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Fransız Parlanıentosu 

Milli Müdafaa meselesi 
1 .................................................. ... 

• 
cın 

- . 
Jctımaa Çağırılıyor 

' 
, 

if un us, F ransanın Südet Mıntakası 
Pari,., 18 (A.A.) - Mebueııl' ıı:nec 

hsi, dün gece, iki milyar 674 mil • 
:Yon franga baliğ olan bahriye, :1 mil 
:Yar 800 milyon franga baliğ olan 
harbiye bütçelerıle bir milyar 800 
!nilyon franklık deniz aşırı milda· 
faası tahsidatını kabul ettikten son 
ra Başvekilin izaha tını dinlemiıı v.ı 

Başvekil Milıt Müdafaa meselesi 
hıütkında mebusan •ueclisİllill K6. • 
nıınusanide umumi mUzakerel~re 

davet olunacağını bildirmiştir. 
Mussolinlnin nutku 

Roma, 18 (A.A.) MwısoUni, 

Sardenyıı adasında kömür maden• 
lert mıntakasında yeni yapıla.ıı. Car 
honia şehrini açın11tır. Merulmde 
adanın her tarafından gelen elll bin 
kişi bulunmuştur. 

:1lu.sso!ini aday& Bolzano knıva • 
'-Örü ile gelmi§ ve akfam yine &1DI 
kruvazörle hareket etmiştir. 

Muıı.solini Karboııiad.a eöylııdiii 
nutukta evveli bu yeni şehrin biıı· 
zat isminde kendi mukadderatının. 

lllenşcini ve kendisini bekliyen vazi 
feyj taşıdığını söylemi§, bundan bir 
ilene evvel bataklık olan bu yerde 
bugün 12 bin nüfuıılu bir tehir yUk 

(Sonu 3 üncü eayfada) 

Mussolininin Nutku 
• 

"ltalya Her Kime Olursa Olsun 
Gözlerini Kırpmadan Bakabilir.,, 

~ · 

Frauımm .,ımalt Afrikaclald şeııırlerlnden biri 

ismet lnönü 1 İtalya Hariciye Nazırı 
kazım KaraBekiri Peşteye Hareket Etti 
kabul Effi ·Kont Ciano Macaristanın Vaziyeti 
General Kazım Kara Bckirle 
doktor Rıza Nurun da meb'us 

olacakları söyleniyor 
Ankaradan bildirildiğine göre 

l"ııilıılıal bulunan mebusluklara Par· 
ti namına gö~terilecek namzetler 
arasında mütekait General Kazım 
ltarabekirin, Londra Sefiri Fethı 
Okyarın ve eski Sinop mebusu Dr. 

(Sonu 3 füıcü eayfada) 

hakkında müzakerelerde bulunacak 
Roma, 18 (A.A.) - İtalya Hari

ciye Nazın Kont Ciano bu sabah 
Budapeşteye hareket etmiştir. Ken 
disine, Macaı'istanın Roma orta el
çlliile Hariciye Nezaretinin · birçok 
erkllnı ve birçok ta gazeteci refa • 

kat etmektedir. Kont Ciano Buda· 
peştede Macar devlet adamlar!yle 
müzakerelerde bulunacaktır. 

"Giornale d'itnlia., bu ziyaret mU 
nascbetile yazdığı bir makalede bu 
seyahatin bir dostluk tezahürü ola· 
rak telakki edilmesi lılzımgeldiğini 

ve ancak bu münasebetle Kont CI· 
anonun Macaristanın dahili ve ha· 
rici siyasetlerini alakadar eden me· 
seleler hakkında müzakerelerde bu· 

(Sonu 3 Üncü eayfada) 
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~enerbahçe Vefayı 4-1 Yendi 
Galatasaray Süleymaniyeyi, 

Beykoz da Hilafı 
Beşiktaş Topkapıy ı, 

Mağldp Etti 

a.Iırt 1 ra:rm s~. atbli ıollerdea biri o .. 

CumhurReisinin · Çumhurreisimizin 
Teşekkürü Üniversitelilere 

Ankara, 18 (A.A.) - Riya· 1 ltif atları. 
~eticumhur umumi klltipliğin· 

den: 
Dokuzuncu ulusal ekonomi 

ve arttırma haftası m ünasebe
tiyle Reisicumhur İsmet İnönü 
yurdun her tarafında bulunan 
vatandaşlardan ve kurumlar
dan yüksek ve samimi hislere 
tercüman olan bir çok tel&'l'af: 
lar almı.,tır. 

Bundan pek mütehASa!Jı fi· 
lan İsmet İnönü sevgi ve t&
~ekkilrlerlyle iyi dllekler!ni bil· 
dirmeye Anadolu Ajanaını me
mur etmiştir . 

Sovyet Rusya da 
Çekoslovakyayı 
Protesto Etti 
Çekoslovakyanın Ukran
ya meselesindeki hattı 
hareketi tenkit ediliyor 

H 

Univer sitenin ~ksikliklerinin 
İçin Miimkün 
Yapılacak 

Tamamlanması 
Olan Herşey 

Rektllr Cemil Bllıel 

Ankaradan evvelki gün şehrimi
ze dönen Unlverslte Rektörü Cemil 
Bllııel kendisini gören bir muharri· 
r!m.lze demiııtlr ki ı 

- Reisicumhur İsmet İnönü be
ni Killtlir Bakam Saffet Ankanla 
beraber kabul buyurdular. Kendi • 
lerine İstanbul üniversitesinin teb· 
rik ve tazimlerini arzettim. Çok duy 

gulandılar. Teşekklirlerinin ve ı<C\'· 

gilerlnln ulaııtırılmasına beni m•' · 
mur buyurdular. Hükumetin ba • 
ısında. Cumhuriyetin ilme dayandı
ğım illn etmi§ olan büyük lnönünc 
kendi elile kurulmuş olan tl'niversi· 
temizin nasıl çalıştığını kuruluşun
rlanber! nasıl inkişaf ettiğini ne gi· 

(Sonu 3 üncil eayfamızda) 

Prag, 18 (A.A.) - Sovyetlerin i============:::; ==========---= 
Prag elçisi Çek matbuatının Ukran 
ya. meselesinde ittihaz ettiği tarzı 

hareketi Çekoslovakya Hariciye Na 
zın nezdinde protesto etmiştir. Na
zır matbuatın şahsi mütalealar ser 
dettiğlnl ve hükiımetin matbuat Ü· 

zerinde hiçbir nüfuzu olmadığı ce· 
vabını vermiştir. 

Varşova, 18 (A.A.) . "Pat Ajan 
sı bildiriyor,.: 

Yarı resmi "inrormalion Politik 
Polonaise,, gazetesi diyor ki: 

"Alman aleyhtarlığı siyaseti if • 
li.s ettikten sonra bazı Çek mahfe!· 
!eri yeni hayallere kapılmışlardır. 

Bu malıfeller bu sefer de Çekoslo • 
vakyayı, Sovyetler Birliğinin, Ro • 
manyanın, Polonyanu1, Macarista .. 
nın ve ~imali Slovakyanın zararına 
olarak bir Ukranya devleti vücude 
~tirilmesine müsait bir merkez ha· 
!ine getirmek istemektedirler. Çe • 
koslovakya siyasetinin takıp edece· 
ği yoldan me8ul olan devlet ada.ınla 
rının bu gibi temayüllerin devleti 
nereye sürükliyeceğini düşünme • 
!eri lazımdır. Çek milleti başına ge
len felaketten sonra hakikatleri 
kavradığını göstermiştir. Bu itibar 
la herkesin sempatisini kazanaca • 
ğından emin olabilir. Fakat bir şart 
la: Çek milleti devletin hakiki im· 
kAıılarını ve Çekoslovakların haki
ki menfaatlerini gözden uzak bulun 
durmıımalıdır. Bu ise her şeyden ev 
ve! komşulariyle iyi geçinmek ve h•ı 
komşularla arasındaki münasebet
lerde elzem olan müvazeneyi bozma 
maltla kabildir. Çek milletinin ır.a
zinin derslerinden istifade ederek 
eski hatalarına düşmemesmi teme.a 
ni ederiz. Aksi takdirde Çeic.ıslo -
vakyanın istikbalini nikbinlikb d ,r 
Pİi etmek imkanı hAsıl olmaz. 

Polonya efkiirı umumiyesi iıoe bt· 
devletin işlerinin yolunda gitıc. •Jini 
arzu etmektedir . ., 

HER SABAH 

Zifos tehlikesi 
lıtanbulda nakil vasıtalarının 

aeyrüaeferleri intizam ve emniyet 
altına alınıyormuf. Artık ıivil me

murlar, nU.amı hadden fazla hızlı 
ııiden, eldeki nU.amnameye aykırı 
hareket eden fOförleri, arabacıla· 
n kontrol edecekler ve yaıağa uy· 
mıyanlan tiddetle cezalandıracak 
larıtUf. Oldu olacak, bu vazifeyi 
üzerine almı9 olan sivil memurlar 
yağ,.lı havalarda arabalarını, ina 
dına yapar ııibi, ıu birikintileri~ 
nin, çamur ııölçüklerinin ortuı .... 
dan ııeçirip yaya kaldırımların· 
da yürüyen halkı zifos sağnakla· 
rına maruz bırakan azizlik merak 
fısı bazı toförlerin elinden kurt•· 
racak bir çare bulurlarea lıtan
bulluların minnet n tilkranları. 

na <ıidd- hak ka:ııanırlar. 

Amerika ile Ticaret 
Anlaşması Neticelendi 

Proje Dün Parafe Edildi 
Yeni anlaşmanın esaslan hakkında Num11.11 

Menemencioğlunun beyanatı 

Ankara, 18 \A.A.) - Türkiye ile , 
Amerika Birleşik hükümetleri ara· 
sında. müzakere edilmekte olan ti· 
caret anlaşması proJc.'i littrinde her 
iki delegasyon tam bir itilafa var • 
mış ve mezkür proje bugün saat 11 
buçukta Türk heyeti reisi ve bari· 
ciye umumi katibi B. Numan Mene 
mencioğlunun evinde parafe edil • 
miştir. 

Parafe meı-a•im in<lcn sonra B. 
Menemencioğluyf müracaat ederek 
Türk t icaretini pek ziyade alaka • 
dar E'<iE>ıı bu ililiif hakkında esaslı 
maliımat almak istedik. Hariciye 
umumi katibi bize aşa~ıdaki be • 
yanatta bulundu : 

" - .Amerika Birlt>§ik hükiımetle 
ri ile bir müddcttenberi bu itilafı 
müzakere ediyorduk. Bugün para· 
fe ettik. Bu metin iki hükfunet ta· 
rafından tasvip edildikten sonra ve 
ancak Kanunusani icinde imza edi
lecektir. 

Size şimdilik ,unları söyliyehi!i · 
rim: Bu itilif ile heı- iki taraf yek
diğerine birçok tarife tenzilatı yap 
mışlardır. .. ..... un esası en ziyade 
mazharı müsaade devlet muamele~! 
dlr. Türkiye Amerikadan ithal ede· 
oeğl eşyaya mukabil azami bir ha'1 
ile mukayyet olmak prtile serbeit 
döviz tevziatı yapacaktır. Bundan 
da anlaşılacağı gibi yeni itlllfta kil 

.ıg ~ı yoktur. Blllldı her !İci 
tarıı.t yekdiğerine karvı olan tedl
yatı serbest dövizle yapmağı kabul 
etm.lşlerdlr. 

Daha fa.zla tafsilltı ancak imza. 

dan sonra verilmesi kabil olan ou 
itillf, her iki memleket tlcart mübıı. 

deleainl arttırmaya hizmet edecek-
tir Umidindeyim.,. · 

Tasarruf Ve Yerli 
Malı Haftası Bitti 

İktısat Vekili Şakir Kesebir Dün 
Radyoda Bir Konferans Verdi 

Ankara, 18 (A.A.) - Doku
zuncu ulusal ekooom.I ve arttırma 
haftası müııasebeUyle iktisat ve

kili Şakir Ke8ebir bu akşam rad· 
yoda şu Konferanm vermiştir: 

"- Sevgili yurtdaşlarım, 

Her sene 12 birinciklnunda 
b1.4lıyan "arttırın& ve yerli malı 

haftası,, artık milli hayata (İren 

ırüzel biı· adet oldu. Bu haftalarda 
millet~e büyük iktisadi kalkınma 
davamız üzerinde durulmakta. 
konferanslar, yazılarla milli eko
nomi işlerimiz anlatılmakta, sergi 
!er, müsabakalar ve mektep top
tantıları yapılmaktadır. Bu sene 

dokuzuncu arttıı·ma ve yerli mah 
(Sonu 3 Uacii eayfada} 

-
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( Hadise ve Adese J 
Sarkıntılık Suc-• Okuyuculanmız 

Diyor ki : 

Fabrikadan 
Kumaş çalanlar 
Yakalandı 

Tek su, tek iş 
Su işini mUtalea ederken bu na· 

zarlyeden mülhem oldu: Acaba tek 
su oluyor da (tek iş) niçin olPU • 
yor? Yeni Sabahın Tarihi T.efrikuı: 18 

lusu Bir Ay hap-
se Mahkum Oldu 

Hacı Sami Fikrini 
Açıkça Söyledi: 

• 
"Bize Türkistanın istiklalini Bahş 
edeceksiniz. Tereddüt Etmeyiniz.,, 

Burada Enver paşanın 6esi tit- 1 ğından Enver Pa~a biraz tereddüt 
remeğe ba~ladı. l içindeydi. Fakat kendisi o günlerd' 

- Bu sebepten hedefimiz hür duyduğu bir haberden pek çok mem 
riyettir. Türkii'taııı hl\rriyete ka nun olmuştu. Hatta istikbalden de 
vu~tunnak için uğraşmak vazife- o dakikadan itibaren daha ziyade ü
mizdir. Hürriyetten ba~ka İstik- '.'1'.tvar olmağa ba§ladı. Meı<ele ~·ı 
Jalden başka hedefimiz gayemiz ıdı: 
yoktur. Bu gaye uğrunda döğüşe Şarki Buharada Rusların (Bas • 
ceğiz. Eğer böyle döğüşmiyecek macı) ismini verdikleri komitecileı· 
olll1"ak yarın P.Vlilthdımıza yine vardı. Bunlar hürriyet için uğraşan 
esaret içinde çırpınan bir memle- muhtelif komitecilerden ibaretti. An
ket mi miras bırakacağız 7 Bugün cak kendileri muayyen bir emir al· 
yapılacak şudur. Ya hürriyet ... tında harPket etmedikleri için yal • 
Ya ölüm ı nız çete harplerile iktifa ediyorlaı'. .. 

Enver paşa bu sözleri ~öyledik Ve bittabi rnilsbet işler de göremiyor 

ten sonra artık vaziyet tamamen j lardı. .. 
anlaşılmıştı. Hoca Saminin gö'· Enver Paşa o gune kadar bun • 
terdiği yoldan harekete geçilecek !ardan haberdar değildi Duyduğu 
ve mücadeleye başlanacaktı. En- çetecilerin mahdut_ birkaç ko~itccı
ver pa.,a oteline gider gitmez der- !erden ıbaret oldugunu zannediyor • 
hal yaveri :Muhittin beyi mevki ~u. Halbuki bunlar öyle pek az de
kumandanına göndererek kendisi gıldı. 
nin birkaç güne kadar Efgani•ta- Enver Paşa derhal şunu düşün· 
na gitmek üzere yola çıkacai(ını dil. Bu kadar geniş mikyasta bulu
bildirdi. Q akşamda, pasa yapa- nan basmacıları bir araya getirerek 
cağı işleri tamamen tesbit etmi~ti. bir kongre akdetmek ve kendisini ele 
Bir kere daha planını gözden ge- kumandan seçtirdikten sonra bir ~ 
çirdi. biraz Ronra yanına gelen mir altında hepsini idare etmek. E· 
Muhittin bey bir mektup uzattı. ğer güzel bir organizasyonla çalışa -

Şirabat kumandanı olan sabık bilirler~e belki muvaffakiyet ihtima· 
Osmanlı ordusu zabitanından mi li artabilirdi. A;rtık iki gün sonra En 
ralay Hasan beyden gelen bu ver Paşa; Buharayı terkedecekti. 1· 
mektupta En\'er p:ışa Şirabada çine bir keder çökmüştü. O gün gü
davet ediliyor ve emrine tahsis zel bir hava vardı. Oturduğu otelill 
edilen beygirlerin de beklediği penceresinden dı~arıya bakıyordu. 
yazılıyordu. Filvaki mektubu ge lö1-aktan nehir kıvrıla kıvrıla a· 
tiren adam firar planını da gayet kıyor, ufacık bir köprü üstünden a· 
güzel söylüyordu. damlar g;cçmeğe uğraşıyordu. Su ya-

- Bütün kapılar kapalıdır. vaş yava.' kabannışh. Yükselen su 
Yalnız şarki Buharaya giden ka- kenarında yer yer halk toplanmış -
pı açık olduğu için orası milthiş tı. Fakat hiç kimsede ne bir neş'e. 
kalablıktır. Paşanın istediği gün ne bir kahkaha .. ne de bir teliış .. 
beygirler Buhara şehrinin kale ka t]zun hırkalı halk seasiz, mahzun 
pmnda bekliyecektir. Derhal ha- şurada burada geziyor dağılıp gidi· 
reket edilip Şirabada gidilecektir. yordu. O glin çok endişe ile geçti. Er 

Enver paşa buna çok memnun tesi sabah Enver Paşa erkenden şeh 
oldu. Daha evvel Hasan beyden ri terkedecekti. Akşamdan hazırlık
birkaç mektup gelmişti ama bu- lar tamamlandı. 
günkll gibi kati bir şey yoktu. Buhara... Buharayı şerif.. gibi 

Enver Paşa bu haber üzerine de.:- müslüman şehrinin 12 mukaddes ka
hal Muhittin Beyden Hacı Saminin pısından on biri tamamen kapalı 
çağınlmasını rica etti. Hacı Sami idL 12 inci açık durı.ıyordu. Eski Bu
esasen bu davetten haberdardı. Ha· harayı yeni Buharaya bağlıyan bu 
Ban Beyle daha evvel mektuplaşarak kapının serbest olduğunu zannet • 
anlaşmışlar ve hatta Enver Paşayı meyiniz. Orası kamilen Bolşıvik ca
böyle bir harekete teşvik için arala- suslarile dolu idi. 

Evelki akşam Balarköyde Ceviz· 
l!kte Yalı sokağında bir genç kıza 
sarkıntılık etme vakaııı olmuş ve 
vaka cünnli meşhut mahkemesine 
intikal ederek neticelendirilmiştir. 

Hüdise ı,öyİe cereyan etmiştir: 
17 yaşında mektepli bir genç kız 

vaka akşamı kendilerine yalım o
lan bir arkadaşına çahşmalr. maks'l 
dile gitmiştir. Saat 11 e kadar ora· 
da ders çalışan genç kız eve dön • 
mek istemiştir. Arkadaşile bir yere 

kadar beraber geldikten sonra evi
ne çok yakın bir mevkide arkada • 
şından ayrılmış ve eve doğru koıı· 
muştur. Ev kapısının merdi~nleri· 
ni çıkmış fakat tam bu esnada kar
şısına 35 ya§ında ve Bakırköyde kö 
mlir depolarında amelelik yapan 
Hüseyin Dönmez çıkmış ve guıç kı· 
zı omuzlarından yakalamış, aşağı· 
ya indirmiş ve çamurlara düşlir • 
mliştlir. Genç kızın feryadı üzerin3 
komşuların yetişip yakalanacağını 
hisseden Hliseyin b\itlin süra tile 
kaçmıştır. Genç kızın te§hisi üzeri· 
ne Hüseyin yakalanmış ve cürmü 
meşhut mahkemesine sevkolunmuş 
tur. 

Hüseyin kendini mahkemede ŞÖ} 
le müdafaa etmiştir: 

- Dün aaat 11 de davacının ka· 
pısı önünden geçerken kendisi.u 
gördüm. Bundan altı ay evvei 
kendilerinden 50 kuruş alacağım 
kalmıştı. Onu istedim. Bana: 

- Ne elli kuruşu senin bizden a· 
lacağın yok diyerek tekme ile vuı·

du. Ben de tekmelerine mani olmak 
için kendisini omuzlarından tuttum. 
Vaka bundan ibarettir. 

Bundnn sonra vaka gecesi orada 
bulunan şahitlerden Fahriye ve oğhı 
Müfit dinlenmişlerdir. Şahitler: 

Sırnaşık Çığırtganlar 

Açık gözllik yapmak istiyen bazı 
Bezirganların müşteri çekmek iç" 

• en çok Eminönli ile Mahmutpaş 
ve Bahçekapısı cihetlerinde - dük 

kanlan önlınde beklettikleri sırna -
şık çığırtganların bozuk türkçeleri 

le bağırarak, gelen ve geçenleri ra
hatsız ettikleri yetmiyormuş gib' 

bir de Bay ve Bayanların kollanıı

dan tutup çektikleri ve terbiyesizre 

hareketlerde bulunduklan görlilü 
yor. 

Medeni ve nezih şehir ve kasaba

larımızda böyle iptidai ve mih'i 

reklam tarzlarile müşterilerin ve 

gelip geçenlerin rahatlarının bozul 

masının önüne geçilmek zamanının 
gelmiş olduğu kanaatindeyim. Vti

kıa milşterinin dikkat nazarını çek· 
mek milbahtır amma böyle adet 

zorla sürükler gibi kolundan tutup 

çekmek suretile değil. Sokaklarda 

ve mahallelerde bağırarak satıcılık 
yapmak yasak edilmişken en işlek 

caddelerimizde türkçemizin kafa • 
sını gözünü yararak avaz avaz ~ı • 

ğırtğanlık ve fazla olarak halkı ra 

hatsız etmek evluriyetle yasak ols:\ 

gerektir. Mercii aidinin nazarı dik 

katini çekerek bu çirkin ve iptidai 

reklıi.m tarzının önüne geçilir"C 

(Yeni Sabah) şehre büyiik bir biz· 

mel etmiş olur. 

Okuyucunuz emekli sübaylardan 
A. Bingöl 

Yeni Sahalı - Bu cidden çirkin 

Bundan bir müddet evvel Kara -
mürsel mensucat fabrikasında bir 
hırsızlık \•aka3ı olduğunu ve fahri· 

kadan üç top kuma§ın meçhul kim 
seler tarahndRn çalındığını yazmış· 
tık. 

Dün öğrendiğimize göre bu işin 
failleri olan sabıkalılardan Hüse -
yin, Hüseyin Payton, Mwıtafa ve 
Hasan yakalanmışlardır. 

Vaka şöyle olmuştur:. 

Hüseyin, diğer ile;: arkadaııile be
raber fabrikanın damına çıkmış ve 
orada bulunan bir penı-erenin de • 

mirlerini m1Lkasla keserek içeriye 
girmiştir. içeriye gil'en yalnız Hü

seyindir. Diğrr arkadaşları damdan 
onun uzattığı topları almışlar V1l 

hep beraber kaçmışlardır. 
Hırsızlar çaldıkları bu üç topu a

ralarında 15 parçaya tefrik ederek 
paylaşmışlardır. 

Yakalanan suçlular suçlarını ta
mamen itiraf etınişleıdir. Çalına'I 

kumaşlar da tamamen bulunmuştur. 
...,..,..,..,..~.,.,,..,,...,.,,,...,..,,...,.."""'"""'"""'""'""''"V"-'VV 

·. · MÜTEFERRiK >} ,4.. ' . ..... " 

Konserveciler de ziraat kongre

sine iştirak ediyorlar 

Ankarada toplanacak olan zi
raat kongresine 850 murahhas işti 
rak edecektir. Kongreye !'\:\'elre ı 

scçilm:ş olan heyetlerden 
koııservacılar da iştirak edere~ 
kongreye kon~er\'eciliğin himaye 
edilmeğe çok muhtaç olduğunu te 
bnrüz ettireceklerdir. 

- Akşam sinemadan dönüyor • 
duk. Bu adam önümüzden geçiyor· meseleyi (hadise ve adese) muhar- Bir şirket vapuru 
du. Biraz sonra feryat sesleri duy- riri bundan evvel mevzuu bah k 
duk o tarafa koştuk. Bu adam gen.; setıni•ti. Muharririmizin şika araya oturdu 
kızı omuzlarından yakalaını.ştı. Bi· yetinde yerden göke kadar haklı ol- Evvelki akşam Şirketi Hayriye-
zi görünce kaçmıya başladı, dedi • nin 17,45 seferini yapan 67 numa 

duğunu yukarıdaki okuyucu mektu al ler. r ı vapuru Kavak iakele«ine yana. 
Mahkeme suçu sabit görmüş v~ bu da bir kere daha isbat etmi~ O· ŞU'kcn karaya oturmuştur. Vapurd . 

sarkıntılık eden Hüseyin Dönmezi luyor. hiç yolcu olmıııdığı gibi bir saat son
bir ay hapse ve iki lira mahkeme.------------- ra tabağı çalmak isterken fabrika 
mtir. aı,srafını vermiye mahkum etm.iş· ı 1 d8J'I çekilerek kurtarılmıştır. 

Kısa Haberler Döğme 

. KÜLT.O~ . JŞL_ERJ ·: 

· imtihanlar başladı 
Bugünden itibaren liselerde 

yazılı yoklamalann yapılmasına 

başlanacaktır. Geçen sene maarif 
veklleti, talebeye sorulacak sual 
!eri kendisi hazırlamıştı. Bu sene 
bundan vazgeçilmiştir. Her mual 
!im talebeye soracağı sualleri ken 
disi tesbit edecektir. 

* Tepiki sanayi kanunu mu
cibince kazanç vergi•i mua!iyet
tinden i•tifade eden •mal mües

seselerin bundan sonra ruhsat ve 
ilnvan tezkeresi resmine tlbi olma 
ması kararlaştırılmı~tır. 

* Türk Hava Kurumu lzmir
de bir Türk kuşu mektebi açmağa 

karar vermiştir. Mektep killtür 
p11rkta çocuk hastahanesi yanın

da inşa olunacaktır. 

Tünel m~ydanında 13 numarad'l 
oturan Ali Mahir oğlu Hadi Bar • 

baroa T\inelden inerken Kalyoncu 
caddesi 223 numaralı Necip apartı 
marunda oturan Necip oğlu Yusı f 
Ziya tarafından dövüldüğü görlll • 
müt ve suçlu yal<alanmıgtır. 

Ka'fga 

nnda bazı noktalar da karar!~ • Şldi bu kadar casusların araııın
mışlardı. Nitekim Hasan Bey Şira • dan Enver Paşa kendisini göster
battan beygir gönderdiği zaman Ha· meden geçecekti. Bu mühim bir me- ~============:;= 
cı Sami de çoktan beygirlerini ha- sele idi. Eğer cin ve peri hikayeleri· 
zırlatrnlfl ve şehir dşndaki çadırla- ne inanıruş ol.sak Enver Pa§anın si
ra göndermişti. Burada bir taraftan birli bir halı üzerine binerek gideb:

RAD.YO 
* lıtanbulda bir ticaret ıara

yı İnşası hakkındaki talepler iktı-

Akbıyık Cankurtaran Kuyucu eo 
kak dört sayıda oturan ooför Yu
suf oğlu Hasan ile Akbıyık Araba· 
cılar sokak 15 sayıda oturan sucu 
Veli ile kavga ederek ııoför Hasan 
Velinin başına teneke vurmak su • 
retile dövmü3 her ikisi de mabke • 
meye verilmiştir. 

Hasan Beyin göndermiş olduğu bey- leceğni kabul ederiz. 
girler, diğer taraftan da Hacı Sa _ 1921 yılı ikinci teşrinin 8 inci gü. 
minin hayvanları Buhara dışındaki nü Enver Paşa Bulıarayı terkedi -
muhtelif yurtlarda otluyorlardı. yordu. 

Hacı Sami ile Enver Paşa uzun Bu, o g\in için mühim bir hadise 
mliddet bu harekete geçme işi üze . idi. 
rinde koııuştular. Enver Paşa şehir· Bir cuma g\inü idi. Buhara çar
den çıkmağı Bolşeviklere karşı ta· şısı kilmilen kapalı idi. Sokaklarda 
mamen yapılIDJş bir kıyam halinde hiç kimse görünmüyordu. Hacı Sa· 
telakki ettiği için çok durendiş bu- mi, Muhittin Bey ile Buhara poli, 
lunmağa mecburdu. Nitekim Hacı müdüriyeti murahhası Halil Bey ya 
Sami ile görüşürken bu noktayı açık nında olduğu halde kafile (karşı Dar 
tan söylüyor ve bazı endişe ettiği bazas) a doğru gittiler. Enver Pa-
noktaların tavzihini de istiyordu. şanın yanındaki zevatla birlikte bu 

Nihayet Hacı Sami: kadar ferih fahur, korkmadan kol-
p dedi s· !arını 15allıya Ballıya Buhara çar"'· - aşa.. .. ız ki hiç yoktan •· 

Meşrutiyeti ele almış bir kuman • sından geçtiğini görenler için fevka-
dan, bir kahramanııınız Bize ili.delik yoktur. Çünkü Enver paşa 
Türkistan lstlklfilini de ~eeek· ile arkadaşları o gün (av) a gidi • 
siniz. Neden endişe ediyors yorlardı (? ! ) Bunun Bolşevikleri kan 
ölmekten korkmuyoruz. Yaba:U~ dırınalt için bir dolap olduğunu söy
d~ ıı.ltında yaşamaktan kor~o- !emeğe !lir.un yok. 
ruz . ., Enver paşa kafilesi ava gitmek 

N'ıhayet karar verildi. Bulıara • bahaneeile kal'Ş'l kapıdan çıkacak
nın gark kapısı açıktı. Diğer kapılar lar ve oradan lmkln bulurlarsa u
Bolşeviklerln elinde olduğu için prk zaklaşaeaklardı. 
kapısından başka kimseye haber ver İmkAn bulamazlarsa ava ırt
meden firar etmek lınklnı ktu decekler ve akşam tekrar dılnecek • 
Ancak prk kapısından ~"ılın yo ş · !erdi. Fakat muayyen bir istikamet 

"~ ca ar te b' esaf ld Bulıaraya gitmek meclıuri ti ve muayyen ır m ede şehirden 
vardı. . ye uzaklaştıktan sonra beygir!.,re at • 

Daha evvel oraya giden Emir hiç lıyarak yilkııelı: tepenin arkaaından 
lıU iD yapmağa muvaffak olamadı • kaybolup gideceklerdi. 

(D..,amı var) 

19-12-938 Pazartesi 

Saat 12,30 müzik (Kuartet-Pl), 

13 saat ayarı ve haberler, 13,10. 
14 Türk müziği (Halk türküleri 
Pi), 18 müzik (eğlenceli plaklar) 
18,30 Türk muziği (ince •az faelı) 
l!l,15 saat ayarı ve haberler, 19.25 
milzim bir ~olist-cumh. başk flarm 
orkes. elan: (Klarinetist Hayrul
lah Duygu). 

1 - Sonat No. 2 (Brahm"), 
(Piyano Cemal Reşit) 

19,45 konuşma (doktorun saati), 
20 Tilrk milziği (Münir Uurettin 
konseri), · 

1 - Eski şarkılar 

2 ~ Halk Türküleri 

3 - Kendi eserleri 
21 saat ayarı ve arapça söylev, 
21,15 müzik (küçük orkestra), 

1 - Der Vildşilts • uvertür (Al 
bert Lortzing). 

2 - Esmer.alda No. 3 Vals Jant 
(Driııo). 

8 - Öjen Onejin (Çaykovski), 
4 - Romanze (Çaykcvski), 
5 - Gavotte - Kapris -(Bortkie

viç), 

sat vekili Şakir Kesebfr tarafın

dan bizzat tetkik olunmuş ve ye
rinde görülmüştür. 

* Ticaret odası İktısat vekA
letiııin talebi üzerine !ııtanbulda
ki clllkunıa tezgahlarının pamuk 
ipliği meselesi üzerine bir rapor 
hazırlanarak vekalete verilmiştir. 

* Bu sene memleketimizden 
Mısıra 128 ton mangal kömürü ih 
raç edilmiştir. 

* Bütün vatanda,Iarın ya be
denen, ya nakden yılda üç ay itfa 
iye hizmetlerinde çalıştırılmaları 

mecburiyetini havi kanun projesi 
son şeklini almıştır. 

,,_.liiıiiiiilı_iiiiiıiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii ' 
T'AKVİM 
,,• <<<<<<•n•,.,..,.,WWWNA 

19 İlk Kanun 1938 Pazartesi 

Hicri : 27 Şev va 1 1357 
Rumi : 6 llk Kioun 1354 •. 

Kasım : 42 

Dotu aaati : 7,1!1 

6 - Fagelqvirer (Emil V.al-
d6fel). Ôtle ı 12,11 - İkindi: 14,3( 

22,15 konuşma, 22,30 sinema, se- Akşaı4: 16,43 - Yatar : 18,22 
si, 23,80 - 23,45 son haberler ve imsak : S, 34 1 
yarınki program. ..,. .. __________ , 

Hırsızlık 
Paşabahçe tuğla fabrikası soka

ğında 8 numaralı evde oturan Aziz. 
amele olarak çalışmakta olduğu fatı 

rikadan 6 surahi, 6 tabak bir sig&
ra tabagı çalmak isterkea fabrik-ı 
kapıcılarının germesi üzerine yaka· 
!anıp mahkemeye verilmiştir. 

Kalb sektesi 
rpp-~ , .,.,-,.... 

" 
~~ 

'..!\ı5 dogumıu Mustafa ayn] caaaeo.~ 
ki bir kahvede otururken sektei 
kalpten birdenbire düşüp ölmüştlir. 

İK!I~AT' İŞLERİ 

Yugoslavlarla afyon 
Müzakeresı 

Türk Yugoslav ham afyon an
laşmasını yenilemek üzere bir kaç 
gilndenbe.ri şehrimizde bulunmak
ta olan Yugoslav heyeti ile ya

pılmakta olan müzakerelere b~ 
gün de devam edilecektir. Bugün 
ihzari komitenin hazırladığı rapo 
run teferruatı üzerinde ve bilhas 
sa Cenevre beynelmilel afyon bü
ro•una Tiirk - Yugosl:ı.v afyon 
satı~ları hakkında }'eniden teklif 
edilecek proje hakkında v·irüşme
ler yapılacaktır. -

Saklanamaz ki: devletimin ik~ 
di, sınai kPJkınmada, asırlara sığ • 
ınıyan hizmet ve himmeti yük&e~ 
bir samimiyetle alkışlamak beııilll ı· 
çin vicdan borcu olmakla beratıe'. 
açılan müesseselere verdiğimiz li~'. 
memur yanında iş bulamıyan kU 
retli, kemalli insanlar ve bilhııııs
yetişkin gençler aylak geziyor. çolı 
iyi bilirim ki: "tek iş,. nazariyes•· 
nin kabulü halinde bile bu dert uJll 
eifayıı. gidemez. Fakat herhalde bU 
bir ümidi şifadır ki, diğer cephedeJI 
memlekete mühim iyilik getirir ''° 
işte bu aebepledir ki, yine kıs& a~ 
lıma gelen bu işi tetkik mevzull 

1 

ti hazla adesem altına alıyoruııı: 

Neviyet ve cinsiyet ve hele;; 
mulei ilmiyye ve tecrübe iti ~i 
tek işi güçlükle başarabilecek ~ 1' 
Jiyette olan bugünkü fertler ı
işi nasıl başarabilir• Şu halde: P" 
U iş, layıkile başarılıyorsa mutJalı; 
feri iş veya işler kıvırtma g>d~n 
ki, neticede kıvırtmaca giden ial, 
başarılmasında, yüriltlilmesinde t~· 
li derecedeki adamlar rol a1ıyoto ı• 
ııin asıl sahibine titr ile onun bO~ 
caizesi kalıyor. Eğer o işin dere' 
saniyedeki adam elile tedviri kab~f 
asıl iş sahibinin caizesini tasBl'' ".' 
etmek, sorgu • istizan gibi forıns.I; 
tclerle işe bukağı vurmamak gere 
ıoez mi? 

Mesela: Ben öyle kıymetli sa~; 
ve o sebeple yüksek mevkilerde t 
meyi muvafık bulduğum J<inıSl:~e~ 
biliyorum ki, memleketimin en ~ 
sek hizmeti olan mebusluğa ge . 

-•otcC1• miş bulundukları halde g..- • 
muharrir, profesör, avukat, do~ , 
torluklarını serbestçe yapmak ~ 
k8.nlannı buldukları gibi bunlar& • 
mimeten m~vir, hakem, madell 

1 
el, herhangi bir müessesenin Jllud

1
• 

rll, idare meclisi reisi veya fıS811. i 
ğını da pekil.la yapıyor ve birlllcı~ 
nin tahsisatile kanaat etm.iyerek alt 
ğerlerin, mukabil kazanç, ücret. b.11, 
kı huzur, hisse ve mUeeses h~ t 
ramiye ... gibi gelirini bol bol l'~ 
!ar. Ben Rusyanın mesleki içtiın 
ni takliden erbabı kudret ve keııı•; 
li bile yem hakkını vererek slit ~ J 
mek vazifesini ifaya icbar ed~ 
şekle taraftar değilim. Fakat, 
biumaminin elim günlerinde b~ 
kabuklu IDJSU' ekmeğini bul.'.llilazlı 
Tokatliyan vitrini arkasında ııoııe: 
ğine pasta yediren bir (Bayr&ııı? 
de) yaratmamalıyız. 

Gerçi, benim gibi sayı zatlsile .g~ 
çinmeyi §Ull' edinmiş bir adaPI ıç'I• 
varit olmadığı kadar tok gıszJU ıııı1, 
!etimden ekserisinin bunda gaı0 ° t 
ınıya~ tabit addederken ~
tarafta, ayni derecei kabiliyet ,-e p 
yakatteki vatandaşın, çektiği ıı.JI'. 
ve ıztırap itibarile bunu ho!i ~ı;to
medlğini, şıpır 31pır akan bu ~ 
suyuna imrenerek ağzından J 
akıttığını, ağzının kaytanı boZ~, 
maaına değil, tabit bir hllet ola sf.el 
nı kabul etmek te muvafık ııı 
olur. ·al 

biJlill ı;: Ve yine: asli vazife sahi il' 
geri ıni kalıyor? Sualine vere" 
miz cevap ta (evet) tir. ııerl 

Mesela: Çok eski zamandaJI wıı• 
tanıdığım ve hürmet ettiğiDI S ı:ıı~ 
saylavı Şemsettin, üniversitede dl' 
him bir kürsüde yüksek fıı.zl~ till' 
gençliği müstenir ederken .. bil )JJI 
ders yılında faktiltesinde, ııutliP a.eı 
nesinde, mes.J odasında çaJıŞlll 
muktezayı maslahat buluııJ'.llıısıll tııf 
dan blzzarur devre müddetine~ • 
rii vazifesinde bulunamıyor. ,,..... ....ı 
disinin, teşkililtı esasiye encilJJI""'~ 
riyaseti, ayni derecede sAy ve ~!" 
bua ihtiyaç göstermesinden ve ıs • 
he yok burada dahi fazlınd~ )1111" 
tifade 11.zungelm.esinden f'! dı4'1 
met çatışıyor. Gerçi, pdi 01.,_d• 
gibi, teşkilltı esaalye ııanlll" ~!' 
yapılacak herhangi bir tadil v· 
buna mlimaail lilzum ve !hti)'SC ))ti 

!inde kendisi çağınlı.yor. ~~ o· 
davet neticesinde gidi§, gelif jjlli' 
rada kallfl müddetince taıetıeııldı )İ• 
fadeden mahrum oluyor. J{ııl;,.ı, 
aziz dostum, :Hay Şem.set~n, ~ • 
lltı esasiye encUmenı rejsı b_uJ ıf1 
maktan evvel Sivasın ve be~ j4 

busumdur. Onun ış encüın~~~ 
timaına nıual::ıi< değil 1ı:-r ~ 
müzakeratta rey ve mütalC 
ibzal eylemesindedir. bıılııl 

Her iki yerde bulunmak ve 
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19 KANUNUEvvtı; 1931 llKISA8A8 Sa,.raı S 

Tasarruf ve Yerli r 
Malı Haftası Bitti Ankara Erzincan l ismet lnönü 

ransız Parlamentosu 
illi Müdafaa Meselesi 

çin içtimaa Çağırılıyor 
<Bat tarafı 1 inci aaybda) 1 

Seldiğini ve bu şehrin yann 24 bin ı 
Üfuslu olacağım kaydederek bu · 

nu İtalyan mılletinin teşkilatçılı c 
dretine medyun olduğunu teba · 

l'Üz ettirmiştir. 
Mussolini, İtalyan kömürün' ı 

.ethetmi~ S:ırdenya halkının me
zı.~etıerini sayıp dökmU.~ ve bugüıı 

1 
ku merasimin birkııç sene evwl 
vatana yardım için evli ltalyan ka · j 
duı ve erkeklerin yüzüklerini devle 
le hediye ettikleri günün yıldönümü 1 

e müsadif bulunduğunu tebarüz 
ettirmiş ve demiştir ki; 

"- Böyle ağır fedakarlıklara kat 
laıunasını bilen bir millet her kime 
olursa olsun ve hangi istikamett,J 
lursa olsun gözlerini kırpmacl:ın 

bakabilir . ., 

Bir Çek meb'usunun sözleri 
rag, 18{A.A.)- McLus Charles 
ut, Nedelmiliste gazeteeinde Tu
Us hakkında mühim bir makale 

neşretmiştir. Muharrir, Tunusun 
li'rnnsanın., Südet mıntakası .. oldu-j 
unu iddia etmekte ve yaktile l\Ia 

l'eşaJ Ryautey'in Fransızlara bir ih ı 
tal'da bulunarak: "Şimali Afrikaya 
~anaızlan yerleştirmezsek orası · 
Ilı. kaybederiz... dediğini hatıı lat 
llıaktadır. 
'Fransız ı;azet~lerinde ıııütalealar 
Paris, 18 (A.A.) - İtalyan mata 

Übatı hakkında "Joumal,, gazetesi 
diyor ki: 

"Be·;nelmilel haftanın mütebariz 
"llSfı tngiliz • Fransız anlaşmasının 
Parlak bir surette bir daha tezahli· 
l'il olmuştur. Bu anlaşma diğer her 
hangi bir ittifaktan daha kuvvetli 
~e daha milCfilSirdir. Fransız • l?>gi · 
liı teşriki mesaisi Baltık Denizi ta 
tllfında olduğu gı'bi Akdenizde de 
~ür eylemi4tir. Nihayet, bütün 
deıcıarasyoudan daha minalı o!a'!l 
~ cihet varsa o d& ilci memleket ,,f 
"an umumiyesio.in müttefik bı.ılt!'l 

llıasıdır. Ae&ba. tN intar ıuıl&fl].a. · 
Clk ll'.l.ı? ~·- _ • _, .•• e ediyoruz. Çü ·, 
lıu, ltalyan matbuatı neıµiyatma 

devam ediyor. Bunu hayretle kar · 
şılıyoruz. Hususile ki, İtalyanın bu 
nunh ne gibı maksatlar güttüğü 

pek bilinmiyor Herhalde İngilter-~ 
ile Fransanın arasını açmak zeha • 
bma dü~müş olanla ın şimdi ne ka· 
dar feci bir tarzda yanıldıklarını an 
lıyacakla,.dır. .. 

Epoque gazetesi şö"lc diyor: 
"8üveyş kanalı hakkındaki ltal

yan idJhları baştanlıa.şa manasız • 
dır. ltBlyada, eııternasyonal mahi· 
yette bir işin birkaç devletin men
fatine hlzınet etmE'sine doğru bul · 
muyorlar. Kendilerine ~unu hatırl&· 
tırız ki, Süveyş kanalı bir Fransız 
eseridir Ve bıı eser Ur.erinde Mısı· 
rın hükümranlık hukuku vardır. 

Bundan birkaç sene e\'Vel oldukça 
münkesif bulunan kanaldaki ltal • 
yan seyrüseferi •imdi mütemadi • 
yen azalmaktadır. 

Diğer tnraltan ttalyanlar unut • 
mamalıdır ki, !'üvey~ kanalının ida 
re meclisine iştirak keyfiyeti muh
telif devletlerin kanalı az veya çok 
kull:ınmalanım değil bıı işe tahsis 
ettiklerı sermaye nisbetine müte · 
vakkıftır. 

üıayC"t ltalya, bir harp takdirin
de kaMlda seyrüseferin ı<erbc"t ka 
Iacağından enllişe eılel' gibi gözükü~ 
yor. Halbuki buna da m~hal yok · 
tıir, ~ünkü 1tıı lya pekala biliyor ki, 
188S mukavele•ile 1'an'.l! her ne za 
man olurııa olsun butiin devletıer.·1 
gemilerine :ıcık bulundurulacak · 
tır." 

Republique gazetesi de şöyle ya
zıyor: 

"Alplann öte tarafınd&n her gün 
bizim ölümümüzün istendiği haykırı 
hyor. Dunu duymazsak aptallı.lı: et 
mi.ş oluruz. Filh1tk:ika çok liberal 
olmakla ölüme doğru gidiyoruz. 
Bundan bôyle gerek hükim1etin gc 
rek mııtbuıotıı. vazifeııi imparatı:ırlıı 
ğun hiçbir parçıısı 11.t.kkında ttaı · 
J1ınlarla münakaşa etmemek ve 
herhan~ bir harekete derhal muku 
bele<le buhınnt'.lktır.,. 

lfitler bir sürprizi f!ırvat mes' elesi~ 
Hazırlıyormuş için Bir Teklif 

Londn, 18 (A.A.) - "Sunday 
't>iııpatch., gazetesi büyük başlıklar 
la liitleri yeni sene için bir sürpriz 
lıazırıadığını yazıyor. 

1
. Bu gazeteye göre, Hitler, bir si· 
tlısızlanma konferaıısının toplan • 
llıasını teklif edecektir. Bitler, Fran 
'8., lngiltere ve İtalyaya, Alman si-
18.hıanma programmd~ dahil bulu

nan bütün silahlara şamil olmak li· 
Zere siliüılanma programının tahılı 
~ nıutazamın bir dörtler paktı tek 
"'lllde bulunacaktır. Almanya bu 
llıeyanda hava silahlarının da tahdi · 

diıu istlyecektir. 
Ilazı nasyonal sosyali;;t Jiderlerı, 

~arkı A vrupada yeni bir sergiizeşt" 1 
~lııınaıc emelinde ise de Hitler da· 
' evvel Fransayı ve lngiltereyi 

~o~ is~yor ve her şeyden ev· 
el. İngiliz siWılarının teca vüzi de· 

~ t.edafüı olduğuna kanaat getir • 
emelindedir. 

1tte bunun içindir ki, Klnunus!l· 
ili ltıı \)qlannda Londraya gelecek o • 

Yazbaşı Wiedemann boyle bir Al 
ll:ıan teklifinin nasıl mukabele gö-

~ lll'&Ştıracaktır. 
~ için ort&eından bölmiye kı· 
~ğımız& göre de yapılacak İ§ 
ilııııı, (teşrlt) hizmetlerden biri· 

~ Çekerek bütün mesaisini bir 
lr lc:taya hasrettirmek hem memle

ı: namına fayda ve hem de yıp-
dırıııamak için bir ça.re olur. 

~ \r~aza, amme hizmeti telakki 
"1 bileceğimiz iki hizmetli bu mi. 

~lllında, ealısl, enfilst i§lerin de 
~ it ettiğini ıörüyoruz ki, asıl 
'ıııuı noktası budur zannediyo· 

ı. Mlbair ACAlt 

Belgrad, 18 <A.A.J - Avala A
jarua bildiriyor : 

Vrcme guelt!si, "lntihabatta ~ 
sonra.. ba>;lığı altında yazdığı bir 
makalede diyor ki: 

"Başlıca demokrasi mı•mleketle • 
rinde pal'lıimentoda ııishi bir ekse
riyet hükiııııeti idare için kafi ge • 
lir. Binaenaleyh, Yugoslavyada da· 
Stoyadinoviç hüküm.,tinin kazandı 
ği değil öyle nisbi, fakat mutlak ek 
seriyct kendısine memleketi idare 
imkanını temin eylemektedir. 

11 llkkil.nun intihabatile Yugos · 
lavya milleti Maçekin federal hükfı 
met sli."temi siyaseti ve anaya~anm 
tadili teşebbüsleri aleyhinde rey 
vermiştir. Artık, iki taraf arasında 
bir anlıu;ma teınininin mümkün o
lup olmadığını arıu;tırabiliriz. Biz 
öyle tahmin ediyoruz ki, Maçek ve 
taraftarları bu memleketi hiç değil 
se kendi doğdukhın toprak olmak 
itibarile sevmektedir. Binaenaleyh, 
ııerefli bir sureti h&l araştırmak im 
klnl&rı mevcuttur . ., 

ltalya11 müstemlekesinde 

Almaııl .. r 
Londra, 18 (A.A.) - "Reynoıc 

News,. gazetesinin 16tihbanna gö • 
re, 3000 Alman ailesi ltalyan som!!. 
!isinde Kismo.juya yerlesmiştir. 

lblnnt olduğu üzere bu topraih 
İngiltere 1112:1 te İtalya ya tcrket.,. 
m.iştir. Şimdi alınan haberlerde ltal 
Y& d& bu toprağı bundan bir sen" 
evvel Alman yay& ter ketmiştir. 

Slovalcyada intihabat 
Bratisllv, 18 (A.A.) - llk Slo

V&ky& mebusan meclisi intihabatı 

bugün hidiııesizce yapılmıgtır. Hal· 
km intihab&ta iştinık niebeti fev 
kalşde mühimdir. H&1k. her taraf .. 
ta başta mum& olduğu halde küt 
le h&llnde ıntihap dairelerine gide· 
relı: hep hUkfunet lehinde re:v. var • 

-
Pingan ve Atma Bogazları - Köy
lülerle HasbihalNihayet Erzincan 

'{.AZAN : MURAD SERTOf2LU 
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Kazım Kara Bakiri 
kabul Etti 

(Battarafı 1 inci 1&)'fada) 
Rıu Nunın da buluna.cakl&rı kuv· 
vetle söylenmektedir. 

Birlı:aç gilndenberi bur&da bulu
n&n Gener&l Kizı.m Karabeklr ev • 
velki akŞ&m Reisicumhur lsınet J. 
nllnü tar&fından k&bul olunmııı;t.ıır. 

Dr. Rıza Nur da geçen gün Par• 
ti Genel Sekreteri ve Dahiliye Ve
kili Dr. Refik Saydam tarafındıın 

b.bul olunmuştur. 
Diğer taraftan Londra sefiri Fet· 

hl Okyar Cumhuriyet Halk Partisi
ne aza kaydedilmek üzere usulcıı 

lıl.zımgelen beyannameyi doldur -
muş ve aza kaydolunmasını iste • 
ıniştir. 

Cumhurreisimizin 
Oniversitelilere 

(B&ftarafı 1 inci aayfada) 
haftasını da ayni suretle yaşıyo

ruz. Hafta, muhterem B!UfVekil 
Celal Bayarın Ankara halkevi sa· 
!onunda irat buyurdukları nutuk· 
!arı ile &çılmıştır. Her &kşam 

Ankara radyosund& tanınmııı dev· 
!et ve ilim adamlarımızdan, iktı

satçı veya maliyecilerimizden bi· 
rinin kıymetli fikirlerini zevk ve 
istifade ile dinledik. Gazeteleri· 
miz mevzuun ehemmiyetini anla
tan yazılariyle milli alak&yı iktı· 
sadi kalkınma davamız füıtünde 

toplamış bulunuyorlar. Anura 
sergi evinin önünde faydalı bir a
çık sergi, muhtelif şehirlerimizde 
konferanslar, toplantılar tertip o
lundu. Butün bu canlı hareketi 
ulusal ekonomi ve arttırma kuru·t 
munun sistemli, sebatlı ve feragat 
li çalı~malarına borçluyuz. 19291 
senesinde dünya buhranına karşıl 
milli ekonomimizi korumak için 
devletçe ciddi tedbirlere tevessnl 1 
olu•ıduğu bir sırada ayni davanın 
yayıcı ve yardımcısı olm&k üzere 
kurulan ve ilk zamanlarda "mil
li ıktısat \'e tasarruf cemiyeti,, a.
dını ta~ıyan, bu milli teşekknt 
bütün memlekt dahilindeki teşki· 
lıitiyle on senedenberi fasılasız 

bir surette yerli malı zevkini ve 
sevgisini, arttırma itiyat ve ahlakı 
ııı tamime gayret etmiştir. 

Vekiller Aiaf>oğ:wnda bir kiSprflyO muayene ediyorlar 

Sıvastan gece .ııa&t 9 d& ay. 
rıldık. V&gonumu2un caml&nna 
serpinti halinde k&r ç&rpıyordu. 
Yerlerde ince bir kar tabakasiyle 
örtülüydü, 

l iltifatları 
(B&flarafı 1 inct 1&ytamıxda) 

bl eksikleri bulunduğunu da arzet· 
tim. 

Bu müna•eLetle her geçen 
senenin bir evvelkine nazaran iktı 
sadl hayatımızda iftiharla gördü· 
ğünıüz me$U( farklarını yaratmak 
u,;lusal ekonomi ,.e ,-e arttırma 
kurumunun da bir faaliyet hi"se
si bulunduğunu söylemeyi ve ku· 
runıun manevi şah~iyctini yhbek 
huzurunuzdıt 'ükranla anarak ku 
rum idare heyetine, bütün te.,ki
latı mensuplarını takdir ve tevec 
cühünüze arzetıııcyi zevkli bir va 
zife sayarım. 

Muhterem dinleyicilerim, 
Bugün dokuzuncu arttırma ve 

yerli malı hafla"1 nihayet buluyor. 
Sayın başvekilim, memleketimiziu 
ekoııimi durumunu ve buna göre 
hiikiimetiıı görü ve polıtik:ısını, 

milll ekonomiyi ve finaıı,;ı alaka
dıır eden chenımiyetli mevzu. 
lan açılış nutuklariyle beliğ bir 
surette izah bu,vurmu~lardı. Sıra~ 

siyle Ankara radyosunda verilen 
konfera uslarda ve hl\fta zarfında 
inti)al' edilen yazılıtrda ise tasar
ruf haı·eketinin ehemmiyeti, tari
hi, bugünkü vaziyeti, istikbali ve 
milli endüstı-isi inkişafı gibi, e
saslı fikirler büyük salahiyetlerle 
tetkik ve tahlil edilmi~ bulunu • 
yor. 

Ben iktı.at vekili >tfaliyle, ge 

- Mevsimidir. Hatti bu seno 
bu havaliye karın yağması gecikt< 
bile. Şu hegapça seyahatimizin 
bundan sonrası kar altında geçe
cek dediler. 

Buna biraz üzüldük. Kar fır. 
tınaları, şüphesiz görmek istedlği
miz şeyleri kısmen de olsa bizden 
perdeliyecekti. 

Fakat ertesi sab&h uyandığı
mız zaman, berrak bir gök ve tat. 
1ı bir güne~le karşılaşınc& çok se
vindik. 

Pingaıı ve Atma boğazlarını 
geçiyoruz. Tabiatiıı bu yalçın ve 
harikulade sarp rnıntııkasında. 
trenimiz çelik raylanıı üzerind& 
kayıyor. Sağımızda, vakit vakit 
gozü.müzdeıı gök ytızilnil gizliyen 
sek•en decece meyilli çıplak kay& Naha ve Milli Müdafaa Vekilleri 
lar, dağlar var. Solumuzda vah- Erzincan yolunda köylü 

şi kayalıklann arasından büyük çocuklar arasında 
bir ihtişamla maYi Fırat akıyor. 
Bazı yerlerde çok •akin ve rakit - Bilirler efendim! diye cevap 
gorunuyor. Fakat buna bakarak verdi. Ali Çetinkay&: 
Fratı uslu bir su •anmak doğru - Öyleyse on yıl marşını oku
değildir. Onun na•ıl kudurduğu· eunlar! dedi. Öğretmen de işaret 
nu, nasıl çılgınla~tığını sert bir etti. Fakat çocuklar hep bir a
kayaya ve ya ke~kin bir dönemece ğızdan on be,inci yıl marşını oku
rastgeldiği zaman görmeli. Hele mağa başladılar. Öğretmen ta•hih 
baharda, dağlardaki karlar çozu. etmek istedi. Fakat Nafıa Vekili
ldüğü zaman büsbütün müthiş 0 miz: 
!urmuş. Şimdiki yatağını kat kat - Hayır, io1temez. Onlar bi· 
aşor Ye bütün civarı su altında bı· zim hatamızı dilzelttiler! Böyle. 

çirdiğimiz senenııı milli iktı<at k ra ırmış. daha iyi! diye cevap verdi. 
bakımından mühim giırdüğüm bir 
ka~ noktı<'nıa tem.ı> ile iktifa e- Diyebilirim ki dakika başıııda İstasyonda h~fı brlikte re•im 

1 
, 1 ya bir tünele dalıyoruz, yahut ta !er alındı. Nafıa Vekili bilha"'a 

c ecegim ... "arp yamaçların birinden ötekine köylüye demir.voluna ka\ııotu1<tan 
Bu ~ene umun1iv +Je istir. )ali· 

1 

· 1 atlıyan nıuazam köprülerden a•ıl sonraki intibalarını soruv. or. Hep-
miz nnrn1ul v~l gCÇlln ~ened~ıı ela- • 
h 

· 
1 1 ·ı · R . yonız. Bu nııntakanın ne kadar sı'nden mt·ı· •. bet. ve ı·ç ferahlatıcı 

a ıy sayı a ıı ır. azı zırai mah
sullerimiz geçen "'neye ııi•betle çetin olduğunu anlamak için Sı- cevaplan alı~·or. Sonra yine hart'-
19;{8 ·ılı ıd:ı lıir miktar fazlalık '"astan Erzincaııa kadar 127 tane ket ediyoruz. Davullar zurnalar 

L 1 d 
'· 

1 
tünel olduğunu düşünmek kafidir. mill! mar•lar ~.0 1ı.vorl"r. 

azı arı a no ... san ık giistermi~ler ,. '" " Buradaki demiryolunun her kilo Bazan da trenimiz bir köprü
nün veya bir geçidin ba~ında du
ruyor. Yine hep birlikte ini~·o

ruz. Ali Çetinkaya rnühendi•ler
den izahat alıyor. Generaller bu 

dir. t me resi rn•ati olarak 110 bin lira 
:\laden ist,hsaliııde cuzı bir 

artı~ görüyoruz. Il en üz 938 se
nesinin tam rakamları elimizde ol 

~·a mal olmu*tur. 
Her tünele dalarken tatlı çığ. 

lıklar koparan trenimiz bazan 
marn ıkla beraber 37 v~ 38 senele- birdenbire duruyor. Kulağımıza 
rine aıt ayni ievrolerın mukaye- ldaval zurna se•leri geliyor. Hemen yerlere &it sava~ hatıralarını taze 
sesi tahrnlıııınizi teyit etmekte- trenden iniyoruz. Yeni yeni is- liyorl&r. Bilhas•a "Şe)1an köp-
dir. Ayrıca bu sene zarfıııda de- t b' ı ru··s' u .. ,, deııı'len bı"r uer bu bakım· as)·oıı ına arının önlerine birkaç , 

üniversitenin çalııımalarını ve in· 
klşafını en yakın bir ilgi ve güwnı.e 
takip ettiklerini beyan buyurdular. 
Eksikliklerin tamamlanması için 
mümkün olan her şeyin yapılaca· 

ğını vaad buyurdular. Reisicumhu· 
rumuzdan üniversitemizi yüksele 
huzurlarile şereflendirmelerini de 
istirham ettim. Kudretli ve fazilet
li devlet reisimiz üniversiteye gele 
ceklerini vaad buyurdular. Kendile
rine büyük bağlılığımızı, en derlıı 
saygılarımızı ve teşekkürteri'llizi 

arzederek ayrıldık. 

İtalya Hariciyt. 
Nazırı Peşteve 
Gitti 

{Baftarafı l inci 1&J'fada) 
lunae&ğını ehemmiyetle kaydeyle
mektedlr. 

Macar ı;azr~lnln tefsiri 

Budapeşte, 18 {A.A.) - Peşler 

Loyid gazetesi Kont Cianonun Bu . 
dape.şteye yapacağı ziyareti memm 
iyetle tefsir ederek diyor ki: 

"Macaristan Bertin . Roma ınih 
verinin Birlik ve beraberliğini yal

nız Avrupa politikasının ve kendi 
milli siyasetinin unsurlan olarak 
değil, ayni ?.amanda Macaristanın 

sadikane teııriki mesai edeceği bir 
gaye olarak görıııektcdir . ., 

Etrüsk vapurunun 
sür'ati 

Deniz Bıınk t11rafındaıı Alınan 
te7.gahlarıııda iıı~a ettirilen El
rüsk vapurunun 13 mil olması la
zım gelen •ıiratini kaybederek ya 
pılan sefer esna,.ında ev,·elil. 7 
mil daha sonra 10 mil sürati an
cak yapabildiği ilan olunmuştu. 

Haber verildiğine nazaran Ko
caeli mebu•u Hakkı Kılıçoğlu bu 

hususta mecl~e bir sual takriri 
vermil}tir. mir cevheri k.tihsaliılına da baş- yüz köylü dizilmiş. En önlerinde d&n çok enteresan .. Yine trene bi 

lanmıştv\ ellerinde bayraklar mini mini niyoruz. Yine yalçın dağların • l!!!I!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!• 
zur dağlannı ırösteriyorl&r: Eııdü•tri mamuliHında arh· ko"ylu" mektep çocukları. Nafıa • ., teiderinden ve arka arkaya tünel. 

vardır. Tahmini he"ıplarırnıza ve Milli Müdafaa vekilleri de tren !erden geçiyoruz. Nihayet: 
göre, 37 •ene~i ile 38 aras.ındaki den iniyorlar. Halkı ve mektep. - Atma boiazı bitti! diyor
artış miktarı 7 -8 rnilron lirayı lileri teftiş ediyorlar. Gener&I !ar. Ve uzaktan beliren karlı Hun 
bulmuştur. Kllzım Özalp bilhas.:ı& küçüklerle 

Bu malUmat geçirdiı{imiz gej. çok meşgul oluyor. Onl&rı asker
nenin istihsal vaziyetinden mem- !erini teftiş eden bir gener&l gibi 
mın olmakh;fımızı haklı göstere- dikkatli tetkik ediyor ve soruyor: 
bilir. Ancak unutmamalıyız ki, - Nasılsınız, iyi misiniz ço
umumiyetle istih><alimizi daha pek cuklar? 
çok arttırmaya mecburuz. Dünya Küçücük göğüslerden çıktıiı· 
müvazenesinde her milletin haki- j na ihtimal verilmiyen kuvvetli bir 
ki yerini aııcıtk kuvveti ve istihsal ses tufanı cevap veriyor: 
kudreti t&yin ve muhafaza eder. _ Sağol ! 
istihsalini en kısa zamanda en 
yühek haddine kadar arttırmağa 

çalışmak her vatandaşın ~ahsi 

menfaatine de uygun milli bir va
zifedir. 

Generalin yüzUnde genl.ij bir 
tebeMilm dalgalanıyor. İliçte köy 
lülerin bu tezahürü en parlak ol· 
du. Nafıa Vekili Ali Çetinyaka, 
çocukların ak saçlı öğretmenine: 

- Bunlar şarkı bilirler mi 7 di 
ye sordu. 

- İşte Erzincan bu dailaruı 
eteklerindedir, diyorlar. 

MURAD SERTOÔLU 

Devletçe mütemadiyen istihsa 
li arttırmak ve kıymetlendirmek 

için yeni imkanlar ve kolaylıklar 
hazırlaıı:ıava ha.Um tedbirler alı· 

~Sonu 7 nci 1&yfada) 

Temiz yüzlü, faziletli ve feda
kll.r bir vatandaş oldııii'u anlaşılan 
öğretmen: Vekiller ve davetliler Şeytan k5prblbadı 
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fl.M~:CA Kara Ahmet Nasıl Cihan Şampyonu Oldu? 
Tiyatro Tenkitleri 

Dama Çıkmış 
Bir Güzel 

"Eseri şekavet,, 
YAZAN: TEVFiK PARS Sermet Muhtar Alus eski tstan

bula ait hfıtıratınclan bahsederken 
bir zamanlar "idarei mahsusa,, is
mini taşıyan sabık "Alı.ay,, , lr.hik 
"Denizbank,, idaresinin eski gem:
lerinden ve bu meyanda benim nes
limin meşhur ( 4) numaralı vapuri
Je onun "Ferah,, , "Aydın,, gibi ar
kadaşlarından bahsediyor. 

Ah Bir Erkek Evladıın Olsa! YAZAN: BAHA DÜRDER 
fY'V'VV'VV'l'VVNVVVVVV'.'"' /VY-l'~V'NV>NVVVVVıN'VV'l"NYY'iV~ Şehır tıyatromuzun komedı kı>

mı, Fransız tiyatrosunda senenin 
üçüncü komedisine başladı. 

Sayın Sermet Muhtar gemiye me
rakından dem vuruyor. Filvlki be
nim ve onun çocukluğumuzda yüz
de dokaanıınız tdarei mahsusa ve 
Şirketi Hayriye vapurlarını şekil 
ve gemaillerinden, batta düdükleri· 
nin sesinden uzaktan tamr, aramız
da: 

' ' Onu Çakır Mandanın Sütü İle Besler, Onbeş 
Senede Sırtı Yere Gelmez Bir Pehlivan Yapardım ,, 

Yanlışlıklar komedisi, kan kar. 
d eşlerden sonra çıkarılan, :\f. Fe
ridun'un "Leopold Marşan" dan 
çevirdiği "Dama çıkmış bir glizel" 

- 38 geliyor! .. 
- Basra öttü! .. 
Gibi cümlelerle yaklaşan, iskele

d"m kalkan, köprüye yanaşmak Ü· 

zere bulunan bir geminin görme • 
den hüviyetini tesbit eder ve ekse
riya da yamlmazdk. Devri Hamidi 
bu! .. Ne futbol vardı, ne sinema ... 

O devrin çocuklarının başlıca eğ
lencelerini şöyle yüksek tabakadan 
iseler kendi bahçelerinde uçurtma 
çurmak, havuzda oyuncak gemi yüz 
dürmek, hizmetçileri, yanaşmaları, 

abretlikleri sıraya dizip askerlik oy 
namak, emektar Arap veya Çerkez 
bacıdan masal dinlemek gibi basit 
oyunlar teşkil ederdi. 

Mahalle çocukları diye anılan kili 
hancalanmız ise aralarında kaydı
rak, esir almaca, birdirbir, uzun e
şek, pişti gibi bilek ve bacak zoru
na dayanan oyunlarla vakit geçi • 
rirlerdi. 

tşte böyle avare geçen eğlence sa 
atleri arasında lim<J.IllllllZın vepurla 
rının düdük seslerinden bile kendi· 
mize bir eğlence bulup çıkarnuştık. 

• Bana çocukluğumun o hem hicran· 
Jı h«>m tatlı demlerini hatırlatan Ser 
met Muhtar 1darei mahsusanın es
ki emektarlarını birer birer sayıyor 
amma <likkat ettim en mühimmini, 
en şöhretlisini unutmuş: "E8eri 
Şevket,, i zamane Bahriye Nazırı
na bir tariz olmak üzere halk ara -
sında ismi "Eseri Şekavet., e tah
vil edilmiş olan "Eseri Şevket,, iri 
da\·lumbazı, tek kranklı makinesile 
meşhur ( 4) numaraya bile taş çı

karan bir bela idi. 

-1-
Kura Ahmet, eski Türk pehli

vanları arasında üçüncü klasta 
bulunmak! a beraber, Koca Yusuf
la iki defa berabere kalan dünya 
şampiyonu "Pol Pons., u Parisin gö 
beğinde yenmiş, ve "1900 senesi 
cihan pehlivanı., Unvanını kazana
rak memleketine gelmiştir. 

Başta Koca Yusuf olmak şar· 

tiyle, Filizler, Kurtdereliler, Kızıl
cıklı Mahmutlar Türk pehlivanlı
ğını bir zamanlar Avrupada, Ame 
rikada en yüksek mertebelere çı
karmış, fakat hiç biri onun gibi 
resmen bir "cihan şampiyonu., ola 

mamıştı. 

Ebediyen Türk pehlivanlığı 

na en büyük hizmeti yapmış, hatı
raslyle övünecek bir zafer bırak
mış olan Kara Ahmet için, ne ka
dar yazı yazılsa yine azdır. 

Fakat maalesef güreş tarihimi
zin bu ünlü pehlivanı hakkında 

şimdiye kadar esaslı hiçbir şey y:ı.

zılmamış, onun bu tarihi zaferi 
hiç bir z.aman liıyik olduğu şekilde 
anılmamıştır. 

Avrupada Pol Pons için abide
ler dikilir, kiliseler yapılırken Ka
ra Ahmedin mezarında ısırganlar 
ağaçlaşıyor. Kalemi elimden bı
rakmış başımı kaşıyor, düşünüyo

rum; dudaklarımı büküyor, acı acı 
gülüyorum: 

- Biz neden böyleyiz acaba? 

• Deli ormanın Şumnu kazasın-
da, mütevazı bir köy odasında do
ğan, yirmi sene sonra şöhreti cihan 
şümul olan Kara Ahmedin güreşle 
rini ve şöhretinin zirvesinde bulun_ 
duğ'u bir sırada, lstanbulda "Sinek 

li bakkal,, kahvesi önünde bir san 
dalye üstünde yıkılan bayatını ya
zarken tamamiyle bitaraf olduğu-
mu, mübalagadan uzak bulunduğu 
mu ön söz olarak söylemek isterim. 

Serin bir yaz akşamıydı .. 

• 

Lodoslu havalarda bacası sarsı
lır, ismini hatırlamadığım kukule · 
talı ve gocuklu süvarisi kendisini 
kaptan köprüsünün parmaklıkları
na bağlatırdı. Böyle havalarda köp 
rü - Kadıköy seferi saatler sürerdi. 

Pehlıvan köyünün bütün mey
Bir pazartesi sabahı yine lodoslu 

danlarında düvenler sürülüyor, e
bir havada KadıköyUne gitmek Ü· 

kin tarlalarında yeni biçilmiş sap-
zere "Eseri Şevket,, yola çıkmış~ı. k du··ru .. lu··. 
Geminin Uç beş yolcusu arasında !ar, şarkılar söylenere 
ben de bulunuyordum. Çantam e • yordu ... 
!imde hem mektebe yetişememek Yamaçlardan akın akın köye 
hem de lodosta bir hayli çalkan • inen koyunların çıngırak sesleri et 
mak korkusile en alt kamaraya sı- rafı kaplıyor, gamsız çobanlar ıs
ğındım. Vapur köprüden kalktı, yo- lıklariyle tatlı köy havaları çalı
la düzüldü. tki' saatden fazla yalpa •yordu. 
vurduk, çalkandık. Nihayet: Mor eisler, yavaş yavaş yamaç 

- Haydi iskeleye yanaştık; .. Ses !ara çöküyor, köpeklerin boğuk, 
!eri aksetti. Kendimi yarı ölü bir hal acı havlamaları her tarafta akis
de yukarıya attım. Bir de ne göre- !er yapıyordu. 
yiın? "Eseri Şevket,, iskeleye ya • Uzun gıcırtılarla biribirini ta
.na§mak için hafif hafif tornistan e- kip eden kağnı arabaları müte
derek halatını geriyor; lA.kin Ka - vekkil bir yürüyüşle köye yaklaşı 
dıköy iskeleııine değil iki saat evvel yor, kargalar, yuvalarına geç kal. 
kalkmış olduğumuz köprüdeki Ka- mı~ gibi acele kanat çekiyor, ufuk
dıköy iskelesine. Meğer Marmarada lan aşıyordu. 
1ki saat çalkandıktan sonra Kadıko Bütün hararetini kaybeden gü
yü tutamaınışız ve tekrar köprüye n,ş, uzak sırtların arkasına gömül 
dönmüşüz. müş, artık ölmüştü. 

t.şte benim neslimin gençliği böy
le vapurlarla mektebe devam eder, 
okumaya çalışırdı. 

TJLK.l 

. DENİZLERDE 

Karadenizde fırtına 
Deniz ticaret müdürlüğünden 

Onun son kızıllıkları solarken, 
köyün bir kıyısında, çitlerden örül-
müş bir evin, basık tavanlı odasın
da yeni bir güne.ş doğuyordu: 

Kara, yağız bir ııüneş ! 
O güneş ki, doliduğu günden 

öldüğü güne kadar etrafına nur 

· saçmış, Türk pehlivanlığının ka
ranlık tarihinde parlak bir çığır aç 
mıştır. 

' 
yüzü güldürmiyecek kadar az bir 
seyirci huzurnnda oynanıyor. 

Tiyatro ile uğraşanlar, 111. Fe· 
ridun'u Gecikeıı Ceza, Blöf, İs
panya bahçelerinde, satılık - kira
lık, O Gece gibi oynanmış ve 3 - 6 
- 9, fırtına, Hindistan cevizi gibi 
yalnız ilan edilmiş eserlerin çev
rilmesi ve Resimli Ay'ın neşrettiği 
güzel hikayelerdeki bazı te'lif hi
kayelerin müellifi olarak tanırlar. 

Ve yamlıyorsak biz onun ka
pıyı çalan asker isimli küçük bir 
piyesinin olduğunu da hatırlar gibi 
oluyoruz. Fakat ne yalan söyliye
yim, bu sefer çevirdiği eser, ma
hiyet itibariyle gün geçtikçe baya
ğılaşan operetten kurtarıcı mahiye
ti üzerinde toplayamamış, oynat -
ma bakımdan, onlardan farklı bir 
hal arzedememiştir. 

Kuruluş ve işleyişi, oldukça dik
katli ve hatta vakaları biribirine 
dedektif bir mahiyette bağlanmı~ 

bulunan bu eserin, gerek oynanış, 
gerek adapte ediliş bakımdan, bi
zim memleketimiz için, oynanma
ı:nası oynanmasından daha hayır

lı olurdu. 

Ti!Fklla ilamını dtln}'ll11l duy.ıran penılvanlardau suloan : 

Eserin içindeki eşhas vaziyet
leri karakterleri ve bize göre na
mus, iffet telakkileri bambaşka

dır. Orada herkes fenadır. Biri
birlerinin iğrençliklerini meydana 
çıkarmak için mahalle çocukları 

gibi hareket ederler. Maksat; bu 
karakterdeki insanların teşhiri mi 
dir? .. Fakat eserde bir kişi de mi 
normal değil? ... 

Kara Ahmet, Filiz Nurullah ve Koca Yusuf pehlivanlar menecerlerile 

Pehlivan köyünde bir akşam gü 
neş batarken, o doğuyordu. Anne 
sinin acı çığlıklarını duymamak 
için babası evden uzaklaşmış, kö
ylin bir kıyısında harmanını savu
ruyor, ara sıra gözlerini uzakta bir 
noktaya dikiyor, kaşlarını çatıyor, 
etrafına kulak kabartıyordu. 

Her halinden, heyecanlı, koı·

kulu bir haber beklediği anlaşılı
yor, sabırsızlıktan elindeki işi göre 
miyor, bir türlü başaramıyordu ... 

Yanık yüzlü adam, elindeki 
yabayı saman yığınları üzerine at 
tı, Yorgun vücudünü buğday dolu 
bir çuvalın üstüne kurşun klilçe gi 
bi bıraktı. 

Bezgin bir tavırla kuşağının a
rasından iri kırmızı bir mendil çı
karıp, alnının terini silmeğe, ken. 
di kendine bir şeyler söylenmeğe 
başladı. 

Ve sustu .. Dudaklarını büktü.:. 
Biraz sonra, daha yüksek_ bir 

sesle: 

- Allahım! 

Dedi, ellerini havaya kaldırdı: 
- Bana bir erkek evlat ver, o-

nu çakır mandanın sütüyle besli
yeyim, on beş sene içinde sırtı yere 
gelmiyecek, boynu eğilmiyecek bir 
pehlivan yetiştireyim. 

O bunları söylerken, iki kız ço 
euğu koşa koşa, renkli fistanları

nın bol eteklerini havalandıra ha
valandıra Hasan ağanın bulundu
ğu harmana doğru geliyordu. 

Daha uzaktan haykırmağa baş 
!adılar: 

- Doğdu! Doğdu! Çocuk doğ. 
dul 

Bu kelimeler Hasan ağanın ku
lağına çarpar çarpmaz, o hemen 
yerinden fırladı, gözlerınde müthiş 
bir alev parladı. 

!anan gözlerinde, sararan dudak
larında okunuyordu. 

Çocuklar önlerine bakıyor, o -
nun bu sualini cevapsız bırakıyor
lardı. 

Onların bu hali Hasan ağayı 
büsbütün heyecanlandırıyor, tit
rek ve kesik bir mırılclıın1P'• • 

- Söyleyin! 

Diyordu. 

Vakıa, bazı ahlakçılar, bundan 
bir neticenin çıkması ihtimalini dü
şünebilirler, fakat sonu ban1başka 
bir şekil arzeden bu eserde, bu dü. 
şünceye rastlamak pek zordur ve 
m&vzu herhangi bir gaye güt

mekten uzaktır. 
Hele, eset'İ adapte olarak kar-- Erkek mi? l{ız mı?... . 

1 

şımızda gördükten sonra, ınsanın, 
Boyunlarını büküp önlerine Da- böyle bir Türk aile.<iııin buluna

kan çocuklar, saf ve korkak bir ta 
vırla başlarını kaldırmadan yüzle cağı lıak.kıııda~i düşünc.el~re is· 

· · b' ·b· l · d • · · b yan ede" gelıyot. Seyırcılerden 
rını ırı ır erıne ogru çevırıp a- . . .. 
k t l bu itırazı homurtu ~ekimde gormek \ 
iŞ 1 ar. .. d·ı . mümkündür. Eser tercume e ı mış ı 
Çenelerini gıdıklarına yapıştıra 

rak, zayıf omuzlarını kaldırarak 

biribirlerine dudak büktüler. 

olsaydı herhangi bir şekilde 'ey
retmek belki mümkün olabilirdi: 1 
O da yaııımızda ailemizden kaclın 

fJaqan ağa iri ellerini bir tane- namına bir kimse olmam~k şartiy: 1 

sinin saçlarına dokundurdu- le .. Hele, maalesef, eserın ıımunıı 
- Bilmiyor musunuz? 
Diye sordu. 

Sarı saçlı, mavi boncuk ııl\zltı 

kızın yüzü kıpkırmızı olmu9, du
dakları solmuştu. 

- Bilmiyoruz, dedi. 
Titrek bir sesle: 

- Biz, yalnız çocugun 
işitik ! 

ıesini 

"Çocuğun sesını işittik!., keli
meleri küçük•kızın ağzından dökü 
!ürken, ağanın yüzü gülüyordu. 

Hemen elini kuıµğına attı, kü· 
çücük bir kese çıkardı. 

Acele acele kesinin ağzı -
nı çozuyor, içinden bir kaç ku
ruş almağa çalışıyordu. 

İri parmaklarının arasında mer. 
cimek tanesi gibi kalan bozuk pa
raları çocukların mini mini avuçla 
rına sıkıştırıyor: 

- Haydi çocuklar! diyordu. 
- Gidin, öğrenin! Çocuk oğlan 

mı. kız mı? .. 

Çocuklar, yerlerinden kuş ııibi 
fırladılar. 

havasına 3ııııatkarlardan bazıları

nın hemen hemen ellerinden geldi 
ği kadar açıklık ilave etmeleri hiç 
de doğrn değlldi. Biz~ kalırsa, e
serin temessül ciheti bu tarzda ya-
pılmamı~ olacaktı. 

Mev:zu: 

Gayet samimi görüşen iki ki~i 
vardır. (Vasfi, Reşit Akif). Ka
rıları (Bedia, Perihan). Ve birinin 
karde•i (Muammer) birlikte İstan. 
buldan hariçte oturan amcalarına 
on heş günlüğüne misafirliğe gi
d~rler. 

Gittiklerinden bir gün sonra köy
kızlarından birine karşı bir taar
ruz vuku bulur ... Tabii Adliye tah

kikata ba~lamış ve kendisini am
canın eski bir ahbabı olarak tanı
tan sivil bir polis de bu 1'le tavzif 
edilmiştir. 

Tahkilcatın safhaları; Oradaki 
çiftlerin, hizmetçisi amca da 
dahil olduğu halde herkesin foya
sını meydana çıkarır. 

Karısına daima sadakattan bah
ıeden erkeklerden birinin, metresi 

Kazaya uiıra mış, erkeklil<teı 
' ·ı . ık· 1 • . ,,o uzaklaşn11 ::- ah ç ı f) J e oe ı )Ll-:-ı 

çıkacaktır. 

Oynanı': . 
iki samin1i aı· kadastan oiriııın 

. . ·n 
rolünde olan Va<fı Rıza, btılll 
vodvil ve ha fif komedilerde ol· 
duğu gihi o kadar muvaffak!· 
ye1.liydi. Her vakitki neş'eli, pU~ 
rüzgüz hareketleri onda görıııe 
mümkün oldu. Ve aşağı yukıırı. 

d 1.. .. l" . kiyi~ 
Y.aşar an sonra, ro unu ayı 

ve açıklığa kaçırnııyan o idi. . 
Vasfinin karısı rolünde B<'U 1 ~'. . ,, 

bütün san'at •enelerinin verdıg· 
serbestliğe, aşırı ye mühaliığalt bi~ 
neş'e ilave ederek, bize, üç saa 

diğer operetlerdeki rolünü hn· 

tırlattı. f1l 
Bu çiftin vak'a itibariyh• ta 

karşısır.da mev\i almış bulun
311 

diğer çiftin rol sahipleri, Perih8~ 
ve Reşit Akif, rollerinin mühim 0

: 
·ı·k1 · · 1ıa1 ~ masma rağmen acemı ı erını .

1 bl. 
muhafaza ediyorlardı. Fakat .. 
hassa iki senedir sahnede gördu· 
ğümilz Perihandan, ve bizde t•:: 
Jilatın başka bir şekli olan oper~f
çilikten gelmiş olan Reşit Ak1

_
0 

ten, fazla bir şey beklemek b.u~'~. 
için mümkün değildir. Belkı ıl 
ride... 

0 
Muammer, bu herdem ıaze 

ıd L .. kils :ıı:a· peretçi, o akşam, ro e, u 
yat'ın Memiş'inden ileri geçeme-

di. 
'd . ') poliS Ahçı rolünde Saı , sıvı . ·i 

rolünde Refik Kemal oldukça ı} 
idiler fakat madem ki Refik l{de· , . . e 
mal o rolü, komik bir hava ıçın I< 
olan eserde ciddl şekilde oynam 3

f1l 

istiyordu; nihayete kadar .. ~.e":id 
etmesi lazımdı, yer yer rolunun d. 

· d r 1
• diyetten uzaklaşması l\·abe e 

.k. k·siden Eseri seyrederken, ı ı ı, 
5 

bahsetmek icap ettiğinde herke 
müttefiktir. Ya~ar, Muazzez. 

.. ~e 
Yaşar, uzun ~erıeler se~sıı . 

11 
bin müRküliıt ile ıığra~arak bugü. ' ı ,u~ 
hakiki bir •anat yunı<ını bu ıı 
oldu. ll:!uh,in'in disiplinli tıyatr~ 

d · ·· k iste sunda, onu aıma gorme un 
riz. Maa le<ef bizde tiyatron P 

kurıılu•undanberi devam edeıı:eıe. 
· tta ı· 

(daldan dala) !ık onun santa ,. 
lerleyişiııde mühim fren oımu\ı 
tur. Geç te olsa, ondan, bund_a. 

kl . b. 1. . çuıı 
sonra hamleler be ıye ı ırız. .~ 

kil tam m:ıııasiyle forma editece. 
k • ·ılı!· 

bir hale ge!ıniş bir "'1ntıt "'.·it 
Bunu rolündeki nıu\'affctkıyetı) 
gösterdi. 

t . . ı·· il yal'"ıı Evin hizıne çı~ı rn uıı d 
1 • ı ıY Muazzez Şevki,·enin hasta ıg . 

, " • 111~ 
layı~iyle aldığı ve bir kaç gün. ıÇ 

0
• 

de çıkardığıııı tahmin ettiğinı;t rıi· 
)ünde sahne hayatındaki yeııı _ 

' l ıtı•r 
ğiyle ölçülemiyecek kadar o g 

serbest ve güzeldi. ... ,t-
Demek oluyor ki; Şehir T•Y :r. 

. atkS ros.undan dışardakı bazı san ~· 
!arın "Muhsin aktörleri ezip Jıe 1\. .. ·ırııh, 
ra atar., dedikleri doğru degı. ali 
sanatkarların yetişmek ihtı~e, 
mevcutmuş. Ben kendi nefsı et· 
Muhsin'in hiç de böyle hare~et uıı 
mediğini, son Raşit Rızıı bozp;U:ır· 
dan sonra, dönüp .~~len :anataJı•' 
Jarıı karşı gösterdıgı musam 
dan pek iyi anladım. .,ıe-

Son olarak şunu söyleme~ 1
• trO 

rim ki: Madem ki bizim tıY3 u• 
hayatımızdaki engellerin e~,~0-

·1 ,,, e 
himlerinden olan Vodvı • rtar 
dram, operetten kendinılzi l<U ıılı' 
mak istiyoruz. Binaenaleyh JTl ti• 
taç oldu(!'unıuz eserleri seçerken 
tiz davranalım. 

Baha Dürdet 
•'Vİ"d· 

Bu iaim on döri güııl;! , d·.,cl• 
aor'un 9en kadınları" tenk• 

1 

Dündar olarak çıkmıtlı· bildirildi)iine göre dünden itiba
ren Karaclenizde şiddetli fırtına 

hUkilm sürmektedir. Bu yilzden li 
manımızdan Karajenize hareket 
edecek hlrçok &"emiler hareketle
rini tehir ederek Büyükdere ko
yun:la demirlemişlerdir. Karade
nizde seferde bulunan gemiler de 
Sinop ve amaı<ra limanlanna ııkış 
mışlardır. 

Bundan 60 sene evvel doğan, 

ve en ateşli bir zamanında sönen 
bu güneşin ışıkları bugün hala alnı 

mızı nurlandırıyor, onun sönmüş kı 
vılcımları, bugün bile parlak yıl

dızları andırıyor ... 

Bir şeyler söylemek istlyor, söy 
liyemiyor, çocuklarm iyice yanına 
gelmesini bekliyordu. 

Elindeki büyük mendili acele 
acele kuşağının arasına soktu, ya
nına gelen çocukların hemen elle
rinden tuttu. 

Küçük buğday yığınlannın üs
tünden atlıyorlar, kırmızı fistanla
rının bol eteklerini havalandıra
rak, yapatyalar arasında, gelincik 
tarlasında uçan kelebekleri andı
rarak koşuyorlardı. 

ni de oraya getirdiğini hususi ve,..,....,,...,,.....,.,....,,._,_ ___ _ 

Can kurtaran lstasyonlanndan 
alınan raporlara nazaran şimdiye 
kadar Karadenizde hiıı bir kau 
elmadıiı anl~ılm1'tır. ., 

Kara Ahmet: 
Türk ırkının kahraman evllldı .. 
Tek pencereli bir köy odasında 

doğan, yirmi yaşında şöhreti cihan 
şümul olan bu arslan yavrusunun 
hayatı, güre.ş tarihimizin en şeref
li sayfalarıdır .•• 

Onlann yüzlerine doğru eğil

di, sararmış, bez gibi olmu~ du
daklarının arasından iki kelime 
döküldü: 

--Oğlan mı? Kız mı? ... 
Hasan ağanın şu saniyede duy 

duğu heyecan, biraz sonra kasır
&'alar, fırtınalar kopacak gibi bu-

Hasan ağa boynunu bükmüş, 
çocukların arkasından bakıyor, bir 
az sonra gelecek haberin endişe.si 
yüzünden akıyordu. 

Yere bıraktığı, samanların üs
tüne attıiı yabasını eğilip aldı. 

( Devamı var ) 

iş hayatında türlü türlü dalavere
ler çevirmiş olduğunu, diğer erke.
ğ'in ise yine karışık bir hayata sa
hip olduğunu ve hatta oradaki ar
kadaşının karısile gayri meşru mil 
nasebette bile bulunduğunu, birin
ci erkeğin kardeşinin bu adamın 

karı•iyle; evin namu•lu ve ihti -
yar amcasının da genç ve güzel 
hizmetçi ile dalga geçtiğini herl1 

,eyi, her ş&yi, bundan sonra ııörüp 
öğreniriz .. 

Fogaziçinde plaj . ifl 
. . B "aZ ıÇ 

Şirketi Hayrlyenın °~ 81ıı• 
de yaptıracağı asri plajın ınşa b•f 
yakında başlanacaktır. Geçen uJlll 
ta içinde ~irkette y~pılan ~: &' 

toplatında pli\j projesi tetkı b•f' 
d!lmiş ve hazırlıkla;a derh~1 ıe~· 
!anarak plll.ıın önümüzdeki 

11

8ııı• · t' ·111ıe sim başına kadar yetış ırı • ıJll'. 
karar verilmiştir. Haber aı~ıg lir• 

. b l". 60 bın za göre Şırket u p aıa 
sarf edecektir 
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Fener Vefayı Yendi Ankara Ve lzmir G.SaraySüleymaniyeyi 
. ~ . . Lik Maçları Beşiktaş Topkapıyı 

4 -1 Galıp G~len Sarı Lacıvertl~ler i~~=:~:-.::;,;:Ef 1 M a ğ I fi. p E t t j 
Çok Parlak bır oyun gösteremedıle"" ~::;9b~a:~:~~a!::~~~~u!~a~~ 

Fenerbahçe 

Lik maçlarına dün havanın ol
dukça yağmurlu olmasına rağ

m"" Kadıköy sahasında da de
'arr. edildi. Bu sahada yapılacak 
''·'unl arın en mühimmi olan Fener 
1 ı ı .ı arasındakı karşıla~ma, hava 
• ı <'.ok berhMt bir şekilde olması 

\tiz nden ancak tiç dört yüz kişi 

k ı,ıur bir sey,rc, önünde yapıla

Jicrli. 
Maça saat 14,30 da hakem Ah-i 

met Ademin idaresinde başlaw 
\!aça her iki takım da şöyle b. 
kadro ile çıktılar. 

Fener bahçe: 
Hü"amettin - Yaşar, Lebip -

J\Iehmet Re.~at, Angelidis, Naci •• 
Şaban, Esat, Fikret, Ali Rıza, Fik 
ret. 

Vefa: 
Ahnıet - Süleymanı Orhan -

.Kamran, Lütfi, Şiikrü - Adnan, 
Alıtlü~. Sulhi Hüseyin, Zühtü. 

Oyuna \' cfalıların vuruşiyle 

başlandı. l'ener kalesine kadar 
dayanan bu akını Lebip keserek 
topu kendi muhacimlerine geçir
. eli. Şimdi hücum sırası Fenere 
_geJmisti. İlk dakikalarda Fener . -

muhacimleri Vefa kalesinin 

zin bir cereyan taokip etmeğe başı 
!adı. Fakat vaziyet kısa bir müd 
det sonra tekrar değişti. Ve Fener 
hAkimiyeti tekrar başladı. Vefa 
kalesi Ustüste tehlikeler atlatma-
ğa başladı. Devrenin son dakika
larına doğru topu merkezden ya
kalıyan Fikret şahsi bir gayretle 
kale önüne kadar getirdikten son
ra Esatla yaptığı bir iki pası müte 
akip 15 metreden çektiği sıkı bir 
ütle Fenerin üçüncü golünü de çı 

muhacimleri oldukça güzel ve mü -

önünde 

oyun da biraz sonra 4-1 Fenerin 
üstünlüğü ile nihayetlendi. 

Naaıl oynadılar? 

Vefa takımı en kıymetli dört 
oyuncusundan mahrum olarak sa 
haya çıktığı için daha güzel bir 

netice alabilmesi mümkün değil

di. Buna rağmen Vefa takımı bil-
hassa ikinci devrede kuvvetli ra
kibine karşı muvaffakıyetli bir r 

yun çıkarmağa muvaffak oldu 

mış bulunuyordu. 
Bugünkü maçlar, B. Muzafferin 

hakemliği altında Ankaragücü ile 
Harbiye ve Demirspor ile Gençler 
birliği arasında idi. 

Günün ilk karşılaşmasını Anka • : 
ragücü ile Harbiye takımlan yaptı 

1 
!ar. Oyun bazen mütevazin ve ba • 
zen de zaman zaman iki takımın da 
nisbi bir hakimiyeti altında cereyan 
etmekte idi. tik devreyi 1-1 beraber 
Jikle bitiren takımlar oyunun ikinci 
yansında Ankaragücünün penaltı
dan yaptığı ikinci gole Harbiyeli • 
!er de aynı suretle mukabele ederek j 
beraberliği yine temin ettiler. Fa · 
kat Ankaragücil kuvvetli rakibinP 
karııı faikiyetini arttırarak üçüne 
bir gol daha çıkarmakta gecikme · 
di. Ve maçta nihayete kadar neticıı 
üzerinde bir değişiklik olmadan 3-2 
Ankaragilcünün galibiyeti ile bitti. 

lkinci karşılaşmayı teşkil eden 
Denıirspor • Gençlerbirliği maçı da 
aşağı yukarı ayni tarz ve fakat ilk 
maça nazaran daha zevkli \'e biraz 
daha heyecanlı bir surette cereyan 
etmekte idi. 

Gençlerbirliği daha ilk devrede 
yaptığı iki gollük avantajını, yine 
bu devrenin nihayetlerine kadar mu 
hafaza edebildiyse de, Demirspor; 
Gençlerbirliğine nazaran daha tem· 
polu ve daha teknik bir oyun sis • 
temi ile hasım kalesini sıkıştırınıya 
ve arka arkaya yaptıkları iki golkı 
beraberliği temine muvaffak oldu. 
Devre 2-0 Gençlerbirliğinin lehine 
bitmek üzere iken vaziyet bu suret· 
le birdenbire değişerek 2-2 berabe;: 
likle bitti. 

Oyunun ikinci yarısı başladığı 

vakit iki takım da kati neticeyi elde 
edebilmek için bütün bir hızla oyna 
mıya başladılar. Gençlerbirliğinin 

bilhassa sol tarafı tercihen yaptığı 
ve fakat kale önlerinde her seferin
de de yeru oır muvaffaloyetsizlik VJ 

§allSSızlıkla karııılaşan hücumları 

na mukabil, Demirsporlular, siyah
kırmızılı hasımlarına nisbetle biraz 
daha ağır olmakla beraber tatbiki
ne kısmen muvaffak oldukları "W,. 
sistemi ile cidden müessir mukabe· 
lelerde bulunuyorlardı. Ve bunun 
neticesidir ki, Demirsporlular haf • 
tayımın ilk yarısında bir gol daha 
yaparak üstünlüğü temine muvaf
fak oldular. 

teea11i~ akınlarla Vefa kalesiı 
~ık 'ık ziyaret ediyorlardı. Fener • Vefa maçlnda Vefa kalecisinin bir kurtanşı Diğer taraftan Gençlerbirliği y~

diği bu üçüncü golü telafi edebilmek 
için çok uğraştıysa da, sıkı bir mü
dafaa sistemi tatbik eden Demir
sporlular karşısında muvaffak ol:ı
madı. Ve maç ta 3-2 vaziyetini mu 
hafaza ederek Denıirsporun galibi
yeti ile nihayetlendi. 

Oyunun beşinci dakikasınd" 1 
Vefa kale,; ilk tehlikeyi atlattı. 
Sol açık Şabandan aldığı bir pa
•ı çok güzel idare eden santrafor 
Filıret sıkı bir şüt çekti. Fakat 
lop, Fener taraftarlarının feryat. 
ları arasında direğin bir ka~ış üs 
liinden avuta gitti. Avuttan gelen 
topu yakalıyan Angelidis uzun bir 
vuru~la topu tekrar sağ açık kü
çük fikrete geçirdi. Ortalanan 
top Vefa kalesi önilnde küçilk bir 
kargaşalık husule getirdi. Fakat 
V rfanın müdafii Süleyman yerin
de bir müdahale ile bu tehlikeyi 
de uzaklaştırdı. 

On beşinci dakikaya ka-
dar ~ çok mütevazin bir suret
te cereyan eden oyun bundan son 
ra tamamen Fenerin hakimiyeti 
altındll oynanmağa başladı. Dev

renin 18 inci dakikasında merkez
den yapılan bir hücum esnasında 
kale önünde müsait bir vaziyette 
ayağına gelen topu yakalıyan kü
Ç~k Fikret, güzel bir vuruşla Vefa 
UgJarına takarak takımını galip 
Vaziyete getirdi. 

Birinci golden &eş dakika aon
~a küçük Fikret güzel bir ,ütle 
Jl.,_ 
"'11Ci golil de çıkardı. Bundan 

80nra oyun yava~ yavaıı müteva-

"ardı ve devre 8-0 Fenerin ll'&libi 
yeti ile neticelendi. 

ikinci devre: 
Bu devreye her iki takım ta 

hatlarında hiç bir değişiklik yap
madan çıktılar. Birinci haftaym 
çok bozuk bir oyun çıkaran Vefa 
lılar bu devreye büyük bir enerji 
ile başladılar. Ve ilk dakikadan 
itibaren oyuna mütevazin bir ce
reyan vermeğe muvaffak oldular. 
Vefa takımı bugün en kıymetli 
dört oyuncusundan mahrum ola
rak sahaya çıktığı için kale önün
de ellerine gelen fırsatları müte
madiyen kaçırıyorlardı. Nihayet 
ikinci devrenin 15 inci dakikasın
da kazandıkları bir frikikten Lüt-
finin ayağı ile ilk ve son gollerini 
çıkardılar. 

Bu golden gonra yavaş yavaş 

açılan Vefalılar mütemadi akın

larla Fener kale•ini müşkül vazi
yetlere sokmağa başladılar. Bu 
mütevazin vaziyet devrenin 30 un 
cu dakikasına kadar devam etti 
ve htı•,,ı • rı sonra Fenerliler tekrar 
hak le aldılar. Vefa mü
dafa~ <ı 1 J•'< laıı sonra Ustüste yapı 

lan :ık •ıl:ıı'ia çok müşkül vaziyet 
ler geçirm eğe başlad1, bu arada 
Fikret dördüncü golü de yaptı, Ve 

Fenerbahçeye gelince; bugün 
kil oyunu kazanmasıııa rağmen iyi 
bir oyun çıkaramadı. Vefa takı· 
mının eksik kadrosuna karşı da
ha güzel bir oyun beklenebilirdi 
Müdafaanın güzel oyununa rağ

men muhacim hattı kendilerinden 
beklenen oyunu gösteremedi. 

ıııı ıııı ıııı 

Şişli klübünde cezalandırılan 
Oyuncu 

Diin yapılan Süleymaniye -
Galatasaray oyununda federe ol
mıyaıı klüpler şampiyonu Şişli ta 
kımı oyuncularından Diranik klüp 
idaresinir, ihtarına rağmen Süley
maniye takımında oynadığı ıçın 

klüp disiplin idaresi tarafından 

bir daha Şişli takımında oynatıl· 

mamasına karar verilmiştir. 
IVVVVVVV'o 

Gençlerbirliğinin gollerini ilk devre 
nin 17 inci dakikasında Ali ve 28 in 
ci dakikasında Sadık yaptılar. 

Demirsporun gollerini de, ilk dev 
renin 35 inci dakikasında bir kafa 
vuruııu ile Fethi, 42 ln,ci dakika • . 
smda İbrahim ve ikinci haftayımı 
42 inci dakikasında Zeki enfes bi 
kafa vuruşu ile yaptılar. 

İzmir Lik Maçları 
İzmir, 18 (A.A.) - Lik maçları

na bugün de devam edilmiştir. Sa
bahleyin Doğanspor ve Denıirspor 

(Sonu 7 nci aayfada) 

Puvan Vaziyeti 
Beşiktaş 9 7 2 o 37:11 25 
Galatasaray 9 7 1 1 29:10 24 
Fener bahçe 9 s 2 1 25: 6 25 
Vefa 9 15 2 2 18:16 21 
Beykoz 9 3 3 3 23:15 ~8 
İstanbulspot r 2 1 6 13:22 14. 
Süleyınaniyr 9 l 3 5 7 :• 14 
Top kapı ' 2 o 7 8 :· 13 
Hilal ı 1 7 12 .~ 12 

Galatasaray - Süleymaniye maçından bir intıba 

Lik maçlarına dün Taksim sta · 
dında da devam edildi. Ve Galata
sarayla Süleymaniye karşılaştı. l!d 
gündenberi mütemadiyen yağan 

yağmurlar, sahayı berbat bir vazi
yete getirmişti. 1ki takım sahaya 
şöyle birer kadro ile çıktılar: 

Galatasaray: Fazıl, Lütfi, Ad • 
nan, Ekrem, Musa, Celal, Necdet, 
Salim, Mehmet Yılmaz, Eşfak, Bü.· 
lent. 

Süleymaniye: Muvaffak, Ruhi, 
Bürhan, İbrahim, Martiyan, lbra • 
him, Rauf, Nedret, Daniş, Nizamet 
tin, Diran. 

Oyuna Galatasaraylıların vuru · 
şile başlandı. Fakat sahanın pek faz 
la çamurlu olması yüzünden top 
kontrolu çok güç bir hal alıyordu . 

Galatasaraylılar daha ilk dakika · 
!ardan itibaren oyunu Süleymaniye 
nısıf sahasına intikal ettirerek üst 
üste akınlara başladılar. Fakat to
pu sahadaki su birikintisi ve çamur 
!arından kurtararak gol yapmak 
bir türlü mümkün olanuyordu. Ni
hayet Galatasaraylılar 25 inci da
kikada Süleymaniye beklerinden 
Ruhinin topu elle tutması neticesin 
de kazandıkları bir penaltıdan Sa
limin ayağile ilk gollerini kazandı
lar. Bundan dört dakika sonra Nec 
detin ortaladığı topa yetişen Bü
lent topu ikinci defa olarak Süley
maniye kalesine soktu. Biraz son · 
ra da birinci devre 2-0 Galatasara 
yın üstünlüğü ile nihayetlendi. 

lkiııci devreye Süleymaniyeliler 
çok canlı bir vaziyette başladılar. 

Fakat 39 uncu dakikada Eşfak w 
41 inci dakikada da Salim vasıtasi 
le iki gol yapmıya muvaffak olan 
Galatasaraylılar maçı 4-0 kazandı
lar. 

'Ru maçta her iki takım da çok & 

nerjik bir oyun çıkardılar. Süleyma 
niye müdafaasından Ruhi milstes • 
na hepsi vazifelerini yaptılar. Diğer 
oyuncıılar da çamur yüzünden bek· 
lenilen oyunlarını gösteremediler, 
Hücum hattında Nedret çok çalış

tı. 

Galatasaraya gelince: Müdafaa-

"" Celal ve bilhassa Musa muvaf -
oldııla.r. Hücum hattında birin-

ci devrede Eşfak ikinci devrede 1'• 

!im temayüz ettiler. 

Beşiktaş 5 - Topkapı O 
Günün son maçını Beşiktaş il~ 

Topkapı takımlannın karşilaşmah-

rı teşkil etti. 

Oyuna Beşiktaşlılar başladıJa,., 

Hakkıdan güzel bir kafa pası ala'!. 

Şeref kafa ile ilk golü yaptı. Bun • 
dan sonra oyun 32 inci dakikaya 

kadar devam etti. Bu arada Şeref-

ten bir pas alan Hayri Beşiktaşı ·ı 

ikinci golünü yaptı. Beşiktaşlıia:-
bir de penaltı kaçırdı ve devre 2-0 
Beşiktaşın, galebesile bitti . 

tkinci devrede 3 gol daha yapa 1 

Beşiktaşlılar maçtan 5-0 galip <'ı,_ 
rak çıktılar. 

Kurtulın O - Beyoğlu • O 
Gayri federelcr arasında devanı 

etmekte olan stadyoın !iki maçları-

na dün haı:anın yağmurlu olması 
yüzünden bir deniz manzarası alan 

Taksim sahasında devam edildi. 
Günün en mühim karşılaşması • 

Kurtuluş takımı ile Beyoğlu spor 
ara.•ında cereyan etti. 1500 kişi ka 

dar bir seyirci kütlesi önünde yapı

lan bu maç sahanın olduk~a çamur
lu olmasına rağmen oldukça heye • 
canlı cereyan etti. Şazi Tezcanı:ı 

idare ettiği m<Içın birinci devre~i 

her iki tarafın gayretlerine rağmen 
sıfır • sıfıra berabere neticelendi. 

. İkinci devre : Bu devrede de rüz-· 
giirı lehine alan Kurtııluş arka. arka 

· ya. yaptığı hücumlarla Beyoğlu spor 
kalesini çok tehlikeli vaziyetlere sok 
tu. Fakat bu devrede her iki takım 

da sayı çıkaramadığından maç sıfır 
sıfıra beraberlikle neticelendi. 

Sabahleyin yapılan bu klüplerin 
B taloınlan maçı oldukça heyecanlı 
geçti. Neticede Kurtııluş B takınu 
2-0 maçı kazandı. 

ikinci küme maçları 
Süleymaniye stadında. dUn yapıl 

ması lbımgelen ikinci kUme ma<;-

lan sahanın fazla çamur olma.em 
dan dolayı yapılam&.ını§tır. 

Top kalede gol 



• 

Ocak Başı oda 

- Kıırdeşinizin bu husustaki fik 
ri ne ? 

- Bilmeyorum. Fakat son za
manlarda biraz k·derli gı'lıi görü:ıU 
yor. Eskiden tanıyor muydtuıuz? 

Den gayet slikUnetl~: 
- Hayır dedi. Ne için sordu -

• aua? 
- Hiç! Belki Avrupada ta.nış

mışsını:uiır, diye sordum. Geçen yaz 
Avrupaya bir seyahat yapmL~tı da. 

- öyle mi? Ne taraflara gitti! 
- Londraya, Pari.se, Biyariç, .• 
Genç ada:n dalgın dalgın: 
- Biyariç, güae1 şehir, hangi ay 

da bulımı.yol'du ! 
- Eylill ayında idL Bütün eeya

lı.ati mildd.etlııce, hava gayet gllzel
mlf çok eğlenmlııJer. 

- ~ de beraberdi değil 
mi T 

- Hayır! Naıısiyi arlradışlart 

glltUrmüştU. Beni ld!çiik diye yanla 
rma almadılar. Bakın hatırıma gel
di, bu ak§&m. yemeğine sis w Bile 
davetllıslnls. Klan. teyze ıı.riııd~ 
bffiı•ua ııbı çok tyt bir te.ır lılrak
IDJllD!I. Slzl fevkal&de ııevtııın w 

zeki bir geoç olarak taoıyor. Kü~üı< 
isminizi öğrenebilir miyim? 

- Trevor. 
- Trevor? Trevoı· Deaeon? Gil-

zel isim, şimdi aramızda konuşa · 
lıın. Ben sizi Treı•or diye çağıra -
cağun, siz de bana Rut dersiniz. 

- Teşekkür ederim Rut, Yalnı7. 
ııunu söyliyeyim ki ismim Deaeotı 
değil, Dendir. Mre. Brenzlere bunu 
söylemek istedim ise de muvaffak 
olamadım. 

Rut güldü. 

- Teyzem ismilıulan bir türlil 
hatınnda tutamaz. Haydi Trevor 
gi.mdi gidelim. Yoksa yemek zam&• 

nına kadar banyomu bitiremem .. 
:ll'anyana villaya geldiler. Bil dllşll.n 
celi bliyilk bir viski bardağını elin
de tutuyord.ı. 

Rut, iki gence : 
- Akşam yemeği saat 8 buçuk

ta. Tam saatinde geliniz. Yoksa 
teyzemi kızdınrsınız. Ben fırlıyo • 
ruın. 1şim var. 

Bir kelime söylemeden, Bil, vis 
Jd ıılfesinl g&ıterdl. Den içmedi. Dit· 
allnceli görünUyordu. Bile dönerelı:s 

1'KNllAaAft 

------ --
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- Stayton. Nansiye tefefon et
ti dedi. 

Bil bardağını masaya bırakara·t 

arkadaşını tetkik etti. 
- Peki ne olacak? 
- Ne istediğini acaba biliyo: 

musunuz? 

- Ha~·ır telefondan sonra Nan
siyi görmedim. Giyinmiye gitmiş ol 
malı. Valizinizi getirdiğinize mem· 
nun oldum. Bizi yemeğe davet et -
tiler. 

- Rut'ta söyledi. Şüphesiz ki, 
kendi hesabınıza daveti kabul etti
niz değil mi? 

- Tabii! 
- ~te bu olmadı. 
- Aldırmayın Trever. :t.atediğinu 

' 

zaman, yemekten sonra derhal Nev 
yorka gid .. rim. Bu ciheti merak et
meyiniz. 

Den gözlerini villıinııı pencerele
rine doğru çevirerek: 

- Burada rahatça konuşaıruyo· 
ruz. Gidelim mi? 

Evin önünde bıraktıkları otomo
bile doğru yürüdüler. 

Den: 
- Vaziyet biçimsiz. Halbuki yal

nız başıma hareket etmek mecbu • 
riyelindeyim, dedi. 

- N ansiden İj0 yarıyacak ma!O.· 
mat elde edebildiniz mi? 

- Söylememekte inat ediyor. 
- Rontz'un cesedini bulduklan-

nı öğrenmiş mi! 
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Döndüm: 
tffet karşımda idi. Pembe mo -

tiflerin süslediği uzun beyaz elbise
si, mehtabın altıntla daha güzel bir 
renk almıştı. Kumral saçlannın 

stlıılediği solgun siması, ttalyada
ki seyahatim, esnasında mUzelerden 
glSrdilğUm İtalyan üstadların ın mo
dellerininkine benziyordu. 

- Kuzinim benimle neden bu ka 

- Şimdi bu saatte Stayton -
dan öğrenmiştir. Fakat daha evvel 
bildiğini zannetmiyorum. Anlatmak 
için bana vakit bırakmadi. Bilhassa 
konuşmamızın başında gayet hiddet
li idi. Boyuna bana hücum etti. Ken· 
disini göz hapsine koyduğumdan şi
kayet ediyordu. 

Bil, otomobilin kapısını açarak 
direksiyonun başına geçti. 

- Trevor, kendi hesabıma, bu 
genç kızdan nahak yere şüphe t*:li -
yorsunuz dedi. Doğrusunu söylemek 
lazım gelirse, böyle bir genç kızın 
canilerle bir münasebeti olamaz. 
Rontz'la olan ali.kası kimbilir ne ka
dar sade bir şeydir. Her ne hal ise 
yapılacak en iyi iş, bu gece Nevyor
ka benimle beraber dönmek, şehir· 
de şöyle bir dola.şıp yatmak, sabah
leyin de zabıtaya gidip Brenk ile 
konuşmaktır. 

Den, cevap vermeden otoınibilin 
içine kuruldu. 

Bil: 

- Susuyorsunuz Den, dedi. Fik
r!nlzde hAll musır mısınız?• 

- Evet. 

Diğer taraftan müphem de ols~ 
tffetin sözleri ve ağlayışı bana çok 
baş döndürücü ufuklar açıyord•ı. 
Hayatımda, bu sozlerin, bir kadın 
agzında ne demek istediklerini çolt 
kereler anlamıştım. 

tffet ağlıyordu... Hem de be -
nim yüzümden. .. Bıı.na sitem ediyor 
du! .. Ve bunlar da adeta bir itiraf 
gibi tatlı sitem ediyor. 

Otomobil yavaş yavaş süratıeni
yordu. 

Den birdenbire: 

- Bil, Nansi Ayslevad'ın g~ 
yaz Biyariçe gittiğini biliyor muy · 
dunuz! 

-Hayır! Bunda bir fevkaladelil< 
varm ı ! Herkes Biyariçe gidebilir. 

- öyle, yalnız, Valda'da, diğer 
namla Gutyerez'de gidebilir. 

Bir saniye, Tornley, gözlerini yol· 
dan ayırarak Dene baktı: 

- Anlamağa başlıyorum, dedi. 
Fakat ne derseniz deyiniz, Nansi'ııiJl 
aleyhinde hiçbir şey bulamıyacağı • 
ruzdan eminim. 

Den mahzun bir tavırla: 
- Bunıl bana mı söylilyorsuııu• 

diye cevap verdi. Fakat Bil, zabıta· 
ya müracaat ettiğimiz gUn Nansi'ııln 
ismi, bu karışık işlere girecektir. 

- Bu doğru. 
- işte, ilimdi neden burada ıcal· 

mak istediğimi anladiruz. 

Otomobil süratle uçuyordu. Gü • 
neşlıı aon ışıklan asfaltı caddeyi ade 
ta altına boyam!§ gibi idL Den bir" 

d.enbiıeJ ( Devamı var ) 
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Tasarruf ve Yerli 
Malı Haftası Bitti 

~aştarafı Üçüncüde) 

ıııyor. Tasarrufu korumak, kre-
1 

diyi genişletmek faizi ucuzlat
mak, görgü ve bilgiyi arttırmak, 

mali :fedakarlıklar bahasına teş

vik ve himayelerde bulunmak, 
yol, liman ve su işleri yapmak teş 
kllAtlanmayı, iyi fiyatlarla aatışı 
temin yolundaki faaliyetler mey
dandadır. 

Çift.çi, madenci, sanayici, iş sa
hibi veya işçi gibi her mesleğe ve 
istihsal •ubesine mensup vatandaş 
lanmda~ tam bir emniyetle ve mil 
1! menfaatle de hizmet ettiklerini 
düşünmenin vereceği hususi bir 
şevk ve gayretle daima daha iyi 
daha ucuz ve dnha fazla istihsale 
çalışmalarını rica ederim. 

En ileri ve en r~fahlı millet ol
mak hedefine silratle varabilmek 
için devlet.çe giri~ilen faaliyetler 
her fıreatta izah edilmi~tir. Ta
mamlanması çok yaklaşmış olan 
birinci lıeş senelik sanayi progra
mımız malftmdur. Bu programı 

bitirmeden geçen sene üç senelik 
ikinci bir maden programı ve mü
teakiben bu ikinci maden progra
mını da ihata etmek üzere bu se
ne dört yıllık ilçUncli bir pilin ka
bul ve ilin edildi. 

Şimdi bir taraftan birinci be~ 
senelik programın ikmaline çalış

makta, diğer taraftan yeni dört 
senelik planın tatbikına başlan -
mış bulunulmaktadr. 

Birinci beş senelik pı·ogranıın 

tam tahakkuku 107 milyon lira 
ya mal olabilecektir. Yeni dört 
eenelik plan başlıca modern ve 
lüzumlu bazı sanayi i"tihsalllh
nın arttırılmasını, iktisadi istikla
limizi ve milli müdafaamızı koru 
yacak yeni sanayi milesseseleri 
tesisini, limanlar ve büyilk elek
trik santrallerinin inşasını, de
niz ticaret filomuzun ve tersane
mizin ihyasını, bunlarla. irtibatı 

olan birçok küçük büyük işlerin 
yapılmasını istihdaf etmektedir. 
Yeni planın tatbiki ile bugünkü 
maden istih•aliitımızın kıymeti 

iki misliııe çıkacak ve sa.nayı ıs
tihoallltıııın kıymeti de 300 mil
yon lirayı geçecektir. 

Bu rakamlan arzederken, ııon 
on sene içinde maden ve sanayi 
ııahasında umumiyetle iki misli 
istihsali yaklaşmakta olduğunu 
cumhuriyetin büyük bir feyiz ve 
ınuvaf!akıyeti olarak memnuniyet 
le ve iftiharla işaret etmek iste-
rim. 

Aziz dinleyiciler, 
Tasarruf hareketlerine atfetti 

ilmiıı:, büyük dikkat milli istihsa
lltın arttınlması davamızda çok 
BJ!a alikalıdır. Çünkü, medeni ma 
nasındaki, tasarruf yalnız sahibi
nin kendisine ait bir ihtiyacı ola-

mekııizln istih.sa!Jmlzi ve ihracatı
mızı muntazaman arttırmak ve 
memleketimizin normal hayatını 

tazyik etmiyerek imar ve kalkın
ma ve milli korunmak icaplarına 
en uygun bir şekilde ithalatı isti
kametlendirmek dikkatimizin esa 
sını teşkl etmekediı'. 

Ticaret anlaşmalarında klering 
takas ve tediye nisbetleri tesisi 
usulleri müvazene prensipimizin 
zaruri tatbik .;ekilleri olmuştur. 

Serbest mübadele ve tediyenin 
mümkiln olabilecek bir devrenin 
husulilne hem harici ticaret müva
zenemizi korumak ve hem ihra
cat mallarımıza temin ettiği yilk
sek fiyatlardan müstahsilimizi is
tifade ettirmek kabiliyetini gös
teren bu usullerin idaresine mec
buruz. 

Evvelce aktcdilmiş olup meri
yetleri bu sene ·de devam eden bü 
tün ticaret anla~malaı·ına ilave
ten bu ı;ene zarfında yenilenmiş 

olan İ·veç, Rumanya, Çekoslovak 
ya, İngiltere, Almanya, İtalya, 
anlaşmaları. harici ticaretimizin 
tımziminde faydalı olmuşlardır. 

Üç gün evvel Atinada imzalanan 
ve bugün Ankarada parafe edi
len Amerika anlaşmalarının da 
ayni faydalı tesiri gösterecekleri 
ümit edilebilir. 

Sevgili dinleyicilerim, 

Atatürk rejimi, Türkiyeyi e

konomi hedeflerine doğru yapıcı 
ve yaratıcı hareketleriyle her yıl 

biraz daha yakla~tırıyor. Arttır
ma ve yerli malı haftalarında mil
letçe bu yaklaşmayı görerek taze 
bir kudret ve gayret bulmaktayız. 
Güç olan başlangıç devresi geçi
rilmiştir. Fakat önümüzdeki sc· 
nelerin meçhul şeraiti karşı•ıııda 
milletimizi en müreffeh ve yur-
dumuzu en ileri bir "eviyeye yük
seltmek ve iktısadi i"tiklfıl ve var-
lığımızı koruma için vakit kııybet-
nıeksizin daha pek çok çalışma
ya Ye bütün güçlükleri iktiham 

ettirecek bir ~evk ile hazırlanmı
ya lüzum vardır. 

Ekonomi sava~ı içindeyiz. Türk 
enerıısı bunu da başaracaktır. 

Savaşlar kazanmayı bilen büyük 
Cumhurrehimiz !nönii ba<ımızda
dır. Biltiln memleketle karşı kar

şıya bulunduğum bu sırada hür

met ve tazimle Büyük Milli Şefi
mizi selamlamayı, iktısadt kalkın

ma savaşını bir milli cephe işi gö
rerek daima takviye ve teşvik et
miş olan matbuatımıza teşekkür 

etmeği ve rejimimizin iktisadi he
deflerine inanmış ve davamıza 

bağlanmış olan vatandaşlarıma en 
derin saygılarımı arzetmeyi bir 
vazife bilirim. 

rak kalmaz. Esham ve tahvilat """"'""""""'""'""'"""""'""'""""""""""" 
ve mevduat yollanyla devlet, ban-
kalılr, şirketler ve hatta bizzat 
Rahipleri elinde yeni istihsalin 
nıalırek kuvveti olur. Bu şekil

deki kullanmadan müte\·ellit men 
faatler de tekrar tasarruf hesap -
lanna ve orada tekrar istihsal sa 
balarına intikal eder. 

İşte, imar ve kalkınma işi muh 
taç olduğumuz milli sermaye ve 
kredinin başlıca kaynağı bu ta
llarruf hes& vları olduğundandır 
ki tasarruf hesaplan yekilnilnün 
her yıl kaybettiği artışlarda dai
nıa istikbalimizin teminatı miljde 
tini buluyoruz. 

Yurtdaşlanm, 

1988 senesi harici ticaretimiz 
ıreçen nes~lere faik bir inkişaf 

8eyn takip etmişbr. Ancak bu 
Bene ihracıt.t ~e ithalat müvazene- • 
,nıizin biraz aleyııte kapanması 
llıuhtemeldrr. Fakat bu halde 
bir sürpriz olmamalıdır. İhracatı
lııız ıreçen Y•ldan fazladır. İtha
ltıtımız da madeni mamulat, ma
ltineler ve fenni alat, nakil vası
~1.an ırihi istikbali hazırlamıya 
"'l:ihsali arttırmaya yanyacak 
lııevaddın muvakkaten ~oğalmagı 
il' ~ 
ısbetinde artını~tır. Ayrıca, bu 

11.l'tışın karşılığı Türk mallan ih
tacına tahsis edilmek üzere T. C. 
~erkez Bankasındaki klering he
'-ı>lanna geçm!.~ bulunuyor. 
~ llüvazeneli bir haılct ticaret 
0Utikamızdan ula lııhlrat et-

Yeni Romen partisinin 

te•kilatı 
Bükreş, 18 (A.A.) - "Milli Röne 

sana cephesi., ismini alan Romaıı3a 

nın tek partisi, dün ilk defa olarak 

toplan!DJŞtır. Parti nizamnamesinin 
tanzimi için dört azadan mürekkep 

bir komisyon teşekkül etmiştir. G<· 
lecek hafta iiza kaydına başlanacak 
ve bütün Romanyada propaganda 
toplantılan tertip edilecektır. Dola 

şan bir şayiaya göre Kral Karo! bu 

partinin fahri riyasetini deruhde e
decek ve Dahiliye Nazın Calinesko 

partinin umumi katipliğine tayin e
dilecektir. 

Macaristanda Yahudi 

aleyhdarlığı 
Budapeşte, 18 (A.A.) - Diin ılk 

defa olarak Budapeşteniıİ bazı ma· 
ğazalarının vitrinlerinde halka ır ii 

essese sahibinin arl olduğunu bildi 

ren levhalar kondu&u gbrülıniişfür. 

Çek ve Leh cumhur reisleri 

görüşecelı:ler mi ? 
Budapeşte, 18 (A.A.) - "Esti 

Ujsağ., gazetesinin öğrendiğine gii

re Çek devletinin yeni reisi Hacha, 

Noel yortusu esnasında Tatra mın 

takasında Polonya Cumhurreisi 

Koacicld ile buluııacaktır, 

Yf.NlSABAh 

Türklerde ~'9;, 
Rakamına ai* 
Telakkiler 

Dedelerimizin tslam olmazdan 
önce, şamanizm akidelerinin tesiri 
altında "9,. rakamına ''erdikleri 
manevi kudsiyeti izah edebilmek 
için, §amanizmin, en karakteristik 
vasıflannı gözönünde bulundurmak 
icap eder. 

Türkler şamanizın totemlerine 
göre semayı (9) kat olarak tasar -
!arlardı. Göğün 9 uncu katı mukad 
desti. Çünkü orası, Tanrılar Tanrısı
nın makamı idi. 9 uncu kat yerin 
altı da mukaddesti. ÇiinkU orası da 
(karanlık ve hayır tanrısı Erli1< 
han) ın makamı idi. Bu mAnevi bağ 
lantılar dolayısile Türkler 9 raka· 
mının (ha yır ve karanlık) getiren 
bir hususiyeti bulunduğuna inanır
lardı. 

Şamanizm devrine ait totemler 
tetkik edilince, Y.ine bu dinin bariz 
karakterlerinden en mühimminin 
(kahramanlık ve şecaat) esasınt< 

SPOR 
(Battarafı 5 inci aayfada) 

takımlan arasında yapılan maçı 3-(1 

Doğanspor kazandı. 

Bundan sonra karşılaşan A t.eıı ve 
Yamanlar talmnlan, aşağı yukan 
müsavi kuvvette olduklanndıın bi
ribirini yenmek için çok ~.alı,>tılar ve 
neticede müsait fırsatlardan dalıa 

iyi istifade etmesini bilen Ateş ta· 
kımı 2-1 galip geldi. 

Sonuncu karşılaşma, Alsancak ve 
Üçok takımları arasında yapıldı. 

İzmirin bu iki kuvvetli takımının 
karşılaşması seyircilere zaman za· 

man çok heyecanlı dakikalar yaşat 
tı. Bu oyunun da neticesinde Alsan 
cak rakibini yenmiyP muvaffak ol
du. 

Beykoz: 7 - Hilal: 1 
Dün her sahada olduğu gibi Şe -

ref stadında da li1' maçlarına de
vam edildi. Giinün ilk maçı Hilal -
Beykoz takımları arasında yapıl -
dı. 

Oyun Beykozun sohlan seri bir 
hücumile başladı. Kazımdan güzel 

dayandığı görülmektedir. bir pas alan Şahap Beykozun ilk 
Atalarımız, o devirlerde yer ve gök golünü yaptı. 

Franko mütareke 
kabul etmiyor 

Burgos, 18 (A.A.) - tspanyc.J 
dahili sulh komitesinin Papaya ve 

Olimada toplanmış bulunan Aıncıi 

kan devletleri konferansına mUrıı.· 

caat ederek Noel dola.yısile bir ay
lık bir mütareke akdini teklif etme 
!erini istiyeceğine dair olan haber -

ler burada hayretle karşılanmıştır. 

Çünkü, Frankor.un vaziyeti kati · 
yen değişmiş değildir. Ne mütare -
ke ne de herhangi mutavassıt sure
ti hal mevzuu balısolamaz. Nihat ka 

rar silablarındır. Eğer Papa veya 
Amerikan dev:etıeri bu teklüi ta

hakkuk ettirmek için tavassutta bl•. 
lunınak isteı ]erse kendilerine naıi

kiıne red ce\·abı Yerilecektir 

Polonyada müthiş 
soğuklar 

Varşova, 18 (A.A.) - Soğuklar 

gittikçe artmaktadır. Şarki Karpal 

!arda kaydedilen hava suhunetinin 
en alçak derecesi sıfınn altında 30 

dıır. Birçok nehirler buzlarla 
tülmüştür. Nehirler üzerinde 

!er işliyememektedir. 

ör -
gen.i 

istiklal Takvimi 
Senelerdenberi Osman Bey 

matbaası tarafından neşredilen 

ve bfiyilk bir rağbete mazhar olan 
"latikli.l takvimi" nin 939 senesi
ne ait olan nü haoı muhtelif renk
li bir kapak içinde ve vakitleri gög. 
teren cedveli muhtevi olduğu hal
de nefis bir surette tabedilmiştir. 
Kitapçı ve kırtasiye magazaların
da 15 kuru~a >atılmaktadır. Oku
yucularımıza tavsiye ederiz. 

Sultanahmet S üncü "ulh 
kuk mahkemesinden-

hu· 

Davacı k Telefon direktörlü. 
ğü avukatı Emin Raif tarafından 

Maçka Eytam cadde•i No. 79/1 
de Ömer bakk, 1 oğlu aleyhine 
38/1361 No. lu dosya ile açılan 
33 lira 43 kuruş alacak davasının 

)'apılmakta olan muhakemesinde 

müddeialeyhin ikametgahının meç 

telakkilerini bu şekilde tasavvur Oyun bundan sonra tamamen 
ederek Tanrılar Tanrısına ibadet · ortalarda cereyan etti. Ara sıra, ka 
ten gönüllerini sıyırdıkları takdir· . le önlerine yaklaşan akınlar dah:ı 
de, Tanrılar Tanrısı zayıf düşer, ye- ziyade çamura saplanıp kontrolleri· 
rini kuwet alan karanlık Tanrısı ni kaybediyordu. Beykoz bir ar:ı -
Erlik kaplıyarak Türk ~avmini zul !ık Şahabın ani bir atışile 11 inci da 
met ye musıbetıcrile helak eder sa- k'k d 'k· . 1 .. ·· ptı Artık --------------· .... . 'k 1 t 'riJedi . ı a a ı ıncı go unu ya . \ 
nırlardı. Bu. ıtı " esı r kı, Hilalin bozuk o unu nazarı dikkate 

bul olma ına binaen ilanen yapılan 

t.cbligata rağmen mahkemeye gel
memi* olduğundan berayı istiktap 
gelmiyecek olursa istiktaptan çe
kinmiş addiyle mübrez mukavele
nin kendisine aidiyetine karar ve
rileceği hususunun ihtan suretiy
le muameloo aıyap karannın teb
liğine ve muhakemenin 17-1-939 

tarihine müsadif Ralı günil saat 
14 e talikına mahkemece karar ve
rilmiş oldujtundan tarihi ilandan 
itibaren 5 gün zarfında itiraz edil
mediği takdirde gıyaben hükllm ve 
karar ,·erileceği ilanen teblii olu-Türkler, "Erlık han,. ın yeraltındafi d y 

.. k lı" bo"d k çarpıvor ıı. ~ıkıp yer yüzünu aran ga g u ·. . . 
1
• b"r• 

4 Eyliil 
tan sonra (9) kat semaya yüksele· 27 ıncı dakıkada Şahap p ase ı ' 
rek Tanrılar Tanrısını kapla.ması . şiltle, topu Hilfil ağlarıııa taktı1 . H' 

Haftalık memleket 
gazetesi 

nur. (938-1361) 

- ı ak için kuvvetli b !un· 29 uncu dakıkada da Z<>.vne ı· . na maru o m u _ . _ .. 
1 

b. ·· • ' 
Sultanahmet 3 üncü sulh hu

kuk mahkemesinden: 
no ''" 1 d B d T .. k k lalın yegane sayısını guze ır ~Uc-nııya ~ır ar ı. u a ur av~ j 

Sivasta bu isimle genç 
gazeteci arkadaşlarımızdan 

Neş'et l\'afiz Dumanlıoğlu 

tarafından bir gazete çıkarı
lacaktı~. 

Davacı ı.. Telefon direktörlil

ğü avukatı Emin Raif tarafından 

İs. Galata Yusufyan Han ikinci 

katta Kemalettin aleyhine 

38/l:l66 No. lu dosya ile açılan 

115 lira 86 kuruş alacak dava•ı

nın yapılmakta olan muhakeme~iıı 

minin ancak Tanrılar Tanrısına kal le yaptı. 

bini bağlayıp dua \"C niyazını eksi" , Birinci denenin bitmesine 3 da· 1 

ctmemesile kabil olurdu. kika kala Ali, Şahaptan aldığı gü · ı 
zel bir pası gole tahvil etti \'e devı~ 

Dedelerimiz, iyilik ve fenaıwn de bu suretle Bcykozun galebesi'c 
bu iki mabuttan gelebileceğine za bitti. 
bip oldukları i~in bir harpten şa

yet mağlüp çıkarlarsa, bunu Erli;< 
Tanrının galebesine, muzaffer olu:· 
!arsa Tanrılar Tanrısının Erlik Tan 
rıya galebe çaldıgına ve binaena · 
leylı Ulusun kuvvetli bulunduğuna 
inanırlardı. Bu telakki iledir ki, a-

talarımız l lam olmazdan önceki bi 
yük devlet ve medeniyetlerini kur
dular. 

Şu kısa izahattan da anlaşılaca~ 
üzere (9) rakamı Türklerde eski 
manevi telilkkilerile bil' kudsiyet 
mefhumunu ifade ederdi. 

Bugün, gerek Türk illerinde V'? 

gerekse Anadoluda halk adetleri · 
miz tetkik edilince, dedelerimizden 

miras kalıp kutsi hüviyetini aşağı 
yukan değiştirmemiş olan "9,. ra· 
kamına ait halk dilinden her gün 
sık sık işltiğimiz şu (9) örneği ver
meyi faydalı buluyorum; 

"Allah (9) da verdiğini (8) de al 

maz.,. , "9 ayın son çarşambası bir 

araya geldi.,, , "9 öksllzle mağara. 
ya mı kapandın?,. , "Doğru söyliye
ni 9 köyden kovarlar,. , "Boğaz 9 
boğumdur. Derler.,. , "Cebinde (3) 

kuruşu yok (9) kubbeli hamam yap 
ınıya kalkar.,. , "Elin 9 keçisi, 8 ko
yunu .. neme gerek." , "Deli bir taş 
atar 9 akıllı çıkaramaz... , "Galiba 
bana (9) doğurtacak . ., gibi.. .. 

• 
tsllinıt devirlerde teşekkül ede'l 

sembollerimizden, savaşta "ölür -

sem şehit .. Kalırsam gazi olacağım,, 
Amacı, Türklerirı cihan tarihi içe

risinde, fslam dünyası arasında 

"kahramanlık ve şecaat,. in göz ka
maştıran bir şehamet avizesi olup 
kalınası sebeplerinden biri değil mi 
dir? 

Çanakkale, 1nönü, Dumlupınar. 

buna en güzel ve en son bir hama -
set yaprağı daha açmamış mıdır? 

• •• 
9 numaralı evimde saat 9 sula -

nncla 9 rakamına ait şu satırlan bi· 
tirirken, kalemime: Beni de yaz! 
der gibi takılan şu fevkalade (9) la 
rı da buraya yazmadan gönlüm f.ı
rahlayamıyacak: 

9 Nisan 1589 da Koca Sinan ci· 
han değer Abidelerini bize emanet 
etmişti 

9 Sonkiııun 1921 Birinci 1nömi 
eavaııı idi. 

9 N"ısaıı 1922 Urfanın kurtuluşu 
idi 

9 EyUU 1922 1zmlıiıı kurtuluşu 
idi 

Ve nihayet: 

9 BirincikAnun 1938 de Milll Ş&-

fkincı devrenin 13 üncü dakika -
sında Kazımm, güzel bir şekilde in 

dirdiği topu Şahap gıkı bir şlitle be-· ıııma-
meçhul olmama binanen i-

Janan yapılan tebligata rağ 
Göz Ilekimi-

~inci d~fa Hilal ağlarına taktı. 1 •• •• 
Bundan sonra Beykozlular 2 gd Dr. Şukru Ertan 

daha çıkardılar ve maçtan da 7-l 
1. ktıl Cağaloğlu Nuruosmanİ)., cad. No. ga ıp çı ar. 

K k 1 b h ft 5 Dr. Osman ~~raft'ttin arıartmanı 
ır OiU arına u a a 

men mahkemeye gelmemi' 
olduğundan be rayı istiktap 
gelmiyecek oluna btiktaptan çe

kinmi~ addiyle mübrez mukavele. 
nin kendisine a:diyetine karar ve

rileceği hususunun ihtan suretiyl& 
muameleli gıyap karannın tebllği 

ne ve muhakemenin 17-1-939 ta

rihine müsadif salı gilnü saa U e 
talikına mahkemece karar veriJ.. 

miş olduğundan tarihi ilandaa iti
baren 5 gün zarfında itira:ı edil

mediği t.akdirde gıyaben hüküm v& 

karar verileceği !Hl.nen teblit olu-

başlanıyor 

Beyoğlu halk evinin her sene P••••••••••••••• 
tertip ettiği kır koşularının birin-

cisine önümiizdeki pazar giinün-ı 
den itibare. başlanacaktır. Halk-

e\'i bu sene yapılaca~ ~ır -~oşula.rı 'j 
geçen yıl olduğu gıbı dıger bol
gelerin şampiyonlarını da dav&l 
edecektir. 

Bir Rum~n takımı geliyor 

2.iihrevi ve cilt haıtaııkları 

Dr. Hayri Om er 
Gğleden ıonra Beyoğlu Ağacami 

karşı"ında No. 33 Telefon 41358 

Beden terbiyesi Genel Direktür · "••••••••••••
lüğü tarafından fstanbul, Ankara, nur. (938-1866) 

İstanbul Belediyesi İlanları 
tzmir bölgelerinde ecnebi temasla- ı 
rının fazlalaştırıla.cağını yazmıştık. 
Bu cümleden olmak üzere önümti7. 

deki yılbaşında memleketimize Bü~ ••••••••••••••••••-•••••••• 
Temizlik amelesi için diktirilecek olan ve beher takımının dilı.i~i· reş muhteliti davet edilmiştir. Ru-

menlerle yapılan müzakereler müs· ne 65 kuruş bedel tahmin edilen 1200 takım elbisenin diki,i açık ek
bet neticeye bağlanmış olduğun • siltmeye konulmuştur. Şartnamesi levazım müdürlilğilnde görülebil!r. 
dan misafirler bti ayın 31 inde An· İstekliler 2490 sayılı kanunda yazlıı vesika ve 58 lira 50 kuruşluk ilk 
karada bulunacaklar ve orada iki 
maç yaptıktan sonra şehrimize dö · 
nerek önümüzdeki ayın 8 inde de !<; 
tanbul muhtelit! ile üçüncü bir mü
sabak\ı. yapacaklardır. 

Bundan başka önümüzdeki Kur· 
ban bayramında Yunan muhteliti de ı 
şehrimize gelerek birkaç müsabak l 

yapacaktır. Aynca önümfizdeki ilk 
baharda Macar ve Bulgar milli ta
kımları da §ehriınize davet edilecek 
tir. 

Romc'l Yahudileri~in muhacereti 
Bükreş, 18 (A.A.) - Romen ma 

kamlan büyük harpten sonra Ro -
manyada yerleşen Yahudilerin mu· 
hacereti hakkında hükfımet tarafın 
dan tanzim edilen projenin tatbiki· 
ne geçmek üzere Romanyadaki Ya 
hudi cemaatleriyle müzakereye gi· 
rişmişlerdir. Bu projeye göre üç sc 
ne içinde 150,000 Y ah udinin memle 
keti terketmesi lazungelmektedir. 
Söylendiğine göre bu muhaceret i· 
çin Romen makamları Yahudi te
şekküllerine liizımgelen nakdi m1" 
a.venetlerd~ bulunacaklardır. 

fimiz lsmet 1nönü Kastamonuda 

halka: "Bfitün vatandaşlann maddi 
ve manevi seviyelerini yükseltmek 

fikirlerile meşbu., ilk kıymetli söz

lerini verdikleri gündilr. 

A. Bıı.lm Gökoğlu 

teminat makbuz veya mektubile beraber 26-12-938 

at 14 buçukta daimi encümende bulunmalıdırlar. 
pa:ıartesi gilnlt ~,.. 

(B) (8982) 

1939 Yılbaşı 
Hava kurumu büyük Piyangosu 

BÜYÜK İKRAMİYESİ 

500.000 Liradır 
Ayrıca: 200.000, 150.000, 100.000, 70,000 

60.000, 50.000, 30.000, 20.000, 15.000 Liralık 
ikramiyelerle 

( 400,000 ve 100.000) Lira ilk iki adet 
mükafat vardır. 

Keşide Yılbaşı gecesi yapılacakbr# 
Biletler (2,5), (5) ve ( 10) lirahktır. 

Vakit kaybetmeden hemen biletlerinizi alınız. 
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------------------- --

T .iŞ BANKASl'nın 
939 KUMBARA İKRAMİYE PLANI 

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

1 İkinciteşrin tarihlerinde çekilecektir 

•···•······•·· ı·KRAMl.YELER • ······························································ :ı··········... ··························································••..:"" 
- 1 :. •• •• •• •• 
ii' 1 Adet 2000 liralık _ 2.ooo Lira ii •• •• •• •• 
55 5 1000 5.ooo E5 .. '' '' '' .. 
K 8 500 4 S g ,, 11 = .ıJOO " .., .. .. 
:! 16 '25o = 4.ooo !i .. '' '' ,, .. •• •• :: 60 loo 6.ooo ii .. '' '' '' .. .. .. 
!! 95 5o 4.750 :: .. '' '' .. 
:: 250 25 6 25 :: :i '' '' . o :: .. - :: 
ii 435 32.ooo ii .. .. 
............................................................................................................. .,: •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
T. İş Bankasına para yatırmakla, yalnız para biriktiroıiş olmaz, 

zamanda taliinizi d:! denemiş olursunuz. 

t\ÇIK EKSİLTME iLANI 
Haydarpaşa Lisesi Satınalma Kurumundan : 

Cinci: Kiloou Tahmini bedeli Tutarı İlk temi- İhale gün ve 8aatl. 
Kuruş: Lira na tı Ii ra 

Tank eti 

Hindi eti 
3000 
6500 

51:> 

48 
17-iO 

3120 :165 22-12-9:}8 Per•enıbe 'aat 14. 

Ayva 

GUmil.şhaııe elmu 
Portakal <80 Iik) 

Kayısı (çekirdek 1) 

Ceviz iei 

Çam fıstık 

Kuru Üzüm (No. 12) 

5000 

6000 
ı.;ooo ad. 

!ıiOO 

1000 
;;oo 

2500 

11 
ıs 

4. 

.6 
!'jf) 

[ıjO 

2;; 

- ---

550 

1080 
600 

2230 

1200 
55G 

~ıoo 

625 

Açık 

~68t 22-ll'-93;\ per~eml•e sa~• ı 4.30 

~62 22-12-938 per~embe saat 15 
Kuş Üıumü 500 20 100 Açıl< 1 

Kuru incir 
emdık içi (kı.·ı·ulmu~) 

Üryani Erilr 

Taban hei\"aP' 

Pekmez 

Taban 

Tel kadn; ıf 
Yaııı;ı kadayıt 

Tereyağı 

K11Tmak 

1500 
~00 

1500 

ıooo 

3000 

3000 
1000 
1000 

1500 

500 

2:1 

!lO 

25 

31 

22 

36 
22 

,>· 
'..!O 

120 

135 

345 
120 

375 

4815 

1360 

660 

101'0 

220 
2111) 

1800 
675 

264 

186 

22-12-938 per~embe ,aat 15,30 

As,ı.\c 

.. 
~2-12-938 perşembe saat 16. 

2475 Açık 

Haydarpaşa' Lisesi Pansiyonu için yukarıda cins, miktarı, tahmin bedelleri, ilk teminatları ve eksilt

me g11n ve saatleri yazılı yiyecekler parti halinde açık eksiltmeye konulmuştur. 

Eksiltme Beyoilu lstikUU cadde.~i Karlman karşısında liseler alını ve satım komisyonu binası içinde 

top lan:ıcıık komisyonda yapılacaktır. 

latekliler ~artnameleri mektepte görebilirler. İsteklilerin belli gün Ye saatte cari sene Ticaret Odası v• 

Ukaaiyle birlikte komisyona ııelme leri. (8894) 

PASTİL KATRAN HAKKI Öksürükleri kökünden 

keser tecrübelidir. 

' 

günü akşamı 

VAN GÖLÜ 
' 3 Perdı 

* l"tikl&l cadde"iıı ... 
Komedi Kmm 

19 - 12 - 938 

P<1zarte"i günü ak~amı 

Dama Çık mı~ Bir ı; i»:.ı 

2,30 da 

Dr. Besim Ruşen 
Cerrahpaşa Hastanesi Dahi

liye Mütehassısı Çarşıkapı 

Tramvay Dutalr Ah~n Ap. 

Deııiz Hastahanesi cilt ve 

1 zilhrevi hastalıklar mütehassısı 

DOKTOR 

Feyzi Ahmet Onaran 
Pezardan maada her sün 3 

cİen aonra h.aıtalarını kabul 

eder. 

Ad re~: Babıali Cuğaloğlu yo

lcuşu köşebaşı 48 Numara. 

19 KANuıcuı:vvu ıtJa 

En Müessir Diş Macunudur 

Diş 

Doktorıı 

Diyor ki: 

Yemek kırıntıları diş aralarındto 
çiğneme satıhlarındaki çukurlarda 
kalırsa ekşir ve hasıl olan asit 
mineleri bozar, dişlerin çürümesine 
yol açar. Hele bu asit:er bütün 
gece ağızda bırakıldığı takdfrde 
muzur mikroplar milyonlarca artar 
ve dişler sür'atle bozulur, beyazlı· 
ğını, ıağlamlığıoı tamamen kaybe· 
der. Ağzınızın sıhhat ve güzelliğini 
muhafaza etmek içi• : 

Sabah, Öğ!e ve Akşam Her Yemekten Sonra 

Dişlerinizi RAOYOLIN ile fırcalayınız 

..JU~·.Ş!VK•DüSUNENB·NES . . ' . 

UMUM VEKİLİ: NECiP ERSES .. 
CAlATA.ZUlFARUZ SOl<AI< , 
SESi./ HAN 

. 

VE GALATA 
N1121 

HEZAREN CADDESi 

Sultanahmet 3 üncü guJh hukuk 

mahkemesinden: 
Da,·acı h. Telefon direktörlüğü inhisarlar U. Müdürlüğünden : il'••••---------------------. .. avukatı Emin Raif tarafından Fa-i••••----------------------111 

tih At pazarı Refah sokak No. 69 1 - idaremizin Cibali Fabrikası için kadranlı ve otomatik tartııll OMRÜKLERDE iŞLER! OLAN 
MÜESSESELERE 

Çaker Yazaroğlu 
Gümrük komisyoncusu 

Galata, fthallt GümrOğü 
kar411ıot!a Muradiye Han. 

Telefon • 35, 95 

..... Or. Hafız Cemal ••••• • • : Lokmanhekim • 

1 Dahiliye Mütehassısı 
Di•anyolu 104 

Muayene saatleri pazar harl9 
her gün 2,6 - 6 sah, perşembe 

ve cumarteai ııbahlıln 9 - 12 
fukaraya T.22398 

Halk Maskeleri Satışı 
Türkiye Kızılay 
Cemiyeti Umumi Merkezinden: 

Cemiyetimiz tarafından oayın halkımızı zehirli gazlerd~n koru
mak için yaptırılan Halk Maakeleri 1-12-938 tarihinden iticaren 
1&tıfa arzedilmiştir. 

Ki.fi malumatı havi prospektüılerile birlikte ayrı ayrı kutular 
içinde bulunan bu maskelerden edinmek istiyenlerin Ankarada 
Umumi Merkezimize, İstanbulda Yenipoıtane civarında Kızılay ha
nında Depomuz Direktörlüğüne mOracaatları rica olunur. 

Yukuıda yazılı şatış yerlerinden perakende veya toptan, ya 
bizzat müracaat ederek ıatın almak i.tiyenlere veya memleketimi
zin her hangi bir yerinden paruını göndermok ıuretile aiparif ya• 
pacaklara ambalaj ve posta muarifi Cemiyetimize aid olma.lr. 
üzere beher muke altı liraya verilir. ___ .. , ________ ·-------------------

da Abdullah Naci aleyhine cinsten 1 adet 500, 1 adet 300 ve 1 adet 200 kilogramı tartabiJece1' 
38. 1363 No. lu dosya ile açılan 30 kabiliyette cem'an 3 adet baskül şartnamesi mucibince açık eksilt!Jl

9 

lira 75 kuruş alacak dava•ınııı usuliyle satın alınacaktır. 
yapılmakta olan muhakemesinde II - Hepginin muhammen bedeli 2500 lira ve muvakkat teıni· 
müddeialeyhin ikametgahının meç nah 187.50 liradır. 
bul olmasına binaen ilanen yapı- III - Eksiltme 30 - XII - 938 tarihine rastlıf1ın perşembe gu~il 

saat 14 de Kabataşta Levazım ve Mübayaat iUbesindeki Alım koıııı~
lan tebligata rağmen mahkemeye 

yonunda yapılacaktır. 
gelinmediğinden berayı istiktap IV - Şartnameler para~ız olarak her gün sözü geçen *ubedell 
gelmiyecck olursa istiktaptan çe- alınabilir. 

kinmi~ addolunacağının ihtarı su- V - Eksiltmeye iştirak etmek istiyenlerin fiyatııız fenni teklif 
retiyle muameleli gıyap kararının ve kataloklarını eksiltme gününden bir hafta evveline kadar İnhisar· 
tebliğine ve muhakemenin 17-1. !ar Tütün Fabrikalar şubesine vermeleri ve tekliflerin kabulünü ıııu· 
939 tarihine.müsadif salı günü sa- tazammı 'n vesika almaları lazımdır. 

at 14 e talikına mahkemece kar.ar VI - İsteklilerin eksiltme için tayin edilen ıı-ün ve saatte % 7·
6 

verilmiş olduğundan tarihi iliin- güvenme paralariyle birlikte yukarda adı geçen komisyona geJınelet• 

dan itibaren 5 gün zarfında itiraz '!!!!!!!!!il!!A!!n !!o!!I u!!n!!u!!r!!. !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!( 8!!7!!6!!0!!)!!!!!!'!~ 
edilmediği takdirde gıyaben hU-

küm ve karar 
te.bll&' olunuıı. 

verileceği il&nen 
(938-1363) 

Sahibiı Ahmet Cemalettin S A R A Ç O C L U 
Ne,riyat müdürUı Macit ÇETiN Baııldıiı Yet Jolatbaai ~bUJı:al,.a 


