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KURUŞ 1938 Birinci pi - No. 231 1 GÜNDELiK SiY ASI HALK GAZETESi 

Galebesi !General 
istaribulu_n_B-el-ed-iy_e_Vaziyetini Karabekiri Ziyaret 

r Aklı Selinıin Kazım 

Açıkça Görmek Zamanı Gelmiştir 
Konservatuvar, Tiyatro Binalarının İnşası Biraz 

1 

Daha Bekliyebilir; Fakat Bekliyemiyecek Hastalar 
Var, Hergün Çamur İçinde Kalan Halk Var 

Yazan: HÜSEYİN CAHİD YALÇIN 

''Memleketime Tekrar Hizmet 
Edebilmek İmkanını Bulacağım

dan Dolayı Bahtiyarım,, 

ltalyan 
Münasehatı 

B ELt;l)i\ l; i,lerinclen balı,rt
ti~iıniz \aı,iı; sağlam bir ze-I F 

tnin iizerin_d .. tlnrn1u~ ~ntlifınını hu 1 ransız -
"Ordu Bir 
Yaşatacak 

Milleti 
Olan 

Kurtarır. Fakat Onu Asıl 
Münevverler Ordusudur ,, 

laınan11~ lur adaın ~ıhı, nıu,·azt>n{·- l 
siz süzlrr .;;ö,\·1.-.ili~iıni~ (•ol\tur. llu ı 

ku ';ur heıtin1i1.dP '1:t.r. Za nnf"llt•rin1 
ki "elıebi :ıMaıl•» ı,..r ~ünl<ii hı• le-1 
tli~e yazifrh•ri.' lı· htanlııılun inıaıı 1 

nasah,ın _ _t~irih~rin~·. ı..arı ı... lıınaı'Aı:r. 4 j 
J ı r. Bu ıki ·~ lurlhır•ıır o liaıl3r ka
'1~tı ki lıer lakırdının lıu~ıııda lıan· 1 
~i balı~ teına" ettiğin1i zi her za. 

.Çok Gerginleşti 
!'Ja ıı tosri hP imka n ohnaılıj( ı i~iıı , İtalya 1935 
\İrihi rimizin "tÜziinii hil f' a nlıya nıaz 

' '
11

""· An/asmasını Bu kargaşalık arasında. akh sc· I ' 

Fransız 

Resmen 
- İtalyan 
Feshetti 

lımin galebe ~almağa basladığıcı 

g~terecck bazı sözler i~s~nın_ku-lDaladier Tunusa Ne Vakit Gidecek 
lagında pek memnun edıcı akıslcı 
~ırakıyor. Abidin Daver Belediye 
deisimize atfedilen konservatuvar I 
ı·e tiyatro binalarıyle Taksim sta.- ı· 

Jı cıvarlarını süslemek arzusuna 
•arııı hakikaten hissi selimin aj\zile l 
lstanbulıın dertlerini haykırdı. ı 

l,;tanbulun belediye vaziyetini l 
artık açık, iyi. ciddi "urette anla- 1 

rnak Ye görmek zamanı gelmiştir. : 
İstanbul şehl'İ asırlardanberi de-\ 

ı·am eden kim.ıesiZliği ve ful:araliğı j 
VüzUnden !!'edeni bir köy arlını bile 
·asımaga layık olamıyacak kadar 
ptitlai ve bi~are bir haldedir. Bu- 1 

Nn ıstanbııl belediyesi iki vazife 
~e karşılasıyor: Her günkü isleri ı 
~örmek ve istanbulu muntazam b;~ 1 
Plan daircsincJ,, mamur edip güzel
le~tiı·mek . 

' 

Halk Partisi tarafından mebu"- ı 

luğa namzet gösterileceği anla~ılan 

emekli General Kazım Karabekiri 
dün. Ercnköyündeki evinde ziyart:t 
ettim. Beni, büyük bir nezaket gös- J 
tererek · yarısını kütüphane, yarısı-r 
nı da bir müze haline kbymuş oldu
ğu çalı~ma odasında kabul etti. Oda- j 
ya bir nazar atmak, aşağı yukaıı 1 

on bes senedenberi siyasi hayaltar. I 
çekilmiş olan sayın 
vaktini hiç de boş 
gösteriyor. 

generalin bu 1 
geçirmedii;;ini 

---: Çalış~yorum, diyor. On kitaı -
1 

!ık bır serı hazırlıyorum. Şımdıye 

kadar dört kitap neşrettim. 
Ona, yeniden siyasi hayata ha~· 

lamak arifesinde ihtisaslarını sor -
dum, Gülerek: 

- Fakat ' :1iiz bu hususta b"ı 
şey söylemcğe salahiyetiın yok 
Çünkü elan hiç bir reHmi sıfatı ha'" 
değilim. Ancak eğer mebus sc~ilP· 1 
cek olursam o zaman söz söylcmef,e 
hakkım olabilir. \'e halkın miim~s-

sili sıfatiyle her suale cevap verıno

ğe ınecbur . olurum. 

Simdilik size valııız şunu süylı-
~ ~ . ' 

yebilirim ki on be~ seneye yakl:ı-

şan zamanımı asla boş geçirmi~ t1~ . 

ğilim. Bir taraftan şimdiye katla" 
meçhul kalmış ve tarihin malı ohı: 

istanbulun belediye ''aridatı ise 1 
"her günkü işler , tabiri ile birdeı·
bire elwmmiyct~iz şeylcrmis hissinı 

(Sonu 3 üncü sayfada)"\ 

1 
Veren esaslı rnzi 'elerı görebilmcğe F'ransız Başvekili Daladier, Hariciye nazırı Bonnet ile birlikte Cum hu rre ı' s ı' m ı' z 
dahi kaliyeu müsait değildir. Dli-
§Ünnıeli ki bir gün !stanbul beledt- ı Roma, 23 (A.A.) Reuter ajan kfımeline 1935 tarihli muahedeyi H K ti 
Yesi bir ~ehrin en tabii, en birinci sının muhabiri bildiriyor: hükümden sakit addettiğini bildir- ava uru mu nu ua 
ihtiyacıııı teşkil etlen suyu bile ha'- 1 öğrenildiğine göre İtalya hükiı- miştir. 
ka para ile hem de ~ok pahalı bir meti, tahrirı bir nota ile Fransa hü- (Sonu 7 nci sayfada) Himayesine aldı 
Para ile diı·hem dirhem satıyor. 1 OCOCOC:OC:OCXXXXXX:X:X:X:X:X:XOOCCOCOC:OC:OC:OCXXXXX>~""""' 

Jstanbuldu Bokak yoktur, mer- vvvvvvvvvvvvvvvv 1 Ankara: 2:{ (A. A.) - Rei,i-

talar yoktur cler~ek kimseye yenı '' El,. m ,. zdekı· Vesaı·ııe Talebeyı· cumhur ismet İnü.•ıü on dört )'ıl-
bir ll<'Y öğretmeyi?.. Gl'celeri karan- j danberi fahri J.ıa~kanlıklariylc 
lığa mahkum sokakların sayısı a6 şereflendirdikleri Türk Hava ku-

değildir. Tanzifat işi yalnız büyük Faydalı Yetı'ştı'remı'yoruz '' runıuııu. yük.<ek hcnıayelerine al-
l!addclerde nıahdul bir surette ya- ınak stırl'ti,,·lc de hanıeılık darn-
Pılıyor. En manıııı ve modern semt- sına kar~ı. tarihi ktymeti ve ckrin 
!erden sayacağımız Şi~li. Maçka ta- , 

1 
nıana"ı bütün Türk milletince <;ok 

ı·anarında Iağ·amlar açıkta akıyor. 1 T • "t R kt •• Ü .. B f iyi anlaşılan, alakalarını le)·id 
liep bildiğimiz bu eksikleri biri vnıversı e e or nun eyana l bııyurmu~lardır. 
kere daha saymakta lıiçbic zevk Türk kırnatlıırıııın yarınki mu-

Yok ''U ' 't • d E • d ı• k' f G" t vaffakıyetleriııi kolaylaştıracak 
. Ote tarafta, l:;taııbul yeni ycr.ı nıversı emız e n zıya e n ışa os eren değHli bir takdir \e te~vik olan 

bırtakını ihtiyarlarla kıvranıyor F k" it 1 T F v Ed lıu büyük le\'cccüh, milli havacı-
~~:~:.0b~!:~~~:z'.sti;;~~:~mı~~~;0~ a u e er ıp, --~~ .. ~~ ,. ... ~bi~at Fakülteleridir !~!~:~~·~ır ~:~:~ç:~ı'.'.harla ~aklı-
tuz. konsen·atuvar istiyoruz. Ço- üniversite rektörü Cemil Bil- Rektör dem.iştir ki: ı ıH:.;;.E;._ ;.R.;;;..S.A-B_A_H ______ _ 
cu'k bahçeleri istiyoruz; deniz ha- sel dün bir muharririmizi kabul e· - üniver8iteııin tee,;.<üsünclen-
lrıamlaı~ istiyoruz, sıhhi müessese- derek üniversitenin beş senedenhe- beri en çok inkişaf eden fakülteler H M ? 
ı · arp mı, uamma mı er ıstiyoruz. Istanbul civarındaki ri gösterdiği inkişafı tebarüz etti- Tıp, Fen ve Edebiyattır. lktısat fa. 
ten..ıer·n - ı · t' Bir zamanlar Arap S"~' gilıi lıar-,~ ı agaç anmasını ıs ıyoruz. ren bir beyanat vermı"ştı· r. .., 
t.• (Sonu 7 nci sayfada ) • · ti f k '°'ağıtlıııııede bir "Polonya ormanı" ına karı~ık siyası \azı)I.' ere ren·-
görmek istiyoruz; istiyoruz, istiyo- ler: 
ı·uz.... Türkiye Grup Birincilig*" İ - Makedonya aalataaı, Çin iti!. 

Peki amma, bütün bunlar nere- derlerdi. Çünkü Makedonyanın ve 
den ve namı yapılacak? Çinin siyasi nzi~etlerl içinden •.·•-

Burada belediyenin hissesine dü- Sam SU Ve E k • h • kılır !jeyler değild i . 
!len kabahat takdir ettiği imkan- n s ışe ır Artık bu tabirlerin modası ~e~-
81.Zlığı açıkça itiraf etmiyerek baıı ti 'e onların ~-erine knn~ık, ınüp-

1/eyler yapmağa kalkma:;ı, daha F • ı K ld ı hem bir Si)·asi durumu tas\ir i~iıı: 
doğrusu yapacak imiş, yapabilir i- ına e a 1 ar - isııan)·oı ılahili harbi kadar 
lııiş gibi görünmcııi, kuru vaadlerle mui(lak ! tabirini kullanmak 13.zım 
0rta1ığı çınlatmasıdır. Çünkü. m~- ' - -~ - -- gelerek. Zira daha diin lıükfımct-
11('1• b" . .\.nkara: 23 (A. A.) - ~!illi ile Sanı8ıın guru1m birı"ııcı"sı· Sam- • k ti · t ı· ı - d L '." ır evin damı akarken, kiremit- çı un·c erıu ea ım o acagın an 
"'tı aktartmağa para bulunmazken, küme haricinde kalan mınlakala - sun İdmangiicü, Aydın gurupu bi- balısolunurkcn buıı;iin General Frun
~ sahibinin ipekli salon döşemcle- mı ·'Türkiye birinciliği,, maçlarım riııcisi Ayclınspor ye Seyhan gu- ko kun·etleri arasında karı';ıklıklAr 
"'ııden bahse kalkması hem gülünç oynamak üzere dün şehrimize gel- rupıı birincisi Adana İdmanyıırdıı ~ıktıi(ıııdaıı dem nıruluyor. 

(Sonu 3 \lncü sayfada ) 
Hüseyin Cahid YALÇIN mi~ bulunan Kocaeli gurııpn birin- takımları birinci kar~ılaşmalarını Allalı isııanyolların ~·ardııııcısı 

ehi E;ki~ehiriıı Demirgpor takımı (Sonu 7 nci eayfıtda) ohun.. A, C. 

Fml'kli General Kazım Karabekir 

1 
Filistinde Çok Vahim 
Çarpışmalar Oluyor ---İngiliz ve Arap Kuvvetleri Harb 

•• 
Vaziyetine Girdi 20 Olü Var 

filis.tinde yakılan bir bine 

Kudüs, 23 (A.A.) - Nablu•ı 
civanııda İngiliz kuvvetleri o mınta-

kayı çetelerden tenıizlemeğc d~vam 
(Sonu 3 üncü ıayfomızda) 



Sayfa: 2 YENISABAH 
L 

, 

PAŞAN iN 
ÖLÜMÜNDEKİ ESRAR 
~ 

Y~ni Sabahın Tarihi Tefrikası: 23 

Enver Paşa Hasan 
Beyi Dinliyordu 

Başkalarının idaresi Basmacılar 
Altında Yaşamak istemiyenlerdi 

- Bu tarafı>. gelin.. tince sağ elini kaldırdı. Sonra elini 
ıki atlı dört nala kalabalığa doğ- dizleri ü~tüne vurdu. 

ru gelince bir ses yükseldi: Enver Paşa bu hareketile Buh·ı· 
- Hasan Beyden geliyoruz .. İ · rada çarpışan iki fikrin mahiyeti · 

Ziraat Kongresi 
Murahhasları Bu 
gün Gidiyorlar 

Bu ayın 27 sinde Ankarada a
çılacak olan büyük Ziraat kong -
resi için bütün hazırlıklar tamam· 
lanmıştır. Kongreye şehrimizden 
iştirak ed~cek olan murahha•ların 
bir kısmı bu akşam Ankaraya ha· 
reket edeceklerdir. Milli Sanayi 
Birliğinin hazırladığı raporlardan 
başka ~ehrimiz Ticaret odasının 
da hazırladığı birkaç rapor bu -
gün Aııkaraya gönderilecektir. 

Ankarada tavuk çiftliği 
kuruluyor 

~inizde Muhittin Bey varmış. ni tamamen meydana vurmuş ob· 
' Kaz \·esaire gibi kümes hayvanatı-- Var. yordu. Çünkü o günlerde Bolşevik-

)lemleketteki Tavuk, Ördek, 

nııı cinslerini ıslah edip adetlerini _ Hasan Bev size ~u mektub•ı !erin iktidar mevkiine geçmiş ol • 
, teksir etmek gayesiyle Ziraat ve-.,bönderdi. m:ı.sına ve Emirin de firarına rağ -

kaleli )'eni tedbirler almağa ba~laBu mektup ?.fuhittin Bey vasıta· men iki zıt fikir bütün şiddetile ~ar 
mıştır. Bu cümleden olmak üzere si,·Je Enver paşay·a gönderilmi~ ol · pışıyordu. 

, Anaılolunun muhtelif yerlerinde dug· undan pa a derhal açıp okudu. Halk dili ile (Cedit ve kadim) 
Tavukçuluk merkezleri kurulacak Haııan Bey mektubunda (Gelen a· olmak üzere iki isim etrafında top 

1 
ti ve burada yetiştirilecek hayvan damlara itimat edilmesini) yazıyor lanmış olan bu fikirler şu sure e 

cins leri ve yumurtal:ırı bütün kaza ve kendisinin de sehir haricindeki lıulaHa edilebilir. 
k · h ve köylere dağıtılacaktır. Bun . banda beklediğini lave ediyordu. Cedidi olanlar yeni hare etı iç 

d b 1 k . dan ba~ka vekalet önümüzdeki a;.·. Em·er pa.'}a mektubu okudukta"l bir şart koyma an ka u etme ıd 

1 · E · · lar zarfında Ankara<laki Gazi çift. sonra iki eü\•arinin arkasına düş · tiyenlerdi. Kadim olan ar ıse mırı 

d Jiğinde bir Tavuk çiftliği kuracak-tü. Kafile çok geçmeden karan· ı istiyenlerdi. Fakat .r..mir, eski a arı 

!ıklar a~asında ı"ıldıyan donuk ziya· idi. Hayatın icabatını kabul ede - ""'tı"'r"'. """"""~./V'vvvvvvvvvv-vv"""' 
nın istıkamctinde ileriledi. Hasarı miyordu. Emir taraftarlan yeı•i 

Bey yanında iki arkadaşı olduğ>ı bir Emir arıyorlardı. 
halde hanın kapısı önünde b~kli · Ba•macılar da baskalarının i<h 
yordu. 1 resi altında yaşamağı katiyen iste· 

Enver paşa attan atlar atlam.lz miyenlerdi. Enver Paşa Hasan Be· 
Hasan bey kendisini karşıladı. Ha· ı ye söylemiş olduğu sözleri bütih 
raretle elini sıktı. Fakat karanlık· bu rnziyetlerile sanki hulasa ederek 
!a bir gölg<'.' gibi göriinen paşayı §İm memlekette bir birlik yapmak işte· 
di hanın odasında daha iyi görü · diğıni anlatmış oluyordu. 
yordu. Titrek ışık altında parlıya"l Hasan Bey bu sözleri dinled;. 
yüzü sararmış gibi idi. Lakin güzel Enver Paşa haklı idi. Bunu tasd"~ 
yüzüne yeni salıverdiği sakalı ayt, ettiğini tekrarlar gibi başını sallı • 
bir Jatafet veriyordu. Paşa sanki yordu. (Devamı var) 
son zamanlarda ihtiyarlamış gibi İ· , =ı 
di. Gözlerinin altında çizgiler belir- R A Q Y Q 
mişti. Allnmdaki buru<tıklar bir • '-------------
az daha artmıştı bile... Cumartesi 24/12/9 )8 

Hatian Bey Enver Paşaya baktı, 
baktı ... 

l::,:ıo :IIüzik (neşeti plaklar) 1 ı 
Saat ayan ve haberler, Borsa ha-* ı herlerL 14,10 Türk müziği (Halk 

Gıinün ilk ışıkları step. üzerin~~ türküleri ve muhte!iC ~arkılar) n 
xayılırken kafile çoktan uç saatlı... 15.:ıo ~lJzik (Operetler) 17,30 l\fıi. 
yolu almıştı. zik (Dan• •aati) 18.30 Konuşma 

GÜMR RDE 

Gümrük Başmüdürlüğü I 
J,ia!lbul Gümrükler ba~ müılü

rü ~Iustafa Xurinin Gümrük ve in. 
hisarlar \'Ckiıleti teftiş heyeti rcb
liğine tayin edilmesi üzerine htan. 
bul Giinıriik baş müdürlüğüne ve
kaleten bakmakta olan idhalat mii
clürü .Medhinin bu vazifeye asale
ten tayini yiibek ta.<dikten çıkmış. 
tır. 

. DENiZLERDE , . . 

Amasra limanı 
temizlenecek 

Uçsuz bucaksız çöle yeniden g•-
1 

(Dı~ politika hadiseleri) 19 Tü"K 1 

ınişlerdi. Gidiyoı~ardı. ~u~ çölün· ,- müziği (Halk türküleri) 19.15 saat 
de arada sırada esen ruzgar kum· ayarı ,.e haberler 19.:10 Türk miiu
lan kaldırıyor ve gözlerin kirpikle ği (halk türküleri devam) 20 Tem-

rini bembeyaz renge boyuyordu. tiil (To•ka _Yazan_ Viktorien ;:;at·· dürlüğii tarafından Ama,raya gön-

Deniz Ticaret ıııüdürlilğtiııiiıı 
yaz mevsimiııdenberi temizletmek. , 
te olduğu Ama•ra Jimııııındaki fa
aliyete mev"imin ilel'ilemeMi ve 
Karadeııizdeki fırtınaların başla -ı 
ma'I üzerine nihayet verilmiştir. 
Bu münasebetle Deniz Ticaret mü. 

Okuyuculanmız 

filıor ki : 
Y en1 radyo istasyonumuı 
hakkında bir temenni 

11/ 12 938 tarihinden itibaren 
resmen neşriyatına bruılamış olan 
Ankara radyo istasyonunun, tec· 
rübe günlerinde görUlen ve muh
telif suret ve şekillerle şikayeti 
mucip olan noksanlarını henüz ber· 
taraf edermiş bir halde çalıştığı 
görülmektedir. 

Bu da fen müessesemizin ken
disinden beklenilen işi görmemesi 
ve teknik neticeyi tamamile ver
memesi demektir. 

ötedenberi Avrnpa istasyonları 
kadar mükemmeliyeti iddia ve Ü· 

mit edilen bu yeni milli müessese· 
nin (Halkın bugün en önde mede
ni bir ihtiyacı olduğu gozonune 
alınarak) emsalleri gibi varlık gös 
termesi neye mütevekkif ise sayın 
Nafıa Vekilimiz Ali Çetinkayanın 
bu hususta aliıkadarlarına mücs 
sir direktiflerini vermelerini bek· 
lediğimizi, müşarünileyhin yüksek 
huzurlarına ibliığına sayın gaze· 
tenizin delalet buyurmasını saygı
larla rica ederim. 

bmird& Halil Rifat Pa~ 
C'acl. 59 numarada oturan 

Asım Kağan 

Bir kız yüzünden 
kanlı kavga 

çıkan 

Bugün bir kız yüzünden iki ki

~i arasında kanlı bir kavga olmuş 

ve bir adanı diğerini sol elinden bı
çakla yaralamL~tır. 

Tahkikatınııza nazaran ka,·ga 
şöyle olmu~tur: 

:\Iis sokağında kahveci Hüsııü

nün kızkarıleşine iki ki~i talıptir. 

Biri i Almadağı cadde,-indeki !l6 

numarada oturan Ahmet oğlu Hü" 

nü, diğeri rıhtım boyunda oturan 

Osman oğlu Receptir. Bu iki ta. 

lip biribiriyle daima rekabet ha
lindedir. 

Uzaktan yüksek bir tepe görü- d ·ı · J · al ı· 
don) Türkçeye çeviren (Ekrem n~- erı en vınç er ve saır m zeme ı-nüyordu. Han dagı· ismini verdikle· n a t' ·ı kt d' T · .,,... _____________ _ 
şit) Radyo küçük orkestrası teııı~il I rnnın:ı~ g.e '.~·ı 1:'.1e e. ır'. emız-

ri bu tepeyi Hasan Bey işaret ede· e•n:ısında Ciaccomo Puccinı'ııin leme ışıne onumuzdekı ılkbahar· ÇanakkaJede 

Buıı-tin karşılaşınca bu mesele 

tekrar alevlenmiş v& Hü•nü Re
cebi bıçağiyle yaralanmıştır. 

rek dedi ki: Toska opera•ından parçalar çalac:ık dan itibaren tekrar başlanacaktır. - İşte orası ... Dağların arkası. wwwwww~ 
Şirabad .. Maanıafih Gozar, Derbent tır. 21 saat ayarı 21. 10 ı 
?lınak üzere yolda iki kasabamız Türk müziği (İncesaz faslı) 22 K •• 
var. Onlardan sonra Şirabad vila - nu~ma (haftalık POtita kutu"ıı) ı 

· İKTiSAT İŞLERi 
yetine vasıl olacağız. 22,15 Müzik (Küçük orke•tra) 1 -- f t J • Jl 

Peter Şnıoll - üvertür • (Veheı·) SVeÇ en ge CCeK ma ar 
2 - Hollandweibchen - (Emmericlı İsveç Ticaret anlaşmasının şim
Kalman) 3 - Bnrleska (Culottıı) diye kadar olan tatbikatında htısu-
4 - Walzer aus Der Christbım:n si takas muamelelerinin yapılabil
(Rebikoff) 5 _ Divertimento ((,'a;r mesi i~in mevcut klering Plafonlan 

• Hasan Bey Enver Paşanın ya • 
.ıtna yaklaşmış yavaş yavaş tek · 
rarlıyordu: 

- Enver paşa ... zatıalinize naçi - · 
zane bir tavsiyede bulunmaklığım.ı 
müsaade ederseniz İbrahim Bey ile 
temas etmeyiniz. 

- Dediğiniz çok doğru Hasan 
Bey amma... İbrahim Bey ile gö 
rüşmek muhakkak surette lazım 

ve hem de mecburi. HUiasa ihtiyaç .. 
- Neden ihtiyaç olsun paşam .. 
Enver paşa birkaç dakika sus

muştu. Gözlerini bir noktaya dikt:. 
Sonra başını kaldırarak mırılda>\
dı .. 

- İhtiyaç .. 1htiyaç .. 
- Neden paşam .. 
- Hasan Bey .. Siz de bu husus-

kovski) 6 - Leben Heist Lieben 
(Leon Jesscl) 7 - Romans san pa. 

rol No. 20 (Mendelssohn) 23,15 Mü 
zik (Cazbant) 23,45 - 24 Son hat>H' 
!Pr ve yarınki program. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
HOLLANDADAKf 

P C J İSTASYONUN 
TÜR.KİYE iÇiN NEŞRİY A Ti 

1;11, 938 tarihinde Türkiye iç;n 

• yapılan hususi neşriyatın memleke

tiınizde büyük alaka ile karşılanma-

nın tükenmesi e•as kabul edilmiştir 
31 1. kanun 937 tarihli Türkiye-1'
veç klering anlaşmasının 9 uncu 
madde•inde ve anlaşmıya bağlı 
protokolunun üçüncü fıkrasına İs· 
tin den tatbikatın mevcut Plafon 
!ar tükenmeden de İsveç eşya'1nın 
husu•i takas suretiyle de idhali yo. 
!unda muamele görülmesinde mah
zur olmadığı alakadarlara bildiril
miştir. 

Yugoslavlarla afyon 
anlaşması 

Bu ay nihayetinde sona erecek 
olan Türk - Yugoslav ham afyon 
anlaşmasını yenilemek üzere bir 
müddettenberi şehrimizde bulun -

Sevindirilen yoksul yavrular 
Çanakkale: (Husu8i) - Çanak 

kale okullarında yoksul çocukları 
koruma heyeti teşekkül ederek ba~ 
kanhğa emekli jandarma yüzbaşı. 
!arından ve halen merkez iskiln 

memurlarından Bay Rıza mutlu 
geçirilmiştir. 

llfumaileyh ilk iş olarak yoksul 
çocuklarııı sıcak yemek yemelerini 

ve ayakkabı veeair mektep ihtiyaç-
larını temin etmi~tir. 

Hendekde sinema ve 
tiyatro istiyor 

Hendek, (Hususi) - Kasaba 
mızda hiçbir sinema yoktur. 

Tlüat kumpanyalarının sık 

sık gelerek halkı rahatsız etmeme
leri için burada modern bir tiyatro 

ve sinema yapılması belediyeden is
tenmiştir. 

ta tecrübe sahibi bir zatsınız am· 
ma .. bakınız. Bir bina yapılırken t11 
melin çüriik olınaması için de çat· 
Jak olmaması lıizımdır. Binayı ya
parken atacağımız temelin esasınt<a 
biç bir kötü madde olmaması icap 
eder değil mi ? !ııte bu -
radaki yapacağımız iııte bunlara e· 
hemmiyet vermeliyiz... Ne demeı< 
istediğimi anlıyorsunuz. 

sı Hollandadaki Philips fabrikasınır. 

hususi İstasyonu olan mezkur 

P C J yi Türkiye için ikinci bir ne,,, 
riyata sevketmiştir. 

makta olan Yugoslav heyeti ile , .. ~-----------, 
müzekerelere iki günlük fa.qıJadan T A K y f M 

- Bendeniz.. Bu son fikrinize 
tamamen iııtlrak ederim. 

- O halde. 
- O halde şimdiye kadar yao· 

tığım yanlış hareketlerden, mane~· 
ralardan dönmek Iazımdır. Ma
demki zararın ne tarafından dön • 
ııek k&rdır.,, 

Enver Paşa susmuş bu sözle ·i 
dinliyordu. Hasan Beyia sözleri bi 

27 /12/938 salı günü akşamına 

tesadüf eden bu ikinci neşriyat kı
sa dalga ile 31,28 metre üzerinden 

ve bizim saatimizle 21,30 da başlı
yacaktır. İstasyonunun antenini 

Tilrkiyey& tevcih ederek neşriyatın 
memleketimizden mükemmel bir şe
kilde dinlenmesini temin e<Iecektır. 
Radyo meraklılarının bilhassa mem
leketimiz için Philips fabrikası ta • 

rafından yapılan bu türkçe neşriya

tı sabırsızlıkla bekliyeceklerini tab-
nıin ediyoruz, 

• 

sonra bugün tekrar başlanacaktır. 
Bugün yapılaçak toplantıda MiJ. 
Jetler cemiyeti afyon bürosuna ya. 
pılacak yeni teklifler üzerinde gö-
rüşmeler yapılacaktır. 1 

Bazı maddelerde i ıtinsal 1 

Fazlalığı yoıc 1 

Ankara: 23 (A. A.) - iktisat 
vekaletinden: 

~""YVV'NV\ "IVV• v 

24 İlk Kanun 1938 Cumartesi 

Hicri: 2 Zilkade 1357 
Rumi: 11 llk Kiiaun 1354 

Kasım : 47 

Doğu ıaati : 7,22 

ÔA-le 12,13 - lkiadi : 14,32 
Aktam: 16,45 - Y.;ıtsı : 18,24 

lm•ak : > 37 

Memlekette imal edilmekte olan 
kordelıl, kaytan, lamba fitili, Jiis
tik şerit ve kundura trantası sana- 1 

yiinde fazla istihsal nizamnamesi. 
hükümlerine göre tetkikat yapıla-· 
rak bu sanayi şubelerinde ibiihsal 

fazlalığı bulunmadığı anlaşılmıştır. 1 '1ıı•••••mısı:ım:m•••# 

--- -- ---

· Karadenizde 
ve Akdenizde 
Şiddetli fırtınalar 

Ankara rasat istasyouundan 
bildirildiğine göre bugiin Karade
niz ve Ege denizinde yeniden ~id
detli fırtınalar başlıya~ağı anlaşıJ. 
nııştır. Deniz ticaret müdürliiğü 
yaziyeti bütün alakadar acentelere 
ve liman rei•liklerine bildirmiş -
tir. 

--~--

.t4 KANUNUEVVEL 1938 

----"' 

( Hadise ve Adese ) 
Tek Fırka 

l!cıı diyonım ki: DUn x·ıiz attı· 
1 gıınız bu mevzu üzerinde milli valı• 

del lüzum ,.e ehemmiyetini iııkıır t· 

deme,· z; be~eriyetiıı takip ettiği b!l 
yoldan geri kalamayız. 

F.sasen bu, nzai bir muvafı<kal 
'Olmasa dıı - medeni alemin j aptıi1 

gibi - cebri bir ylirilyü~tür. O hal· 
de kıyıdıt, köşede büzdeklenmedt'r 
,,omuı·tkanlığa lüzum yoktu, tefet• 
rüal üzerinde durmamak lazım. 

:IIııhterem İsmet İnönü, Kasta • 
monu nutkunda diyordu ki: ( .. Unu1 

Güneysu bir hafta nıayıııız ki, "ınıf ve zümre tanımak· 
teahhürle geldi ~ızın, büyük Türk milletinin yek • 

Geçen hafta Karadenizde \'tı pare bir in8ımlık ve medeniyet küt• 

kua gelen fırtınalaı· yüzünden Ji • lesi olmasını ideal tutan partimi • 
manlara iltica etmek mecburiye • zin başlıca kuvveti, biitiin vatan • 

tinde kalan vapurlar tamamen li- da~larııı muhabbet ve itimadı gibi 
ba., lıca vazifesi de bütün vatandJŞ• 

mnnımıza gelnıi~ \'e bazıları da 
yollanna devanı etmek üzere :lfıır
mara)'a açılmı~lardır. 

Denizbankııı Güneysu v· ııuru 
da bir haftalık bir teehhürle diln 

l:ırın hizmet Ye ihtiyaçlarının te • 
minidir.) 

( ... Parti azalığını hususi men ' 

fa:ıt mülahazruıına asla tenezzül ,·e 
saat 4 te limanımıza gelebilmi~- müsaade etmiyen bir siyasi terbi • 
t~r. 

yenin sıfatı ve şartı telakki etmek 
sayesinde Partiyi, bütün vamııda:• 
!arı Trncaklıyan büyük bir aile oı:,ı· 

ğı haline getirebiliriz.) 

Vapur avdetinde diğer posta -
larııı fırtına yiiziinden tutunama -
clıklan iskelelerin hepsine uğrn -
mı~ ve lneboluda beklemekte olan 
3,000 Fa·ıdık elmayı da alarak bu ( ... İnsanlık için ıztır:ııılı olan bıl 

karar•ızlık kars,ısında Türk miJIC• n1ah,uliin çürliıncısine muni oln1u$~ 
tıır. ti, içeride Ye dı~arda, fikirleri ııııd8 

~ ... ~ Ye açık ve kararlan kat'i olarak ,·e

". MAHKEMEUERDE . 
-.~-- ~ • r lf.;;,:st'"- • . ,.,, 

Okmeydanındaki cina
yete ait deliller henüz 
bulunamadı 

Okmeydanın<laki acıklı cıııa 
yet h:icliscshıiıı kahramaııı ( !) A
rap :lfuracl maktiılUn elbiselerini 
saklat!ığı yeri h<ilii .<öylememekte 
ısrar l'e muhtelif yerler göstererek 
poli>i imal etm~ktedir. 

Arap :'>Iuradın söyleme<i iize. 
rine ellıiselerin Topkapu dışında 
bir kuyuda arandığını fakat bulıın
maclığıııı dün yazmıştık. Dunun 
lizeriııe Arap ;\Iurad elbiseleri ar
kadaşlarından birine verdiğini öy. 

!emiş, fakat bunun ua a•h çıkma
mı~tır. 

Arap ;\furad bu yalanın da an. 
laşılclığını hissedince maktule ait 
elbi•clerin Halıcı oğlunda bir lm
lübeniıı damında olduğunu söyle -
miştir. Fakat yapılan araştırma -
da buraıla da bir şey bulunmamış
tır. 

Arap :\furadın elbiselerin yeri
ni söylememekte 1'rar edişi bu el
biselerin çok mühim bir delil teş
kil ettiğini bilmesindendir. Zabıta 
bütün kuvvetiyle. bu elbiselerin ye. 
rini bulmağa çalışmaktadır. 

Sıhhat raporunu tahrif 
etmiş 

Verem dispanserinden aldığı 
resmi bir sıhhat raporunu tahrif 
etmek suçuyle ağır cezaya sevko
lunan maznun Murad ve daktilo 
Seyfeddin hakkında dün ağır ce
za mahkemesinde müddeiumumi 
iddianemesini okumuştur. 

Müddeiumumi, Verem dispan
serliğinden aldığı 22. 8. 938 tarih
li raporun işe yaramıyacak kısım
larıııı çılCartarak tahrif edildiğini 
sa bit görmüş ve ceza kanununun 
342 inci maddesine göre suçlunun 
cezalandırılmasını istemiştir. 

Daktilo Seyfeddin: 
- Ben daktilo değildim, baba

ma yardım ederdim. Bu geldi bana 
yaz dedi ben de yazdım. demis
tir. 

Tahrif yapan Murad ise; 
- O zaman işsizdim bir isti

da yazdırmağa verdim. 
Bu adam bu işi yapmış dedi. 

Muhakeme karar için talik edildi. 

Kadının ko!uodaki bilezikleri 
çalanın muhakemesi 

Bundan bir müddet evvel cam
hköşk önünde gece vakti bir ka
dının ilzeriııe hücum edip kolunda
ki bilezik ve altınları çalan. sabı • 
kalı Şerifenin mahkemesine dün 
Ağırcezada devam olunmuştur. 

rilmış bulunmakla bahtiyar ve nıai 
rurdıır.) 

(. .. İçerıde l<iik, cumhuriyetçi, 
milliyetçi bir rPjinı, huzur ve istit.• 

rar içinde biltüıı rntandaşlarııı s~· 

mimi hizmırtlerinden i•tifade et • 
mck, Yatanı imar etmek, vııtand~~· 
!arın nı;inevi seı·iyelerini yüksel!· 
mek fikirlerile meşbudur.) 

iştt• ir~aclkiir nutkun bu parçnln· 

n o kadar açık ve o kadar pürüz • 
Rüz Ye samimi bey:ınah muhte' i· 
dil' ki, ben bunun tahlil ve tefsiri • 
ne liil.llm görmüyorum . 

Yine, maziyi hatırlıyarak: Her· 
hangi bir siyasi teşekkülün, vat:ıll" 

da !ar arasında nifak ve şikak ıneJll 
lıaı, islihfaf wsill' ·i olduğunu; te • 
ferrüt!, temaum ba~amağı ettiğiııi 
görüp tc müteheyyiç ı·e mütered • 
dit lıulunmıya da mahal yoktur. 

Mazisi temiz, hizmeti müseJieıı11 

ahlak ve fazilet mefhumlarına de· 
recei riayetini bildiğimiz bir şah'i· 
yetin ve buna munzam bir devle~ 
reisi ağzından çıkması itibarile M 
bu sözler, başlı başıııa müstakil bit 
teminattır. 

Ben, kendilerinin ciddi~r! 
ve bu b aptaki hassasiyetin 
b i 1 d i ğ i m d e n : Vaziyetiıı 
tevazzuh etmediği günlerden baŞlı• 

yarak şu dakikaya kadar saıninıi 
his n temennilerimi terennüm eder 
ken biran mütereddit kalmadım ,·e 
ruhumdaki huzur ve inkişaf bira~' 
haleldar olmadı ... Bu sebepledir 1<1• 

kalemim; tahrir edeplerini, hakJ:ıt 
ve vazifeleri düşüne düşüne yiirrıt 
ken pek ciddi bu mevzular üzerind~ 
bir mı titremedi. 

Tahofoa, samimiyetten ba~P 
kıymeti olmıyan zayıf mütaJealll • 
rımdan bir kısmının takibe vesile 
teşkil etmek suretile mazharı illi • 
fat olduğunu gördükten sonra inıl 
nımdaki kuvvet iki, dört ... Kat ol ' 
du. İn~allah şımarmam! 

İşte, aziz kariim ! Sana bir a,·o • 

kat gıfatile söylüyorum: Sened ':6 

miistened çok kuvvetlidir, Mkinı .ı· 

dildir( Davanda samimi isen k:ıl'~· 
rın lehine çıkacağından emin ol ı·e 
sen de yutkunma, açık söyle. 

t. Münir ACJI~ 

bire· aııağıda bir bağırma bir ıı:ıl"' 
kırma başladı. 

Derhal aşağıya indim. üç kııd10 
saçsaça başba.•a boğuşuyorııırıl1 • 

, r• 
Onları ayırdım, Suçlu Şerife ve 9 • 

kadaşı Emine o esnada bir otoııı0 

bile atlayıp kaçtılar. Ben 0nııırııı 
bindiği otomobilin numarasını ııl~; 

.rak, yaralı ve baygın olan Zekiye) 
merkeze götürdüm. Zekiyenin biW 
ğl yaralanmıştı. , 

Hadise gecesi orada bulunan 
ve Şerifeyi yakahyan kaçakçılık 
bürosu memurlarından bir zat şa
hit olarak dinlenmiştir. Şahit va
kayı şöyle anlatmıştır: 

Bir akşam vazife dolay1'iyle 
camlıköşkte oturuyordum. Birden-

Kendisinin bil&ziklerinin çıı , 
lındığını söyledi. Sonra merke,ı 
suçlu Şerifeyi ve arkadaşı EınineY 
yakalamış, ded1. e• 

lllahkeme şahitlerin dinJeııııı • 
si için başka bir güne talik oJuP 
du. 



K:i·l~ı:o:J=4;1!:i;I 
Meclisin Dünkü Toplantısında 

Mubadele işlerinin Kati 
intacı Hakkındaki 
Kanun Kabul Edildi 
Kanunun Hükümleri Nedir? 
Ankara: 23 (A. A.) - Büyük 

Millet Mecll•i bugün rei8 vekili 
Faik öztrak'ın ba~kanlı4'ında top
laıım~tır. 

Celııenin açılmaııını müteakip 
Adliye müfett~lerinin izinleriyle 
ı·azifeden aynlma n devamları 
hakkındaki kanun llyihaııiyle es
babı mücblre v& zarurlyeden dola
rı takip ve tahslllne lmklıı olma
dığı cihetle kayıtlarının ailiıımesi 
istenilen blr milyon kilııur bin lira
ya alt tezkerenin geri verllme..~ine 
ait başvekalet tezkereler! okun
muştur. 

Meclio lıundan ooııra ruzname
ııiıı diğer maddelerine geçerek ta h
lisiye umum müdürlüğünün Hl!l4 
yılı he.sabı katlsine alt kanun lAy\
ha~ı ile 1938 yılı muvazene! umu
miye kanununa bağlı bü~elerin 

bazı tert.lpleri arasında 2.459.256 
liralık münakale yapılması ve 
yine bazı tertiplerden 12050 lira 
tenzil edilerek yeniden açılan lılr 
kısım fasılalara fevkalfıre tahsisat 
olarak konulması hakkındaki ka -
ııun Jıiyihasını kabul etnıi~tiı-. 

Büyük Millet :ı.rec!i<i nıemurla
•ının teşkllatı hakkındaki kanun li· 
fiha•ı ile mtibadele ve tefviz i~le
dııin kat'! tasfiyesi ı•e intııcına mti-

dair kanuna ek kanun layihası da 
tıeclisin bug!lnkti toplanlısıııda mü 
akere ve kabul edllen kanunlara
rasında bulunmakta idi. Sonuncıı 

kanun layihasının hükümlerine gö. 

re bu kanunun neşri tarihine ka
dar olan muamelelere mtinhasır 
olmak üzere müba.dll, muhacir, 
mtilteci, ıröçebe, ve hükumetçe 
na.kledllenlerlıı ve harlkzedelerin 
hükumet tarafından gösterilmiş 
olsun, olmasın bidayeten işgal ey -
ledikleri hazineye ait gayri men
kulleriıı icar v& ecrimisilleri teffiz 
ve tahsis muameleleri sonradan 
bitirilerek katileşince)'e kadar ge
çen zaman için kendilerinden a
ranmaz. 

Tahakkuk ettirilenler de ter
kin edilir. Bu gibi icar ve ecrimi
ıdller için açılan davalar ve icra 
takipleri durdurulur ve alınan ad-
11 ve idarl kararlar katileşmiş olsa· 
!ar d1thi terkin edilirler. 

Tahsil edilmiş olan icar \'e ec
rimWller geri verilmez. Tahsis 
veya teffiz edilen gayri menkuller. 
den önce müstehlikler tarafından 

yıı doğrudan doğruya veya hüku
met tarafından gösterilmesi hase
biyle i~gal edilml~ iken sonradan 
İ•tirdat olunmu~ bulunun gayri 
menkuller ile haklarına mukabil 
kendilerine bono verilenler tarafın
dan ırerek hüktlmet~e gösterilmek 
suretiyle ve gerek gösterilmeksi
zin işgal edilmiş bulunan gayri 
menkuller hakkıııda dahi bu h!i -
kümler cuidir. 

Büyük Millet Mecli•i gelecek 
içtimaını 2 İkincikanun pazarte.~i 
g!lnü yapacaktır. 

Çinliler Yeni Bir Zafer 
Daha Kazand ı lar 

T&NISASA.K 

Aklı Selimin 
Galebesi 

(Bq tarafı 1 İD<:i sayfa d a ) 
olur, hem sinire dokunur. İstanbul 
belediyesi fukaralık içinde inleyip 
dururken parlak parlak imar tasav
ııurtanndan, kabili tatbik işler imfıı 
gibi, bahse kalkınca işte tstanbullu
larda. blr isyan hissi hasıl oluyor. 
Abidin Dlverin kendini tutamaması 
ve avaz avaz haykırması böyle bir 
ruhi hii.letin neticesidir. 

Falı:a.t burada, daha. ilk adımda, 
yeni Belediye Reisimizle bir sülte
fehhüm yaratmak ve onun latan
bullulan pek memnun eden şevk ve 
gayretini kırmak bizim hesabımı

za bir kabahat olur. 
Belediye Reisimizin konservatu

vardan, tiyatro binasından bah
setmesi, söze başlarken işaret etti
ğimiz gibi, her gtinkü belediye va
zifeleri ile imar projesi sahalarının 
biribirine karı~ması yüzünden böy
le makı1s bir tesir uyandırmış ola
caktır. 

tsta.nbulun imarı ve planın tatbi
ki için behemehal hUkümetin hueus! 
ve mühim bir yardımına ihtiyaç o
lacaktır. işte konservatuvar da, ti
yatro binası da ve bütün istediğimiz 
ııeyler de hep o zaman vücude gele
cektir. Bizim anlayışımıza göre, 
muhterem Belediye Reisimiz imar 
planının tatbikine sıra geldiği za
man, yapacağı işlere işaret ederken 
konservatuvardan ve tiyatro bina
sından bahsetmiştir. Yoksa bugün 
en mübrem ve iptidai ihtiyaçlara 
bile yetişmiyen üç buçuk kuruşluk 
bütçenin içinden bu tesisatı vücu
de getirmeyi düşünmüş olamaz. 
Böyle bir hareket muhterem Belıı

diye reisimizin selim mantığıne, re· 
alist görüşüne uymaz. Konservatu · 
var şimdiye kadar hangi binada ça
lıştı iııe bir müddet daha ayni bina 
içinde muvaffakiyetlerine de\'am 
edebilir. Tiyatromuz şimdiye kadar 
iktifa ettiği sahnelere bir müdd~t 

daha tahammül ederek İstanbul 

planının tatbik zamanını bek\iyebi
llr. Fakat bekliyeıniyecek hastalar 
var; her giln çamur içinde kalan 
halle var; her gün ha.kkile ifa edil~
miyen belediye vazifeleri var. Bil· 
t!ln btitçe iptida bunlara, bütün 
gayret iptida bunlara. Zerre kadar 
sUs, şatafat, gösteriş ve israf yok· 
azami bir tasarruf, azami verim: 

r~------------------------------~, 

iSMET INÖNO 

Bir 
ile 

NEZDiNDE 
• 

Macar Gazetecisi lnönü 
Konuşmasını Anlatıyor 

Budape~tede Almanca olarak hilrmetteki birlik ve beral.ıcrlil.., 
intişar eden "P&>;ter Lloyd., .ııaı:e- bilyilk !llün!ln l..'Urd\llrU njimin 
tesinln 11 llkkAnun 1938 tarihli sembolil idi. Kemalızm bir 
ııüshasıııda Arved Arenotanı imza parti ve b!r hareket deii"il, bir i -
lı ve "İıımet İnönü nezdinde., ba,- mandır ve ebediyen ya~ıyacaktır. 
lıklı iki sülunluk bir yazı vardır. Dış ve iç politikada 'filrkiı•e, Ala
Muharir bu yazısında kendi•iniıı türkün bize gösterdlıCI yoldıı yil
Çankayada cumhur riyaııeti köş- rüınere devam edecektir. Kemıı -
künde kordiplomatik azalariyle lizmiıı esas umdeleri altı okl8 i~ıı

birlikte t~met İnönil tarafından ret edilm~tlr. Devlet bu umde -
kabulünü tuvir etmektedir. Mev- !er üzerinde ya.}llmağa devam e
ki, muhit ve e~yaya ve protokol decektiı'. Kenwı.list rejim cumhu
meruimine ait alelade tasvirler - riyelçi. mllliye~i. ilik, . devletçi, 
den •arfınazar edilince muharrir halkçı ve inkılapçıdır. Atalilrkün 
ezcllmle şöyle diyor: idaresinde memleketimiz terakki 

"Cumhuriyetin yeni reisi yazı ve nizamın blr faktörü olmu~tur. 
masaoı arkasında dostane bir te- Bu ı·uh ile Türkiye terakki ve nl
bes•ilmle ayakta duruyor. Onu zam yolunda y!lr!lmeğe de,·am 
görür görmez derhal General İ•- edecektiı'. Atattirkilıı emeli, ki>
met İnönüyü tanıyorum. O cihan tü bir idare altında geri \'e karan
harbinde ve sonra da İıltiklAI mti- hkta bırıı.kılmı~ olan milleti aydın 
cadele•iııde parlak zaferler ka - lık ve Ye terakki yolunda ileri g·ö
zanmıştır ve Türk tarihinin büyilk türmekti. Yeni devlet insanlığın 

kumandanlnrıııdıın biridir. Harp- en temız ve en a~il fikirlerinden 
ten •oııı·a da de\·let adamı ve mil- doğmuştur. Atatürke kar~ı gö•
let ~efi olmu~tur. İki yaver ile terilen muhabbet ve onun zıyaııı
blr sekreter onun arka•ında ııyak- dan duyulan acı, milletimizin ka
t;ı harekeL•iz duruyorlar. İnönü rakterislik ,·asıflarını, bu \•asıflar 
benim uzaklardan gelmiş olduğu.! dahi milletimiziıı ııa"11 börle bil
mu alaka ile dinledi va hararet-ı yük lıir e\·ldt ~·eti~tirebilmi· oldu 
le elimi sıktı. Bizlerden herhaıı- ğunu göseriı-. 

gi birimjziıı evvelce Türkiye~·e ge Atatilrktiıı dı~ politikada idea 
lip gelmemiş olduğumuzu sordu. j li bütün milletler ara>11ııda kardt•ş
Bir İngiliz meslekda~ım ile ben lik ye bütün cihanda •ulh leoiAi 
müsbet cevap verdik. Bunun U- idi. Eğer bültiıı milletler bu ideale 
zerine İsmet İnönü, "o hald& ev- ı;ahip olacak olurlar<a bunun ta
veuce geldiğiniz zamırnkl Ttirkiye hakkuk edebileceğine ben lama
ile şimdiki Türkiye ııra•ındaki far miyle kaniim. Herhalde Türkiye 
kı görmil~•linlizdbr., dedi. bu bü~·Uk fikrin tahakkukuna ça-

Jl!eslekta,ım: "Terakki muaz lışmaktan birıın fariğ olmıyacak

zamdır, milletini1. bu inkişafla tır. Millet Atatürkün açtığı yol
mağrur ve müftehir olabilir ... de- da yürüyecektir. Atatorkün a•ll 
dl. kalbinde yanmı~ olan ateş lıizim 

İ~met İnönüniın ı;ima•ındaki le hepimizin kalpleriM sirayet elmi~ 
bes•üm memnuniyet hi<lerini ifa tir ve bu mukadde• ateş' hiç bir 
de ediyordu ve: zaman ~öıımiyecektiı-. Ata!ilrkün 

"Vous ete• tropaimable., dedi. milleti hakkında ba.ledfgl sar..ıl

Müşar!lnileyh pek yava1 konuşu - maz imanı ben de besliyorum. o. 
yor ve kendisinde bir kumandanın nun fazlletlerl bütün ill<'l&nlığııı 

azametli tavır ve hareketinden e-I hayrını istihdaf etmektedir. 

.Sayfaı S 

General Kazım 
Karabekiri 
Ziyaret 

(Ba9tarafı 1 İnci Myfaınızaaı 
hirçok hildi<tleri aydııılalıuı tama.
mile ilmi mahiyette ciddi eberler »!i
cud!' getirirken. bir taraftan da bir 
vatRnda~. bir fert olmak ıııfatiyl,. 

memleket işlerini daima en fazla a
lüka duyarak takip ettim. Şımdi ye
nid.Pn sıyas! hayata git erken, bu su
reti!' milletime daha yakından biz· 
met edebilmek imklnını bulacağım
dan dolayı bahtiyarlık hlsaediyo
rum. 

Büyük Generali daha fazla po
litik aualleı·le ~at.rnı: etmiyorum. 
Yukarda sayın Generalin odasının 
bir kıı.mını bir ınüze haline getir -
ntiş olduğunu söylentiştim. Alıl.kamı 

görlince bana iU.hat Vtormek hitfun 
da bulundular: 

- .işte dedi . Bu gördüğünıiz ı[><'k 
bayrak, Kartı kalesıne diktiğlmi7. 

sancaktır. Bu kılıçlar. Karkas ve f. 
ran Azerbeycanı harekAtı esnasındH 
alınmıştır 

Şimdi içeri.si madalyalarla do:u 
bir dolabın onünd..> duruyoruz : 

- Almanların demir llallp nI$U· 

nı.. Filistin cepheınnde iken aklım 
Şu Avu•turya n şanını da Gal ya 
oepheıdndı> banıı verdiler Bu nışırn

lar da. babamın n!şanlan . Biz, böy
le cet becet ıu;kerlz Babam Kırım 
harbine gön!lllü olarak iştırak et
ıni:ı şu niı;:ını dıı oraJan a!mı0 . 

Daha SOllI'a, yine kiltüplıaneı•m 
içinde buluna!\ regımleri gosteriy•)". 
.\tatürkün, ismet İnonüniın \ "e di 
ger bazı silah ve ııol t .ka ukaJa.ı· 
!arının harp o;eııelerin dı> kendısint" 

ithaf ettikleri resimlı>r 
Bu sırada gözüm bir holı:ka t~

kımına ilişti : 

- En kıynıelli hatıralarınıd~ 
biri budur. Kara muahedeııini irnz:ı
ladığım hokka takımı ve yazı lı:all'
ıni... 

Sonra ya.va~ yava;; ılav~ edı 
yor: 

- Benim, biltün bunların ;;, 
tünde artık hakkım yok. . Biitıin 

bu eşyalar, bu eserler milzı>ain. ta 
rlhin malıdır. 

İşte belediyemiz için en şerefli bir 
program. Eminiz ki muhterem Kır· 

Çinliler Kredi Açtıktan sonra Ame- dar bu programın muvaffak icraat· 
çısı olacaktır. 

ser yoktur. Halbuki o, biıyük bir Sizlerden buradıı bütan mll
kumaııdaııdır. Müşarüııileyhten a- Jetler için hürmet ve muhabbet 
lınan umumi intıba.. kendlleriniıı hisleri beslendiği hakkıııdaki mil 
fe,·kalade sempatik oluslarıdır. şahedelerinizi ve bu babta edindi 
tntıba, kendilerinin gii•te;dikleri ğlniz kanaatlerinizi ve bilytlk nıa
mahcubi)·etle daha ziyade kuv- !emimize cihanıQ gösterdiği ali-

Generalin en fazla ehemmiyet 
verdiği §eylenlen bıri de müze dola
bında ilk yerli mab Jmlla.nmak i~m 

ya.ptırı propaganda zamanına ait 
madalyalardır: 

- Bir millet, en modeın, en ile· 
ri ilim.le mticehhe:ı olmaz, kendı sıı. 
nay\ini kendisi korumaz.~a. ilim v~ 
sanat adamları yetiştiremeuıe, '> 

milleliıı bekasından ı;üphe edilme
lidir. İlim en ~evdiğim ~eydir. Ben 
lime ve fazilete ~ıkım. Kendi ı<a -
nayiimlzi Avrupadan daha ileri gS 
türdüğümüz zamP.n. münevverleri
mizin sayısı arttığı zaman artık kor
ku yoktur. Ordu bir milletin har· 
tını kurtanr. Fakat o milleti YQ.\la
tan ve ona hayat veren şey ilim ve 
münevverler ordusudur. 

rikadan Mal Almağa Başladılar ===uu=se=yin=c=ah=id=Y=Aı,ç=ıN= 
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Hongkong, 23 (A.A.) - Çin R· 

jansı bildiriyor: 
Tı;unghua. civarında düşmana 

tesadüf eden Çin merkeı: cenahı kan 
lı bir muharebeye glrmlş ve Japon· 
lan geri çekllmeğe mecbur etmiştir. 
'büşman 150 ölü verml$ ve bin;ok 
at bırakmıştır. 

Uenhslen'in şimalinde ve Singhe 
ltln cenub kıyısında bulunan Çin 
kıtaatı da düşmanı mıığlftp etmiş· 
tir. 

Şei-Leu-Tie'de 600 Japoıı a~ke•l 
iınha edilmiftlr. 

Anhuci villyetinin cenubundaki 
'l'ungçeng geri alııdılrtan sonra, Ç1n 

iller Anking üzerine taarruza ve 
evvelemirde Japon geri hatlarını 

tehdit etmeğe başlamışlardır. 
Çin ajansına göre, askeri hare

kM Çinliler için oldukça memnuni
yeti mucip bir tarzda seyretmekl~
dir. 

Amerikanın Çine Kredisi 
Nevyork, 23 (A.A.) - Çin hü

ktlmetl Amerika fabrikalarına ticari 
nakliyat için bin kamyon sipariş et
miştir. Son defa Amerika bankal'I 
tarafından ihracat ve ithalat için 
Çine açılan 25 milyon dolarlık kre
di bu vesile ile ille defa olarak kul
lanılııui olmaktadır. 

lrlandada bir Kont Ciano 
komplo Hareketi Romaya Döndü 
tneydana çıktı 

Belfut 28 (A. A.) - BelfaM 
llolisi, ~!malt Irlandll ile İngiltere 
krallığı arasındaki rabıtayı kesmek 
.. ,ımalt Irlanda il• cenubi Irlan
dayı birleştirmek ınaksadiyle şi
llıalf Irlandanın yQk~ek ~ahsiyetle
l'J aleyhlnP mQt..veccih mülga "Iı·
landa cumhuriyet ordusu" i.ımiıı -
deki cemiyetin Aza•ı tarafından 
'töcude getirilen bir komployu mey 
dana çıkarmıştır. Noel yor!u•u ile 
lleneba.şında çıkacak olan bir ihi
ltı hazırlanmakta idi. İhtflilciler 
lllrlemento , adliye nezareti, po
lia mildüt-lyeti ve belediye dairesi 
.te dahli olmak Ozere Belfa,t'ın bü
ta:ıı umumt binalarını l~gale hazır
lanmakta ı diler. 

G eneral Franko haata 

Roma: 23 (A. A.) - Kont Ci
ano bu sabah Budap~te'den dön
m~tUr. 

Kont Ciano Yugo• lavyaya 
gidecek 

Belgrad 23 (A. A.) - D. B. 
B. Ajansı bildiriyor: 

Politik mahfillerde, İtalya ha-

rlciye nazırı Kont Ciano'nun Yo -
guslav lıa~\·ekili B. Stoyadinoviç 
tarııfından yapılan bir av davetini 
kabul ettiği Ye kanunusani ~onları
na doğru Yogu~lavyaya geleceği 
bildirilmektedir. 

A lmany a da İmparatorluk 
" pıyangoıu 

Bertin: 28 (A. A.) - Ne~redi-

len bir kararname ile, Prusya Pi

yankosu da dahil olduğu halde, bü-

Cebelitank ı 28 (A. A.) - Fi- tün piyankolar lağ,·edi!erek bunla
taro ıra.zet.eslne blldlrlldl4'ine ırıı -
~· General Franko, gırlbten e
b~m!yeUI &urette hastadu-. Hiç 

bülten ne,redilme.mlftlr. 

rın yerin& "Alman İmparatorluk 

piyankosu" adı altında tek bir mil
li piyanko ih<ias edilmektedir . 

F•ı• t • d ç k vetleıımektedir. Kendileri '.-~ ka ve iştirakten dolayı Türk mil-
i IS Jn e 0 Fran'Izca konuşuyorlar. lıurrunl:ı Jetinin kalbinin ha,<asiyet ..-e min-

v h• ç beraber daha u.»gun, yahut daha nettarlıkla dolu olduğunu memlea ım arpışma- dostane bir kelime aramak için ketlerinizde ifade etmenizi rica 

lar Oluyor daima cehd ve gayret sarfeltik- ederim. Tilrkiye namına •izlere, 
!eri giirülüyor. l\Iü~ariiııile~·h söz- ziyaretinizden dolayı te1ekkü~ 

(Baştarofı 1 nci saJ1fada) !erinde •amimidir ve hu itibarla !er eder ve bu ziraretiniziıı sonun 
etmektedir. İngilizlerle çeteler ar8- sözlı>rinin tesiri ku\'\·etlid ir. ::lfo- cu olmama<1nı temenni ederim ... 

haveremizde bize •.unları gö.Yledi: '! 1ı · ı .1 sında bugün yeniden iki musademe •• u arır yazısının son arınua 
olmuştur. "Milletin acısının mües<ir sah- Kemalizmin modern ve yegfıııe 

nesini keneli gözlerinizle gördü - lıir rejim olduğunu ve bunun nas Dün gece Arap çetelerinin sığın-

Sayın generalin, azim ve irad~ 
nin çelikleştirdiği mUtebesıılm yü
zünde, o kadar derin, kaU ve inııa
na emniyet telkin eden manalar o
kwıuyor ki, gayri ihtiyr.rl bir he . 
yecan duyuyorum. Göı:!lın bu ilim 

nüz. Elıedi şefimizin ziyaından yona! •osyaliznı ve faşizm ile mu-
dığını öğrendiği Burine şehrini 1n· mütevellit kederi duydunuz. Ata- ka~·ese edilenıireceğini de i~aret 
giliz kuvvetleri muhasara ederek zi- türk için gösterilen muhabbet ve etmiştir. 
ya bombalarının ışığı altında mıı· ============================== 
sademeler olmuş ve bu musademe
ler öğleye kadar devam etmi.ştir. 

Her iki taraftan 15 ölü ve birçok 
yaralı vardır. 

Cenine - Nablus yolu üzerinde 
bir İngiliz zırhlı otomobil devriyesi 
taşlardan örülmüş bir maniaya rast 
lamış ve bu esnada da civarda mev
zi almış olan Arapların baslon ateği
ne uğramıştır. Her iki taraf takviye 
kuvvetleri aldıklarından bu musade 
me çok ciddi bir mahiyet iktisap et
miştir. Musademe devam ediyor. 

Diğer taraftan Nablusda dtindeıı 
beri grev hareketi fiili bir mahiyet 
almıştır. Bu gre\'in sebebi dağa kal· 

dırılan 6 İngiliz hadisesi üzerine İn
gilizler tarafından alman. tedbirler
dir. Şehre İngiliz takviye kıtaatı 

gelmiş ve bunlar Arapların ttifek 
ateşile karşılaşmıştır. İki İngiliz as 
keri ve üç Arap ölmüştür. - ·-

Pariste büyük bir bırsızlık 
Paris 2:1 (A. A.) - Hırsızlar 

bu sabah iki banka vez ıedarını 
sokak ortasıncla "oyn\u~lar Ye ı ı; 

milyon Frank alıp giitürmti<lrrd r. 
Veznedar) . rda ı biri miiclataa et
mek i•tecl'i(iııdeıı ~erirler tarafın 
dan öldiiriilmü~tür 

Cekoslovakya da 
• • 
Habeş ilhakını 
Tanıdı 

Roma: 23 (A. A.) - Çeku~ -

lovakya'nııı İtalya kralı ve Habe· 

şi•tan imparatoru nezdinde murah
has el~i ta.vin etmiş olduğu yeni ı;e

fiı· B. Vlaptimi Cernıak, burıı~·a 

gelmi~. istasyonda hariciye neza
reti mümessilleri ile Çekuslovakya 

sefareti erkanı ıarafından kar11 -
laıımı~tır. 

Habeşi! tan Libyaya bağlanıyor 

Loııdra: Habe~istan harbı hak. 
kında birçok yazılar yazan a•keri 

ebperlerden Polson Newman. E

veninır Standard'da yazdığı bir ma

kalede Halıeşis!aıı ile İtalya ara -

Rındaki ııakli.\•at mesele•ini tetkik 
etnwktedir. 

"'°''wnıan. İtalya'ııın Libya liman 
lıu-ını İııgi"iz - )!ısır _ Sudan •i -

n1eıulifer hattına bağlıyacak olan 

b r yol ile llartom'u Adi.; - alıaba'-

Amerl• l...a Ja ve fazilet aıııirı Generalin od~ıııda, 
R Uı Karsa diktiği ipek sancağın üz,.,.;.-

A l 
astığı levhaya ilişiyor· 

manya "rt:RK YIL.'1AZ! .. 
Bu iki kelime onu ve onun idea.· 

Aleyhdarlıg"' l ı1nı en a~ık bir şeklide ifade ediyor. 
l urad Sl':R'l.'OG LU 

Vaşington: 23 (A. A.) - Ame- ============ 
rikanın Almanya tarafınlaıı re;ı. Yeni Yugosla v kabineai 
men yapılan protestoyu redeyle • iyi kartılandı 

mi~ olması eiyasi malwıfilde Al _ Belgı·ad 23 (A. A.) - Gazete-
manyanın 011 senedenberi Amerika ler, Stoyadinovi~ hükumetiniu 

yeniden teşkili hakkında ecnebi 
ile olan nıüna•Pbatından uğradığı 

matbuatında ~ıkaıı tef,;rleri ne~ • 
muvaffııkıy~l.,;izlikleriıı en ağm retmektedirler. Vr•:ne ırazetegi , 
olarak telakki edilmektedir. bilha••a Alman .'tiacar ,." Bulgar 

Mezkiır mahafildeki mevcut ka. matbuatında Stoyııdino\'i(in riya
naata göre, Amerikanın totalit~r setinde t~ ., ekkül edt"n yeni kabine 
devletlere kar~ı olan hattı hareke- hakkrndıı çıkan dostan~ y azl)arı 
ti yavaş yava7 tavazzuh ctmeğe tebarüz ettirmektedir. 
başlamL\ltır. A merikaııın enternr.•
yoııal i~lerde gittikçe dah~ bariz 
~ekilde vaziyet nlacaji;ı aııla~ılıyor. 
Bu işe Amerikanın me<uliyetle
rini artlırdığınd<1n Amerikan si!Ah
lanmasının .'·eni bir esas iizerinfl 
tezyidi•ıi zaruri kılmaktadır. 

.rn lıağlıyacak olan ikiııci lıir yol 
in~a etmek !asavnırunda bulundu
ğunu ve bu yolları Süveyş kana -
lında geçmeğe mecbur olmamak 
için yapacağını yazmaktadır. 

Bir haftada yaka!anan kaçakça 
ve kaçak eşy.ıt 

Aııkarn: 2~ ( A. A.) • Geçen 
lıir hafla ıçiııde Günırtik nıuhafııza 
te*kilatı, kırk dokuz l.uçakçı, hirt 
yüz dok<aıı iki kilo gümrük kaça
ğı, :ıeku kilo dört :ı;uz on yedi gram 
ııyu~turucu madde. yetmiş yedi 
altın lira, sck,<en bir Türk lira. ı, 
üç •ilah, elli iki nı&ımi, yüz ıetml:J 
•ekiz ke.sıııı hııyvaııı ile on aokia 
kaı;ak~ı lıarrnııı ele g~çiı·miııtir. 
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Noel babayı tes'itten 

manıt ne? 
Birkaç yıldır memleketimizde 

:ıe bir (Noel baba hastalığı) çıktı. 

Yediden yetmişe kadar ba?.. ka
dın ve erkek ne olduğunu bilme -
dikleri bir itiyada kendilerini kap
tırdılaı·. 

- Noel baba gelecek. 
- Noel baba geliyor. 
- Noel baba geldi. 

Diye bayramlar yapıyorlar. F:v
lerinde şenlikler tertip ediyorlar. 
Biraz daha ileriye giderek çam a
ğaçlan dikip üzerine de mumları 
yak.ınık çocuklarını bunların al
tında ı:cc·c yarılarına kadar bPk • 
letiyorlar ve: 

- Noel bab:ı .. Hediy•: gctirdı.. 
Diye onlara gfıya siirp·:z yapı~·or
lar .. 

Fakat Noel babanın ne olduğu -
nu acaba bilmiyen var mı?. 

Noel !sa peygamberin doğ-

duğu kabul edilen gecedir. Noel 
baba da Ortodok•, Protestan, Ka

tolik, Hıristiyanlarııı kendi dini iti. 
katlarını, nihayet dünya mesele~i 
malına koydukları mukaddes bir 
semboldlir. 

Hırisliyanlar için dünde, bugün 
dP Noel ve Noel baba kudsiyctini 
kaybetmemiş belki de onların mil· 

Ji hayatların~ ka·dar niifuz eden iç
timai bir mah'yet almı~tır. 

Bugün, Hıri•tiyan memleket -
!eri, bütün A \Tnpa.vı. Amerikayı 
Vl'lba'Il Uıri•ti~·an aleminin ke

sif olarak bulun<lukları mıntakala
.rı clf)]~~ı"'ak her yerde Noel'in 

ve • "oe! babanı~ 'facle ettiğini ma

nanın ayni olduğunu görürüz. 
J,a pevıınnılıeı 'n dol(duğu 

gece~ i takr!ı,en rapılnn bayramla
rı vı• ondan ist'fncle ederek tertip 

ed len . l'oel .Yortulnrını. Xoe~ eğ' 

Jenceleri ıi kendi! r;ne bırakm ık 

ve bu !arı i<e'ldi çocukları mza 
ken i r Ti, tlin! veyı. ıçUınai 1;,.r 

me.se!e halinrh telıdn etn•emek la
zımdır 

)l 1 ı1:.r·.., . hir t rir·ıı kilpa

n p ye>ı lıir ,ı ;h .• lııı~l.1dıi(ı nl
baiı gpce~i. Yl'tıİ yılı ııı ~Pl ~ekildc 

karşılamak iç"n PğlenP!im. gülelim. 
nll çok ho.~ \'e ,\'f'l'Hlde bir İ)fir. J."a

kat llıı·ı,tl\·aıılarııı dini ,.e ıctinıai 

bir nıes~le halırt· 'ukl.ıklan . 'oel 
lıalıadan k:ı~alım. 

TiLKi 
----
Şair Mehmet 

A • 

Akif lhtif ali 
Programı 

Üniversite gençlij!iııde l\Iilli 1 
"tnar~ımızın sairi Mehmet Akif icin 

ollim yılrtiin~mü olan bu a.\'ln 28 in.: 

ci günü l'rıiver8ite kqııferans sııi"-' 
nunda bir toplantı yapmaj!a ka

rar veı·ı!iklerini ~·a~mı~tık. Cenç . 
ler bu toplantının programıııı tes
bi etmi~Jerdir. 

Bunu ne~redi~·oruz: 

J - Bilyük saiı« hürmeten bir 

dakika 'üküt. 1 
2 - İ•tiklal mar'!. 

3 - itabe. "Edebıyal Fakülte-
•i ımıfesörlerinden .\linindir" 

4. - İ•tiklal mar-;ı. şiir olarak. 

5 - Çanakkale ~ehilerin 
6 - Hitabe. 

7 - Azimden soııra gönül. 
8 - Said pa~3 imamı 
9 - Hitabe. 

10 - (iüreş "A'\:n1'' dan. 

11 - J\fahalle kah,·e".J. 
12 - Bülhtil. • 
J:l - Şi r. 

Bigada kar 
Riııa. ( ll ı.,ıı,i) - Iligada dört 

ınındenberi )·ağan yağmurlardan 

Rnnra "'ahah:ı kar:-;;ı ba~lıraıı kar 24 
s:ı ~ hiç ıillrn1adan yağını~ \C 18 
ı-:untiın kadar vük:..pJıııi~tir. Soğuk 

"fırrlaıı lıeş .ı~.ıj!ı ılüsmü~ ve lodo$
la ba~lıyan pğınurlann tesirile eri 
.\en h:arları1an -;;Phrin kenarındaki 

Kocaba~ çayı kısmen ve Uzıınsıı de 
resı rle mevzii ohırak ta~mı~tır. 
Şimdilik hiçbir zarar görlilnıemek
tedir. 

;.",. I ~ i .o. ...;,. ' •.'., • { ••••••••• 

Kara Ahmet Nasıl Cihan Şampyonu Oldu? 
Tefrika No; 6 YAZAN ; TEVFiK PARS 

Kara Ahmet Ustasına Kızdı 
Ustası Arkasından Gülümsedi. - Yine Kudurdu. 
Bizim Deli.. Dedi. Kara Ahmet O günden 

• 
Sonra 's tanbulu Düşünmedi 

- Bu, senin gibi §Öhretin zir • 
vesine birdenbire yükselen her gene: 
adamın yapacağı, yapmak için sağa 
sola baş vuracağı bir ııeydir. Fakat 
unutma ki henüz tecrüben çok kıt 
ve bildiğin oyunlar azdır. 

Ben, bütün bildiklerimi .. .uıa öğ
rettim. Lfıkin bunlar tstanbulda gü 
reş etmek, tstanbulda pehlivan yen 
mek için kafi gelmez. 

tstanbul ki, dünyanın en büyük 
pehlivanlarını, pehlivanlık tarihinin 
en değerli namlarını yetiştirmiş, Hi· 
birli, sırlı bir yerdir. 

Karşında sinek gibi göreceğin en 
çelimsiz pehlivandan bazer etmeli, 
son derece temkinli, son derece us· 
taca güreş etmelidir. 

Onlarda bizim bilmediğimiz, ne 
akıl, sır ermez oyunlar, bizim gü • 
reş meydanlarında gönm!diğirni•, 

kolu bükülmez, sırtı yere gelnıec 

pehlivanlar vardır .. 
Biraz daha sabret, birkaç gür~ 

daha et, teriibelerin çoğalsın, şöh· 

retin senden evvel tstanbula gitsiıı, 
onlar seni çağırsın! 

Bilirim kanın damarlarında kay 
nıyor, tuttuğunu kırıyor, koparı · 
yor, b<>lki de tarlanda yalnız dola • 
şırken: 

- Varm ı dünyada acaba bana 
çıkacak, bana yan bakacak? 

Diyorsun 
t~tc biraz e\'\'el söylediğim gibi, 

btuılar •öhret zirvesine vaktinder 
C\"\'E·I Pri ıriş her gencin yapacağı 
ı,eyleı·dir Fakat ben istiyorum ki, 
daha birkac @reş edesin, tecriibe
ni bılgirİi hic: dPğils~ biı·az gt'nişle-
ttsin. 

Çünkıi biliyorum ki fstı:ni !la <ı· 
'yak bahar basmaz, etrafını bir sü
ı·ü in•an, bir sürü kurt pehli\'an a
lacak. belki daha ilk gürPsinrle iki 1 

oınuzun yeri bulacak. 
Amma ya\'aş yam~ kendini gös 

tereı:ek, ben'm diyen pehli\"anlan 
<la,·ul: Dum ! Demeden yeneceksin 

Fakat niçin mazinde kara gün 
!erin olsun! • j 

İstanbul mey.danlarında sırtın 
yerı• gelerek yapacağın tecrübeleri. 
kendı köyünde bir sürii Jl<'hlivan yL 
nerek. birçok güreşler ederek yap
~an da ha iyi olmaz mı? 

Kara Ahmet, ustasının acı söz
lerini önüne bakarak dinliyor, he.
sözünü kabul ediyor, ona hak veri
yordu! 

Mademki sen böyle söylüyor
sun, artık benim diyeceğim kal -
madı, fakat ne yalan söyliyeyim, 
beni davul! "Dum !,, derken yene
cek pehlivanları bir türlü aklım al· 
madı 

.~ara Ahmedin korkunç rat 
meşhur düııya şampiyon 

Pol Pons 
- Yine kudurdu bizim Deli, de

di ... 
• •• 

mış, bir yumrukta çenelerim kın· 
oağını, oltın& alıp boğacağını san • 
Jlll§tı. 

Aralarındaki on adımlık mesafa 
yi Halil pehlivan iki adımda al • 
JlllŞ, lrudurmu~ bir kaplan gibi ayı 
ıım 11.stUne saldırmıııtı. 

Her bir elinde on insan kuvveti 
olan, vah!ji bakışlarında en yırtıcı 
uyvanların cüreti okunan koca !\· 

)'l, Halil pehlivanın tereddüt etme· 
den, en küçük bir korkaklık göster- ı 
meden üzerine atılmasından birde.-. 
bire korkmuştu. · 

Neye uğradığını bilmiyen, has • I 
mının neresinden, tutacağını birde ' 
bire kestiremiyen hayvan §aşkın!·< 
geçirirken, Halil pehlivan yumruıh 
nun bütün kuvveti, iri kollarının b• 1 

tün dehşetile ayının çenelerine vur 
du. 

Birinci yumruğun te&irile şaşı 
ran, hasmının kafasına vurmak içi.1 
yerlerden taş arıyan ayıyı, gırtla -
ğından tutup, çelme ile yere vur • 
du 

Sırtüstü düşen ayı, kendini to 
parlayıncaya kadar, Halil pehlivan 
kollarının bütün kuvvetini parmak-

Ahmet, o giinden sonra ağzına. !arına vererek, hayvanın gırtlağ 
bir daha İstanbul 18.fını almamı§, na yapıştı. 
köyünün dışında giireş etmek he • Bacaklarile ayının kollarını tı 
vesi artık içinde kalmamıştı... tuyor, hareketlerine mani oluyoı -

Sabahleyin erkenden kalkıp tar du. Sol elini çenelerinin atından ge· 
!asına gidiyor, çiftini, çubuğunu ~il çiııniş kafasını yukarı doğru kası
riiyordu... yor, sağ elinin iri parmaklarile ha" 

O zamanlar, Ahmedin köyün~ çeresine yapışmış sıkıyor, bütün 
çok uzak bir yerde bulunan, bulun- kuvvetile sıkıyordu. 
duğu yerlerin en namlı pehlivanı o üç beş dakika süren bu dehşet
lan "Ayı boğan Halil., Kara Ahm~- li boğuşmanın neticesinde ayı can· 
din dillere destan olan namını is sız olarak yere serilrnlş, Hali! peh
miş, onunla güreş etmek, köyünün Jivanda da ne bet, beniz kalmış, s:ı 

1

. 

ortasında yenmek için yola çık • rarmış, eli ayağı tutulmuş, her ta 
mıştı. rafı kcsilmi~ti. 1 

Ayı boğan Halil, hakikaten kö· tşte bu va kadan sonra Halil 
yünün \'e ci\'arının en tanınınış d'!· 

P"hlivanın adı, Ayı boğan oldıı. l!''t 
likanlılarından, en yırtıcı, koparı · 

tik~e şöhret buldu, namı dillerı· 
cı, kırıcı pchlivanlarmdandı. destan oldu. 

"Ayı boğan., lakabını bilfiil hak 
KPnd: k<:iyii>ı.d~ v~ civarında onu etmiş, boğduğu ayının hikayesi ku-

laktan kulağa, memleketin bir ucu çıkacak, onunla soyunup güreş tu· 
na gitmişti. tacak bir pehlivan yoktu. 

Halil pehlirnn, bir glin köylin - Son zamanlarda is.mi duyulan 
den çıkıp birkaç saat uzakta bult:- şöhreti Ayı boğan Halilin köyünlı 
nan elmalıklara gidiyordu. bulan Kara Ahmet, glinden gün, 

Halili mPsgul ediyor, içinde muk:ıYaşı hrniiz, on dokuz ya var, 
vemet edilmez, önüne geçilmez bir ya yoktu. 
arzu : 

Hava mehtap, her taraf aydın -
!ık, fıdeta günlük güneşlikti. - Halil !l<'hlivan ! Durma yo'" 

Elindeki İl'i sopasına dayana da ~ık! Bu son hasmını görmek, omrn 
yana ylirüyor, dalgın bir vaziyette la lroy ölcü~nıek istiyorsan, önün-
elmalıklara giriyordu. de yol açık! ... diyordu ... 

Bu sırada yanıbaşındaki ağaç Ayı boğan Halil pehlivan kisbe-
ların arasından üstüne doğru yti ti omuzuna vurdu, Kara Alımedin 
riiyen bir karaltı gördii. ki:Syllne \'armak, ona kendini !•-

Kafasını çevirip bu karaltıya nıtmak i<:in yola koyuldu. 
dikkalle baktığı zaman, gözleri, bi~ Günlerce yorulmadan, durma . 

Bugünkü vaziyetinle, bugünki: dan y·· ild"· 
ayının par!ıyan gözlerile karşıla~ • ur u ... 

bilginle istanbula gidecek, tanımadı- d Artık Kara Ahmedin köyu··ııe • • mı~. o an a ne yapacağını şaşır 
gın. bilmediğin, ismini, şöhretini i- mıştı. yaklaşmış, tarlalar, henilz düve1'-
şltmediğin pehlivanlarla güreş ede· A leri süriilen harmanlar ıı·.a'".tan .,.0·· • 

yının gözlerinin i~ine baka ha· '· • " 
cek olursa, sözlerime hak verecek, k rünmeg"e ba•lamıştı. 
o zaman bu işe aklın erecektir. a gelişinden anlamıştı ki, bir adım ' 

atacak, geri kaçacak olsa, hayva ı Ayı boğan Halil, günler ailren 
Eğer beni dinlememek, muhak-

bütiin kuvveti le kor;acak, onu en•: bu .' o!culukta oldukça yııtı·aıınıı~, 
kak gitmek istiyol'SB.n, yolun açıh sinden tutacaktı. çelik vücudü, çdeta iki kat olmuş. 
olsun, damarlarında kaynıyan, be.~ yanakları solmu•tu. 
ninde oynıyan bu deli kanın hi,: Bir anda bütün ~rıerjisini bilek- ., 

!erinde, bütün kuvvetini ellerı"ndc Onu bu halile go··ren .Ayı bo • değilse orda sükünet bulsun! • gan 
Ahmet, ustasının sözlerini. yi- his•etti. Halilin kendisi olduğuua lnanmıya' 

Üzerlne dog"ru müthiş bı"r sog"tı" cak •öhreti bulutlara yt"lkselm· · ne önüne bakarak dinliyor, artık O· n ' ' ı,, 
na itiraz etmek, bir cevap vermek kanlılıkla yUrllyen, gözleri.nin içine. dünyayı yenmiş bir pehlivan oldu-
istemiyordu bakarak gelen bu vahşi ayıyı, bir • tunu sanmıyacaktı. 

j denbire tavuk gibi görmeğe baaJ~-
ri boynunu, boyunduruğa uza- ~~mmmmmmmmmiiilii'm~mmmii.mmii~(~D~e~v~a~m~ı;;v;a;r );.: tarak bir boğa boynu gibi tevek - · -

k üllc büktü : 

O halde dedi, bundan sonra 1~ 
tanbulun lafını etmeyecek, köyüm , 
<len, tarlamdan, harmanımdan b;r 
adım dışarı gitmiyeceğlm 

Kara Ahmet, ilk defa ustasına 
karşı böyle haşin dananmış, böylo> 
kestirme cevap vermiş, soğuk tavır 
almIRtı. . 

Ustasından mü8aade almadan 
yanından ayrılmıs, iri kollarını sa
vurarn k, eller mi poturlarıııa nır-.

rak sallana sallana tarlasına doğru 
yollanmıştı. 

Ustaı;ı arkasından gülümsedi: 

YILBAŞI MÜNASEBETILE 
SAKARYA • 

sıneması 

wA 

Bugün bütün küçü k ve böyU lclere MICKEY'iıı 
en güzel hediyes ini takd im edecektir . 

L T D l S N E Y' in emulo!z ıaheseri GÖRÜL'1EMIŞ 
15-00 metroluk renkli 

MİCkEY'in 1939 ŞEN HAFTASI 
ve mevsimin en müthiş kahkaha tufanı 

3 Al-- '1AB ÇAVUŞLAR EGLENIYOR 
Ço<. · çin fiat 10 kuruş Bugün ıaat 1 ve 

Halk ve Talebe Matin~le rl 
2,30 da tenzilatlı 1 

:."' ... ı.. ~ \.·.,,•:. ~":.-s ·•. ~-:_ .: • • ..., 
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L 
Romen Muhteliti Dün 
Şehrimize Geldi 

Romenler Ankara Muhtelitiİle Maç 
Yapmak İçin Ankaraya Gittiler 

Dün şehrimize gelerek Ankaraya giden Romen rııuhtelitı 

Şehrimizde ve Ankarada yılba
şı tatili münasebetiyle birkaç maç 
yapacak olan Rumanyanın Triko -
lor, Üniversite ve Yüventüs kulüp
lerinden teşekkül eden Rumen 
muhtelit fubol takımı oyuncuları 

dün saat dörtte limanımıza gel -
mişlerdir. 

Fenerbahçe takımları yapacak)•· 
rı .bu maçlar için takımların dijj'et 
kulilp oyuncuları ile takviye ed &
cekl~ri anlaşılmaktadır. 

Burada yapılacı;.k maçl:ırda 
hasılattan masraf çıktıktan wnra 
geriye kalan kısım Galatasaray ve 
Fenerbahçe kulüplerine terkcdilc
cektir. 

Rumen takımına karşı 5n <i · 
müzdeki salı günü Fenerbahçe ,·e 
perşembe günü de Galata,a> aY 
oy nıyacaktır. Rumen takımı /\ ·• 
karada pazar günü Ankar:ı. ınııh

teliti ile karsıJa,acaklar ve , ;,k· 
şanı İstanbul~ h~reket eder~k ;ı.:· 
zarte"i günü şehrin:ızde bulur:>· 
caklardır. 

Misafir futbolcu !ar rıhtımdıt 

alakadar kulüp sprocuları ve kala -
balık bir halk kütle•i tarafından 
karşılanmışlardır. Rumenler dün 
şehrimizde kısa bir müddet isti -
rahat ettikten sonra abama kal -
kan trenle Ankaraya hareket et
mi~lerdir. Rumen futbol federa,. 
yonunun son \'erdii(i b'r kararla 
bazı oyuncuları bütün kulüplerde 
oynatılamıyacağı ıçın gelen ta
kımııı kadro•unun km·veti hak'rnı- 1 da e•a.lı bir fikir edinebilmek im 

Şehrimizde yapıl:ıcak nıaçlıır"ı 

ikisi de Tak~im stactromund:ı O) 

nanacaktır. Fenerbahçe oyu~:ın -
kfrn<ızdır. Rumenlerin ~~1ırimiz<le da hakem Adnan Al:ııı, yan h·.ı · 

yapacağı iki kaı"'.'tla~ına ıçin fut- kemleri Fahrett ıı Somer \"e Xc•crl- 1 
bol fedenı•yonu ta r;ı fınclaıı F~lh'r- C czcnrlir. Galatasaray oyu •ı u ı>ıl ·' 
lıahçe ve Galataı<aray kııliiplcrı İ.<e !lakrm: .Tııri Bn•ııt v ı·ı J··ı 

tesbit edilmi~ rn h\"fiyet kendile- hmleri de Şı•vki (:ı;nl<D ,:,.' ı;,.,"ıl 
rine bildirilmi~tir. ı;aJata,arny ,.e Özbaykalrlır . 

00 00 00 

Bu Haftaki Mac ar Ne 
' 

Netice Verebilir ? 
- - .. ,. .... · 

Galatasaray - Beşiktaş 
Stad ! Taksim 
Hakem ! Aılrı aıı Akııı 

Sıı.u t: 14 .311 
Haftanın ve balla mevsimin en 

mühim maçı lıic şiiphesiı Galata -
saray - Be~iktaş karşılaşmasıdır. 

Bu maçın neticesi aşağı yu kn
rı bize şampiyonluğun kime müyes· 
ser olacağını göstermesi bakımın -
dan çok enteresandır. 

Beşiktaşlılar oyunu kazandıkla
rı takdirde hedeflerine ulaşmış ad -
dedilecekler, aksi takdirde ise Gala . 
tasarayın şampiyonluk ihtimali faz, 
ıa.ıa~acaktır. Bu macla bu iki rakip· 
ten baııka bir oyuncusu da bu iki ra
kip kadar alakadardır. Bu kliip tc 
Fenerbalıçedir. Galatasarayın kazan 
ması Sarı - Lacivertlilerin şampi -
yanluklarını ihtimal dahiline gire . 
ceklir. Çünkti Fenerbahçelilerin eze· 
il rakipleri Galatasaray ile iki kar
şılaşmaları vardır. Bu iki nıaçı ka
zanırlarsa Beşiktaşla pu,·an puvana 
olacaklar aksi halde, yani yenBdik
leri takdirde de ~ampiyon olacaktır. 

lşte bütün bu karışık meselde- ı 
rin halli bu haftaki Galatasaray -
Beşikta~ maçının neticesine bağlı· 
dır. 

Bu başlangıçtan sonra iki lakın; 
bugünkü va1Jyetlerini tetkik ed,•r. 
sek ilk karşılaşmalarındaki kuvvet

lerinin hayli arttığ·ını görüı Uz. Si 
yah - Beyaz ,.e San . Kırmızılılar• ıı 
üç haftadır sahada gördüğümü 7. 

kadroları aşağı yukarı aynıdır. Rn 
cidin bir müddeti muvakkatc içiı. 
futbolu bırnkması, Fuadın da as 
ker olması dolayısiyle oynayama -
ması kalede genç kaleci Fazılın ye 
almasına sebep olmustur. BeşıktH 
kalecisi M. Ali genç rakibine naz: 

...... __ 
ran daha tecrübeli ve daha iyidır. 

Lfıtfi - Adnan hattı Hüsnü . F~· 
ruk hatliyle aşağı yukarı ayni kuV· 
VCtll•ılir. 

Haf hattı bakımından ise Gala • 
tasaraylılann rakiplerine Musa va· 
81tasiyle ufak bir avantajları var· 
dır. 

Heı· iki ta kırnın a~ıl iş göreı·ek 
hatl•n hiç ~iiphcsiz for hatlarıdır. 

Bu hattı l•,kil "•kn oyııncubn bı • 
rer nı>er gci>dPn gecirir•ek Besikl:'• 

~nı rakibin~ naznı·an daha kU\"'\·f'tli 
olduğu gin·U!iir. 

Billıas"a Hakin Yasıtasiyle rıiiıı
diklcri bu faı·k Ga1:ıt3};c~ıa_y forla" 

!ının ve bilhassa Salim ı·e :RülenW
iyi oyunlariylc sıfıra inebilir. 

Saııa avantajı nazarı dikkate ~· 
lınarak yapılacak bir tahmin ikı , ,ı• 

kibin berabere kalmak ihtimaliııı i· 
!eri sürmektedir. ;Bu tahmin iki ta" 

kınım bilinen kadrolarına görcdır 

Duyduğumuza göre iki takınıda s· 
haya bazı ufak deği~ikliklerle ı:ıı,n· 
eaktır. O takdirde ise ha•ıgi takı • 

mın irlaı·e(•ileıinc göre iyi bir t~ · 
kııu te,;ekkül ederse kazanmak • 

t•nıali o !<adar fazlalaşacaktır. ıııl 
hassa Gu!atasaraylıların bıı """' 
bazı yeni ~ıemanlarla ~ıkacağı ı i\"•1 

yet cdilnh:kt~dir. 

Süleyman:ye - Beykoı 
St:ıd: l'rıırrhalı~e. 

Jl :ıl.t•m: lnr-t Muhittin ı\p~li 
Saat: t;) 

ilk kar~,] şm::ı!arnıda O - U bC 
rabere kala11 1'iil~ynıanıye - )3c.'· · 
koz t'hıml"n lıkte rakiplerine ti 

zaran dahn iyi bir mcYki alabilntrr 
ıt;in biriblıir·~ irq y~nnıe.~(' uğı !l~a 

(Sonu 7 nr.i uvfad• ) 
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Dünya Çocukları 
• 

Kendini Beğenmiş 
Kibirli Kızın Masalı 

Eve! zam• n içinde~ Esin ismin
de, çok gü.ıel, fakat çok kibirli b; r ı 

kız vardı. O kadar kibirli, o kadar 
kendini beğenmişti ki bütün arka· 
da~lan onun bu halinden kaçarlar 
dı. 

Bir gün Esin halasının çiftliğin • 
gitıni)ti. Çiftlikte gezip dolaşırker· 

yolu o taraflardaki ormana düştü. 
Orman çok sevimli bir yerdi. Esin 
ormanda ilerliyordu. Fakat çok geç 
ıneden yoruldu ve bir irmağın k~
nannda oturarak topladığı kır ~\ · 
çeklerinden bir çelenk ördü; saçları
na taktı ve St•nra temiz ve berrak ır. 
mağa b•tktı, ~uyun içinde kendi ak
sini görünce: 

- Oh, sahiden rıe kadar güzel
mişim! Y azik ki burada kimse yok! 

Fakat tam bu sırıı.da: 
- Ha, ha, ha! .. Hi, hi, hi! Ho, 

ho, ho! .. 
Diye kahkahalar atan sesler i

şitti. Etrafına baktı, bir de ne gör
sün birtakım çirkin, korkunç cüce· 
leı etrafını sannı~tı. içlerinden l•i
ri ellerini beline dayıyarak şöy·e 

~ö:•ledi. 

- ?avallı çocuk, sen ne 'lr 1ar 
çirkin~ir.' Çirkin old•ığun halde kib
rinJr.n kendini güzel sanıyorsun'. ... 
Sonra cürcler hep birden güldüler; 

- Kibirli kız, kendini beğenen 
Çocu1' ! diye bağri~tılar. 

BJy!e birtakım korkıınç yüzliı 

cüreledn kti1disine ~irkin dem~" 

Esin'in pek güclını• gıtt . fena hal
d~ kızdı ve hidıktle · 

dm, biz de sa na acıdık, sana yardın! 
edeceğiz. Gel büyülü suyumuzla se
ııin yi!zünü yıkayalım. Sen de bll;im 
gibi güzel olursun. 

Soma hepsi kızın etrafına top
landılar. Ellerini tuttular. Zavallı 

Esin avaz avaz bağırdı, çağırdı: 
- Yapmayınız, Allah aşkına 

yapmııyınız. dcıli. Lakin eUeeler din
lemediler. 

- Korkma, sana yardım edece
ğiz. Sen de giizcl olacaksın! dediler. 

Cüceler Esinnen kuvvetli idiler, 
zavallı ~ocuk !'llerinden kurtulama
dı. 

Esin gözlerini yumdu. Yüzünün 
üzerine biraz su serpildi. Sonra cü
celer yine güldüler, yine kahkahala~· 
attılar. Derken ortalık sessizliğe 

gömüldü. Ella Knaub iımindeki minimini Rus 
piyano dersi alırken 

OYUN: 

sinema artisti 
Esin gözlerini açtığı zaman, or

manda yapyalnızdı. Bir sonbahar 
bulutundan sızan birkaç damla yağ
mur tanesi ağaçların yapraklan Ü· 

zerinde pıtırdayordu. Esin kalktı, 
bütün kuvvctiy1e koşmaya başladı. 
Yolunu kaybetmeden eve döndü. E

Kapalı Zarfları Okuyabilir misiniz? 
ve gelince ilk işi aynaya bakmak ol- Beş altı arkadaş bir odada otu
du. Oh yine eskisi gibi idi. Yalnız i- rurken herkesin yazacağı birer sa· 
ı;inde bir baskalık \'ardı. Çünkü gü- tırlık yazıyı zarflar kapalı iken o
zelliğin çabıık kaybolur bir *~Y oldu- kuyaeağınızı iddia edersiniz. Tabü
ğunu anlamı~. kibrinden kurtulmuş. dir ki buna kimse inanmıyacak 
tu Bu vakadan sonra onu gören . Fakat siz okuyarak herkesi hayret 
l~": içinde bırakırsınız. 

- Artık, E.'in iyilesti, d•'ği•ti!.. Bakınız nasıl olacak. Evvela ar-
d;yorlardı. Okul arkf<dasları dıt onu kada~laımızın arasından birisi si
t.:ok Eevmcğe baı-:l:-H.iıirtı'. zin ortağınız olacak. Onun ne ya -

z:ı ca~ını evvelden kararlaştırırsı -
('j('j J ~NJ~ 

dım, doğrudur. Diye cevap verece'> 
tir. Fakat siz kanaat getirmek içın 
elinizdeki zarfı açınız içindekini o
kuyunuz sanki mu\'affak olmuşsu -
nuz gibi doğru imış dersiniz. F-.
kat bu esnada başkasına ait bir 
yazı okumuş olursunuz. Zarflar v, 
kağıtlar ayni boyda olduğundan her 
kes bunu arkadaşınızın mektubu 
zanneder. Sonra diğer bir zarfı alı 
rnk biraz evvel gördüğünüz yazıyı 
ezbere okursunuz. - N~ <liyoc-sı.nıız? Herkes bana "'-'"-/vvvvvvvvvvvvvvvvvvvA·· A/'A nız. Heı·kes bırer hatırlık bir yaıı 

Çok g-Utd bi~ mrnk oldıı<;umu söy- ı l ı yazaı ak zarf içine koyar ve ağızla- Tabiidir ki onu yazun da (do~-
lüynı: <ledi. Bir az da şaka rmı yapıştırır. Bu zarfları toplar - rudur) diye tasdik eder. Fakat si~ 

Cikeleı- yine güldükr, yine kah- •• Ji ken ortağınıza ait zarfı en alta ko - daha fazla kanaat getirmek içh 
kahnlar attı!aı. lr!erinrkn biri: ı Ordeğin Yaşı yıınuz. Şimdi üst taraftan bir zarf elinizdekı zarfı açarak üçüncü ya . 

~ Cüze! misin? Sen nıi güzelsi'! Ak~am yem<'ğin<ie kızarmış ör- ahrak bu zarfı açllladan arkada . zıyı da okumuş olw·tiunuz. Böyle -
Ayol scn:n m·rcn güzel? Baksana dek vardı. 1'fü;iik Ali babasına: 'ı i)ınızın yazdığı ~eye ezbere okuyu · Jikle hepsin! okumak kabildir. 1vı 
bir kere yUzibe: diimrlıiz. Bizimki - Baba, dedi, bu ördek beş ya- mız. idare ederseniz muvaffak olursu -

·····~································································· ·~ :;-•••••••k••···························································==--:::::·· 
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Elektrikli Telgraf 
Nasıl İcat Edildi? 

b1eklnk h&dlsesini öğrendiı.teı. ~~ 

::::· ~ı~:t~~:::~ulv~~~i;.1~ ı • ~'..~~:ef:~~:~ 
haber ulaştırma fıkn uzun uza ılı Vb 

meşgul etmiştir. · ~!\.'~ -
1760 da Cenevreli bir iı.lim Le~aj 

1 
~~ ' 

bir elektriklı telgraf tasavvur ve in- ~ 

~· etti. Yine Fransada Lomon, I•- ~;·~~~,~~i~~~ panyada Beton kur, Almanyada $ 
Boyzer buna benzer başka sistemler < ':;', "'?~ >';':f->;,,:-
vücude getirdiler. Fakat, statik el>1< ~; //)://///4 

' 

trikle işliyeıı bu muhtelif aletler il- '--------- --
mi surette kullanılacak şekilde ol • Nokta \'e çizgilerin kombinezonu 
madıklarından laboratuvar tecrü . bütün cihanda telgraf ve T. S. F. 
beleri mahiyetinde kaldılar 

Ancak 1832 de Samuel Mor~. z:ıına 
nımızda kullanılan telgrafın ceddi 
diytbileceğimız bir telgraf vlicııde 
getirdi. Elektrikli bir mıknatıstn 

hareket ettirdiği ve yazı yazan bir 
ucu altından bir kii.ğıt şeridi uzanı
yordu. Bu miknatısa bir enterrüp
tör vasıtasiyle cereyan veriliyordu. 
Haber ulaştırmak istiyen kimse, rr.a 
nipülatöre az basarsa, yazı yaza.., 
uc kağıd üzerinde bir nokta çikarı
yor, eğer daha kuvvetli basarsa, bu 
sefer kağıtta bir çizgi husule geliyor I 
du. 

de kullanılan Mors alfabesini vücu
de grtirdi. Bu sistem üzerine daya
nan ilk telgraf hattı 1R44 de vaşing
ton ile Baltimor arasında tesis edildi 
ve bir müddet sonra bütün Amerika 
da ve A\•rııpada yayıldı. 

Deni1.a.ltına konan kablolar va· 
sıtasile Avrupa ve .Amerika kıtaları 
biribinne hağlandı. 

Mors siHteminin yanı başında 

bir de demiryollarında kullanılan 

kadranlı bir alet de vardı. Bundan 

başka yerilen haberleri renkli işa -
retler \'eya matbaa harfleriyle ya -
zan aletler de vardır. 

t ............ stLtvoR.Mus.uNÜz.? ............. 1 
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Kaplanlara Annelik Eden 
Merhametli Köpek 

Londranın meşhur Regent par-ı 
kında çacuklara mahsus bir hay
vanat bahçesi vardır. Burada ök -
süz üç tane kaplan yavrusu vardır 
ki bunları "Lady,, isminde bir dl ; 
kap<'k emzirir ve bilyiltür. Yavru
lar pek minacık iken köpeğ!D yanı
na getirilmiş, zeki hayvan 4a b•ı 
öksUz yavrulara sanki acılllljJ gi'>i 
onları biraz koklayıp yaladık~ 
sonra hemen em.zi.ı'ıneğe ba~
tır. 

Zamanla üç kaplan yavru~u 

hıe ne gli~PI kınılınıs: Hele gözle- şmda olmalı. 1 Ve bunu kim yazdı, doğru mu? nuz. Yalııız ortağınızuı zarfını en 
rin ne kadar ~irkin: M; mavi ... Göz _ Nen·den anladın bakayım? Dıye sorunuz. Arkadaşınız ben yaL son açınız. 
~di~n~mürgihlkara~m~ı!He -D~ff~n~~. 5~EE~EEE555~EEE5~EEE~~~E~~E~~E~~~~~~E~E~~Ema••~ 

le saçların sapsarı, talı ta tala.~ı gi- - Hıç ôı değin dişi olur mu? 1 -- u -''-' . 1 // 
bi kıvırcık; sa~ dediğin km-ga ren· . -. Ordegm di~leri yoksa, benim ~ ~nfi:fj) Pren:>l'S rerc düt.Mu~fJ il 
gi gibi siyah ve düz olmalı. Hele ren· dıHlenm yok mu? Baksanıza ne ka , , 'l.15~. · . =;,'::;~i;;i~;;=:=;:jj· 
gin bembeyız, ,·üeudün hamur gibi dar S!'rt ~ıgneyemiyorum. 1 \/E · ' 0 ~ r"ııfl!!l~ 
Yumuşak, bizim koyu esmer ı-engı-ı 1<.A f) e-v/'12 pofN5fS 
ınızc göre seninki hiç, sen hak ika · Mide Bozarmı ? " t /M !'\ 
ten çirkin,in. Zavallı kız, za\'allı 1 Çocuk Anne balık pi&mede ı 
ltız !... . yenmez, mideyi bozar diyoı·dun? 

Artık &<in tahammül edeıııedi. Anne - Evet ya\'rum. 
hüngür lıUngür ağlamıya baslaılı - Çocuk - Seıı aldanıyorsuıı an • 

Cüceler: ne. Biı· sa"t evvt·1 mutfaktaki balı~ .. 
- Ağ!Jma! dediler, arka•ını ok· lan kediye verılim, hlla bir ııey ol· 

Şaıtılar madem ki çirkinliğini anh- nıadı. 1 

Birinci Kanun 

i Ali, Avs!' \"C YıMız kukl seyrederek eğleniyorlardı. Küçtik Ahmet 
~", ka ·d!'~i· dL kukla oyun.mu seyretmek istedller. Fakat bır türlü yolu 

1 
~•anııyorlar Halbuki bu yol ga.\·et kolaydır. Yolun gidiş ve çıkış nok

~l;ıı·ı birer okla işaret cJılmi~tir. Ne redPn gidileceğini bir kurşun kalemi 
•P. çızir·z 

r 
Küçük Karilerimize Hediyelerimiz 

Bu ke>1 y bu1'7laca dört hafta sıra.;iyle çı,kacaktır. Doğru bulup 
la bir zarf i~ind~ gönderenlerden 50 kariimize, derecelerine göre, gü
~l ve faydalı hediyeler vereceğiz. 

P.t.~11~~J bı;d,111'1;-c. l<o,kft1 
Ve J)J,f..ı l<Jf/( fı. 

f°.vkJf h•/Vdll. 

/JI" ONU ŞJ/t -
VcrMiyc'" kir.it. 

, • hayll otyll,ııC.oler v.ı nihay. , 
hayvaııat bahçesl.ııl ziyaret edeıı 

goc1iklara teşhir edilebilecek bir hıı 
le ırelmlı!lerdir. Resim, üç ökslls 

kaplan yavru.sile onlara annelllı 

edan "Lady,; ismindeki dişi ki;Del}ı. 

göstermektedir. 

118 88 81! 

Ağaçların kış uykusu 
Artık kı~ yaklaşıyo,. Yakında a

ğaçların yaprakları dc;ıı.il ı.,...ek. bah
çelerimiz dökJlen yapraklarla dola
cak. Yaprakların, böy!t• sararıp soı... 

ması, sonra diikfümesi nerleıı ılcri 

ı:eliyor? Bazıhrına ı•>re yaprakların 

sararıp solmas!, morı:,,~ması, kı:ıar

ması. soğumuş kar ve kışın tesirile 
oluyor. Bu söz dni(ru değ;ldir. s~ 
beb yapraklarda~,, V" k:orcfılin, ya
ni yapraklara yeşil rengi ve,cn mad
denin uğrariığ\ ri~'?'isı~i.ıktir 

Kış gele:ek k~r yağrlı m: \'C \·er
ler dondu mu, r:,'oat 1ar bahar v<:vaz 
mcvslmler.r.de rılfo~., gföi ıorrnk

tan rutubet alrmoz olurlar Yaprzk
Jarla nefes alan ağaçlar <oiiuk :ıy
lar içinde uykuya d'.ilmak ırin lııın
ları atarlar. 

Yaprak:ac dü~medt·!'l C\'Y~l uıı
ların ~\!crel<•ı indl"' b<rt,•ıım rJp(:; .'<
li\-"lcr olur. Şc-kerli ,.~ .air ınaddc

lerin ço!tunu drl arla ~öklPr en'. k 

Ve bunları Rei~cek b.,P.,rda Ycnı·ıPn 

kullaııırla•· Bunlar r•wnklarrlan re
kilfnce krolofil sarı. bi~ madıle.ı·• dii 
ne,· v& hü•·ıt'.:lckı ı.sa•·e c'e k mm ... -
laşır. 
~-./VVV"'-AA~~~~.~~~~~/V""°' ,. ........................................ . 
1 1 inci Kinun Bulmacamızın ! 
c Çözme Kuponu i 
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Muktesit Kadın 
Dostum Celali tanıyor ıuıuunuE? 

Hayır mı! ~'Ukemmel, çünkü tanı
lllll olaaydıım:, başına gelen şeyler 
d'!n haberiniz olur ve dolayısile ben 
de şimdi size bun!an anlateca.k va
ziyette bulunmudmı. 

Dostum Celil, bir insanda ideal 
olarak mevcut her tılrlü iyi vasıf
lan nefs;rde toplıyan bir kimse idı. 
Hiçbir şeye bumunu sokmaz, ı) ı 

terbiye ıt1ôrmil§, aade ve fakat mun 
tazam giy•n•rdi, Tabiati temiz, tav
n sAkindi. Yalnız bir kusuru var
dı. O da: Parasını harcamaktan kor 
kardı. 

Beni iyi takip ediyorsunuz ya. 
bu kusura, hasislik denemezdi. Zi
ra harcamak korkusu tamamen bM 
ka bir şeydir. Hasis. para kazan -
mağı ve bunu biriktirnıeği arar. 
Fakat Celil, elindeki pr.rnlara do
kunmamakla iktifa ederdi. Bu çok 
müşkül ~anatta Celal müthiş üstart 
olmuetu. Bu suı ttle vesaiti nakliye 
cihetııı.den, taksiye binmemeğl bir 
'iar edinmişti. Tramvaya da pek 
zaruri hallerde, o da bin türlü he
saptan sonra binerdi. 

Ek~riya, yayan yürürdü. Tanı
dıklaıından biri, oturduğu mahal
leden baJ}ka bir tarafa gitti ıııi o
nıınle konu,maktan vazg~erdi. 1 

Celal çok okuyordu. Fakat oku
d·ığu kitaplarda arkadaııl"rından al 
dığı kitaplardı. Sıhhatini korumak 
endişesi!~ de g (inde bir kere yemek 1 
yerdi. Onuu ilk dostu, kendisine, 
insanın umunıiy~tle ~ok aç gözlü ol 1 
duğunu ,.e biitUn hastalıkların faz
la yemek y~ııme.•inden ileri geldiği 
ni söy'ı~en bir doktordu. 

Artık Celalin bekılr olduğunu da 
ilave etemek lazım mıdır bilmem• 
Fakat bekiir kalması da evleıınıek
ten korktuğu için değildi. Yalnız, 

bütün bir ömür müddetince birikti
rilen paraları birkac ay içinde biti
ren kadınlardan birine düşmek e!l
dişesile bekar kaldığını !liiylerdi. 

!kinci doetu da, bır milyarder
di Ve istatistik mütehass'ısı idi. Yal 
ruz, o da, günün birlnde iı(fık oldu. 
Kendi halinde, faka.t çok h0;ıun1 

giden genç bir kadınla fazla atıl k& 
dar olduğun:ı öğrendik. 

Celıl.l, gen.; kadını, en küçük pa; 
tacılara götürüyordu. Bu suretle fA 
ne pastalardan blriaini yiyen se,·gi
lisinin ikinei bir pastayı isliyemiye- ~ 
ceğiııi bilıyordıı. Genç kadının ~v
gisini denemek için de hiçbir he.ıi 
ye vermiyordu. Halbuki se\•gilisi 
bundıuı uilrlyı>t edecek yeıde, bila
kis memı!un giiı iinüyordıı. "Hiç ol· 
mıwıa, 8İ7. lı->ni b:ı~tan çıkaı mak 
tHPmiy'" a,rnuz, diyordu. 

bir kadının farkı yoklu. Binaena • 
leyh, ya.rı çıplak kadın aksamları 

glyinmiyen bir kadındı. Ne mUkem
mel bir tasarruf olacaktı! Gömlrk
~iden, tersiden, berberden yana mas 
raf hiçe inecekti. Cahide, - sevg;Ji
sinin ismi Cahide idi - bir eşine te
sadUf edilemiyeıı bir inci idi. İstan
bul sokaklarının çamurlarına böyle 
bir inciyi kaybetmemek lazımdı. Ce
lal, evlenmeğe kal'ar verdi. Cahide 
de kabul et\.i. 

Cahide, geceleri yarı çıplak ge
z•.'cek diye, gündüzleri de onu ltu 
şekilde bırakmak olamazdı ya. Bu
nun için de bir çama.~ıı· ee elbise 
dolabı almak ve irerisini dold>1rmak 
lazımdı. 

Birkaç hafla içinde, bunlar hak
kında ancak nazari bilgilere sahip 
olanCelll.l, hakikatte, rob, kombine 
zon, eteklik, çorap, ayakkabı, kon
saj eldiven, şapka denilen şeylerin 
ne gibi bir kıymette olduğunu faz
lasile öğrendi. - Bunların parasını 

verdi. Küçük bir stok teşkil etlik· 
ten sonra kesesinin ağzını kapıya
cağını zannetti. \''" rahat bir nefes 
aldı. Fa kat bıı eşyaları elde edince 
karıijt, yt:nilerıni giymek ~ı·wsı,nıı 

izhar etli. Ziıa bugünkü z.:ıınand~, 
kadın csyalarının ne kadar ''."buk, 
l'skidi;;i Ye demoıle olduğu m~lüm- 1 

du. Hele Cahiclc pbi muktesit bir 1 
kadın, kumaslannı, elbiselerini, a -
yakaplarını .;oldlardan alırsa, ellJi~u 
ve çamaşır dolabtııın içindekılerıni 

süratle deği~tiımek ihtiya~ını ~.ı • 
ya cağı la bii idi. 

Celli ı. parasının su gibi akıHt'.11, 

heyecanla, korku ve dehşetle seyre
diyordu. Ve günün birinde, g~nc ka 
dın, ko.:a.•ıııın yanına gelip de, is 
miniıı seıefini muhafaza içirı, yarı 

ı:ıplak aı1.ıstiik yapmaktan v.ı.zgeç 

tiğini söyle<liği zaman, Ce!~lin göz
leri yerinden !ırlamıstı. 

Şbdi l>' .. a.rısını geceleri d~ gi)•ın
dirmek lazım gel"Cekti. Ak;,am tu
valetleri, u kumaştan yopılnuısıııa 

rağmen, bütçesi için mıitt;~ lıir rah 
ne teııkll E'deeeketl. Hele ;şe :ıaşla

mak içın birkaç tuval~t yaptırmak 
mecbnuriyetinde 1<a'ınırsa \'87iytt 
g-ayet fed ol:ıcaktı. Nit,,kiı:ı ıle ol
du. 

C<'lilırı ba$ka bir dostu daha 
vardı. O la bir avukattı. Arkada
~ının yazıhanesine gıderek, bir bo . 
sanına da;;asın1rı ııt)ye mal olacağı· 
nı ~ordu. Hukuk adamı ":)öyle 
böyle on tu,·olet masrafır.ı çıkar., 

diye C<'vep Yerdi. Ve hıçbirimiz c!~ 

zavallı Celalin, bulunduğu çıkmruı • 
dan kendisini kurtaramıayrak de -
lir<liğine şamadık. 

Ne Mdar güzel bir zihıııyettil ... --------- .-.- --
bu! Fakat Celal tercddiit "<:fivor - Müşteri var sigara yok 
du ... Ve çok da t,.reddüt etti. . Riga, ( ıı u8 usi) _ Biga inhisar _ 

Bir gün g~nç kadın lakırdı anı- Jar idareııiııde iki aydanberi Serkl
ıında, kendisinin bir dansiğde Y'll'ı doryaı, \"t on ırıindenberi de Yenice 
tıplak dan<ıede:,- b;r artist olduğu- sigara~ı b;ınıi~ buluıımaktaılır. A _ •u söyledi. ı-.,Jaıı uzun zaman geçtiği halde 

1ete ba vaziyet Cd.llin l:ıiWn le- iıu ~.,.·it ~iıraralar bulunmamakta 
reddtitlerini ortadan kaldırdı. Yan d!r inhi<llr idaresinin nazarı dik • 
'1piak bir ka.dınla tamamen çıplak katini cellıederiz. 

Genç kız CC\'&p verdi. 
- P laja! Siz bir vil!a'1ın, hususi 

yolu Uze..-indc bulunuyorsunuz. 
- öyle mi? Peki bu villlnın i~

nıi noT 
- Rosemont. 
- Görilnü,e göı-e siz b<.rad:ı o 

turuyorsıınuz? 

- Evet. 
Yabancının yapbğı bu hareket 

bir sual sorm:ık istediğini ve fakat 
çekindiğini gösteriyordu. 

- Buralara Mişel isminde biri
ıinin oturduğunu hatırlamıyor mu
ıunuz? 

- Hayır, bilınıyorum, dedi 
Genç kız yük1ek sesle: 
Den, Nanslyl arkasından göru

yordu. Yavaşça yaklaştı. 

- Umumiyetle bu adama M:ike 
diyorlar. Nevyorkta bir oyun salonu 
&iletiyor. 

- Tanımayorum. 

- Nınstnjn çehreısinin takallüs 
ettıgı belli Jdl. 

- Nere.ye ridiyon;ımua? diı:e 
IOl'dıı. 

CM~ v.rmedeo. '"'""• adanı, 

geıı~ kıza baktı sonra gözlerini yo
lun ilerisine takıldı. 

- Ben de biliyorum. Yalnız Freş 
vartere bakabileceğimi umuyor -
dum. 

-- Freşvater sizin gittiğiniz is -
tikamette değil ki. Buradan ü~ mil 
içenl;"tiir. 

- Orada otel var mı? 
- Zwn~tmem. Fakat kiralık o-

dalar var galıba. 

Nansi. lakırdıyı kapatmak isti • 
yor gibi ı:~ri <löndii. O vakit Den ye
niden ,.e kendisini saklamıyarak 

yakl~ı. G~n~ kız bir işııretle ken
disini i!urdııı mak istedi. Fakat o al
dıcm:ıdı. 

- Arkadaşınız nerede oturuyor, 
dedinız • diye sordu. 

Yabanc' soğuk bir tavırla: 

- E,;;er bilm~ olı;a idim size sor
mazdım, dedı. 

- Bı.ııa bakın, belki tesadüfe11 
bir yat üzerinde bulunamruı mı? 

- Olabilir. Birçok zengin insan· 
!arla mUnasebeti vardır. 

Nllll8i araya girdi ve birdenbire 
liddetli bir hareketl9 Dene• 

, YINISAIAR 

mm•m ııııım 
Sivasta Kanlı Bir Aile 
Faciası Oldu -----Genç,. Bir Koca Çok Sevdiği Karı

sını Aşıkile Başbaşa Yakalayınca 
Hemen Silaha Davrandı ve .•. 
Sıva& (Hususi muhabirimizden) 

- Vi!Ayetimize bağlı Zaranın kızıl 
tepe köyünde oturan Hüseyin oğlu 
Mehmet Ali henüz genç denecek 
bir çağdadır. Köyden MürÜvvet , 
adında yakışıklı bir kadınla evlidir. 
Bu suretle yuvalarının sıcak köı!e 

\erinde bir hayat geçirmektedirler. 
Mehmet Ali ziraatla uğraşmakta· 
dır. Mlirlivvete ayni köyden Kayim 
oğlu Zeynel aşıktır. Onu gizliden, 
gizliye sevmekte ve köy yollannın 
kararan patikalarında kocasından 
ayn olarak Mürüvveti buldukç:ı. 

ona içinin sızılarını ve sevgilerini 
anlatmaktadır. Aralarında bu su • 
retle gayrimeşru bir sevgi macerası 
başlamış bulunuyor. Mehmet Ali • 
nin bu i~ten haberi yoktur. H!di • 
senin vukubulduğu glinde Mehmet 
Ali evlerinin yanında bulunan, ahır 
da hayvanlarını tiınar etmiye ba~· 
lıyor. Bunu fır~at bilen karısı dı • 
şarda dolaşan aşıkı Zeyneli evine 
alıyoı·. Mehmet Ali ahırda iş,: hır,

lar başlamaz ahırın kö~esınde ya • 
nan IJmba birdenbire 8Önüyor. Ve 
lambayı yakmak için evine gidiyor. 
Bu arada evinde bazı sesler isitmive 
başlıyor. Ve lambayı bir tarafa bı

rakarak kulak \'eımiye başladığ. 

zaman karısının yabancı bir erkek 
le gönUI maceralarının serenatlari
le konuştuklarını anlıyor. Ve kendi 
kendine: 

- Vay kadın bunu mu yapa • 
caktın diye, homurdanarak ahıra 

iniyor. Ve saklı bulunan tüfeğini a· 
la.rak gözleri kararak ve derin b; .· 
yara ıle içı, sarsıla sarsıla odadan 

-

Katil Mehmet Ali 

içeri tüfeği ile giriyor. Çok sevdi~i 
karısının yabancı bir erkekle ga_:
rimeşru, çirkin b~- münasebette ol
duklarını göı erek tüfeğınl çevid -
yor, ve ateş ediyor. Zeynel de tor- ı 

!anarak yanında çıplak bulundur • 
duğu tabancayı Mehmet Aliye doğ 
ı·u uzatıyor~a da yalıı.ı.z tabıı.ııcaı.la 

bulunan kurşunlardan biri~i pat•ı· 

yor. Mehmet Ali tekrar ikinci bi: 
ateşle Zeynell ve m\iteakiben kur
şunlar ile de kuwnı öldürliyo,. 
Adliye tahkikata el koymu~ llPh 
met Ali tevkif edilmı.ştlr. 

Nf')'.l'm' NA.FtZ 

ll& 
Bursa Halkevi binası 

ihale olundu 

811 ll& 

Bursa, (Hususi) - Şimdiki par 
ti bınasının yanında yaptırılacak o
lan Halkevi binasının 70 bin liralık 
kısmı müteahhit Bay Şerife ihale 
olunmuştur. 

Maarif vekaleti müfet
tişlerinin teftişleri 
Bursa, (Hususi) - Maarif V .ı

kiileti müfettişlerinden Refik ve Os
man şehrimize gelerek sanat mekte· 
bini teftişe başlamışlardır. 

Bursa ticaret ve sanayi 
odasında seçim 

Bursa, (Hususi) - Tkaı-et vıı 

sanayi odası meclisi seçimi i<:ln dün 
bir toplantı yapılmıştır. 

Reye 279 kişi iştirak elnıiJj \'e 
ikinci münlehiııler akş,1m belli ol -
muştur. 

İzmitde hallla dagıtılan fidanlar 

lzmit, (Husu~) - Jlu sene vila
yetimiz numune fidnnlığıııda 2(» 

bin 360 aded muhtelif (idan y~ti~tl
rilerek halk:ı. te,·zi olunmu•luı·. 

=::-:-==-~-=-=-=----===========-========--=-= ----- - • • -- -
Baş, Diş, Nezle, Grip, Ronıatizma 

newalji, kınkhk 'I'• tıtltlla afnlanıaıu - derba l lceaer ' 

- - lcaltında flıade 3 kat• alıaaWlir. - .. 
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- Geliniz artık, dedi. 
Yabancı bunun üzerine tekrar 

söze başladı. 
- Buradan Freşvatere gidilecek 

yolu bana göstermiyecek misiniz? 
Genç kız sabırsızlıkla.: 
- Yolu, yukarıya kadar takip 

ediniz, ~edi. Esas caddeye çıktığınız 
vakit sağa, biraz daha ileride, sola 
sapınız 'e sonra doğrudan doğru ye 
yürüyünüz, yol şaııırmanın imkanı 

yoktur. 
Bunları söyledikten sonra De 

nin yanına gelerek: 
- Haydi gidelim, dedi. 
Ueıı. cebinden bir sigara çıkar

;lı. Yabancı adama 

- Bir &ıgara ·hter mısinız? diye 
'ordu. 

- 'l'a bii, tedd~dilecek bir şey de 
ğil ki .. Den, sigarayı fırlattı. 

Nansi, genç adamı kolundiın çe
kiyordu. Den, bunu hissetmemiş gi
bi göründü. Yabancı, hasır ~apkası 
koltuğunun altına sıkıştırarak bi .
çakmak yakmıştı. Kısa ve titrPk bir 
ziya, çökmüş iki siyah gözün, kalın 
ve kırmızı dudakların sü•lediği seı t 
ve solgun bir yüz göst(·t·di. 

Saçlarının rengi açık keHtane o
lan bu adam çakmağmı cebine yer
leştirdi ve şapkasını ba~ıııa koyd,1 

ve iki parmağiyle ..elam ,·erdikten 
sonra uzaklaştı. Nansi, kameryeye 
dıinmüştü. Deıı yerinden kımılda • 
Mamış, adamın arkasından bakıY" .. 
du. 

Genç ki' 

GENÇ Ki 7 
lı<ALl!ti 

• Nakleden: R. Gülseven No. : 27 

Şaşırarı.k ; • • 
- Bunlar·ı da ablanız nu ıöylJ-1 

di? Diye soı dum. 
- Ev~t. bıuat kendisi... 
- Olur ııey değil! Bunu bcıkle-

nlf"z<lim ! Ne sözleıimde, ne hal w 
hareketimde kendisine bu lakırdı

ları ııiz~ '~emlye sevkedecek b• • 
"ey gö~!.ermedim. Bil§.kis ... 

Bıma çekingen nazarla baktı 
- Rica ederim, size bunları söy

lediğimi anlatmayın, yoksa bu se 
fer hakikaten cezaya çarpılırım. 

- Endişe etmeyiniz. diyerek ar 
kııda.,çasına kr-luna girdim. Ban• 
karşı tnvrınt7.ı değlştirmiycc~ğiniz; 

vadedin. Diğer kardeşleriniz glH 
olmayın ... Hrpsi de pek sc,'imli, f, 
kat nasıl diyee~gıın biraz fazla ka 
palı ve dUşUncell kimseler. Siziıı 

l!lddetJi \"e tablt hareketlerinizi çok 
daha ııevlyımım. Bu defa, tffet biı 
gelincik gibi kızardı. Tam bıı ~il",· 

de bir ııu birikinti~ine dalar;,k ti, 
tttnll bııRını çamur i•·t>ı·L!r.mlc bı -
!'fi ktı. ~ır.daJı iı<t ifade et!~rP k: 

- GC!rı!iln\iz mü l<c'1)m•k b;r i~ • 
)'uran11yor ·ir:trfl c10" &}'l\klt'lnnıi: us •ı 
!anılı clPdlm. 

Yalıı z tıfotııı rnıliş<:> ı•;mdr rl -
duğıınu görünce b<·n de hızı r'i -
rümiye bac;ladıf"' f'akı1t yan ""1rt·· 
:ldeta koHar .ribı y Jrlı\ en hıı giizl' · 
kızın ~:mdi eskisln<lPn <;ok d;ıha 

fa-:la llı7.ardığın• görüyo,-dum ı~oş

kiln hemPn civnrında orkaılasları

ınıza yeti~tik. Hl'n'rn i~•·ri giıett·k 

elbi•elerimizi de~iştiıdik. 1 

Xlll 1 
Banyo lllC\"Hitııi ba~ları11şlı l"··!'I 

muz başla:ınd~ ırlik. iffeti<' abla· j 
!arı hl'r sabah nıuntazanıı1n d~n;z 

kenarına gicler~k banyo yap,yorl~r 

1 .dı. Bazı zaman ciYaıclek; komşuJaı1 
da geliyor. KalaL.Jı1' ıı;r ı:urup oı·

lalııtı senlerıcfi· lyord:ı. Ben de lı• 

zan beraber gld!yordt:m. Nec!t>n~e 

d11111ze girmekten hoşloıımırordıım. 
iffeti ilk defa olarak mavi renkll 
\-e yi\cudune sıkıca yapışan yiı•ı 

nlayo .. unun it,"ınde -gdt·dl!ğilın "f:ana.ı•. 

genı;: kızın bil' hryk~l !{ilıi muııta -
zam ı· e menıın \'lh-ııdu korşı.;;ınrla 

duı·akeldım. 

Deniz~ ginıt'-dığiıa i<-iıı Jll!L.ia ın 

<Uğinı 7.anıa.n, kuına uza.11at·ek ts • I 
taııbul gıv.ett>leri.ıi okuyordum /~. 

te ifieti nıayo ıle ilk ~,irdlığtinı gur, j 
cU,..ri arlc.unıd:ı lıuüuıe g~lf"rck dur ı 

ıhı. B.wına fiaçlıu mn dağılmam:v;ı 
icin bir- tül 1'd.rmı~tı. 1 

- Denize gir mı yor 
di}'! . rdu. 

• Hayır! 

nıusunuz., 

- \"aı. 1 k, Oyt"" ist- :-ciıın ycrinıl.t

Şıikrii Tky g~"'celc 
Benim Yt!rin1e ıoi 

1 

Bıı :-~özlc··d~!l hir ;.ey arıhını~ı 

mı~tım. Fal:at bcı ~:raıl:. ;;ü•cl Kıı . 
zinim suya glriyorJu. \Te ıicı-h•tl 

b:ına 8Öylcmck i ı..Oiği şeyi farkel 1 

tim. Civardakı bir ~ift!ı1<te n haf' 
olan ve Şükrü ismini taşıyan lı ı 
ge:ıı·, iffetle denııT!e kıli.Jıt;ı mü•I 1 

detçe yanında bu!u.ıdu. D:~ k .. ı:e ı 
taranmış saçları b·ız~lmasın diyo 1 
başım dik tutarak yüzen bu ad;rı 1 

sinirlerime dolrnr:uyordu. Genç kı-

- Rica ederim ıu1.ılı: gdiniz, <li
ye bağu·dı ve yanına gelince de lıid
d.,tli bir taı·.ırla 

- Bu şahıeta konuşacak ı:e gibi 
bir meziyet buldunuz, dedi. 

Kendinizi muhakkak ele mi ver
mek istiyorsunuz? Zabıta egkiillnizl 
biliyor. K:ır~ınızdakinin bir za.bıta 
memuru olduğunun farkında değil 
miydiniz! 

Den, başını salladi. 
- Bu adam polise mensup birt~l 

değildir. 

- Hiç olmazsa beni düşünme • 
liydiniz. Sizi geri ~ektiğim sırad:!, 

ona si-;ara. VC'rm~k, aklını bunu al· 
mıyor. 

Yüzünü göımek istiyordum. 
Ra•tladığım adamların, bilhassıı. mıi 
tece3bid kimselerin çehrelerini tet· 
kike bayılırım. Eı;ki bir adetimdir. 

Bu •ırada, yaıılaı-ma doğm bi· 
risinin geldiğinı gördüler. Gelen yü • 
sek bovlu bir u~ak idi. Ker.dileriı i 
Mrs. Brenzlerin bekledif,ini söyledi 
Yavaş yavıı~ yola l<oyul.:lular. 

Den: 
- Deminki '<•lanı lK>li> değil, bıı 

muhakkak, aı:1 ı · · :ıi!ir ve Afi· 

zın yanındaki hareketleri au ilıltUn· 
de düz durmaaı için vücudunda'\ 
tutması blitün bunlar beni ç!!eden 
çıkarmağa başlıyordu. Bir tara.f • 
tan dıı. Hfet bu adamın barcketle
rind~n hoşlımıyo.- l[ibi duruyor, yü
züne su atıyor ve en ufak bir dal· 
ı;a golirkenvücudune sarılıyordU-

Bu man1.ıı.ray1 daha fazla sev· 
redemedim, gazetemi katlıyarıv< 

hiddetli hiddetli fırladım kittinı. 
Biraz ötedeki bahçeli gazinoya gi
rerek oturdum. Kimsecikler yok • 
tu. Hiddeti111.i haH. yenemeınlşti11:. 

Birden yanıbaş!mda, beyaz elbiee
fri i~inde ve başında hasır şaııka•i 
le iffetin belirdiğini gördilnı. 

Kendimi tuta:ııı,rnrak: 
-· Mao;allah, teb• i\: der•:>ı. Dıığ 

ru;~ her ~eriniz hım cled•m. 
Ge~ç kız ~~-,ırm <lı: 

- );eniz vaı? Ne demek i~
t ·,· orııu ~uı: ·: 

Covan ,·crmedim. Gazinodan 
fırlı~ arak kırlara doğru daldım. 

Siıı'l'lerimi tliızeltnıok için sürlit· 
ı~, nt•rt"ye gitt!i'İn1i hil!riiyere.k, yü .. 
ı-üdiim iki saat sonra köçke g~Jdi • 
l(Hı• dı· İffott. im,.: la beııi Lekk • 
d•Q'iu :: ırıHinı. Y u ımn d ıl\ı ,ı gel· 
.j 

B ı sabah b.ı ı , ka "ŞI çı>k 
lıal\3tE"t 0 ' tin ., dt.-d ·. S\l.Yle ek ). te~ 

d ginız ~PY k•.<lar ıirderlıire Jıeııi 
ıı.ız·ııo,1ti bırııkıp gi•ıncniz ter ıyeli 
b!r ttd::dna Yitkı~ucah hal't!hı~t ll~~,i
dir. ııu"H na:.oıl bir isin1 vere:.ıim; 

- Ha ıgi l•inı hoşunuza giderse 
oıı·ı v"ioıiz. Her ne kadar size kar
~· hürmette kusuı· e'lim i•e de, Lıa 
IJarııı• ve onun ismine tııulluk ed~n 
't>yiere karşı kuvvetli tnhıtamı \ıel' 
ke1• !hin edebilirim. 

-· F~aft:at rica eJrrin1, balıunıı ne 
diye ortllya koyuyorsLnuz.? 

- Peki, ŞUkrü bey rlenilen zatla 
bu ij('kilde hal'eket etlikleı·ini bili • 
yor mu! 

- Şılkn: iıeyle nıi ?. Fakat onun
la h•rnt-•ı <>ld~ğum yok ki. 

- E\ l•t. hu.n,\·o znn111.nlaı·1 n1iis· 
te<tı;ı ola~ak. 

Cıı.ıı sıkılıııı~ ırörJıwrck: 

-· Tanı' hu i, mi ho~unuza git
nıiyvr. ŞOkr!I beyi lıto snlınh lıeni 
bırn.vo ettlrmeaı iı;iıı •ec;.mi.-ıtiın. E· 
!ler tieniıt• girmiş ol~aydın?ı onun 
yerine Rizi aldcııktım . 

-- Benim kabul edec~ğ;nıi ı•n

n,dıyt•r muydunu•" Böyle •~y!P,re 

aklım ermez ln•aıı ,ıaima şeref \'9 

ha.•"iyelini :ııahı.rua etn,~li. KRr
deşler'niz •:ıiıı g•ı,; h"reket eıli· 
yorl;.ı.r ını '!. 

ırr~t Jıa,ını l:ı.ltl•nlı ve: 
- 1~uı .. l.t hir fenalık gih·n1Pı1i111 

rledi ı,, .. , <orl,e. t dü~iıneıı bir kızım. 
isterliğirli ) ::.p:l!"m. Hem Sükrü 
ı:,,, J,• banı·o yaıııııanıcla ne gibi bir 
t\•,·kalilılelik hu! 1y<Jr,;uııuz? 

FcvkalacleJ'k ıni? Hayır, bi 
IA~~ .. Lu zut ın \·aziyef, siı. n göi .. 
t~diğ'ıııiz tavırlar kar~ısında gayet 
hbit irli. Bu fiıdrde bulunan yal • 
nı7. ben dcği"nı. Deniz kenarında 

bulun•n Lir iki kişi Je bu genç hak 
knıd:ı pek iyi şozler sarfetmiyor!ar 
dı. (Devamı var) 

kiden ne istıyor? diye kendi keııdiı«' 
söyle mlı. 

Gen~ kız: 

- Ben dl' ayni suali i~imden g.· 
~iriyor<lıım, dedi. 
gözlerinin, bir ciı.ayet mahkemesi 

Fakat Den, yabancının çökmli.Ş 
güzlerinm bir cinayet mahkemesi 
salonunda, ümitsizlikle kendisin~ 
bakan \'O bulunduğu yerden 3 bin 
mil mesafede, hücresinde saatleriıı 
hayatıııı gcmirdiği bir genç adamın 
gözlerini andırdığını düşünüyordu. 

A'"X 

Bu yabancı Gerri Klavn değil • 
di. Her ne kadar gözler, kirpikler. 
~açlar ayni şek,! ve renkte idise clJ 
bunların •ah!bi daha yaııh bir a· 

clanıdı. öyle ise Klavın kardeei Eıl 
olamaz ımydı? Müşahabet LilyktÜ. 
Den, kendisini gölgede bıraktırn11' 

ğa ı;evkcıdcn insiyaki hareketin i· 
deta dua ediyordu. Yok~a. aydın • 
lıkta görünseydi, Yennl'nin kendi· 
sini aradığını bildirdiği bu adamla 

bir daha karaılaıımaaı tehlikeli bit 
gekil alf.bilridi. 

(De'l'amı ..,ar) 

l 
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Fransız -İtalyan Müna
sebatı Çok Gerginleşti 

(Batta.-afı 1 inci tayfada) 
Sureti umumlyede ttalyada h<t 

sıl olan kanaata göre Fransanın 1-
talyan tekliflerini tetkik etmeden 
reddetmesine mani olmak ve Akde
nlzde sulhu sağlamla~tıracak olan 
Fransız - ltalyan münasebetlerin; 
ıslah etmek için İngiltere tavassut
ta. bulunacaktır. 

ltalyan Nota~ındaki :\lutaliialar 
Roma, 23 (A.A.- - D. N. B. a

jansı muhabirinin öl!;rendiğine göre, 
1935 F'ransız - İtalyan anlaşması
nın meriyet mevkiinden çıkarılmıı; 

olduğunu bildiren ftalyan nota.sın -
da aşağıdaki mutalaalar bulunmak
tadır: 

1935 anlaşmaları hic;bir zam~ıı 

fiiliyata girmemiştir. Çünkü Fran -
sız hükümeti bu anla~maların me•· 
nini ve ruhunu daima ilılıil etmişti~. 
çünkü bu anlaşmaların icra mevki; -
ne konması için elzem muhtelif ip
tidai şerait temin olunmamıı;tı. 
Çünkü Fransa hükümeti, İtalyayı 
Habe~istan işinde tamantiyle ser -
best bırakacağı hakkındaki vaadine 
rağmen, zecri tedbirler politikasında 
ön ay~klık etmiştir. Bundan dola}~, 
İtalya ile Fransa arasında mevcut 
bütün meseleler muallakta bulun -
ınaktadır. O zamandanberi vukua 
g<'len hadiseler ve meydana çıkan 
davalar sebebiyle bu muallak mese· 
leler, bilakis daha ziyade vahamet 
kesbetmişlir. İtalyan hiiktımeti, t:ı 
!ebelerini, zamanında. diplomasi yo
lıı ile bildirmek hakkını muhafaza 
eylemektedir. 
l'runsız (~n'lf'tf'lrrinin Dü":l'iincelel"i. 

Paris. 2:l (A.A.) Aksam gaze-

Fransa talip mevkiinde değildir, 

binaenaleyh, kendisinden emin, ltal
yunın kendi taleblerini bildirmesini 
beklemektedir. 

rempb ga:r.ete.~i, ba.~makalesin • 
de diyor ki: 

"Fransanın ttalyadan hiçbir ic
tediği yoktur. ttalyaya yapılacak 

hiçbir teklif mevcut değildir. Zira, 
Lava! - Mussolini anlaşmalarına 
merbut umuınt deklarasyonda da 
tasrih edildiği veçhile, F'ransa, iki 
memleket arasında muallii.kta bulu
nan meselelerin katı surette halli i
çin lazımgelen şeyleri yapmıştır .. 
Bizzat Mussolini dahi, Fransa ile İ
talya arasında Afrika.ya ait bütün 
hesapların görülmüş olduğunu ka
bul etmişti. Fransa, hakkında12, 

kuvvetinden ve İngiltere ile tam te
saııüdünden emin olarak ve vicdanı 
müsterih bir t.şrzda, bunun arka -
sından ne geleceğini bekliyebilir. 

Sauen,·ein, 'lPnris-Soir,, gazet .. -
sinde yazıyor: 

yi yıkmıştır. Şimdi bilinmesi lazım-
"ttalya, ortada mevcut her şe

gelen şey, ltalyanın bu sıfırın ye -
rine ne koymak teklifinde bulunaca
ğıdır. Eğer arazi mevzuubahis edi
lecek olursa, Bonnet, bunun hakkm 
da lazınıgelen sarih cevabı vermiş 
tir: Fransız toprağından bir karıH 
yer dahı ftalyaya terkedilemez, böy 
le bir talep ancak silahlı bir anla~
mazlığa ğötürür. ,. 

DAJ,AD'\."t:J\'.IS Tl"NlS 
SEYAHATİ 

Paris, 23 ( A.A.) - B. Daladyc,. 
nin Tunus ve Kornika seyahatine 
ait program pazartesi günü kati o
larak tesbit edilecektir. Filhakika I 
Tunus umumi valisi bu hususta B. 

TENISABAH Sayta: 7 

(Battarafı 1 inci aayfada} 
bugün "19 mayıs" stadyomunda , 
pek az bir meraklı kutle•i kar~ı.ın_ 
da yapmışlardır. 

Çekilen fiki ;tür mucibince öğ
leden evvel Aydın<por - Demirspor 
ve öğleden sonra da Samsun İdman 
gücü - Adana İdmanyurdu takım
ları kaı-ııılaştılar. 

B. Senrtin hak~mliği altıııd• 

ba~lıyan Demirsııor - Aydın ma~ı

nın ilk dakikaları iki tarafın da mü 
e8'ir olmayan hilcumları ile geç
mekte iken 6 ıncı dakikada Sun -
gur Rıkı bir ~ütle Aydının ilk go
lünü yapmıığa murnffak oldu. 
Bu golü müteakip açılan Aydınlı
lar Eskişehir kalesıni zorlamağa 

ve gol adedini zi>·adele~tirmeğe 

~alı~tılarsa da Eski~ehir müdafaa
sının, kaleden topu uzakla~tırıcı 

uzun vuru~ları kendilerine gol fır
satı vermiyordu. • -ihayet vaziye
tin alyhte hir •e)'ir takip etmekte 
olduğ"unu hissedl'n Eski~ehirlilcr , 
faali)·etlerini hiraz daha arttırmak 
,;uretiyle, Aydın hücumlarıııı ber
taraf ederek ııislıi bir hakimiyet
le oyunu Aydınlıların yarı sahasına 
intikal ettirmeğe muvaffak oldu -ı 
la r. 

\'e 15 inci dakikada \'ahdet gü
zel bir sütle takımıııın beraberlik 
s:ıyısıııı > aptı. 

Yaptı'<lar• lıu golden hız alan 
Dem ·r~porlular ank Aydın kalesi
ne yerlesmis lıulunuvorlardı. Es -1 
kişehirlil,•r ehle ettikleri hu hıiki

miyctle 32 inci, :13 iincü ve 41 in
ci dakikalarda Ahmet,·Yahdet ve 

(Baştarafı 4 cü sııyfada) 
caklardır. Beykozlular ikinci devre -
ye çok ateşli başladılar. \'efa ile 
berabere kaldılar, Hilale 7 gol attı
lar. Süleymaniyeliler ise takımları-
na aldıkları ŞL~lili oyuncularla bir 
maç olsun kazanmağa uğraşıyorlar· 
sa da bu oyunlann. Takım arkadaş
larına uyamamalarından iyi bir ne
tice alamıyorlar. Siileymaniyeliler 
bu hafta kendi öz kadrolaliyle çıka· 
cakları takdirde maçın yine berabe
re bitme~i en kuvvetli ihtimaldir. 

F enerbahça - Hilal 
Slıld: Feuerbah~e 

Jlahem: :;~zi Tncan I 
Saat: 14,~., 

1 
Fenerbahçeliler bu hafta ~o~ ~~-

hat bir oyun yapacaklardır. Gunun 
en hafif takımlarından olan Hilalin 
Sarı - Lach·eıtliler kar~ısında tu -
tunamıyacaklar zannediyoruz. Hilal 
Iiler her hafta takımlarında birçok 
genç oyuncu tecrübe etmelerine rağ
men daha henüz iHtikr:ır bulmu~ 

• 
i şte 

Aksırır, aksırır, aksırırsınız; 

ıerar ~ibi olurken yeniden 2erl ıı:elir. 

• 
rıp 

böyl • baş1ar ı 

\.akit geçirmeden 

'rşı emniyetli 

ısrarla 

erip, soğukalgınhğı ve ağrılara 

ilac A S P 1 R 1 N alınız! 

değillerdir. isteyiniz! 
Fenerbah~cliler geçen hafta Ve-

SPİIIİN 
faya galip gl'lmelerine rağmen he - Aspirin'in tesirli ve hakiki olduğunu EB markası garanti eder 
nüz eski kuvvetlerini bulmuş değil-
lerdir. Onlar da takımlarını düzelt- $atınalırken dışında ve tabletlerin üstünd• 
mek için ~alışmaktadıı tar. Bu haf· @ markasının bulunmasına dikkat ediniz. 

la bırkaç yeni oyunru tecrübe ede· ••liİıı••mml.::m••••6B•••••••••••ııiı•••ll 
ceklerdır. Maçın yüzde 90 Fener - ı· h• } u M •• d •• } •• .., •• d 
bahc:enin büyük bir sayı farkile n ısar ar . u ur ugun en : 
lehine bitıor · ihtimali fazladır. 

Vefa - İstanbulspor 
Stad: ~•'rer 
Ilahem: '\.hmet Aclrm Gögdiin 
Saat: J.J.4.3 

~ı ·k•an Ile>ıeri Tutan '"' 7,5 t<'minatı 

I..ra K.Ltra K. Lira K. Şı•kli 

eksiltme 
San ti 

1 aılt'! - - G.iO - 18 75 Pazarlık 14 

teleri de, 1935 F'ransız 1talyar, 
anlaşmalarının ltalya tarafından 
arasından fm fmfmfınmmmbgkii 
F'ransanın tutacağı hattı hareketin 
Çok basit olduğunu bilrlirmektedir: 

Daladye ile görü~mek i~in pazarte- Sungurun aynklııri)·le üç gol daha 
si sabah Parise muvasalat edece!<- 1 yapınağa muyaffa k oldular. 

Haftanın mühim kar~ılaşmalaıw
dan biri de hiç şüphesiz Vefa - ts
tanbulspor maçıdır. 

~latkaıılı ıhııre 

de~tt'l'l'?·d 

Dikistirinli kola zoııo k ıo - :ı~ 700 - •i2 ~o Açık 14,30 
tir. 

!::::::=-==--=--= = 

Elimizdeki Vesaitle Talebeyi 
faydalı Yetiştiremiyoruz 

---oaıo,. ;oıo.--

!Ba,ıarafı 1 inci sayfada) 1 yi faydalı suı ette yetiştirmek müş· 
kültesi yeni olduğu için, üç senelik, kiil· 'ür. 
seyrinde bir inkişaf bulunduğu her! Ankarada yapılmakta olan tır 
sene kaydolunan talebe miktarından 1 fakültesi talebemizin 1000 ila 1200 
anlaşılmaktadır. j nii üç veya dört sene alacaktır. Fa· 

Edebiyat fakültesi üniversitenin · kat bugünkü nisbet artmasa dahi 
kurulduğu sene 167 kız ve 122 er - mevcut vesaitle yarı talebeyi istedi· 
ltek olmak üzere 289 talebeyi haiz ğimiz gibi yetiştirmek zor olmakh 
di. Bu sene 393 kız 221 erkek ol · devam edecektir. Ankara tıp fa . 
llıak üzere 614 talebesi vardır. A -
Sı! fen fakültesinin talebesini teşkil 
eden mevcut 1933 de 336 kişi idi 
lıu ntiktar bu aene 723 e çıkmıştır. 
F'. K- B. mevcudu buna ilave edilir· 
l!e 1477 talebesi olduğu anlaşılır .. 

'F'en fakültesinin en çok talebe top· 
layan kısmı kimyadır. Yalnız bu 8"

ne kimya şubesine kaydedilenler 148 
dlr. Ve bütiln kimya zümresinin ta 
!ebesi 413 dür. Riyaziye 135 fizik, 
kimya 73 tablt ilimler 101. Bu r:ı. 
kamlar memleketin sanayileşmesi . 
ilin ve tekniğe ehemmiyet vermesi -
nin gençliğin arasında gördüğü rağ· 
beti tebarUz ettirir. Bununla bera -
ber riyaziye ve fizik kimya gibi ş•ı
beler için daha çok talebeye ibti
~aç vardır. 

Tıp; en çok inkiŞaf etmiş olan 
fakiiltedir. 1933 de tıp fakültesinin 
llıevcııdu 880 ve bu sene 1853 dür 
İlıına tıp fakültesinin F. K. B. de 

ders gören miktarı da ilave edilir
ile 2574 olur ki bu üniversitenin ya
l"ısını teşkil ediyor. Hukuk fakültP.
~i Üniversitenin açıldğı yıl daha ka
labalık görülür. Mevcudu 1278 dir. 

~akat imtihana girenleri, yani fiilen 

!levanı edenleri 700 dür. Bu sene 
~llkuk fakUltesinin fiilen müdavim 
"'!ebesi 1112 dir. Bu hesaba göre 

~lizde 50 nisbetinde inkişaf varclır. 1 

~alebenin en çok tıp ve fen fakülte. 
ı~ . 
rınde inkişafı memleket için iyi 

Oltnakla beraber üniversite için bi!-

ta~•a güç!Uk sebebidir. Çünkü 
u iki fakiiltede eczacı ve dişçi da

lıiı olmadığı halde yukarda söyfo
~· -
1

1~rıı rakamlar talebenin tedris'lt 
çııı. zaruri olan hastahane ve do -
t•ııt, asistan, laboratuvar ve bun-

~ı .~ı~tu·acak yardımcıların ek • 
b kl.ıgını şicldctle duyurmaktadır. E· ı 
llıiıtJeki \'C•aitle bu kadar talebe-

kültesi pliınlarını sayın Dahiliye ve 
kili Refik Saydam bana göstereli. 
Yalnız memleket için değil dilnya 

tıp filemi için de bir yenilik ve b!r 
• ilerilik getirecektir. İstanbul üni . 

versitesi tıp fakültesi klinikleri lıcs , 
ayrı yerde olduğu için talebemh 

bundan çok zahmet çekmektedir \ 
Dün tramvay şirketinin bu işlere 

bakan müdürünü davet ederek ken-

disiyle görüştük, her sabah Cerrah 
paşa, Haseki ve Gurabaya giden ta 

!ebe sayısı 950 ile 1000 arasındadır 
Saat 8.30 da derslerinde bulunmaı, 

1 
mecburiyetinrle olan bu talebeyi 
derslerine y(•tiştirmenin imkansız ~1-' 
duğu neticesine varılmıştır. İki i.iç 
sene evvel otobüsler alınmaya te -
veşsill edilmişti. Yine bu çareye 

başvurmak hatıra gelmektedir. Ta
lebeyi fen ve tıp fakültelerinde <le 
laboratuvar ve kliniklerde ve diğor 
fakültelere seminer ve kliniklercl•ı 
daha iyi yetiştirmek ve biraz da 
kendilerini yetiştirmeye imkan bul
mak üzere kültür hakanlığı asis
tanların ve doçentlerin ve profesör
lerin arttırılmasını bir kanun tek
lifiyle temin etme yoluna girmiştir. 
Bu kanun hakkında sayın Kültür 
Bakanından malümat alabilirsiniz ., 

AydınlılaI", E•ki~ehiI"lileriıı yap
tıkları bu gollere ancak 42 iuci da_ 
kıkada Q,nHHlln yaptığı bir golle 
mukabele eclebıld'ler. 

Ayni ayarda olan bu iki takı -
mm ilk karşılaşması 2 - - 3 \"efa 
lehine bitmiştir. lst.ınbulsporlular I 

Devre böylece 1 - 2 Demirspo - ilk devreye nazarnn takımlarını ıs-
run lehine netieelencli. 18.lı etml'ler ve kun·ctıenclirmişler-

Oyuııuu ikincı yarısında yazi-1, dir. Vefalılar ise en iyi oyunların
yet yine Demirsporun lehine bir dan birkaçının C<'zalı v~ bir -
inki~af gö,;termokte idi. Fakat kaçının da hasta ve sakat olması 
bu devrerle müessif bir hadise ol- dolayıı;iyle takımlarının hayli ha -
du; fiflemesine Hebep olmuştur. Bu ma-

Aydıııın E<kişehir kalesine ka _ ~ın neti-~esi <.'.ördiincülük üzerine 
dar inen bir hiicumuııcla soliçin, hayli t~siri vardır. Vefalılar maçı 
elinde top bulunan kaleciye kas- kaybettikleri takdirde Beykozun 
di bir tekme vurması üzernie, ka- dördüncülük ihtimali fazlalaşacak 
leci sakatlandı, ve oyun bu yüz- lstanbulsporluların da altıncılık ih
den bir müddet için inkıtaa uğra- timali kuvvetleşecektir. Bugünkü 
dıysa ela, soliçiu sahadan çıkarıl - vaziyetlerine göre bu maçın 1stan
ması ve kalecinin de çabuk iyile- bulspor tarafından kazanılması ili
şerek yerini alması üzerine oyu- timali yüzde 60 yakındır. 
na teJcrar ba*landı. Hasaa 

Bu suretle on kişi ile oynamağa ıııı oo oo 
mecbur kalan Aydının bu vaziye -
tinden pek iyi istifade etmesini bi
len Eskişehirliler 65 inci dakikada 
Sungurun ve 89 uncu dakikada Ra
ufun ayağiyle iki gol daha kayde -
derck maçı 6 - 2 gibi bir farkla ka
zandılar. 

Bundan soııra yapılan Samsun 
ve Adana takımları arasındaki maç 
Adanalıların baştan sona kadar 
düzgün ve zaman zaman hakim 
oynamasına rnğmen hücum hattını 
te*kil eden elemanların fırsatçı 

olmayı~ları yüzünden Samsunlu -
larııı 4 _ 1 galibiyetiyle nl'ticelen
di. 

Yarın yine 19 mayıs stadyo
munda Eskişehir ile Samsun tukım
ları arasında final maçı yapılacak
tır. 

Bu maçın hakemi Bay Asımdır. 

Bugünkü ve yarın Haikevinde 

yapılacak maçla r 
Bugün ve yarıııBeyoğlu Halke

viııde yapılacak Voleybol maçları: 

24. 12. 938 cumuteıi : 

Senınişel B _ 'Mühendis B. 
Mühendis - A Kabataş lisesi. 
l üksek öğretmen okulu - Hay-

daı~p~~:;;a lis~~i. 

Darüş*afaka - İtalyan lise~i. 
25. 12. 938 Pazar: 
Alman lise"i - llalıcıoğlu. 

Robertkolej - Abpor. 
Seıımişcl _ A Senjorj B. 
Yeni kurtuluş - Seııjorj . 
Adalar - A - Senjozef A. 
Burkahba - Yeni Şişli. 
Eyüp - Haydarpaşa. 

l - $arlnan'elcri <ur:biııre satın alınarak 1 aıkt matkaplı da
ire cle•t<·n' ilr ~()1)0 ki o D'kistidnli kold hiz.ıları~da ;ı.ızılı u'ullerle 
ek,i tnıey knn'lııHtur. 

il - :lfuhamn·• bede'Ieriyle ınuvaKkat teıninat!arı hizalarında 
gö:-(t riln1İ!'-'.tİr. 

!Il - Fksilt ıı, 16. 1. !):39 tarihine rast'ıyan pazar!e<İ günü hizala
rında >"azılı aatlerclc Ka\,a a~ta lernzım ye mübayliat şubegindeki 
Alım ko'lıbvon .ında yapılacak~r. 

I\" - :;:a..ıııameler parasız olarak hergiirı ,;iizü geçen ~ubeden alı
nubilir. 

V - Daire clesteresi eksiltmesine iştirak emek istiyenlerin fenııl 
teklif \"e kataloklarıııı ihale gününden bir hafta evveline kadar İn
hisarlar ııınunı müchirlliğü tütün fnbrikalftr şubesine vermeleri lilzım· 
dır. 

\'T - lsteklil~riıı eksiltme i~in tayin edilen gün ve •aatlerde ~~ 
7,5 g(h·rnm~ llaralariyle birlikte yukarıda adı geçen komi"yona gel-
meleri.ilan olunur. (9378) 

Gayrimenkul Satış İlanı 
İstanbul Emniyet Sandığı Direktörlüğünden : 
Bay&n Fatmaııın sandığımızdan 11423 hesap ııumara.~ile aldıjiı 

(3950) liraya kıır~ı birinci derecede ipotek edip \'adesinde borcunu ö
demediğinden hakkıııda yapılan takip üzerine 3202 numaralı kanunun 

46 ıncı maddesinin ıııntufu olan 40 ıncı maddesine göre satılması icap 
eden Beyoji;luııda Paııgaltı mahallesinin Almadağı sokağında eski 108 

105 ve dört defa mükerrer 105, yeni 143, H5, 147, 149, 151, 153 kapı 
numaralı Kürkçü ged;ğinden münkalip kiirgir üç bap dükkiin ve iki 

bap hane ve fırrn nıaa ahırın 24 hi<sede 19 hisse"i bir buçuk ay müddet· 

le açık arttırmaya konmuştur. Satış tapu sicil kaydına göre yapılmak· 
tadır. Arttırmaya girmek istiyeıı (396) lira pey akçesi verecektir. 

:Milli bankalarımızdan birinin tcmin.~t mektubu da kabul olunur. Birik • 

mi• bütün vergilerle belediye resimleri ve vakıf icaresi ve taviz bedeli 
Ye dellaliye rüsumu borçluya aittir. Arttırma şartnamesi 24.12.938 ta

rihinden itibaren tetkık etmek istiyenlere sandık hukuk i~leri servisin
de açık bulundurulacaktır. Tapu sicil kaydı ve sair lüzumlu izahat ta 
şartnamede ve takip dosyasında vardır. Arttırmaya girmi~ olanlar, bun
ları tetkik ederek satilığa çıkarılan gayrimenkul hakkında her şeyi öğ • 

renmiş ad ve itibar olunur. Birincı arttırma 9.2.939 tarihine müı;adlf 

per~embe günü Cağaloğlunda k1ıiıı •andığımızda saat 14 ten 16 ya ka
dar yapılacaktır. Muvakkat ihale yapılabilmesi için teklif edilecek he-

delin tercihan alınması icap eden gayrimenkul mükellefiyeti ile sandık 

alacağını tamamen (".e<;mi~ olması şarttır. Aksi takdirde son arttırma

nın taahhüdü baki kalmak ~artile 27.2.939 tarihine mü~adif pazartesi 

günü ayni mahalde ve ayni saatte son arttırması yapılacaktır. Bu art. 
tırmada gayrimenkul en çok arttıranın üstünde bırakılacaktır. Haklan 

tapu sicillerile sabit olmıyan a\8.kadarlar ve irtifak hakkı sahlpleriı•in 

bu haklarını ve husu~ile faiz ve masarife dair iddialarını ilin tarihin • 

den itibaren 20 gün içinde evrakı müsbitelerile beraber dairemize bil· 
dirmeleri !fizımdır. 

Bu suretle haklarını bildi.ı·me:niş olanlarla hakları tapu sicilierile 

sabit olmıyanlar sahş bedelinin pa} !aşmasından hariç kalırlar. Daba 

fazla ma!Umat almak istiyenlerin lı38-947 dosya numarasile ııandıp:ı • 
nıız hukuk işleri servisine müracaat etmeleri lüzumu ilin olunur. 

* DİKKAT 

Emniyet Sandığı: Sandıktan alınan gayrimenkulü ipotek etmek 
istiyenlere tahmin edilen kıymetin yarısına kadar ikraz yaparak usu
lüne göre kolaylık göstermektedir. (9341) 
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1939 Yılbaşını Kutlulamağa Hazırlanıyor musunuz ? 
• lnhisariar idaresi tarafından satılan 

F sı z MENSELİ SAMPANY 
·acları (Müdafaa vergisi dahil) 

57 kuruşa indirilmiştir. 
Şimdiden tedarik ediniz. 

-~.'. - .:. .'. ·,. 

T. iS BANKASl'nın 
,..ar.Besim Ruşen---. 

errahpaşıt . Ha~. anes i Dah:ı· -
ye Mütehassı•ı Çarşıkapı 

Tramvay Durax Ahun Ap . .. 
939 K. ·Tasarruf İkramiye Planı 

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

1 İkinciteşrin tarihlerinde çekilecektir 
................ 
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T. İş Bankasına para yatırmakla, yalnız para biriktirmiş olmaz, 
zamanda taliinizi de denemiş olursunuz. 
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İstanbu1 Emniyet ~ andığ·ı Din_ ktörl ~ ğünden : 
,. fla,v .. .\ııa..;l.a ııı ~andıc·~Hll ı.d:uı ~~t1 .2.ı. hı::L•~' 11uın4ıra:-iıyic aldıJ!l 

q.t;O) J ı•a lıoı·ca lrnr~ı biriııci derecede ipo!~k eıl'p Yade:<ind~ lıorcıı· 

nu 1idl· n1cdiğindt•ıı hakkında ;. ap•: 1 takip üz'"r·nr !l202 ııunıarah ka

l!Lı.n.uıı ın ıncı ın4t<ltle'lin:u rnatufu olaıı ~!) ın(.' 111aclclı•..:.i mucihincP 

~atıln h: .. ı icabeden Galntatla .,\r;rpcanıli nıalıa'll'c:.inin 1ıl:ıhn1tuliyr yeni 

~·ersaııe cadde"indc e>ki ve yeııi 167 , 16U numaralı dıikk[LJH olan 

ki\rgir iıir evin t.ımamı. lıirbuçuk ar m!ıdtlcll~ :ıçık arttırnı:ıyn ko

rı ulmu~tıır. !)atı;> tapu •icil kaydına gut'« vapıl!naktadır. Arttırnıa· 

l a girmek istiı·eıı (HO) lira ı ıer akçcoi wr~cektir. Milli llanJ..aları

mı:<:daıı lıirinin teminat m('ktulıu da kabul oluııur. Bi l' iknıi~ lıiitliıı ,·~r

ı.dlerle lıclcdıye ı·e<imleri ve clellaHyc ve vakıf icare•i \'e 20 '"nelik 
taviz bol'çluya 11itt.r. Arttırma şıırtnamedi 27. 12. D:lS tarihıııılt•n ili

lıarcn tetkik et:uek btiycnlcrc Sandtk Hukuk iş l eri servisinde açık 

bulundurulacaktır. Tapu ~icil kaydı ve ~• ir lüzu mlu izah at da ~art

ııamedc ,.e takip dosyarnıdu \'ard!r. Arttırmaya girmi1 olanlar lıuıı 

Jaı·ı ctKik cclcrr~ r.atılığJ ı··kardan gayri ınenkul hakkında her ~e

yi ôğrcıımi~ ;,.d ,.c itilıal' olunuı-. B:rinci arttırma 10. 2. D3D tarihine 

ınii,.acl,f cuma glinü Ca!r:tlotl'luııcla kfttıı •andığımızrla saat 14 len 16 

ya kadar yapılacakltr. ;>.Itt,·aJ,kal ihale yapılabılmesi için tet~ik C· 

d lece· •edelin tercihan alınnıast icabcdcn gayri menkul mükelll'l'i

yeti ılc >anclık alacal!ını tamamen geçmi~ olması şarttır. Aksi takdir
de s n .u-tt.raııın bhlıüdü lıaki kalmak şart.) ıe arttırma ı.; gün 
(lahn tPnıdit cdil"'rek 2~. 2. 9;~9 tarihine müs,1dif salı günü ayni 

nahalrle ve nyrı snııtte on arttırması yapılacaktır. Ih arltır'llnda 

gayri menlrnl c çol arttıranııı iistünc lı•rakılacnklır. Hakhırı taııu 

,icilleriyle alı t o\mıyan nliıkadnrlaı • ve irlilak h a k k ı 
sahip! rinin \ı;.ı lı a k 1 a r ı ıe lıustı.ii)·le f a i z ve me,:ı-

rife d,ı r .dd.alıırıııı i fın tariJıiııdenitiu"l'Cll 20 glin içinde enakı Dl.İs· 

t:tcleri): berıtl•cr dail'cmız. bildirmelc~i liızım<lır. Bu suretle hak
larm. hi'ılirnıemi olanlarla hukları tapu sicilleriyle ;al>it olmtyanlar . . . 
$U\ı~ bedeliııi•ı payla~ma<ıııdaıı hP. ·iç kah!'lar. Daha fazla malılmat 
almak- i;jUyc·ılcr: !1:18 - 810 do:-ıya. nun1nrasiyie sandığımız Ilukuk 
tlerı •crvisine ırür:ıcaat etmelni üzumu i!lln olunur. 

* DİKKAT 

']~m ;,·et 8:tııciığı: · F~ntlıktan alınan gayri menk uhi ipotek göster. 

~~~ 

Tamirat eksiltmesi 
Büyükada vapuru iskelesi beklem~ mahallinin çatı ve ta-

rana~a rının tamirin ~ aid eksiltme 26112/938 pazartesi glinü 
saat 10 da Ş anl..amız binasında yapı ve binalar servisinde 
yapılacaktır. isteyenlerin şartna!Deleri almak iizere yapı ve 
binalar servisinde yapılacaktır. isteyenlerin şartnameleri al
malı. üzere yapı ve binalar s~rvisine müracaatları lüzumu 
ilan olunur. 

Keşif bedeli : 5321 lira 89 kuruş 

Istanbul Defterdarlığından : 
Seııeıik l\Iuhıı.ın 

n1en kira~il l(i 1·u 
Lira miirl leli 1 

ı:e~ikta*ta Sinanpa!;«l rnahullc~inin I\öpriiba:-;;ı Ilar
reltiıı iskelesi sokagında 130 metre muralıbaı 6-1 sa-
yılı arsa. 

Kiiçlikııazarda Sarıdemir ıııatıalJc,iııin Kılı l eçeş -
me>i •okağında e~ki 25 yeni 31 %y;lı dt•kkan 

lliiyükçar~ıda Terlik<·ilL}r soknğ"ıncla 

diikk[ııı . 

J ,j-1 sa.vılı 

Kocaınu':lt.afapa~ada Aralıacı BeyaaHl mahııllesiııin 

Kot·a :\fu"tafapa-a cadde,inde 264 ~anlı e\'. 

Tophanede • 'Pcati Bey caıld<•sinde kışla altında :JG:ı 

sayılı diikkıin. 

120 3 

10'.:! ı 

18 1 

60 1 

66 

Yukarıda gn<t<'rileıı emlak hizalarıııdaki mli<ldet \'C lwd<•ller ii7.e -

riıhlcn a<~ık ar t1rnu1 u~uı lı a\·rı a~· rı k ı-nya verilecektir .. İstl'l.; lılf•r•n ve 

şeraiti ü.2-renn1P!, isti\'elltPı-1 1 1 7:; tt·n1iııat akçelerill1 3·1-!J:1!) Jt"\ı•..:f'nl-

be ,gunü ;-.aat J 1 clıı ... \liHı J ' , :\lLı iilrlü~ünde toplanan koıni.;:yona 

racaatları. (}.!) 

ınek i<tiyeıılerc tahmin Pdilcl' kı.' nll'!İll )·art~ına kadar ikrnz y:ıp:. ·:ıı< 

u<ulüııe göre kol aylık göstcrmektc-clir • (9377) . 1 

Güzelliği hem 

Yaratan, hem 

Tamamlıyan 

Bir iksirdir. 
.Şu güzel çehreyi aydınlatan 

güneş , şüphesiz, inci dişlerdir . 

Lakin o di~ lere can veren de 

şüph (·siz, «R ADYOLİN" d i ı . 
Siz de aynı güzell iğt .. id e 

edebıl i r.!ini z , 

Sabah, öğle v~ :ık5am l, ~r 

yemek ten sonra mun tazama n 

di~leri 'l i zi fırç:ıhyınız 
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YEl"{Li MALI BUNA DERLER 
Türk Körliisunün yel;~ t irc:iıf Paııc;,rı ·u:rk FabrikaJ;. n Şeker 
yapıyor. Türk Fa br ikala r nı n ~ehderin i HACI BEK İ i{ Ha 'is Türk 
i ~çilerinin el ilc 1.01\UM YAPIY O R. Ası l yerli ma lı Luna derler. 

ALİ MUHİDDİN 
HACI BEKiR. 

Merkezi: a,hçel- apı, ı;u b•leri, l!eVOiı ! • Kara kör. Kadıköy 

-----

1939 Yılbaşı 
Hava kurumu büyük Piyangosu 

BÜYÜK İKRAMİYESİ 

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

60.000, 50.000, 30.000, 20.000, 15.000 Liralık 
ikramiyelerle 

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

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

Vakit kaybetmeden hemen biletlerinizi alınız. 

Sahibi : Ahnı.-t Cemn!~ttin S A R A Ç O G L U 

NeJrİylll müdürü: Macit ÇETiN B;ıo.!dığı yer Matbaai Ebüzziya 
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