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KURUŞ 
GÜNDELiK SiYASi HALK GAZEITE!SI 

Halk Partisi Kurultayı 
Hazırlıkları ikmal Edildi 

Bütün Balkan Meselelerinin 
Getirecek Kadar 

Yekpare Bir Devlet 
Bilaistisna Hal ve 

Temin Mümkünmüdür? 
Vücuda 
Tesviye Edildiklerini 

Yazan: 
"' unan Kralı lla~m~tpPıtRh 
T George'nn Parisll bir gaw

leye Balkanlıların aralarında temin 
ettikleri anlaşma ııayMlnde 70 mil- I 
Yon nüfu~lu bir kitli' \'ll<-udt' gf'tlr- 1 

• difW.rine dair beyanatta bulıınnıa~ı ı 
•rkadaşımız Yıınıı~ Nadiye gllzf'l 1 
hir ilham menbaı oldu. 1 

Arkadaşımız, Balkan mllll'tleri· 
nin kendi aralarında temin ettikleri ı 1 
SUlhti kafi görmiyor. Hariçten gele
bilecek herhangi bir taz~~k ve te-: 
cavtize karşı kendi aralannda henilz 
kar; bir şuur ve kati bir kararla J 
11\ücehhez bulunmadıklarını ilerly~ 
Sürerek her türlü tecavüzü llnllye
bi!eeek surette bir teşkl!A.ta ihtiyaç 
hissediyor. lstediğini kı•aca hulasa 
için kullandığı tabir "Büyük bi;· 
devlet., vücude getirilmesidir. 

Yunus J'li;dinin fikrince, Balkar. 

HÜSEYiN CAHiD YALÇIN 

' 

devletleri askui teşkilatlarını biri- ;"' 
birlerinin teşkilatlariyle tamamen Hankovdaki imtiyazlı mıotakada Japon askerleri ve 

Ankara 22 (Telefonla) - Halk 
parti~inin bilyük Kurultay toplantı
sına 4 gün kalmıştır. Bu milnase • 
betle yapılan bUtiln hazırlıklar ik • 
mal olunmuştur. 

Kurultay pazarle•i günü C. H. P. 
~ne! başkan vekili Başvekil CelAI 
Bayar tarafından açılacaktır. Bu 
tariht içtima günü yaklaştıkça hükü
met merkezimiz fevkalılde günlere 
malı~us bir hal almağa başlamış ve 

ı her tıı.ra!tan murahhaslar peyder -
1 pey gelmekte bulunmuşlardır. 
( Parti büytlk Kurultayının l.>U 

fevkalade toplantısına 375 partili 
mebus rn 214 delege olmak üzere 
cem'an 589 aza iştirak edecektir. Vi
layetlerden da\'et olunan azaların 

hepsi pazar günü buraya ,-armı~ o
Jacaklardırl 

Kurultay pazartesi sabahı tam 
saat 10 da Parti genel başkan vekili 
Celi\l Bayıırın nulkuyle küşat oluna-

ahenkli bir hale Hokmalıdırlar. Bli- Amerikan bahriyelileri karşı karşıya 
tun Balkanlara şamil müdafaa işle- ı l· .l F D r "\ 
~~:~~;::~\~:~~·lr~::ıd~~~ ngı tere ve ransa ün 1 Milli Şefimiz Kızılayı 1 
~~1~~~~~~!~r~~~:~ şCranıu plôıı··Japonyayı Protesto Etti Himayesine Aldı 

Diğer taraftan yalmz hudut VP 1 Ankara: 22 (A. A.) - Reisicum 

•l'azi emniyeti metıelı>!!inde biltli·ı J } d ç· y } y d h i t 1 .. ·· .. T" k' K ) l:ıalkanJıJarın harici siyal'etierini apon ar a; ıne apı an ar ımın ur. s~e. ll.OllllnUn. ur ıye. iZi ay 
~·ekpare bir kitlenin müttehit kafa- H K •} . • { • cemıyetını yuksek hıırtayelerı altına 
Blnda düşünmek ve o kafanın a~zm-1 emen esı mesını stıyorlar ' almak. S~retiyl: cemiyeti. t~l~if eyle-
dan ifade etmek icap eyler. --- dıklcrı rıyasetıcumhur katıbı umu -

Arkadaşımızın Lu fikrine pren- Tient•in : :!2 (A. A.) _ Domei rin daha ne kadar müddet idame o- n~liği tarafından Kızılay cemiyeti -
Sip itibariyle iştirak etmemek elden Ajansının bir tebliğine göre, İngiliz Juııacağını sormuşlardır. ne tebliğ edilmiştir. 
IMmez. Esas noktasında kendisiyle ve Fran.sız koıı.ıolodları Japon maka- Japon general konsolosu verdiği İsmet İnönü Çocuk Esirgeme 
tamamen ayni surette dlieUnUyoruz matına nıltra~aat ederek ı"mtı'ı,azlı t k" t kal d F K lı. ' cevap a, mez ur mm a ar a • - urumunu'l fahri reisi oldu 
ırrupa pek karışık bir \'8.7.iyette- mıntakalur etrafında alınan tedbir- raıısız \'e İngilizler tarafından ica-

air, Çok büyük vukuatlar hazırla· Ankara: 22 (A. A.) - Çocuk E-
h leri protesto etmlşler ve bu tedbirle- (Sonu 3 i;,.cü ıayfada) 1 •Yor gibidir. Muztarip ve yolunu s rgeme kurumu başkanı Doktor 
taşırmış gibi görtinen Avrupa sos· 
~etesi belki müthiş feJAketlere go · 
be bulunuyor. Cihan H~biniıı !ıl.cl
•larını pek derin surette hiıuıederı 
\'11 hatırasını unutmıyan Balka.nlılar 
11•Uhtel fırtınadan mUmkün olduğu 
kadar masun kalmak çaresini blt
bakayı n.efs sevkitabllslyle takdir 
\>e teslim ediyorlar. Bu vaziyet kar· 
lıııında, Balkanlılar en kuvvetli mli
de.raa ve mukavemet imkinını a!l· 
~alt kendi aralarında bulablllrler. Bu 
tiİııkü dünya siyaseti Balkanlılan 
hi.iyte ıııkı bir ittihada zaruri olarak 
~Vkediyor. Hakikaten, bu gayeye 
oğru azimli adımıarla yürümek 

~aıııanı gelmiştir. 
\> Bu noktaya kadar arkadaııunız 
b 11.ıı.us Nadi ile tamamen müşterek 
~ tılunuyorsalı: da şu. güzel maksa-

ııı fiile çıkarılmasına teeebbüs e
~ldlğ! zaman gok büyük zorluklarla 

11arşı1aıaoağımızı düşünmekten ken-
1llıizl menedcmiyoruz. 

Sümerbankt·a Dün Bir 
Toplantı Yapıldı 

l:lankaya bağlı fabrikalar için bir müşterek 
murakabe heyeti kurulacak 

1, • Yunus Nadi, yapılacak iıı
~· ~ı, daha doğrusu yapılmuı 
t'~ip olacak §eyleri pek 
i 11?.el iııaret etJn.iııtir. Fakat her 
~I Ve lü.ıumlu Ollyİ başa Çıkarabll· 
le ~e inıkln bulmak ayrı bir mese· S \merbank l.tanbul ıubesindeki dihıkll toplantısından bir intıb.ı 

<.lır. Balka.n devletlerinin askeri s.. B · 
t.;,killtıaruıı hem!henk hale sok- umer anka ba#h ve . devlet milrakaba iş.i mevzubahis edilmiştir. 
IQ'llt kontrolunda bulunan fabrıkaların Neticede bir komisyon +Mk!l ı 

Fuat Umay'ı bugün kabul buyuran 1 

reisicumhur İsmet İnönü genel mer-

kez heyetinin istirhamı üzerine ku-

rumun fahri reisliğini memnuniyet
le kahu~ ettiklerini bildirmişler ve 

kuruma muvaffakıyet temennisin • 

de bulunmuşlardır. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
iER SABAH 

İki güzel tedbir 
l\leksika. hükUıneti, memleketti' 

okuma, yazma bilmlyenlerin çok 
fazla olduğunu nazarı dikkate ala-
rak, cehalı'tle mücadele için şu iki 

tedbire ba.5vurmuş: 

1 - Gazet.e, mecmua ve kita~ 
tab'ı için hariçten gelen 

kağıtları memlekete ser-
best sokmak, 

2 - llleksika postalarını mem

leket içinde bedava gazete 
,.e rio;ale sevk ve tevziile 

nıükellef kılmak. 

JJıı iki tedbir derhal meynları
nı vermeğe başlamış ve Meksikada 
bariz bir okuma, yazma teıııayUlü 

kaydedilmiş. Başka türlü olıııasuıa 
b emeli tıuıavvur sahasında fil- k' 1 . dil B k 1 """ o u-
~·at sahasına intikal ettlrllınek is- mura ıp e_rı n an anın starı- narak bu komisyona şirketi hayri _ da zat.en imkan tasavvur edUemezdl. 

4n1.rııe ne gllıt manialarla kar§ıla- bul şubesınde mühim bir toplantı yenin eski mildtlrü Bay Yusuf Zıya Yurdda bUgiJi, okuma. ve yazmayı 
~.~a~ hiç dUvUnUlüyor mu T Bü- yap~ışlardır. . ., intihap olunmuştur. Halen mezkür arttırmak için Meksika hiikilınetl
~lt lfupte 1nglliz kuvvetlerinin Beykoa derı Vi kundura ve Ba- fabrikaların ayrı ayrı müraklpler 
, lllaı:ıdası Fransız Marepllne tev- kırk~ bea ve mensucat, ve saire gl- tarafından ifa edilmekte olan mura-

. • hl Sümer banka merbut fabrikaların kabe lııf temerküz ettirilerek müşte-
Hü.eyln Calııd YALÇIN bütün mllraklplerinln iştirak ettiği rek bir rnıırakabe heyeti teais olu

lSonu S llıııotl Myf-4a) im to.Plııntıd& meilüı.: fabrikalaruı ~ 

nin bu güzel ve yerinde tedbirinin 
Türk kanunları arasında görmeyi 
gönül ne kadar arzu ediyor. 

A. C, 

Büyük kurultayı açacak olan 
Parti Genel Batlı.an Vekili 

ve Başveldl Celal Bayar 

caktır. 

Bu nutukta Kurultayın mıı

anen vaktinden e\'vel içtima da,·et 
olunması sebepleri İ7.ah edilecek ve 
ebedi şe!imia bt1>11k Önder Atatür
kün aziz hatıraBı ihtiramla yad olu-

Ruznamed!l ~u maddeler var -
dır: 

1 - N'izamnumenııı genci ua< . 
kan intihabına ait macldclcriıım la 
dil ve tanzimi. 

2 - Genyönkurulun intih:ılıı. :"l'i
zan1name komi~yonu; parti nizaı.1-

namesinde yapılma'1 mevzulıahıs o
lan tadihitı teslıit cdrcek ve lıir pro.
je hazırlıyacaktır. 

Bu ııroje heyeti umu iY4 de 
m üzu kere olu ncluktan so'1 ra pa ı" hin 
yrııi genel uıt~Kaııı i tihap ol mscnk
tır. 

Cenel başkanın inlihabı, ı r;;. 
tenkiıı bir hitabede buluııarağı tah
min olunmaktadır. 

Ceny(inkurulu kurulta:· iç'n 16 
aza seçilerek içtima biU!Cektir. 

Pı.zarte<i ak~amı: Celiıl Bayar 
Kurultay azaları ~erefiııe Ankara 
Palasta mükellef bir ztyafel \'ere -
cektir. 

lstanbui lıeyetinı'ıı lwrrkııfi 
Şehrimizden Ankaraya gidec~k 

(Sonu 3 !ineli aayfada) 

Valimizin Dünkü 
Mühim Tetkikleri 

Şehrin Temizliğinin Temini İcin · 
• 

Şubelere Yeniden Emir Verildi 
Vali ve belediye reisimi.1 Lütfi 

Kırdar 1stanbulu her cihetten bir 
birinci sınıf Avrupa şehri yapmalt 
ÜZ(>re alınma.ııı rn.zımgelen acll ted
birleri tesbit etmek üzere her güıı 
tetkikler yapmaktadır. 

Bu tetkikler neticesinde Taksim 
meydanının tanzimi, Maçka ve ci -
varının iman gibi işler baş plana a
lınmıştır. 

Taksim meydanının pllnını tan
zime memur olan mimar M. Gotye 
planlarını ha.zırlamağa başlamıştır. 

Diğer taraftan valimiz ııehrin 
temiı<l!ği ile de ayni zamanda çok 
yakından allkadar olmaktadır. Mu
maileyhln diln de yaptığı teftişlerı 
ve tetkiklerin neticesinde şehrin na-

(Sonu 3 üncü ıayfada) 

' 

İstabulu yakın bir zamanda bl· 
rinci ıınıf Avrupa ıehri yapmaa 

azminde olan Vali ve Belediye 
reisimiz Lütfi Kırdar 

Ok Meydanındaki 
Cinayet Tahkikatı· 
Dün Sabahki Keşif de Katil Mu
rad Kuyuya Sarkıtılarak Kendisi; 
Kurbaııının Elbiselerini Aradı! 

?kmeydanında bulunan ceset hldi&Ninin tahkikatına dün de de
vam olunmuttur. 

Dün aabah katil~er~ müddeiumumi muavini Feridun Barana 
ve zabıta memul'ları ıtfaıye miidrrü lh.an ve bir mlilreze itfaiye be
raber olduğu halde Topkapıya ritmi9lerdir. 

Burada katilleria maktulün el
bisesini attıkları kuyunun suları bo
şaltılmış v0 elbise aranmışsa da bir 

şey bulunamamıştır. Bunun üzerine 
katillerden Arap Murad: 

- Siz bir şey bulamazsınız! .. 

Beni kuyuya indirin ben bulurum!. 

Demiş ve beline ip ııarılmak su 
retlyle kuyuya indirilmiştir. 

Fakat kendisi de bir ,ey bulama, 
mıştır. 

Bunun üzsrine MuNdın elbiaele
ri ıakladığı yeri kasden ırisledlği •üı:. 

(Sonu 1 ıı-ıı Myfada) 

• 
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Sayfa· 2 
YENISABAH 23 KANUNUEVVEL 1938 , 

Yeni Sabahın Tarihi Tefrikaııı: 22 

Eğitmen Kursları 
için Yeni Bir Emir ---

Paşanın Yanındaki 
Kafile Büyüyordu 

Nisan ayında yeniden muhtelif 

kurslar açılacak 
Eğitmen kurslarına gönderile -

cek öğretmenler hakkında kültür 
Bakanlığından §ehrimiz kültilr di
rekRtörlüğüne bir tamim gönderil
miştir. Bu tamime nazaran nisan a
yı başında köy eğitmeni yetiştirmek 
Uzere kurslar açılacaktır. Bunla~ 

bittikten sonra muhtelif bölgelerde 
gezici haşöğretmeni yetiştirilecek -
itr. 

Gjttikçe 
Sonsuz 

Artan 
Vadide 

Bir Heyecanla 
ilerliyorlardı 

Bu Şev ket Bey de Buhara ya ge
lip yerleşmiş olan Anadolu Türk
lerindendi. 

Halil Beyın bu sözleri 
- Evet . dedi. Epeyce 

üzeıinc · 
çile dol· 

durduktan sonra.. 1 
Şevket bu esnada son g!inlcr;!e 

başından geçen vakayiı birer birer 
sıraladı. Sonra Bolşeviklerle ara 
!arından geçen hadiseleri nakletti 
ve 

Ev bark kalmadı. Berek~t 

versin şu silfıhıma.. dedi. 
Silô.b.ı ufak güzel bir filinta idı 

Yanında duruyordu. Hemen silahı 
eline alarak: 

- Bakınız .. dedi. Pırıl pırıl yı..

nıyor .. Ama mmdiye kadar tanı 

yerine isabet etmedi. Fakat inti~a
mını alacak ... 

Enver Pa~a bu sözlere kulak ka 
bartıyordu. Kendisi çok güzel at•c• 
ve hem ele silah kullanmasını se -
ver bir asker olduğu i~in: 

- Delikanlı .. dedi. Ver bakayım 
filin teni. 

Enver Paşa filinte}i eline ald .. 
Evirdi çevirdi: 

- Çok güzel.. i)i bakmı~sın . 
Kaçtan vuruyorsun. 

- 12 den uzaklaşmam. 
- Tebrik ederim. 
Enver paşa filintayı bir ker ı 

dafıa gözden geçirirken içini çe1{· 

ti. Eııki günlerini, silabile vurı.1'1-

ğu, attığı avcılık günlerıni hatır · 
ladı. 

Enver Pa~a Şevket Beyden b·.ı

lundukları mıntaka hakkında daha 
fa•la mall\mat almak itiliyordu. O
na bazı §eyler sormak istedi. Fakat 
Şevket Bey: 

- Müsaade ederseniz, ben de 
zatıalinizin yanından ayrılmıya -
cağım. 

- Biz kimiz? 
-- Efendim.. Anadolunun me'..i 

bur kahramanı Enver Paşayı ta· 
nımıyan Türk var mıdır? !nşalleJı 

• siz Buharayı da kurtaracak ve Ti• r 
:ı:istan Türklerini hakiki hürriyet
'.erine ka~turacakBlnlZ. 

- .... 
• •• 

Ertesi gün yola ç.ıkan kafile i· 
kinci konağı harita üzerinde ismi 
bilinmiyen, bulunmayan bir köy 
kenarındaki han odasında geçirdi. 

üçüncü gün akşamı güzel bir 
nehir vadisine inmişlerdi. Artık V'l

di boyunca tam üç gün ilerliyecck
lerdi. Bu vadide o kadar güzel kc·•
ler vardı ki... Köy kenarlarında" 
geçerken namaz vakitlerine tesa -
dUf ettikçe yüksek ezan sesleri E.
vcr Paşayı hakikaten heyecana eev 
kedi yordu. 

Yanındaki zevat ise daha büyiik 
bir heyecan içinde yaşıyorlardı. 

Kafile gittikça büyüyordu. 
Enver pağa bu s:ınsuz step yol· 

culuğundan bıkmıştı. At üstünde 
geçen dakikalara bayılırdı. Fckat 
böyle saatlarca gidildiği ha!d~ en 
ufak bir yeşillik bile görmeyince 
canı sıkılıyordu. !kide bir yanında · 
kilere soruyordu: 

at uzağından geçti. Yoluna devam 
etti. Artık Karşıya gidiliyordu. U -
zakta yavaş yavaş yükselen tepe -
ciltler arasında bazı yeşillikler göze 
çarpıyordu. 

Yeşil hayat Enver paşa gibi ya
nındakileri de memnun etmişti. 

Yolda giderken Enver paşa, Mu
hittin lky, Hacı Sami Bey birçok 
şeyler konuşuyorlardı. Bunların hep 
si Hasan Bey :ıakkında idi. 

Em·er paşa Hasan bey hakkınd-ı 
hiç bir şey bilmediği için nasıl bir 
zat olduğunu öğrenmek istiyor bir
çok sualler soruyordu. 

Nihayet ertesi akşam (Karşı) va 
varacaklardı. 

O gece yola çıkblar. Karanlıklar 
a ra•ında steplerde geçmek çok kor
kunç o:uyor. Kuru otlar beygirlerin 
ayaklan altında hışırdıyor ve insa
na garip bir heyecan veriyordu. 

Yapılan anlaşmıya göre o gün ak· 
~am karı;ıya varacaklardı. Artık yo. 
!un miihim bir kısmı aşılmıştı. Ha 
san beyin idareRine de geçmek üz,_ 
re idiler. 

Halil Bey ııurada ayrılarak Şa r 
ka Çır akçıya doğru gidecekti. Oro 
da kendi adamlariyle temas eder~k 
Şark kısmının da ele geçmesini te
min için uğraşacaktı. 

Halil Bey ile Enver paRanın bu
radaki ayrılışı pek hazin oldu. 

Enver pa~a Halil beyden ayrılır
ken sanki bir daha görmiyecek gibi 
garipsemişti. Elele sıkıştılar. Bu e~· 
nada h<'r iki Anadolu Türkünün yü
züne bnkanl:ır her ikisinin da göz
lerinden birer damla yaş döküldüğü· 
nü gördiıler. 

Ayrıldılar .. 
Karanlıklar arasına üç adan• 

ile dalmış olan Halil bey çok geç -
medPn gözden kaybolup gitti. En
ver paRa ile arkadaşlan da Şarkı 
cenubiye doğru ilerlediler. 

• .. 
Karşı kasabasının iki saat dı~ı

na gelmişlerdi. Ortalık epeyce k:ı.· 
rarmış, şehrin ışıklan hazan gözle
re birer yıldız böceği gibi girmeğe 
başlaıruşb. 

Tam bu esnada uzaktan iki atlı 
belirdi. Kalabalığa doğru geliyordu. 

- Hey .. diye bağırdılar .. Nere 
den gelip nereye gidiyorsıınuz? 

(Devamı Yar) 

RADYO 
cunıA : 2s - 12 - 938 

Gezici başöğretmen olmak için 
başka bir kurs açılacaktır. Bu kurs 
!ara girmek için köyde haşan ile iş 
görmüş ve askerliğini bitirmiş ol -
mak lazımdır. Bundan başka üç se· 
ne bilafasıla gezici başöğretmenliği 
yapmayı taahhüt edeceklerdir. 

Gezici başöğretmenlere kursla · 
ra devamları esnasında 50 lira üc
ret verilecektir. Gezici başöğretmen 
!ere yetiştikten sonra köylerde gez
dikleri müddetçe bir lira ücret ala -
caklardır. 

Bu tamim ~ütün öğretmenlere 
kiiltilr direktörlüğü vasıtasiyle teb
liğ edilecektir. Gezici başöğratmen
olmak fatiyen öğretmenler tamimin 
tebliğinden itibaren 15 gün zarfın
da kültür direktörliiğüne müracaat 
edeceklerdir. 

· ılELEDİYEDE . . .. ' . . -· .. 

Merkez muhasebesinde 
bir toplantı 

Belediyede, aylık hesapl;l'ın tet
kiki sırasında, şube varidat cetvel· 
velleri yekunlarının keza merkezde

ki şubelerin cetvellerine göre işlenen 
defterlerle kaza merk · üzerine tu

tulan varıdat, icmal defteri yekun
larının biribirinc tamamen uymadığı 
giirülmüştür. 1 

Bunun üzerine nıcrk~z muhase -
bede bir toplantı yapılarak bu ınü· 
bayenetin sebepleri araştırılmıştır. 
Bundan 1>onra böyle farklnr·a mey
dan bırakmıyacak tedbirlerin ve u-

sullerin ihdaH ve tatbiki, saniyen 
me\·cut hesap farklarının ve müba
yenetlerinin sureti tashih ve teta

buku ve buna müteferri muamelele· 
rin sureti icrası hakkında bir ta
limatname hazırlanmıştır. Bu tali
matname bütün alakadarlara gön 
derilmiştir . 

Alayköşküni:n Güzel San'atlar 

Birli&"ine iadeııi iııteııiyor 
Güzel sanatlar birliği namına, 

Konya mebusu Ressam Şevket Dağ 
ve mimarlar birliği umumi katibi 
umumisi Zeki Sayardan ibaret iki 
kişilik bir heyet dün valiyi belediye· 
de ziyaret ederek Alayköşkünüıı 
tekrar güzel sanatlar birliğine iade
sini temin etmesini temenni etmiş
lerdir. 

Ankara caddesiııin asfaltlanmısı 
Yakın bir zamanda asfalt in · 

oasına başlanan Ankara eaddesin-Yorr · M "t'VV'. r 'VVV'o ~ 

12.30: Türk miiziği (Türkçe şar de faaliyete süratle devam olun -
kılar), 13 : Saat ayan ve haberler, maktadır. Yol belediyeden itibaren 
13.10.14: Müzik (Riyaseti Cüm. barı Halk Partisine kadar uzayacaktır. 
dosu - Şef: lhsan Künçer), 1 - Ce- Yolun bir kısmının beton kaplan -
zair marşı (Ogüst Roz), 2 - VaJ3 masına dünden itibaren başlanmış
L'estudiantina (E. Waldteufel), 3· tır. lıışaat marta kadar devam ede -
Şair ve köylü - Uvertür - (Suppe), cek ondan sonra kışın geçmesini 
4 - Eva - Potpuri - (F. Lehar), 5 · beklemek üzeı-e kısa bir fasıla veri
Le Tasse - dans des Bohemiens - cektir. l\faamafih bu tatil devresi 
(B. Godard), 6 - Türkisches - en- esnasında da yaya kaldırımların in
termezo - (W. Halim). 18.30: MU- ş:ısınıı devam olunacaktır. 
zik (cazband), 18.45: Saat ayan ve ~~~vvvvvvvvvvvvvvvvvvvv~ 

İİ<TISAT~· iŞLERf 
• • • • •' r.J,4 ' 

Okuyucularımız 
.ınxor ki : 

Tulumba sokağı halkı
nın şikayeti 

Halkııı dıleklerine, yurddaşların 
dertlerine candan bir arzu ile en 
yüksek ali\kayı gösteren sayın ga 
zetenizle, a,ağıdaki satırların muh 
terem ve faal Vali ve Belediye Rei 
simizin nazarı ittilalarına arzına 
tavassutunuzu diler, saygılarımızı 
stınurız: 

"Denizbıınkın önünden geçerek 
Galata tramvay caddesine çıkan 
Tulumba sokağı namında bir yol 
vardır, Bu sokak veya yol, elli se 
ırndenberi bir kere lamir görmem!.. 
tir. Burası öyle bir haldedir ki: 
gün geçmez zavallı bir arabacının 
arabası kırılmasın hayvanı yuvar -
lanmasııı, bacağı kırılmaRın ve ar
kasından da gi\nül dolusu, yürek do
lu .~u. ağız dolusu lanet, beddua yai(
dırma"ııı. Ya bizler bu -Bokakta iş 
güç Rahipleri ne dükkanlarımızın 

camlari. ne üstümüz, başımız yilzU
müz gözümüz çamur içinde kalma 
dığımız lıir saatimiz yoktur, yürü
mek ihtimali mevcut değildir. Yo
lun kaldırınılıırı bazı yerlerde de 
rin çukurlar ve bazı yerlerde bu 
çukurluklardan biribiri üzerine yı 
gılan tıışlarıa ufacık tepeler vilcu
ıle gelmemiş bir yeri kalmamıştır. 
Her gün yeni vali ve belediye reisi 
nıizin icraatını büyük bir •evinçl 
okumakta olduğumuz bir zamanda 
hu .ıcı feryadımızdan dolayı mazur 
görüleceğimizi ümit ederiz. Ehem -
min nıllhimme daima tercih buy 
rulacağı kıınaati bizi İslanbulcla hiç 
hir ~~i rlahıı olmıyan bıı sokağın 
mü•tacel bir surette- tamiri ricası 
na ~evkediyor., 

Tul11;nl>a ,çokn,liı .çrtkin ı·r f.fl11a/la~·2 -
- KÜLT()!t . : ~ŞL~I _. 

Milli Şetimizin nutukları 
mekteplere dağıtılıyor 

Reisicumhurumuz tsmet lnönü
nüıı Mecliste söylediği nutkun, Ma
arif Vekii.Ieti tarafından bütün mek
teplere gönderilmesini emrettiğini 
yazmıştık. Bu nutkun fazla mik -
tarda tabedilmesi Devlet matbaası 
üierine almıştır. Matbaa tabı işini 
bitirmek üzeredir. Bu nutkun tabı -
!arından üniversiteye gönderilmesi 
de üniversite rektörlüğü tarafından 
istenmiştir. 

Bu talep üzerine üniversiteye de 
on tane gönderilmesine karar veril 
miştlr. Bu nutukların bir tanesi ü
niversite rektıır!Uğünün odasına bir 
diğeri üniversiteye giriş kapısın.ı 
asılacak ve üniversitenin bütün fa
kültelerine de birer tane talik edi
lecektir. 

Aylık bir spor bülteni 
çıkarılac~ k 

Eski Türk Spor Kurumu tarafın 
dan çıkarılmakta olan spor dergisi 
geçen haftadan itibaren neşriyatı
nı tatil etmiştir. Bunun yerine ye
ni kurulan beden terbiyesi genel di
rektğrlügü tarafından öğrendiğimi· 
zc göre aylık bir spor bülteni neş -
redilecektir. 

Mes'ut bir doğum 
Türkiye tş Bankası İstanbul Şu

besi Şeflerinden Turgut Sarpın diln 
sabah saat yedide bir kızı dünyaya 
gelmi~tlr. Küçük yanuya uzun ö
mür ve saadetler diler, ebe\·pynJni 
tebrik ederiz. 

1 

iyilik Y apmalr 
istiyen adam 
KaYgada koluna bir iskemle 

yiyerek ıakat kaldı 
Sirkecide oturan Yakup isminde 

bir adamla Koço namında biri dü'l 
eski bir meseleden dolayı kavgaya 
tutu§mu !ardır. 

Bu sırnlaı·da Aptülhayir ismin
de birisiyle oğlu İsmail kavgacıları 
ayırmağa teşebbüs etmişlerdir. 

Biraz sonra seyircilerden Nu11 -
ret d" araya karışmış ve: 

- Bu kavgaya siz sebep oldu 
nuz! ... diye yok yer~ AptWhayir i
le oğluna kafa tutarak eliııc geçi, -
diği bir iskemleyi Aptiilhayirin tize· 
rine fırlatmıştır. 

lskemle, zavallı adamın koluna 
isabetle kolunu kıı-mıştır. 

Etraftan yetişen zabıta memur
ları kavgacıları .:ıdliyeye teslim et
mişlerdir. 

Dördüncü asliye ceza mahkem~
si dün öğleden sonra bu davaya bak 
muı ve neticede Nusreti 6 ay hap -
se ve kolu kırılan davacıya (100: 
lira tazminat vermeğe mahkum et
miştir. 

vvvv~~~""""~""""""""""".,.,.,._, 

. - - PO L İ S T E- ---

Tophanede 
Mühim Bir 
Yangın Oldu 

.. -

30 bin liraya sigortalı 
fabrikada ateş neden 

çıkmış? 
Dün sabah Tophanede Yusuf İZ· 

zettin akaretlerinde Keşişoğlu ismin 
de birine ait kundura kalıp fabrika· 
sından bir yangın çıkmıştır. 

Vaka hemen itfaiyeye haber v~
rilmiş ve gel~n itfa iye efradı yan -
gını söndürmüşlerdir. 

Yangının ne suretle çıktığı tei
bit olunamamıştır. Fabrika sigorta· 
lı olduğundan kaıılt ihtimali üzerhı 
de ehemiyetle tahkikat yapılmak
tadır. 

Yapılan tahkikatta binanın 22 
bin liraya Güven sigorta eirketine 
sigortalı olduğu ve imalil.thanedekl 
makine ve stok malların da Feniks 
sigorta şirketine ı ıooo liraya sigor
talı olduğu anlaşılmıştır. 

Kızının yaralandığını 
haber vermiyen baba 

Fatihte Çarşamba mahallesinde 
Mehmetağa çıkmazında 21 numara
lı evde oturan Süleyman isminde 
birinin 1!5 y~ındakl gen<: kızı, evin
de yalnız otururken sarası tutmuı
tur. 

Zavallı kız, sara buhranı arasın 
da mangalın üzerine düşmüş ve muh 
tellf yerlerinden yanmıştır. 

Babası Süleyman derhal kızını 
bir hastahaneye kaldırarak teda -
visine teşebbüs etmişse de bu va -
kadarı zabıtaya hiç maliımat ver -
mediğinden hakkında takibata baş
lanmıştır. 

Tedbirsiz arabacı 
!çerenköyünde oturan yirmi yaj 

larında Ali Rıza isminde bir genç, 
arabacı, gece yarısından sonra saat 
üç raddelerinde bir yük almak üze. 
re Bostancıya giderken yolda uyu
mağa başlamıştır. 

Bu sıralarda araba devrilmiş ve 
Ali Rıza muhtelif yerlerinden ağır 
surette yaralanmıştır. 

( Hadise ve Adese 
Tek Kalu 

Bilirsin kariiın bu başlık "'l'tlı 
su., dan mülhemdir. Bu sebeple ev· 

. kal . . "!ek velki yazılardakı emımız 

iş,, e kadar gitti. 
Bugün bahis mevzuu kıldığırıı: 

Muhterem tsmet !nönü'niln Kasta· 
monu nutkundıın aldığım ilhanı, bu: 
radaki tebşiratın fiili netayicir.ı 
gösteren safiyet ve temizliği cesarc· 
tidir ki bunun "Müjde,. teşkil edru 
ciheti vatandıı~lara (Tek) lik du· 
rurken ikiliğe gitmesinin medeniyet 
cihanındaki fena netayici biziıı;• 
mcmleketimlzdc de acı tecrübelerı· 
ni göstermesinden dolayı vahdet8 

gitmek lüzum ve ehemmiyetinin ı· 

şaret buyurulmasıdır. 

Milli vahdetin, asrımızdaki Jil• 
zum ve ehemiyeti Almanya ve ttal· 
yada, son dakikada Rumanyada tnll 
dir edilmiş olmasıdır. 

Anadolu Ajansının Rador ajall" 
sına matuf neşriyatında: Burad~ 
(Milli ittihat cephesi) namında t<'-" 

bir partinin teşkili hakkında bir 1<a· 
ııun imzalandığı haber veri!ın~kt~ 
idi ki mütemmim izahatla: Yıflll 
beş yüksek devlet adamının vukU' 
bulan talebi üzerine tasvibe iktiran 
etliği ve buna mukabil memlekette 
her tür!U gizli - açık paltik faaliyet· 

. ·n !erin susturulması, hilil.fı hareketi 
medeni h~ ki ardan iskatını !stilzs.ıı; 
edeceği beyan kılınırken ileridek 
teşrii seçimde namzerl iraesi hak~ı 
bir imtiyaz şeklinde tecelli ettirıl· 
miştir. 

Bence: Buradaki incecik scçirıı· 
de rehberlik etmek olduğuna ve bu· 
nun gaye ve hedefi teşrii teşekkül· 
!erde muhalefetinden doğan nizaıw 
şikenliklere son vermek kayd ,-e 
emelidir. 

Eski Portekiz, Yunanistan, Fraıı; 
sa.. bu yüzden neler çekmemiş~er~ 
ispanyanın. medeniyet menbaı Çıııı 
badii felaketi bu değil mi? 

lslılm aleminde Emevi - AbbaE~ 
F.ndülüs ... ne hacet Osmanlılar de•" 
rinde Tüı-kiyenin hali, vatandaş!~ 
biribirine biaman düşman kesilınctı~ 
azviyatuı diişmana muzaheret, ~·a• 

tana hiyaııet derecelerini bulduğıl' 
nu görmedik mi? 

Şu haldç, istikbal, belki de b&' 
li meçhulat içinde çırpınan bUtUll 
milletlerin er - geç ihtirastan uıııl<
laşarak milliyet prensiplerine sada· 

. al kat ve bir bayrak altında toplanın 
1 lüzum ve zaruretini idrak etmeJ 

birer intibahtır. 

Müterakki memleketlerde birt' 
suretle iktidar mevkline gelen bU• 
kftınetlerln dahilde kuvvetUuah~ 
mablhU! istinadı addeyledik!erl bit 
kıBlm fertler, bir programa tabaa0 

takviye kıtaab halinde bulunnıata· 
n parti ise bıınların sukutu hallı!~ 
de memleketi lnhilfildan kurtarın• 
için bir kontr parti teşekkU!UnU ta• 
bil addetm~ler ve bu partileri b~; 
zan, birer umumi veche ve pren~ı. 
takip etmek Uzere taaddüt ettif!llll!' 
!erdir. 

Fakat, bUtUn medeniyet lddlal3' 
rına, sulh ve sükiln teminatına raf 
men mllletlerde emperyalizm e~k • 
11 hususiyesinden olan koloniııı!J· 
yon ... ve bunların müdafaa sebeP1~ 
rinden bulunan: TekesstırU ~uru; 
serbest pazar, serbestçe lptidaı ıoa M 
de tedariki ... g!bi ilk nazarda mnk · 
görünen milddealar karşısında heP 
korkunç bir istllagirlik sezeriz. 

Şöyle bir mülahaza edersek: J{r 
nliz mUtesavl kuvvette bloklar 1; 
cut bulmadığı ve bu sebeple te~ 
içinde yaşıyan milletler bir taraJ'.l ·e
ha bire slla.Jılanırken dahili ent111Y Jı• 
tini zaafa götürecek hususi te9e 

11 kililere müsait bulunmamasını bf 
idari bir hak tanıyorum. 

- Ne dersiniz? Hasan beye ne 
vakit kavuşabifüiz? 

haberler, 19: Türk müziği (şarkı· 
!ar ve semailer), 20: Müzik (Riya
seti Cüm. Flarmo. Orkest Şef: Pra 
etorius), 1 - Nachtlager von gre
nada (Konradin Kreuozer), 2 - Çel 
lo Consertosu Si bemol majör, (Lu· 
igi Bocherini) solist (David Zirkin) 
3 - Senfoni - Do majör (Kurt At -

Kümes hayvanları nasıl 
nakledilecek ? 

-------------
Tedbirsiz arabacı Haydarpa.ş.ı 

nüınune hastahanesine kaldırılınış -
tır. 

Esasen bugünkü devletin ba~· 
tını tabii, o tabiilik içinde berb';; 
gi taarruzdan masun addetseıer i• 
henüz kapanınıyan Harbi Uııı~. 
nin ikbsadi ve sınai yaralarını ııJ• 
!arken, itila yollarını arar ve b ıı 
duklanru takipde devam cderııe. 

- Şirabada ulaşabilmek için on 
gün!Uk yolculuk lhım. Fakat onun 
bizi (Karşı) kasabasında karşı!ıya
cağını tahmin ediyoruz. 

Bir gün uzakta bir ııehir görün
dü. Enver paşa bu şehri görür gör
mez heyecanlandı. 

- Neresi burası? 
- Şehri .. V akaların tahrif edile-

/ek duyulduğu bir şehir.. Buranın 
halkı Emlr1n abldığını ve yerine 
gençliğin lktld&r mevkline geçtiğini 
bilirler o kadar. Başka bir §ey bil • 
mezler. HattA inkılaptan bile ha 
ber!eri yoktur. 

• Kafile Şehri kasabeaımp dört ııa-

terberg), 21 : Saat ayarı ve 
21,10 : Konuşma. ( Spor fa-
aliyetleri), 22: Müzik (KUçUk or -
kestra), 1 - Undine - uvertür - (Lor 
tzing), 2 - Rigoletti (Verdi), Kin
tessenzen (Moren&), 4 - Die 
Kosenden - (Jozef Lanner), 5 - Das 
cigaretten madel (Siede), 6 - I -
Venetianisches Condel!ied (Bartho· 
idi)) 7 - Ein Karnevals - Traum -
(Manfred), 23.10: Müzik (mando -
linata), 23A5.24: Son haberler ve 
yarınki program. 

tstanbula civar mahallerden _ge
tirilen kümes hayvanlarının küçü : 
dar ve gayri sıhh! kafesler içerisine 
biribirinl ezecek bir tarzda doldu -

rulup gönderildiği ve bu halde, hay
vanların ölilmUne ve zıyaına sebep 
olduğu belediye tarafından yapılan 
teftişler neticesinde anlaşılmıştır . 
Memleketin milli servetlerinden o
lan kilmes hayvanlarının bu tarzd~ 
sevkine ve zıyaına mani olınak tize
re bu tarzda hareket eyliyenlcre kar 
ııı şiddetli ve katı surette hareketle 
ceza kesilme.si alakadarlara bildi -
rilmiştir . 

,, ______ , 
TAKVİM ,.,.....,,,,.,,,,.,,..,.,.,-~ 

23 İlk Kanun 1938 CUMA 

Hicri: 1Zilkade1357 
Rumi : 10 ilk Kaııuıı 1354 

Kasım : 46 

Dotu oaatl : 7 ,2ı 

ôtıe ı 12,ı3 - İkiııdi : 14,32 

Akıam: 16,45 - Yauı : 18,23 
lmıak: S,35 , 

Yaman hırııız 
Vakıf hanında ve Beyoğlunda 

Simyon, Simento, Hiiı;eyin ve Ne -
cip isminde dört tüccarın yazıha -
nesine giren ve muhtelif eşyalar ça 
lan sabikalı hırsızlardan Onnik Is -
minde bir adam zabıta memurları 
tarafından yakalan ark dün Sultn -
ahmet birinci sulh ceza muhakeme-
sine verilmiştir. 

Onnilc zabıtada bu suçlarını ta. 
mamen itiraf etmesine mukabil dliıı 
.. ....run huzurunda inkar yoluna sap 
mıştır. Fakat buna rağmen kendisi 
nin suçu sabit göıiilmüş ve altı av 
hapse mahkftm edilerek derhal tev
kif edilmiştir. 

. JJ'.ll" dahili dırıltılara tahammül edile 
yeceğl muhakkaktır. .• 

Bu makillat yanında, be~ de ~
ni vatani heyecanla: Bu dikt~\ı• 
!Uğe gider. Tahakküm yapar, bir 0-
Blin vatandaşın &erbestiı!i yaJllll 
diğeri esir kalır .. derler. 

1
, 

İ§te ben, bıından sonraki ~· 
!arda Bize bu lhtimalatı adesem 

vi 
tına alarak teker teker taJıllle 
lciz kalenıiınle ifadeye çaiışacıt~ 

l. MVNtB A OJP• 
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23 K.lNUNUEVVEL 1931 

E1·>~ı:o=J~;J!#l;I 
Polonyada da Yahudi 
lere Karşı Şiddetli Bir 
Mücadele Acıldı 

' 

Tf.NISABAH 

BOYOK BALKAN Rumen Muhtelit Takımı 
DEVLETİ ideali Bugün Geliyor 

(Battarafı 1 ônci sayfada) 
di edilebilinciye kadar neler ı;ekildi· 
ğini hep hatırlarız. 

Umumi Harbı Türk orduları 

yalnız Türk vatanının müdafaası 

için kantarını feda etmediler. Müt
tefiklerimize yardım etmek için ec

Dost Sporcular Akşama Ankaraya 
Giderek ilk Maçı Orada Yapacaklar - .............. _._ 
lüğü tarafından üç maç yapmak Ü· 

ze gelecekler ve ııalı günü ilk mıı.ç

larını Fener ile ikindyl de perşembe 

lngilterede 
Kabine ve 
Seçim lşlerı 

Bayfaı 1 

M. Eden ırıi1lt mOCWaa 
nazırı oluyor 

' 

Leh Meb'usan Meclisi Reisi Dün Bir 
Nutuk Söyliyerek Yahudilerin Mü-j 
hacerete sevkedileceklerini Bil.dirdiı 

Beden terbiyesi genel dlrektör· ı 

nebi ülkelere koştukları gibi, müt· 
tefiklerimizin üzerindeki tazyiki a· zere şehrimize davet edilen Rumen günü Galataaarayla Taksim stadın· Londra 112 U / 

muhteliti bugün saat 19 da Ruman· d ki rd A )' ,_ D·"- -zaltmak için de düşmanı başka ta· a yapaca a ır. · , ...., -
ya vapuriyle şehrimize gelecektil'. r ,, tee1 .... 

rafta meşgul etmek iizere ümitsiz M«:'l hr gelmiyorlar es .,aze • ._ 
hareketlerde bulundular ve feda· Misafir takını liporcular ve beden Evvelce geleceı<ı·• yazdığımız kQmet mahafiHıl • 
k• ı k tıl B ı k d terbiyesi İstanbul bölgesi memurla- &-.. r ı yap ar. un arın ne a ar Macarların Kispest takımı pasaport de deveran adıl 

kid rı tarafından karşılanacaklar ve ak-
acı uyandırmış ve ten · e maruz 1J Ank . muamelesini ikmal edemediği için bir şayiayı kay.ıııı., 
kalını~ olduğunu nnutmağa imkıi.n şamki konve .. yone e araya gı-

Varşova, 22 (A. A.) _ ·Mnı;~·~~;l;ri ;,,uhnceret~ 8,•vketmek su -1 yoktur. Balkanlı devletlerin hudut- derek pazar günU orada bir maç yap alakadarlar, gelemiyeccğini tebliğ mekt6dir. Bu pyi. 
lik kampı erkılnıharbiye reisi ve retiyle Pıılonya'daki Yahudilerin !arı müşterek kuvrntlerle müdafaa tıktan sonra pazaıtesi günü şehriır.i etmiştir. aya &'ÖH B. Edett' 

meb'usan meclisi reisi . vekil~ ~· mi!ctarını cezri surette azaltmaktır.! ~~~ni~~n ~!~i~~~şı~:;a:!~:.kıin ver- ı • -:o -- -k Md -. - d- k • in milli müdafaa 
Wenda, radyo ile neşredılen bır hı- Biz, Yahudilere kar~ı celıir \"e i~lerini tedvir eden 

llfaamafih, biz daha büyükmüş- ey anın a 1 tabe söylemiştir. şiddet i8limaline ve hnklarındu if. nezaretlerden biri. .... 
· kilatm hudut ve arazi <'mniyeti m~- ı 

Polonyada Yahudi mesele.<ıne ratkiirane muameleler yapılma•ına k ni deruhte etmek M, Eden 
· d B sele,inde zuhur edc<0eğinılen kor- ı c • T hk • t 

müteallik olan bu hitabesın e . muarızız, "Ticaret, kü~ük ve büyük! kuy ru Balkan blokuna dahil o ınayet a 1 a 1 suretiyle önümüzdeki sene zarfında 
Wenda, Polonya Yahudilerinin mu- Mna.vii polonı·alıla".tırmak .. için fe\·· 0 z. · 

lan devletlerin hep:<i acaba bugün kabineye girmesi muhtemeldir. 
hacereti meselesinin halli zarureti - kaliide arzu va savan ve r:1wonel ad- ' - ' · · j her Balkan devletinin mPvcut hu- -··· , ,... ,., - Bu ga?.ete, B. Eden'in kendisi -
nin müstacel mahiyetinde israr et· dediyoruz. İkti<adi hayatımız için, dutlarını muhafaza i~in bir harbe nin kabineye tekrar avdet etme~i lh-
nlı··t· • y (Baştııra/t ı nri aa11fadaJ \ "ılmıstır. Diğer taraftan katiller 

• ır. zararlı ve pahalıya mal o.an a ·' · h d J " ., timali ı·olunu seddedecek olan bir 
II t . .. 1 d . t• ki 1 i$tirak edebilmege azır mı ır ar . h•,. ,· tahakkuk ctmı·e ,.e nıerkumun 1 makt(il ile Ha,kö.ve geçtikleri "un -a ıp, ezcum e emış ır · : hudi ıııutavassıllıg· 1111 da ortnclan c' ' • t' b t · Jd • kt . I Filan devletin ecnebi unsurları ih· . 1 k 

1 
clalcı'.·ı da bı'ı· tu··rıt·ı· te•.his edememiH.- ıc ına e mı~ o ugunu yazma a "-- Halihaz>rda bizim esas vazı- lıir ahırın nısfından ıbıırct o aıı ·u. .• -

kaldırmak i<tiroruz. Poloııya'nın tiva eden filan havalisini müdafaa ve B. Eden'in istifasına sebebi~·et 
feıniz, tedafüi kuvvetlerimizi arttır· lülıe,;ıııe gidilerek orası da aran - :erdir. 

kültürel Ye sosyal hayalı. \'alıuı!i i~in bütün Balkanlıların harp fiıcia- 1 • verıni' olan İtalyan münasebatı me-. 
ınaktır. Devletin ikti•adi bünyesi, • ' mı~tır. Burada bir ciizdan ile için-

1 
Evwlki gün ,·ııpıldığını yazdıgı-

veya ecnebi her türlü lo',;İderdm a- ı' sını göze alacaklarma pek ihtimal . aelesinin kapatılmış bir fa•ıl t~liik -
bizim tedafüi kuvvetlerimiz için e- de Cemal i~mintle bir genç çocuğun mıt. 01,m~ydanında facia mahallııı-
••·Jı bı·r ehemmı·,·etı· haı·-~ı·r. Dev- zade olarak Polonya 1. lınireline i•li- veremeyiz. Her Balkan devletinin ki edilmekte bulunduğunu ilave et -~ , "'' - resminden lıa,ka bir şey ele geçme- deki kı>~if tam 7 Haat sürnıü~tür. 

nat \'C istiklalini muhafaza etmeli . bugünkü hudulları bütün Balkan mektcdir. 
Jetin ıktisadl hayatı, devleti teh - miştir. ı Katiller lıürük bir soğuk kanlı-

dir. Fakat Polonya, Yahu<li ınuha- devletlerinin tasvibiyle, yüksek hak Yeni seçim yapılmıyacak 
dit eden her türlü tehlike kar~ısııı- Sarı Mehmette kim? !ıkla cürnııi naHıl işlediklerini birer 
da daima faal bir hattı hareket itti- cereti için para sari'~lmegi dü~Üıt· ve adalet prensiplerine, milliyet duy· Murad sıkıştırılınca: birer orada tafsiliıtirle göstermi~ler Loııdra 22 (Husu'i) - Son gün. 
hazına amade olan vatanperver milli memektedir ve Yahudilerin koloni - gularma göre çizilmiş olduğu iddia - Ben elbi~eleri sarı )tchmcde re kendilerini ele veren makllılün lerde muhtelif memleketlerde çıka-
un8ura l·stinat etmelı.dir. zasyonları için Polon,-ıı ıııilletinin t>dilebilir mi? rılan İngiliz kabiııe~indeki mühim 

O · · B JI la t k b' v~rdim .. Onun adresini de maruf .· ·umeııilerini de alnıag"a akıl edeme· kesesinden para sarf edilmesi isteı.- nun ıçın. a can rm e ır , , 
Halbuki Polonya'nm ticareti. nıektedir. J devlet vi.icude getirebilmeleri evve· ı Osman bılir ! .. demistir. diklerine pi~man olduklarını ve ~·e-

büyük ve küçük sanayii az çok bü- la bu gibi piirüzlerin ayıklanmasına Bunun üzet·ine "Maruf Osman.. meııilerin bıraktıkları gibi durdu -
)' "k b. · b t d h·ı· d y h d. Diin "Milli Birlik Kampı" tara - 0 d · 1 ı· · u ır nıs e a ı ın e, a u 1 • ihtiyaç göstermesinden korkarız. 1 anııınıı~ ve buluıımu~tur. ,ınan a j!unıı Hü)·lemı~ en ır. 
1 · h'k. · t• ıtı d d Yahudı· fındnn purlftmentoda verilen ve ilk d · · t · • erın a ımıye ı a n a ır. - Balkanlılar arasında büyük bir sa· Sarı Mehm<><lin a resının me resı Katiller Morgda cesedi gôrmege 
1 • p ı kt· d' t ·ı · ılefa olarak Yahudi meselesini par - t · er ıse o onya ı ısa ıya a emın • 1 mimiyet ve hüsnüniyet hüküm Hür- tarafından bilindiğini lıeraıı e mı~- gittikleri zamana kadar soğuk kan-
de •ehı·r ve ko··yıer halkının ıktisadi lanıentodu açıkça mevzubahseden tı'ı·. 1 . 1 d. F 

v ı düğüne, karşılıklı itimadın her gün !ılıklarını muhafaza e mı~ er ır. • a-
lstiklııline mani olan ve Polonya istihzah takririnin. hükümeli, Po- arttığına şahit bulunuyoruz. Fakat Sarı Malımedin metresi ise; sev- kat orada tefessüh etmi~ cesetle 
halk kütlelerinin normal tekii.mülüne lonya'daki Yahııdiler nıiktarı11111 ten bütün Balkan meselelerinin yekpa- gilisinin ..ı ar ev •el Dndaya gittiği- kar~ılaşınca Kör Hasan ağlamağa 
karşı bir engel te~kil eden ve bt>ka- zilini istihdaf eden bu çetin mesele- re bir devlet vücude getirecek ka· ni söylemiştir. başlamıs Arap Murad ise dü~üp ba-
ıı hiç te arzu edilmiyen biı· unsur yi miisail bir "uretle halle nıaluf e-, dar bilaistisna hal ve tesviye edil- Elbiseler kopuk Ahmette yılmı~tır. 
teşkil etmektedir. Bu meselenin ye- ııerjik bir gayret sarfına se\•ketnıek- dı'klerı'nı· temı'ıı mu··mku··n mu"du"r•. 'I d .. 1 · 

hal. k 1 - " lcok kt Bu ifade Araıı " ura ııı soz erı- Kati ler adliyede 
Ciine hal sureti, kütle halinde Ya- ten 1 a mıyacagı mu·" a ır. A~kadaşımızın tee00u··su··nu·· tenu·n · d il· • ~ ni bü•bütün cerh etliğın en e >ıse-

Bir Fransız Esrarengiz 
Vapurunda Diplomatik 
Mühim Hırsızlık! 1 Bir Hadise ! 

ettiği sıkı ittihada karşı Türkiye- lerin bı.ı.şka yerde aranması lazım 

nin hiç bir müşkiliit çıkarmıyaca &'eldiğini :ı.nlatmL~ ve kL,a bir tahki
ğını temin edebiEriz. Fakat bu bü- kat bunların cürüm şeriklerinden 

yük Balkan devletinin teessüsün1~ Kopuk Alımette olduğu ~üphesini 
bizim hesabımıza bir zorluk olma- kuvvetle uyırndırını~tıı·. 

I mas1 diğer B:ılkanlı müttefiklerimi- Bu <urdle elbiselerin bu sabah 
zin kolay kolay bu ideali kabul e· muhakkak meydana çıkacağı anla • 

Tahkikatın pofü Mfha<ı bugün 

tamamiyle ikmal edilecektir. Ve füÇ

lular hemen müddeiumiliğe teslim 
olunacaklardıı·. 

Muhakemeleri ıığırce1..ada ve cür
mü meı,hutlu vııka olarak derhal ya
pılacaktır. 

Vapurun kilitli kuas.ındaa 17 
ınilyon franklık elm Jıı çalındı 

1 

Brüksel: 22 !A. A.) - Elisabeth 
\'ille vapurunun kongo'dan anvers'eı 
nıuvll8&latında vapurun kasıuımda · 
ınuhafua edilmekte bulunan 17 mil
Yon Frank kıymetindeki elmasların 
ÇAiınmış olduğu mü~ahede edilmi~ -
tir. 

lsp•myadaki İngil•z konsolosu

nun çantasııı.a bu paketi 

kim lı.oydu? 

deceklerine ihtim.ıl \•ermemizi icap 
etmez. Onun için komşulanmızdan, 
dost ve müttefiklerimizden gelecek 
sesleri beklemek mevkiindeyiz. 

Fikrimizce, şimdiki halde Yunus 
Nadinin bahsettiği büyük Balkan 
devletinin yalnız prensibinin bili! 
kabul edilmesi mühim bir adımdır. 
Belki bu adım sayesinde, umumi 
bir anlaşma vukua gelmeden ev\•el, 
iki Balkan devleti arasında. büyük 
Balkan ittihadı çerçevesi içinde, hu
susi bir birleşme temin edilir. Bütü'I 
Balkanlarda birdenbire yapamıya

cağımız vahdeti belki iki Balkaıılı 

devlet daha evvel yaparak geniş bir 
nüvve vücude getirebilirler. Her
halde üzerinde durularacak, çalışıla
cak, işlenebilecek büyük bir mevzu 

Halk Partisi 
Kurultayı 

\ Valimizin dünkü 
Tetkikleri 

. Fransız Kabinesi! 
265 meb'us hükumet 

aleyhine rey verdi ! 
Parla, 22 fA.A.) - Bu akşam 

lllebusaıı meclisi koridorlarında öğ • 
tenildiğ!ne ı:öre, akşamki reyde hü · 
kUınet aleyhine vaziyet alan 265 
'1.ebuıı ,unlardır: 

73 komünist, 155 sosyalist, 20 
kadar cumhuriyetçi -y&list birli· 
fi azası, 12 kadar müstakil iki V3· 

:ta Uç radikal l'IOSyaliııt, iki veya. 
'llıilBtakil nıw......... ..ıdanl&r arasın· 

da 12 kadar r&dikal sosyalist birkaç 
lllınılıuriyetçi -yallst birliği &Zili!• 

birkaç mUııtakil sol merkez gruph
rı azaaı vıtrdır . 

l<arlar yününden Maca
ristan - Almanya hududu 

kapandı 
Bud&p8'te: 22 (A. A.) - Son 

tiiıılerin mebzul karları, Macaristan 
İle Almanya. hududunda her türlü 

llı!inakalıitı ınkıtaa uğratmıştır. Al
lnanya'ya gitmekte olan hububat 
l'Ükl il birçok vagonlar yollarda kal -
lıııt ve bu hal, ihracat tacirlerini 
tiddi zararlara uğratmıştır. 

Don yüzünden Budape~te so -
'8.1tıarında yürüyenlerin kaymama
ları mümkün değildir. Birçok oto
llıobillerin kayıp devrildiği vıı eo -
kıı.ıtıarda ytırilyen kimaelerin dllş. 
ltııcıtıri ve bunlardan iki yüze yakın 
~I enin illt ııhht imdat müeBl!etıe • 
6tine götiiriildUlderi habeı' veril -
llıelct.edır. •· ' - - • 

Londra 22 (A. A.) - Bütün ga
zeteler Burgos hidiHelerinden bahis 
ve milliyetperver hııtların geri~inde 

hüküm süren imtiY.aC'lızhğı kaydet • 
mektedirler. 

Times gazetesi, evvelemirde 
"Valiz" e•rarmın aydınlatılması la
"ın&'~ldjği kanıı.atiııdedir. 

Gazete diyor ki: 

)tevzubnhis veııikalanıı \'İS - kon 
"olc>.,un bavullarına kendi haberi ol-
madan konduğu muhakkak görünü
yor. Bu ııskert pliinları, vis - kon-

solosuıı 1''raııo;a)·a götürmek üzere 
karşısındayız. 

olduğu valize kim koydu ve mütea- Hüseyin Cahid y ALÇIN 
kiben bunu makanıata kim haber===============! 
verdi?. E~aHen, nasyonalist başku-

mandanlıkın mühim vesikalar kay- M. Stoyadinovicin 
betmesi ilk defa vukubulaıı bir şey 

değ~~·güzeı hazırıanmış bir taar. Yeni Beyanatı 
ruz son dakikada geri bırakıldı, Yugoı'av Bqvekil ve Hariciye 
çünkü nasyonali$t bir zabit plinlarla nazırı kabin~deki değişikliğin 
birlikte Cumhuriyet~ilere &'ec;ti • .Mu- sebebini anlatıyor 
hasamatının başlıca sebebi beliti de Belgrad: 22 (A. A.) - Başvekil 

soğuklar orduları kıf karargahları - ve hariciye nazırı Stoyadinoviç, A
na çekilmeğe sevketmişti ve iki ku- va!& Ajansı müdürüne ıı~ağıdaki be
mandanlık dateşkilatlarını tamam- yanattıı bulunmuştur: 

Jamak için bundan Mifade etmekle " - Riyaset etmekle mübahi bu-
bahliyardır!Ar. lunduğum yeni hükümetin teşekkü-

BORGOS HÜKÜMETlNt~ lii, Yugo~lavya'nın dahili ve harici 
TAVZİHİ siya.•etinde hiç bir deği~iklik vııku-

(B-.tarafı t ônci &aJfamızda) 
olan Kurultay mümessilleri cumar -
tesi akşamı buı·adaıı hareket ede
ceklerdir. 

BQyük toplantıya Parti reidi o
larak Ankara, İzmir, Samsun, Er • 
zuı-um, Edirne ve Mersin valileri ya • 
ni yalnız 7 vali i~tirak edeceği için 
htanlıul vali ve parti reisi Bay Lüt
fi Kırdarın Kurultayda l.ıulunamıyn
cağı anla~ılıııaktadır. -----
Cumhurreisimizin 
Seyahatları 

Reisicumhurumuz İsmet İnönü -
nün memleket dahilinde yapacakla
rını haber verdiğimiz ikinci bil~·ük 
tetkik seyahati • hava1arın muh<ıle
feti sebebiyle • parti büylik kurul -
taymdan ~<•nraya talik olunmu~tur. 

:MUHARİPLİK HAKLARI 
TANINACAK MI? 

Londra: 22 (A. A.) - News 
chronicle gazetesinin istihbaratma 
göre, hııanya işlerine ademi müda
hale komitesi genel •ekreteri Hem -
ming'in verdiği nıahr~m raporda mu 
!ıariplik hakkının tanınma.~ı te"ı·viç 
edilmektedir. Hinaenale,-h bütün 
İngiliz •iyasetinde yakında lıir de
ği~iklik olması lı<>kleniyor. 

Burgos: 22 (A. A.) _ İspanyol unu ifade etmez. Seçim e•na•ında 
hududunda ele geçirilen vesikalar ki nutuklarımda tasrih ettiğim ve 

meselesi hakkında Burgos hükümcti efkarıumumiyece bilinen programı- FİLİBEDE tKINCl ASIRA AiT 
hariciye nazırı tarafından neşredi. mızı tahakkuk ettirmek için eseri - BİR HAMA'!.f Bt:Lt:. 'DU 
len tebliğte ezcümle deniliyor ki: mize devam edeceğiz. Kalıinede;.i Sofya: 22 (A. A.) - Filibede 

değişiklikler, hakiki ihtiyaçlardan 
Askeri polis, İngiliz vis • koııso yapılan hafriyat esna•mda ikinci • doğmuştur. Bu arada şimdiye ka -

losu tarafından hazırlanarak kon a.ra nit olduğu idl'ia edilt•ıı bir Ro-• dar dahiliye nazırı bulunan koroc-
iloıos Goodman tarafından nakıedı. ma hamamınııı beka.ı·ası n'~·'·dan~ - hetz, intihabah müteakip bir m!id-
len bir valizde milliyetperver hpan- det istirahat etmek hususunda uzun -çı•k•ıı•r.ıı.m.ış.t.ı.r. _________ ""'! 
ya düşmanlarını müstakbel askeri zamandanberi izhar etmekte olduğu elan kalıalin Ye m.ı,tclı yeni kabine: 
harekAttan haberdar etmeğe matuf arzu dolayısiyle kebineden çekilmiş de rle mevkilerini muhafaza etmi~ • 
olduğuna şüphe olmıyan vesikalar ve yerine Sloven mebusu Snoj ge- !erdir. 
yakalamıştır. İnceden inceye yapı- tirilm~tir. Bundan başka ııimdiye Bununla beraber lıqıimiz'n nıüş
lan ııraştırmalar bir casusluk ~ebe- kadar devlet nazırı bulunan Krek, terek eser için do~tu'ğ ;muzu w i~

keelnln mevcudiyetini gösternıekta- Nafia nazırı olmuştur. birliğimizi muhafaza ettiğimiıi kay, 
dir. Diğer t&raftaıı hırvat nıtzırlar • detmek arzusundayım ... 

(Ba1taraf1 l iuci aaJfada) 
sıl ve kimler tarafından pisletildi 
ği alakadarlara madılelerle teba • 
rüz ettirilrrek bildirilmiş ve bu hı:. 

tin süratle önüne geçilmesi emroluı. 
muştur. Bu maddeleri aynen yazı · 
yoruz: 

1 - Piyade kaldırıınları dakti -
!olar ve Heyyar satıcılar tarafıı.dan 
işgal olunmaktadır. 

2 - Piya1ıa arabaları şehrin en 
mütekisif ve sokakl:ın dar kısım
larında uzun miiddet durmakta "" 
umumi münakalatı sektedar etmek· 
tedir. 

3 - Vesaiti nakliye ve bilhassa 
hayvana koşulu arabalar seyriı;e • 
fer kili delerine riayet etmemekte v, 
menedilen sokaklardan geçmekte -
<lirler. 

4 - Pazar yerleri, b&lık pazar· 
tarı ve bilhassa Mısırçanıısı ve As
maaltı civan esnaf tarafından çok 
kirletilmektedir. Ve pazar günleri 
haricinde de ııokaklar ve piyade kal 
dırımlarını işgal eden satıcılar gö· 
rülmektedır. 

5 - Bu esnafın fu,"t.Jeri ~ok kirli 
ve esnaf ciizdanları da yoktur. 

6 - Su ve lıii!'am i.ıgaralarına 

çöp ve balık artıktan dökülmekte · 
dir. Ve bunlar saatlarca halkın gb· 
ziiönünde kalmaktadır. 

7 - Gıda maddeleri satan dük· 
kinların çok pis olduğu görülmekte
dir. 

Dünkü Tefti~ w Tetkikler 
Vali ve belediye reisi Lütfi Kır· 

dar dün de teftişlerine devam et -
miş ve evvela t'angaltı paza1yeriıı' 
ve sonra da Şişli civıtrına gitmiştir. 
Lutlı Kıl'dar bilıi.hara oradan ayr 
!arak sular id~;-esine gitmiş ve Ru 
i~leri;le e.l'ı•ölı bir ı;ckilde diin d» 
lllCŞ!';Ul olmuştur. Burada Bular mıi
düru Ziyadan şehrimizin su ihtiya
cJnın fazlasiyle temini ve ı;ehir su
yunun gece kesilmemeı;i için mufa;ı. 
sal malumat almış ve direktifle · 
vermi~lerdır. 

tebe<ldLiller oiacağı ~a)·inları tama
miyle kuvvetleıımi~tir. 

Ye11i kabine daha mli!ecnnis bir 
~ekô!de J..tırulacaklır. 

Bu•vekil Çemlıeı'li\ynı •i)·a•~ti • 
nin ta~\·ip olıındtığuna kani bulun • 
duğundan yeni hir ~C':in1 n1evznb1t • 
his değildir. 
lNGiLİZ 1111LL1 Mt'nAFAA NA

ZIR! DEDİKODULARA CEVAP 
VERİYOR 

Londra 22: ( A. A.) - 111illi Mü
dafaa nazırı İn•kir. dün ak~am RÖY
lediği lıir nutukta İnl!'ilterenin dün
yanın en müthiş hava müd&faa kuv
vetlerine malik olacağını, İngiltere 
lıükümr.tinin son iki ay zarfında fn
gilterenin kuvvetini arttırmak içlıı 

fe,·Ju.lade tedbMer aldığım k•l' -
dellikten Mnra gertk kendi gerek 
bazı ukadaşlarıııın şahısları hak · 
kında rlola.~ırn rivayetleri me\·zu ba· 
hi• ederek ark:,daşlarının memleke
te mümkün olduğıı kadaı· fazla hiı
met e1mP.leri temennisinde bulun . 
mu~ ,.e eğer gerek kendisi gerek ar
kad~ları !ııtihlıi.f edilecek ohılarsa 

onlara daha lıilylik muvaffakıyet • 
ter dilemi~lir. 

İıı•kip, memleket selimetini şah
si menfaatlerin ü•tlinde tutulm&k lA· 
zım ı:!eldiğiııi kaydederek nııtkunu 

bitirmi~tir. 

lngiltere ve Fransa Dün 
Japonyayı Protesto Etti 

(Bat tarafı t ônci aayfada) 
lıeden ınüe~~ir tedbirler alıııır.caya 

kadar Japou tedbirlerinin iclnme e
dileceğini bildirmi~tir. !laamııfih 

imtiyazlı mıntakalara &'İren ecne -
bil erin beraberi erinde dövi7. sokma· 
!arına mü•aade olunacaktır. 

Çine yapıl:ıo yarchmlar 
Kııeiyıınr: 22 (A. A.) - Çin A· 

.'ansında: 
Tıbbi y:ırdım işine devam eden 

beynelmilel Kızılhaç koınite•i hiilen 
Çin'in batı cenubundaki Kue:şov'un 
merkezi olan Kueiyang'da çalışmak
ta.dır. M:~~rafı Londra belediye re
isinin açtığı kredi ile temin edilmek
te olan bu komite 50 misyoner ha"ta
hane..ine ihtiyaçları olan ilaç ve 
p<tra)'I vermektedir. 

Londra: 22 (HtıRu•I) - Japon 
hükıimeti muhtelif de\'!otler hırafın 
dan yapılan en küçük yardımların 

bile htım•n ke.1ilme ini talep etmek
lerlirler. 

Japonya ~Ioskovadaki 
sefirini geri mi çekecek? 

Tokyo, 22 (A.A.) - "Kolmmi,, 
Şiınbun.. gazetesinin bildirwı;ine 
göre Sovyetler birliği 24 kıinunuev • 
vele kadar balık avı meselesi hak • 
kında ~ayanı memnuniyet bir oevaıı 
vermez iS<?, Japon hükiımeti Mos • 
kovadaki Japon büyük elçisi B. To· 
goyu Tokyoya geri çağırmak niyll· 

, tindedir. 
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Fatih posta ve Ka.ra Ahmet Nasıl Cihan Şampyonu Oldu? 
Telgraf merkezin- Tefrika No: 5 YAZAN: TEVFiK 

de bir suli!fima~ Kö de Ba ram Şenli v i 
PARs İzmit grup birincilikleri 

Vardı Çok Hararetli 
Havale memuru Tahır Y Y g 

dün tevkif olundu 
Dün Fatih postahanesinde b:.

suiistimal meydana çıkanlmış ve ,. 
mezkur postahane havale memuru 
Tahir 1856 lira ihtilas etmek suç;:" 
müdediumumi!iğe teslim olunmuş-

Baştan başa 

Pe'1livanı, Atlılar 

Her Taraf Donanmıştı. Hasan 
Y aldan Karşıladılar. 

tur. -
Sultanahmet birinci suih ceza 

muhakemesi huzuruna sevkolunan 
Tahir, dün muhakemede. ağlıyan 

bir ifade ile bu suçunu tamamen iti
raf etmiş \'e: 

Ben çoluk ço,.uk sahibiyim. 
Maa.~ım 43 liradır. Bıı kadar az b;r 
para ile çocuklarımı ve ailemi geçin 
diremediğimden şark vilayetlerinde 
ve ucuz bir şehirdeki postahaneler -

den birine nakil ve tahvil olunma · 
mı umum müdiirlükten istida ve ri · 
ca ettim. 

Fakat bu arzum daha isaf edil
memiş ve karakış da bastırmış ol 
dugundan her gün birkaç para zim
metime geçirmeğe ba~ladım ( ! ) Ger 
çi bunları kısmen ödedim. Fakat, ni
hayet açığım ödeneıniyecek bir y ,_ 
klına baliğ olunca şnHırdım ve a~ı
ğımı kapıyamadım !,, demiştir. 

Tahir, bu suçunu, muhtelif kim
seler namına gelen havaleleri sahte 
imzalarla zimmetine geçirmek surı>
tiyle yapın.ıştır. 

:Muhakeme, kenıfüini derhal tev
kif etmiş ve tevkifhaneye gönder
miştir. 

Büyük ziraat kongresi 
Hafta içinıle Anlcarada a~ılacak 

olan Ankara biiyük ziraat kongresi. 
ne toprak mahsulleri ofisinden rh 
bir heyet davet edilmiştir. 

Toprak ofi"i umum müdürü o~

man Hamın rn muavini Şakiı Tu· 
rali bııı:;ünler ı" $ Jırnnızdtı buluna'! 
Yugoslav afyon heyeti ile ve yapı
lacak afyon anlnşması ile meşgul 

olduklarından bu kongn·ye gide -
ceklcrdir. 

Onlara vekftlı!tcn ikinci müdii ı· 
Nuri 0rak gidecek ve müşavir o
larak Atıf refakat edecektir. 

Toprak mahsulleri ofisi afyon 
hakkında kongreye takdim etmek 
üzere mühim iki rapor hazırlnmı~
tır. 

Anıd - Kab·r içiıı beyn,.Jmilel 
ıir müsabaka açılması isten'yor 

Türk mimarlar birliği Ankarn
da toplanan ayinle - kabir komisyo
nuna müracaat ederek ayinle - ka

hirin inşas için beynl'lmi!el bir pro· 
je mü~abakası a~ılmasmı istemisler· 
dir. 

Türkiyedaki ecnebi mim:ırlar 
Mimarlar birliği Türkiyede ça

lışan yabancı mimarların mesleki 
durumlarını tesbit ederek bir dos
ya 'ücude getirmiştir. Buna naza -
ran Türkiyede çalıı;an bir~ok erne 
bi mimarların diplomalı olmadık!;ı
rı görülmüştür. 

Bu diplomasız mimarlar Türki
yede kendilerini mutakassıs satarak 
icrayi sanat etmektedirler. 

Siyah ay Sağır ve Dilsizler 
birliği 

Şehrimizde bulunan dilsiz ve sa
ğırlar "siyah ay sağır ve dilsizler 
birliği,, namı altında yeni ve müsta
kil bir birlik kurmağa karar ver- · 
mişlerdir. 

Birliğin kurulmasına müsaade 
almak için dün valiyi cemiyet na _ 
mına Süleyman Gök ziyaret etmi.•
tir. Birliğin aza adedi 700 zü ge~
mektedir. Azaların ekseriyeti kadın
dır. Cemiyı-t reisi izzet Soyuakr!ır. 

Zel-ıirli gaz konferansları 
Zehirli gaz konferansı verec~J, 

muallimlerin vilayette bir listesi ha
zırlanmıştır. 

Hemen söndürülen ilci yangın 
Topkapıda Ay•~ isminde biı ka

dının \'e Beyoı;ıuııda lfartaı sokağın 
da Kazımın evlerinden yangın çık 

mı.9sa da sirayetlerine meydan v~ 
rilmeden •öndürülmüstür. 

Bazı kimse çelimsiz, ufak tefek 
olur, bazısı inadına manda yapıtı 
şişgöbek olur. 

lşte bütün bunlan görerek, dü· 
şünerek, hepsinin benzine ayn ay• 
rı şerbet vererek güreşmeli, onlara 
arkalarından kuyu eşmelidir. 

Hiçbir hasmına bilerek boyu1 
uzatma, en çürük, en cılız, en çelim 
sizine de sakın ola ki yüksekten bak· 
ma! 

Köyünden çıkar çıkmaz karşında 
bulacaksın; hep yabancı erler, ba
karsın davul : 

- Dum! .. 
Demeden insanı yenerler .. 
Fakat bu sözlerimi kulağına Jdi

pe edip gidersen, t-erhalde zarar et 
miyecek, kolay kolay sırtın yere 
değmiyecektir. 

Kara çarıklı analar; ne evlatlar 
doğurur, eloğluna güven olmaz. in· 
sanı atla vurur, hamur gibi yogu • 
rur. 

Fakat benim sende emeğim, ü
midim çok büyüktür .. 

Duyacağım arkandan şerefli gü 
reşlerini, teker teker yenecek, çam 
gibi devireceksin, en güçlü, kuvvet 
li eşlerini. 

Bir gün Ahmedin babası usta
sına sordu: 

-- Mustafa ağa, bizim Deli Ah
me~ nehlivan oldu, kemalini buldu 
l.GU? 

Mu"tafa ağ·a glilümsedi, başını 
"alb !:: 

A!ınıd, dedi, anac.ından do
ğarken 1:, lt>n pehli\'an olarak doğ -

1 
T:llı~.. 1 

Bıı ,.,,.,.abı duyunca, adam i~in

den tilrt·di: 
ı lı:ılde Mustafa )><'hlivan 

dedi. bizim deliyi, I'aleciklı Hasan 
pehlirnnla tutuşturalım, ona ne ka-

0daı dayanacak, nasıl bir netice ala 
cak bakalım. 

Kolay ... Dah.ı ilk güre~ini !);;y 
le bır kurtla ~·apacak, ilk güniin le 
bu Pil azılı pchlh·anla tutu~acak olur 
sa bilmcn1 iyi olur mu? 

Sonra bakalım Ahmet, bu işe ri
za gösterir, acap miinasip bulur I 
mu? 

llötasilc babası, görüşüp anlas-1 
tılar, hemen Ahmecli çağırıp mese
leyi aı:tılar. 

Ahmet tereddüt etmeden, bir an 
dü~ünmedcn: 

- Hayhay!! Dedi. Tutarım, b~
nim için Hasan, Hüseyin, AhıııPt. 

Mehmet hepsi birdir, yeter ki glı-ı 
reş ol8un. 

• Kalecik köyüne haber gönderil-
miş, Hasan pehlivanın da "Evet,, 
cevabı birkaç gün içinde gelmişti .. 

Güreş günü yakla.1tık~a herkesi 
bir heyecan alıyor, Hasan pehliva
nın karşısında Ahmedin ne yapaca i 
ğı merak uyandırıyordu. 

Ahmede gelince: O hiçbir şey 1 
düşünmüyor, Hasan pehlivanın dil 
!ere destan olan kuvvetini ne de 
güre~tiği kudretini bir an olsun ak
lından geçirmiyordu bile ... 

- Ahmet! Nasıl Hasan pebli . 
vanla güreşecek, onu yenecek mi-1 
sin? 

1 

Diye so~a~la~a, saf bir tavırla: 1 

- Vallalıı diyordu, güreşmiye 
"güreı;eceğim !., fakat yenmiye ge
lince: ·•yeneceğim!,. diyemem. J 

insan oğlu belli olmaz! Bakar-
sın karşındaki senden daha kuvvet 
li, daha kurnaz olur, davul: 

- Duın! 

Demc-df'n in~ant kapar .Yere vu. 

rut'. ı 
Sırtın yere ya pı~tıktan sonra ne 

yapsan fayda etmez, ınsan o<>Junun 
feııdine scytanın aklı yetme~. 1 

Kendini dev aynasında görere:c 
kaplan gibi böğürerek, soyunur 
meydana atlarnın, bc!lı olmaz, ba -
karsın hasmın bir aslan olur. 

Ezileı·ek, büzülerek, hatta yeni
leceğinden üzülerek meydana çı _ 
kar~ın. bakanım karşında has'llın 

Kara Ahmedin Mena<'ı!rlerinden 
Filiz Nurullah 

sivrisinek gıbi kalır, daha ilk el en
sede yere yatar. 

HUiasa <leme} istediğim, yen -
mek, yenilmek hiç belli olmaz, bu 
öyle bir şey ki doluya koy alma~. 
boşa koy, dolmaz! 

Bunun için bir şey diyemiyece
ğim.. Fakat güreşmek için güreşe
ceğim, belki de "Hasan pehlivan , 
de~ilcn o meşhur delikanlının ba:
snklarını de~eceğim. 

Belki de o beni bir hamlede al. 
tına alacak: 

- Vay anam vay! 
- Yandım Allah! 
- Can kurtaran yok mu? 
Diye bağırtacak. 

Ustamın dediği, daha ilk gü'l 
öğrettiği gibi, pehlivanlıkta yen -
mek yenilmek hiç belli olmuyor, i.> 
!uya koy almıyor, boşa koy daim , 
yor ... 

Amma ben bütün kuvvetimle sa 
\•asacağım, elimden geleni, •aklım . 

dan geçeni yapacak, belki de on:ı 

boğacağım, belki de ağlatacağı~. 
fakat herhalde sanıyorum ki, İısta
m1ı1 yüzünü ağartacağım ... 

Ahmet, ne kadar tevazu göste.·
mek, a~ağıdan giires etmek istiyor. 
du ise, yapamıyor, muvaffak ola -
mıyordu. 

Damarlarında kaynıyan 
onu mecbur ediyor: 

kan 

~ Söyle 1 Diyordu, pehlivanlık
ta yenmek yenilmek pek belli ol -

mazmış, fakat siz de öğreneceksi
niz ki, Deli Ahmedin karşısını:''! 
pek durulmnzmıs! 

:fı: * * 
Köy baştan başa defne dallarile 

donalılıyor, binlerce atlı Hasan peh 
lirnnı yarım saatlik yoldan karşı . 
hyor, da\'ullar zurnalar çalıyor, h.ı 
valara kurşunlar atılıyordu. 1 

Ha,an pehli\'anı karşılamağa cı 
kan atlılar, bir gecidin ağzında dur 
dular. 

1 

Daha u1.aktan yaylılar görünü~ 
görünm~z. bütün atlılar ol< gibi fır 

!adılar, kimi sağdan, kimi soldan.1 

sel gibi etrafını kapladılar. ı 
Birinci yaylının beygirleri fıst•k 

gibi bc>:leıımiş, kız gibi siislenmi~ti. 

kasından geliyor, bu manzara, u · 
zaktan görenlere, işin iç yüzünü bil 
miyenlere herhalde bir düğün alayı 
hissini veriyordu. 

Atlılı.rın sağa sola koşması, yay 
lıların önünde yaı;ışıp, boğuşması 

Hasan pehlivanın son derece hoşu
na gidiyor, ağzı kulaklarına varı -
yor, keyfleniyordu. 

Yavaş yavaş köye yaklaşılıyor, 
yaylılar tepeyi aşıyordu. 

Tepenin arkasından düz ovaya 
çıktı. Yaylıların etrafında dönüp do
laşan, boğuşmak, kapışmak için 
biribirine dalaşan atlar, yayından 

kurtulan ok gibi fırladılar. 
Uzaktan görünen köye bir an 

evvel gitmek, Hasan pehlivanın gel 
diğini ilk haber etmek için bütün 
atlılar, dolu dizgin ovaya yayılmış, 
köye ilk varan beygir, bu iddialı 

boğuşmada muzaffer sayılmıştı. 

Köyde ne kadar insan, çoluk ço 
cuk, kız, kızan varsa, hepsi evle
rinden, tek katlı kulübelerinden çık
mış, yol ba~ına dizilmiş, Hasan pelı 
livan gelirken kuzular, oğlaklar ke 
silmişti. 

Yaylılar doğruca güreş yerine 
gittiler, delikanlılar koşup Hasan 
pehlivana çadırını gösterdiler, Bu
yur ettiler. 

Yavaş yavaş köyün ağaları, ih
tiyarları hususi çadırlarına doldu, 
kızgın gi:nesin altında yanıp kav -
rulan meydan iğne atsan yere düş
mez bir mahşer oldu. O köyde ye

tişen pehlivanların ilk güreşlerinde\ 
böyle bir merasim yapmak tarihi 1 

bir adet olmuştu. O gün Hasan peh 
livanı yenen Deli Ahmedin adı ar
tık "Kara Ahmet,. olmu•tu. 

.. * * 
Kara Ahmet cirnr köylerde ne 

kadar meşhur pehlivan \'arsa, hep
~ini ycnmiye n1uvaffak o!rıııış, gün 
geçtıkçe ismi, en uzak yerlerde şöh 
ret bulmuştu. 

Genç pehlivan aı·tık kendisine 
hıısım bulamayınca. köyünden çık 

lY'<tk, söhretini daha ileriye gölii•·
ıvıek. o zamanlar en maruf pclıli -
var.'~rın bulunduğu istanbula git· 
m•'k nada güreş etmek istiyord'!. 

Bu sevda, günden güne onu yi
ycr. !<ı.rt gibi içini kemiriyordu 

Bir gün ustasına fikrini a~tı: j 
- Usta, dedi, sayende peh!:van 

oldum. Allah utandırmasın, şeyl'ln 1 

kandırmasın, öğrettiğin oyunhı :., 
bütün hasımları•nı yendim, hiçb;ri. 1 
ne yenilnıı dim. 

Fakat artık gorliyorum ki, k<i· 
·- ''mün civarında benimle güre~ t;ı 

~n ·n ?: beni yere \'Uracak kim...<c k<I 
ttı:ıdı. 

1 

Eğer bana güveniyor, mi..isa:ıdc 

ediyorsan, kisbcti omuzlayıp 1stan 
bula kitmek, orada glireş etmek is
tiyorum. 

Ustası iri e!Jerile pos bıyıklan-\ 
nı okşadı, önüne baktı a «ır bir ses ı 

' ·' le cevap vernıiye basladı: 

(Devamı var) 

Bay Danişa veda 
ziyafeti 

Dün Parkotelinde, Çankaya kay- j 
makamlığına tayin olunan eski Bey 
oğlu kaymakamı Daniş şerefine ar-1 

kadaşları tarafından bir \'eda top
lantısı tertip olunmuştur. 

Bu toplantıda bır ziyafette ve -
rilmistir. 

J~indc oturan, yıımusak döşek

lere kral gib kurulanı lıerlıalrle Ha-
san p~hlivandı; siyah kaytan bı _ vvvv , • 
yıklarıııın altındaki dudakları, çu . ı Çarpışan Ikt Oto T O~İJ 
kur çukur oyulan iri şişman yanak Bursa (Husıı;i) A'.ıliirk me~·-
ları kıpkırmızı kandı. 

K~iın siyah k~şlarının altınd·ı 
fıldır fıldır dönen gözleri, cam giri 
parlıyor, oturu~ıı. yaylıda dııru,·:.ı 

bile pusuya yatını~ bir kaplarını an
dırıyordu. 

Difrn bütün yaylılar, onun ar-

danında bir otobiislp bir otomobil 
<;:.ırpı:-;ması oln1u . ..;tur. 

rrü('Car Bay Jh:-;an llen11r t\ı·rnın 
idaı·p~indrki hu~u .... i oton1nhil nı "H.J 
Rur:-ıa·• plakttlı bir :-;ıehır o~ohü~iine 
Çal'pn11~ ve hu;-;u:-ıi oton1ohilin arka 
çunıurlui(u ııar~alaıınıı~tır 1 

Geçen Grup 
Birinciliği Maçlarının T af sildtt 

lzmit grup birinciliklerinde sporcular geçit resminde 

İzmit, (Hususi) - Gurup birin
cilik müsabakalarına başlandı. Kiı

tahya şampiyonu Uşak Gençler Bir 
!iği, Afyon şampiyonu Koçatepe,; 
İzmit şampiyonu İdman Yurdu, Es 
kişehir şampiyonu Demirspor, Bur
sa şampiyonu Acar İdman yurdu 
gurup birinciliklerine iştirak etmek 
üzere şehrimize geldiler. Edirne ta
krmı bazı sebepler dolayısile gelme 
mişti. Misafir gençleri izaz ve ik
ram ettirmek için güzel hazırlıklar 
yapılmış, ve hepsinin yatak ve ye
mek meseleleri haılt<lilmiş, vali ve 
Parti ba.~kanı B. H .mit Oskay bu 
işlerle bizzat meşğul olmuştu. Ay -
rıca saha komiseri olarak Aıjknrc.ı

dan Futbol Federasyonu Asbaşka
nı B. Ziya Ateş de şehrimize gel
miş bulunuyordu. 

Halkevinde ağırlanan gençlerle 
vali tatlı bir konuşma yaptı .Jı:ları 

dinledi. Şikayetleri olursa kendrnne 
haber verilmesini rica. e1 ti Gt•nçler 
gösterilen al'ika•lr.ıı cok miıteha;; -
sis olduklarını söylediler. Ve (sag~ ı 
ol) diye vali Oskavı teşvi ettiler. 

• - 1 

Yapılan me~larda vali. Balıkesir 
sayl:wı Siireyyn öq~eevren, Fede- 1 

rasyon asba~knnı Ziya All'ş. binl<·r 1 

ce meraklı halk hozır bulundu. 
1 

Birinci rnt~c: Edirnr ile l~!==ikü;ehlr 
takımları arasınclrı nlae:ıktı. F.dirn~ 

gelmediği için st·nerami yapıldı. Es-ı 
kişelıir hiikmcn galip _sayıldı. 

lkinci maç, Afyon ile tzınit İd •

1 
man yurdu arasındaydı. 

izmit Gücü, ~on mıa kadar sam 
piyonluk macına çıkmak üzere bü
yük bir hazırlık yapmıştı. Pek kuv
vetli olan bu takımın gurup birin
ciRi olacağında kimsenin şüphesi 

yok gibiydi. Fal;at, beden terbiye -
si umum müdürlüğünden son daki
kada gelen bir telgraf, şampiyon
luk maçı için İzmit Güclinü gay :i 
nizami bulunduğunu yazıyordu. Bu 
radan bazı miifrit ve iyi düşünmi
yen insanların hiç te hoş görülmi. 
yen şikayelleri üzerine yapıldı~ı 
sanılan bu emri vaki karşıs•nda, mu 
\•akkat bir gün i<:in idman yurdu
nun tekrar ihy:.ısı zaruri güriHdi:. 
Afyon takımı tzınit Gücünün yeri-/ 
ne ldnıan yurdunu karsrnı:ıda gö-. 
rüncc rahııt bir nefes ahı g-iLi ol
du. tdman yurdu ise. Yerilen vazi
feyi ifaya gayret etti. Ve oyunuıı I 
1-0 galip olarak bitirdi. 

Ücün<'ii maç U~ak Gen~ler Bir. j 
!iği ile Bursa Arar idman yurdu 
ara~ında oldu. Uşaklılar cüsse iti- J 

barıy!e daha genç ,-e zayıf görii -
nüyorlardı. 

Bu t" kınım büyük bir mahrumi
yC't ic:inde bir spor scvgiı.;iyle tutu
şarak mıntaka şampiyonu olarak 
Jzmitc kadar g"C'lm<:'leri her gönül
de iızami t<'kdiı uyandırıyordıı. 

Bursalılara ~elinct• bu komsu 
memleket çocukları hcf'~ydcn ön
ce mahYiyctkar ve ınütc\·az! görü- 1 
nüyorlardı. Birkaç defa izmite ye
nilmiş olınnlon ilıtimalki onlara böv 
le bir rturunı t·C'rnıcyi ınuvafık göı:
düriiyordu. 1r::ığnıurlt1 1 vıcık vıcık 
<;anııtrlu hir huvada. O)run hak· r,1 

Tahir Dü,gürenin idare~indc başla
dı. Ve l'•a 1< t•kımı derhal \'aziyc
tc hakim ."ldıı. 7 dakika kadar sci· ı 
l'L''l bu hakıın!.)'l'tten sonra Bt1rs:ı. 

lılar kcndi!eıfoi toplamaı;a çalıştı
lar. :\fahaza birinci haflayımı 2- 31 

mağ!Up vaziyette bitirdiler. 
tkinci haftayınıda Bursa takı • 

mı daha iyi.. Mağllıbiyetten galibi· 
yette geçWer. Uşak kalesini fen'' 
halde sıkıştırmaya çalıştılar. Uşak· 
lılar verilen penaltıyı çekemediilc~: 
Bundan sonra talisizlik başladı. J3ıı 
yük bir cehit ile didinmelerine nw 
men ancak son dakikada bir gol <l• 
ha atarak beraberlikle ikmal etti 
!er. Hakem oyunu uzattı. Ve 13ıır· 
sa takımı 4-7 galip geldi. Hakerıı 

. oyunu iyi idare etti. Uşak takııııı· 
nın en can alıcı oyuncusu bek .AJı· 
medi oyundan çıkarmamış olsa)'dı 
daha dürüst hareket etmiş olurdu_ 
Ortada kasit yoktu. Bursa soW' 
çok glizeldi. 

Dördüncü maç Eskişehirlc faınit 
İdman Yurdu arasında ... 

Hiıkem Furuzan: Saha bcrrııı•· 

tad çamurlu ve hava ya~murJu. o; 
yun ba~ladı. Eski"ehır hakim .. ı;:ı; 
ve solicler; ı.ırrkcz mülıarimler'. 
haf hathrı güzel.. 1zmit kalcsirİ 
çok "·kı§tırıyorler. adeta tek k:ıl•? 
oynuyorlar .. Fakat lznıitin kaI<·.i· 
si Dedri her ttirlü sitayi~in frvkill' 
de .. Gelen RüUeri hfrer birer tutu· 
yor. ve tehlikeleri 8avuşturuyıır. 

Birinci hnftavm beraberlikle b" 
ti. ikinci devre Eskiselıir daha hiı 
kim. Ve nitekim lz.;,it kalccisin11· 

büyük üstatlığına rnğmen iki gol 
atarak vaziyeti Ye galıbiyeti garan 
ti etmiş <ıldu. Hakem çok iyi ve bıl 
hass:ı ıyi idi. 

Oyun 2- O Eskı~ehrin galibi)''' 
tile bitti. Eskisclıir takımının b 1 

mar l:ırda en büyük talihi kar~ıı:ı· 
ı·ına z~tyıl1 \'l' bit'. gec::miycn takHli 

lamı cıkı~ı •>ldu. Onları 1zmit C:H 
cil ile· ha~ba~a gUrnı~k bizim ic:i .. 
JX:k ze,·kJi olacaktı. 

Bursa ile Eskişehir ·final 
yapıp. galip gelen Ankarayn 
cek. 

ın•ırı 

gidO:' 

00 00 ag 
Güneş k'iibü Anlc ra 
şubesini kapatıyor mu ? 
Ankaradnn lıildil'il<ligine yore 

Güne~ klıibilnüıı Anl<araclı.ki ~uP• 
sini kapatacağı söy!enmcJ<l• 
dir. Fakat hiz Jıu haberin nr der• 
cı>,,·e kadar dogrn olduğunu tıi!Ol .. 
ıııcklc bu haberi kayili ihtiptl• ... 
zıyoruz. 

Genç takımlar 
mü.sabak=tsı 

Be~ klüp ara»ıııda tertip cdiiı"'~ 
olan geııç takımlar ınü~nlıaka"'''' 
lıu hafta Tnk,irıı •tadında devanı e· 
rlilecektir. 

Bu lrnftanın ~n mühim 
Fvnt'l'buhçe ile GalataMı'ar 
!arının yapncajiı maç te~kil 
tedir. 

n1;1\ı 

takını 1 
etnıct.' 

8eıwlcrclen heri lıiril.ıirl<'1. ııe 
ezeli bir rakip olan bu iki kHilı" ı 
geıw t:ıkımbrının yapacaı!ı :o:ıÇ 
h. .. h . k. hl . k J·ı ·ıll ıç ::-up <"sız ·ı rınci ta ·ını • 
maçl"rı karl:ır :ıliikalıdır. . 

P.u g-ün her jki t:ıkın1111 lJirincı 
takımbrında oyıııran fııtbolcUiar 
1 .. . • rak 

< un ayı11 g<'nç takımda oynıyn ' 
.vefoıııi~ cleğiller mivcli? lstc ıııı· 
g-iiıı de. lıize yarını~ tskil~riııi ~·' 
ti~tirc<:ek olan bu mli•abaka cııl· 

~· ·~ 
den enterll~Hn olacaktır. Şint01·' 
1 b k'I" <adar yaptıkları l.ıiitün mifsa " ' 

(Sonu 7 nci ayfad• 



TSllll~WAll !a:rfaı " 

G.ünden Güne Kuvvetlenen 
Dost Bir Ordu 

"''"''""' .............. N"H ................................... . 

Komşu lranın Kıymetli Hükümdarı Şehinşah 
Pehlevinin Bilyük Gayretleri Sayesinde Bugün 
• 
Iran Genç ve Dinç Bir Orduya Malik olmaktadır. 

Dost Ye Mlitteflk lrıınıa 

l'ürkiy~nin şarkta dost bir kom· 
ıusu olan tr;ın, bugUnkü çok kıy
aıetli hük:iıaunrian Riza Şah Peh
leviniıı takriben 15 seneuenbcri biz 
zat sa~fettiği büyük gayretler sa
yesinde hfilcn ı;enç ve fakat dinç 
biı- orduya :n:ılik bulunmaktadır 

lr:ın ; bilôii;'i::ıiz veçhile, coğrafi va 
~iyeti.1in l;endis'ne bah"cttiği sakin 
'lluhitindc epeyce c:;ki tarihlerden
Jeri har:x jy:ı:ı~ lıir siyaset takip 
etmc.,.,.r,, ho.rpkr yapmamış, kendi 
Lkminde sadece kendi işile meşgul 

olan \ıir memkket olarak taııınmış 
tır. Muhtelif sebep ve tesirler altın 
dn bu sesEdzii~i ~.zı_ın nıiidrlC't nıu -
hafaz-ı r .. ~c-ı ir&.nıu; son zaınanlara 
k~dar "u,.Ju,. dt!;ıılelıil .. ·cck iyi te~· 
kihlth ·:c t.c·~lı::..:_ttlı r:1L1ntazam bir 
kuv,e!.i h ... ·ı.1c.;ı :,•_•~ ı;ihi itli. Fa.kat 
Riza Ş::ıt Pc!11C\ inin it la reyi elin'! 
ahnasOe La.jlı:-y~uı :nkıl:ıı1 ve tet'ed· 
diit devri; lıan l~iıı km"\'l•tli bir or· 
dunun lüternun~ı (_:-:>·lınl n1(•yı.iaarı 

koymu'ttır lt:n; hakikaten onlu -
3U?. ya~iyar.1d~dt. ~iraat v.~ licart'ti 
~ok kıymetli !'l.ı:nıb;d~ r ı \"C bilhi-\!-ı~n 

petro!leri ilt ~"'k nııgiıı ve parl>.k 
bir istil:i:a!e n~r.:,cl ol"" fraıı: do) 
tnad!k ~;;r~i) ~:! !11 rı• millctkı in sık 
sık at·.·~I; oyıı:ıdıldıtrı bu a>n da 
mevcud:yetini J'1ui a:·ıı;a ed~bilrıwk 
nıilli hudutları dahıliııd<. milli nw· 
deniyetini diledi~.i t<,rzcla inki~af 
~ttirebilmck ıı;in rr.:m bir kuvvete 
ınıhtaçtı. nuj("Üfl Jıarnla iloğmıq 

buhınan bu k•ıvvPt; lran i~ııı n•: ka
lar kıynı,.tli iııe, ; >n Asy•da Hıl

nun lll!ıho!azosrnı i•tiyen bıitllıı 

ltom~u nı~mteketı~r için de o •le,-e
ce m~nınuniyctc 'aynnthı·. 

Yedi seııedcnb~rl a~kel'i nıilkel

lefiyet kanuwrnu meı!1!eketin he -
men bütlin kö~leriııue tatbike mu
vaffak olan Iranın bugiinkü hazar 
ordusu; 10 tümen ile birka\i mils
takil togay, alay ve ordu ınilft.1 tiq. 
liğine bağlı bazı mü~tald t~~kill~r
clen mürekkeptir. lran orılıı;unda 
kolordu teşkilatı mevcut ·ıimayıp 
tümenler doğrudan doğru)·a bir or
du müfetti~liği makamına merbut
tur. 

Tümenlerden !ıer biti kuvvctlı 

Piyade teşkı!ô.tıııL süvaı i ve top~ıı 
alaylarına, istıhkam, nakli:ı'e ve 
fiaiı·eye maliktir. Son zanıa!!lııra ka 
daı· bir Fransız ~skeri heyetinin 
nezaretinde ileri götürülen talim ,.e 
terbiye; Fransız usulünde olun a'<
ı'i talimatnamelere istinat etm.ckt~
dir 

E•ki irnn ordw;umm <?!inde ço~: 
!.1ki zam:mlardan kalma kıymı ~iz 

1 
ıt:ıhıar ınevcut iltı:n buzünkü gen~ 
ı·<tn ordu_.;;u.nun tcdrir~n taı11amlaıı. 

"•akta olan tiifck. nı:ı:-ineli lüfcl< 
t.,p \"e saire gilı: L~lün eilahlan; A~ 
rupa haı ı,ı saıı&.yiiniu son ~ifıtem e
•er!eridtr. Son senelerde ordwıun 
>ilotöı le11tirilmesine de fa.:tla ~hem-

ıenç Ye gürbüz askerlerinden bir müfreze Ankarada ebedi 
şefimizin cenaze töreninde 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••• •• •• 
f · Yazan: F. T. l 
~ . . ~ •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
miyet verilmeğe başlanımB ve bu 
cümleden olmak üzere nıotörlü top 
(u alaylnrı, tayyare de.fi batariye
lcri, zırhlı ot.mıcbil V.) tank kıta -
lan \'hende g<>tirilr!ıir,tir. 

Ordunun yanıba~rnda küçük ve 
t<.•m•z bir hava ordusu meydana ge
tiıfühği gibi aynca memlekette si
vıl l>tyyaı·ccili:;e de gittikçe artan 
hır !·h,-.ınnı~yft ''e rnğbet başlamı§· 
lır. 

lraııın: knı·ıı ordıı~u ve hava kuv 
YCtll'ıinden b:ı~ka, birisi Hazar de
nizinde ,.e ılii(eri de İran denizinde 
olnrn k iızeı c iki kısım halinde de-
niı kı":,·ct!cı i •lahi vardır, ki !ran 
d••nirind~~.i füo: torpito ve ganbot 
rııısm,len nlm3kia lıeraber 8-10 par 
ç~dan mUı·~·kke~lir. 

'..\Jcn~1-:k~i.in ır:uııtazam kuvvetle
ri mcyaııuı<ia. n.ıktarı 10.000 den 
•iyude olon jaııclarma teşkilatı da 
'- arc1;r, kı bu t'-'şkıl;\t uzun seneler
dcnı,.,,.; J"'·~ı;!ı Jandaı ma subayları 
nu: Jl<'7.1trt•t i altında esaslı bir su -
ıt-f tc kurulıncış ve yetiştirilmiş o
h.o}' ınernlc!<etiıı ie, i~lerinde olduğu 
kuJ;J". ic:ılı!.!!Lİ;ı oi'd;ıyu da takviye 
cılebll•,cek mi:!ıiın bi~ kuvvet ar· 
ZC!trı;c:ktedir. 

Gcr.r, orJıınun kuvvetli bir srı -
bay k•drcwıma olaıı ihtiyacı ehem
miyetle t .. !«fü· edıl,-~:ş bulunduğun
d ı: me!lllel·~t in bir00k yerlerinde 
i:cr sınıf \'e ~ı:aha mahsus mille . 
~·ddit mektepler, kurslar ve talim
·~hlqr her seue orduya ve hava kuv 
etlni~e b!rÇok kıymetli elemanlar 

yetişlir>nektedfr. 

1.6:1.5.000 kilometre murabbaı a-

birkaç saat içinde hazırlıuıarak 900 
kilometre mesafeyi otom<'biller ve 
otobüslerlrile aşıp tören saatine An 
karaya y~tişen bu bö!Uk; güzel kı
yafetini, asri teçhizatı, uygun a -
dımlarile Avrupalı muntazam bir 
kıta daliııde ve günlerce süren me
şakkatli yolculuğundan hiç bir eser 
göstermeden geçmiştir. Birçok ga
zete sütunlarıncfa İspanyol cümhu
riyet murahhaslarının tayyare ile 
törene yeyişmeleri ne kadar büyilk 
bir hayret uyandırmışsa, bu tran 
b1ilüğünün o kadar müşkül şartlar 
altında o kadar uzak mesafeden tö
rene yetiş~bilmesi ve yüksek bir ka 
biliyet göstermesi; askerlik bakı

mından daha büyük bir hayrete se
zadır. 

lran ordusu hakkındaki bu yı. · 
zıya nihayet vermeden, askeri ba· 
kımdan büyük bir ehemmiyeti haiz 
olan yeni bir hadiseyi de burad" 
zikretmek faydalı olur, ki bu da 
!ranın yeni demiryollandır. Büyük 
harpten sonra yalnız 160 kilomet
relik Tibriz - Golga hattına malik 
olan ,ran bugiln 1387 kilometre :ı · 

zunluğunda yeni bir Benderşapur 

Benderşah demiryoluna maliktir. 
Hazar denizi ile tran denizini ':ıiri· 
birine rapteden bu demi: yolunun 
şimaldeki kısmı seçen sent<len ıti
baren işletilmeğe açılmış olup he· 
yeti umumiyesi 1939 sene-)nın ba
şında bitmiş olacaktır. Şiu.diye ka 
dar takriben 300.000.000 Tii•k i.ra· 
sına mal olan bu demiryolıı- 2; r.o 
metre yüksekliğindeki dağları nş . 
makta; tranın en mamur ve zeı::.gin 
nııııtakalarından geçmekte v~ d -.ı~ . 

yısiyle ticari bakımdan mühim bir 
kıymeti haiz olmakla berabe~· me.n 
leket müdafaası bakımından da t
ran için büyük bir kuvvet ~& ·ıla . 

r;,ziy<' rnhıp olan lrnııın bugünkü bilir. · 

ıılitu:; ıııiktan 15 milyon kadardır. ================== 
Hazer c»·rlu•umın mevcudu 100.000 ı ~ 
k,dnr i·~ de bir harp halinde 15 o~nizin dibinde yatan 
ıııily~n nüfustan çı~ar~bileceği se- bir milyar servet 
fe'. o. du•unun_ h~kıkı ~ık~_arını tah- Birkaç güne kadar bundan bir 
ır· ın etmek gurtuı .. Çuııku. mecburi buçuk asır evvel, Hindistandan İn 
askerlik usulil _ eskıc!enperı tatbik giltereye gelirken Afrikanııı cenu-
~.1•1nıış olm•dıgındKn dolayı talim b d K · b t 1n · ı .. .. . . , . un a ap eıvarıııa a au gı ız 

gornııı~ ıhtıya , mıkları mahdut o· "Grosvenor gemisinin denizden çı 
J:ıhiJ~.:eVi ujbi llJPınleketı'n bazı kı· ' · ". " " · karılması ıçın hazırlıklara başlan-. 
sımlıu·; gPniş çi:>l!Pr halinde ve aşi- caktır. 
ırtlerle ıl"ı>skiın bulunduğundan bı;-
r!l ~•kı" 11 ··r t · t"f d . k Grosvenor 150 yolcu taşıyordu. 

. 11"' u us an ıs ı a enın anca . . . 
'"dı ·ı ·en · • d k b·ı Ayrıca gemıde bır de hazıne var-
... ı.:: .... azamı ereceye çı a ı me . . . . 
•i muhtc ld' ., 1 k t h dı: Fılhakıka bu gemı ıle, o zamr..n .... me ır. -"'Jem e e uzur ve . . . .. . 
"l·•'•ı 1·oı·nd d h'I k ti d'k kı Hındıstan kumpanyası, muhım ... ı.. .... e a ı en uvve en ı ~ 

( l ., k:I" t 1 · t t 1 · miktarda kıymetli taşlar ve altın 
·= ı.· ~ ı aı. ve e<: ıııa 1111 amam a· .. . 

uık~;c seferde bir milyonluk kuvvet- gonderıyordu. 
!i bir oı du çıkarabilmesi mümkün- Bu hamule, elmas, zümrüt, za-
dür. fir, 720 altın çubuğu ve 1450 gli -

BJ:,-ük Atamızın cenaze törenin- müş ~ubuğu ihtiva eden on dokuz 
de tran ordusunu temsilen menıle- ~andıktan teşekklil ediyordu. 
ketim!ze gelen piyade bölüğü; bıı Bu efsanevi hamule, buglinlm 
dost memleketin genç ordusu hak- ı:.anj ile, 5 milyon ingiliz lirası yıı
kında çok güzel bir fikir verebili . ni takriben bir milyar frank kıY. • 
yordu. Aldığı ani bir emir üzerine metindedir. 

ANKARA - ERZiNCAN 
Hattın Açılış Merasimi Nasıl Oldu ? ''Yol/ar Ka
pandı,, Korkunç Cümlesini Ebediyen unutan şehir 

-5-
Erzincanlılar bizi çok candan 

kar§ıladılar. O gün şehir muhakkalc 
ki en bliylik bayramlarından birini 
yaıııyordu. herkes en yeni elbisele· 
r!ni giyinmiş, istasyona dökülmüş
tli. tırta.eyonda, trenin geçeceği yer
de kurulmuş olan bUyük taktarı 

başka şehirde de taklar kurulmu~, 
defne dallan ve bayraklarla aUs -
lenmişti. Bu mutlu günü yaııamak 
için yalnız şehirliler değil, günler
ce uzaktan köyıuıer de gel~ti. 

tstasyonda kurulan bUyllk tak.a 
bir taı atından öbür ucuna uzanat> 
nazlı kordela ke•ilmeden evvel is
tasyonda kurulan kürsude nutuk 
!ar söylendi. tik nutku General Ab
dullan aıpdoğan söyledi. Kısa faka. 
k~tl cümlelerle yolun ve bilhassa de .

1 mıryolunun şark için oüyük ehem· 
miyetini anlattı. İkinci olarak vali 
Fahri özen söz aldı. Misafirlere be
yanı ho~amedi etti . .., da Erzinca -
nııı demiryolu ile birlikte nelere k'l. 
vuşmuş olduğunu anlattı. 

.N.ı.fıa "Vekilini dinliyen Haık Vf': daTetliler 

Kürsüye üçüncü olarak Erzin -
can ortaokul yardirektörii Halil vu
ra! çıktı. 

Daha ilk cümlesinden itibaren bü
tün dinliyenleri sonsuz bir heye -
cana düşüren genç hatip şöyle söy
lüyordu: 

"- Çok değerli misafirlerimiz; 
Bugün Erzincan, cumhuriyetin en 

büyük eserlerinden biri olan demir 
ağın açılış törenini kutlulamakla 
yıllardan beri hasretle beklediği bay 
ramlardan birini yaşamaktadır. 

Herkes seviniyor, çUnkü yaz ve 
kış daimı. a~ık bir yrJ!ı·mt.z var. Ar
tık hiçbir köylü alın teriyle kazan
dığı toprak mahsullerini, meyvala -
rın,ı, yağını. balmı yok pahasına 

aatmıyacaktır. Yollar kapandı sözü 
bu şehrin dilinden artık ebediyen 
silinmiştir. 

Sayın millet vekilleri, 
Bu anda bu ŞAhrtn bütün günle

rini yaşamış bir fııni aramızda bu
lunsaydı da bize bugünkü mesut 
gilniln eş,iz manasını anlatsaydı: 

Hiç şüphesiz, ne mutlu sizlere; 
cumhurlyetin eserlerinden birine 
kavuşmuşsunuz. Cumhuriyetin bü
yüklniy le içice kaynaşmış bayram 
yapıyorsunuz diyecekti. 

Evet sayın millet vekilleri; Er-

• 

zincan bugün çok mesuddur. Yeşil 
ve cennet kadar güzel zümrüt ova. 
cumhuriyete kadar umı·andan ve 
düşünülmekten mahrum yaşamıştı. 
Artık Ankaranın kalbini Erzincana 
bağladık. Bize oradan hayat, mede-

Halil ~uru! ııctkt."!l" sllyl~rkeo 

niyet, ziya, elektrik, ilim, nur, her 
şey kolayca gelecektir. 

Erzincanhl:ır, 

Bugün aramızda bulunan ve Er
zincana bü)ilk şerefler veren ve bi· 
ze cumlnıı ;yetin en kıymetli eserini 

takdim eden şu gördüğünüz millet 

bü;vülr.lerlni; ateşli yüreklerinizin 

l\etüne oğul! diyerek b!!sınız. On -
!ar kaç yıldır Türk yuıtl:ı.nnın um-

Nafıa Vekili Ali Çeti11kaya nutkunu söylerken . 
lzmirde Yeni 
Spor Sitesi 

Lalapaşada köylülere 
fay dalı bir teşekkül 
L•lap~ (Hwmeı) - Kredi 

koo~ratiffmiı günden ırüne büyü
yerek 326 ortaklı bir teşekkül haline 
ırelnıi,tir. 

Kurum; bir ay içinde köylOlere 
caktır. 

le k .~ı lıin lira datıtmı~tır. 

İzmir (Hu~usi) - Jtlllturpar 
kın şimdiye kadar bo~ kahııı~ olaıı 
son kısmı da; bu yıl iknıal olunll-

Diğer tarııftan Tepecikte i e -1 .-
mer ~abasında "site~i" de bir an 
e\·vel tesis olunacaktır. 

Bu yeni eserin proje ve pllnlıı
rını İtalyan mimarı V!yoll hazırla -
maktıı.dır. Ankara etadyomu !le 
Manisa stadyomunu dn bu me.,hUT 
mimaı· yapmıştır. 

Mersin yerli mallar 
sergisi kapandı 

Mersin <Husu•!) - 9 uncu yer
li mallar haftası münasebetiyle şeh
rimizde muhte~em bir ~ergi açılmış
tır. 

Sergi bir hafta lç?ndet on bin -1 
Jerce kişi ta;afından ılyaret _olun-ı 
muş ve milhım satı• 7apıhnıştır. 

ram. terakkisi, korunması için ı;"' -
celi gündüzlü çalışıyorlar. Onlar 
bizdendir. Bizd~n oldukları için der 
dimizden, halimizden. dilimizden, 
evimizden barkımızdan anlıyorlar 

Bizim kederimiz onların kc<.leri, bi· 
zim sevincimiz onların sevin\!ldir. 

Ba~ımızı en karanlık bulutlar 
sardığı, en zalim ~inı~eF!er bağrı . 
mızı kavurduğu sene yurdu kurtar

mak için kendini öne atan cumhu
ri_yetın değerli evlatlarının arka:;ın

dan her zaman sarsılmaz adımlar
la yürüyeceğiz. 

Cumhuriyetin feyizli ve demir
den eli bu yurdda neler yapılabil~
ceğıni bize çok iyi anlattı. Meğ~r 
Türk yurduna neler yapılabilirmi~; 
çok kısa bir zama ıda yapılan muuz
zam işlerin karşısında duydukları

mıza ve gördüklerimiz(' in11'1ınıyaca· 
ğımız geliyor. 

Sayın Erzincanlı!:tr, 

Yine şu kürnüden curnhuriyet'
mizin değerli, azimkar Nafia Ve
kiline duydu6uınıız minnet ve ~ül:
raııı söylı:rken demiryolu siyaseti: 
nin büyük öncii•ii kahraman Cum
hurreisimiz İsmet tnonüne içimiz
den kopan sevincimizin selam ve 
bağlılığımızın bildirilmesini rica e
diyoruz. 

Cumhuriyetin değerli büyükleri, 
Sizl~r milletiııizlc. biiyük Türk. 

milletiyle beraber d:ı.örna sağ olunu• 
var olıınuz. ,, 

Halil Vural giiwl nulkı;ı;u o ka
dar güul ok\,yordu ki her ~üınlesi, 

her kalbe bütün kU\'\'Cti, \Jütün he· 

yeuniyle 2iniyordu. J)inl~vicileriL 

en ca.nd:ı~ı alkışları art•.sı:ıd~ kur~ii· 
den iııd;. Onu takiben Nafia V<Jka
leti r.anuna Bay n.:ui söz söylec!i. 
Son nııtku da kıymı:tli lfafıa Veki
limiz Ali Çetinhaya Lizzat verdi. 

1şte her climlcsi alkı~lr.r, "V~r 
ol!" sesleriyle keı:ilcn bir nutuk. Q. 

nu evvelce okwnuş olduğ-..ınuz içi'l 
burada tekrar etmiyorum. 

Merasım bundan sonra General 
Kbım önlpin kordelayı kesmesi ve 
ü~ trenin bl:·den düdüklerini ~ala • 

rak takın altından ge~mesiyle ı<nna 
erdi. Fakat şenlik sabaha kadar 
sUrdU. Şehri dolaştıktan sonra da -
vet!i olduğumuz yeni ha!kevini zi -

yaret ettik. Erzincanlı gençler ve 
ıulnİll'lilli çocuklar bize mahalli o • 

yıııılaruu gösterdiler. Bunu müte • 
a.Jıip -aılaa!lı-ler hazırlanan blifede 
İNS edildiler. 

llrtcııri ıabt.h tttniıniz Ankara
nın yolunu tuttuğu zaman Erzinca
nı da kıllblml..:le ~tilrilyordult. 

MURAD SERTOOLU 

Sergi J.:apllUQJCtıJlı. · İ ı<.17.ım Ô:ıalp korôeli yı İle~iyor 
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1muen•t••M111 
Kayseride Halkavi Kurağı 

Hakikatlı Arkadas ! .. Vall Tarafından Temelatma Töreni YUz
lerce Yurtdaşın Onünde Yapıldı C-e~ıu.l Tevilli F.Al.SOn 

. -· OkuduğÜn mektutıu '.in btı~ 
gün evvei aldın:.. Ondaıı ııonra ken
disini bir daha da gönnedim. 

- MUmtarın seni böyle birdt>ıı-ı' 
bire terketmeel için herhalde ara
nııııda bir anlaşmamazlık olm~tur. 

Semahat omuzlarını sllkerek: 
- Erkekleri hillil. anltyamadı~ 

nı görüyorum. Hayatımızın sonu· 
na kadar lıeralıer yaşıyamaz:!ık 

ya ... Bu bir ııey değil .. Asıl canıun 

sıkan noktaya gelerim ... Mektup · 
!arımı iade etmek istemiyor.. t c; 
defa mekti:p yazdığım halde hir 
tUrlü cevap alamadım. Se·.mediı;·m 
bir adamda metuplarımın kblma ·ı
nı hiç ı.t .. mem. 

- Artık eınu sellll'Jyor musı.1'" 
- Katiyen ... Yalnız mektupla· 

rım elime geçse ... Çünkil bu hir iz-
zeti nefis meselı>ııidir. Ne yapma · 
lı ! ... 

- Birisini gönder arat... 
- Israr ettiğimi hissetr.ı~aıeı:-

dir. Ona bir oyun oynıyarak mek· 
tuplarımı elde edebilsem çok mhl: 
nun olacağını. P~riban dalgın dıtl· 

ıın dügünerek: 
- Müşkill... dedi. 
- Sen be.nim en iyi rırkada1ım 

olduğun için fikrini almak istiyo · 
rum. Zekıl.nla. bl! iı,e bir çare bu:::ı.
caema ı>mininı. 

- Gayet nazik bir iş .. Kemli
sinin evde olmadığı va kıt içeri gır
mek mUmkün değil m:dir? 

- Hayır.. tmkin baricınd,• . 
Hem de çok çirkin bir hıueket o 
!ur. 

- Ne yııpalım? ... Hcrbalde bir 
çare dUşünmeliyiz ... 

- ~te benim de fikrim bu nıer· 
kezde ... 

- Himıetı;iııl bu işi görebılir 
zannederim ... 

- Şimdilik hizmetçlııi de y•ık.. 
~ - Emin miııin? 

- Tabii... Hattl akrabalar "la 
haber verınlf .. yeni 'Mr hizmetçi a
nyormuı; ... 

- öyleyııe buldum. Onun y Jıt: 
na hi1.metçi diye girip yav~a 
mektuplan alıp getireceğim, Nere 
de saklı olduğunu biliyor muııurı n 

- l:azıhanesinde. 
- Çok kolay olacak. Mümtaz 

beni hiç gönnedi. ~n de onu ta
nımıyorum. M:Ukemmel. .. 

- Peribancığım bıma y•pac.. -
ğın iyiligi hiçbir zamırn unutn.ıya
caflm. 

- Ah erkekleri bilirinı ... Biz !la 
dınlar biribiriınizi miidafaa etme!:-

rakmayı tercih etti. ::>abahleyin 
Milm taz evden çıkar çıkmaz yazı • 
haneyi, üzerinde duran anahta1l-ı 
açb. Gözleri çekti. .. Fakat bir tU.C
lil aradığı mektuplan bulamıyor -
du. 

Nihayet son gözdeki kAğıU'\rtn 
arasında arkad~ının mektuplarını 

buldu. Kanaat kesbetmek için bir 
tanesini okumaya koyuldu. Perihan 
arkadasının mektubunu olrurk~n 

birdenbire kapı açıldı ve Mümtaz 
içcı iye girdi: 

- Bravo ... Rahatsız olmayın.z .. 
Peı;han mahcubiyetinden kızar

muıtı... 

Demek mektuplarımı <ıkuyı,• 
sunuz? 

- Yazı haneyi temizliyordum. 
Mektuplarınızı iördilm. Şöyle göz 
gezdiriyordum ... 

Aşk me:ktuplarını çok sever'nı 
AffetmPnizi rica ederim. 

- Anladım.. Aşk mektuplan 
lıo~unuza gicliyor ... 

Periha:ı bir ah çekerek ba~ırı 

eğdi ve: 
- E\·et... dedi. 
- öyle ınl ? ... 
- Sizi ne kadar çok sevmişler" 
- Zann~diyor musunuz? 
- Eminim ... Gelen mektuplar-

dan anlıyorum. 
Milmtaz, Perihanın yanına yak

lıışal'ak onu kolların,ın arasına al -
dı. 

• • • 
- tşte mektuplarını g"tirdinı ... 

Al. 
Semahat Perihanı Öpel'ek: 
- Teııeki<ilr ederim cicim. Kiııı

btlir ne kadar eziyet çektin ... 
- Hayır ... Hayır ... 
- Herhalde müşkülata uğra 

dın. Hizmetçi rolilnü oynamak ko
lay değil. 

- Senı temin ederim! Çok ba
ait oldu. 

- Ne tuhafsın! .. Nenle ise ou 
i§in ııana zevk verdiğini eöyliyecek 
IİD. 

- Doğrwıu çok eğlenceli old·ı ... 
·- Kimbilir lıtümtaz mektupla

rın ortadan yok olduğunu görünre 
ne hale girecek? Ne ise hele şU

kilr ... Ona iyi bir ders verebildim. 
Perihan saatine bakarak : 
- Dört... Hemen gitmeliyim.! 

Dedi. • 

- Bu ne acele böyle ... Biraz da
ha otur .... 

- Mümtazla randevum var •.• 
- ! ! ! ! .... 

K;:yseri Halkevi Kuragının temelatma Hlreniııde Vali 't'e l-M . ...ı 
Başkanı Bay Adli Bayman söylevini verirken 

Kayseri, (Hususi muhabirimiz -
den) - Kayseride istasyon cadde
si üzerinde (120) küsUr bin lira ~ar 

!ile inş.ı. edilecek olan Halkevi ku
ragının temel atma töreni yüzlerce 
• nünevverin huzurile yapılmıştır. 
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Bursa ve köylerindeki 
radyolar 

Bur:<a, (Hususi) Şehl'imiz 
posta ve telgraf idaresinren rulı· 
satı alınmış 900 radyo bulundu • 
ğu anlaşılmaktadır. 

Ayrıca bazı köylerde de 100 ka 
dar radyo makinesi olduğu tahmi.ı 
edilmektedir. 

Bursa belediye baş mühendiıi 
istifa etti 

Bursa (Husust) - Belediye bat 
mühendisi Hu1Usi Karadayı istifa 
etmiştir. İstifa ; sıhhi bir "sebep. 
ten ileri gelmektedir. 

Beri'amada yeni göçmenler 
Bergama Hususi) - ZiraAt Ban

ka~ı yeni gelen 26 hane göçmene 20 
bin kilo yemeklik ve on bir bin iki 

yür. elli kilo tohumluk buğday datı
tılmıştır. 

T rakyada yeni jandarma 
karakol binası 

Edirne (Hususı) - Edirne İs
tanbul asfalt şo~esi üzerindeki mü
him nahiye ve köy merkezlerinde 

yeni plln üzerine jandarma kaN
kol binaları inşasına başlanmıştır. 

Bu törende Kayseri \'alisi ve 
Parti başkanı Adli Bayman tara • 
fında.n bir söylev verilmiş ve çok 

alkışlana.n bu sö}rlevden sonra Hal
kevinin temeli atılmıştır. ResiJTI tö 
reni göstermektedir . 
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Bursa Ceza Evinde bır 
mahkum fazla yatırılmış! 

BurR>1 (Hususi) - ı~tanhulda 
i~lediği bir cOrümden dolayı 1 .... 
ne S ay hapse mahkllm olımıı.n ve 
mahk:llmlyetinin bir kısmını bur,.da 
geçirmek Uure ,ehrlmiı ceza ıvfne 
gönderilen Haııan iomindelti bir mah 
ktlmun hapialı&nemizde 7 11.y, 8 a-iln 
fazla mahpus kaldılı anlA,flldığın -

dan ceza ev1nıir. mlldflrll Bar Tah -
ılnle Ut!p ba7 N<o~mi mahkemeye 
verllmltlerdlr. 

Tarsus H.alkevindeki 
resmiküpt 

Tare111 (Huıual) - eehrtmiE 
Halkn-iniıı. yeni 7apılan ulonunun 
açılma marulmJ muhtefea bir te· 
kflde icra olaıımu4tı.ır. 1 

Bu meruhne Sinop N:Ytnı Cev

det ıc~rfm lnceda71 rt7aaet etmiş
tir. 

Törende btltıon hlll1lmet memur
ltın, öf!'etmenler, parti ve Halkl'

vi :ı1i!leri il• kesif bir iıalk bulan
ruuttur. 

Bergamada Zehirli gazlarda• 
korunma çalışmaları 

yiz ... .. "' ---··-- - Bergama (Hususi) - Cumh• -
ri~et ılnumaaından Bııy Vaefi Bil&'e 
nln ıehirli ıcniar VP maske tedarlJd 

hakkında verdiği konferanı hallı 

tarıı.fınılan ö..emle dinlendi ve i.ıd -

tlln v11tanda,ıar cemi)'et. t1• ol -
ınt)ll b"fl'<dılar. 

Yirmi <iö:1; saattenbori Perihan, 
Mümtum. hizmetinde bulunuyor -
du. Semaha tin coılri işkı ona: 

- Zv işlerlhi yape.bileceğınizl 

pek zannetmiyorum anıma... Siziu 
gibi güsel W- ~ahlü.lıu da işsiz bı· 

ralnnalc herhalde dofru olmaz ... de
ınllti. 

Perihaıı apartımanı dolaşarak 
ıııahut }'Nlh•rıeyt buldu. Fakat 
mektup lıonubğtnı erteııi güne bı-

Yalım ııiaiıı bu kabil kızlara 
~ hlq zannetmiyorum. 
Eaa.ata... Btl&kia ııııki nesle men • 
•up görUnüyonnınus. Bakınız slu 
bir ıual 80nnt.lrtan kendimi mene
demiyeceğim. KardetJııiz Rutun, 
lı:mdi be.şmdU:i kızlar gibi har J. 

ket etmesini ilıter ınlelnlz? 

Nansinjn yllstl ıtlldü: 

- Ruti wrimll ıJetll mi! An • 
il.Ilı* yapmuına çok üzt.llüyorum. 
Ve bosulııı.meeını dikkat etmiyo
nım ll&DID&)'UllS. 

- .Amıenlz galiba hayatta de• 
ııı. 

- Yqıyor. Fakat babamdan 
ayrılnııtbr. Çocıukken babamızın 
yıuııııd& b.lcbk. AmMDll arasıra gö
rttyonız. Fak.at !Juıün yeni bir ha· 
yat Jrurdup ıç1n artık blsirnle ala
bdar olmuyor. Rutıye bakmak, 
•U Jrorumak -.u!fesi ~ düşü • 
yor. Hayatıma plince, o da tama
men sarihtir. Emeırt ile evlenece • 
tım. Kibar lıılr mahalde, lüks için. 
de bir evde oturacağım. Pazarteei
lart ~ gidecek, kocamın ar • 
IDıdadtarmı m11ev•m ..siyaf.etler ft , . ' 
l'.IJ~-

NEVROZiN 
Baş, Diş, Nezle, Grip, Ronıatizma, 
ııewa.lji, lnnkbk .... lı6tta atnJan11111 derlıal lı:e11er. 

• - fcalnnda ıllııde ! lı:aı• abaabillr. - -

Grip salgını 
Berwama (Husu~t) - Grip hu

talıtı ııala'ın halini almı,tır. Hava • 
lar ~" io.zuk Kitmektedir. 

Ali Erdeıa 

- Peki .. affedersiniz ... Bu izdi
vaca ııebep ne? 

Den, Nansinin ellerini tutmuş -
tu. Genç kız geriye çekmedi. 

KATIL ARANIYOR 
- Babam, maU buhran netic~

•inde batt.L Rutl ile beraber, tey
zemde oturarak kendisini artık ra
hatsız. edemem. Ernest çok iyi kal:> 
ildir. 

Den, mahzun bir halde duru • 
yordu. 

- Sizinle bu şekilde konuşmak 
la. doğı-u yapmadığımı biliyoruır .. 
Fakat söylediğiniz sebepler ban ı 
kalırsa. Ernest, ııüphe etmlyo -
nım, iyi kalpli bir adamdır. Fakat, 

onunla hayatınızı rÔmanesk bir 
tarzda nasıl geçirebileceksiniz? 

Genç kı.z 18.kaydane ve acı a"ı 
güldü 

Deıı devam etti: 
- Evet romanesk! bu, sizin gi

bi bir kadının tabii hakkıdır. tn • 
san herşeyden cımı sıkıldığını, ar.· 
n yaşadıgını söyllyebilir. Fakat ha• 

kikattl' iş Löyle değildir. tn~anlari 
tekikten biraz anlanm. Sizi dün 
akş_am rıhtımda iördüğüm zaman 

KİM ÖLDÜRDÜ 
YENi SABAHIN POLiS ROMANI • 
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kendi kendime: "1ete bir erkeii 
toprağın tize"rinde yükseltecek bir 
kadın!,, diye söylendim. Ke.ndlnlzi 
feda etmek niyetinde isenl.ı, l>un -
dan vazgeçiniz! 

- Rica ederim... Susunuz 1 
- E\•leneceginiz erkeğin sizi de-

ğiştirmesi lazımdır. Sizin anzi ta -
vırlarınlZl dü1.eltecektir. Sizi o de
recede yüksekliklerde yaşatacaktır 
ki yevmi hayatın her tür:ıi çirkin -
Iikleri, üstünüzde kendisini hisset • 
tirmiyecek uzaklarda müphem bir 
leke gibi görünecektir. Bir aşk izdi
vacı yapmak için yaratılmış bir kız 
var ise, o da sizsiniz! 

- Aşk mı? ... Kalblcrin parça· 
lanmasmdan başka nedir a.ek? Ro • 

maneıık kitaplarda QOlı ıuzeı gorU
nUyor, f• kat hayattL flmdl nerı>de
dir? 

- Fakat, oıadece •okağııı k!iQ&
sine! Ve herkes için bu kabildir. Yal 
ruz nerede rastlana.cağını bilmek 

~artiyle. Hepimiz kendimizde böyle 
bir his taşırız. Mevcı.ıdiyetinı fark -
etmek için, cesar<t, kadar karat' 
kabiliyeti ve teşebbüs zihniyeti ıa
nıridir. Me~ela bana bakınız. Pal'am 
yoktur, ve \'aziy<.>tim de tamamen 
tesbit edilmediği gibi, l:albleri de 
çarptıracak tabiatta değilim. Fakl'\t 
bir kenarda, milyonlarca kadınlar. 

arasında, benimle hayat arkadaşı oı 
masııu arzu edecE'Jim ve onun da. 
beni arzu etmesini iateJiğiın bir ka· 
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- Nasıl dört kil! T 
- Tabii, si». d• ııa,ya !'Nm dört 

kili oluyor . 
-· Beni de bu zatların arasına 

sokınanıaa çok teeekkilr ederim. Fa 
kat ben sise evlenmek için bir teY 
söylemedim. Aşktan bah~tmedim. 

- Hakkınız var!.. Yalnız de
ıııinden bana aşk ha.lı:kında birşey
ı.. söyliyecekttnia galiba.. 

!çimden: 
- Aman dikkat lıl.zım; kurnaz 

kıs bir tuzak bazırhyar, hislerimi 
belli etmemek ı~'iıı en münasip za
man dedim. 

Cevabımı lıcklerken bana yan 
balı:ıyordu. VP ıılnycı tavrına rağ -
m•, ytaünün ciJdi olduğunu da 
hissettim. 

- Hakkımda düşilndüğiinüz 

ş.ıyde tamamen ya.nnılmışııınız di· 
ye cevap verdim. Preıuip olarllk, bü
tUn kadınlara bayılırım, fakat hiç 
birisini sevmem. Ve bir kad•n, siz
den güzel olaa bfle, söz arotmı.ıda 

olamaz ya, ytn~ heui bekarlıktan 

vazgeçirtemc7. Hel~ hakiki bir gen~ 
kızla hiçbir zaman flört edemem. 

Bunları söyledlk<'e İffetin gü 
lümsemesı kaybolmuş, yüzü mah 
zun bir hal almıştı. 

- Çok tuhaf bır fıkir dedi. Şük
rü Bey, bir gün lakırdı arasında 

birkaç kadını birden ~\'ebı1.,ceğini 
söylüoyrdu. 

-- Daha siz çok gcıı~siniı. 7..ıı. -
manı geldiğinde bunları aıılıyl\cdc

sır,ız. 

Birden \ıaı;mı kaldıı·dı ve gın-ur
lu bir tavırla: 

- Benim çok g~nç oldugumıı, 

söylüyorımnuz dedi. Eğer böyle ç;r j 
kin şeylen öğreııeceksem hiçbir za · 
man yaşlanmamağı tercih ederim. 

Otuz ya.şmda sizin gibi btr geııciıı 

ihtiyar zihniyette olduğunu gônnek 
veyahut tı. yine ayni yatta ~lca. 
birisinin birçok kalbleri gt\ğıılln.> 

sıkıttıra.bileceğ\ni duyma\, h<>j bir · 
,,ey değil doğrusu! 

Bir ihtiyara benzeUldlğimden ca 
ııım sıkılmıttı. Fakat llkıniı)'I uzat 
mamak lçın !Ak&yt bir tavır takı
narak blllık tutnıa.lctan bahsettım 

Ufet. 
. - Hakluıua var diyerek olta.M· 

N attıktan sonra yanıma oturdu. 
Birkaç dakika. ne ııl\y11yeceğirnl 

ııl bil:tıiye.-..k -..ılroe durdulı:. Bel 
li ebneden yH.ıundakı artadqıın• ba 
lnyordu... Oiı.el alıu ıu..,.nuı, bti
yük liyall gl)sleri dtirfl.ıniş ve dıt· 

c.1aklan bllıı!ılmüştü. 

iffetin bu at alık düşündl1ğ\i l"Y' 
bilmek için n .. ıer verm~lm. Zira 
ınemıwn olmadığını ı;örmek İIOfu • 
m• gidecekti. F•kat bu çocuk İl& 
lr!katen .;ıolc iyi yetişmôşti. 1iıliı, 

del!. hl~bl:' i"Y belli etmlyerdu. 
Ranr. dll°"ı~ı. birde!\ dddf b1•• 

it.anlı etle : 
-· Zannederaenı balık tutmak i-

111 gevfeCil dodl. BakHw&a ortlllık
da hiç balık yıılı:. 

Yasık! 8İl'.e wau aettremodım. 

Imıbtt bir teki~ ci1ldU: 

dın vardır. Oou bulduğum vdtt, kn 
eme rabt içia elımden ...... yap.ı
cajını. 8eOd de muvaffak olamam. 
Ve hiç olınuııa u va.ktt blrc;ok -
lerd.nbert buna el'lfemlyenll cnıen 
ve cıı- ldınıoııler Jibl cıınturalye<'.e

gt.ıı. Ha79tm rttyamı, tahayy11l et
titlm kadını sf)rdflğttnı için ırtıı
ğim. 

Nıuuıl, ~e dikkatle lıtl.kıyw • 
du. 

- Enşemiyenı•. cnıen ve ölen 
kimııeler! .. Ne müthlt bir lı:el!me. 

Ben de esk1den ... lliıdn gibi dnşUn • 
müştUm. 

Durdu, ve sonra davam etti: 
- Satnrsılllığımı anlayın artık, 

kim olduiunuru ha.na sôyleyin ! 
Baııını oallıyıı.rak gUldü 
- Söyleeem ioanmıy..,.ıcauuz .. 

Ve bu sizin için hir alaka da tevlit 
etm.... tat..rı1enbı, beni, gUzel ka • 
dınlarm kalblerini eski prkılarh 
te11hir eden bır halk §aiıi olarak te• 
llkki ediniz. 

N&ıısiııia tatlı Jösleriııin içi gü' 
lilyurdıı Dlmn kalbi burkuldu. Genıı 
kJr 

- Size ilk rastladığım ırun i§itı. 
böyle olacağını dllşünmllştilm. 
- Tuhaf oey! 'Ben de ıılzln hak!<•· 
nı.ıda ayni hissi duymuştum. 

N•ll görilnmek istiyerelıı 
- Mllkeınmel ! Bu •ureU. bir• • 

birimiz• alacak ve verece#lmtz kt l· 
madı ! Fakat !lenden bizi çağırı • 
yorlar. Matmazeli uyandınr ınıs'· 
nı.z? 

Uyuyan lı:IMlms. doğTu gittim ve 
iamiyle çağı.ı'dım. Kımıldamadı. O!< 
ha kuvvetle bağırdım, yine ses çılt· 
madı. 

tffet gülmiye başladı ve mıtre'J· 
biyeainln yanma gelerek koluııu 
şiddetle ııarstı. thtiyar kadın aıç • 
rıyarak kalktı. Uyku sersemi sew 
deliye sendeliye beni takip etti. Bı· 
zi sabırsızlıkla bekliym arkada§ • 
larımının yanına geldığimiz zaına.1 

demindenbeıi cenuptNı. ıelen siyah 
bulutlardan tek tük d&nılalar dilj• 
miye başladı. Evden çıkarken hav.ı. 
açık oldugu için kimse vemsJye al· 
maınıştı. 

tffet; tuval dan hafif bir eJbi911 
giymişti. Açık göğsü ve kısa kol • 
larile bu elbise gtoııç kıu yağmur!l. 

karşı muhafıtza ed~mezdl. 

- Ialanaca ksuıız. 
- Ne ziyanı var, ben de, ogıe· 

den sonra banyo yaptığımı tasav· 
vur ederim. 

- Fakat, hasta olursunuz! tıı· 
san çok çabuk nezle olur. 

- Ne yapalım, tılimizden bir 
şey gelmez ki. Çaresiz ıslanacağız. 

üzerimde daima taşıd,ığım bir 
ir..,k iuları tffete uEattım. Teşek • 
küı· bile etmeden aldı. Elindeki pa
keti yere bırakarak boğazını sar· 
dı, bunda.o sonra bana dönerek: 

- Arkadaıılanmız epey ileride, 
hı~lı yürüyelim de onlara yetişell•.ı 
d9dl. 

-· Geride lı:alırııak ne olur sanki! 
- Yolu bilmiyor musun us! 
- BillYoMım. falcat Matmazal 

Kat yanımda dejil. 
- Ben vanm yal Bu klfi dl· 

fll mi! 

Kuardı ~ t"'vap vermedi. Bu • 
lundufu bu vaziyet hoşuma gitti 
tfııden altmıı.tı geldiği kadar yav•1 
yürlbııiya bafladım. 

Riı- mllddet !U'lssiz yürüdUkt'll 
IAJl\ra: 

- Biı•az h11lı yürüsek hiç de fe· 
na elmıya.,alt. Geç kaldığımdan do 
la)'\ beni ..ı.arlıyacaklar. 

- Bu kadar ehemmiyetsiz f!'~İ 
için sizi kım azarl.-yabilir? 

- Kim mi? Akıllı uslu abllUll·" 
ttfet Emineye Ak:llı abla diye !· 

ilim takmıştı. 
- Demek abtanız Emineden bll 

kadar çekiniyor3u.m.:z? Kendisind8 

korkulacak l.ir şey töremiyorunı.
- Belli etmez. Bir iki gün evvel 

attan inerken size dayandığıra icl~ 
beni öyle bir a7arladı ki. .. 

- !r'lkan yok! 
- Size yalan mı aöyliyeceğiı • 

!ıem :tannedPrsem, yaramazlıkla • 
mcla ve ç-.:A:ukça şakıılarıınla llİ·'1 

rahatsız &L ediyormuşum. 

(De'l'amı yar) 

- Eğer bir kimseye kalbimi p.~
ın..k lizımg~lirse, bu adam da si' 
o:acaksınıa, sonra başka bir şey ~· 
ha var, Bı: kimse her türlü cesare"' 
ti kaybedecek kadar sevmig ve JıJ 
aşk ylizünden ıstırap çekini~ ise .. 

- qiç bir z:ı.."'lan ·n.~•.n ~~af"'tı· 
ni kavretmemelidir. , 

·r~ın bıı S1rada, dikkatlerini çel« 
mek is•iyor gibi, arkalarından ba • 1 ,. 
fif bir ıslı.k sesı işittiler. Bu ıs 1 

' 

kameryenin altındaki yoldan geti 
1
: 

yordu. ikisi de döndiller. Alçak da. 
!arın hu.sule getirt.iği karanlıkta ııc· 
men hemen farkedilemiyen bir in • 
san gölgesi, gördüler. Elindeki hasır 
&apka.sı koyu, elbisesiyle tezat ter 
kil ediyordu. Meçhul adam eııeriY 1 

ioaret ederek kendilerini çağmY0 •• 
' ·ne du. Naasi, Denin hareket etmesı 

meydan vermeden kameryenln kerıl 
rına kadar gitti. Den, birka~ adı11' 
arkada durmuştu. 

Yabancı: 

- Affedersini~ Madara, d~~ 
Karanlıklarda k&yboldum gibi. 
~ol JletcY.e gidiY.ıır! 

(D...,amı .,.,..) 
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SPOR 
(Baştarafı 4 cil sayfada) 

ları kazanan bu iki ezeli takımdan 
ba..rnlım hangisi kazanacak? 

Bundan başka ayrıca kırmızı 

beyaz spor mecmuası da gayri fe
dere klüpler arasında bir gençler 
turnuvaHı tertip etmiştir: Bu mü
ubakalara bu haftAdan itibaren 
dört •ahada birdt.n başlanacaktır. 

Hakem kursu 

Almanca bilen eyi bir 

Kimyager aranıyor 

. 

Ankarada Büyük bir miles-
1esede çalışmak üzere tec
rübeli, muktedir ve eyi Al
manca bilen bir Kimyagere 
ihtiyaç vardır. tık maaş 350 
liradır. Talip olanların tah
sil derecelerini ve tercüme
yihalini bildirir bir m'!ktupla 
bir hafta :r;arfıada İstanbul 

Hakem kurııu der. !eri sona er- 176 No. P. K. adresine 
miş • olduğundan 27-12-938 salı gü- C. T. Rumuıiyle yazmaları. 
nü akşamı saat 18,SO da Halkevi •ıiiiıııiiilııiiııiiiiiiıiiiı••iıııı••• .. 

htanbul ikinci icra dair<!!lin-

Tl!NISABAH 

1 
Sabah, öğle, ve akşam her yemekten sonra 

dişleri niçin temizlemek lazımdır ? 

Çünkü unutmayınız ki: 
Bakımsızlıktan çürüyen dişlerin 

difteri, bademcik, kızamık, enflo
enza, ve hatta zatürreeye yol aç
tıkları, iltihap yapan diş etleriyle 

köklerinin mide humması, apandi
sit, nevresteni, sıtma ve romatizma 
yaptığı fennen an}aşılmı~tır. TeRalonunda tahriri imtihanları yapı

lacaktır. 

Pazar glSnü yapılacak maçlar 
Beden terbiyesi İstanbul bölgesi 

futbol ajanlığındanı 

miz ağız, ve sağlam dişler umumi 
den: vücut sağlığının en birinci şartı ol-

Ölü Süleyman Şevketin Ahmet mu~tur. l"naenaleyh dişlerinizi her 
Veysiden borç aldığı paraya mu- gün kab'I olduğu kadar fazla - Ja
kabil birinci derecede ipot~k gös- ıakal 3 defa - (Radyolin) diş ma
terdiği ve tam:ımına 1905 !ıra kıy; cuniyle fırçalıyarak sıhhatinizi 
met takdir edilen Falih Çarşamba' garanti edebilif8iniz ve etmelisi -
Katip Muslihittin ~ahallesi~delniz.' Bu suretle mikrobları imha 
Kalpakçı çeşmesi sokagında cskı 8 ederek dh)erinizi korumus . olıır
yeni 18 numaralı tevsili maa bahçe sunuz 

Taksim stadı: 
Galata>1aray - Be~iktaş A ta

kımları !lllat 14,30 da hakem Ad
nan Akın, yan hakemleri Fahrcttin 
Somer ve Halit Uzer. 

Beşiktaş stadı: 

Kasımpaşa - Eyüp Atakımla 

ı·ı saat 13 hakem Halit Galip Ezgü, 
lstanbulspor - Vefa A takım

ları saat 14,45 hakem Ahmet Adem 
Göğdün, yan hakemleri Huşen ve 
Sabahattin. 

Fenerbahçe stadı: 
Süleynıaniye - Beykoz A ta

kımları saat 1:ı hakem İzzet i\fo
hittin Apak, yan hakemleri Şevki 

\'e Ahmet. 
Fenerbahçe - Hilal A takımla 

ı·ı saat 14,45 hakem Şazi Tezcan, 
yan hakemleri Halit ÖJbaykol ve 
SaHl.hattin Özbayk~I. 

ahşap hane borçıııı ödenmemcsin -
den açık ar tırmaya konulmuştur. 

Hududu: Bir tarafı :Me~-rnm Pan
tafın maa bahçe hane i, bir tarafı 
sed ıluvarı bir tarufı Şükrü paşa 

hissedarları arRaları bir tarafı 
yol. ~;v~afı: Kapıdan girince ufak 
mermer antre, taşlı bir koridor ve 
gömülü küp bulunan çaınn~ır tekne 
li karli. imen bir mutfak, bir aralık 
ve bir ocln bahçede muhtelif meyva 
ağaçlar ıbir sarnıç ve kümes var -
dır. Birinci kat: Bir sofa üzerinde 
bir helıi, bir kiler, üç oda bir kapa
lı tahtabo~. İkinci kat: Bir •ofa ü
zerinde dört oda, bir tahtabo~, bir 
hela ve binada elektrik tesisatı var-

ı Halkevleri 1 dır. Mesahası: 51 metr·e murabbaı 
.. _ --------------: bina ve 176 metre murabbaı bahçe 

Dersler olmak üzere 227 metre murabbaı-
Beyoğlu Ilalkevlnden: dır. Halen 18 lira kira getirmekte-
1 _ ı 1/939 tarihinde başlamak dir. Yukarıda evsafı yazılı gayri 

üzere evimizde aşağıdaki kurslar menkulün lıirinci açık arttırması 
açılmıştır. 2S-1-939 tarihine mü•adif çarşam

A _ Almanca usulü muhabere, ba günü saat 10 dan 12 ye kadar 
B _ Tercüme usu!U. İstanbul ikinci icra dairesinde icra 
c _ Fransızca edebiyat ve dik- kılınacak ve en çok arttırana ihale 

edilecektir. Ancak o gün muhnm... yon. 
2 _ Kaydolunmak istiycnlerin men kıymetin yüzde yetmiş beşini 

iki fotoğraf ve hü\;yet cUzdanlariy- bulmadığı takdirde arttırma on beş 
le evimiz direktörlüğüne müracaat- gün temdit ' edilerek 10-2-939 tarihi 
!ar rica olunur. ne müsaclif cuma günü ayni mahal-

f =!~~AT~OL~~~j 
TURAN Tfl.'ATROSU 

23112/ 938 Cuma günü 
'Sanatklr Naşit, Cemal Sahir 

birleşiği :Mezey varyetesi. 
Solo, Düet 

PERiŞAN GÜZELLiK 
3 perde 

* Tepebafı dram k11ıru 

Bütün tehlikelere karşı sıhhatınızı korur, sahah, 

öğle ve akşam he-r yemekten sonra 

dişlerinizi fırçalayınız. 

Gayrimenkul Satış İlanı 
Istanbul Emniyet Sandığı Direktörlüğünden : 
Bayan Halice Şayeste Ceııgizin 23557 he"-'ll num:ıı-ı.-iyle sandığı

mızdan aldığı (500) lira borcuna kar~ı birinci drrcceı!e ipotek olup Ya

des'ııde lıorcunu ödemediğinden hakkında yapılan takip üzerine 3202 nu

maralı kanunun 46 ıncı madde,iııin matufu 40 ıncı maddesine göre satıl

ması icap eden Kartalda Üsküdar· hiilcn Ankara caddesinde es~d ve yeni 

18 numaralı altında dükkanı olan kagir dış sıvası ve zemin kat dö~e

meleri noksan bir evin tamamı bir buçuk ay müddetle açık arttırmaya 

koıımu~tur. ·satı, tapu sicil kaydına göre yapılmaktadır. Arttırmaya 

girmek istiyen (130) lira pey akçesi verecektir. Milli bankalarımızdan 

birinin teminat mektubu da kabul olunur. Birikmiş lıütUn vergilerle bele

diye resimleri ve dellal ıye rüsumu borçluya aittir. Arttırma şartname 

si 23-12-938 tarihinden itibaren tetkik etmek istiyenlere sandık hukuk 
işleri servisinde açık bulundurulacaktır. Tapu sicil kaydı ve •air lüzum

lu izahat ta şartnamede ve takip dosyasında vardır. Arttırmaya girmi~ 

olanlar bunları tetkik ederek satılığa çıkarılan ı,r .. yri menkul hakkında 

her şeyi öğrenmiş ad ve itibar olu-nur. Birinci arttırma 7-2-939 tari

hine mü~adif salı günü Cağaloğ!unda kain sandığımızda saat 14 ten 16 
ya kadar yapılacaktır. Muvakkat ihale yapılabilmesi için teklif edile

cek bedelin tercihan alınması icap eden gayri menkul mükellefiyetiyle 
sandık alacağını tamamen geçmiş olması ~arttır. Aksi takdirde son 

arttıranın taahhüdü baki kalmak şartiyle 24-2-939 tarihine mü•adif cu
ma günü ayni mahalde ve ayni saatte arttırması yapılacaktır. Bu arttır

mada gayri menkul en çok arttıranın üstünde bırakılacaktır. Hakları 

tapu sicilleriyle sabit olmıyan alakadarlar ve irtifak hakkı sahipleri-

!a,faı 7 

TÜRKiYE 
Pamuklu Dokuma ve Pamuk ipliği 

Fabrikaları Anonim Şirketinden: · 

Pamuk ipliği Satışı : 
Kayseri bez Fabrikası malı 

Nazilli Basma Fabrikasi ,, 
Ereğli Bez Febrikası ,, 

12 No. Paket 415 Kuruş 
16 (( (( 480 (( 
24 (( (( 580 (( 

24 << « S80 << 

Fi atlarla Fabrikada teslim ıartivle ıatılmaktadır. iplik müı-

tehliklerinin yukarda yazılı Fabrikalara gönderecekleri bedelleri 

mukabilinde ihtiyaçları nisbetinde iplik siparişi verebilecekleri 

v~ 24 numaradan ince ve muhtelif makoatlara yarayabilecek 

µamuk ipliği müstehliklerinin de ihtiyaçlarını yine aynı şartlarla 

yalnız Eregli Fabrikuın• ıipariş edebilecekleri ilin olunur. 

İnhisarlar U. Müdürlüğünden : 
1 - - idaremizin yavşan tuzlasına getirilecek tatlı •uyun tuzlaya isa

le i iç'n şartnamesı mucibince ~atın alınatağı 19-10-938 tarihinde ihale 

edileceği ilan eıİileıı ye ek"iltmeden kaldırılan 25.000 metre inşaat 
tulüııde 60 . ! M kutrunıla font ve li tc,;inde müfredatı yazılı hususi 

ak<aınıııa aıt ~artııamede tadilat yapıldığından yeniden kapalı zarf usu 

lıyle ek iltmeye konmuştur. 

TI - .\luhammen bedeli sif Haytlarpa~a 25.000 lira ve muvak· 

kat teminatı 1875 liradır. 

JII - Ek~iltmc 4-İ-939 tarihine rastlıynn çarşamba günü •aat 15 

de Kabata,ta levazım ve mübayaat şubesindeki alım kom.syonun-

da yapılauıktır. 

IV - Muuddd şartnameler parasız olarak her gün •nhjsarlar u

mum mıidiirlüğü levazım \'e mübayaat şubesiyle Ankara ve İzmir baJ 

müdürlüı!ünden alınabilir . 

,- - Eksiltmeye iştirak etmek i"tiyen firmaların fiat"ız teklif va 

kataloklarını ihale gününden 7 gün evveline kadar İnhisarlar Umum 
Müdürlüğü tuz fen şube<ine vermeleri ve tekliflerinin kabulünü muta

zamnıııı yesika almaları lazımdır. Bu ve,;ikay-ı haiz olmayanlar mii

nakasaya i~tirak edemezler. 

\:! - :IIühOrlti teklif mektubunu kancıni vesaik ile 5 inci maddede 
yazılı tuz fen şubesinden alınacak eksiltmeye iştirak vesikası ve yüzde 

7,5 guvenme parası makbuzu veya banka tenimat mektubunu ihtiva 
edecek olan kapalı zarflarının eksiltme gıirıü en geç saat 14 e kadar 

yukarıda adı geçen alım komisyonu başkanlığına makbuz mukabilın-

de verilmesi lazımdır. (8499) 

• t - idaremizin Paşabahçe müskirat fabrikasındaki Derin kuyuya 
mcnu stcr!İnlf tulumbası için şartname, rJ~im ve uümunesine uygun 
olmak üzere satın alınacak (45) adet paslanmaz çelik mil (45) adet paıı 
!anmaz manşon ve (135) adet bronz fosfor yataktan ibaret ceman 225 
parça yedek aham pazarlık usuliyle eksiltmeye konmuştur. 

II - Heyeti umumiyesinin muhammen bedeli (2317, 50) lira \'e 

muvakkat teminatı (173,82) liradır. 

111 - Eksiltme 2-1-939 tarihine rastlıyan pazartesi günü saat 16 
da Kabataşta levazım ve mübayaat şubesindeki alım komisyonunda ya-
pılacaktır. , 

IV - Şartnameler parasız olarak inhisarlar umum m!ldürlüğü müs
kirat fabrikalar şubesinden alınacağı gibi n!imuneler ayni ,ubede ve re
simleri de levazım ve mübayaat şubesinde görülebilir. 

V - İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatte yüzde 7,5 
güvenme paralariyle birlikte yukarıda adı geçen komisyona gelmeleri 
ilan olunur. (9335) 

Z3/12/988 cuma günü · akşamı 

Akşamı saat 20,30 da 
VINDSOR'UN ŞEN KADINLARI ... 
lati.kiil caddesinde komedi kıamı 

23/12.1938 Cuma gün!I 
Akşamı saat 20,30 da 

DAMA ÇIKMIŞ BiR GOZEL 

de, ayni saatte icra kılınacak ikin
ci arttırmada en çok a rttıranın üs
tünde bırakılacaktır. Bu gayri 
menkule ait ~artname 15-1-939 ta
rihinden itibaren herkesin görebil
mesi için icra dairesinde açık bulun 
durulacaktır. İpotek sahibi alacak 
lılarla diğer aliikadarların gayri 
menkul üzerindeki haklarını, husu 
siyle faiz ve masarife dair olan id
dilaraını evrakı müsbiteleriyle yir
mi gün içinde dairemize bildirmele 
ri, aksi takdirde hakları tapu sicil
leriyle sabit olmadıkça satış bedel 
!erinin paylaşmasından hariç kala
cakları ve taliplerin yi.tzde yedi bu
çuk pey akçesi veya milli bir ban -
ka teminat mektuııu ibraz etmeleri 
ve daha fazla malamat almak isti
yenlerin her zaman 938/995 numa
ralı dosyaya müracaat edebilecekle-
ri ilan olunur. (l:ll20) 

nin bu hakları ve hususiyle faiz ve masarife dair 

rihinden itibaren yirmi gün içinde evrakı müsbiteıeriyle beraber daire, 1-stanbul B l d · ı· la" oları iddialarını ilan ta- ılimiiliiiiiiilmiiiiiiiiiiliiiliimmmmmmİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİmİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİml 

mize bildirmeleri lazımdır. Bu su-retle haklarını bildirmemiş olanlarla C e iyeSJ 
hakları tapu sicilleriyle sabit olmıyanlar satış bedelinin pa~J,.~masıııdan, ••••••••••••••• .. ••-•••••••• 
hariç kalırlar. Daha fazla ma!Omat almak istiyenlerin 938/594 do•yal Hepsine 45 lira bedel tahmin edilen Eminönünde Şeyh Mehmet Gey. 
numara,iyle sandığımız hukuk i•'ori se~}sine mürae,.,.+ ...._ · ci lüzu- limi mahalle,inin Yenicami sokağında 413 üncü adada 16 - 17 parsel ve 
mu ilan olunur,. ( 1 yeni 90 - 92 kapı numaralı dükkan ankazı pazarlıkla satılacaktır. İstek· 

-
,, .Gayrimenkul Satış İlarıı 
İstanbul Emniyet Sandığı Direktörlüğiinden : 

Bayan Agavni tarafından 21381 hesap numarasiyle sandığımızdan alı
nan (400) lira borca karşı birinci derece ipotek ediliµ vadeoinde borcunu 

ödemediğinden hakkında yapılan. takip üzerine 3202 numaralı kanunun 

46 ıncı maddesinin matufu 40 ıncı maddesine göre satılması icap eden 

lıeyoğlunda eski Hüseyin ağa yeni Şehit :Muhtar mahallesinin eski Tu

lumba yeni Basma tulumba sokağında eski ve yeni 4 numaralı kargir 

bir evin tamamı bir buçuk ay müt'i' 0 tlc açık arttırma)·a konmuştur. 
Sabş tabu sicil kaydına göre yapılmaktadır. Arttırmaya girmek isti

.Yen (160) lira pey akçeı:ıi verecektir. Milli bankalarımızdan birinin temi

nat mektubu da kabul olunur. Birikmiş bütün vergilerle belediye resim

leri ve vakıf karesi ve taviz bedeli ve dellaliye rüsumu borçluya aittir. 

.Arttırma şartnamesi 23-12-938 tarirlhinden itibaren tetkik etmek isti

.Yenlere sandık hukuk işleri servisinde açık bulundurulacaktır. Tapu si

cn kaydı ve sair !il.zumlu izahat tıı şartnamede ve takip dosyasında var
dır. Arttırmaya girmiş olanlar bunları tetkik ederek satılığa çıkarılan 
&'ayn menkul hakkında her ~eyi öğrenmiş ad ve itibar olunur. Birinci 

arttırma 7-2-939 tarihine müsadif salı günü Cağaloğlunda kilin sandığı
ıııızda saat 14 ten 16 ya kadar yapılacaktır. Muvakkat ihale yapılabil
ltıesı için teklif edilecek bedelin tercihan alınması icap eden gayri men

kul m!lkellefiyeti ile sandık alacağını tamamen geçmiş olması şarttır. 
Aksı takdirde son arttıranın taahhüdü baki kalmak şartiyle 24-2-939 ta
l'lhine miisadlf cuma günü ayni mahalde ve ayni saatte son arttırması 
~apılacaktır. Bu arttırmada gayri menkul en çok arttıranın üstünde bı
tııkıJacaktır. Haklan tapu ılcillerlyle sabit olmıyan alakadarlar ve irtl-

... 
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lilcr 6 lira 75 kuruşluk ilk teminat makbuz veya mektubiyle beraber 
, 24-12-938 cumartesi günü saat 11 de dailni encümende bulunmalıdırlar. 

-r:;mnıyet &"no•g>. ~andıktan alımın gayri nıenkullPri ıpotek gö•ter-" 
mek istiyenlere tahmin edilen kıymetin yarısına kadar ikraz yaparak usu 
!üne göre kolaylık göstermektedir. (9311) 

Buz Makinesi 
Alınacaktır 

Fethiye belediyesince günde 1000 kilo istihsa; edilebilecek kudrette 
ve 231/400 voltluk üç safhalı mütenavip cereyanlı, bilezikli rejistanslı 

elektro motörle işler buz makinesi alınacaktır. Taliplerin mezkar bele

diyeye teklifte bulunmaları ve tekliflerine makinelerinin husust ve fenni 
evsafını resim ve fotoğraflarını iliştirmeleri. (9088) 

miş olanlarla hakları tapu sicilleriyle sabit olmıyanlar satış bedelinin pay 

!aşmasından hariç kalırlar. Daha fazla malamat almak istiyenlerin 
938/1046 dosya ııumarasiyle sandığımız hukuk işleri servisine müracaat 
etmeleri lüzumu 11in olunur. 

Jf 

DİKKAT 

'' fak hakkı sahiplerinin hu haklarını vo hususiyle faiz ve masarife dair id - Emntyet ..aı'lllı"R'! ı Sandıktan alınan gayri menkulü ipotek etmek ls-
dialarını ilin tarihinden itibaren yirmi gün içinde evrakı müsbit.eleriyle tiyenlere tahmin edilen kıymetin yansına kadar ikraz yaparak usulüne 

beraber dairemize bildirmeleri l&zınıdır. Bu suretle haklarını bildinn~ ıröre kol~lık ~termektedlr. (9812~ 

İst nbul Gümrükleri Baş Müdürlüğünden : 
1294 kilo ağaç sahne direkleri 08 kilo yün mensucat 160 kilo tıbbi 

müstahzar 26 kilo ipek karyola örtüsü ve ipek mensucat 132 adet boş çu 

va! 251 kilo elektrik motörü ve tevzi kablosu 64 kilo kendir kolan 26• 

kilo demir eşya hakkındaki satış ilanımız Yeni Sabah gazetesinin 15-12-
938 günü nü•hasındadır. İstekliler bu gazeteyi okuyarak satışa gelmele-

ri ilan olunur. (9320) 

Fatih Sulh tlçüncü Hukuk Ha-ı İstanbul ikinci icra dairesin den: 
kimliğinden: Dairemizin 938/2053 numaralı 

Şehremini Melekhatun M. Mi - dosyasiyle mahcuz olup bu kere pa
mar Kasını sokak 31 numaralı kah- raya çevrilmesine karar verilen 
vede iken 4 !12/938 de Gureba has- l\Iaçkada Maçka Palaıf kapı 1 ve 10 
tahanesinde vefat eden Mahmut numaralı daire.•inde muhtelifülcins 
Hercanın tarihi ilılndan itibaren a- ev eşyasının birinci açık arttırması 
lacak ve borçlularının bir ay ve id- 30-12-9118 cuma günü saat 15 ten 
diayı veraset edenlerinin üç ay için- 17 ye kadar yapılacaktır. Bu art
de mahkememize müracaatları ak- tırmada mahcuz eşya muhammen 
si halde terekesinin hazineye devro- değerinin yüzde 75 inl bulmadığı 
lunacağı ilan olunur. takdirde ikinci açılı: arttırması 

3-1-939 da aalı günü ayni saatte ya 
lstanbııl 5 i11ci icra memurlu - pılacakbr. Alıcı olanlar muayyen 

ğundan: gün ve saatte mahallinde hazır bu-
Gazetenidn 10 birinci kanun ta- lunacak memuruna müracaat ede

rihli nüahasında münderiç daire -
miıin ölü Hüseyine ait gayri men

rek ve pey akçesi yatırarak almnla-
rı ilan olunur. <13181) 

kulün ikinci arttırma ilanının günü ...,..,...,,.,,= ...... --="""'=,..,,.==""" 
24. ı. 939 salı olarak yazılacağı yer
de 23. 1. 939 pazartesi günü yazıl
mış tashih olunur. 

Sahibi ı A. Cemalettin Saraçoilu 
Netriyat müdürü: Maclt ÇETiN 
Baaıldıfı yer ı Matbaai Ebüzzlya 



-- -- ----~--~- .. --.- . - --- --~~--
- . - ---- - :-· ~ - ~----- ---_-- -=:-.-:;........ -

,-zNISAIAI\ 23 KA.NUNUEVVEil 1 .. 

. ~ 

,, 
' 

(_ ) 
lliç bir ~atlyQ .m..ak~nesi· ) 
' 

~rtı • • tu mıy aya ın ,. f 

' ' 

'Q[ JY 

H. ç b ı r 

RCAnın 

radyo. 
ayarını 

makınes 

tutmıyor 

RCA radyoları bana silahından emin. olan bir ava 
kadar emniyet veriyor. Onun için. bır radyo aıa. 

cağım vakit R C A markasından başkasını 

hatırımdan bile geçirmem. 

Bir RC A radyosu için verdiğim paraya hiç 

acımam. cünkl aldığım makinenin mutlaka c 
kudretteki makinelere faik oldugunu bilirim . . 

RCA mar1<asının muhtelif lambalarda ve 
muhtelif şekillerdeki 11 modeli her hangi bir 

Eevk ve 
i 

t<adar 
1 

arzuyu 
çeşitli 

tatmin.edecek 

ve güzeldir. 

: 
. Unvanın en maruf mühendislerinin 
p.:oıe.ıerile en mütehassıs işçiler elinderı 
hakiki ayarlarile çıkarılmış olan RC A tarın 
1 

esıerinl bulmak kabildeğildir vesselam .... 
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il C A. N#AGARA ıtA<1drli 
5 LAMBALI 

fakıitli Fiyat: T L. -130 

'R C A 98 ıwHi.eti 

8 LAMBALI 

Taksitli Fiyat: T. L. -195 

11 LAMBA L 1 

Taksitli Fiyat: T. L. 285 

BiLDiRiLEN 
FiVATLAR 
iSTANBUL 
DAHiLINDE 
1 2 A Y 
TAKSiTLE 
TEOiVE 
iÇiNDiR 

12 LAMBALI 

Taksitli Fiyat: T. L..- 33C 

R C A 912 K IW>ddi 
12 LAMBALI 

raksitli Fiyat: T. L. 425\ 

Huslldden anlaJtlln• 
ların Rad11osudur. 
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