Eksiltme Galatada Kara :Mustafa paşa sokağında mezkur 
No. Iu ,, ,, ,, ,, ,, merkez 'Satın alma komisyonunda 11 birinciteşriıı 938 salı glinii saat 

13 82 Çakmakçılar Dayahatuıı mahallesi 14 te yapılacakbr. 
Valde hanı avlusu e:;ki ve yeni 43 D - Eksiltme açık olacaktır. 
No. lu kagir oda tamamı. E - :\1 uv.akkat teminat para:;ı 215 lira :rn kJıru~tur. 

20 90 .Mercan Dayahatun mahallesi Çak- F - Eksiltmeye gireceklerin terzi olduklarına dair 1938 senc:iİ 
makçılar yokuşu Büyük Yeni han ticaret odası vesikalarını gögtermeleri şarttır. (6755) 

1 

ikinci kat 20 No. hı kagir oda ta- ~-••••••••••••••••••••••-~ı 
mamı. ı .. 

r-ukarıda yazılı gayri menkuller 15 gün müddelle açık arttırmaya Usküdar _ Kadıköy ve Ha valisi 
çıkarılmıştır. İhalesi 10-10-938 cuma günü ı::aat 14 te icra edileceğin-
den isteklilerin !Stanbul vakıflar başmüdürlüğü mahliilat kalemine 

mürncaatleri. <6838> Halk Tramvay lan Türk Anonim Şirketinden: 

1 

' 

İstanbul Vali ve Belediye Rei3liğinin Vaki talebi üzerine 

1 - 10 - 938 gününden itibaren 

iSKELE YOLU Durağı CADDEBOST ANI 
CADDEBOST ANI » ERENKÖY 

ŞENYOL » ÇINARDİBI 

olarak tesmiye olunacağından sayın yolcularımızın Bilet 
taleplerini bu yeni isimlere göre yapmaları rica olunur. 

İstanbul Nafıa Müdürlüğünden : 
10-10-938 pazartesi günü saat 15 te İstanbulda Nafıa Miicliiriüğil 

eksiltme komisyonu odasında (1962.78) lira keşif bedelli Heybeliadıı 
verem snnatoryomu 2 numaralı pavyon çatı tecridi açık eksiltmeye kO· 
nulmuştur. 

l\Iukavele, eksiltme, bayınclırlık işleri genel, hususi ve fenni şart
nameleri, proje, keşif hüHisasile buna miiteferri diğer evrak dairesindf 

görlilebilir. 

Muvakkat teminat (148) liradır: 
İsteklilerin en az (1000) liralık bu ,~e benzer iş yaptığına dair ida· 

relerinden almış olduğu vesikalara istinaden İstanbul vilayetine eksilt· 
me tarihinden (8) gün evvel müracaatle alınacak ehliyet ve 938 yılıllll 
ait ticaret odası vesikalariyle gelmeleri. ( 67 44) 

-Kadıdöy ve Anadolu yakasındaki 1' 

inşaat sahiblerine müjde : 
Haydarpaşa Tren yolu geçidindeki eski İstasyon binası \'e ga

rajlarını yıkmaktayım. Çıkan hakiki Marsilya Aslan marka k1N-
mit, Şahbaz tuğlası temiz kereste, apartımanlara uyaea'k boyda 
kapı ve camekanlar, 5 metre boyunda dökme direkler ve saire ta. 
tanbula araba vapurile nakliyat yapılır. Yıkım yerine müracaat. 
Telefon: 2267 4. 

Zindankapı 23 müteahhit Rasim Eskin 

Sah ibi: Ahmet Cemalettin SARAÇ O Ô L U 

Neşriyat müdürü : Macit ÇET iN Ba aıldığı yer: Matb"ai· Ehüzziya 


