
SA LJ 

20 
İlk Kinun 

iDARE YW 

lıtaaı...ı "*'Si ma•ly. 1'1 .. 14 
Telpıalı v-ı.e'bala ,...-1 

fetaa~al 

.. ""'··~· .... , . .. , · ~~ - · , .. ,, _, 

ABONE ŞAR ı LARI 
_,..... 1 .. 

IOO tez. -tıtl J400 K. 
IOO ltr. 1 a1hlı 1200 K. 
&80 Kr. 1 eylıfı IOO K. 

Her yerde 

3 
1938 

T elefoa ı - J07ff 

Blrillci rı1 - Ne. 227 GÜNDELiK SiY ASI HALK GAZETESi 

.O ltr. l aylıfı JOO K. r... ıt6a..._ _.,,..." .... 
........ ı,ı. ... 14, '·' •• 4 lira. 

KURUŞ 

Türk Gazetelerinde 
Ecnebi Propagandası -

F ransadan Gelecek İtalya Yahut 
Propagandalara Alet Olmayalım 

Türkiye Cumhuriyeti, Ecnebi Propaganda
ların Serbestçe At Oynatabilecekleri Bir 
Mübareze Meydanı Olmamalıdır 

Solda Fraıısada İtalya, Saida İtelyada Fraasa aleyhinde yapılan teıablirlerden iki r?rünü~ 

Mussolininin Nutku 
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~~ap~~::;~~:~~~~=!~r~;:~ Almanyaya Gidiyor i ı·smet lno"'nu"' Ve 
ııusu ls~nz dıye bağıranlar ttalyan- ! FRANSAYA GÖRE: 
lıu·. Fransız gueteleri oba olsa • 

;~!:~:z:::~~~:~~~":r:;::~ Almanya ile Mali Anlaşma imzalanacak Refık Saydamın 
tçla, hücuuılar Fransadan gelemez; ros 1 

!:!k~~~~;~ı;:::!ı::~;;::: Amerika İle Husule Gelen Ticari
1 Teşekkürleri 

vi olmadığını anlara. Fnruıızlann A l p • el /0 
• T • V 

Mussolinin Daha Münasip Bir Fır
satta ltalyanın Genişleme Emelle

rini resmen Ortaya Atacakmış 
itaıyaya yaptıktan bu hilcumlann n aşma ıyasa a yı ı esır ı aptı 
!lebebl ne imiş, bilir mlıllalz! Boma
dan gelen bu t.-lgraf havadisi onu 
da izah ediyor: Fransızlar Suriye. 
de hazırlanan nhlm lıidl8elerl bey
tıelmUel nazarlardan saklamak is
tiyorlarmış da onun için ortalıfı 
böyle gUrilltüye boğuyorlarmış. 

Ankara, 19 (A.A.) - Almanyıı 
ilo mali anlaşmayı imzalamak üze
re Berline gitmekte olan hariciyıı 

genel sekreteri, B. Numan Mene -
mencioğlunun riyaseti altındaki he
yet bu akşamki ekspresle Ankara-

dan hareket etmiş istasyonda baş • 
vekil nnmma kalemimabsus mildü-
rü Baki Sedes, hariciye vekili namı-

na kıtlemim!\hsuıı müdürü Abdullah 
Zeki, Fransa büyük elçldi, Rumanya 
orta elşisi Almanya maslahalgfu:an 
ve hariciye vekaleti erkanı tarafın -
dan selamlıınmışt.ır. 

Tiırkiye lle Birle~ik Amörika 
ar11sında uzun nıil<ldctttoııberi de-
vam edeıı müzakerelerin tam bir 

(Sonu 3 \\ncü ıayfada) 

Fransızların Suriyedekl vaziyet
leri hakikaten mütecaviz ve milte
alTız bir siyasetin eseridir. Fransız-
ların Suriyede bulunmalarını insani 1 •------,.,--_......_ ___ ,,.._,, _______ .;._.._.._ _ _.._ 

"e medeni pren~iplerle telif kabil de· 
ıb.ıdir. Fakat Tunus meselesinde 
llİındi meşru mildafaa vazlyetind~ 

bulunan Fransızların pek tabii olan • p ı t d 
infial ve galeyanlarını Suriyedeki ıran ar emen osun (1 
lıazırlıklan örtmek vesilesi diye 

l:östermek bıitiln cihanın akıl ve A •• k -ç• 1 h 
llıuhakemesi ile istihza etmektir. tatur ı ın z ar 
lıu türlil istibzalarm bir mahzuru 

\'ardır ki o da pek ileriye giderse Ed 
1 

T 
lıelı:lenen neticenin zıttı bir tesir yap ı· en eessu·· r 
lııa!an ve propagandanın tamamen 
aitim kalması tehlikesidir. Bu defa 
da işte böyle oluyor. . Ankara, l!J (A.A.) - B. M. 

Roma telgrafına göre, Frans:ı. Mecli~i bugün Refet Canıteziıı 
fatı dolayı:;irle İran parlılnıcıılo
suııda büyilk ölünün hatırasını ta
zizeıı ir11t edilen nutkun okunaca-

'<'unusa birtakmı bahanelerle, mu • başkanlığında toplanmıştır. 
valtkat olarak sokulmuş, sonra SÖ· Cel•enı·n açılmasını müteakı'p • ğını bildirmiş ve metni aynen a~a-
Züııü yerine getirmemiş. Pek doğru. reis, büyük Kemal Atatürkkün ve- (Sonu 3 Uncü aayfada) 
l912 de ltalyanın Trablusgarba kar- ==========================::: 
~ı yaptığını Frıuı.sa otuz sene 
lı:adar evvel Tunueta yapmıştı. 
lıöyıe bir hareketi biz, emperyalist 
.\vrupa devletlerinin zulllm ve te
CaViizüne maruz kalmış kavimler, 1 
takbih etmek hakkını haiziz. Fakat 
lYııi yolun yolculan biriblrlerlni na-
811 ayıplayabilirler! Fransa Tunusu 
~ bıraksaydı oraya ttalya teca
~ilz edecekti. lşte Trablusgarp ve 
l:ıtıırazı. harbi meydanda. Hattı bu
tllıı. Fransa Suriyeden çekilmemek 
lçiıt ayak ıUrilmesini, birtakım ba
lı.aııeler icat ederek Suriye işgalini 
~ bir wekle sokmağa çalışına
ıııııı da bu türlil korkularla izah e
~or. Suriye bir ecnebi lstllAsuıa 
h 111 kendisini müdafaadan lcla 
~IUnduğu için, kendileri çekilirse 

~~rierlni başka mütecaviz milletle
lin alacaklarını düşünüyorlar. ıtal
rllıılar geleceğine biz kalalım. dlyor-r. 
l' R.oma telgrafı Fransa hUkQme
;tı.in Suriye ile akdettiği muahede
~ 1 tasdikte tereddütifnU mevzuu-
\lıa ederek evvelce Tunusta tatbik 

;ltiğı siyaseti şimdi Suriyede tek
~ ar emelinde bulunduğunu söylüyor 1 

6 Suriye efkil.rıumuıniyeslni Fran

~ llleyhine kışkırtıyor. Eğer bu mu
l~~ı\a ve neşriyat faraza Şimal mem
llı 6tlert menbamdan çıkmış olsa i
~ı!1!~ bir rakabet ve emperyalizm 

""lQazalan mahsulü olmadığına; 

NlUe:rin Cahid YALÇIN 
.(Sonu 1 llnc:li aa:rfa1n1zda) 

Tramvay ve Tunel Şirketlerinin 
Heyet Umumiye lçtimaları 

Slrketlerin HükOmete Satılabilmesi 
idare meclisine Selahiyet Verildi 

icin 

Otlak!\ elektrik şirketi içtimaıadaıı bir lntıba 

Tramvay ve Tünel virketlerinin 
satın alınması etrafında Ankarada 
yapılan müzakerelerin lnkıtaa uğra
ması üzerine bugün Belçika.dan ge

leceklerini bildirdiğimiz diğer li&ll • 

hiyetli murahhaslar hareketlerini 
bir müddet için tehir etmişlerdir. 

Dün tramvay vıı Tünel ıirketTerinin 
Beyoğlu Metro hanındaki merke-

(Sonu 7 nci N)'fada}_ 

ist11nbul Parti \'İlayel kon
~resi münasebeti~· le Cumhur
ı·eisimize ve dahiliye vekili C. 
H. Partisi genel şekreterlerine 
gönderilen tazim telgraflarına 
aşağıdaki cevııplaı· gelnıi1tir: 

İbrahim Kemal Baybura 
C. H. P. ti koııgtt~i ba .• ıı,anı 

lotanul -
(' - Cumhuriyet Halk Parti

lisi İ"tanbııl İli kongre:;i roüna
,;ebetiyle bana kar~ı gösterilen 
ırnııml ve temiz rluyguları bil

diren telgrafınızı aldım. Çok 
mütchas,is oldum. Seygi ile 
te~ekkür eder ve verimli çalı~
malar ve daimi ba~arılar dile-
rinı. 

Qeiaicumhur 
lamet lnönü 

C. H. P . vilayet kongresi 
bat kanına 

lıtanbul 

.'ıırtimiziıı bütün vilayetler
de birgünde toplanmış olan kon 
grelerinin hepsinde Partilile
rin rejime 8arsılmaz bağlılığı

nı ülkü yollarında şuurlu yürü
me azmini Milli Şefimizin em
rinde prensiplerimizin tabakku 
kuııa haklı güvenini bildiren 
telgraflar .almaktayız. Tilrk 
milletinin büyük maksat ve biz 
met ~arfında bir daha toplaıı-

ISonu 3 ü .. cü oayfada) 

HER SABAH 

Bir faciadan alınacak 
dersler 

lzmirde Dolaplıkuyuda bir ya-
tında bir yavrunun boğazına kea
tane kaçllllf, anneai yavrusunun 
boiulmak üzere olduğunu görünce 
hemen Tilkilik eczaneıine götür -

-----
Ç EM BE HL AYN' iN l Z AHA T 1 
Peris, 19 (A.A.) - Stcfanı ajan 

sının muhabiri bildiriyor: 
Siyasi Psris mahfellerinde, Car

boniada söylediği nutukta Mussoli
ninin harici ~iyaset mcselelcriı•e Ye 
bilbal!Sa Fransız - İtalyan müru.
sebetlerine doğrudan doğruya tel
mihte bulunmadığı kevfiyetine işa

ret edilmektediı. 

:Bununla beıaber nutkuıı ıtalyan 
milletini kim olursa olsun lıeı kesm 
yüzüne, gözUnü kırpmadau bukm:ı
ğa muktedir olduğunu kaydeden kı~ 
mı, Mussoliııınin ltalyanın tabii ,. · 
mclleı-iııJcn hiçbir fedakarlıkta bıı-

lunmaınaga azınctmi olduğuna d•
ir bır delil addedilmelidir M ıli 

(Sonu 7 ncl sayfada) 

1Vali Bugün Üsküdarda 
Tetkikler Yapacak 

•• 
ı Usküdardan Paşa/imanına Doğrı" 
İki Güzel Yol 
Acılacak • 

Bugün vali Lil.tfi Kırdar üskü· 
dara giderek tetkikat yapacaktır, 

Haber aldığımıza göre tl'skildar

da Pa.şalimaıı.ma doğru iki cadde 
açılacaktır. Bu caddelerden biri de-

niz kenarından geçecek ve bu cadde 

yaya yolculara mahsus olacaktır,. 

Diğer cadde de birinci cadde • 
ye müvazl olarak geçecek ve 17,15 

metre genişliğinde olacaktır. Ve bu 

c11dde nakil vuıtalarına mahewı o-
lacaktır. 

Diğer taraftan Oııküdardala 

Doğancılar arasındaki cadde de ge
nişletilecektir. Vafi Lütfi Kırdar 

mÜf. Lakin eczahanede doktor bu- ============================ 
lunamamıt ve zavallı çocuk ta 
memleket haotahanesine nakledil-
mit amma vakit kaybedilip geç ka
lınmıt olduğundan yavruyu kur • 
tarmak kabil olamamıf. Bur.ada 
dört yatında bir çocuk cayır cayır 
yanmıt• Dört, bet atıra 11ğan fU 
yürekler acm facia memlekette ço 
cuk bakımı ne demek olduğunu he
nüz anhyamamıf olduğumuzu ie -
bat. Bir ya9ında bir çocuğun ai· 
zında koca keatanenin iti ne? iz. 
mir gibi kalabalık, miln• vver bir j 
muhitte ölüm tehlikesi geçiren bir 
yavruya yardım edecek bir dokto
run hemen bulunamamaoı ne de -
mektir? Çocuğun bir kıymet hem 
de memleket için hayati bir kıy • 
met olduğunu acaba ne zaman <:i-
.-eneceğiz? A. C. 

Macar Kral Naibi Kont 
Cianoyu Kabul Etti 

• 
ita/ya, Macaristanın Yugoslavya 

İle Anlaşmasını 
• 

Isteyor 
Budapeşte, 19 (Hususi) - ttaly:ı 

hariciye nazırı Kont Claııo, meçhul 
asker abidesine çelenk koyduktan. 
sonra Macar başvekili \'e hariciye 
nazırını ziyaret etmiş müteakiberı 

naip amiral Horti tarafındaıı kabul 
olunmuştur. Amiral, Kont Cianoyu 
yemeğe de alıkoymuştur. ~ 

Yapılan temaslar neticesinde 
Kont Ciaııo, Macaristanın Roma 
Bertin mihverine olan dostluğundaı . 
memnun kaldığı kadar Yugoslavy:ı 
ile dostluk münasebetlerini ilerlet 
mesinin de ltalya hilkfımetinin meı.1 
nun bırakacağını izhar etmiştir. Hd 

(Sonu 3 Uncil oayfada) 
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( Hadise ve Adese ) 
A 

Mehmet Akif in 

Yeni Sabahın Tarihi Tefrikası: 19 
Mezarının 
Yapılması 

Kapıda Ne Nöbetçi 
Nede Casus Vardı 

üniversite gençliğinın İstiklal 

marşı şairi Mehmet Akifin Edirne
kapıdaki mezarlığını güzeI bir a

bide ile süslemeğe karar verdiğim 
ve bu abidenin temel atma merasi
minin, bu ayın 28 inci günü yapıla

cak Mehmet Akif töreninde olaca
ğını yazınış~ık. Enver Paşa ile Hacı Sami Sağa 

Sola Bakmadan Çıkıp İlerlediler Haber aldığımıza göre bu işler i
çin üniversite gençliğinden mürek

kep bir komisyon kurulmuştur. Melı 
Bu sükütu bozmak istiyen Halil Yolda. mütemadiyen bu mesele

yi görüşüyorlar ve bir an evvel ka
pıya varmağa uğraşıyorlardı. Niha
yet kapı yakla.ıımıştı. Muhittin Bey 
Ye Halil bey •anki hiçbir ~ey olmu
yormuş gibi gayet yavaş adımlarla 
kapıya dahil oldular. 

met Akif için yeniden birkaç broşür 
bey gülerek dedi ki: basılmış ve satılığa çıkarılmıştır. 

- Eğer hurafata inanan ve iti-
kat eden bir adam olsaydım derhal Mehmet Akifin güzel şürlerini 
bu yoldan geriye döneı·dim. Bere- bestelemek için de teşebbüsler ya
ket versin baykuşun buralarda pılınış ve meşhur Çanakkale şiiri 
(bay k u., ) olduğunu biliyorum. Son- ,,..,..be.,...,.st.,.e ... ıe.,,.n.,,.mıvv· şvtivrv. vvvv"""""""""',,..,.."""' 

OkuyucularJmız 
!füor ki: 

Genç mekteplilerin 
nazarı dikkatine 

Yazdıklarımı nazarı itibara a 
lacağınızı bildiğim için bir arka 
daşıma yazmasını rica ettim. Çün 
kil kendim okur yazar değilim. 

Babam beııi tahsil için İstan
bula göndermişti, mektep namına 
verdiği tahsisatı ben kahvelerde, 
gazinolarda, içki masalarında, bi 
lardo başında sarfeder durur, sene 
sonlarında da ikinciye, ikinciden 
üçüncü sınıfa terfi etmiş vaziyetiy 
le ebeveynimin nezdine giderdim. 

Bir müddet sonra babam öldü, 
tabiatiyle tahsisatını kesildi, benim 
de ellerim büğrümde kaldı. Para 

Balikesirde Bir 
Şeker Fabrikası 
Kuruluyor 

HlikOmetimlzin hazırladığı kal
kınma proğramında yurdumuz da
hilinde iki şeker fabrikasının daha 
kurulması kabul edilmişti. Bu fab· 
rikalardan en bliyUğüniln Marmara 
havzası dahilinde bulunan Balıkesir 
vilayetinde . yapılmasının takarrlir 
ettiğini evvelce de bildirmiştik. 

Bu huswıta şeker fabrikaları "· ı 
mum müdilrlüğiinün, arazinin vazi
yeti, suyu, iklimi ve pancar yetiş· 

tirme kabiliyeti etraiiında yaptığt 

tetkiklerin zira! kısımları ikmal e
dilmiştir. 

940 yılında faaliyete geçecek o
lan Balıkesir şeker fabrikasının iş
leriyle 3 ziraat mütehassısı, bir tef
tiş ve bir §1'1 vazife başındadır. 

Ooh .• Kapıda bekliyen nöbetçi
ler, Rns casuslarından kimse yok ... , 
Bu cuma günü herkes uyuyor.. öy
ley a bugün ne hariçten gelen, nede 
harice giden kimse olamaz .. Olan bir 
kaç kişi de işsiz güçsüz takımından
dır. 

ra Enver pa~aya doru döndü: 
- öt bakalım .. Güzel kuş .. De

ğil mi paşa. ötsün bakalım .. 
KÜL TÜR fŞLERf 

sızlık beni eziyordu, alı~tığım se- Bu büyük şeker fabrikasının 

Enver paşa ile Hacı Sami de gel 
diler. Sağa sola bakmadan onlar dıı. 
kapıdan çıkıp ilerlediler. Yarım sa· 
at kadar · yürüdükleri haide ne ar -
kalanna bakabiliyorlar, ne de kend:
leri tam manasile serbest bulabili· 
yorlardı. 

Olur ya .. Bolşevikler Paşa ile ar· 
kada~larının şehirden çıktığından 
haberdar olurlardı. O takdirde .. Ha
kikaten ava gidip gelmek lazımdı. 

Yarım saatlik yoldan sonra biraz 
rahat ettiler. Çünkü gelen giden yok 
tu. Yolda da çok güzel bir te•ahiif 
hiç kimseye rast gelmemişlerdi. 

Güzel bir sonbahar sabahı idi. 
Güneş bütlln kızıllığiyle Buhara Ü· 

zerine doğarken yolcularımız çoktan 
Buhara surları kapısından bir saat 
uzakta bulunuyorlardı. Yüksek bir 
tepe .vardı. Bir kere de o tepe~·i 
aşarlarsa artık tehlikenin yüzde dok 
sanı atlatılmııı olacaktı. Çünkü o te
penin arkasındaki yurtta beygirle.
bulunacaktı. 

Tam bu esnada uzaktan üç köy
lü kıyafetindeki adamırı geldiğirı 
görmezler mi? Az kalsın Em er Pa
şa ile arkadaşları düşüp bayılacak· 
lardı. Kalpleri hızlı hızlı vuruyordu. 
Nihayet üç şahıs yanlarına kadar 
geldi. Yerli adeti mucibin~e selarıı 

verip geçtiler. 
Artık şehrin tam manasile dışı

na çıkmc~lardı. Sayfiye yeri olarak 
lmllanılan bu semtte evvela mezar 
lıkla karşılaştılar. Müslüman me -
zarlığı .. taşlar .. yüksek tümsekler ... 
Şimdiye kadar gelip geçen fani in -
sanlar .. Enver Paşa bunlara bakar
ken başını salladı. Sanki: 

- Biz de günün birinde sizin gi
bi olacağız. Demek istiyordu. 

Bu cuma günü yüksek ağaçların 1 
gölgesindeki mezarlıklar arasında 

başörtU!ü kadınlara tesadüf ediliyor 
du. ölmüşlerine bir rahmet okumak 
için gelmiş olan bu ihtiyar, genç ka
dınlan gören dört kişilik kafile gay
ri ihtiyarı irkildi. 

Hacı Sami ve arkadaşları bireı 

fatiha okumadan geçemediler. Elle -
rini kaldırdılar. Sonra yüzlerine SÜ· 

rerek geçip gittiler. 
YUrüdlikçe güzel bahçelere ve 

bahçeler ortasında kurulmuş olan ev
lere tesadlif ediyorlardı. Epeyce git
tiler. Nihayet karşılanna beygirler 
çıktı. Dört beygire atlıyan dört yol
cu birden hızlı yolla ilerlemeğ;ı baş· 
ladı. 

Artık köylü yoluna a-irmi~lerdi. 
Yavaş yavaş giden arabalar .. Yürü
yen erkekler .. Ayni sese ayak uy
duran kadınlar.. Yollıu·a dizilmiş
lerdi. 

Uzaktım yanık bir tUrkil a-ibi 
yükoelen araba sesleri Buhara se
ml&l!ında akis yaparken kederli 
kalplere daha fazla hüzün veriyor
du. 

Yarım saat kadar böyle gitmiş
lerdi.. Arhk köy yolundan ayrılıı
lım garba doğru sapmak ve müte
madiyen ucsuz bucaksız stepte yü
rümek mecburiyetinde idiler. 

Tam yoldan ayrılırken Step bül
bülU bir baykuş garip sesle ötmeğe 
başladı. Bunu duy.an dört yolcu ve 
arkalarındaki yol a-ö*'enler de 
birden durdular. 

fahata kavuşmak için her türlü fe Balıkesir vilıiyeti iktısadiyatı üze-
1 

nalığı işledim. hırsızlık. dolanclırı- rinde mlihim rol oynıyacaktır. 
Em·er pa~a güldü: 

Üniversitede konferans 
rı'ık yaptım. Hapi"e atıldım, fakat vvvvvvv 

-Evet OL'\ün .. Zaten bunlara 
ehemmiyet vermem.. Ne olacak .. 
Nihayet o kuş da bir can taşıyor .. 
Onlar böyle konu~arak ilerler
ken bir tepeye doğru çıkıyorlardı. 

Bugün saat 18,10 da üniversi
te konferans salonunda profesör 
Dr. Schwarz "ln~an doğumu., hak 
kınclaki konferansını verecektir. 

Tepeyi aşmışlardı. EılYer paşa bir- 1 ,.,,.vvvvvvvvvvvv-v-.,,.,._,...,,,..,..,,..,,.,...,.v-,::~ 
denbire irkildi. Sonra boynundaki 
dü•biııi uzaklara tutarak: 

- O .. dedi. Uzaktan birçok al
lılar geliyor ... 

Paşa dürbin ile bakarken esa
sen diğerleri de gözleriyle bu slüe-· 
ti görmüşlerdi bile .. 

- Atlılar geliyor .. Atlılar .. 
- Kim olsalar gerek .. 

- Bilmiyoruz?. 

· BEL~.!>JYEDE 

Vali nezdinde toplantı 
Bu sabah vali Lfıtfi Kırdar be

lediye erkaniyle bir toplantı yap

mıştır. Haber aldığımıza göre el
de mevcut tahsis~t ile Beyoğlun -
dan başka, diğer kazalardaki yol 
lar yaptırılacaktır. 

ihtiyarlığımı acı bir surette geçiri
yordum. Bugün gidip vakit geçirdi
ğim kahve ve kıraathanelerde, oı·

ta ve !is• müdavimlerini ~abahtan 
akşama kadar ma'a başlarında 
lübiyat ile Yakit geçirdiklerini ve 
kıymetli tah"il günlerini tıpkı eski 
halim gibi heder eylediklerini crö
rüyor ve müteessir oluyornm. Aca
ba bu hale nihayet verecek bir ted 
bir bulunamaz mı?. Nasihat par:' 
etmiyor; çünkü vaktiyle bana na 
sihat veı·enlcri dü~man sayardım. 
Bir iki satırcıkln Maarif Direktör 
lüğünü hare kete getiremez misi. 
niz? Benim maceram yeni yeti"rıo 
nesle il>l'et olsun. 

Atlılar birdenbire kaybolmuş- vvvv"""""""""",,..,..""'""""""vvvvvvvv'V 
1 Bir Maarif mütehaaairi. tu. Gelen kaç kişi idi?. Ik görü. 

Yeni Sabah - Yukarıdaki mekııüşte oldukça kalabalık görünü-
yordu. Fakat kalabalığın birdeu- tuba bir kelıme ilavesine lüzum 
bire ka,-boıma•ı dört süvariyi haki- Keçi yüzünden cinayet göstermiyecek derecede "arih "~ 

açıktır. Bizim bildiğimıze göı ,, 
katen eııdi~e.re sevketmişti. Birkaç keçinin çalınması yüzün 

zaten muayyen bir yaşa gelince)·? 
- Ya yabancılar ise .. Tehlike- den arkadaşı Hüseyini öldüren is- kadaı- ıreııç mekteplilerin kahvelc-

li bir vaziyet varsa. lamııı mahkemesine dün öğleden re •e ıwzinolara devamları ;·a"ıl< 
Ba7ta Enver pa~a olduğu hal- sonra ağır ceza mahkemesinde edilmiştir. BilJıa,sa genç mcktep

de üç zat sili'ihlar~ııa çoktan sarıl- devum edilmı~tir. li 'kt.;·ı,rularımızı yukarıda aynen 
mı~lardı. Ka~ kı~ı olursa ols~n da. j Mahkemede davacı olarak bu- ne~rettiğimiz itirafııameyi dikk;ı' 
ha Buhara kapılarında onlerıne ı;;- lunmak üeze Hasan Tahsin ve Re- ve ibretle okumaya davet ~deriz. 
kan bu maniayı bertaraf etmek la- k 1 • ,•--------------~ 
zımdı. cep imzalariyle ta dim o unan ıs- •• ı 

Ennr paşıı heyecanla sordu: tida kabul olunmuş ve mahkemede Karısını Of düren 
- Kim dersin bunları haçı Sa- bulunmalarına karar verildikten 

mi?.. sonra birkaç şahit dinlenmiştir. Muizin 
- Bilmem paşam.. Şahit olarak dinlenilen kasap 114uhakemesı 

(DeYamı var) İbrahim: lYli 

RADYO 
S A L 1 : 20, 12, 938. 

.v·.-..·.-~~ 

12.30 Müzik (opera parçaları), 
13.- Saat ayarı ve haberler. 13.10 
Tiirk müziği (Türkçe şarkılar), 
13.40.14 MOzik (Fanfar - Pi. ), 
18.-- Türk müziği (ince saz faslı), 

18,45 Konuşma (hukuk ilmi yay
ma kurumu), 19.- Müzik (hafif 
müzik - Pi.) 19.15 Saat .ayarı ve 
haberler. l!l.25 Müzik (liderler -
Pi), 19.40 Temsil (bir dram - oğ

lumun yemişleri), 20.- Müzik 
(Radyo orkestra"' - şef: Hasan Fe
rit Alnar). 

1 - Brandenburğ konsertisu No. 
3 sol ımıjör. 

- Benim öldürme vakasından 
maHimatım yok, yalnız bir gün 
dükkanımın önünden geçen Hüse

yinle İslam bir keçi meselesi yü
zünden kavga ediyorladı. Hüseyin 
İslama: 

"Keçimi aldın., diyor, İslam da 
şiddetle reddediyordu. Bütün bil 
diğim bu kadardır. 

Şahit Cemil: 

- Öldürme vakasından malO
matım yok. Yalnız Hilseyin bir 

gün bana keçilerinin hıam tara
fından çalındığını söylemişti, de

miştir. Şahit bir kere de kav;ıayı 
görmediğinin fakat hadiseden bir 

kaç gün evvel Hü"eyinin lslilnıın a 
damlarından Seyitle bu keçi mese-
leleri etrafında kavga ettiğini söy 

(J. S. Bah) · !emiştir. Mahkeme gelmiyen bir-
2 - Saraydan kız kaçırma ope- kaç şahidin ihzaren celbine karar 

ra"ı - uvertür. vererek mahkemeyi başka bir gü 
(W. A. Mozart) ne talik etmiştir. 

3 - İfijenya Aulis den operası VVVV'"'-""-"""""-"AA""'.,...,..,..,.vvvvvvv 
uyertür (Ch. Gluk). 

· DENİZLERDE 

Etrüskün sür'ati 

Bundan 7 - 8 ay evvel ıı.ikahlı 

karısını evvelce tedarik ettiği bir 

bıçakla yaralıyan ve ölümüne sebep 
olan Muizin mahkemesine dlin ağır 
ceza mahkemesinde devam edilmiş 

ve müddeiumumi idianamesini ser
detmiştir. 

Müddeiumumi vakayı tamami -
le tebarüz ettirdikten ve Muizin k ı· 
rısı maktf.ıl Kaloinin sevgilisi Enver

le gayri meşru mllnasebatta bulun

duğunu söyledikten sonra, Muizin 
karısiyle barışmak maksadiyle eve 

geldiğini ve Envrrden korktuğu için 
Yiiksekkak(ırımdan geçerken yanı
na bir bıçak aldığını ve eve gelinct 
karısına barışmak için yalvardığı

nın nazarı dikkate alınarak Türk 

ceza kanununun ve 119 uncu madde· 
sinin birinci bendine nazaran ceza 
verilmesini fakat 25 yaşını ikmal 

etmediğinden kanunun 56 ncı mad

desinin de nazarı itibara alınması

nı istemiştir Mahkeme karar ver -
mek için başka bir güne bırakılmış
tır. 

4 - Siegfried - idili (R. Vagner) 
21.- Saat ayarı, 21.10 Türk 

müziği (Halk müzik ve oyun- ha 
valan ve muhtelif ~rkılar). 

22.- Konuşma (Türkiye postası) 
22.15 Müzik (küçük orkestra). 

Kömür ıskaralarında husule 1,1.-;;•••••••••• 
gelen bir arıza sebebiyle rsas sür- T A K V f M ' 

l - An Aile (Marten Uhl). 
2 - :Fransız askeri marş (Sent 

Saeruı). 

3 - No valzer (Çaykovski). 
4 - Pre!Ud (Rahmaninof). 

5 -Marta - uvertür - (Flotov). 
6 - Reveri enterromk - enter-

mezo - (Çaykovski). 

7 - Esmeralda - pas des Bohe
mien No. 2. (Drigo). 

8 - Bersöz - (Gretchaninov). 

9 - Spaniş Tanze (Moskovski). 
23.15 Müzik (cazbant). 23A5.24 
Soıı haberler ve yarınki proğram. 1 

at milinden aşağıya düşen Etrüst 
vapuru son yapılan tamirattan 

sonra mutat seferlerine 12,5 mil ı 
üzerinden yapmakta ve Mersin 
hattına muntazaman gidip gel-· 
mektedir. 

Karaya oturan vapur 
Limanımızdan Akdenize git-

mekte olan Rumanya bandıralı 

Durastor vapuru son fırtına yü

zünden Çanakkale civarında Do -
ğan Aslan feneri önünde karaya o 
turmuş ve uzun müddet uğraştık

tan sonra kendi vesaitiyle kurtula 

rak yoluna devam etmiştir. 

..,.~NVV't>r. Vff>N JV 
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·: P OL İS T-E .• ~~-' - ' . 

Zehirlenerek öldüler 
Tahimde Yenişehirde Berber 

Ömer caddesinde 26 numaralı ev-

de oturan kahveci :'IIustafa ve karı 
sırını odalarından ~ıknıamalaı·ı, fa 
kat içeride bulunan çocukların mü 
t~nıadiyen ağlamaları kom~uların 

nazarı dikkatini celbetmi~ ve po

lise haber verilmiştir. Polis oda
ya gTince feci bir manzara ile 
kaı· .. Jaşmı~tır. 

Oda, içeride bulunan bir man
galdan çıkan karbonla doluduı-. 

::\lustafa ve karısı zehirin tesiriyle 
ölmü~lerdir. 

Okmeydımı.,daki ceset 
teşhis edildi 

Bundan bir miidet evvel Ok
meydanında ölü olarak bulunan 
bir cesedin hüviyeti te~hit oluna- j 
mıynrdu. Haber aldığımıza göre 

1 
ikinci şubenin sıkı çalışmaları bu 
~ahada ~emcre vermiş ve cesedin 
hüviyeti teşhıs olunmuştur. Cese· ı 
din tPşhi,inde, cesede ait bir çifti 
ayakkabı amil olmuştur. 

Maktul. Kastamonunun, Da-
day kazasııı<ı bağlı Karmuk köyün 
den Mustafa oğlu İhsandır. 

Dün, Remzi, Ahmet ve Murat 
isimli üç şahıs zan altnıa almmış- . 
tır. 

Yakalanan Eroinci 
Gümrük muhafaza teşkilatı 

memeurlan ile polis tarafından u
zun müddettenberi şüphe üzerinde 
takip edilmekte olan Tophanede 
oturan sabıkalı Ar.ap Kadri adın-İ 
da birinin evinde yapılan aramada I 
yastık içinde 11 paket eroin bu
lunmuştur. Tahkikata devam e
dilmektedir. 

Yakalanan eroinümanlar 
Dün eroin çeken iki kişi tev

kif edilmiş ve üzerlerinde bir mik-ı 
tar eroin bulunmuştur. 

Cinci hannıda işsiz •açı saka 
lı bfribirine karışmış, üstü başı pe
rişan Asım isminde bir adamla 15 
yaşında kahveci çırağı Yusufun 
yanyana şüpheli bir vaziyette do
laştıkları ve bu arada da eroin 
çektikleri görülmüştür. Kaçakçı
lık bürosu memurları bunları cür
mü me~hut halinde yakalamıştır. 

Yusuf ve A ,ım eroini M ilj kan 
isminde bir kadından a !dıklarını 
söylemişlerdir. 

Kalp sektesi 
Fener, Çar,amba caddesinde 

34 sayılı terlikçi dükkıinında çalı-1 
şan Halil oğlu Mustafa, mezkOr 
dükkanda ölü olarak bnlunmuş

tur. Tıbbı adli ölunı sebebinin 
kalp sektesinden olduğunu teşhiıı 
etmi~tir. 

Yunanistanla ticaret 
Yunanistanla aramızda yapıl

makta olan ticaret anlaşması mü
zakerelerinde bulunmak üzere Yu 
nanistana giden heyet şehrimize 

dönmüştür. Türk ofis reisi Bur
han Zihninin riyasetinde olan bu 
heyet diln Ankaraya gitm;~tir. Ye
ni anlaşma hakkında şehrimizdeki 
alakadarlara birkaç güne kadar 
malumat gelecektir. 

Yine tek İş: 
Tek i~, maslahat ve selıl.met :· 

cabı olduğu gibi, hilafı kı.kançhk· 
tan doğan bir yeb \'e elem yabut 
bir kı,ım insanları doiru yoldall 
çıkmağa, enerjilerinden fedakar
lık yapmağa götürecek fena bit 
misal olaca&-ı kadar çok kıymet ve 
ehemmiyet verdiğimiz yetişkill 
gençliğin hakkına da bİt' tecavüı· 
dür. 

Ben, otuz seneye yakm tedris 
hayatını beraberce yaşadığım bin
lerce gençten bir tekine rastlııma· 
dım ki bu kötü misıılimden müşte
ki olmasın. O diyor ki: "Ben, ili 
orta, lise, yilk•ek tahsili biıı bit 
yoksuzluk ve güçlükle bitirdilll· 
Geçirildiğim bin bir silrgU ve ele~· 
ten olgun olarak geçtim. Bir taah· 
hilt zımnında olmasa da milleti • 
min bana verdiği mm ve hayata 
karşı olan borcumu eda ve nih~· 
yet yurda karşı mükellef bulundu· 
ğum hizmeti ifa için siHl.hbede,t 
olarak emir beklerken bana süriÇ 
devlet hekimliğine git dediler. lşt_• 
Allaha ısmarladık diyor ve gidı· 
yorum. Ben bunu yaparken it~at· 
karlığımı isbat, tahsil esnasında 
alıştıklarıından hiç birisinin, yur· 
dun bu bucağında bulunmadığıııı 
bilerek, fedakarlık mecburiyeti il~ 
gidiyorum. Fakat bilmiyorum ]<ı 
muhassn•atım bana yetişecek nıı 1 

Mevki ve şerefimi muhafaza iç•'' 
bu kadar az tahsisatla yaşıyabıle· 
cek ·miyim? Gerçi, hariçte taba· 
bet, cürmümeşhut zaruriyeoi M 
varmış .. ,, gibi derin bir heyecaıı 
gösteriyordu. Ben, kendilerıııe \"~ 
ya kendi•ine, tedrise ve vekalet~ 
na•ıl ba~ladığını anlatarak mliıı~· 
viyatıııı kuvvetlendirmeğe, genÇiı· 
ğin manası (bizatihi fedakarlık) 
olduğunu, (sabrın >onu selamet) 
olacağını anlatıyorum. Fakat bil• 
mem, bu gencin, bu kabil genç!<-
. k d . bil rın hak ı. bu mevzuun erııı 

hikmeti, dikkate değer bir fels~fe; 
si yok mu? Eğeı burada mısa 
olarak aldığım bir doktor değil ae 
bir ııahiye müdürü, bir kayma· 
kam ise: Onun hariçten temin ede· 
ceği biı· geçim ümidi, bir koitulı 
değneği de yok demektir. Eğer bO 
bir tapu, nüfus .. :Memuru ise .. çoıı: 
müsait meııbalar elinde bulundu· 
ğuna göre şeytana 
yüreklerimiz titrer .. 

d. ·e uyarsa •Y 

Ben iddia ederim ki: Türk as· 
keri ölüme nasıl gille güle gider~e 
öz Türk genci de - ne kadar yoksu~ 

· ·5tı· kalırsa kalsın - vazifesini suıı 
be· mal etmez. Bunu yapan varsa 

nim kanımdan değildir, yurdoll 
piç çocuğudur. . 

bl' Fakat, bir baba çocuklaıını . 
ribirinden ayırt etmiyerek heP~inl 
ihtiyaçsız yaşatmak için nasıl dı• 
dinirse hükümetim de bunu dil~illl· 
mek mevkiindedir .. 

Onun için ben diyor ve ıneııı· 
leketimin balasındaki mühim ro
liyle bana itimat ve ihtiram getire.~ 
İsmet İnönilnden bekliyorum l<• • 

·ıstı· Bugünkü devlet ve idare te~kı 
ne bir göz atsın. Haktaıı te
menni ederim ki: Bir bu de ve in'; 
kan zamanı bulsun, kendisine h3 

bir görüşle bir ıslahat projesi 1ı•· 
zır lasın. 

b:l • 
O, uzun zaman makinenin .. 

şında bulunmuş, yüksek bir dii'11~ 
tt ve dirayetle mevcudu işletirl<:;. 
biltün aksaklıkları görmilş ,-e b 
tün noksanları marke etnıi~tir .. 

1111 
Dün icra vP fakat bugün hilk'ııı· 

m;ıvkiinde bulunmasından bil '~ 
niyede muvaffakıyeti muhakl<~ • 

tır. ·ntİ' 
Ben diyorum ki, memurun 1 eı• 

babında ince eleyip sık dokurl< r• 
onu refaha kavuşturacak bol ra . 
veremezsek bile geçim sıkıntıs:~n 
dan kurtarmak, bu suretle de (. e~ 
basmak) korkusunu gidermıe
mümkündilr. Mütemeddin ınem]<B· 
ketlerde, memura b<>I ücret, • 1 ~ • 
nunları önüne sürerek - viis~ ~ tli 
hiyet; bunlara mukabil ~ıd Jı~r· 
mesuliyet tahmil edilmiş ve delil 
halde teşkilatta kemiyet tııt 
keyfiyet esas ittihaz olunmu;uıı· 
ki, daha Mnraki ya~ı]arı~da fı• 
!arın müfredatıııa gırecegım-

kat bir şartla: de: 
Ne (ukaHilık ediyor) ve ne rff 

(Dilinin altında bir şey mi vııddi• 
dcmiyeceksin ! Çünkü ben b~ va· 
mi bildiğim kadar söylemesin• 1ıet 
cip olanları da takdir eder ve te1'' 
şeyde daima samimt olduğumu Jl 
rarlarım. t. Münir ACJt. 
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~ : Türk Gazeteleri-
-~ ..... Ankara • Erzincan ismet lnönü Ve 

Refik Saydamın 
Teşakkürlerl 

Sovyetlerle Japonların nde Ecnebi Pro-
A r ala r ı Açılıyor _ ,~~~~ ..... 

Yol, Şekaveti Ortadan Kaldı
ran En Bfi:yük Unsur Olmuştur 

YAZAN; MURAD SERTOOLU 
-4-Eğer Sovyet Rusya balık avı anlaşmasına 

razı olmazsa Japonya 
hattı hareket takip 

azimkar bir 
edecekmiş 

r .;::tyo, 19 (A.A.) - Gazetelet', 
bugün, Japonyanın Moskova büyük 
el~isi Toguya bükümet tarafından 
verilen yeni talimat etrafında u -
zun izabat vermektedir. 

Gazetelerin istihbarına göre, 
Japon büyük elçisi Moskova nezdin
de muvakkat balık avı mukavelesı
nin aktinde bir kere daba israr ede-
cek ve iki memleket araıımda hi~ -
bir muahedenin mevcut olmaması -
nın karııılıklı münasebetler üzerinde 
Yapacağı fena tesirleri tebarüz et · 
tirecektir. 

Nı.şışi gazetesinin yazdığına gö· 
re, Japon balık avı haklarını hima
ye için bazı tedbirler hazırlamakta· 
dır. Eğer Moskova hükumeti mu -
kavele aktinrlen imtina ederııe Ja -
ponya azimkar bir hattı hareket it-

tihaz edecek ve Portsmouth muahe 
desi ahkamından doğan ~aklarını 
her vasıtaya müracaat ederek ye· 
rine getirecektir. 

Bir Çin Generalinin Sözleri 

Kveişov, 19 (A.A.) - Askeri 
şura reis muavini general Fangyu· 
saııg yaptığt beyanatta Çinin nihai 

zaferinden emin olduğunu söylemi~ 
ve ilk safta haberden Çin ordusu -
.mm meveudunu bildirmemekle be -
ırtber bu mevcudun muazzam oldu -
ğunu. mühim Çin kuvvetlerinin Ja· 
pon ordusu gerilerinde çete harbi 
r < ;• .. 1ağa hazır bir vaziyete getiril· 
,Jiğini ve nihayet mlihim Ç·n kuv -
vetlerinin de ciddi bir askeri talim 
ve terbiye görmekte olduklamı kay
deylemi• lir. 

B. M. Meclisinde 
---.. ......: ....... .. 

(Bqtuafı 1 inci sayfada) 
ğıya yazılan nutuk okunmuştur. 

"Muhterem arkadaşlar, 
Türkiye Cumhuriyeti Büyük 

Reisi, Atatürkün vefatı bizim 
dost ve kardeş ve komşumuz Tür
kiye için ne kadar elemli ve can 
l'&kıcı bir matem olmu~"a başlan 
başa bütün !randa dahi, emsali 
şimdiye kadar görülmemi• sonHuz 
bir kederi mucip olduğu 'hu3usun 
da bütün sizlerin benimle hem ef
kar olduğunuza zerre kadar ~üp
hem yoktur. Ve bö;l'le olmalı idi 
d&. Zira, dünyanın, askeri mezi
~etlerde menendi olmıyan ve mcm 1 
leket idaresinde benzerine az te
aadüf olun.an bu meşhur adamı ve 1 
bu yüksek dahisi Türki.ı·enin İrHn-, 
da da daima meserret ı•e memnu
niyeti müstelzim olduğu bedihi J 

bulunan, kurtulması, dirilmesq 
,.e istiklaline sahip olması mak•a
diyle v& TUrkiyenin doııtlarının te
e!sUrünU mucip olmu• Dlan 1>unca 
tehlikelere cöğüs gererek büyük 
bir celadet ve sehametle ve t'.iban
da Türk milletlnin namusunu l'e .. e 
tefini kurtarma.k niyetiyle ve her 
•dımda zuhur eden birçok si,-a...ı 
filçlük.lııri iktiham etmek ~uretiy 
le ve büyük bir uyanıklıkla. öyle 
bir mücahedeye &'irişti ve buna öy 
le canla ve ba.,ıa çalıştı ki, dünya. 
hın nadir insanları ara · ında tarih 
te hiç ismi unutulmıyacak ı•e hem 
hakşinas Türklerin hem onların 
dostlarının rürrklerindc daima 
l'aşıyacakş bir makıınıa eristi. 
(Pek dokru. bravo)... 1 

eder ve yürekten duyduğu lıir ke
derle o necip millete taziyetleri ni 
sn nar. 

Böyle bir zamanda bizi mü te
selli eden bir ~ey varsa o da Ttir
kiye Büyük 111illd Meclisinin bü -
yük bir isabetle İsmet İnönüııü 
cumhureisliğine intihap etmiş ol
masıdır.. Kendim, Londrada bu
lunduğum 'Irada mü~arünileyh ile 
ettiğim mülakattan anlndıii'ıma ve 
kendilerini tanımı~ olan her İnın
lıdan işittiğime göre mü~arünileyh 
iyi ha,Jatlara ve )'üksek meziyPt
Jere malik ve Tü rk mılletince l'C 
kendisıııi her tanıyanc:.ı sevilmiş, 

muhterem bir zattır ı·e herke< bi
lir ki merh um Ata tü rkü n vücuda 
Jr~tirdiğ'i ülmez e~erlerde e\1'·elce 
f,m~t İnönünüıı büyük bir hi .. •csi 
vardır ve o e'erlerin meydana 
gelme8ine gerçekten yardım etmiş 
tir. Mü~arünileyhin güzel politi
kıı•ı ve memleketin içinde ve dı
'.'lnda gönülleri kazanmak husu
sundaki mu.vaffak.ıyeti me•eli •a
ir hükmüne geçmiştir. 

Bizim kudretli ~ahiıı~ahımız 
da, İranda dahili i~lerin ı~lahıııa j ederim . ., 
büyük himmetler •arf bunıı·duk- ı Arkadaşlaı-, 

Bendeniz. İran millet.ınin mü
meıılw olan bu meclis tarafından · 
merhum Atatilrkiln matemine işti
rak edildiğini arz ve meclisin ta
zimlerini o merhumun aziz ruhu
na takdim eder ve yeni reisicum
hurun Türki~·e,ı·i lernkkilere nail 
etmek ve Türkiye ile kıırde< İran ı 
ara:<ımla mevcut güzel mün~•ebet 
leri çoğaltmak hu•u'lıında müHa-1 
rüııileyhin temiz niyetinden, doğ. 
nı fikrinden ve değerli hizmetin -
elen beklenilen m~•ainiıı zuhur 
elme•ine inti7.ar edildiğini lıe .rnn ' 

••n 1'!ralarda İranın dost. del'let- Meclisimiz tarafıııdan Türki-
lerıe ve hususen muhterem kom-

1 
ye R. M. Meclisine g-önclerilmesi te 

•ulariyle aralarında mevcut olan karrür etmi~ olan taziyet telgrafı 
8Ski ihtilafları şimdiki a~rın muk- 1 ııııı çekilmi~ olduğunu be.1·an ve 
tazasına uygun ı· e samimiyete ya- ı Türkiyedeıı u ' ınaıı cevabın tercü
~ır _bir tarzda ortadan kaldırmak mc,ini sözümiin sonunda anedi· 
.. tediği zaman, o büyük adam ya- yorum. "Sürekli nlkışlar . ., 
ili Atatürk, bunu pek münasip gör Bunu müteakip ~iirayı devlet 
~il Ve her iki memleketi uzun yılJ kaıııınıınuıı müzakeresine devam 
trdanberi m~gul eden ihtiliiflar, edilHek eııcümenlere verilmiş o
ranın ve TUrkiyenin bu iki büvUk lan maddeler mü,tesna olmak ü-

0nderinin basiret ve tedbirlerlyle zere mezkür kanunun diğer mad
~rtadan kalkarak onların yerine deleri kabul olunmuştur. 
lr8 rde41ik ve birlik kaim oldu ki Meclis yine bu toplantı~ında, 
ı/n ve Türk milletlerinin böyle aı;kerl ve mülki tekaüt kanununun 

yUkııek bir insan! ve medeni dU§li
nllş tarafından telkin edildiğine ina
nılır ve beynelmilel münasebetler 
sahasında hfl k ve adalet millil.huıı

Jarının yer bulması sevinç ile k&r
şıhuıırdı. Fakat ha vadi.il Roma ta • 
rafından neşredilince işin mahiyeti 
tamamen değişir. Bu sırt İtalya, 
harici politikasını terviç için Fransa 
aleyhinde Suriye ve Arap memle • 
ketleri, dünyanın bitaraf ülkeleri 
efkiirıumumiyesini tahrik maksa
diyle yapılmış bir propagandadır. 

italyayı ve İtalya hükümetinin 
bir propaganda ileti olan Stefanl 
ajansını böyle bir haber neşrettiğin· 
den dolayı muahaze etmiyoruz. 

Propaganda bugün harp siliihla· 
rı arasında en mühimleri sırasına 
gelmiştir. Propagandaya hava, ka
ra ve deniz kuvvetlerine zamimeten 
dördüncü bir kuvvet diyorlar. Heı 
millet gibi İtalya da bunu istimal e 
diyor. Stefani ajansı bu telgrafı 

neşretmekle vazifesini yapmıştır. 

Rinaenaleyh bu yazımızda onun a· 
leyhinde söylenmiş bir kelime yok
tur. 

Biz yalnız, bu havadisi Türk ga-
7.etelerine ve Türk efk&numumiye-
8ine tebliğ etmiş olan kendi milli 
ajansımızla hasbihal etmek isteriz. 
Fransa ile ıtalya, top kavgasına in
tizaren. biribirleriyle kalem ve pro
paganda kavgasına girişmiş bulunu
yorlar. Biz iki memleket ile de dos
tuz. italyadan yahut Fransadan di· I 
ğer memleket aleyhine gelecek pro· 
pagandalara biz neden alet olalım? 
Daha doğrusu, neden onların propa· 
gandalarına oyuncak olalım? 

Hususi treni karplayan Erzincanlılar 

Bir zamanlar Atmıı boğazı 64· 
kıya geçidi imi.ş. Haydutların en 
yamanları bu yalçm kayaların ara
larında puı;u kurar ve tüccarın, 

halkın yolunu keserek soyarmış. 
Macaristan ovııtarmdan Cez11 -

yirlere Te Yemenlere kadar hük· 
meden Sultanlar, hiçbiı· zaman, ta
rihin bir devrinde Atma boğazını 
tutan eşkıyalarla baş edememiş -
tir. Bu eşkıyalarla baş · edebilmek 
ve onları namuslu, kendi alınteri 

' le yaşamayı bilen v& seven insan-

Iluntnrı, trenin peııcereaintl , ., 
gitgic1P yaklaşan ve vuzuh peyda 
eden karlı Munzur ve Dersim daji; 
lıırınıt bakarken düşünüyorum. 

Artık arazinin sarplığı bitti. Ge
niş ve münbit ovalardan vadiler -
den geçiyoruz. Sağda ve solda sa· 
yısu: ağaçlar ve işlenmi~ topraklar 
görülmiye başladı. Y11rn~ yava~ 

insanlara da tesadüf ediyoruz. 
Tren kısa fasılalarla ötüyor: 

- Erzincan& geldik! Diyorlar. 
Hazırlanıyoruz. Kompartimaıı):ı • 

(BQ.ft4ra./ı 1 ııci ıa11ftıdtı) 

maııı ve kayn8'Dl&lı manzera
sını veren bıı birlik v& beraber
liği gösteren ve sağlayan arka
daşlara ve siza teşekkür teb
riklerimi sunar, büyük Türk 
milletinin bu mutlak lnın n 
ülkü birUğini iftiharla kayde
derim. 

.. Dahiliye Vekili C. H. P. 
Cenek Sekreteri 

J)r. R. Saydam 

M. Menemenci 
Oğlu Almanyaya 
Gidiyor 

(Bat tarafı 1 inci saytada) 
anlaşmaya varılarak parafe edil
me.;i, piyL,adıt fevkalade memnıı
tıiy&t uyandırmı~tır. Yeni anlaş

ma saye"inde Amerika ile olan 
anla~ma "afMinde ticaretımiziıı 

kı•a bir müddet zarfında ehemmi
yetli surette artacağı muhakkak
tır. Her iki tarafııı lı i ribırine .va 
pacağı tediyatın serlıe't d<il'izle 
olma~• piya<adaki tü t curları 

memnun etmi~tir. Aııla~ma "aye
sinde Amerikaya başta tütün ol
mak üzere hah, reviz, kuru üzüm. 

incir ve sairP ihra~ eclilecekt'r. 

Birle~ik Amerikan in bu •ene 
i ı:indt memleketimizden on mil
yon kilo tütün alacağı anlaşılmı~
tır. Bundan haşka uzun nıilddet

tenberi halıla,.ımıza kapanmış o -
lan Amerika JJ isn•a" tekrar acıl
mıs olacaktır. Aınerikrı oıı >~ne-

' de~beri ithal ettiği halıları bey
nelmilel bir merkez Jıalin i a lan 
İngiltere pi;·asalan ıı rla n teda ri k 

' etmekteydi. Son aıı la ~ma ' aye s111 
de Amerikanın halı i hliyacıııı n lıii 

yük bir kı•mını memleket ;mi r.ıl •n 
temin edeceği aııla~ılmaktadır. nu 

ı anlaşma, halıcılığımızın irık i ~afı 

yolunda da büyiik rol ı ı.vıııyM ak-
tır. "" • 

-----

Propaganda neşriyatı her zaman 
bu kadar göze çarpacak bir mahiyet 
almaz. Şimdi bu artık çok derinleş
tirilmiş bir hüner ve teknik şeklini 
aldı. Akıl ve hayale gelmiyecek va· 
sıtalarla propaganda yapılıyor. Bun 
!ara maruz ve kurban olmamak ba· 
zan imkimıızdır. Fakat bahsetti
ğimiz telgrafta olduğu gibi bu ka
dar açık propaganda neşriyatuıı Hl· 
kaydane kabul ederek Türk vatanı· 
mnın dört köşesine yaymak hiç bir 
zaman tecviz olunamıyacak bir la
kaytlıktır. 

Biz Anadolu Ajansını bir radyo 
cihazı gibi cansız biı· ihize halind~ 
görmek istemeyiz. Anadolu Ajansı 
makinesine bir temyiz ve muhake· 
me kudreti inzimam etmelidir. Tür· 
kiye Cumhuriyeti ecnebi propagan· 
daların serbestçe at oynatabilecek
leri bir mübareze meydanı olmama
lıdır. 

.Jililııüaaraa .-ekılı 

( 

lııç ııtasyonuıula kliylG çocuklarla konufu, ~-

Kırtehirde yeni orta okulu 

Kırşehir, 19 (A.A.) - ilk bü 
yük zelzelede harap olatt sehrinıiz 
orta ok11l binaııı yerinde hükiime
timizin acil telbil'lerle ~·aptırdıtı 

yeni okul bugiln törenle açılmt,, 

il kder~ vali taarCınrlan verilmi1-
tir. 

llüS('yin Cahid YALÇIN 

laı- haline getirmek ancak Cumhu ı dau çıktıkırnız zaman birdenbire 
riyet devrindl! kabil olmuştur. hat boyuuuıı binlerce, on binlerce 

Bu işde demiryolunun da büyük insan tarafından sarıldı.kını görü -
bir amil olduğunu unutmamak 18.- yoruz. Bayraklar dalgalanıyor. El
:umdır. "Yol,. un en büyük umran ler ııallanıyor. Lokomotifin düdüğü 
ve medeniyet amili olduğunu Er • adeta canlanmış, hayat bulmuş 
zincanda söylediği ateşli nutkunda gibi hissedilen n64eyi büsbütün ar
General Abdullah Alpdoğan ne • tırıyor. Hava frenleri sıkıştı. Ve 
kadar güzel anlatıverdi. tren durdu, 

Büyük ve ünlil Türk orduları bıı- Erzincandayız ! 
ralarclan pek çok defalar geçmiş· MUAAD SERToGLU 

Tekirdajında aojııklar 

Tekirdağ, 19 (A.A.) - Bir 
haltadanb&ri Tekirdak ve havali
sinde şiddetli soiuklar vardır. Bu 
gün bütün Tekirdai' ımntlllca,ına 
kar yağmıştır. Kont Cianonun 

Seyahati 
lerdir. Hala bugün bile Munzur 

~""'VV"'-""'""'-""""'""'"""""'""".,...,.VYVVVV._,..,.....,.""'-""""'""'"""""",.,,..~ 
dağlarının tepelerinde eserlerine / •• •• 

(Battarafı 1 mci sayfada) 
ta İtalyanın bunu Macaristana ha· 
rarelle tavsiye ettiği zannolunmak
tadır. 

ttalyen nazırı Yugoslavya toprak
larından geçerken bir huduttan ö -
bürüne kadar Drıı.l'e valisi kendisin~ 
refakat etmiş ve başvekil Stoyadiro 
viç kendisine saat 23 de oldığı bir 
selam tel.srafı göndermiştir. 

tesadüf edilen dört büyük yol, ta TALYAN KARIKATURU 
rihin kaydettiği bu büyük akınla- ------- -
ruı bugüne kalan yadigarlarıdır. 1rı--Fakat bu ordular geçtikleri yol
ları sadece ve yalnız kendileri için ~! 
yapmışlar. bir defacık geçmek için 
vücude getirmişlerdir. Kendileri g& 
çip gittikten sonra yol da harap ve 
mahvolmuştur. 4te bu büyük ordu 
!arın ve devletlerin mahvolmasının 
erimesinin de sebebi "ıdece bu 
"Yol,, suzluktur. 

Kont Cianonun Budapeşte ziya- y· · b .. .. d C . . . ıne aynı se ep yuzun en um-
relı ttalya ıçın Tuna havzası siyase- . . 
t . · t k" nı· .. kt d . . · hurıyet devnııde de çapulcular va 
ının e am u no asın an yenı bır . ld k 
d dd ·diJ kt d' M . kıt bu u c;ıı buralarda şekavet a ını a ~ me e ır. acansta - . . 

yapmışlardır. Bıttabı Sıvastan, ya. 
nın siyruıetı Roma - Berlin mihve· 
rine istinat etmektedir. Macaristan 
1talya ve Almanya ile gerek ekono· 
mi gerek kültür sahasında sıkı bi~ 
iş birliği kuracaktır. Ayni ııekilde 
Macaristanın bolşevikllğe ve Millet
ler Cemiyetine karşı Roma - Ber· 
!in mihverinin prensiplerine uygun 
bir vaziyet alacağı şüphesizdir. Yu
goslavyanın da zamanla buna işti -
rak edeceğini Roma gazetelt>ri yaz
maktadır. 

··-'-· ~-------~1 

1 

J 

l 
l 
1 

it' saadete nı kadar teşekkür et- bazı nıadd.<'leri~1de de ği~iklik ya _
1 ileler az olacatını aöylemeğe hacet pıl mış, mübadıl ve gayri nıübadil · 

tolttur. ve muhacirlere ınütenllik kanunun ! 
it _Bundan başka, her iki memle- 9 uncu maddesinin tefsire muhtaç 1 
~ etın yüksek önderlerinin hakim& bulunmadığına ait mazbatada (i-' 

11~ lcarariyla Sadabat paktı iyi bir zerinde geçen müzakerelerden ı 
t ı:ret ve büyük bir samimiyetle ak sonra adliye enciimenine tevdi e· 
• edildi \'e bıı muahede biribirleı·i- dilmiştir. . . j ----
,,~ d Yeni fabrikalarımız ~ı 08t ve komşu dört devletin yal j B. M. Meclısı çarı:ıamba g(inti 

hut Erzincandaıı jandarma müfre
zeleri ancak bir haftft on gün zar
fında bin bir ır.eşakkatle buralara 
gelebileceklerinden çapulcular o 
vakite kadar sıvışmak imkllnını ko 
!ayca buluyorlardı. Bunun ıçın 

buralarda jandarma karakolları 

teşkil edilmi~ ve bu nevi haydut -
Jara yaşama imkanı vermemek için 
dünya kadar masraf ve zahmete 
girilmiye lilzum hllsıl olmuştu. Şim 
di ise dağları delerek ve uçurum • 
lan atlıyarak Sıvasa ve Erzincana 
varan çelik raylar bu korkunç me
safe mefhumunu y&nmi~ oldutuıı
dan bu havalidekl şekavet te ebe
diyen ortadan kalkmış bulunmak
tadır. 

~I~ aralarındaki münasebetleri tak _to.,;p;,,l~a-n_a_c_a_k .. tı .. r_. -~------
t ~e etmekle kalmadı, ayrıca dün- -
tç~llın sulh ve ıellmetinin temini 
~~ıı de herk8841 bir numune oldu, 
ı. bu tetebb!h bütün siyast edam 
.{ tarafından alk1'1andı. Blnııen
lıı:~h, k&rdet Türk milletinin bu 

eırııne !ra11 mili.ti dı iftiralı. 

Kardan kapanan yollar 
Ş. K. His~r. 19 (A.A.) - Bir 

haftadanlıeri Gire.un - Karahi-
1ar arasıııdaki Eğribel dağı otomo 

billere geçit vermemektedir. İlçe
mize 18 aantim kar yağmı,tır. 

Ankarn, 19 (A.A.) - Çatal
ağzında kurulacak olan hamızı 

kibrit ve . uper fo'lfat fabrikaları 
için tayin edilen sahada mühen
dislerimiıı: tarofından tetkikat ya
pılmaktadır. 

İnşaat projeleri hazırlanmı~ vı 
makineler eiparif tdilmi.\<tir. 

Nitekim Dersim ıergerdelerinil 
bu derec& şımartmış olan şey de 
arazilerinin harikulllde sarplıkı ve 
yolun olmaması değil mid!rt Milletler Cemiyeti ba111Ua ıullı afaclnı tayaf etaıelerl 
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Kara Ahmet Nasıl Cihan Şampyonu Oldu? 
Ncvyork Sergisi 

Tefrika No: 2 YAZAN: TEVFiK PARS .Aşağı yukarı bir sene oluyor ki 
hilkfımelimiz 1939 Nevyork sergi-

' sine iştirak etmeğe karar verdi. Bu
nun için bizim bütçemize nazaran 
bir hayli kabarık olan masrafı kabul 
elti. Sanatkarlar arasında müsaba
kalar açıldı. Komiserler, müdürler, 
neşriyat şefleri filan tayin edildi. 

Çocuk 9 Okka Gelmişti 
Mektepliler Arasında 
Büyük Spor Bayramı 

Fakat her nedense bu iş bir tür
lü düzene konamadı. Serginin mü
dürleri istifa ettiler. Kabul edilen 
tahsisatın da bir kısmının çarçur 
edildiği kulaktan kulağa söyleniyor. 
Ve her millet sergi yerinde harıl ha
ni çalışırken bizimkilerin henüz hiç 
bir şey yapmadıklan ve hazırlanma 
işinde adamakıllı geri kalmış olduk
ları anlaşılıyor. Yine bu şefler ara
sında neşriyat müdürlüğüne tayi.ı 

edilmiş olan Ahmet Emin Yalmanın 
da kaybolduğu ve şimdiye kadar 
kendisinden hiç bir haber alınama
dığı için müsta'fi addedilerek bu iş
leri tedvir vazifesinin Vedat Nedim 

Kara Ahmedin Babası: ,, r abuk Ağıldaki Bütün Baharda yapılacak bu müsabakalarda şampiyon 
'r'

4 

çıkacak takıma bir kupa verilecek 
Davarlarım Kesilsin. 9 Gün Bayram var !,, Dedi Beyoğlu Halkevi spor koluna !onunda büyük bir jimnastik bayra 

mı da yapılacak ve beden terbiyesi 
genel direktörü Cemil Tabir de bU 
bayrama davet edilec.ektir. 

Töre teklif edileceği söyleniyor. 
Bütün bu işler, sergi işlerinin 

şimdiye kadar gayet kötü idare e· 
dildiğini göstermektedir. Ben~ 

!jimdi yapılacak iş şudur. Eğer cid· 
-den iddia edildiği gibi bu işe hazır-
Ia.nmakta geç kalındı ise, sergid·~ 
berbat ve yarım yamalak bir şekilde 
temsil edilmektense, "zararın nere
sinden dönülse kardır!., fehvasınca 
bu karardan dönülmesi ve icap e
den tazminatı verdikten sonra is -
tifa eden müdürlerden, kaybola ı 
ı;eflere kadar hepsini siygaya çek~
rek kendilerinden hesap sorulmaoı 
ve icap ederse cezaya çarptırılmas ! 

Bu iş de devlet işidir. Bir memur 
üzerine aldığı vazifeyi yapmadığı 

takdirde nasıl mesul olursa bu efen-

Ucunu yere saplamış, iki eliyle 
ona dayanmış, gözleri uzaklara, çolı: 
uzaklara dalmıştı ... 

Dudakları eski rengini almış, ya 
nık yüzünde, heyecandan eser kal· 
mamıştı. 

Geniş omuzlan üzerinde dllı: 

duran başını, munis bir eda ile bu
lutlara doğru kaldrrdı, kendi ken· 
dine mırıldandı: 

- Allahım ! Bana bir erkek ev
lat ver! Onu çakır mandanın sü -
tüyle besliyeyim, sırtı yere gelınl
yecek, boynu eğilmiyecek, bir peh
livan yetiştireyim! ... 

Yavaş yavaş yabasının sapma 
sarıldı, isteksiz adımlarla küçük sa 
man yığınının yanına doğru yüril
meğe başladı. 

Elindeki yabanın çatallannı bu 1 
yığına daldırıyor, buğday kanııık 
samanlan, lı,a.valara savuruyordu. 

Küçük çocuklar, kırmızı fistan
- !arının bol eteklerini şişirerek ko
şuyorlar, Hasan ağanın 'bulundu
ğu yere yaklaşıyorlardı. 

Uzaktan bağrışıyorlardı: 
- Oğlan! Oğlan! 

Hasan ağa, kulaklarına çarpan 
bu ince sc~leri duymasile, elindeki 
yabasını atması, boynundaki men
dili çözüp yere fırlatması bir oldu! ihler de mesuliyet alt.ma girdikten 

'f ı · d ı·k d" ·h Kollarını birbirine kavuştum -sonra vazı e erın e a ay ı ve ı - .. .. .. 
1 .. t d'kl · · · t b" • yor, sapsan olmuş yuzunu, bulut-ma gos er ı erı ıçın - a ıı eger . . 

suçları sabit olursa • tecziye edilme- lara kalt!ırıyor, taş gıbı duruyor • 

lidirler. Ve bu iş, devletin prop~-ı • du...... .. -
d 'b· k b .. "k b' · ld Kuçuk ı;ncuklar, koşa koşa aga-gan ası gı ı ço uyu ır ış o ıı- Jd'I 

- . . nın yanına ue 1 er. gundan mesullerının de o derece a· : " · .. .. .. . 
· .. ı · l" d k' ·ı · · ı~arsısınt!:ı kırılıp bukuluyorlar, gır ceza gorme erı azım ır ı ı erı~ı _ 
· · 'b t ı ı - O"lanmış ! ıçın ı re o a.. . ·- . . . . 

TiLKi 

Orma lar müdürü 
şehr ·m:zde 

Ormaıılar umum müdürü Hüs
nü Yııman Ankaradan şehrimize 

gclmi~lir. Mumaileyh lıir hafta 
k.ıdııı· şehrim;zde kalarak tel kik -
!erde lıulıınduktaıı sonra Ankara. 
ya aYclet edecektir. 

-·-Af yun müz ıkcreleri 
Türk - Yugoslav ham afyon an

laşmasını yenilemek üzere birkaç., 
gündenbcri ııehrimizde de,·am et -
mekte olan müzakerelere dün de d~ 
vam edilmiştir. Dün öğleden evvel 
ve öğleden sonra olmak üzere iki 
ictima yapılmıştır. 

Dıye. hırlıırının yüzüne bakıp 
glilliyorlrırdı. 

Biraz evvt•l, kentlilerine para vc

rl'n, yüzlt;rınc gülPn adam, şimdi 

dimdik duruyor, onların sözlerini 
dinlemiyor, sanki dinlemek istemi
yordu. 

Çocuklar, hayretle onun yüzün• 
bakıyorlar, onun bu halinden bir 
şey anlamıyorlar, belki de söyledik 
!erini işitmiyor zannediyorlardı. 

Bir tanesi bir arlım daha yak_ · 
!aştı: 

-Amca! Amca! 
Dedi. 
- Oğlanmış! 

Yanık yüzlü adam, yavaş ya

vas ha~ını önüne doğru eğdi, göz . 
!erini küçük kızın altın sarısı saç
larında gezdirdi. 

·····-···································· . i . Bh·birine yapışmış dudaklarını 
a~madan güliimaedi, b:ışıııı salladı, 

iAitilmiye(•ek kadar yaYaş bir ses -
le: 

: Asl. erlik leri : • • • • , •..............•••......••.....•........• 

1 

Davet 
Kadıköy aakerlik tubeıinden: 
Kad,kô.ı' ~ulıesi mıııtaka.ıııa gel

miş olan yerle k topçu a'teğmeni 
(Ya"llbay) 2!Hl09 ka~·ıt ııunrnralı 
Arif oğlu Abciil!kadiriıı askJı'i ve
~ika,;ile birlikle K•nlıkoiı ~ubesiııe 
mUrac2atı ı·e 1-txıılıul haricinde he 

Toplantılar 

Çocuk Esirııeme Kurumu Galata 
NAhiyeai Batkanlıiından: 

- - Peki ya\'rum. 
Dedi. 

- Peki! ... 

Kü~ük kızlar. onun bu halinden 
bir ııcy anlamamış gibi birbirinin 
yüzüne baktıl:ır, "e utanmış gibi 
kızardılar ... 

Hasan ağa haı·nlaıun sonuna 
doğru yürürken, onlar da küçük 
buğday ııaplarının Üzerlerinden at
lıyorlar, tekrar geldikleri tarafa 
doğru koşa koşa uzaklaşıyorlardı. 

Güneş batmış, ufuktaki kızıllık
ları mot' •isler kapfau11ştı. 

Biraz e\'\'el. boyunlarındaki ~ın
gırakb•rı sAvura savura dağlard,. 

gezc-n koyunlar, dik yama~lardaıı 
kayalaı'1nn atlıyan keçiler yava~ 

yavaş köye inmişler, ağıllarına gir
mi~lerdi. 

Tallı ind< Reslerı susmu~. köy

Kolumuzun yıllık kongre~· :ı~-1 
12-!ı38 Cumaıie;i ıı·üııü •aatc\14) 1 
de Galatada eski Krediliyoıı.) lıaıı-' 
kı,.ıııııı bulunduğu binada C lI. P. 
11aloııu11da yapılacağınd•ıı hayır -
~"'Ver <:evrr>rniz sayın halkıı1111.ıiaıı 

i-ıtı.venlerin kongı·emize onur ver -
.ınC'lerini -ıaygıların-ızJa ri('a ederiz. 

de hüzünlü bir ak~am başlamıştı. 
;::;.==:.:.::.=..=:::;:..:=:::==:::::::.., Yanık yüzlü adam, harmanın 
1 Halkevleri l ı sonundaki c;itkre kollarını daya -
'--------------...: mı~, kutjağuıdan çıkard1ğı c;ubu~u

Konferans 
Beyoglu Ualkevindcn: 
1 - ~2-12-9:~s persemhe giinli 

.-:ailt 13.~}0 ela e\·in1izin Tepelıaşın
d3ki merkez bin.ı sında l<tanhul 
ıeferberl'k müdiirü Bay C~mal 
GDncnç tarafından "Halk edebi
)'alı,, nıevzuunda nıtihim bir kon-
ferans verilecektir. . 

2 - Herkes ı:elebilir. 

nu "cı acı giilt-n dudaklarının ara
Rına almıştı. 

(;ijzl!'l'İ dalmış. düşünüyordu. 

Ağımdan <;ııbuğunu aldı, kendi 
k~ıuline nııı ılı.landı: 

• Bü~«ik Allahım, bana bir er
kek evlat \'~rdin, ona Hazreti Ali 
kuv\'eti ih•an etme:{i unutma! 

Tekrar ~ubuğunu ağzına aldı. 
ellerini cebine ı;oktu, i!-i omuzları· 

\ 

Kar~ Ahmet cihan peııli•an' 
olduktan aollJ'a 

nı kaldıra kaldıra köy kahvesine 
doğru yürümeğe başladı. 

Hasan ağanın bir erkek evladı 
dünyaya geldiğini duyan bütün köy
ltiler, onun harmanına doğru geli
yor, yolda karşısına çıkanlar ayrı 
ayrı kendisini tebıik ediyordu. 

Hep beraber köy kahvesine gel
dikleri vakit, yanındaki köylüler
den birine: 

- Kamil çavuş dedi, eve bir a
dam gönderin çocuğu kantara vu
rup tartsınlar! 

Eğer altı okka gelirse, söyleyin 
kızanlara, altı gün altı gece köyde 
düğün yapsınlar! 

Kamil çavuş, hemen sağa sola 
koştu, bir iki küçük çocuk buldu, 
e\·e yolladı. J 

Beş on dakika sonra çocuklar 
dönüp kahveye geldiler. 

Kamil çavuş sordu: 
- Tarttılar mı ! 

Kahvede oturanların hepsı, Ala
ka ile çocukların vereceği cenı.bı 
beklıyorlardı. 

Çocuğun biri: 

- Evet dedi, i.drttılar. 

Sekiz on kişi bir agızdan: 

- Ne geldi? I 
Diye sorunca, diğer çocuklar he 

men atıldı: 

- Dokuz okka! 
1 Bu rakam duyulur duyulmaz, 

herkesi hayret almış, bütün kah -
vede oturanlar, ağanın yüzüne ba
Rakalmı~tı. 

O, sevincini belli etmiyeıı, etmek 
istemiyen bir sükünetle konuşma -
ğa başladı: 

- Arkadaşlar, Allahtan bir er
ı<ek e\'lat istemiştim, çok şükür o· 
:>•ı bana ihsan etti. Hele dokuz ok· 

1 
ka gelmesi... 

O daha lafıııı bitirmemişti, köy- : 
de çok yemek yemesile meşhur bir 
p<'hli\'an sözünü kesti: 

- Ağam, dedi, Deliormanın kı· 

zıl toprnkları, hüdayi nabit pehli • 
van yetiştirir. öyle zannediyorum 
ki, bu dokuz okkalık çocuk on he8 
yaşında kisbct giyecek, güre~ mey
danlarını harman edip, kainatı tit
r<'terek .. 

Bu sözler, ağanın son derece ho
şuna gitmiş, hemen o da, pehliva
nın 18.fını keHmişti: 

- Kamil çavuş! 
Diye se lendi: 

- Çabuk, ağıldaki bütün davar· 
Inrım kesilsin! Davullar, zurnala~ j 
gelsin! Dokuz gün, dokuz gece köy 
de herkes eğlensin!... ı 

Hasan ağ·a. ~ok zengin, bir a· 
dam, variyetli bir kimse değildi. 

üç be~ koyuııile, sekiz on keç,
si oğlunun şPrefine kesilmiş, yen -
mi~ .. Fakır fıkara dokuz gün do • ı 
kuz gece, çalmı~. oynamış, eğlen- , 
mişti... 1 

Doğan çocuğun adını, lohosanın 

~~~~~:~ı::::~nk:~~~:~r köyiln katJı. 11 Dediler ki: 

"Bu dokuz okkalık arslan yav
rusunun adı Ahmet olsun, eğer 

pehlivan olursa karşısına çıkacak
lann §imdiden canına rahmet ol-

dahil olan öğretmenlerin cumartesi 
akşamı Halkevi salonunda bir top
lantı yaparak spor hakkında konuş 
tuklarını ve bazı kararlar verdikle
rini yazmıştık. 

Beyoğlu Halkevi voleybol, bas• 
ketbol, atletizm şubelerinden baş· 

ka, avcılık, binicilik, ııilreş, atıcılık 
gibi milli sporları da, spor şubesi
ne ithal edileceldir. 

sun!,, 

• • • 
Seneler yıldırım süratile gelip 

Halkevi spor kolu önümüzdeki 
baharda bir spor bayramı hazırla
mıştır. Bu münasebetle lise ve or
ta mektepler arasında futbol, atle
tizm, voleybol ~mpiyonlukları ya. 

geçmiş, on yaşına basan Ahmedin 
daha şimdiden pazuları şişmişti. 

Akranları içinde onun bileğini 
tutacak, onu korkutacak kimse 
yok,11. 

J:\arman yerlerinde Uç beş ~o
cukla boğuşur, dövüşten yılmaz, 
güreşten kaçmaz, karşısına kim çı
karsa çıksın, büyük, küçük demez, 
her söylenen 18.fı yutmaz, yemez 
vuruşurdu. 

Daha on yaşında iken en azgın 
boğaların beygir gibi sırtına biner, 
sağa eola hücum eden hayvanın, 
koı kunç boynuzlarının önünde ka
çan köy çocukları bağırarak birbi
rine girerdi. 

Cün geçtikçe "Ahmet,, ismi bü
tün l;öyde takdirle anılıyor, onun 
oıı beş yaşında bileği bükülmez, 
ka'!'~ısına geçilmez bir bahadir ola
cağı <anılıyordu. 

Boyu kadar yılanları nerede gör 
se fu:erlerine atlar, ensesinden ya· 
kalar, sonra kuyruklarından tu -
tııp silkeler, belini kırar, atardı. 

O:ıun bu yaptıklarını gören kö
yün ihtiyarları, aksaçlı kadınları, 
parmaklarını ısırır, hayret ederler. 
biribirlerine dönüp: 

- Bu çocukta bir şeytan maha
reti, Hazreti Ali kuvveti var, der
ltrdi. 

.. * .. 
Ahmet, on beş yaşına basmışt1. 
Bt.yu 1,75 irtifaında, ve 70 ok

ka ağ.rlığında idi. 
Yaşı büyüdükçe omuzlan geniş· 

liynr, tarlalarda çift sürüyor, dağ
lada c;dun kesiyor, vücudu, kolla
rı, her tarafı çelik gibi işliyordu. 

Daha pehlivan olmadan en kuv
vet!: adamlarla itişmeğe, ensesi şiş
me~e. elleri, bilekleri gittikçe iri -
l<'şmeğe başlamıştı. 

Tuttuğunu koparıyor, atıyor; 
kenc;i•,ı bin nüfuslu koskoca köyde 
hergül gibi satıyordu. 

Jbtası onun bu halini gördükçe 
mr,nırıun oluyor: 

Bu oğlan güreş tutarsa, her 
halci~ başpehlivan olur! 

Diy>Jr, içine ümit doluyordu. 

.. .. * 
Ahmet, on altı yaşına basmıştı .. 

h:oyiln meydanları, tarlaları, o· 
va! l"I artık ona dar geliyor' omu· 
zund:ı silah, altında at ömrü dağ
lard-ı. geçiyordu. 

0, bünye itibarile akranlarından 
dalı ı başka yaratılmış, düşünce. ka 
rakter ve tabiat itibarile de onlar
dan aynlmıştı. 

(Devamı Yar) 

Ziraat kongresi 
hazırlıkları 

Birinci köy ve ziraat kalkınma 
kongresi bu ayın 27 nci günü Anka
rada toplanacakt.ır. Bu miinasebet

le uzun zamandanberi devam etmek
te olan lıa~ırlıklar tamamen ikmal 
edilmiştir. 

Kongre ayın yirmi yedinci günıi 
saat 11 de Ankara Halkevi konfe
ı·ans salonunda açılacaktır. tik ola
rak yüksek zfraat enstitüleri talebe
si tarafından istiklal marşı söylene 
cek ve müteakiben açılış nutku irat 
edilecektir. Bundan sonra Y. Z. E. 
talebeleri tarafından ziraat marşı 
söylenecektir. Ye seçıme başlana
caktır. 

En·ela bir umumi reis aeçile -
cek \'e bunu müteakip bir umum: 
reis vekili, 3 reis ve bunJ., ı'dan son

ra fahri reislc-r seçildikten sonra 
merasime son \'eritecektir. 

pılacaktır. 

Bu müsabakalarada şampiyon o 
lacak takımlara gayet kıymetli bi
rer kupa verilecek ve bir sene mild 

detle mektepler şampiyonu unvanı 
nı muhafaza edecektir. 

Bundan başka on beş ııün son
ra yine Beyoğlu Halkevi spor ha-

Bu müna•ebetle, bu hafta Bey· 
oğlu halkevi bütün atletler arasın· 

da, her sene yaptığı gibi bir kros· 
kantri tertip etmiştir. 

Bu müsabakalara memleketin 
en tanınmış atletleri iştirak edecek 
tir. Bilhassa Ankara, İzmir, Ko· 
caeli atletlerinin de gireceği bU 
mü~abakalar çok heyecanlı ola· 

111 ili • PATiNAJ 
caku.~. 

• 
YILDIZI 

• 
• 

J 
• 

ı 
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Kış mevsımının gelişi kayak ıporcularını da faaliyete ge· 

çiımiştir. Yukandaki resimde meşhur İngiliz patinaj şampiyonu 
Sesil Kolec'i idman yaparken ırörtıyorsunuz. 

İngiltere Lik Maçları 
Londr2, 19 (A.A.) - Lik maç 

!arının bu hafta ki neticeleri şun
lardır. 

Arsenal • Stoke 'iti 
Astoıı Villa - Lides Unaytid 
Brentford - Mançester U!!ayid 
Derbi Kuılti - Midlesburıı 

Evertoıı - Karlton Atletik 

4-1 
2-1 
2-5 
1-4 

1-4 
Grimsby Tovıı - Layçester Siti 6-1 
Hudersfild - Preston Northend 3-0 
Porsmut - Çelsea 2-1 

Suııder!ar.d - Liverpol 
Volverhampton - Boltan 

2-3 
1-1 

Merkezi Avrupa Kupası 
Bükre~. 19 (A.A.) - Merkezi 

Avrupa kupası !le alAkalı memle-
ket !erin müme•silleri arasında bu 
racla bir toplantı yapılmıştır. Bu 
toplaııtıdı< komite rci"i Cappola, 
bun<lan böyle, Turııuaşa ııirecek 

olan klüplerin adedi c<alı bir <li

rette tenkis edilmek >artiyle tlal· 
yaıı;n merkezi Avnıpa kupası maç 
!arına i~tirak Nlebilecej(ini sö)·le 
mi~tiı-. )l:ıçari>tan ve Çekıı,lonık 
ya mümes~illeri de ayni fikri ileri 
'ürmilşlndir. 

Bunun üzerine, turnuvaya i~ti
ı•ak etmekte olan khiplerin sayı<ı 

on alürlıuı sekize iııdil'ilmiştir. 

Bu karara göre, İtalya, ~rcıc9 

ristaıı ve Çekoslovakyadan ıldşer. 
· et Rumaııya ve Yugoslavyadaıı lı•T, 

takım merkezi Avrupa kııP 8'1 

maçlarına i~tirak edeceklerdir· 
1 •ı:J9 Bundan ba~b ı sonkaııun · t 

tarihinden itibaren üç yıl nııidıle 
le ve ikinci enternnsvonal kıır• 
adı altında İtalya, M~carbtaıı. ı•· 
viçre ve Çekoslovakya milli takın•· 
!arı arasında bir turnua terliP e· 
dilmesine karar verilmiştir. 

Buzda Hokey 
J•\'irr• Zürih, 19 (A.A.) 

milli buz Hokehy Pkibi, J·:" .";: 
milli takımına büyük bir 11 1 k i 
ııalip ııelıniştir. Tamamiyle yr;

1 
yet;~miş oyunculardan te~ekklli i'I' 
miş olHn İ•viçre takımı 11-1) ıt" · 
gelmiştir. 

Yelkenli Yarişlar 
. . l~C']• 

I!elsınskı l!l (.~.A.) - ır· 
lıındiva olimııirnt onınları hs'-

, . . ··" 
!ık konıill'si yelkenli yan<ları '.,P 
nı(ihiın kn:ırrlar \ern1ii-otir. J\:on11 ·1' . . c • 
dünya federasyonunun teklıJ 

1 . }i.·thlı 
mi~ oıdugu yelkenli tiplerı ' ıt 
<'dcrek 1940 olimpiyallarınıJ:ııı 1

:. 
t • j!lftJ1 ' 

-ıik ctmcıl:e mııvııfakHt e.Ti• ·• 
R . • "6 m ı· ,ıra ıı tıpler '8 m - n. ve .. 
lıool ve tek ki~ilik tiplerdir. 
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Alman Donanması Diriliyor .~~'l, Genç bir Kadın Ak
'•;.;} şam Altıdan Sabah (J!Y~~[~~ili!=) Alman Bahriyesinin '' Graf Zepplin,, isimli Tayyare 

~na Gemisi Denize indirildi. ikincisi de Bitiriliyor 

( 
Altıya Kadar Han Odundan tasarruf 

Alman bahriyesınin yenı <ayyare ana gt:mısı 
(Bu yeni gemi 40 tayyare taşım;ıkta 

tonilatoman mahrecindedir 

Grat Zepplin 
ye 19230 

~çen pel'şembe gunu çıkan 

Alman gazetdcri, "Kiel,, tezgahla
rında, şansöliye "Adolf Hitler" in 
hu1.uriyle Almanyanın mütareke -

dcnberi in~a etmiş olduğu ilk tayya
t(' u.na gcmh~inin~ "Graf Zepplin,, in 
denize iııdil'İlıniş olduğunu haber 
verdiler. Meşhur Zeplin balonları 

lıa~üinin ismini taşıyan bu yeni va
hidi harp Alman bahriyei harbiyest 
için yeni bir devrenin açıldığını müj

deliyor. Çünkü aziz okuyucularımın 
d:ı bildikleri gibi (Versay) sulh mu· 
ahedc-si Almnnyaya tayyare inşası 

nı yasak ediyoxdu. Tabii elinde askc 
ti tayyare bulunduramıyan bir do· 
nanmada tayyaı·e ana gemısının 

hikmeti vücudu kalmu..dı. 
Halbuki "Adolf .Hitler,, in ikti

dar nıeYkine gelmesini müteakip Al· 
lllanyanın elde ettiği menfaat ve m•i 
aaadeler al'88ıııda Almanyanın tn

l:iltere ile üçte bir nisbetinde bir de· . 
ni~ kuvveti vücude getirmesi de 
vardı. tıte Almanlar ellerini ve kol
lıırını bağlıyan Versay bağlarından 
lturtulduktaıı eonra yeni bir bahriye · 

--.... -~. -- -

programı tatbikine başladılar. Bu 
programda !35000) tonluk iki saf· 
fı harp zırhlısından başka iki tan.ı 
de tayyare ana g~mi8inin inşası baş· 
ta geliyordu. l~te perşembe günü 
Alman gazetelerinin bir iki satırla 
denize indirildiğini bildirdikleri 
"Graf Zeppliıı" bu iki tayyare ana 
gemisinden birincisidir. 

Bu geminin teknesinin vücude 
getirilmesi için Almanlara yirmi 
beş ay gibi bir müddet kafi geldi. 

936 Teşriniııaııisinde in~asına başla
nan bu gemi Almanların yaptıkları 
ilk tayylll'e ana gemisi olduğu için 
gösterdikltri teknik kudreti çok şa
yanı dikkattir. 

On bir ~ne e\'vel Alman bahriye 
si bir sulh muahedt"'inin Almanlnra 
bıı·aktığı .,.;ki tekneler arasında ye

ni bir tane sefine vıtrdı. O da 6000 

tonluk Enıden kruvazörü idi. Fakat 

Almanya çok süratı.ı hareket etme· 
ğe karar Yerdi. Ve tatbikata da gir
mi§ti. 1928 de Versay muahedesi -

nin hudutları dahilinde 6000 ton· 
luk Uç kruvazörle on iki torpitoyu 

l 
t 

denize indirdi. Ayni seneııln sonba· 
rınd& 6000 tonluk Leipı.ig kruva.zö
riyle meşhur ceyp kruvazörü 
Deutachla.ndın inşaaına başlıyordu. 

Bu bueusta Almanlar muahede hu· 
dudunun haricine çıkmadılar. Fa -
kat içind~lı:i yeni tertibat ve teçhi
zat sa.yesinde, mevcut blltiin yaban
cı kruvazörlerin fevkinde bir tip vü
cU<}e getircliler. Zira sürat. müdafaa 
ve muhafaza kabiliyeti ve 30.000 
metre mesafeye 3~ kilo ağırlığın · 

da obüsler atabilmek imklnlan ile 
eski :ııırhhlarla boy ölçüşebilecek 

bir kudret gösteriyordu. 
Sonradan, 1931 ve 1932 de tez

gaJılara Amiral Scheer ve Amiral -
Araf - Spec ismini iki cep gemisine 
daha. koydular. 

1933 de Hitler iktidar mevkünc. 
gelince, iradesinin. eserleri kendini 
hissettirmeğe başladı. 

Evela Deutııchland süratle do -
naıımaya ilhak edildi, ve 1934 de A
miral Scheed de donanmaya iltihak 
etti. 

Ve bu tarihten itibaren Alman -
ya Versay muahedesi hükümleriyle) 
bağlanmamağa karar verdi. Hitler 
Alman tezgahlarında, 10 bin tonar
lıık iki cep kruvazörünün inşasına 

ba.~landığını bildiriyordu. Hakikat
te bunlar 26 bin tonluk 280 mm. 
lik dokuz ve 150 mm. lik 12 topluk 
zırhlılardı. 

gi ı:uval~ti·~ 
gıymelı? · 

,rz;>)> q-, ,._..,,., 
\r : ,, ı ıı"ı.,.;ıw_ .. 

;~,··ı . 

Kömür tozlarile eski 
gazetelerden istifade 

dı. 

lar, 

Bu sene soğuklar erken başla· 
Bu &~beple her tarafta soba
mangallar erkende.n yakıldı. 

Kış uzun ıılrerse, odun ve Kömfü 
rUn ça.bu k bitmesi ihtimali vardır. 

Ki.\' uzun ~ürerse, odun ve kömü
idareli kullanmak lazımdır. 

He'lıeıı her evde bir miktar kö
mür tozu bulunur. Bunlar 'ya S<>

kai;a dökülür, yahut biribiri üze

rine yığılarak kalın bir tııbak• ıe,. 
' kil eder. Halbuki bu kömür to -

zıından sobada yakılabilPcek kö
mür yapmak çok kolaydır. 

1 

Akşı<mın altısıııdan sabahın 1 

altısına kadar öyle alfıka verici t 
şeyler geçene de hepin;zi anlat-

bulunamayız. 

raber ne gibi ~eyler- ta~ı_, .. , ••l{•n«<.• .1 
ı•e ırilıi m:t1<ya.i y;qıacağııı!zı tecrli. 
bt" edin. Jfer şeyin hiribirine nıu· 

labık olr.ıasıııı te'ınin için bu süy-

Eski gazete ve kc•e kfığıtlann) 
almalı. Boş bir leğenin l9'ne bir 
kat kfığıt istif etmeli, üzer!ne bir 
kat clömür tozu koyarak Je-

jienin dörtte ılçUnü doldur • 
malı. Üzerine bol •ıı dökmeli 
ve bir hafta böylece bırakmalı. 

Bir ha!ta içinde leğendekı kii
ğı~. kom ür tozu ve su hamur ha
line g-elir. Bu lıumurdar •abur'. ka

lıbı gibi kalıplar, yahut portakal 
gibi yuvarlak yapmalı, dizerek 
kunımağa bıra1'mıılı. 

Runlar adi köMiır gibi yanar ve 
ayn; harareti verir. 

Bundan başka, dört torpito ve mak mevkiinde 
6000 tonluk Nuremberg kruvazö - Bizleri aliikadar edeıı kısım ne ise 
rü de inşa edildi. Ayni zamanda Al ona bakmamız lazımdır. Şimdi 

lecliklerim izi yapmaktDıı ba~ku 00 lill 00 

manya Versay muahedesinin yasak 
ettiği denizaltı gemilerinin de VÜ' 

cude getirilmesine başladı. 

her zamankinden fazla giyiniliyor, 

çare yoktuı·. K M } 
Son olarak ŞUllll uııutm:ıyınıı: 1 uru eyva ar 

kullanılacak maddelerin t~ııcvvüu 
çok fazladır. Şekillere P,-elince, 
bize göı-e yalnız iki tanedir. Ya 

Elbiseleriniz terz:deıı ıı~lince, I - - --
hemen elbise dolab.nıza koynw- Bunlardan birçok pasta 

Alman tezgıi.hları artık faal bir 
vaziyettedirler. Gece gündüz çalış

malar sayesinde Hitler elinde kuv -
vetli bir koz tuttu. Ve bunu dünya· 
ya bomba gibi patlattı. 

26 nisan 1935 de büyük Britan
yaya hali inşada on _iki denizaltı ge. 
misinin nıevcut olduğunu bildirdi. 
12 haziranda Londra hükumeti. 
Fransa ile !talyaya Almanya ile bir 

geni<, bol elbiseler seversini/.. O 

\'akit gayet geniş etekler kullan-\ 

mak lazımdır, yahut ela sevmez,;i

ııiz, o \'akit de dik ve ince bir tii·ı 
lliete malik olursunuz. Fakat bir 

~eyi hatıFdan çıkarmamak lazım - 1 

dır: Detayların ve hatların fazla 

anlaşma yaptığını tebliğ etti. Bu ,an tebariiziyledir ki alaka veren biri 
!aşmaya göre Almanya, Britanya efe gösterebilirsiniz, yalnız tam bu 

yııı. Yalnız, kencliniz i~in küçük 
bir tecrübe, yapır.ız, yani halo e1

• 

iıı<e,j i,e, baloya giı!er ıı:ibi giyiııc. 

rı•k kcndıııize yak,,acak, şahsiy~
tl•ı'zı gfü,tı•rccek hir ~ekil de hare· 

ket etnıeği umıtmayınız. 

l -· Etegi çok geniş kaditedeıı 

bir balo kıyafeti. Sırt açıktır. 

2 - Siyah yünlüden yanılnil~ 
bir rob. 

don":"ma.smı:ı yüzde 35 .i nisbe_tin· noktaya gelebilmek meselesinin d• I 3 - Siyah, veya kırmız• yer-
de bır bahri k·ıwcte mahk olabıle - · k .. ld - t 1 d 
cekti. Denizaltı gemileri sahasında ço guç o ugunu unu mama ı ır. scyden yapılmı~ .ran suare elhi,e· 

tonaj mikt.au yüzde 45 kadar çı- Bunları nazarda tutarak bir si. 
kacaktt. ttili.f 18 haziranda meriyc. .kaclın iic ~ekilde gayet şık, sevimli, 
te girdı . .Ru müı;aadat, 1ngilterec,· nihayet fena giyinebilir. 
beyhıırle bir bat.ri teslihat yarışına 
girişmenin gaycııiyı., verilmişti. !n
gilteı:e antirallığı birçok tenkitlere 
marıiz kaldı. l<'akat. Almanya bun· 
dan istifaJe edcı ek, bu yeni muahe· 
denin keııdi3ine müsaade ettiği 4"0 
bin tonluk •~viyeye eri~ecek •e -
kilde hareket etti. Ve derhal, yeni 
bir b:ıltri inşaat programı tesbit et· 
ti. Bu programa göre, 26 bin ton -
hık iki zırhlı, 10 bin tonluk iki ağır 
kruvazör 16 torpito, 10 muhafıL 

gemisi "" 28 de denizaltı gemisi in· 
şa edilecekti. Ve bir mucize eseri gi 
bi görilnen bir vaziyetle, daha bir se 
ne bitmeden bu program da derpi~ 
edilen denizaltı gemilerinin donan
maya iltihak ettiği görüldü. 

Zaman zaman fena giyinme -

yi, "sevimli giyinn1e,, tarzına ter

cih ettiğimi Rize söyliyebiliı;m. , 

Yakışan ve ayni zamanda bir ma· ı 
na ifade etmiyen tarz, siz;n •>< h-, 1 

siyelinizi \'e zevklerinizi kat'iy~n 1 
göstermez. Daima "gayet şık,, d~- · 

nilen tarzı yapmağa çalışınız. Ve 

eğer muvaffak olamazsanız ~heıll- ' 

mi yeti yoktur. Fa kat ken iıo;ini 

~ii<teren bir şey yapmak ce3ıı1·tti 

ni taşıyınız. 

Hatta bir an için, bu kıyafette 

murnffak olamazsanız bile, yineJ 
bunun kla.~ı olabileceğinden emin 

1936 mayısında 10 bin tonluk bulı.ııabilirsiniz. 

ağır bır kruvazör ve 6 tane de de- Ve kat'iyen tesir altında kal-) 
ni?altı gemisi tezgAhlara kon\! ld u • 

mayınız. Kırk ki~inin fikir v& re- 1 

Zarif bir Manto 

(Sonu 7 nci .. .,,f. yiııi almayın. Kendinize mahsus ' 
bir ze\•kiniz olsun. İyi veya fena 

hiç olmazsa bu zevk sizindir. Şüp

.. 

hesiz ki, tanıdıklarınızın bazıları-

nın zevkine itimaclınız olabilir. Fa
kat itimat göstermekten fleriye 

gitmeyiniz.. Falan veya filanın 

mavi rengin moda olduğu hakkın

daki sözlerine aldırnuyarak ken

di ~ahsryetinizi, zevkinizi gösterin, 
Eğer canınız yeşil kumaş istiyorsa, 

yeşiller giyiııiniz. Bir fantazi gös-

terebilmek imkanını hazırlayınız. 

yapılab·lir 
Yerli malısülatınıızdan incir, ii· 

züm, erik, kayısı, fındık . fıstık, ~e
viz gibi kuru meyYAhrıı:nz evlerde 
bol bol yenildiği gibi, bunlarla mi
safirlere bir t;ayda ikram cdl~~ .. :rk 

~ok 1~'.z:zctjı ve manzarnsı gib'.:CJ pö· 

tibörler ıle hazırlanabilir. 

Ayni ınıktor fındıkla badenıın dış 
ve iç knbuklannı ayıklaılı!ı ~a:ı suıırn 
hafif ateşte hir kap i~erin;r,_lc pem
bcleşinciye kadar kızartm11!1 . Soğu· 
dukt:ın sonra makinH!en ger,irn!cli. 

tçeriEine pek az toz ~ekerle bir iki 
damla gül veya çiç<'k "ıy•; damlata· 
rak yoğurmalı. ·Arzu edilirse giil 
~içek suyu yerine trhı:m) da konu-
labilir. · 

İri ve yunm~ak kuru incirler St· 

çerek bunları uzunluğuna ortadan 
ikiye ayırmalı. Evvelce hazırlanan 

badem ve fındık ezmesinden bôr 
kahve kaşığı alarak yarım incirin i
çine yerleştirmeli. Bunları böylece 
bir tabağa dlemeli, üzerine makine

den geçmiş bol Antep fıstığı serp
meli. 

Gayet iri taneli k:ıı-u üzümleri 
alarak bir kürdanlıı. içl~rindeki ç•· 
kirdekleri çıkarnı•lı, sonrıı. yukarı
daki tarif edileı:. nndık ve bacl.:no 

ezmesile üzümlerin içini doldurm.ı
lı. Bu io zahmetlice !ııe dt l!züınle
rin manzarası v& lezzeti pek ncfı. 
olur. 

88 il 81 
Çocuk bopaca llkıürüj'tn 
yOkaek uçuşlarla teclaYisi 

Berlia hutahaneei, çolı. uzu. 

'y,lli ........... . 
krmaslrQ 

r• ıen cenlze lnc!frfien yeni Alnı•aa vaflft harplerinden « Prinz 
(An.'lturyanın llbakındaıa ıonra denize indirilen bu ieıniye Bir 

Avusturya !ırblısı ismi verilmiştir.) 

1 
Mühim bir noktayı da unutma

mak lıizımdır. Bir aynaya bak -l mağı bilmek de esastır. Terziden, 
1 aldığınız bir elbiseyi derhal gide-

rek sokağa çıkmak doğru değild 'r. 

j Birgün odanızda giyerek vaziyeli-ı 
nıze bakınız ııe ku elbise ile be· 

Yakası ve ön il körüklü son 

mod" ~arif bir kışlık manto 

aüreıı v& flııücfl bir çocı;lt öhürü. 

filnden kurtıırmak ınakıad'\•lt hu 
ta.lan e-ayet emin bir tayy~re u.. 
çu,unu yaptırmaltl& iedaYi ıtmeı.. 
tedir. Muhtelif hava tabıtkalnrın
da 7apıt.n fennf teerllbelerl< bu 
~.,bı hutalıfa tutulmııf ,o~uklarda 

iyi neticeler nrditl cllrillmüştilr, 
lfu lıs,tklık S hafta b&zarı dahll 

fazla. ı~rdUjtQ baldo bıı yehl tıı
d3Y1) .e oldukça k~aİtılmı~~·r l":i' 

sek ha Yada uçulduktan .ıı ı:ıra, ~ 
kinci gününde ökstlrftl;iln eziyeti 

zail olduğu gibi üçünett ıründe " 
<ılcsürüh ait hiçbir arb kalme.:ı. 

Bu usulle bu haetalı~ 8 • 10 gün 

zarfında tamamen gcçtl~i teıbilı 
edilmiştir. 
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Yanlış Nikah 
-ı-

"lbr afılm Tarım,, a Yazan ı Dr. Mecdi Emin Sayman 

Meckeııe yolunda bir hayli pa· nazariyatta da kalmadı, bilhııssa 

buç eskittikten sonra, güç beli. ho- tatbikatta f&Z!asile muvaffak olu· 
calık payesine kavuşabildlğinı ha • yordu. Hafif tertip sağa, sola öyle 
ber al:ın blltlln dostları, onu tebri· yalpalar vuruyordu ki, bu hareket 
ke koşmuşlardı. Müzakereci Abdili· !eri, yllrllyüş üstadı vaız Hasan E· 
kadiri lanımayan var mıydı ki? O, fendi bile güç başarabilirdi ... 
medreseye kaydolduktan nic~ son- Bütün yol boyunca selam top· 
ra gelenlere, kaç defa i~azetler da- Iıya rakt&n evinin kapısı önüne ka· 
ğıWmıştı da Abdiilkac1ir nihayet dar gelmişti. öksürüğünden efen • 
dördüncü partiye katıhbılmi:;ti. disinin olduğunu anlıyan en son al· 
Tam yirmi Uç sene sonra otu~ sL•kiz dığı dördüncü kansı Ayşe hemen 
yaşında olduğu halde ... Yarın: asra kapıya koştu; birdenbire kocası • 
yanaşan bir zaman içinde "Maksud., nın kılığının değiştiğini görünce yı
kitabını otuz altı defa tekrarlamtji. lışmağa ba~ladı. Hemen ne söz bul
"Merah,, ı kaç defa okuduğunun sun da söylesin, çünkü o, bir köylü 
hesabı karışmış, en kolay ve en a~ kızıydı. Abdülkadir, ticari maksat
da zorluk çektiği topu. topu yirmi !arla köylerde dolaştığı sıralarda 

beş otuz sayfa tutan "Bina,, dersi- onu görnıilij, beğenmiş ve almıştı .• 
ne iki buçuk sene sarfetmiş, on beş Onunla evleneli bir seneyi geçtiği 

defa tekntrlamıştı. "Benim oğlum halde kadıncağız daha hiçbir vey 
bina okur; dönf'r, döner yine o • öğrenmemişti. 
• ı f h Hemen kocasının sağ elini kav· .Kur.,, e va.~ınl"a ... 

Abdülkadir son zamanlıı.rda ders radığı gibi "şap,, diye öpüvermek· 
!erini öyle pişirmişti ki, nefes al • le ona iltifat etti. Bu hareket ho • 
madan üslüste üç defa "Eşcddü., can.'l pek hoşuna gitmiş olacak ki, 
sıygasını çekmekte, onunla kimse agzı kulaklarına kadar açılmış, iri 
yarışa girrmiyordu. tliiliyl" birlikte çürük dişlerile sırıtıyordu.. tlerlde
ezberden bir saat on iki dakikada ki kapının aralığından manzarayi 
"Maksud,, okuma rekorunu da 0 seyrettiklerini gördüğü diğer kan
kırmıştı. En sonra yirmi yedi da- !arını da çağırdı, artık sıra onla... 
kika otuz saniye süren "Bina., re- ra r.r·lmişti: 
koru da ondaydı. Artık nefes alma- - Haydin bakalım, icazetli ko· 
dan hızlı okuma yarışlarında Ab • . canızın elini öpün de göreyim si • 
dillkadirin ismi hep başta geliyor· zi" Diyerekten fırın küreği gibi iki 
du. Abdülkadir medresenin hem elini birden onlara doğru uzattı. 
kıdemlisi, ayni zamanda. da en faz. Sağ etini Çerkes Aliye, solunu da 
la rekoru olan hatırı say~lır mol- en eııkl karısı Dudu yakalayıp ağız 
lalardandı. Bunun içindir ki, Ab • tadile şapırdata şapırdata öptiller. 
dülkadirin icazet aldığını haber En son kansı Ayşe kıskanmıştı. 
alan bütün tanıı;ları , boyuna onu Hı> n<m tel[ışla kocasına yaklaştı, 
tebrikc gidiyorlar ve evinde saat • ııağ elini tuttuğu gibi tekrar öp • 
!erce oturup görüştükleri halde bir t:i. Obürleri de geride kalmak iıı • 
türlü ondan ayrılamıyorlardı.. ter.1k.diler. Onlar da öptliler. En 

kü~nğii bir daha öptü, ötekiler tek· Abdülkc.d't artık sabırsı.ı:lanma-
rarladılar bir daha bir daha, bir 

ğa ba~lamıştı. Bereket versin ki daha öptUler, hoca da hindi gibi 
imdadına öğle namazı yetişti. He- kabarmağa başlamıştı 

0 
l!lrada bir 

men namaz kılmak vesileslle evden :fonbin• kimbilir aklına ne esmiş 
ayrıldı.. Camia gittiği zaman, na • olacak ki, çok haz duyduğu bu el 
mazın iki rekatını kılar kılmaz a -

ö;>tüınıe merasimini bırakarak, ka· 
yakkaplarını kaptığı gibi hemen pıyı hL!la çektiği gibi gitti ... 
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Ci E NÇ Ki? 
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Kemalin İstidasında bu Paraların < Nakleden: R. Gülseven No.: 23 

Verildiği İzah Ediliyor 
Mürebbiye: hikayeler da anlattım galiba. Gül • 
- Bu akşam çok garip duruyor- dünüz mü T 

du diye cevap verdi. Ablasının ısra· Bunları söylerken bana dikkati• 
Nerelere 

Bursadan yazılıyor: 

Umumhaneci Tatar Ayşenin öl
dUrUlmesiyle (40) bin liralık ser
vetine konan Emineye ait son bir 
bahçeyi sahte senetle satmağa te
şebbüsten suçlu olanların muhak&
melerine dUn asliye cezada devam 
edilmiştir. Dünkü celsede suçlu
lardan Eminenin koca~ı Kemal 

mahkemeye iki istida vermiştir. 

Bunlardan birinde: Karısı Emine-
ye ait olan bu servetin nerelere sar
f olunduğu bildirilmekte ve noter 

senetleriyle bunun 9000 küsur lirR. 
sı vekalet ücretleri olarak muhtelif 

1150 lira harcadığını bildiren Ke
nuıl bu noter senetleriyle yapılan 
sarfiyat sahte olmadığı halde bah
çe satışının sahtekarlık telakki e
dilmesindeki sebebi anlıyamadığını 
yazmaktadır. 

Neticede ben Emineyi dolandır
madım. Bütün bunlar Emineyi iğ
fal edenlerin teşvik eserleridir; de. 
nilmekte ve Recebe yapılan bahçe 
satı.şınııı da doğru olduğu iddia e
dilmektedir. 

İstidalardan sonra bir şah'diıı 
tahakkuk eden adresine talimat 
yazılmasına ve hukuku umumiye 
şahidi olarak çağrılan bir avukatın 

avukatlara, 393 lirası dönme Meh- htanbuln gittiği anlaşıldığından 
mede, 2900 lirası Tatar Ayşenin yeniden celpname yazılmasına ka
şahsi borcuna verilmiş olduğu, ay- rar verilerek muhakeme 2P "<inci 
rıea Uç sene zarfında kendi:ıinin de kinuna talik edilmiştir. 
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rına rağmen odasına çıktı. Hem de, ve serbest bir tavırla bakıyordu. 
yuvasından dllşeu bir yavru kuş gi· Beni heyecana ııürUkliyen sözle-
bi ağlıyordu... cinden bahsederken şimdi ne kadar 

Kuşların yuvalarından dUşUnce da sikin duruyordu.. Bu genç kJZlll 
ağlayıp ağlamadıklarını bilmiyor • kalbi' böyle bol içtiği aaman mı çar
dum. Fakat Mürebbiyenin Emine • pıyordu ! 
den bahsetmesi içimi bulandırdı. Belld de fazla bir ciddiyetle: 
Acaba ablasına göz yaşlarının seb&- - Bilil.kis hiç gülmedim diye ce-
bini anlatmış mıydı? Eğer böyle bir vap verdim' çünkü bu lakırdıları, 
şey vaki olmuş ise canım sıkılacakli. manası anlanmadan söylenmiş ÇO"' 

Selam vererek içini çekmekte o- cukça şeyler olduğuna hükmettiJ!L 
lan tngiliz mürebbiyenin tarafından Sakin durmak istememe rağınell 
uzaklaştım. Vicdanım, tffete, kar- sesim biraz titriyordu. tffet ağır 
deşlerinden ayrı muamele ettiğim bir tavırla: 
için beni müahaze ediyordu. Filha • - Vaziyeti bu şekilde anlamak· 
kika, onunla, evdeki kadınlarla yap- la çok iyi ettiniz, teşekkür ederir1 

tığım hareketlerden tamamile baş • dedi. Sözlerinde hafif bir istihza se· 
ka bir şekilde konuşmuş, oynamış, zer gibi oldum. 
alay etmiştim . Zihnimi hiçbir fena Sofradan kalkınca taraçaya çık1• 

''Ne maksat olmadan takındığım bu ta- rak sigaramı yaktım. içimden 
vır. göstermiş olduğum arkadaşlık tuhaf kız! diyordum. Doğuştan ye
uı5ı ıqrıııı :mı 5uall Jl:S "" zısnırnlaa1 rinde duramıyor! Ne düşündüğU tıel 
daha başka bir mana ifade etmişti. li olmuyor ki! Her dakika değişiyor, 

Bı·gada Elı"şlerı· I Annelere t Şimdi bu temiz kalbi, incitmeden tavrı başka' Ben onu doğru yola ge· 
• . hakiki yola getirmek lazımdı. Buna 1 tireceğimi düşünürken; lakayt ha· 

SergİSl• 1 /brel karar verdikten sonra bir müddet j !inden alınıyorum, ne yapmalı?,, 

Birada elifleri aerflai 

J daha misafirlerin yanında kaldım. Refik Beyin sesi, beni düşünce • 
Bir çocuk boğaz•nda kalan 1 Zaten birçokları evlerine dönmüştü. !erimden sıyırdı, attı. . 
bir kestaneden boğularak öldü Ben de odama çıkarak yata<"a ken • - Azizim bu sabah bir at. gezill 

. dimi attım. O gece ~ok rah~tsız u • tisi yapalım mı dersiniz? .. Bizim kıJ 
lzmırdeıı yazılıyor.: . . . . yudum. Kulağımın dibinde tatlı bir / !ar herhalde çok geç k.alkacakJar, 
Dolanılıkuyuda Alı ıeıs nıahal- ı . . onları ilelebet bekliyemeyız ya! 

lesinde Leblebici sokağında 86 nu-
9

esın N d b" k t "f d 1 Maalmemnuniye fakat Kuıi • 
1 d t b. d G'' 1 - azarınız a ır ıyme 1 a ~ - 1 ' 

mara ı ev e o uran ır yaşın a ul J tt•.. . d k be · k nim tffeti yalnız mı bırakacağız· . . d . . . . . • e ıgımı zanne er en nı çocu ye- • _ ,_, • 
sen ısmııı e bıı ~ a HU, ,ıgzıııa at- . k d ' d a· .. . b h k Onun yalnız kalacagına BJVı ... . ". ... , rıne oy unuz... e ıgını ~a a a a- - .. 
tıgı bır kestanenın bogazıııd,ı kal- d . "tt· nız eriyor mu hiç? Daha muvafakB 

. 1 b • 1 h t .. 1 ar ışı ım. 1' 
masıy e ogu muş ve aya a goz- , timi almadan elbisesini değişlirnıc 
!erini yumnıu~tıır. Hadise şöyle oL 1 XI için odasına çıktı. 
muştur: 1 Sabah kahvaltısında Refik Bey- _ öyleyse ben çıkayım da pan • 

Gül9enin annesi Bn. Zeynep e- le başbaşa sütümüzü içiyorduk. Ku- talonumu değiştireyim. Beş dakik8 

vinde çocuğiyle meşgulken mi9afir zinlerimle anneleri daha kalkmamı.ş kalmaz gelirim. 
gelmiş, genç kadın misafiri kar~ı- !ardı. Bir aralık ayak sesleri i~ittim. Filhakika, birkaç dakika sonrıı. 
lamak üzere odadan çıkmıştır. Za- Başımı çevirince tffetin içeri girdi- genç Kuzinimin ata binmesine yar· 
vallı anne misafiriyle birlikte oda- ğini gördüm. Ve birden şaşırdım. dım ediyordum .. 
ya girince Gülserenin ağzından kö. 1 tffeti kederli, göz ka'l>akları şişmi~ tffet neşeli idi. Sevimli güJüŞU 
pilkler geldiğini görmüş , çocui(u 1 bir halde gö~ec~ği.'.11i ümit .cd!yor • karşısında ona karşı kızgınlı~' 
derhal tilkilik eczane9i11e götür •

1 

du~. H~lbukı yuzu .. pem~, ıstırahat unutuyordum. Acaba göründug~ 
mU~lür. etmış bır halde, gozterı parıldayor kadar katı yürekli, bir kız mıydı 

Orada bir doktor bulunamadı_ğı 1 gibi idi. Kuzinim, k~ımda ilkbahar ı Kendi kendime "1şin içini bu ka • 
için çocuk memleket hastahaneı;iırn · ve neıı'e ve sevinci ifade ediyordu. dar kurcalanııyalım dedim. SeVİ~
nakledilmiş ise de kurtanlamıya- Genç kız yarıımıza gelince baba- li ve şirin olan harici şekliyle iktı· 
rak ölmüştür. Yapılan otopside çrı- sını öptükt.L•ıı sonra bana dönerek e- fa edelim. Başka şey aramağa ~a 
cuğun evde pencere içinde bulduğu !ini uzattı. Diin aksamki karnrımı hacet var?,. Hem de neden tffetill 
bir kestaneyi yemek istediği vP kes unutarak: likııyt tavrile alakadar otacakt1".1; 
tanenin boğazında kalarak ınktt.ıı - Bu sabah ~ok güzelsiniz de-ı Bu bana ne gibi bir tesir edecekti• 

Biga (Hususi) - Bigada Sin- teneffüsten öldiiğü anla~ılmı~tır. dim. Hiç! 

ırer öğretmeninin ücretsiz verdiği At,.cte yanan ÇOC~ öldü Gülerek ba.na. baktı: Atımı, Kuzinime d.oğru_ sürdü:: 

sokağa fırlayıp sağına, soluna bak Fetvahanede Miiftü İzzet efendiyi 
madan so!.,ğu doğı u manifaturacı yalnız bulan Abdülkadir icazetn&1ne 
Hacı Seyit Efendinin dı..kkanında ilini fniine koymuş ve boynunu bir 
aldı. !ki dolamadan ilıru-et olan nıol tarafa )ıukmüş, boyuna dil dökll • 
lahk sarığını i!<i metro uzunluğun- yö:' ÇaJJııkanl.ığını, medrese sıra
daki bir kavukla; yamalt emektar larında çektiği tllrlU zahmetleri, kır 
Şanı hırkasını da ulemayi Jc.ir&nn. d.ığı rekorları. ballandıra ballandı· 
n.ıalısus, geniş kollu, etekleri to- ra anlatıyordu. tıklan elişlerini bir yere toplıyarak 

1 -Y - Doğrusunu söylemek lazımsa., ten sonra yanyaua gıtmege bW derslere devam eden bayan ar yap. Bursacla Karaman köyünde et·· 

puklarına kadar inen koyu lacivert (DeYamı Yar) Halkevindeki sergiyi açını.şiardır. 
size karııı ayni sözleri ııöyliyemiye dını. Ve: 

velki gün feci bir ölüm hadisesi ol- ,ot 

bir lata ile değiştirdi. Artık giyiniıı ==============:==:::::=:::::::::::::::::=::::::::::::::::::::=====:==:=: 
tamam olmuştu, fazla sabredemi. - - - • • - - -
yerel. hcmCın dışarıya çıktı. 

ceğim dedi. Yüzünüzden hi.li. yor • - Ne tarafa gidiyorua cli)'JI muştur. Dört ya~arında Mümin 
oğlu İbrahim adıııda zavallı bir gun olduğunu görülüyor. dum. 

- E\•et, dedıg· ·iniz doı!ru ! .. Fakat - Babam, buradan bir .saat rrıt" çocuk dikkat•izlik ve tedbirsizlik ~ anJı1ardsl' 

Yolda kısa kısa adımlarla sü • 
zülerekten gidiyordu. Yilrliyilşüne 

hiç diyecek yoktu. O, icllZeti almaz

dan çok önce yürüyllş talimleri yap 
mış .. v~ ın';i<emm~l surette ha~.r • 

eseri olduğu tahmin olunan bir ha- insan sabahın dördünde yatarsa ta- s..fede bulunan, e.ık.i Yun •. iıl 
reketle yanan bir ateşin üstüne dü- bil yorgun kalkar. Halbuki siz er • kalma bir mağarayı gezeceğiıll ııı 

kenden rahatça yatarsanız tabü ted söyledi. Bu mağara hakkuıda bS şerek feci bir şekilde yaralanarak 
1 ve taze görüniiyorsunuz. Ru tabii efsanel~r de var. hastahaneye getirilmiştir. brahim 

dUn ha•tahanede ölmüştür. Müd- bir şey. 1 - Ne gibi? Bana anlat;sanıı•· t 
deiumumi muavini Bay Edip Er- tffet garip garip gülerek sofra· ! - Çok rica ederim, beni r8!:. 
zen ünalın adliye doktoru Bay İz. ya oturdu. Sonra tekrar bana dö • bırakınız, size nasıl anlatayını. lanını.'jtı. tcazet merasiminde de 

Müderris Feyzullah Efendinin "YU
rliyllşün adap ve erkanı,. hakkın -

daki nasihatlerini canı kulaktan 
dinliyerek. bilgisinin eksik tarafı
nı da bu sureUe tamamlaını.şt.ı .. 1 ~ 

Baş, Diş, Nezle, Grip, Ronıatizma, zetle birlikte yaptığı otopsi netice- nerek: şım hlli. kazan gibi. .• 
sinde çocuğun baştan aşağı ateşe -- Dün gece erken yatmamın se- - Tabii bu kadar bol içersen~. 

auralji, kınklılı: Y• bGtlla atnlanıu11 derhal lı:eaer, 
düşerek yanmak suretiyle bu ölii- bebi, hzırlallll§ olduğunuz boldan fa~ bu var.iyete düı.<ersiniz diye ala)' e 
mü intaç ettiği anlaşılmıştır. Za- la içmemdir. Kimbilir ne buclalalık-1 tim. 

- - lcabaada flnde 3 lı:a .. ahaabilir. - • ( Devamı var ) bıta tahkikata ba~lamıştır. !ar ettim. Hem size balkonda epey 1 

~~~~--~~~~~~~~~~-~-~··· ·--··-~~~~~~~-----~~~~~-:-::? ~ - -·-- ·e 
- önümüzde daha vak.it var, is- tleride, çiçeklere bürünmüş çitle· 

terııeniz şu Peder'in oturduğu et•ia rin arasında iki katlı, yeşil damlı 
tarafına bir gitsek. Evin bulunduğu bir ev görünüyordu. Demir parmak· 
yeri biliyorsunuz değil mi? lıklarla örtlllmliş küçük fakat gayet 

- Mükemmel, gidelim. Ev Rose- bakımlı bahçesi çiçekler içine gömül 
mont civ:arında, plaja nazır. Oray~ müştU. Yan tarafta bir garaj vardı. 
heın plajdan, hem de, klübün arka· Garajın açık kapısı önünde toz lçin
sından geçen ve üzerinde bulundu • de bliyllk bir siyah otomobil duru • 
ğumuz caddeyi takip ederek gidile· yordu. Pencerelerin açık olmasına 

bilir. rağmen evde hiçbir ses ve ııeda yok-
Bil otomobili, geldikleri taraf1 du. Dış kapının yanında duran mek· 

döndllrerek ilerledi. Rosemont'u, n tup kutusunda bir paket gazetenin 
ıüğer iki villil.yi daha arkada bıra • ııokulu olduğu görlilüyordu. Bu evin 
kıp bir dönemeçe geldiler. Sonra bir yan tarafından bir dar yol gidiyor
tepeye yılankavi yollardan çıkarak du. Buradan pllja iniliyordu. 
aksi istikametten inıneğe bqladı • Den : 
!ar. Nihayet ağaçların dalları arasın- - Haydi denir. kenarına kadar 
dan denizin mavi rengini gördüler. gidelim dedi. İki arkadaş da yoldan 
Takip ettikleri yol denizin kenarııı- indiler. Kenarda bazı yerleri çökmU1 
da nihayetleniyordu. bir rıhtım ve bir de iskele vardı. 

Tornley otomobili durdurdu, gazı Sahilden 300 ili 400 yarda ötede 
kesti ve dışarı atladı. Trevor ite be· Astarte'nin ince, fa.kat şüpheli göl
raber yandaki dar bir yola saptılar. gesini farkettiler. Bil' yatın yan ta· 
Pllja hlklm bayırlarda ağaçlar ara· rafına yanaşm.ıı kUçUk bir motöre 
emda bazı evlerin kırmızı kiremitli dikkat ediyordu. Bunu Dene de gÖll· 
damlan görUIUyordu. Deniz o derece tererek: 
ralruıdı ki, kayalı]ı:lara çarpan dal- - Bizim kuş lıA!i. yatta olmah 
planıı çıkardıfı -ıe.r nı.Ulr:eınme • dedi. 
1m llttfliIOl'dU. Tam bu sırada, geminiA güverte-
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sinde bır hareket oldu; beyazlar gi
yinmiş bir adam motöre aUadı. Mo· 
törün gürültüsü hareket ettiğini göa 
teri yordu. 

Den: 

- Dönmekten baııka çaremiz kal 
madı diye söylendi. Tornley klübe 
doğru giderlerken sordu: 

- Peki Peder hakkında maluma· 
tı kimden alacaksınız? 

- Ben de bunu dilijünüyorum. 
Peder' Mike'nin iyi arkadaşı. Bu hu· 
susta Jenni bana yardım edebilir ka
naatindeyim. Ona bu sabah telefon 
edecektim, fakat unuttum. Klübe ge· 
lir gelmez derhal telefon etmeliyim. 

Klüpte Bil, Denin telefon etm" • 
sini bekledi. Kırık bir sesle: 

-- Bu ne demek? 
- Hangi milletten olduğunu an-

lıyamadığım bir kadın çıktı karşıma. 
Yegane öğrenebildiğim şey, Jenni • 

nin evde bulunmadığı ve dışarı çık
tığı keyfiyeti. Başka bir şey söyle· 

miyordu. İnşallah başına bir i§ gel· 

memiş olsun. Yoksa, sebep olduğum 
için, çok yanarım. 

- üzülmeyin Den! Bu tiyatro 
kızları elbise değiştirir gibi evlerini 
değiştirirler Telefonda isminizi SÖJ.: 
!ediniz mi? 

- O cihetten meralt etmeyin. Yal 
nız klübün nuıns.rasını verdim. Jen· 

ni anlar. Telefondaki kadın Jenni'nin 

gittiği yeri biliyor. Bu muhakkak. 
- Jenni gitmiş, dedi. . Fakat bir şey söylemedi. . ' . 

Bil arkadaşının omuzuna dokun- Dedi. Sonra Peder ile Torııle) 
du: 

- Dostum, ehemmiyet veıme • 
yin. Eğer geceleyin de Jenni telefon 
etmezse, sabah sabah gider, kendi· 
sini ararım. 

Kendilerine behemehal viski ik· 
ram etmek istiyen Bilin bir arkada
şı o derece li.kırdiya tuttu ki Rose
mont'a hareket ettikleri zaman sa
at 8 buçuk idi. 

Villaya geldikleri zanıau, yemek 
için iki arkadaşı bekliyorlardı. Ve 
karşılarında gördükleri ilk adanı da, 
M. Hilel' Peder oldu. 

XIX 
Salonun ortasında, siyah kadife· 

den bir tuvalet giymiş ve üzerine 
gayet kıymetli mücevherler takmıo 
o lan Mrs. Brenzlerin, bol bir elbiııo 

içinde adeta yllzüyor gibi duran za. 
yıf ve kısa boylu bir ihtiyara anlat
tıklarını, hürmetkar bir nezaketle 
dinliyordu. 

M. Hiler Peder, tem bir güzel 
erkek tipiydi. Mrl!. Brenzler, yani ge 
!enlere dönerek: 

- Ancak birer kokteyl içmek 1'1ıa 
vaktiniz var. Bunda da aoele edin . 

bakarak ilave etti: , 
- Birbirinizi tanıyor nıusuııııı~ 

Her ikiniz de avcısı.nız. Fakat 
51

• 

kayıtla ki M. Peder antika avcı 
dır. 

S · · · un• ıı•· onra tanıştırma ışını son .. ,. 
dar tamamlamak için, zayıf ihW 
rı göstererek: . ,pl 

G 1 · M .. vô fl1• - Dr. tao eın, ve os, ~· 
. nıi fı:V 

dedi. Mrs. Brenzler, yine ıs . j!1()P 

!arı unutarak bu sefer nenı fi 
olarak tanınmıştı. 

ptni• 
Pederin keskin nazarlanı ,. 

. (İlli tJ~ 
simasını dola~tı. Ve geru~ e 
tara.k: Jll' 

- Sizinle tanışLlğıma çok ııı:eitl 
nun oldum Bişop dedi. Dr. GaSt u· 
de Dene kendisini tanıttı. Faka 
zattığı el küçük ve yumuşaktı. ,,.-al 

Den, bu merasimin bir a~ e )(il 

bitmesini bekliyordu. Gözlerı~dığı' 
Ayslevodu aradı. Nihayet 8 siJljJI 
uzakta bir köşede gördii. N_all ııu
giydiği siyah dantelden elb•ı<ll•00 • 

yunun inceliğini, omuz ve ~·~or • 
UUll beyazlığını tebartls et~ ) ··' (Devamı 
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Alman Donanması 
Diriliyor 

(Battarafı S inci sayfada) 
Teşrinievvel ayında 35 bin tonluk 
bir zırhlı ile iki tayyare ana gemis[, 
18 torpito 12 tane de dragörün in
e:ısına başlandı. 1937 de, 35 bin ton
lıık ikinci bir zırhlı ile, 10 bin ton· 
luk iki kruvazörle, 15 yeni denizal· 
tı gemisi tezgiha konuldu. 

Ve bu şekilde bir çalışma neti -
ceHinde geçen bir temuzda, Londra 
anlaşmasından üç sene sonra Al • 
ınanyanın yeni bir halde donanma· 
sında: 

10 bin tonluk üç zırhlı, 26 bin 
tonluk diğer bir zırhlı, altı tane ha
fif kruvazör, otuz sekiz adet torpito, 
otuz altı tane denizaltı gemisi var -
dı. 

Yunanistanla 
Aramızda 
Ticaret 

Ankara, 19 (Hususi) - Yunani8 
tanla aramızda yeni bir ticaret an
laşması imzalamış olan TürkofL~ 

reisi Burhan Zihni yanındaki heyet
le birlikte Ankaraya dönmüştür. An 
la. ma geçen perşembe günü Atine
da imzalanmış ve imza merasimin
de Atina orta elçimiz Ruşen Ej':ref 
de hazır bulunmuştur. 

Bir sene müddetle meriyette kıı.
lacak olan bu anlaşma ticari imkan
ları genişletilecek ve iki memleket 
arasındaki ekonomik münasebetleri 
ııliratle inkiuaf ettirecek mahiyet -
tedir. 

Yapılan bu anlaşmaya göre ih· 
ı acat bedellerinin yar.ısının klering 
v.~ yarısının serbest döviz ile öden
rne esası kabul edilmiştir. 

J.ıponyanıa Uzak Şarktaki 
gayesi 

Tokyo, 1!l (A.A.) - Japonya 
hariciye nazırı cenubi gazete mu
habirleri~i nezdine davet ederek, 
Japonya, l\lançuko ve Çin arasın
da siyasi ce iktı>adi bir işbirliği 
Vücuda getirmekten ibaret olduğu 
ııu beyan etmiştir. 

J • ponyada bir infilak 
Tokyo, 19 (A.A.) - İvahama 

barut fabrikasında henüz bilinmi
Yen bir sebepten dolayı bir infilak 
haMıl olmuştur. 

Bu hadise üzerine civarda bu
lunan dört fabrika faaliyetlerini 
hemen klimilen tatil etmek mec
buriyetinde kalmışlardır. 

lngiltere Çine yardım ediyor 
.Londra, 19 (A.A.) - Hemen 

bütün gazeteler, ilk planda olarak 
İngilterenin Çin hükümetine vere
ceği istikrazdan bahsetmektedir. 

Times gazetesi, ihracatın geni' 
letilmesi hakkındaki son .kanun 
Çerçevesi dahilinde yapılan ve ma 
reşaJ Çankayşekin yardım talebine 
bir cevap teşkil eden bu ilk istik 
razı, daha diğerlerinin de takip ey 
liyeceğini kaydeylemektedir. 

lagilterenin yeni tayyareleri 
Los Angeles, 19 (A.A.) - in

iilterenin Los Angeles tayyare 
fabrikalarına sipariş etmiş olduğu 
(00 askeri tayyareye mensup 7 
talim tayyaresi bugün Liverpola 
sevkedilmiştir. 

İngiltereuin boşanma rekoru 
. Londra, 19 (A.A.) - Geçen 
ılkteşrin ayı içinde 2143 boşanma 
davası ikame edilmiştir. Böyle bir 
rakam şimdiye kadar kaydedilme 
ıniştir. 

Nevyorkta bir yangın 
Nevyork, 19 (A.A.) - Brook

lyn tezgahlarında büyük bir yan
gın çıkm14 ve birkaç benzin depo
su tamamiyle haarp olmuştur. 

Teyit etmiyen iki habeı'. 
. Londra, 19 (A.A.) - Bazı İngi

liz gazetelerinin istihbaratı hiliifına 
Olarak resmi mahafilde beyan olun
~u~na göre, Çemberlayn ile Lord 

alifaksm Romayı ziyaretleri esna· 
•'.11da ı:narel.lal Göringin de Romaya 
rtnıesi mevzuubahs omam.ıştır, Bu 
apta ademi malümat beyan olun

llıaktadır. 
Keza, Çemberlayııin Roınadan 

tıavdetınde Bitleri de ziyaret etmek 
ıkrind .... e olmadığı ehemmiyetle ka-

J•t edilmektedir. 

· Ve hali inşada veya bitmek üze. 
re olarak da: 35 bin tonluk, 26 bin 
tonluk üç zırhlı, 19 bin tonluk iki 
tayyare ana gemisi, 10 bin tonluk 
üç tane ağır kruvazör, dört adet ha 

fif kruvazör, otuz tqrpito ve yirmi 
beş tane denizaltı gemisi bulunuyor. 
Bunların yeklınu takriben 400 bin 
ton kadar ve adetleri de 145 dir. 

Bu neticeye varmak için Alman
bahriyesi teşkilat ve teçhizatını çok 
sadeleştirmiş, idare, teknik nokta· 
ı;ından birçok yenilikler vücude ge· 

tirmiştir. Aynca siyaset sahasında· 

da, bu faaliyetlerini kabul ettirmek 
hususunda mahirane hareket et • 
mişlerdir. 

Mısır Kralı Surive. 
Başvekilini 
Kabul Etti 

Kahire, 19 (A.A.) - Paristen 
Suriyeye dönmekte olan Suriye baş
vekili Cemal Mardam, tskenderiye
de kral Faruk tarafından hususi su· 
rette kabul olunmuştur. 

Suriye başvekili krala Suriye 
hükumetinin Şamı ziyaret etmesi 
için vaki davetiyesini vermiş ve 
kral da bu daveti kabul etmiştir. 

General Antonesko hakkında 
Bükre~. 19 (A.A.) - Rador 

ajansının bildirdiğine göre, üçün
cü kolordu kumandanı general 
Antonesko "adece vazife•iııden af 
fedilmiştir. 

General Antonesko hakkında 
yabancı memleketlerde dolaşan şa 
yialar katiyen esassızdır. 

Napolyona ait eşya 
Roma, 19 (A.A.) - Maarif 

nezareti Elba adasında Naopleona 
1<it tarihi binaların ve ezcümle Na 
poleonun oturduğu Casa melini iıc 
~fal'ciaua'da San - Martine sayri
yesinin milli federasyon tarafın

dan tayin edilecek harp maliilleri 
tarafından muhafaza edilme•ine 
karar vermiştir. 

Mecaristanda Yahudilik mesel 0 si 
1 

Budapeşte, 10 (A.A.) - Ya-
kında yahudiler hakkında bir ka-I 
nun çıkarılacağı kuvvetle tahmin 
edilmektedir. Bu kanuna göre, 
bilyük babalarından en aşağı bir 
tanesi hıristiyaıı olanlar ve 1 ka
nunusani 1938 tarihinden evvel 
bıristiyanlığı kabul etmiş bulunan 
!ar, yabudi addedilmiyecektiı'. En
tellektilel işlerde yahudilerin nis
beti, işe göre, yüzde 7 ila yüzde 
20 ye indirilecektir. Ekonomik ha
yatta da nisbet, yüzde 7 ile yüz
de yirmi arasında tehalüf edecek
tir. 

ltalyada nazi kongresi 
Roma, 19 (A.A.) - italyada

ki nazi partisinin ve iş cephesi şef 
!erinin ilk kongresi Romada me
sah<ini bitirmiştir. İtalyadak na
zller şefinin riyaseti altında topla 
nan bu kongrede Almaııyanın Ro
ma milsteşarı da hazır bulunmuş
tur. Kongreye 150 kişi istirak et
mi~tir. Kongrede iki ~emleket 
arasında mevcut dostane münase
betlerin çerçevesi içinde müsait 
b[r şekilde inki~af eden İtalyadaki 
nazi te~ekküllerinin mesaisi hak
kında müzakereler cereyan etmiş
tir. 

İtalyad'.l elektrikli tr~nJ,.r 
'Roma, 19 (A.A.) - Mussolini, 

~aat 9,:10 da yeni tipte bir elektrik 
treniyle Romııya dönmüştür. Tren 
saaıte 163 kilometre süratle N.a
polı i:e Roma arasındaki mesafeyi 
bi:· buçuk saatte katetmiştir. Se
yahat esnasında Mussolini maki
nistin yanıııda durarak katarın 
sevk aı~tıerinin işlemesiyle alil
kadar olmu~tuı-. 

Almanyada katolik aleyhtarlığı 
Berlinı 19 (A.A.) - Resmi 

gazete, lağvedi!mi~ olan bazı ka-
tolik t~ekklillerine ait emlake 
vaziyet edildiğini yazmaktadır. 
Bu tedbir 1933 senesinde neşredi
len ve millet ve devlet için muzir 
olan teşekküllere ait emlake vazi
yet edilmesini derpiş eden bir ka 
rarname ile emHik irmtraut ismin 
deki katolik ~ekkülüne aittir, 

TENlSABAH Jaytaı 7 

Mussolininin Nutku 
Nasıl Karşılandı? 

Tramvay ve f w'".,,.TivA.TRÔLAR ' -~ 
Tunel Şirketleri v.v-.w.,,, ~ ı 

TURAN TiYATROSUNDA 
(Battarafı 1 inci aayfamızda) 

zinde heyeti umumiy• toplantıları 20-12-931! Sah günll ak~am, 

Baştarafı 1 inci Sayfada 
niniu daha münasip bir fırsatta bu 
meseleyi resmen ortaya atacağı söy 
lenmektedir. 

Temps gazetesi, ltalyan taleple
ri hakkında bir anlaşmaya varılma
sı ve İngilterenin bu hususta tavas
sutta bulunması imkanlarından balı 
sederken Çemberlaynin Roma seya -
bati esnasında bu meselenin görü -
şlileceğini ihsas etmek istediği a§i -
kardır. Müfrit sağ cenaha ve sol ce
naha mensup Fransız gazeteleri da
ha şimdiden Çemberlayni bir Akde
niz Mlinihi "yani lngilterenin ve bil
hassa Fransanın yeni bir hezimetirıı 
hazırlamak üzere Romaya gitmek 
istemekle itham etmektedirler. 

Petit Journal gazetesi. Çembeı·· 
!ayn ile Halifaksın Romaya yapa
cakları seyahatin Fransız - lngiliz 
dostluğunun mebenk taşı mesabesin 
de olacağını kaydetmekte ve tngi
liz nazırlarının ltalyan taleplerine 
Fransanın yaptığı gibi kati bir ha
yır cevabiyle mukabele edeceklerini 
ümit ettiğini ilave eylemektedir. 

Figaronun Roma muhabiri yazı
yor: 

Mussolininin bu nutku ile !tal • 
yan gazetelerinin neşriyatı arasında 
büyük bir tezat t·ardır. Maamafiiı 
Mussolininin nutku esnasında da 
halk, Tunus, Korsika diye bağır -
mışlardır. 

Filhakika, Mussolini için resmi 
bir nutukta İtalyan taleplerinden 
bah"etmesi çok zor olurdu. Eğer 
Mussolini, bu şıkkı ihtiyar etseydi, 
kendisine her türlü pazarlık kapı -
sını kapıyacak ve diğer taraftan 
a>;ıl buhran, henüz Mussolininin ar
zu etmediği bir saatle ba;;lıyacaktı. 

Journal gazetesinin Roma muha· 
biri şunları bildiriyor: 1 

İtalyan gazeteleri \'e radyoları
nın İtalyan milletinin tabii arzuları 
hakkındaki neşriyatı şimdilik kafi 
görülmü~tür. Filhakika bu ne~riyat 
istenilen günde alevin parlak bir 
tarzda ortaya çıkması için ocağı lü
zumu kadar ateşli tutmaktadır. A
levin parlıyacağı arzu edilen gün her 
halde Çemberlayn ve Lord Halifak-1 
sın Romayı ziyaretinin arifesi ola -ı 
caktır. 

Korsiliahlann Kararlan 
Bastia -Korsika- 19 (A.A.) 

İtalya tarafından yapılan talepler 
iizerine burada teşekklil eden ha -
reket ve müdafaa komiteleri Korsı
kada faaliyette bulunan italyan a . 
janlarının sıkı bir nezaret altına a
lınmasına dair bazı karar suretleri 
kabul etmişlerdir. 

Bu karar suretleri ile alınması 

istenilen tedbirler şunlardır: 
1 - Muhacereti tehdit için sıkı 

bir kontrol tesisi, 
2 - Mevcut askeri kıtalarının 

derhal takviyesi ile adada yeni ha
va üsleri ihdas edilmesi, 

3 - Frau,a aleyhinrl~kı hücum
lara nihayet verilmesi için Roma nez 
dinde teşebbüsatta bulunmaaı, 

4 - Kadrosu zayıf olan hususi 
polis servisinin takviyesi, 

5 - Muvra ismindeki ttalyan 
gazetesinin kapatılması, 

6 - Adanın nafıa ve inşaat işle -
rile idari işlerde çalışan ltalyanlamı 
uzaklaştırılması, 

7 - Adada oturan i tal yanların 
nezaret altına alınması ve şüpheli 

eşhasın derhal terkedilmesi. 

Tuııu~ta Bir Pa~lst Şefi 
Te\'kif Edildi 

Paris, 19 (A.A.) - Tunusta 
Fransız polisi Cavdo ismindE: bir l

talyan faşist şefini tevkif etmiştir. 
Bu adam, ırklar arasında düşman· 
lık uyandırnıak clirmiyle maznun
dur. 

Çemberlaynın i:ı:ahati 
Londra, 19 (A.A.) - Avam 

kamarasında dış politika hakkın
daki müzakere mebus Dalton tara 
fından "Avam kamarasının htlkü
metin dış politikasına katiyen iti
madı olmadığına., dair olan bir 
takririyle açılmıştır. 

B. Chemberlain söz alarak işçi 
partisinin başka bir dış politika 
teklif edecek vaziyette olmadığını 
aksi halde İngiltereyi ayni zaman
da Japonya, Almanya, İtalya ve 
general Franko ile harbe sürük-' 
leye~ek mahiyette olduğunu kay-ı 
dettıkten ıonra demi~tir ki: 

"- llükümetin politikası a
kim kaldığı takdirde başka bir 
politika takibini ilk önce ben tek
lif ederim. lnıtiltere, gayretlerime 
devam etmekliiim arzu ~diyo

rum.,, 
Müteakilıen B. Chemberlain 

yapılmıştır. 

Toplantıya meclisi idare ikinci 
reisi Bay Halit Ziya Uşaklıgilin re
isliği altında Rıuı.t H de başlanmış -
tır. Toplantıda dahiliye v~ iktısat 

vekaleti namına ~irket komi•eri Bay 
Süruri de hasır bulunmuştur. Mü -
zakereler saat 15.30 a kadar de\'lWI 

DiŞi HOROZ 3 perde 

* TEPEBAŞI DRAM KISMI 

20-12-938 Salı günü ak ·amı 

Saat 20,30 da 

geçen ~ah günü yabancı gazeteci- etmi§, neticede gerek tramvay ve VINDSOR'UN ŞEN KADINLAR! 
!erin önünde yaptığı beyanata ba- gerek tliııel şirketlerinin tesisat ve ==-========-=--,--_:-
zı umumi m!ilAhazalar ilive ede- gayrimenkullerinin imtiyaz müd -
ceğini söyledikten sonra şu su- deti dolmadan e\-vel ııatılabilmesi 
ret!& devam eylemi~tir: hakkında idare mecliı;ine tam sala · 

"- Avrupada ve uzak doğuda hiyet verilmiştir. 
bazı zorluklar mevcuttur, fakat 'Dektrlk Şirketiniıı. içtimaı 1 

Fraıı~a ile İngiltere arasıııdaki mü Tasfiye halinde bulunan elektrik 
nasebetler mükemmel olmakta şirketi umumi toplantısı dün saat • 
berdevamdır. 16 da şirketin Beyoğlundaki merke-! 

Akdeniz me<ele:ıiude, itiraf zinde yapılmıştır. Toplantıya mec- 1 

etmeliyiz ki İspanyada mücadele li•i idarenin 12 azasından 2 si Av . l 
daima devamdadır ve hitamını ha rupada olduğu için 10 aza l~tirak 

1 
etmiştir. 

ber verecek bir i':'8ret de yoktur .. , 
R. Chemberlain Ronıadaki ika- :Müzakereler akşam saat 17,30 a 

meti e<ııasıııda bu meseleyi ne kadar devam etmiş ve hayli müna· 
dereceye kadar yoluna koymak ka§alı Dl.muştur. 

Mün•kaşalar bilhassa tasfiye 
mümkün olacağını bilemediğini, heyetinin yaptığt blanço üzerinde 
fakat hükumetin politik prensip- temerkUz etmi~tir. idare meclisinin 

Almanca bilen iyi bir 

Kimyager aranıyor 
Ankarada büyük bir müesse

sede çalışmak üzere tecrübeli, 
muktedir ve iyi ~imanca bilen 
bir kimyagere ihtiyaç vardır. 

tık nıaaş 350 liradır. Talip olan
ların tahsil derecelerini ve ter • 
cümeihalini bildirir bir mektup
la bir hafta zarf;ında İstanbul 

176 No. P. K adı·esine C. T. ru-
muziyle yazmaları. 

Sultanalımet 3 üo~ü Sulh Hu-
!erinden katiyen inhiraf elnıiyece
ğini, esasen İspanyol meselesinin azalarının çoğu bu bliınçonun gayri kuk ~tahkeme. inden: 
kati hallinin daima bizzat lspan- kanuni bir ~ekilde tanzim edildiğini 

ileri sürerek reddi hususunda israr 
yollara ait bir i~ olduğunu söyle - etmişlerdir. Bunun üzerine reye mü-
n1i~tir. racaat olunmnş neticede azadan ye-

B. C'hemlıerlain bundan 'onra d' · b • ısı lançonun reddi lehinde rey I 
Almanyadan bahsederek, ~1üııih' verdiği için mccliBi idarenin ekseri
aııla~ma,ıııda Almaııyıı ile münasel yetiyle blfın~onun rcddtline karar

1 betlerin kendi arzu ettiği gibi te•- verilmiştir. 
lıit edilmi~ olduğunu •Öylemiş veı Heyeti umumiye azaları iı;e bilin-

1 

sözlerine ~u suretle dernm eyle- çonun kabul edilmesini iltizam et
nıi!-i,'tir: tiklerinden ihtilafın halledilmesi i-

" Harpteııberi geçen yirmi çin mahkemeye müracaata karar 
~·il zarfında, Alman milleti hak- verilerek toplantıya nihayd \'eril -
kıııda pek mahiraııe bir ~ekilde mi~tir. 

nıııamele ~·apılnıarhğıııı gördük. 1 
Xihayet bu milletin btiyük vasıf Tranırny Aınt"le~inin . liira~aatı 
ve meziyetleri!li te•lim ettik \'c Al Tramvay şirketı amelesinin ceza,! 
manyanın Avrupa medeıı'yetinin hususi sermaye, ihtiyat akÇ<'Si isim 1 

ihyasır<Ja teşriki mesaisi lüzumu- !eriyle Uç fasıldan ib3ıet bir taavüııj 
ıııı anlarlık. Almanranın iııkisafı- san<lıkları vardır. 
nı a~la zorlaşdırma.k iatemiy,"rıız. Bunlar sandığa her ay bir mik - 1 

Bu ku\'vetli ve Jıarntiyet dolu mil- tar para verirler. 
le!i>ı d'ğer =-illetlerle te~riki nıa.ai . Sandıkta aza bulunan ameleler 
etmesine mu affak olamazsak, Av sandıktan istifade edemedikleri için 
rupadu hiç bir sahada ııe harı~ ticaret mahkemesin emüracaat et- ı 
ne de terakki mümkün olıtcaktır. mişler, ticaret mahker-csi de avu -
lngifiz milleti lngiltcre ile Al- kat J\Ieki Hikmeti hakem tayin et -
maııyanııı, Avrupa aleminin diğer miş, fakat l\Ieki Hikmet i~ini biti-, 
milletlerle hirlikte, harp tehlike- rememiş, amele de kış dolayı•iyle 1 

!erini bertaraf etmek yolu'ltı bul- yardıma muhtaç olduklarını anla . 
malarını arzu etmektedir. Bu su- tan bir telgrafla Reisicumhura ve 
retle dünyanın diğer milletlerinin Başvekil Celal Bayara mliracaat et-

d k 
mi~~~ 

e ·aııaatlerini ifade etmiş oldu- ============-==== 
ğunu zannediyorum. 

İngiltere, diğerleri de kendi 

emniyet menfaatlerini göz önünde 
tutarak ayni •tıretle hareket et

Belgradda Yarım 
Asırlık Hırvat 

meleri şartiyle, silfihlanmıya, talı- S ' s • • 
di~e daima hazırdır. Fakat diğer an af erglSI 
mılleUer gece gündüz •ilahlanmı- Belgrad, 19 (A.A.) - Hırvat 

ya devam ettikleri müddetçe f ı- partisi reisi Maçek dün kalabalık 
giltere rle ayni şeyi yaılacnktır.,, bir halk kütlesi önünde ve birçok 

Yol paraları 
Yalnız yol işleri- 1 
ne sarf edilecek 

Ankara, 19 (Hmmsi) - Nafıa 

Vekaletince yol inşaalına ait bir ka-

nun projesi hazırlanmış ve proje 
meclise verilmiştir. Bu projede bü
tün vilayetlerin tren yoliyle biribi
rine bağlanması hakkında bir mad· 
de mevcuttur. Ayrıca, şimdiye ka
dar başka i~ler için de sarfedilen 
yol parası taiIBilatının bundan son
ra yalnız yol işlerine tahsis cdilmesı 

de karar altına alınmaktadır. 

General Kazım Özalp geliyor 
Ankara, 19 (Hususi) - Milli 

müdafaa vekilimiz General Kazım 

Özalp dün akşamki eksprese takı
lan hususi vagonla 1stanbula hare -
ket etıniştir. Kiizun Özalp tstanbul
da birkaç gün kalacaktır. 

Karahisar s~ehri telefonla 
bağlandı 

Ş. K. hisnr, 19 (A.A.) - Ka
rahiear Alucra yolu üzerinde Bal
cana, Topcu, Karagevzit köylerin 
de telefon kurulmuş, Balacana ka 
rakoluna bağlanmıştır. Telefon 

battı KarahiRar Suşehri arasında 

bulunan Yunırucak ta.~ karakolııaa 
kadar temdit edilmiş ve bu hat J. 

K. gayretiyle Suşehrine kavuştu
rulmuştur. 

zevat da hazır bulunduğu halde 
uyanm asırlık Hırvat sanatı., ser 
gisini açmıştır. Siyasi mahafilin ka
naatine göre, Hırvat milleti Maçe
kin idaresi altında Karacoreviç ha
nedanın:n riyaset edeceği Yugoslav
ya birliği lehinde harekete karar 
t·ermiş bulunuyor. Diinkli merasim 
ancak bu suretle tefoir edilmekte -
dir. 

İzmit kağıt fabrikasinın tevsii 

Ankara, 19 (A.A.) - lzmlt
teki kiigıt fabrikasının tev•iiııe ait 
inp;., ikm:ıl edilmiş ve makiııele-ı1 

rin mon ajt'Ja başlanmıştır. İnşa 
ha!.nde olan Selluloz fabrikası da 
önümüzdeki ağustosta işlemeğe 

ba~lıyacaktır. Diğer taraftan Sü
mer Bankın İzınitte kurmakta ol
duğu Kaolin fabrikasının da bir 
iki aya kadar faaliyete geçme6i 
beklenmektedir. 

Aldığımız malumata nazaran 
lzmitte tesisi mukarrer klor fab
rikasının yakıııda temeli atılacak 
tır. Almanyaya sipariş edilmiş o 1 
lan makineler yola çıkarılmıştır. 

Bir hektarlık bdaklık 
kurutuldu 

Ankara, 19 ( A.A.) -· Konya
nın Aksaray kazası merkezinden 
geçerek gelişigüzel etrafa yayılan 
ve civar köylü için sıtma kaynağı 
olan Ulu Irmak batnklığının kuru
tulması için ırmağın mecrasından 
Tuz gölilne kadar l O bin metre
ye yakın bir mesafede kanat açıl 
mış ve bu suretle bin hektarlık bir 
bataklık tamamen kurutulmuştur. 

Damcı G. t·e A. Baker Limikd 

§irketi vekilı avukat Rafael Beler 
tarafından Sarıy~r belediyesi evlen

dirme memuru Bahaettln Demirkan 
ve Jst. Şehir emanetinde memur A

li Rıza aleyhlerine 38. 1320 No. lu 

'llasya ile açılan 25 lira alacak daw~ 
blnın yapılmakta olan muhakemesin 

de müddeialeyhlerin ikametglihla . 

rının meçhul olmasına binaen ilanen 

tebligat icrasına ve muhakemenin 
18 1 93!l tarihine müsadif çat'§alil· 

ha günü saat 15 e tıılikına malı-

kemece karar verilmiş olduğundaıı 

yevm t·e vakti mezkurda mahkeme
de hazır bulunulmadığı takdirde gı

yaben muhakemeye devam ve karar 
verileceği ilfinen tebliğ olunur. 

(938-1320) 

Sultanahmet 3 lincll 

kuk Mahkemesinden: 
Sulh Hu 

Damcı 1. Behar Juda tarafın • 

dan Beyoğlunda Halk fırkasında 

odacı Dikle oğlu Mehmet Koç ve sa· 
ire aleyhlerine 38ı841 No, lu dosy:ı 

ile açılan 154 lira alacak davasının 
yapılmakta olan muhakemesind8 

mliddeialeyblerden Mehmet Koç'uıı 

ikametgahının meçhul olmasına bi

naen iliınen yapılan tebligata rağ • 
men mahkemeye gelinmemi, oldu -
ğundan berayi istiktap gelınlyecek 

olursa istiktaptan ~ekinmiş addiyle 
ınUbrez senedin kendisine aidiyetinı 
karar verileceği hususunun ihtan 

suretiyle muameleli gıyap kararı . 

nm tebliğine ve muhakemenin 
30/121938 tarihine müsadif cuma 
glinli saat 14 de talikına mahke -

mece karar verilmi.§ olduğundan ta

rihi iliindan itibaren 5 gün zarfın -
da itiraz edilmediği takdirde gıya . 

ben hliklim ve karar verileceği ila-

nen tebliğ olunur. (938-841) 

Sultaruııın1et 3 Uncli Sulh Bıı
lmk lllalıkemesinden: 

Davacı Asını vekili avukat c .. 
lal Feyyaz tarafından tst. Beya • 

zıt Mithat paşa caddesi No. 2 dl 

Hacı Mehmet Ali ve Büyiikadada 
Nizam caddesinde avukat Harıılam

bos Ağniyadis kızı M. Maryantl ve 
Cihangirde Sahan sokak Sarı Niko

li apartmanıııda Mlhallidl aleyhleri

ne 38/2001 No. lu dosya ile aQ!lan 

fekki haciz davasının yapılmakta o

lan muhakemesinde müddeialeyh • 

lerin ikametgll.hlarının meçhul olma 
sına binaen 20 gün müddetle ili.nen 

tebligat icrasına ve muhakemenin 

14/1/939 tarihine müsadif cumarte
si günü saat 10 a talikına mahke • 
mece karar verilmiş olduğundan 

yevm ve vakti mezkurda mahkeme
de hazır bulunulmadığı takdirde gı. 

yaben muhakemeye devam ve karar 

verileceği ilin en teblif olunur. 
11138-2001} 

I 
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Ağız bütün Mikroplara 
Daima açık bir kapıdır 

UNUTMAYINIZ K i:..: 1 

T. iŞ BANKASl'nın 
939 KUMBARA İKRAMİYE PLANI 

Bakımsızlıktan çürüyen di~lerin 

diftni, bademcik. kızamık, enfloen
za, ,.e hatta zatürreeye yol açtık

laı-ı. ıltihap yapan diş etlerile kök
lerinden mide humması, apandisit, 
ııevrasteni, "'tmu rn ı·oınatizma Y~ll 
tığı fon'leıı anlaşılmı~tır. Temiz ağız 
ve ~ağlam di~!cr umumi vücut 'ağ
lığ1nın en birinci şartı olmuştuı. Bi
naenaleyh di~leriniıi her gUn k.ılııl 
olduğu kadar fazla - lii.akal 3 defa -
(Radyolin) diıı nıacunile fırçahya· 

rak sıhhatinw garanti edebilirsiriz 
ve etmelisiniz. Bu tiuı·etle mikrop
ları imha edcı·ek di~icdnizi korumu~ 
olurs:ınuz. • 

DIŞ MACUNU 

Bütün tehlikelere ~arşı sıhhatinizi korur 

Arada Büyük Fark Var 
PerteY çocuk pudrası, şimdiye kadar hiçbir benzeri tara

fından taklit edilqıemiştir. Bu pudranın, en büyük meziyeti 
bilhasn çocuk ciltleri için hazırlanmış olması ve terkibinde 
tahriş edici hiçbir madde bulunmamasıdır. 

•:.__ ____ - --- -__ 

32, 0 0 0 LiRA MÜKAFAT -Kuralar: 1 Şubat, 1 Mayıs, 26 Ağustos, 1 Eyliil, 
1 İkinciteşrin tarihlerinde çekilecektir 
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: Lokmanhekim • ODEON • 

Dahiliye Mütehassısı 
Divanyolu 104 

Muayene saııt l eri pazar ha riç 
her gün 2,5 - 6 sa lı , per~embe 

ve cumarte•i ~abahla r ı !I - 12 

Münir Nurettin'in 
yeni okuduğu 

PERTEV ÇOCUK PUDRASINI 
Şiım•• '''""" ,.,ı. kim•d" d.k• ll,.mokt ·d.-'"· Vü· .... 

cudun iltivalarında ve koltuk althrının pişikler i ııe karşı ~ . " .. ; 
bundan daha müessir bir pudra henüz keşfedilmemiş tir. r. . ~ 

Onu diğer adi (Halk Pudra) ları ile 1 ~.sreı:tol" ı 

fukaraya T.22398 . ........................................ . 
Göz Hekimi 

Beste: S A D E T T I N K A Y N A K 

270909 No J. antazi şarkı-Ak~aın ~ine. gölgem 
ı Saçlarıma ak duştu. 

Kl!'man, Piyano, Kanun refakatiyle okunan bu feYkalade 

plak satışa çıkarılmıştır . 

Lı ____ ka .... rışt-ırm..._ayın-ız ___ ... ı WOLANTS[ QAN~ Dr. Şükrü Ertan 
Catalotlu Nuruosmaniyecad. No . 
S Dr. Oaman Şerafettin &Jlartmanı Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekaleti 1 UNi NY. 1 

Hudud ve Sahiller Sıhhat Umum Müdürl ·: ğünden -----• Hiç bir Hediye 
Umum müdürlOk villt<ını n bazı kı'lmları pazarlıkla tefri~ edile- 1 HAC/ BEKiR ŞEKER VE LOKUMU 

cektir. Bu iş için talipler tarafından yapılacak ke~iflPr 15,000 lira- . ı 

yı tecavüz etmiyecektir. 'falip o lanlarııı tefri~ ~d lecpk muhtelif aksa-
ma ait plan ve re<imlerini bizzat yaparak ı !ı::ı- kiirıunue\'\'eliıı yimıiıı-

ri gününe kadar umum müdürlüğe tenlı •·llneleri lazımdır. 
' Umum mUdürlükte te~ekkül eden he)·ct bu re<im plan ..-~ 

leri tetkik ederek muvafık göt'düklt•rinin pazarlığa i~tirakini 
ke~if

kabul 
ccjer, k:ıbul edilen talibin paznrlıga ıôrobilnıesi için ke~ir lıedeli ilze 

rinden kanunen icap eden yüzde 7.~ teminat alınaacktır. Pazarlık 

Ankarada hudut ve sahiller sıhhat umum mlidürlüji'linrle te~el\kül e
dPn husıı~i komi::-.yondu ve 21 R. kfıııuıı Lft;~ t·umartt>~i günü ~aat on~ 

d" yapılacaktır. 

Talip olan ların pazarlık şartnamelerini Ankarada umum müdür 

lük ayniyat muhasibi mesull üğ!inden ve htanlıul limanı sahil •ıhhiye 
m erkez i baştab i pliğinden a labilir le r. Talip olanlar artt ırma, eksilt 
me ve iha le ka nunu nun 2 ve 3 üncü 

röstermeğe mecburdurlar . 
maddt-lerınde yazılı nsika l a rı 

(8789) 

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) Liralık iki adet 
mükafat vardır. 

Keşide Yılbaşı gecesi yapılacaktır. 
Biletler (2,5), (5) "" ( 10) liralıktır. 

Vakit kaybetmeden hemen biletlerinizi alınız. 

ı kadar makbule geçmez 

AL•ı MUH-ıDD-ıN 

HACI BEKiR 
Merkezi: Bahçek1'pı, Şubeleri : Beyoğlu, ka•aköy, Kadıköy 

İstanbul Nafıa Müdür:üğünden : 
28-12-938 çarşamba günii saat 14 te lstanbulda Nafıa müdürlü

günde (970) lira keşif bedelli Büyükdere orman fakültesinde yapıla

cak su işleri açık eksiltmeye konulmuştur. 

Muka,·ele, eksiltme, bayıııdırlık işleri genel, hu.u•i ,.e fenni şart

ııamelel'İ , proje keşi f h uliisasiyle buna miiteferri diğer evrak daire

sinde görü lecektir. 

Muvakkat teminat (73) lirad.r . 

İstek li lerin en az (500) liralık bu işe benzer i~ yaptığına dair ıda 

relerinden al mış olduğu vesikalara i~ti naden İstanbul vilayetinden ek
sil tme tarihi nden 8 g ün evvel alınmış, ehliyet ve 938 yılına ait ticaret 
odası vesi kala riyle gelmeleri. (8995) 

lstanbul Nafıa Müdürlüğünden: 
28-12-938 çarşamba günü saat 15 te İ•taııbu l da Nafıa müdürlü

ğünde (9122.3 1) lira keşif bedelli Yedikulede Tayyare te lsiz verici 

İstasyonunda yapılacak behçi kulübesi ve ihata duvarı inşaatı açık 

eksiltmeye konulmu~tur. 

Mukavele, eksiltme, bayındırlık i~leri genel, hususi ve feııııi şart

nameleri, proje ke~if huliisasiyle buna miiteferrı diğer evrak dairesin
de görülecektir. 

Mu,·akkat teminat (685) liradır. 

hteklilerin en az (5000) liralık bu işe benzer iş yaptığ111a dair ida 

relerinden almı. olduğu vesikalara istinaden İstanbul vilayetinden ek

siltme tarihinden 8 giin evvel alınmış, ehliyet ve 938 yılına ait ticaret 
odası vesikalariylc gelmeleri. (8996) 

Sultanahmet 3 üncü Sulh Hu

kuk Mahkemesinden: 

Davacı 1st. Balıklı Rum hasta

hanesi Ye kili avukat Fred Frank o ta 
r~ndan Kumkapıda Nişancede İli -

mali Safa sokağında 5 No. lu ha -

nede mukim berber Fa~ Tunçaı ve 

saire aleyhlerine açılan 270 lira 
alacak davasının 38/ 1214 No.lu dos

ya ile yapılmakta olan muhakeme

sinde müddeialeyhlerden Faikin i

kametgaiıının meçhul olmasına bi

naen ilanen tebliğat icrasına ve mu
hakemenin 16t'.'.1/ 939 tarihine mü -

inhisarlar U. Müdürlüğünden: 
Mıkf11rı .ll 11/ın 111 m il lleddi 

H;/ırri T,,,,,, t o/o de 7,.7 
J.,irn l\ş .. Lıı"a "·'· f< nıiuatı. 

Sert lasıik 
1""umu*ak ~anıbre la.;*iKi 
Ebonit 

:rno kılu 
300 .. 
180 .. 

2 80 
2 80 
2 110 

- . 
840 
810 
501 

2181 ıG;u>O 

l - Şal'lııanıe ve nümuncleri mucııııııl'e )·ukarıda cins \C mikta rı 

)azılı kauçukıal' uçık eksiltme usuliyle satııı alıuacaklır. 
II - Muhammen becl<'llcriyle muvakkat lcıniııatı hizalarında gö• 

tel'ilmi~tir. 
Ill - Ek,iltme 22. XIL 9:li! tarihiııe ra.<tlı) an pcr;embe günü ~aat 

14 de Kabnta~ta Levazım ve Miibııyaat ~uhesindeki Alım lwmbyonundıı 

yapılu~aktır. 

IV - ŞıırtnanıelN· parasız olamk ;ıergün siizü ıwteıı ~ntıedı•ı• alın» 
bileceği gibi nümuneler de görülebilir. 

\' - isteklilerin eksiltme için tayin edilen gün \ e s::altc ::üıde 7,5 
gilveııme paralnri.ı·le birlikle yıık:ırırl:ı ndı l!CÇPll komi"~·ona ırelmeleri 
ilfııı t"hıııur. · (8895 \ 

,,,. 
Cinu Miktaı . Muhammen B. % 7.5 Eksiltmenir 

beheri Tutarı Teminatı Saati 
Lira K. Lira K. Lira K. ----

• •1.ul ll 2 adet. 175.- 350.- 26.25 1 j 
.. molüt·i.I (0.5 ) 3 75.- 225.--

B. K. kudretinde 
.. .. (2) B. K. 3 .. 150.- 450.- 50.62 14.aO -6 675 

1 - İdaremi z in İzmir Tütün Iabri kaRı k ıyım makineleri için il 
adet elektri k motör il ile pnket makinele ri bandrol kısmı için 3 ve pa· 
ket k ısmı için de 3 adet olmak üze re 6 adet elektrik nıotörü şartname!!> 
ri mucibince ayrı ayrı pazarlık u•uliy le satın alınaca ktı r . 

il - Muhammen bedelleriyle muva kkat teminatları hizaların
da gö.<terilmiştir . 

III - Ek"iltme 13 - 1 - 939 tarihine ra•tlıyan cuma günü hiZ8'. 

larıııda yazılı saatlerde Kalıataşta levazım ve :'llubayaat şubesindek 1 

Alım komisyonunda yapılacaktır. 1 

iV - Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen şulıeden 3 • 

lıııa lıilil". 

V - Ek,iltıneye iştirak etmek istiyeıılerin fiyat:ıız fenni teklif \'~ 
kataloğlarını tetkik edilmek üzere ihale gününden en geç bir hafi~ 
evveline kadar İnhisarl ar Umum müdürlüğü Tütün Fabrikalar ~ube"i~e 
Yerilmesi \'C tekliflerinin kabulünü mutazammın vesika almaları Jıı· 
zım<lır. 

VI - İsteklilerin eksiltme için tayln edilen gün ve saatterd
1
'. 

'" 7.5 güvenme paralariyle bir likte yukarda adı geçen komisyona ge 
meleıi ilan olunur. (8632) 

sadif pazartesi günü saat 11 e tali- • 
kına mahkemece karar verilmiş ol· 

duğuııdan yevm ve vakt i mezkilr· 

da mahkemede hazır bulunulmadı· 

ğ\ takdirde ~aben mulıakemeli 

devam ve karar verileceği ilanen 
tebliğ olunur. (938-1214·__.., 

Sahibi: A. Cemalettin Saraçoi'1; 
Netriyat müdürü: Macit ÇE~l 
Juılclıi• YllU ldatbaai ıbils:ı:ıf• 

• 


