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Bir Nutuk Münasebetile FRANSIZ BASVEKİLİNİ UTK 
Milletler Arası Münasebetlerde • 

"Fransa, Kanı için Hasistir. Faka 
Adilet izhar Etmek Adeta Hafiflik Menfaatlerinide Feda Edemez,, 
T elikki Olunacak Hale gelmiştir Hükfımet Bütün Enerjisi İle Garp Medeniyetine So 

Bu Bakımdan İnsanlar Gittikçe Vah,iliğe Doğru Verecek bir Anlaşmazlığın Hudusun~ın~~'~ı!.~!~~~~~ı 
R'.c'at Etmişlerdir Demek Pek Doğru Olur Konf C-

1
•
8
·nO kıı;;laıımı.tır. 

Yazan: HÜSEYiN CAHiD YALQIN 
B. DaJaclıcr bundan 

itin en kestirme yolunu Amcri- :::aı::•11111aı:u11m1111111:-·•·-··••r 11"1 llHIC Yakında Londraya 
:r!~rl~:~~u~e~:!:~~:::-~i:::~ 
lıaritasanın ., •• ıtınaaını menetmit ! G I d 
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Sebebi de pek basit. Avrupa hari-
taaı her gün deiifİP duruyor. Ta
l~ye buıün bellettiğiniz malu
mat yarın bir yanlıt tetkil ediyor. 
Onun için, Avrupa haritası basıl- ı 
maz ve dünya da değişmez. De
iitae bile kimse farkında olmaz. 

Bu ıık'luııe ,.e fılozofaııe tedbiri 
uzak denizler nşırı bir memlekette 
ittihaz etınek çok zor değildir bel
ki. Jt,aknt bunu A\'rupada nasıl tat
'bik etmeli ki oruda haritaları bas
tırmamak te.,ebbı.isiı hudutların de· 
ğişmesini zerre kanar garanti altı
na alam . Avrupalılar henüz bu
~un çaresini bulamadılar. Şimdiki 

fıalde bir endişe navası hüklim SÜ• 

rhyor. 
Böl•le bir Jıa,·a içinde, F'ransız 

'Mebusan l\Ieclisi Reisi M. Herriot,
un söylediği bir nutuk hakiki bir 
'.devlet adamı ağzına yakışacak bir 
'Vakar ile A vrupanın bugünkii ,·a
e;iyetini t vir <.'divor ve be.~eriyetin 
n cat 'e ~eıamcti hangi l old .. yilrü
m kl 1 1.ıcağınn i aret eyli
~ r. 

Ga rı m ıl lıir gazetecinin de
g'J. p.u lamento mües esesinin en 
yuksek m·ıkammı işgal cclen eski 
bir Rn 'el.ılin at,rzından A vrupnnın 

{eni silihlanma projesiai hazırlayan Amerika 
Cümhurreiıi Roosevelt 

Amerikanın Hakiki 
Kuvveti Nedir? 

Y. ziyetine dair i,ittiğimiz şu sözler, Yaşington: 15 (A. A.) - Har
fizerinde dikkati<! tevakkuf ı>dilnıc· bi~ c müstl•şarı "Luis John~on söy
ğe değer: !ediği bir Jllthıktd btituıı Amerika-

in Milli Müdafaa programını mü
dafaıt etmeye davet etmektedir. 

Johnson muterizlerin tearuz 

"Diiııy<Hla yuk ek hir siyaset lılnrn hitab ederek bunları Ruz\elt' 
1 

(Sonu 3 üncü sayfada) 
~ k; adal t ~ok. Sulh zamanında hi- =::===::==.::.===::===::::::=============::.:: 
le muka,. clenameleı · n kı~ meti, va
:ıdJerin eh<'mmi~ eti kalmamıştır. 

Siyasi hurril etlPr, \ icdan hürriyeti 
ortadan kalkmı. yahut k .lkmak 
tehlike i ıe maruz. İRk ııc!' ve slıı-
gftn u ulleri tekrar faaliyette. Hak 
ölüyor. İki bin senedir beşeriyeti 

Irak Başvekili Nuri 
Sait Paşa Şamda 

medeniyet ve terakki Yolu iiıerine Şam: ı:; {A. A.) _ Irak baş- BEYRUTT A BiR İÇTiMA 
gotaren c;ki Yunan felsefe ,.c kül- vekili Nuri pa~a S1lid saat 16 da Beyrut, ı 5 (A. A.) - Dört gün 
turü tehdit altında bulunuyor.,, tayyare ile Ammandan buraya gel- denberi müftfüıun makarı olan 

BugunkU fiili 'aziycti hundan mi tir. Mumaileyh Suriye hüku- "Cmıiye" de biiyilk müftu ile bii-

Pnri : 16 (A. A.) - SA&t lö 
de .Mutualite ara~ ında Radikal 
lJartisiniıı kı.içük kongresi açılmış
tır. B. Dalaüier kongreye alkı\~ 
lat' ara ında gelmiş \'e derhal söz 
almıştır. 

Başvekil, kendisine mlizah&ı·et
cen ge.ri kalmamış olan bütiln par· 
tiye tc ekkür ettikten sonra lbuıı
dan on ay önce "bu v.azifeyi kabu. 
le cok istekli,, bulunmadıiı bir 
zamanda htikumeü tefkil ettigini 
ve o zaman Cumhuriyetçi, demok
ıasiyi \e yurdl! htırriyet usullerine 
gore kurtarmağA amAde olan blı

tüıı insanlnra murac.a&t eti.iğini 

Jıa tırlatmıştır. 

Kont Ciano 

Türkiy~~in ~ski 1F rankistler T arragon 
Halep vılayetınde Ş . . 
Tatmin Edilmesi ehrını de Aldı la .... ....,,..._ ... -

• • 
Filiı~in ~onfera~saada ~yle /htilalcı Kuvvetlerin flerleyisi Bar 

bır planın Muzakeresı ' 

derpiş ediliyor selonda Büyük Endişe Uyandır 
lıondıa, 15 (A. A.) - Reuter Paııs l5 (A.A) lspnn.}ad.ı 

ajansı bil<liıi~oı: harp sahasından elen haberlerd • 
Arap malıfilleıi Fılıstin konfo· hükCimetçi j panya kuv\ etlcrima 

ro..mımda aşağıdaki esaslara mtis· 'l'ortoza ıle 'l'nrrag ne arasmdaki 
teıııt bil' ı>lıınııı muzukeresioi der- bütun cephede ı i at etmekte oldu-
oiş ctmektediıleı. ğu bildirilınek!cdır. 

1 Sunye, Fıli tin ve Erdem Katalonya hhkômd i, bütiin is· 
ihtiva eden ve merkezi Emir Ab-1 leıi ınerke1J hllkümete de\Tctmis 
dullnhm idat·esinde Şamda bulun~-, tir. Başvekıl Negı ın \ e Hariciya 
cak •>laıı büyük bir federal arap Naz111 Dcl\'ayo mu tesoa olmak 
devleti ihda.H edilmesi, üzeı·e hükmet \ alansıyaya gitmeğ.a 

2 Filistınin ınruıdasmın on hazırlanıyor. Başvekil ile Hariciye 
sene müddetle Jngiltcreye bırakıl-j Nazırı F1·anko kuvvctleıine kar11 
ması, llu ıı~ ddet zarfında Fifö:ti- müdafaayı idame cttinnek üzere 
nin cenuhundakl Necıddc bir ya- Barsclona'da kalacaklardır. 

'Sonu 3 Uocü aayfada) J'UANKt ~TI.ERtN ILERLEYISI 
> 

Claha vceiz 'e bnriz bir ı:;urette hu- metinin misafiri olacaktır. (Sonu 3 üncü .. ,.fada) 
IAsa etmek b irnz m liş k lil dur. On sc- .l'V\J\.AJ\.AAA.AAAAAAAA,.,,,...,.,,,...,..,,,...~"'-"'!...,,..,'VYV'ıtYYYY.Y'!(::C "'~~""',.,,,...'V'o.'V'o.'VVVVVVYYYVV'l"vvvvv"v"..,..,...,..,.>.AAJ'o.A.A.A.A.A.AA 

Bılbao, 15 (A.A.) - Nadar fır· 
kasınuı f evkalide seri yürüyüşü v ! 
T~ragonun işgali neticesi olarak 
Frankist kuvvetlerle dolu olarr.k 
limanda. hekliyen cümhuriyetçi İS· 
panyol gemileri tamaıniYJe e!e ge· 
çirilmi§lerdir. Şehre giren Frankis~ 
kuvvetler :ıhali tarafından büyük 

kizinci ıı· filozofları beşeriyetin 
~aiıni bir terakkiye namzet olduğu
na itikat ederler \'e etrafa beşeriye
tin islikbali h.ıkkında nikbin fikir
!eı· saçarlardı. Fakat bugünkii ha
iimir. mazinin hazı devrelerine nis
betle çok gerilemi!'l bulunduğu inkar 
irnbul etmez. 

Milletler arası münasebetlerde 
"adalet,, bulunmadığı gibi böyle bir 
emel izhar etmek bile adeta hafiflik 
telakki olunacak hale gelmiştir. Bu 
gün siyasi adamların nutuklarında 
belki adalet ve hak namına birta
'kım tekerlemeler hala işitiJir. Fa
kat bunları ne kendileri ciddiye a
f ıı·lar, ne P.klı başında geçinen kim
seler bu köhneleşmiş edebiyata ku
lak asarlar. Bu sözler safdiJler, ah
maklar \'e kurbanlık koyunlar için
dir. 

İşte alılik \'e kültür namına te
essüf edilecek asıl nokta budur. KIL. 
ietler arası münasebetlerde hem a
dalet yok, hem adalet mefhumuna 
hQrmet yok. Bu bakımdan insanlar 
aittJkçe VMhşlliğe doğru rieat et
ınişlerdf r demek pek doğru olur. 

Mukavelenamelere sulh zama· 
moda bile kıymet verilmemesi, va-1 

adlerin tutulmaması bir emrivaki, 
BliMybı Oalaid YALÇIN 
(Soaa 3 Uncii .. 7'ada) 

DDNKD MAÇLARI 

Ola ~taf • Vefa maçında Vefa kalesini• Bnünde tayaaı dikkat bir vuiyet 
[ Yazısı Beşinci Sayf amızc 

(Devamı 3 üncil sayfamızda) General Franco 
i+ii .. 

HER SABAH 

Hakikat Aydırılanmalıdır 
E krem Köniı hi.diseıi, günün batlıca mevzuu oldu. Bazı 

gazeteler, bu beynelmilel ıahteki.rın maziainde itlediii 
yeni yeni marifetlerini ortaya atıyorlar, 

Bunların en fayaıu dikkati, Ekrcın Kö ... ig'in vaktiyle iki ga
zeteciyi Ankaraya cdb ile- İaticvab etlirmeai, bir rivayete göre 
bunlardan birini tazyik ellirmea.idiı·. Bilh .. •aa im iıticvab aıraaın
da bazı mea'ul t•haiyetlerin d~ hazır bulundu1'brı iddiaaı çok 
tayanı .dikkattir. 

Ancak fU var ki, bu hidiaenin ortaya atahtının ertesi günü, 
sorguya çekilen zat, ktmaiaine atfedilen aözlerin en can alıcı nok
taaı olan :isimleri aöyleınediğinı i eri s.irdü. e. vı1ziyet efkarı umu
mi7ede bittabi fÜpheli bir hava yarattı. 

Biz, bu tüpheli havanın dafılmıuını -.·e hakikatin olduğu gibi 
ortaya çıkmaaını iatiyoruz. Bu iaimleri ortaya attıiı iddia e-dilen 
zat, timdi aözlerini aeri alıyoraa, vazife iaimleri ıucvzubahıedi
len zatlara teveccWı etmektedir. Bunlar, eier kendilerine atf~
dilen fiil ve hıareketler doğru deiilae fÜphe altında kalr.u•;nalc: 
için hadiseyi tavzih etmelidirler. 

A. Cemaleddin SARAC~LU 
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SEHİR HABERLERİ ... . 

Şelıitllıileri 
: Kat Oka1 ve.ı w.1na twı T.,,._: e imar cemiyetinin 

..... andan Haykırarak K'!..Rr{!.; ..... .,,.. 
1'1.118 lıümunda (Şehttlitleri tmar-

arıya Fır adı =~~...:;: 
- eemlJeUa ........... )ta,. 

Okurucuıarııız 
, Diyar ki ı 

''bıdam,, 
imtiyazı 

Otuz Kadar Maiyyeti Birlikte 
Atlarına Atlayıp Ko talar 

labahk miktarda lgtirak etndller-
dlr. 11uanea ilaatte. e.,ıre'• acı!-

..-. --- •••• - toplan
tı .. bir rW, iM M!lp ~tir. 
Bundan soma idare heyetinin ra· 

...... ~ .... ,....c..
... f\;,,_. wkiH • ı•W Mu· 

Ya-. ..... ~ ............ 
"Yeal 5altah canteei Yası ı,. 

mi Diweldılirliiille, 

At.ete lwtladm• mı" BeG 8ÖJ 
leJtDeeye bclar 'bekleyiniz. 

ODJarm ~ istikamette iJer. 
!•d e ela r g11zelce raponı ver·
aiL ÇaiınlUa ban& takım kuman· 
danım .. 

Bundan IODl'a takım. kunumda
nma tanı yanm aaat dreD emir ver-• 
el. Telefon maJdneel blıtmda lhize 
... M>yliyoı: eöylilywdu. 

H Uz Bilih patladıima dair bir 
emue~ 

NlhaJet talıJm lrnm•ndaıu · 
Kartmmdaki tepeden d ı 

Derleme hareketi ar. Oldukça kal -
1'aJlk. 

Tıp 

Tı~~LIJl 

Km1o 
denbire Dill'illldi . 

~. 

uuıcuıwıu bemen telefon ma -
etini, Kf\pka 

ra haykıra dı -

Kumanda be airi üstünd mem 

- Dltt19 tlatn atıldı. 
Yarım t devam eden top atı-

fi (lehrt tam bir heyecana \'el'llÜfÜ. 
Datembede ne kadar Tfirk varsa 

.._. ~ara cllkllmlf, ~k
la fllllNe b'Mlr arumdll mite... ...,,n pkta1dan bdar ba-
..... .... .. ~ ,.. l8Dra 
.... ~ ....... blriblıllria -
... ..,,, ili ..... ~ı. 
........ .... ... Wrlıılnan-
.. ... ....... lılr la.US 
tNd ... _._...,... ...... 

• ...., 'flrk).m blak-
........... ,,.,. .... n ... . ........ ... 

...... klf.BilWirpa-

.............. pbtı 
MJıtılııl .... ..... 

..... ., ..... ··~ illlle-........ ___ __ ............ ,_ 
,,.,. ..... :~-.... ....... tri-

Jna;reıercle mOez. 
rı ~ık_yamk 

arın top. ke-
zanııana dar R kuman-

., pi adeler aar ha
Y•vat llerleme

dı. (De•._ ar) 

1UO lllsik, (oda mlslll • Pi). 
11.00 Saat, AJAM, m.t.eoroıoj{ Jıa • 
berterl 18 10 MOzik (,asel IMllller -
Pi). ıs.so 14 T trk müziği (Pi.), 
18.80 Program, 18.S& Titrle müziii 
(ince saz B tPnirar, Seba faah), 

Okuynn • Tah ·n Karakuo, Ça -
JanJar: H Demwa, E. Kadri, H. 
Gür, B. ('fi r H Tokay. 

19.20 K ı ma (dokterwı B&ati) 
19.30 T mttıfli (Jdislk Pl'OS· 

ram). 

poru oJpını••lfWr. 

Rapora nazaran oemtyetln 1938 
-.ıeailllıJelq iemiz ~tı 13,"15.1 
ifa idi. Fakat .,..... 1'8lfdatı 
bu miktarı geçerek 18479.5 liraya 
baliğ olmU§tur. Cemiyet bu para 
ile geçen ._ talımlri ~ -dalııı 
fasla i§ler ,.._..,... _.,tt6ll 
kendinde bulmuetur. 
... ,_ • "~ arul 

ftllJetl _.. lma1m-~
te 't>ldugundan bu sene btıtiln inşa· 
atından daha easlı olan yollarnı 
tanzim ve tesviyeshıe elaemmtyet 
verilmlttir. 

Şehitlikte 938 eeneeinde yapılan 
Mıt8n mUsfatflleiie beraber 89 m 
talU yap!fmJifbr. Şehitlifhı yamıi
daki ıruJbe ,ıne eehttlerini ziyarete 
gelenlerin g&terdifi'. temenni UR· 
rine 750 lira sarfile btttiln bir met
cit haline ifrağ olaDmuftur. Milll 
Mldaf• Velrlletl geoen eene de 
eebitHfin iman için GOOO Ye Ha 
chmkiW ~ iman ~ ele 
2000 lira tahsfeat a)'ll'llUltJr. Bwı
dan bqka ~rtllen 18sum tizertne 
eemiyet mnmnuneainHle bUı tadi 
W yapdnuftlr. Ba Jadillt idare n 
ponmda aynca lltredilJlılltb. 

Cemiyetin 1939 bfttçesbdn gelJr 
kumu ı.aocs lira vem asarJf Jmmı 
da um 11ra tahmin edilerek tea
bit eclllmiftlr. Cemiyetin eski Ktare 
heyeti takdirlerle tekrar lbka olu
Dlftk toplantıya nihayet wrllm~ 
tir. 

••" 'lKf.\'I'l ER..-, .. •'"\f . l ·., l.JL. 

ı Ra Y - Mahur pe(lrevt. Gömlek hırsızının 
2 - Be r aia - Jlahor ı.te. 

Bir afeti ~h!'C1ker ne nttteıer1m mahkemesi 
var Din Aa1IJ9 cllSrdUncll eea mah-

3 - ltrl - Pencglh be!ıte. Hem kemeainde AbaraJda a&nlek al-
aohbeti dildar. mat bahaneatle girdijl g&nlekçi 

4 - Itri • Segib ajır 1e111at Hılmllılün dükkAnmdan bir gömlek 
6 - B. Oner _ Ney tabiini, alarak ~ l&ln1rah tumnm mu· 
'I - Mustafa laet - ._... fU'kı halremMlne blıJnhnllbr. 

Doldur litfr ey 18kJ. VU& flldm': 
8 ~ Dede - Mahur .-ka. Gönen Kbmı 1aib bir ma.tert ta~ 

adlı bllbWllll. Abu&Jda (Blldm Ylnell) tubafi. 
• - w .... ala Jlfeuklr ... 'J9 .......... slriJw ... lılr p 

la. Hm et .....,_ .,_,.Jerl aha g6alle ....,_. et-
10 - OarlUla - Rleaülr ....... -- IODI'&: 

Peaıı ..... _.. lkdw 
saaeteafltm UJ>6nlril Te ....... & 
lkd...,, ... ı.vhuı eltatlald ma
lral••• laM-'7&111 tam .......... 
vel merhum Ahmet Ce\rclet tara
fında t..u edil• • ...._ ati
yaamı ,1ne ıantecilik bayatma 
lkclanJa .. tlwlfve ..... _ ..... ,,, ......... ...,. 
ndildliindea IMhWe hı..._ iıın

.,.._ ......._ A'rlt CeNef.. .. .... ............. ........ .......,.. 
.. •• -·-· ,, 1 ·~ ..... 

••Pırtı& en. 
M fW«I iliil-, ......... ..., .. 

- Wr 

Atm.t Cevdet otı. P.-it c....w ......... _ .... ,._.._T...._ 
Aldı .... al. - Düa 11111 yok .. ? df7or . 
11 - tnkl • Blaüir fUkı • Git Kbnnın menfi cevabı tızerine W... ........ gldrar. Oıua o-W nda ,...,._ ll8ımtl ,._. dln-

almfl dtpr eden. dft wWn cıkıJor. Ken&bıl yo- da BlmUula dD1rlnmdn -ı-:.. 
11 - v.ıı.e -JDanun akalml. ran ... Jılç lılr • *it etmlJeB ,,.......-
ıa - Tana eeld • Uzma bat ye- mllteriliDe l*u mufber olarak iDii bir ~ ID81dm çıbnyor. 

fllliedl. ı&llllkleıt tophJuı Btlfintl bir g&n.. nerml ,.. .. nan w 'lll&ddebumı-
14 - llaltafa PWf - RllleJnl ...- Jelin e1aı1k oJdutmm anlaymca Ya- mmte Bntohman X"nnun maJake.. 

ID • Bir d8berdlr '-'· m,eti derhal .....,_. w dWıklndaa _.. eı devaa olammlltur. Ve 
OkuJulart Vecihe, R. Bıv, P. fJrhyarak ,..._ .oı.tai (!) nln Je- ~sabit &6rea: m•»eme n.,.. 

l'INU, B. oa. ••. KmL tine dllllYor. Bu ..... Dmn bir dört ay llaJ19 mu)ftm et 'atlı 
IO.ll a..t, ajau, mtorolo.'f __._ ~-~----------------------------llri *-' ...... (tlJdl. •.• ~~------:-~-l'Ymm~~ 

11..a. <• •11111>· Ye ilay Kurama Kon,,.e i PIJao: c.aı B..ıt. •• ' 
x-·: Orha 11onr, 
~: Ba'91'Dbea, 
ı-vu ıı.t1w .... ,.. (Do 

........ ,. 
(klllk erır.tn Şef: )ıTeelp Af)Dn) 

21.05 Konutma. 11.2' lllldlr 
1 - ,..... .......... Grin -._ ............. ..... 

v...ıırı ms ... pı•mf. .... 
1-Pml Bıhrı. •ı_..,. 

..,..tein. 
,_ >e .... P?llllım• 

Mr prkJaı • CliMAla. 
1-.Aldilla1''a 1111n .. ....._ 

..... 1 ............. , ... . ........... , ..• 
-Dmaa .......... ..,. .... 
.. tart ..... btlafn ......... 

tadJM .... .. 

,_. ,, ... _ .... ..... 
1 ............ '9*ta flbaU •thldla. ,., ••••. ,.,..? •. 
• - ıa-.- . .,. ...... . 
.. Sut, .... , ........ bm-"'° . Jllllmt ..... {flrat) .... 

.... (Bir IOlld - w .... pM>la
n), llM.14 8oa ._ ...._. w 

Bawr . __ .,.......,..,.... 

Bir köfteci 
• 

/ki kadını 
Yaraladı 

BeJUjJmlda evelkl gUa .,.._. 

hk yUısUııdea çok feci Ud ~ 
ramaı ~ "' Vüa uç itilnm 
praJ~mMP 4Ql'etile •tlatıbnıftır. 

MrkMiel'flt ....... 
köftecilik eden Mustafa, Feriha 18-
ınhıde bir k .. mla nipnJWr. l'eri· 
hma 1lir de ..,... ftl'Cllr. •real 
ytldııden ilrl nlpnhmn 80D ghler
de aram açılmJt ve bU ybden ara· 
it.nada aık ü kav..- ........... 
br. Bu !ıale mOthfe surette cam •· 
JaJan Mustafa aaat 2' e dotru b
fuuıı lyiee tittırilledikte aonra 
'hıtbqmdalrl evine phniitir. Kay. 
ııanuını evde bulmaca buna cam 
mkılan ııu.tafa bir tnlJeye somur
mak otm~ NJoin 8Qll;l1U'ttl 
juuu soran Jraypanama ve nilu
hsma çok sert cevaplar veren Mua
tafaya DJ"DMI p ..... lr ~
ee if matldt lıb' mlhuı"•1& iılkı
Jlp etmiltb'. 

BirdenbJre lııJçll""' -- .... 
tafa Od ki!Jinin e.rtm ....... ve 
iki kMmla earllaf w lıııplrh .utar 
amz arumda • bir m~ı 
baelamlfbr 

Altalta üatUate ~ ... 
çak her UçlaUn de muhtelf yerle
rtndee Jara1aıunwae aelMip ~ 
tur. Etraftan yetteenler tarafmdan 
b'9pellar tutulunca her ügl'oGn &. 
,..... ~ 8&'WerM ~ 
ye ..,~ 

ErlQlida r ya 
Oturan ı1t1urlar 
Kurtarılamadı 

Bllyük fu1ma ...... Bnılll 
Bm•nmda .kal'aıJ& otana ........... 
den Kaplan, Mete, Galata, Samsun 
ve Şaban vapurJan hAIA kurtanla
maımetır. 

EreiDde ild tahllaiye geml8I ka· 
,.,.. otana .. ..,.... kwtarma-
fa çahşmaktadır. 

Süıner vapuruna fenni muame
leal bltmil, klmtlr ylkletilmeaina 
mU.ade edthntetlr. 

ahi:yettedllr. 
Daha ımdiden Mısır, lw,a ta

r f ndan kutatıllllakta, fatlat nji-
m , L b dan S kanalına, 

d " w D ... ialanna ..... fa
ali ~ buJaıiınllkıtadw. Bil 'ftzlJet 
Jı1 rm yubrdakl tedbirlere IJlr an 

9e1 te~ 1 etnıelı ve mı.tltlea
d nnek tçı athatıe pıı.- mecbu
r etini tahmil etmektedir. 

Ba aebeptend(r ki Jluar Ma1fJe 
nazın yaptıtı beyanatlarda ......._ 
keli• bUtb Ml'98t menbalarmı bu 
ite banedeeellnl, fakat bana ıas
ken de memleketin lktaladf ftslye
tlnin normal aeyrlnl bosmaıla lta
ıeket imkhlarmı ~ lllJ· 
Jemektedtr. .. ............. ... 
..uy. .............. ... 
ıoatma iJenelBt bir 
plinın kabullnll istlıu.at ' fWUr. 
Bet BeM lwlne 9 h19t 8Mct* 
7ianl ..,_ .1811' llNhk bir ..... 
4aw tz' IHt 1Mı ite 'tDIMIBnik, 

~~ netiee elank ..... ordun --
duna 50 bin ldfl7• IMlla IDiJdla ı... 

Jki JllDkesici yıJraland, ~ 
POLİSTE .. 

l K 1 I S A ·1 ! ~- L t-. R l Petah ............ Blattadn
de lliriniD CMıllhıdeD ıa lira puuım 
plan lld Jallkeaici ıaJrahnm11tcr • 
ŞehudehllPM'ald l'erala ..me.a .. 
........ illtiJıa .. it fflftdm 
Clbrdlil PortflJI im • ma ı--
nmm wrdlktm ._.. portf6Jbü 
.... ..... dit cebim koy ..... 
Bunu s6ren iki yank81icl Jılaatafa 
ve Ruba derlaal faaJIJete llPD ... 
Jerdlr " derhal ... portfa.flal 
cebtbda ---~. 

İlbl bira PC larlDna varan 
J!'a\ derJaal polae laüer ........ 
,. iki .acı. p 8IÇmeden yek&
......... Blmlardua )(uatafa.. 
ma eeblnde m llra tewmUe ........ 
...... J'abt pmtt'ly ..,....,. 
)Oktur. ... .....,,._. ..... 
JWUl:JI 8 ' W.11 ••laMI '* ~ .,. ........... .... 
.............. k ..... .., .. 

••ı' ..... . 
y ............ ........ 

... Wde4111ia ...... nw'Mlt ..,,, ..... 
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16 KANUNUSANi - 1119 
1'&1'1SA•AH 

~ = ....... ~ .............. 
·Amerikanın Hakiki 

Bir Nutuk 
Münasebeti le 

{Battarafı 1 inci MYfada) 

Kadıköyün İmarına 
Yakında Başlanıyor 

Kuvveti Nedir? 
mü_,;ahededen ba~ka bir şey değil- ı• k 
dir . Hatta gariptir ki bu acı hakika.- S ele Meydanı Park Haline Geti

' rilerek, Gazinolar Yapılacak 
Amerika Harbiye Müsteşarı Silah
lanma Lehinde bir Nutuk Söyledi 

(Bqtaralı 1 iad .. ,.Eamnc ... 9 
ııoktalarıurn daima kuvvelçd da1rn ı 
)'ilksek veya mü..:avi olan de\'let -
terle çarpı{lmıyacak şekillerde in-

İ tihap ettiklerini isbat ettikten ~oıı
~ra Anıeri1rn haklarma ria~·el edil
~ me.cü iç.in milli müdnfaaıım ktl\ \et
~ Jendirilmc j ltii~ım gclcliğiııi siiylc
J.mi~lir. Hatıh iddialarını btiytik 
1 harpteki vazİ\•cte dair ~iındh e l..:ı
i dar ne:·n·l!di1~1emiı- ol~ıı e\•ı·a'ka 
i tinat ~ttirmiştir .. Bu cn..ıl, mı'-1 
yanuıda Arn rikamn müd.:haJe,..· 
üzerine '"lind~nburg'' ve ''Luden
dorf,, tarafrndan dermcyaJı edilen 

mutalealıırı bir y,csilrn buluıım:ı k
tadır. 

Bu geııeı:alleı· o 7.hm~m Ameri

ka tnr.afınd:ın yapıhıcak müd:ılrn -
lenin ehemmiyet·iz olrluğn lrnıı.ıa-

tini izhar ctmi.)crdi. Almau clo-i 
nıııımasınuı sefi olnn \'on Hulzen-~ 
dor~ ~ z.nman Kayzcrc ::ö} lr• siıy-ı' 
ienı~ü; , 

- Rir t~k Aınerikalmın bile
1 

k,trayıı a\·ak ba,.:;mıyacağına dair 
Meije. ... tclcl'İııe l>ir asker :,;ıfatiyle 
öz \·eriyorum. 

.Tr;hıı ,ın sör.tine tlenunla de-

mi tir ki: 
ı; ı sözler Anı(Til-.rn haklarını l 

Alımrnyanın hiç naz·m ' tibarıı al
mamı..: olduğunu gi:i~tcriı·. ('üııkü 
o z man \mf.'rika hafif lı•lakki e

dilmekte idi. 
Hatib Amerikanın hakiki mü-

daf,w \'filİY<'tinirı hcııliz uir~ok \'a

t ııd tşlar için Lir <;tr k.~kıl ettiğini 
fak t 1.;utan ecııchi hukıimet mer
kezi !'İnce malum olclugunu kıl\' -
clett"kten sonr,\ dcmi':'tir ki: 

Bugüııku \0aı:ifcmiz muhtemel 
dus.maııla~·ımızm haklarımıza te -
c:n-uıı; ctmeıicıı e\•,·el dü:;ıi.indlirccek 

kudrette mlidafaa va::ııtaları inşa 
etınektir. Bu sayede dü~mrtnları -
mız muhtemel bir bozguna uğra -
m:ıktansa hclk' bu fikirlcrifüten tn-
mnmiylc vaz geçcdt?r. 

F rankistler Tarragona 
Şehrinide Aldılar 

---=> c::-- -

(Br:.ştarajı 1 ne~ sayf aıla) 
me:senetle kabul edilmişlcrdh. 

~hı.ragon, ehemmiyet itibari!" 
Katalonyanm ikinci ~cıehridir. Ahı· 
lisi 350 bın kı. ı kadar tahmin P!tm ı 
maktadır. 

:BARSl;I.ON'DA T1'~LA~ 
Barselon, 15 (A. A.) - Fran· 

kistlerin ileri harcı ti şehrin ceb
rcsini değistirmiştir. Silfth altına 
alınanlann sokaklardan gecmesi 
\•.aziyetin 'aha.metini halniatınak 
tadır. Kadınlar ,.e çocuklar kışlr. 

kap1lannda toplanarak silah altım. 
alınanlara veda etmektcdirl r. Cad
delere gerilen geniş kuroeleleı hal
kı mukavemete davet etmektdir. 
Duvarlar afişlrle doludur. 

MADRiT MUDAJılilNiN 
üZLERi 

Londra, 15 (A. A.) - Sunda , 
Ohronicle guetesi, son nüshasına~. 
Genrral Mıa.ıa nın şu beyanatır: 

neşrediyor: 

t;!i.iracnatıma asil bır surette mu
'k:ıb le cttner. Hükiımet ordusu, 
modern ı echız.ıt, tank, ta.) yare, \'t! 

büyük toplnr temini cin Franko ka-I 
<.lar kola.) lıklara nail olsaydı, ha11ıı 
şimdiYe kadar hitmiş olurdu .. F'nkat 
bu ka)naklaıdan nıahnım olara'< 
d·ı ve hcı eye rağmen zaferi eld~ 
t\deccgiz:. DLicman son kozunu oy
nuyoı. Muvaffak olama7.sa, mane· 
viyatı ne olrıcaktır. Btımı mukabil 
da'\ asmın hakkındaıı emin olan t.:;
panyolhn- ı:;onunn kadar daya111· 
caklardır. 

Düsmnnın Kalalonyad:ı ilerlem · 
sine müsaade ettik. Zira burada 

mukavemete te\·cssül C'tnıeklc bo~ 
yere bir çok teJcf ,·erecektik. Fakat 
düşmaıunıızın burada işgal etti~i 

her kilometre murabbaına mukabil 
E..ı:;tramadure \'c Madrid cephele
rinde arazi .i."igal ettik. Askerlen
miz amatör değildir. Geneler bill' 
nıuhnrebe )'•llıuınııı veriliği tecrü
be ile ~-ertle9mis bir ha~p veter<ını 
haline gclm~lerdir. Olg\m yaşt..'\ 

insanlar mağlfıp edilemez. Silah n:: 
mühimmat istih alatınuz .orgnniz~ 
edilmiş \ıe muntazam bu tarzeı:.. 1 
-0eı:eya11 etmektedir. Bu ,nısustu 
yabancı kaynaklara ba~lı değ-.li?. 
Sakin ıe nihai zafere kani bulunu-

ti tees.-:ıürle ilan eden muhterem si· 
yaset adamının rıyaı;et ettiği Me
busan Meclisi de Suriyenin istikli 
lin i tanıyan ve Fransa hükumeti 
t.arafııuhm parafe edilen bir mua
hec1ennmeyc kwmet vermek isteme-
di. hükunwt namına yapııan vaad-
1eri tanımadı. Binıteııaleyh M<S3yö 
HC'rriot bu acı müşahedeyi kOrsü· 
nim liıerindcn ilan ederken sözleri
nin hiç tekzibe uğramıyacağına ka
ti} etle cmi n olabilirdi. 

.\ ,·rupa uugiin muztariptir . tna· 
ııırız. Runu biliroruz, görüyoruz. 
İki bin ~erıelik Avrupa kültilrO, Av· 
rupalılık zihniyetı bliyük bir hilcu
nıa nıaruı. kalarak otoritesini kay
betmiştir. Buna da ~ahidb:. Fakat 
bu \·akaları tizerine koyarak t.e.~ir
lerini aniatan mütefekkirler, filo
zoflar ve dc\•let adnmları fenalığın 
meııbaım aramıyorlnr; hakikati 
göı·mek c<'saretini J<endilerinfle bn-
lumıyorlar. 

A vrupanın bugün girdiği müh
lik clc\Te kendi tuUuğu hırs tama 
ga:>p gnret politikas111m zaru
ri ncticc!(idir. Avrııpanın büyük 
nıri net icrı;ıiclir. A vrupanm btiyilk 
devletleri !;:ııınyi inkılabı netice.sin
de müstemlekeler tesisine: cihanı is
tila politika mn atıldıkları günden 
itihareıı kendilerine bugiinkü fela
keti hazırladılar. Bugiin A\'1'Upa 

devletlerinin _iyn<:etlerine zenbcrek 
t<'c;kil eden istila ,-c tecavüz hır;ıJa
rın ortaclan kaldırmı7., her millet 
kendi huduUa ı·ı dahiliııde ı·ahnt ra
hnt yaşnr. 

Pakut ortada doymuş, ynrı ıloy
muı:ı, aç kalırn de\ Jetler old ukçll ve 
bu de\'l('tler ku\\ de bti ıuıt ederek 
g-eni,liyelıilnıek iimidinı gbrdükçe 
milletler ar muna ebetlerde el
bette aclal t maz. elbette verilen 
sozdt', nkf.cdı en ınukm ele!lc bil' kıy
met olmaz. Çı.inkii bunun lıii· saf
dt:ruıılul, \'e h:mıakcıt teşkil ettiği 
bug ııı kab ıl olunmuştur. 

Ra.kaluımın i i ııı~ctiııden, bli
lfı hır ... ındıııı ..: 'kA ,. l'denler ele bu
gün degllsc bilt• aun a) ni yoldan \ u
rünıu"ler \ e imdi beğenmedikleri 
':'l"' 1 • ı·i <la l ı e\\·el raJımışf.ırdır. G ii
z 1, lıeli~ <lC'biy,ıt ) apmağn imkfrn 

\RrOll. Fııknt kimsenin kimse)e lıir 
ŞC\ öylemdre hakkı yoktur. A vru
pnnııı arktlsmda boyle g:ısp vr. gnrct-
1 ·rle cinn etlerle rlolu bir mazı ı; ar 
ken nasıl i ter:siııiz ki dunkii kurt
lar bugün birer kuzu gilıi birihlrle
riııe mazeret etmeğe ha .la ınl;ır? 

Vmumi gunah itirafı yapılııı da 

i~til<l 'e tahakküm !'İ) .ısetinden ku
ti uı·ette vazgeçilebilir \:e milli hu
dutlar dahilinde, rihamıiimul biı· el
bir1iği içinde yaşanuı.k cesareti gös

teriliyor mu!' Bu unli irad ederken 
bil<' i!;tihza kalık:ılı:ılnnnı hnralim
de isıt il" gibi o!•ı • orunı. O h.1!de Av
&tıpn P-tth,inin N:!rn~mt çekcc"ktir! 

Hü~t') iıı < ahid VA L('IN 

- .4.d~larımızın haleti ruhi
ycsi, mahrumiyetlerinin derecesi -ıc 
olursa olsun, ve Frankomın yaban· 
cı kıtaatının mdirdlği darbelel'e 
rağmen, hiç bir :7..&man bugünkün
den daha iyi olmamıştır. 'Hiçbir za
man teslim olmıyacağız. Frankoy.ı 
taze kuvvetler verıldi. Bizim adam
larımız ise iki senedir harp bölgele· 
Tindedirler. Bugün kendılerinde 1 yoruz. Hilkümet ordusu mağ1•ıp ol- -

"ı:}'=enı=·=a=en==t=aar==ruz===et=m=e=ıe="=·n=i:.:i=st=e=di=·m=.~m~ış=tıı=r=v~c~oi:::ın=ı;) ~ac~a~k~tı::: .. ~· =======\Kont C i y a nonu n_ 
Taarruza uğra- 1 Çek koministleri Belgrat seyahatı 

A 
ı Belgıad, 15 ıA.A.) - 1yi malu-

yan iman Sovyet Rusyaya ~1at aı~n maııarnde be):a.n oıundn-
,vonsoloslukları Go••tu .. ru••/u .. _uor guna gore, italyan 1farıcıye Nazırı J\ı,. ı . .T Kont Ciano, bit av partısindc bu-

Lah lunmak lİZt're :Belje'ye gelecekt :1. 
A ·-- ey, .15 (A.A.~ - l...ahey \'e Prag, 15 (A . .A.) - Çckoslomk· ftalyn Hariciye Nazıı1 iki giin R\'-

.A.U&:>terdamda .Alman kons()losha- ya siya.si malıfellerinden bildirildi. 
ele 

latıdıktan ~onra Bclgrnda. gidccek-
n rin .. e kazşı yapıldığı iddia edilen ğine nazaran, Pı ag hükumeti, .Mos-tecavüzl h-ı.•-- tir. Kont Ciano, bu suıetle StoYa-

er wı.."'ı.uda hükfmıetçe gi- kova hükumetine müracaat ederek risiln»cı -'-- '--1..ı."k · ' dmovic'ıin geçen yaz \'enedike yap-
• -s- u.uw. ~ı ·atın ilk :aetke- So\"yetler Birliğinin Çek komümst-

eı hakkında Hollanda matbuat bü· ieıini ne şeraıt altında Rusya,·a kıt- mış olduğu hususi ziyareti yine hu 
rosnnun bir tebliğinde Laheyd.e bul edebileceğini sormu"tur. • susi olarak iade etmiı? olacaktır. 
Af~.aı:': elç~~ne ~ yapılan to- Sovyet hükmeti, b~ DMpıa biı· Diğer bazı ecnebi de' Jet adam-
Ca\~uzun bıtişık binadan vuku bul.. karar vermek 'üzere mevzuu hahs farının dı. Relgradı ziyaret edecek
dugu ve atılan şeyın bir kur~undan kriııe dsir dola .:rn rfra.,·etl,..ı· dog--

komllnistlerin mufassal listesini is-
ziyade bir tat ıolması muhtemel bu· ru değildir. 
bmduğu ve esasen epey <zamandır temiştir. 
mahallede sapanla bir çok -camların Kırşeh~de ulıeie 
brılnua hılunduğuııdan şilci.yet 8 • Kııwehir, 15 (A. A.) - Buğüı-. 

-·-Eski Avusturya Başvelciliain 
akibeti 

dilegeldigi bildirilmektedir. saat 18 zi 55 geçe iki saniye deva.m 
ed d:f 

Berlin : 15 (A. A.) - Havas 
Amsteriia.mda da taarruza ug-_ eıı ;ve pten gelen orta dereoe bildir'yor: 

nyan Alman konsoloshanesi binası kuvvette bir zelzele kaydedilın4,~ir. 
olnayıp kançıla.r:ın hususi -evidir. Hasar yoktur. 
Leb münaklit naun Romada Suriyede kanlı bir hAdise 

Varşova, 1!5 (A.A.) - Y-unaka· Halep, 115 (A. A.) - TUr.kiye 
!At Nazır muavini Bay (Polkovski~ h u<!udu yakinindeki Hori Berkam
ltomaYa hareket -etmi§'tir. Orada lber klSy'llnde ~1ri bir rekabet YU
ıtalya ve P.olonya $dvil tayyantci-- 'Elimlen btr hadise çıkmış v• beg 
ılikleri mümeesflleri a.rumda br ki§i ölnıUitür. Bir kaç ~arah var-
konferans aktedilecektir.. dır. ~ .. 

g ki ·ıRnı-oyle Schu-ıchnigg'i n 
akitJetı hınuz me kuktur. Viya

ııadaa galen haberlere göre, ken
düıi hal~ Ge.stape'ııin bulunduğu 

Metropol otelinde bulunmakta \ e 

bu k"l.Ş başlıyacagı evvelce bildiri) -
rufş olan dant ı hakkında henüz 

hiç bir hazırlık görülmemektedir. 

Kadıköy iskele meydanı 

tstanbul belediyesi Kadıköy is· 
kele meydanını gayet güzel bir şa
kilde imara karar \'ermiştir. tske
lenin sağ ve sol tarafında geniş sa· 
balar halinde uzanan çıplak ve oo' 
meydanlık gayet iyi bir şekilde tau 
zim edilecektir. Bütün meydan tes
viye olunacak, park haline gethile· 
cek, bir ~ok ağaç ve çiçek dikilecek
tir. 

Kumsallığm Haydarpaşa cihe· 
tinde muazzam bir bcledıye gazi
nosu yapılacak ve bunun önünde 
1stanbulun en mükemmel ~-0cuk 

bahçesi meYdana getirilecektir. 
İskelenin karşısında olan beledi· 

ye kaymakamlık binasının yanın
da bir maliye şubesi ,.e malmüdür· 
lüğü binası yapılmaktadır. 

Bu bina mayıs ayı sonunda ta
mamlanmış olacaktır. Deniz t:aı afı

nn yeni mal müdürlüğü k r~ısnut 
diğer bir devlet binasının yapılma
sı mukarrerdir. 

Bu devlet binası Kadıköy adliy~ 

sarayı olacaktır. Kadıköylüler bü· 
tün adliye teşkilatının bu yeni h;i
kQmet kartiyesinde olmasını iste· 
mektedirler. Kumsallığ& ayni za
manda bir de emniyet sandığı bi· 
nası yapılacaktır. Belediye kumsal
lıktaki kanali.z&>yon tcskilatını d'!. 
tamir ettirecektir. 

Bütlin >"ollar asfalt olal".ak ya
pılacaktır. Parti tarafından l\'.adı

köyde modem bir Halke\'i yapıl:ı.· 

caktır. Bu bina i~in Kadıkovünliı:ı ı 
en güzel yerinde bir arsa s~çilmi~ 
ve satın alınmıı:ıbr. Yapılacak bina 
pı ojesi için Paı ti bir mfümbaka aç
m~ştı. Bir çok mimarları iştirak et· 
tıgı bu ml\ abake.da mimnr Rük
ncttinın eseri birıncilıği kaznnarak 
kabul oluıınıııştur \'e pıojc Parti 
tarafındım ı::atın alııımıştır. 

. Herşeyi h zır olan bu projeni 1 

ın nalına derhal başlanacaktır. 

Parti. bir kısım talı ı atı haz•ı• 
oiaıı binaya başlamak ıciıı lıavnh
rın müsaadesini beki mektedır. 

.. 
İrak başvekili 
Nuri Sait Paşa 
Şam da 

1 Macar H ariciye 
Nazırı Berline 
Hareket Etti 

( Baı t • r a f• 1 İnci :sayfada ) 
yiık Arap komitt! inin aza ı , e 
"Sey:;el" ada lal'ma net\ ed 'lnıis i
ken ge{·endc ·erb ,.t bı~akıl. n ·ze
vııt ara ında iki mühim nıes le hRk 
kında miıhim müzakeı eler cerı:; -
y:111 etme.ktedir. Bu ıki me ele ~u-
dur: · 

1 - Filistin Aı·aplaı·ınııı Loııd
:ra konf('rnn ına iştimk etmeleri 
Jazım mıdır? degil mid'r? 

ı - Konforun a iştir.ık halin
de murahha heyet kimlerden mü
rekkeb olacal.tır?. 

Miı:-kiılat yuksek kcımitC'nin Fi
lbtm i~lednin mutl'clil Ar:> lılarm 
planı d.ıhilinclc muznk<>re etnwk 
iı;;tememe indl'ıı rlnğnı ı ... 1 • )1 1 ı('_ 
clil Araplarm bssınd:ı, Arap drn a
sma hı) :ıncl etmekle ittıham \ e 
konfNaııs haricinde kalması nr
zu edilen fahri tı:ı hu~ılıi bulun -
maktadır. 

İki cihettC>ıı Lonrlnı. künfernıı -
·ına j:;;tirak etmek i. ti~ enler çok
hır. Bunlarııı si~ asi \ e mezhebi 
t~nıa~ iıllerj hiribirine u\ madığı i-ı 
çın aralarında Loııdra~ a gıdecek o
lanları seçmek oldukca giırtiir. 

Bu ciiınleden olarak umumi 
hey:ti~ı iki hıristiyarıdan birini aeç
me::;ı lazım gelmektedir. Bunlar
dan biri Lübnana Htieıa eden latin 
ırkından "Arfred Rok., digcı·i pro
testan ''Fu~d Saba" dır. Bu za
tııı "Sey,..d,, adalarına nef) edil mis 
olma ı . kendh;;ine Filistin Arapla: 
rını temsil etmesi için fazla bir hak 
vermektedir. 

Yüksek komite kat'ı bir karar 
Yermed~ıı evvel, ağ)ebi ihtinıal 
)1arın lngiltereye gitmek Uzere 

buradan zeçeeek olını Irak basve-
kT ~ · ~ ı ı 1 urı pn~n Saidin mütale.a.~ını 

so~acaktır. Neticenin halen Ka

. Buclape~te, 15 (A.A.) _ Mac'lr 
_aJansı bildirjyor: 

. Hariciye Nazu ı B. Csaky, Ber. 
l~ne haıekelinden ouce, Macar 
Jansının bir muharririne aşağıda 
ki beyanatttt bulunnıu 1 ur. 

-- Macaristan, Alman _ Macar 
d?stlu.ğumı ehemmiyet ı•crmektı>
dır ki bu hareket valnız realist bir 
politika olmakla kalnıam"'kt ... u ... , aynı 

zamanda Mnca.r milletinin içindeu 
gelen hhısıyata da uygun bulu!ı
maktadır. mumi haı ı>te ve ondan 
sonraki de\•rede. Macar mılleti ,. , 
onun şefi naib Horty en miişkül an-
larda dahi Almanyanın ynnında bıı
luı~ı~ustur. 1şte btiyiik Alman mi1-
letinın , Mnrnr istandnkı" d ll • · o· ug ı 
sa<iık knlm.dc diye Lavsif edilebil -

c~k olan bu km ''eti bu Sa) ede taı-. 
dıı etmekt" oldııgıına kani bulunu
yonım. Mac:uislan için olan b.ı 

takdir ' ınuhnbb ·t Mumlıte \"C on-
d·n.ıı s~n'. .lki tarihlt>rd ktYmetli IP
t ı~elcrını vcnnis ve Ma cari hm d.. 

nııh \'~r. devletleri t rııfındmı cbıik 
prensıbın basarıılması lehı·ı ..2 • f 

0
. ıue sar -

e ılen gayrctlenn nctıcesind n h•,, 
sesini alnuştıı Halen ,.. . t • . . • ıu acaı ıs an 
t~l1hının bu faslı kaı,anmıştır. Ve 
şımdi Uçüncü RRyh'ın Hariciye Na-
zırı sıf atile bir dostu t k .. . • . e raı· gore-
bılecegımdeıı dolayı bahtiyarım. 

.-. • -.ı 

Amerikada İşsizler için 
tahsisat 

Va..<>ington, l5 <A.A.) _ Mebı.ı

san nıecli~i, işsiz.ler için 725 milyon 
dolarlık bır bıhsi at kabul et . . mış-

tır. Bu tahsisat ı'cisuc:ümhuı Roo-
sevelt'in istcdjği · m5.kdardaıı ·ı 150 
mı yon dolar azdır. 

hirede toplanmış oJan Arap mem- ~!'!!!!!'!!!!!!!"~!'!!!!!~~~~"""!"!!~--
r~ n a istira.k etmeye taraftar go

runmemekte idiler. BununJ.4 bera
ber bu menfi tarzı hareketleı-inde 
ıd~ar etmiyeı.. ekleri zanncdib1ekte-

lekctlerinin murahhaslarına bildi
rilmesi lazım geldiğinden bu hu
su:-;taki kararın bir an e .. -vel !tt.ih.az 
edilme~i irabetmektedir. 

Yahudilerin geçen ~v konf&- ır. 

. S.~a ı 3 

Fransız Başveki
linin N utk u .. 

(Bqtarafı 1 inci aayfada) 
değildir. Pakat hiç biı· şeyi foda 
etmek istemiyor. O, Fransız kanı 
için hasistir, fıakat Fransa menfaat
lerinhı bekçisidir. 

Hükumet bütün enerjbi ile ba· 
tı medeniyetine nihayet veı cek 
lbit· anlaşmazlığın hududuna nuıni 
olacaktır. Fakat Fransı~ menf ar.t. 
leriııin gerek kuvvete ye gerek hi
leye müracaat edilmek suretiYIP. 
tehlikey(' konu•mruunı kabul et~ıi
yec&ktir. 

B. Da.ladier Franızlardan nizam 
ve müsalemet içinde çalışmalarını 
if!temiş ve sözlerini şu uretle. bf
tiııni~ tir. 

- Bunun için, Fransız birlıgi 
her gün bir kat daha kuv\·et bul -
malıdır. Hem barı,ı hem de Frıı ı
saıun itilusım kurtaracak olan bu 
dL' politikayı ancak bu ur tl 
ta kib edebiliriz. 

Fransa hM·n kuvvetlerini 
Ku\'\'eUeııdJ riyor 

Paris, 15 (A.A. - Hava Na· 
zırı (Guy Lachambre) dün aks m 
matbuat mümessıllerinc Fransııo 

hava endlistrisinın tensiki ve as 
keri makinist ve pılotln.rın yetişti

rilmesi ha.ki mda dikkate şay::ı.n 

malünrnt vermiştir. Bu malUınata 
nazaran seri halındc in.,aat için lı'.i

zıın olan modern alat ve edev t 
fabrikalarının tesisine dair mulra. 
\'el <>]er, on bes haziı andan on be.Q 

eyliıl 1938 tarıhıne kadar lanzım 

edilmiştir. Bu ·em alfıt \'e edevatın 
kıymeti ta. ·ya.re fnbrıkalarmı mil
Uleştirilmesindeu itibaren kırk mil
yondan bir milyar sekız yüz kı k 
altı milyon fr nga cıkmıştır. 

Bundan sonra fabrıka heyeti 
umumı} esinin işletilmesine ve yeni 
(Prototip) ler aıa.nmasına başlan
mıştır. 1938 enesi zarfında ha p 
tayyarelen ınşnatı nyda 41 den 80 
c cıkmıstır. Tayyar~erm cinsı ) ti .
de yüz ni betinde ı lah edılrui tır. 

Çünkü şimdi çıkartlan bı.itun tay~ a· 
ı eler son ı mdır. 

Dığ r cıh tt u 1937 de 380 par· 
ç dan ıb.ıu ol n t lım t ) yarele· 
ıinin adcdı 19.,9 d 1000 n çıka
ıılmıstır. 

Kont Oiaııomın Loııdıı:ı 
Lonnr 15 ( A A.) 

H l".iciy N ırı I< nt Cı no, Da , 
Mail'in hu u. i mulı bırme yaptı ı 

beyanatt } kında Lo dra}a 1• 
mek uın"dind bıılunduğı.ınu so 1 ~
mı;,; \ e- fevkalade o t ne dıye t 
sif etti<Yı mulakatlarından dol ·ı 

memnunıyet ~y n etmi tir. 

<'~amherlain Londrada 
Ayni hususi muhabir m dı - r 

~araft.an Y zdığına gorc, Mu solini, 
Italyan - İngiliz anl sın. sının zih-

niyetme katiyen rıavet etmek fik
rinde olduğuna dair~ namusu üze
ıine süz vermistiı. 

Loııdra. 15 (A.A.) _ Basvckil 
bu aksam Romadan buraya d •n· 
mustür. Pazar olmasına ragm n 

kalabalık biı halk kitlesı k •ndı ınt 
gnı ela selamlamıştır. • 

.Parisfeıı geçerk ıı 
Paı is, 15 (A.A.) R C'h 11• 

bcrlainin treni saat 9 46 da h, re

ket etmiştir. Bir ~at 4.6 dakik. hk 
te,·alckuf esnasında b , kıl Pn· 
risteki 1rıgıliz büyük el i 1 il~ , _ 
rüşınüştilr. 

Türkiyenin Eski 
Halep vi ayetinde 
Tatmin Edilmesi 

(Battarafı 1 mci sayfada t 
hudi memleketı tesiamc cah.ıl c"'k· 

l1r. Bununla beraber. ynhudi rr ı n

C'ereti Fılistinin diğer bölg'{'ler:ude

~i nüfusun yi.ızde otuz beş nı bo· 
tırıe lndiı ileccktn. 

3 - Fransız • uriye muah de
siyle tesis edılmis olan Lübn n 

cümhuriyctinin Fransız maıı la ı 
altmda kalması 

' 
~ 4 . Tiırkiy~ın eski Halep vi-

layetinde tatmin edilme ı 
' 

Mısır ıniimessillcrinin konf"· 
ran~a ingılizlerle arap!ar arasın
dakı meselelerde mühim bir rol oy. 
nıyn.caklaı ı 7.annedilmekted" ır. 

Konferansın toplanması arap 
na \•onati tl('rin Londrayn gelme--

den. once 'Knhiı ede elde edecelderl 
netıcelerc bağlı bulunmakt d a ır. 
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Almanya Mektubu : 
Kara Ahmet Nasıl Cihan Şampiyonu Oldu ? 

Renk bahsi Tefrika No. 26 YAZAN: TEVFİK PARS Genelik Misafirhaneleri 
Geçenlerde bh· gazete birtakım t z il K Ah t 

:~;ı1~1~;ı:11)::~. ~~Y:1r;~:!i,~e ~:!~~~ • • ava ı ara me 
du. ı;:,·et doilrul Muhakkak ki bu B~~ün D_ünya. Mi.l.Ietleri.n. ın T aklıde Çocuk Gibi Agv l_ıyordu 
memlekete yeşilin de. kırmızının da Ozen· dıklerı Guzel Muesseseler 7 .. :ırarı vardır. Esasen bu memleket 
yc.~ili ) enmek, yeşille boğuşmak için 
az mı kan dökto, az mı kurban ver 
eli? Tarifün geçmiş say,falarında gÜ
neşten daha parlak izler bırakan 

Tiırk milletini ye illik kadar hiç bir 
şe) içinden vurmadı. Kör taa~sup 

kadar hiç bir şey bu milleti felakete 
\P- harabiye sürüklemedi. 

:Riiytik Türk i11kıHlbı; Türk ıhil
Jetiuin ru '1umı o kadaı· kuvw~tli bir 
şekilde yeı·leşrniş ve Türk milleti 
hıkılabt o kadar Jrnvvctle. benimse
miştir l\i y~ il, hu meırıteket kin bi;r 
tenlike olmaktan ı hcilin en cıkmı~
tır. 

Yalnız bu gazete bir şeyi unutu· 
)'or. Onu da bi.r. iJilve edelim._ 

Kırmızılık ve y~. illlk kadar renk
sizlik de hu~ ük bir tehJikedir. Her 
de\ irde de>'rirı basrnda bulunanlµrn 

i~!~k!~1ı:;ı~~· ~:~n~:~~P~ 0 ~::~~ 1 
bir şckild~ bıı· umde i, bir akide i 
olmam.ık dn o mille.liıı benliği için 
o kadar mı.ıurduı'. Devri saltanatta 
Ömru llazrc:ti Şehriyariye dua ede
bilmek için imamın ömlnc geçmeğe 
çalışan, devri Mı ~ruti.} ette ricali 
devletin 1.:n aclık bir Abdı ahkarı 

olduğunu b:ır bar lın \ kırnn, bir ta
raftan 1 ttih.ıt "e Terakki Cemiyeti
ne a1 .. a yazılırken, übıir taraft.1 hür
riyet vı.: İtil if ·ılarJ:, el nltındarı an
laşa11, hcı· iki t.ıraf,ı mtitcırnbilen 

casusluk ~ apan, h m Turancı, hem 
de lttihaclı 1 ·Jamcı geçinen. müta
reke dcHirıcle lngiliz muhipliği ile 
öğtinen, mnamafih yakasınnı nrka
sından Totonyn kliibtinün rozetini 
eksik etmiyen, .ı\ nndolu harekatını 
cinnelletn1,,·sif ederken bir tarnftan 
da heı· ihtimali göze alnrak nJ altın
dan ~T illicilcre haber gönderen bir 
ada n da muhakkik ki koyu kırmızı
dan koyu ) ı .:ilden de daha zurarh· 
.dır. T iLK i 

Bir k hv c! sarhos 
Mü~terisini balta ile 
Aö r s·ırette yaraladı 

Evvelki gece l~midl' çok fe ·i 
bir cinayet iıo;lcnmi!jtir. Bir hiç yii 
zllnden sarhos bir gefü• bir kahvel'i 
tarnfmclan keskin bir oılun baltası 
ile ağır surette yaralanmıştır. 

Vaka şudur. 
Ömer isminde bir genç evvclk; 

gece adamakıllı kafayı çektikten 
sonra o civarda bulunan Hayri is
minde birinin kahvesine gitmiştiJ-. 

Adamakıllı sarhos olan Ömer 
kahveye girmiş ve oturmuş, fakat 
hiç yüzünden kahveciye küfretme
ğe başlamıştır. 

Kahveci Hayri sarhoş ve küfür· 
b~ ömcıi her nakadar susturmak 
istemi~se de muvaffak olamamış; 1 
sarhoş genç küfürlerini arttırmağa 
sesini gittikçe yükscllmeğc baŞla
mıştır. Bunun üzerine vakaya kı
zan Hayri oı ltda bulunan büyiik ve 
keskin bir baltayı alarak sarhoşun 
üzerine indirmiştir. 

Feci ~ilde yaralanan ömeri 
görünce sucunu örtmek ist"yen 
Hayri derhnl onu omuzlamış ve 
kahveden dıı:ı:ırı götürmüştür. Fa
kat bu esnada ömerin annesi oğ
lunu aramaktadır ve tesadüfen ora
dan geçmektedir. Oğlunu kanlar 
içinde ve bayğın görünce derhal 
jandarma k:ırako1una haber vermiş 
ve kahveciYi tevkif ettirmiştir. Has
tahaneye kaldırılan ömerin yara~ı 
çok ağtr ve derindir. Hayatından 
ümit yok gibidir. 

Kızılay-Balosu 
Kızılay lstanbul lılı"mcssi1liğ;11_ 

de ı: 

Dnhili.} c Yekili Dr. Refik Sc.y
damın hinuıyes). 1stnnhul valisi ~ 
belediye rei~i Dr. Ltitfi T<trdnnn ri
~ .ı~eti :ıli.ndn mthntsız zevattan ıe
şekkiıl edcıı komlt.e tarnfınflnn te,. _ 
tip 1>dilirı neıdh ve miikemm~l olma
sına fcvkrılı1de ihtimam erUlen Xt
zılay cemıyeti Bayoğ]u şubesinin 
kışlık balo unun 28 - 1 • 989 cumar
tesi günü akşamı Tokatlfyım salon-ı 
Jnrındn vor:llmeai kaı·arlııışbnlmlf • 
tır. 

Berlin (Hususi} ..,_ (Dünyanın en 
büyük otelcilik konsorsiyomu ... ) 
Bu unvanı okuyanlar, gözleri önün~ 
de derakab, yumuşak halıları, sım
Sıkı kapalı çiftckapıları, müsareat 
gösteren bir siirü katibleri, direk· 
törleıc mahsus nefis sigaraları bu
hman debdebe ve tantanalı müdüri
yet odalarm1 tecessüm ettirirler. 
Halbuki hiç te böyle değil ... 1ki bin
den fazla mühim ticaret evlerini 
kuntı ol e<lcn bu müessesenin müdü
riyeti, Bcrlinde ( Klopstaı·kstrassP ı 
da satafattan ari \'C sade bir cvd~ 
temerkiiz etmiştir. 1938 senesinde 
~ekiz milyon ve 1933 denberi de 
lmk milyon gece yalısını temin e
den bu mıiessesenin ne umumi mü
dürJerj, ııe de mi.idüriyet saraYJan 
vardır. on cebhcsinde yalnız bh. 
HiUer gen hği bayrağı .sallanır \"e 
mcclhaldc, bir levha iistünde dü 
(Gen~·lik misafirhaneleri Alman 
sendikası) ile (Gençlik misafirha
neleri bcynP.lmilcl ı;ervisi) ibareleri 
göze çapaı. 

Bu müess"se bir eser idare edi· 
yor ki, bu esere Hiller gençliği, fik
r!ni ve usulünü vermistir. Bu mües· 
scseyi müsaid bir surette tanunı

yan, diinyada hiçbir memleket yok-

tur. Kürreiarzın her köşcsınden ge
len binJerc·e genrler, bu misafirha
nelerde ikamet etmişler. Bu mües
seseyi takdir ctmisler, avdetlerinde 
ondan bahsederek, Almanyadaki 
gençlik evlerin gelmeleri için bil'-

çok arkadaşlarını teşvik etmekten 
de geri durnıamışlardıı·. Gençlik 
şef!eı i, muallim ve mürebbileri, mu
harrir ve gazeteciler, politikacılar, 
binaları takib ve teftiş etmişler, ve 
gençliğin, icinde hayat sürdüğü du
varlarını takdir etmişler ve: (Hunu 
nasıl yapıyorsunuz? Bu rnuessese
nin parasını nasıl temın edıyorsu-

: ~OL TOR :'.:. iŞLERi 

Lisan kursları 1 
üniversite lisan kurlarında bir 

yüksı'k kura devam etmek istiyeu 
\'C kendisinde bu iktidarı gören ta
lebeler için bir müsabaka imtihanı 
açılacaktır. Bu imtihanda muvaf" 

fak olaı1 talebe bu yüksek kura de
vah'l edecek veya C kurunda ohm 
talebe lisandan tamamen muaf tu
tulacaktır Ancak bu müsabaka im
tihanına girmek için devam etti~ 
kur sekretörünlin bu iktidarı haiz 
olduğuna dair muvafakatını alma- , 
ları lıizım olduğundan bu muvafJt-

te ehil olanları tesbit i<;in her kur
da 8 tane t ah riri imtihan yapılnıı~
tır. Bu imtihan neticeleri sömestr 

sonunda ilan cdile'cektir. Muv&!fak 
olanlar kurlarını terfi edebilmek i
çin tek rar iki imtihana tabi t utu
lacaklardır. 

Hukuk fakültesi 
Birinci sınıfı 
Genişletiliyor 

Jstanbul üniversitesi Hukuk ve 

iktisat fakülteleri birinci sınıfları 

mevcudunun bini mütecaviz oldu
ğund:m müşterek olarak ders ya
pan bu iki fakülte· talebesi için ht:· 

kuk fakültesindeki bir sınlf tev~i 
edil~rek tahsis edilmişti. Halbuki 

burası da talebelere çok dar gel

mek~edir. Bu yüzden bir çok tale· 

beler ayakta kalmakta ve dersJerı 
t~~ip edememektedirler. 

Bu fena vaziyeti halletmek isti· 
:von fakülte dekanlığı evvelce tev

si edilen sınıfın yanındaki koridor

dan bir kısım ahnaı-ak tekrar ge
nişletilmesine karar vermiştir. Bu 

i~ sömestr tatili esnasında yapıla
cak binaenaleyh derslerin devamt

na hic bir zaman mani olmıyacak
tır. 

1 

88 00 8G 

Çok modern olan bu 
binalarda her türlü 
istirahat esbabı temin 

edilmiştir , ________________ J 

mı~?) diye sormu§lardır. 

Gençlik misafirhaneler eserini 
tetkik etmek için, bundan pek az 
ev\ el, Finlandiya oteller federasyo
mı ~fi Berlıne gelmiştir. (T . C. G. 
Mncıcladc Portuguesa) in kuman. 
danı, bu eserin teferrüatı hakkında 
ınaH'ımo.t edinmiştir. Şimdi de, :Por
tcldzde Poıtekiz gençleri için, Al
man sisteminde, bir gençlik misa
firhaneleri ıhdas edecektir. İspanyol 
gı.;nçliğinin on fiP,fi, on günlük bi~ 

tetkik . ·cyahati zarfında, Alman 
gençlik misnfırhanelerinin en güzel-! 
ledni 7.İYaret etmişlerdir. Eski Is· 
ııanyol şatoları, ~öyle bir esen• 
tahsis e<li1ecck, ve ı..1u suretle istik
bal nesilleri için muhafaza P.dile · 
cckti. Japonya, Japon gençliği şef
lerinden ve otuz kişiden mürekke"J 
olnn bir tetkil< komisyonunu Ber
line göndeımiştir. 

tsveçin en buyük bir turizm şir
keti olup turıstlcrc yuzlerce misa
firhaneler arzedebilecck bir \'azi· 
yette olan CS\cnska ffuristföme· 
ringen), bu müesseseleri tedkik et
mek üzere Almanyaya gelmiştir. 

Düııy:mm uer tarafından ziyaretci
lcr akın akın geliyorlar. Hitler 
gençliği f edcrasyonu hatmı. defteri 
isimlerle doludur. 

Suriyeden, Kaliforniyadan, Bük
reşten, Avustralyadan \'eyahud Ce
nubi Amerikadan gelenler, gcn<;liğe 
tahsis edilmiş olıın en büyük sosyal 
eseri görmek ve öğrenmek için is
tical etmişlerdir. 

Rektörün 

Alnıanyanm payitahtı BerJin, Al· 
man f edcrasYonu \'e Berlin - Kur
mal'k grupunun m rkezidir. Berlin· 
de, (Neukölln) mahallesinde günde 
sekiz yUz gencin koııuklamasına iv 
made (Gen<;likevi) mcvcuddur. 
(Walter Wagniu) in eseri olarak 
sabih mis~firhane hizmetini ifaya 
s&İih iki gemi ( Hansabriicke) köp
rüsüne bağfarımıştn·. Bu gemilere 
bakınca, 193S senesinde, orada 2 · ı 
bin kişinin hnnnabileceklcrine_hük 
metmek mümkün olama:l: Payıtah-ı 
tın yenileştirilmefi esnasında Almatı 

gençliğikültürel mesaisi sıfatile, 

Seriinin şanilc müteııasib ve emsa
line faik ve mesaha itibarile de b"
ricik bir gençlik misafirhanesi ihdas 
edilecektir. 

Ilerliııin etı-afı, gcııçlilt misafirha 
nelerile çcvrilmiştiı· artık ... Seneden 
seneye de tekeınmiil etmektedir. Bu 
mi~afirhanelerden maksad, hariç
ten gelen scyyahl:ır ı barındır·ma.k 

değil, büyük şehir)< ı in gcnc:liğini is
kan ettirmek ve onhra. tatil zaman· 
larında i.ı:ıtiı abat ''<' sükunet t<>min 
etmektiıı. Berliıı çevresine dahil o
lan bu misafirham·lcdn en maruf 
olanları Hohen - Neuendorf. Tic
fensec ve Burg Starkow'dur, ki ge
rek bisiklet ile gerekse Banliyö tren 
lerile pek az bir miiddet zarfındıı 

oralara varılır. Bu binalar, tamami· 
le modern olan otellerin ihtiyaçları 
nazan itibara alınarak inşa cdilmis
lerdir. Müstakbel dostluk miinase
betlerini bağlıyan ve bundan dolayı 
da fevkalade iyi ümidler beslenen 
gençlik, orada bulusıır. 

Milletler arasında sıkı bir arka
daşlık rabıtası kat'i surette teessüs J 

etmelidir. Millclleı-, tanışmadan an
laşamazlar. Bunu kolay1aştırma'b

elzemdir. Gençlik sıılhü hazırlama
lıdır. 

B. Z. 
... [ fl !L 

Son Çayı 

ü niversite Rektörü Cemil Bilsel :·asim salonunda g~n sene muh

fakiilte son sınıf talebelerine ver· 

diği ~ay ziyafetlet'mden ba~ka dün 

t elif fakültel~rden sınıflarını peit 
iyi der~ ile geçen talebelere ıie 
bir çay vermiştir. Çay çok ne~li 

saat be!ten itibaren Oııiversite mı;- ve saminıf ~<:mi tir. 
~/VVVWWW~ 

Genelerin • Avrupa Seyyahati 

Ortalık Çın/ayar, 

Yenilmedi,, diye 
Herkes '' Türk 
Bağırıyordu 

·----==- cc:::a=----

M. Garobi megafonu ağ'mıa g().. I 
türmili?, ahenkdar sesinin bütün gür 
Jiiğile bağırıyordu~ 1 

- Alo, alo! Şinıdi 1900 serıesi ci· 
han pchlivanhğuıın ağır sıklet güreş 1 
şampiyonluğunun .ıon müsabakası j 
yapıla<;aktu. Aylardanbeti tatlı gi.ı· l 
re~lerinı seyn:ttiğıniz, hatta bir 
Fransız kadaı· benim~ediğiniz Kara 
Ahmcdi tJnn·ı;mız, onu tekrar tak
dim ctmeğe liizum görmüyorum. 
Rus pchlıvnnıııa gelince dört .;o;ene
dir Rusyada ağır sıklet ~ampiyon
luüunu muhafaza eden m<'ı:-;hur Pit· 

(> 

la:siniskinin ta kcndisidır. 
M. Garobinin ağzındaki megafo. 

nun içinden Pıtlasiniskı ismi çıkar 
<;l.~maz herkesi hayret kaplamış, 9 

ta.rihlcrde dt'ny:ı pehlivanlan ara· 
sında ismi sık sık duyulan bu pehlı· 
vanın karı-ılrrrını.la olduguuu gören 
bu binleı·ce halk, :ı.ğııı:larını a~mıı->, 

afallamu;tı. 

Krıro. Ahmed taraf<larlaı mm ii
midlcı ı k1 ı ıktı a~sem caizdir. Çiin
ki.i hepsı bıı birlerinin kulaklarına. e 
ğıkrek: 

- Aylardanb ri güreş etmiş, bi
raz evvel cihan pehlivanını saatlerce 
süren bir boğuşmadan sonra y ~t 
miş bir insanda her halde ndım ~ı1n
cak hali kalma?.. J<:ğer yağız delı -
kanlı Rusu da yeııel'sc bu insa~ı o?
lunun altııı hcyke.ıi yapılmalı, tcnı~
H hemen Pale dö Spor'un f:!:Öbc~inc 
atılmalıdır. 

Diyerek, Kara Ahmedin yorguı·· 
luğundan ve Husun bu hususta o·:.ı 

olan büyük tefevvukundan bah5»· 
diyorlar, Kara Ahmedin yenilme~ini 
adeta tabii buluyorlardı": 

Hakem işaretini \"crm:ş, her H:ı 
pehlivan birbirine giın1eğc, bofı k 
sesler, naralar halkın tüylcı ini ~ı·· 

pcrtmeğc ba..<ıhımıştı. 

Kara Ahmed, daha biı az evvel 
en çetin glircsiıı1f ynpınış olduğ ı 

halde v\icuc1ü yine ~dık ~ıbı ı~liyor 
hareketlerinde en ufak bir yorgun· 
hık alftimi hisı:;ecıilmiyonlu. 

Rus Qampiyonu d,ı bliti.ırı <'ncrıi. 

sini sarfederck, blitiin kwh et iııi ı:::.''
ferher ederek giireşi~·or. 'llllt~akk.ıık 
iyi hir netice ctnı=: edt:rck müsabı 
kayı bitirmek istiyorrlu. 

Rusla Kara Ahmcdin gür~ı P·>I 
Poms güreşinden t•ok dahn h1>yPc·ıtn 
lı oluyor, salonwl icı; 

._ Viv le Türk! 
- Haydi Türk! 

Sesleriyle dohıyor<lu. 
Fakııt }fara Ahmerı:n ı;cdcnse 

bütıin sal·l.rı~hm ııet i~ı. c;fa k~ı ıyor, 

Rus ise gıltikçP. sıçılıvor, !!ittikçe 
korkulu •,·,ızi~·c.tler . ılıyordtı. 

En ki.i!<ük bil'. fıı:sattnn iııtifade 

etmek, her hücumundan knli nt>tke 
beklemek a2,milr ~·iireı;ıiyor, ca."lını 
dişine takmıı;ı öylç boğu-::ıtyoıdu. 

Kara Ahmt>din Rrn ~ıra: · 
- Ohoydaa!. 

)arı duyuluyor, kim bilir neilen ~rı 

yerinde hücumlar bile iyi bir netice 
alamıyordu. 

Fakat buna rağmen Rus şampi
yomı da Ahmetten çok üsllin bir gü
ı·eş çıkaramıyordu. 

Vaziyetin bu şekilde cereyırn e
dişi Kar a Ahmet taraftarlarım ke
dere boğuyor, kimse bu gllreşten 

memnun olmuyordu. 
Çünkü Ahmet, bir aydaııberi her 

gece güreşmiş, yarım saat evvel de 
koca dünya şampiyonunu snatlarca 
silren bir boğuşmadan sonra yen
miş, yorulmuş, bitmiş bir vaziyette 
idi; halbuki Rus dipdiri idi. 

Bu vaziyette güreşin devam et
mesi herhalde çok acı bir vaziyet ih 
das edecek. l.ı~lki de Ahmet pi~i pi

Halk, bu cııcliş2 içınde kıvranır
keıı, gi:ire9 çok hararetli bir safha 
alını~. biribiı'lerlııi J erce.siııe buğu -
şan iki pehlivan alt <ılt.a üstti üste 
mirnlerin dışına yuvnrlaıım1ştı. 

V c binlerce :insan sözle.~miş gibi 
heıı birden ayağa kalkmı~. bu tüy. 
lcr iirperlici boğusına) ı ayakta ta
kibe başlaın1ştı. 

Fakat hak<:min ıliulüğü hemen 
oyunu durdurmuş, her iki pcbJi\ra. 
ııın ela minderin ortıısına gelmeleı·i
ni ihtar emişi. 

Kara Ahmet, lııı ınını bırakmış 

minderin orlasmn <loğru yürürken 
Pif:ı;.;iniski bırdenbiı e uzerine hü
cum l'tmiş Kara Ahmedi yenmişti. 

Rusu tutanlar çılgın gibi alkış
la~ orlnr, snJoııun nltını iısWne geti
ri~ ıH'I r, bnğıı ıyorlar, şapkalarını 

havnlnrn atıyoı·lar, ha) )n rıyorlardı. 
Aylar,Jaııheı·i Ahmeaiıı tatlı gü

reşlerini se~ redcrck onu sevmiş, tak 
ıliı· t•tmi. nJnn dig ·ı· halk. Rus taraf. 
tarlarının alkıı:;larııı:ı, ha\.·kırışları

mı: 

-Olmnch, olm.ıdı !. 
Di~ e bagmp nml .• bele ecliyorl:ır

clı. 

Salonun maıızarn ı gbriilecek bir 
hal .ılmış, 1.avnllı Knra hmet, ne 
olduğunu :rnlıyamnmış minder iize
rinrle öyle kalmıştı. 

Rusun g:ılihiye~i muhakkak ki 
makbul bir gnlilıh Pt değildi. 

Fnkat l<ll'aflarlarm111 hareket · 
irine hakemler rlc i!:tirnk edecek O· 

lurbırsıı,, :ıylnrdunlıeri nlnmın da -
marını çatlntnrak kazandığı butün 
gaiilıivetlcri ılıra ıııccC'k cihan peh
livırnhğı da elinden gidecekti. 

Kara Ahmet, ml' c>lenin ne sekil 
alac:ığ'ıııı, h.ıkenılerm ili.' karar ve· 
rcceğiııi minder iizerindc otur. rak 
chi,..tiııiıp duru rkcn Hm; ·:ımpivonu 

hnlkııı velvele indC'n istif: de cctPrek 
hemen giıres ycrind<'lt inmicı. Ptra
fını ~aran ndamlarıııa: 

- Çaı..ıık iel...,.tnfh:lncye kMttn ! 
Bu nkımmki treni Par· ten h. r ket 
edh·or ırn. 

Cihan pehlh nı 

Pitlasin · ki 

Diyerek, Moskavn belediye rcis
liğiıw telgı uf çekin rmrini vermiş
ti. 

Aö.tmlar hemen halkı y, rnrak 
sok::ıga fırlamışlnr, telgraflı, neye 
korarak, Mo kova belediye rc•isliği
nc söyletliği telgrafı çekmicıler ve 
yine koşa l oşa knn ter icind•• güreş 
yeı·ine <lönmiışlcrdi. 

Bu m~iddet 1.arfında halkın bir 
kı~nu Rusun galibiyetini )rnbul ~i
yor, bir kısmı ise . on dakika~·;l k:t • 
efor itir:-z ediyor, Kara Ahmcıfo hak 
vm·i) or: 

-- Hu giirt'~İn tekrar edilmesi 
l~ztmdıı· ! 

o;~ orl~rdı. 

Jfa\em:erin duruşlarına, diğer 

bir kısım halkın Rusu pek faı.ln tu• 
tuşlarına bakılacak olursa Kara Ah
medin alnına bu kara yazı yazıla
cağa benziyor, zat{!n ltmı da mey • 
danlarda yok, füıtunii başın ı giyin • 
ıneğe, ondan sonra mindere gt>Jnıeğe 
çahşıyordu. 

( Dl!vamı var ) 

İrtihal 

sine yenilecekti. 
İstanbul Üniversitesinin i ktisat Gençler bu seyahatlerin~ dün ~--------~~--~~~-

ve Hukuk Fakültelerinden kırk k i- saat dörtten itibaren başlamışlar -

şilik bir gurpun Sömesrt tatili es- dır. Doçent Muznffer Velden'in 

nasında Berline kadar imtidat ede- riyasetindeki kafile tam saat dört-

te Basarabye vnpuriyle Kö.,,teııce-

gideceklerdir. Döııiişte Belgrad, 
Sofya, Atina ve Pıre de ziyaret olu
nacaktır. ncnçleriıı bu i.qtifad&li 
tetkik sey .. hati 25 gliıı devam edecek bir seyahat yapacakJarını ve 

dönuşte bütün Balkan merkezlerini 

ziyaret edecekl&rini yazmıştık. 
ye müteveccihen hareket etmı~tir. Reı:ıimde gençiüri hareket etme-
Oradan tr;nıe Almanyay~ kadar 

1 
den evvel görılyorsunuz. 

cektir. 

Şehrimiz Tüccarlarından Mu
radhan lc:ardotler Bürha n Mur•d • 
han oğlu Sı•kı Muradhan oğlu 

ve Raııb Muradha n oğlunun b a ba
ları Trabııon etrafından Bay Hay· 
reddin Muradhan otlu •; efat et • 
mittir. Cena:ı:eai huaü nkil pa:ıar· 
teıj aaat 1 de Kadıköy Baha r iye 
caddeai Sürey y a ainemıuı kar~uaın

da 62 numaralı haneain oden k a ldll'1-
larak btimbotla ~irkcciye aelirile. 
cek cenaze namazı ikindide Be -
yazıd camlin&t kılındıktan aonra 
Edirnelrapıdaki afle makbereaine 
defnedilecektir. 

Mnli ralamt>t eyliye •• 
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"Almanlar · ısta~bul_u Za~tet- İJeŞiktaş Vef aY.ı 4-0, Fener İstanbul 
·tiler Ve Halifeyı Esır Ettıler,, Sporu &-1 Mağlup Etti 
r k ~ l. -'e y akaladtğımız İslam F sirleri Birtürlü Hi~~n' 1~ :~~~:ı:,:-:,:~n ·.~ha- . '"'ana Ra eaı . l E . l .~· 

l J. . . 'V bu tmıyOT QT ',_,iZ Jarda dev.anı edildi. . "Sizim Türk o aıığumuzu .ft.Q ' Havanın gayet güzel olmasın· ı 
T'.11.rJı -'eğı·ı Almansını•. . Divo'J!lo.rdı J dan istifade eden halk Taksim sta • 
.1 U gı M .,,, dmı doldurmuştu. Galatasaraylı • 

lrak harp cephesinde 

Bı..ı iı:lcrcle ıTckircfağında~i _müdii
rtiıu bi!tı oradan bana yetışıyordu. 
Şu mr-.l-:tu b\! onun gerek bu husus

tali.İ lı,ısPa.ıiyl'li Ye gerekse sefer· 
bcrliğiıııiz h;ıl,Irnıdaki göriişleri ba
kılı1ııı<lan kayda değer: 

2 A<'ıı:.tos 1330 Tekirdağından 
"' Aziz do<;tum ! 

Lcffcn 'ize 10 Ağustos 1914 ta
rihli (Stanboul) u göndcriyorum!-

Biızat tcdkik ediniz, sansör ken
di Lalima tını tatbik etmiş midir?--

Ben burada kıtaatın seferberliği
ni tanzim etmek için bütün kuvvet- l 
lcdınle çalışıyorum, zabitlerin - size 
F.Öyl .. nıeğc mer.bur olduğumdan do
layı müteeı;::;irim - alakasız ve bilgi-

ı;iz haller-i dola) ısile her ne kadar 
hemen iinıid::;i:1. bir iş ise de. Geı-c:i 

çok iyi bazı zabitler vardır: fakat 
bu mibtr .. ııalarla bir orclu te~kil 
ol~rnanıaz ! 

B :nuııla beraber elimden geleni 
yapmıya sebatlı arzum vardır, ve e· 
ıııirıim ki Alman arkadaşlarını d:ı 

ayııini y3pacaklardu'. Fakat siz de 

nlarsııu~ ki, eğer bir gazeteye hal· 
ka karşı Alman menfaatlerine ırnı
halit ıla.imi neşriyatta bulunulması· 
na rniisa::tde olunursa bu bizi incite
bilir ... 

Şu halde sizden rica ederim, bu 
tarzı değiştiriniz-

Göben ve Breıtlavın buraya var
nuş ve hükiırnetinizin eline geçmi~ 
olmalarma ben pek ziyade memnun 
oldum. 

- Eğer vakit bulursaııız, bir 
ı:ıaurla baııa, işlerin nasıl gittiğini 

ynzınız, burada bir şey işitilmiyo~. 

- Size rica ederim, 2 inci şuhe 
&endilerine çok selam söYleyin, v~ 

ben de samimi selamlarımla kalıyo· 
rum. 

~ ~ lar, Beşiktaş - Vefa maçına yetiş ~ -

bı·r a)ayin bölükleri avcı bendeği-nde ateş açarken 

Yazan: General 
K. Karabekir 

-- 'i1 - . 

çıktıktan :-ıımra , ... ııba Alıuınlan"l 
bizi hnrbc s•ıı1.llılcm~k brısıısunda-

ki propagauda ]arını onlar da men

faatlerin~ uygun buldulnr ki akı:i 
propagaııd,ılarla hiç te uğraşmad:· 
lar. Onl~r hüttin ln:\'cth.:l'iui: mem· 
lckct i~indc gayf'i 'Nrk unsurun 

Tlirklt~ı aleyhine ihı ilı\li i~in sarfe
diyotlrı rdı. Yalnız sözle değ.il, p1.m 
ve silahl~ı dR dı:rnı·mrn.casına onll-

rı teşkil:Hlandınyoı !ardı. Balkr r. · 
lat,!a i'-'C aleyhimiz<· ittifaklarla uğ-

raısıyoılardı. Harbe girdikten Sı)nra 

Ermcııilerin \'C hattA Mel<k 0 Eıni-· 

ri \'a"ııa:-;iyle .Araplıı.rın gerileri
nı izd E' ne !er ya pli klarını grirJük. • 

.Alrnanhırm: itilaf müstemlcke-J 
lı>r:ııdc!d İ:!Jarnhtı·ı :ıyaklnndıl'mak 
için göıırleı dlkleri uzun heyanna-

me ieri dt1 . .ııKY•t kı~ıı propaganda
larla tesirsiz bıraktıklarını harbt~ 
girişnlezden sorın• aldığımız f.slim 

esirleriaıdt>n öğrendik· Şöyle kı: 
ttiJif devletleri kısaca lslam 

halka anlatnııslar ki (Almanlar ~· 

" mek için Hilalle olan maçlarını sa
bah leyin saat 11 buçukta yaptılar. 
Beden Terbiyesinin son vermiş ol
duğu karardan sonra diğer takım
larla müsavi kuvvette olan Hilal 
kulübü dün de Galatasarayla 1-1 
berabere kaldı. Ve bu suretle son
culuktan kurtulmuş oldulaı·. 

Dün Hilal takımı sahaya şu şe
kil de çıktı : 

Murad - Akif, Muammer -
' MesaJim, Zeynel, Liıtfi - lbra -
hiın, Rüttem, Hakkı, Mustafa, Ha- , 
Juk. 

Buna mukabil Galata~aray da: 
O.aman - Liitfi, Adnan - Mu

sa, Bedii, Ekrem, Necdet, Süley -
man, Cemil, Budiri Mehmet Yıl-

Galatuaray • Hilll maçından bır estantene 

Eşre!, Şerefin mrnn bir vuı·u~trna 
vaktinde yetişemedi ve top ıavuta 
gitti. B~~iktaşhlar hücumu tazı>
lernek jmkirnım bu1du1a1· ve E~ı·eı, 
dördüncü dakikada gol ile netice
Jencbilct•ek hiı· '.'azi~·eti hazırlamak 
fmmtını bıılclt4. Fakat bunu iyi 



S.Jfaı 1 YENISA•AH 

Gül Ve Kelebek 
Her sabah daha. güneş doğma· 

(lan çahlıklarm arasından bir ke
lebek alaca karanlık içerisinde 
licivert benliği beyaz kanatlarile 
çırpma çırpma, o civarda bir köş
kün zümrüdi yeşil çimenlerini göl· 
gelendiren koyu nefti çam ağaçla· 

rının karanlıklaştırdığı, biribirl'3-
rine karışmış çiçek tarhlarının ara
ınndan teker, teker sivrilmiş gül 
fidanlarının ve pembe, kızıl, beyaz, 
fes rengi güllerin ışıklandırdığı, et-
rafı ince dallarla öı·gülenmiş bir 

çitin çerçevelediği gül bahçesim? 
doğru koşardı. 

Seher vtı.ktinde güneşin haber • 
cisi serçeler dallarda her sabah yep-
yeni sihirli diyarların gönül şarkı

larını terennüm ederken lacivert 
benekli beYaz ldanatlarile ÇlflJtna 
çırpına koşan kelebek te gül bah • 
çesinin çitini atlar, bir mUdet la -
civert benekli beyaz kanatlarını 

zümrüdi yeşil çimenlerin üzerine 
sererek güneşi beklerdi. 

Güneş, koyu lacivertken dön· 
dürdüğü, kül renkli kayaların Ö· 

bek, öbek serpildiği nefti iundalık
lı dağların arkasından kızıl renkli 
seçlannı dünyadan kovulmuş her 
varlıktan uaklaşmış yalnızlığın sem 
bolü, uzun boylu, veremli bir genç 
kızı andıran ince kavak ağaçlarının 
boynuna dolanuya başlayınca, iki 
tarafında sıralanan söğüt ağa~la
rmm üstünü birbirlerile kucaklaı)a· 
rak köprüleştirdiği ye.'1il yosunların 
yeşillendirdiği membaı meçhul de
relere serpince, nihayet kızıl renkli 
ışıklar pembe'tüllere bürünmüş gül 
bahçesini kızıllaştmnca lacivert be

nekli beyaz kanatlarını zümrüdi ye
şil çimenlerin üzerine seren kefo· 
bekte yerinde doğrulur, her çiçek 
tarafına kona kona, zıplaya zıpla
ya gözleri karşıda fes rengi kadife 
gibi yaprakları yumuşak bir gül~ 
doğru çevrilir ve kıvırcık bUklümlU 
kızıl saçlara benzb'en bu güle bir 
an evvel kavuşmak için uçar, ko
'lar atlar. koşardı. 

Fes rengi kadife gülün fidanı 
dibine gelince toprağa konar, tıpkı 
bir malıett~ her hangi bir mabudun 
önünde diz çökerek tapınanlar, iba· 
det edenler gibi bir müddet oradn 
durur, .sonradan gülün tam karsı
sında bir ağacın dalına oturar;k 
gün batıncaya kadar onu, sevgili
sini yani gülü seyrederdi ... 

Hıfzı Tevfije ithaf: 

Fee rengi kadife gUIUnüu bay
gın kokularını düşüne düşüne uy
kusuz muztarip dakikaluın doldur· 
duğu saatlannı nihayet bu saatla
rında tamamladığı gecesini geçi
rir, sabahın bir an evvel olmasıııı 
bekliyen gözleri karanlık dumanlı 

ufuklardan aynlmazd.L .. 

Vali Atıf Ulusoğlu 
Mllhim Bir Hitabede 

Gençlere 
Bulundu. 

Bu böYle günlerce devam etti. 
Bütün ömrünü, ve bu ömrün 

sığındığı bütün bir yazını bir defa
cık bile fes rengi gülünün üzerin~ 
konmadan yalnız uzaktan onu sey
retmekle geçiren kelebek günden 
güne çökmeye, bir takım ya.nm 
kalmış arzuların büsbütün hafiflet
tiği kanatlarını nerdeyse oynata· 
mamaya bile başlnıı.ştı. tçinden ge
len sonsuz isteklere tehemm.ül ede
miyerek bir kaç defa sevgilisine 
doğru sıçrıyan kelebek bir türlü o
nun kızıl dudaklarını bulamamış 

bu zavallı aşıkın tema.sına insafsız 
sevgilinin ucu sivri dikenleri mani 
olmuş biçare kelebeğin narin kanat
larını her defasında tahrip etmişti. 

Fes rengi gülde, lacivert benek1i 
beyaz kanatlarını birbirine kavu~ 
turup sabahtan akşama kadar ken
disini gözetliyen bu munis baloşh 
sadık kelebeğe karı')ı pek te lakayd 
Oi'ğildi. O da günden güne ona kar
şı bir meyil duymıya başlamıştı. 

Fakat.. sevildiğinden ne de olsa so
nunda birleşeceklerinden emindi .. 
1sle bu emniyettir ki onu insafsız
laştırıyor \'e kendisini biraz daha 
kelebeğini üzmeye scvkediyoı·du .. 

Çanakkale HalkeYiaiıa Ar Kolu 

Günler böylece geGti.. Tabiat 
Y:n'aş yavaf? gekliui değiştirmeye 

ba1'1amıı:;tı. Artık serçeler dallarda 
te.k tiik g<irUlU~·or, güneş eski!"li gibi 
parlamıyor, Sema berrak ma\1iliği
ni ktıt"l'5uni renkli bulutların ardına 
gizliyor, ağaclard:ı yapraklar sara
rıyordu.. Fes rengi gül kelebeğe 

yaptığı eziyetlerden vaz geçmeye 
ucu sivri dikenlerini ona karşı blr 
silah olarnk kullanmamaya karar 

Çanakk!ıle, (Hruıusi) - Evvelki 
gece balkevimizde, valimiz Atıf U
luııoğlunun başkanlığında bir top -
lanh yapmıştır. Çok geniş bir kül
türe ve sürükleyicı bir beligata ma
lik olan, valimizin bu toplantıda i
rat ettiği hitabe arkadaşlar üzerin
de biiylik bir tesir husule getirmiş
tir. 

Her temas ettiği yerde, bir ışık 
ve hareket yaraan bu kıymetli fikir 
ve idare adamının, halkevi cerıhesin 
de de ruhlara. yeni bir alev akıttığı.., 
nı itiraf etmek hlzımdır. 

Komit~lerin nıesaisini her yön
den tetkik ile, daha enerjik ve me
todik bir calışmaya ihtiyaç olduğu
mı tesbit eden ,·alimiz bu çalışmayı 
propr.'.lmlandırmakta da gecikme -
mişlerdir. Buglin bütün şubeler ye
ni bir aşk ve hamle ile ıırogramına 
tatbikatına geçmiş bulunuyor. 

vcrmisti.. ARkını kabul edecekti ............... ......................... .. 
sevgilisinin artık.. Karanlık geçen 
bir gecenin sabahı .. laciveıt benekli 

Bilecik Fra sızca öğretmenliği 
Biledk (Hususi) - Orta okul 

beytız kanrıllrırını çırpa çırpa munis Fransızca öğretmeni Bayan Lema
bakışlı kelebek yine_ feıı rengi güliı- nııı iı:;tifa <:ttiğinder Fransızca ders 
niin karşısına gelmişti. Gül de o leri öğretmensiz kalıruştı. E!a~,"r 
sabah ilk <lefa olarak yüzünü ona alındığına göre mektep idareEıince 
doğru çevirmiş, dikenlerini aşağı öğretmen vekilliğinin ceza hakirni
J.oğru bükmü.cıtü .. Kelebek yerinden miz izzet Necmettin Giritli oğlu11a 
sıçradı. Büylik bir sevinç içinde tevdii düşünülerek Vekalete mlh-a· 
ona doğru uçacağı esnada birden ı caat olunmuştur. Mahviyetile, iımi 
çıkan bir fırtına ortalığı kar.ıştırd\. I kudretile muhitinde az zamanda 

Şimdi halkevimlzin civarından 

geçenler buradan ta.,an hareket u
ğultusunu zevkle duymaktadırlar. 

İlk durumda; 
Ar, gösterit, lisan okuma odala

rından fı~kıran bu feyizli varlığı dil 
edebiyat, tarih ne~riyat ve diğer 

şubeler de takip etmektedir. 

Bilhassa tarih komitesiyle neır 
riyat komitesi elele vererek, tarihi 
ve arkeolojik devirlere ait egerlerle, 
zengin bir sahaya malik olan Ça -
nakkaleyi bu iki mevzu üzerinde 
tetkike ba.~lamışlardır. Yakında bu 
çalışmanın izlerini Anafarta mec -
muasında, ve halkevimizin bro:;ıiir

lerinde görmek kabil olacaktlr. 

Köycülük, so~yal rardım komi -
teleri de bilhag::ıa kışın te~irine ma
ruz katarı fakir çocuklarla kim::ıe~iz
lere ve claırelerıle ilji olan köylülere 
yardım için harekete gelmiş bulu · 
nuyor. Halkevim izin bu faali. etini 
her şeyden önce değ·erli valimiz A
tıf Ulusoğluna borçlu olduğumuzu 

kaj·dedeı·ken Hal ke\•i Ila~kanı Halil 
Dilmaç.'m \1e bu çatı altında rol alan 
arkadaşların da me~aisinl minnetle 
işarete me~bu nım. 

Yukardaki ı·l!~Ün ar kolunun fa. 
al, güzide bayanlarile gençlerini gös 
terınektedir. 

Kadfr AYTAÇ 

Arkadan yağan sağanak halincle (]Ok samimi bil' sevgi ve saygı ı. -
bir yağmur zavallı sevgili::.ine ula- yandıran kıymetli hakimimizin Ad· 
şamadan yeşil saplı fidanın dibine, liye Vekaletinin yüksek müsaalP.· 
toprağa cansız olarak serdi. Rüz- !erile bu vazifeYi deruhde ettiği 
gar artmış, ağaçlarda son kalan takdirde memleketine bu sahada da 
yapraklar da dökülmeye başlamış- ciddi hizmetler ifa edeceği şüphe· 
tı .. Kelebeğin keneli uğruna ca~ ver~ siz addedilerek bu teşebbüs 
diğini görerek büsbütün kuvvetten nuniyetle karşılanmıştır. 
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Sanki oıısuı bu otele hiç ge~ 
miş, sanki ondan hiçaYrılmamıştı. 

Fakat ötekiler bu aynlışa mı ben
zerdi? Ya birkaç ay, birka~ hafta 
sonra avdet etmek ttzere karısı ço-ı 
cuklarile gider yahud kendisi bir iki 
gecelik bir iş için buraya. gelirdi. 

O zama nlal' bazı bir hafiflik bite ı 
duyardı. Bir zaman bu yalnızlığın 
sessizllği ile sersemleşir, sonra 4.

hştığı evine, yatağına ve eşine dö· 
nerdi. Bu dönllş eve de yeni bir h'1· 
yat verir, çocuklar güler, sıçrar, 

(Babacığım) diye etrafında döner
ler, güzel, temiz, sakin yüzlü karısı 
okşıyan tebeesilmilc boynıına sarı
lır, hiçbir zaman eksilmediğine emin 
olduğu sevgisile onu öperdi. O za-l 
man bu saadetin kıymetini bilmi· ı 
yordu. Ona hürmetsizliö etmiyordu, 
fakat gayet tabii buluyor ve bir 
gUn bunları kaybederse bu kadar 
büyük bir yese dil§eceğini tahmin 
etmiYordu. Daha doğrusu böyle bir 
şeyi düşünmek bile aklına gelmiyor
du. Şimdi ne kadar yalnızdı yarab
bi. Ya Meciit' i bulamazsa ~'ahu L 
kandıramaz.<Ja bu boş eve nasıl dö
necek, çocuklarımn ve karısının bo!i 
bıraktığı hayatına yeniden nas•! 
başlıyacaktı; 

Bulamaz oluı· muyum? cliye dü
şündü. Muhakkak ya kardeşine ya 
halasına gitti. Medit kadar çe
kingen, de<likodu<lan, dargınlıktan 

hoşlaumıyan kadın bu vaziyette ora
lara gitmez de nereye gitlcrdi? 1ki 
çocuğile ne bir otele inmesine, ne 
yalnız ba.«ına hu genç kadının bir 
pansiyonda kalmasına imkan Yok-J 
tu. Hem onlar darılırlar diye, hem 
dedikodudan çekinirdi. 

Rinbir dlişiltıccnin ve ağır kabus
ların altında knra k:ı.rn dü~Unerek 

s~ t.::ı.hı etti. ·Doğru taksi durağ'ına 

kos:ırak 
0

bir gün evvel (B .... ) den 

gelen taksileri soıtlu. Ahmak bir 
inad ve ömrunde tutulmadığı bir 
sinir buhr mile ba.~ına ördi.iğü felii-

kcti ve kendini soktuğu güliinç 'a
ziyeti düsüni.iyordu. 

Bu kadar • enedir kendisıne. aile. 
sine ve karısına herkeı hüı·met ct
mi§ti. Bugün onunla alay edecekler· 

di. Birfümbire Medit ne bdar 
temkinli bir ku.dın olduğunu diişiin· 
dü. En uf ak bit· sı:ıılllyı enle ki hiz. 
metci11:r j~itmcsin, c:ocuklar duy
masın diye ne karlnr· titiz tlavranır
ılı. 

Kocalat·ınıtan şikayet eden kaılm
lardan uefret c<ler, aile ~nrnnt kal-

---

dınmlara seren kocalardan tiksinir-
dL _... 

- En ehemmiyetsiz bir vak'a y&
tak odasının duvarlarını atmamah, 
derdi. 

Medit, muhakkak şoföre, ve 
dolayısile memlekete bir şey hi&Set4 

tirmiyecek surette vaziyeti idare 
etmiştir~ diye düşündü. Belki hiz
metcilere bile belli etmemişti. Çün
kü tokat f ash' o kadar ani olınuşt.&.ı 
ki.. zaten, Nebil sinirli diye onlan 
u1.aklaştırmı~ olan Mcdit, bu a
ğır vak•ayı saklıyacak, bu gidişi bir 
perdeyle örnerek kadar zekidir. Bir 
de kendisi ahmakça bağırmış çağır
nuş: 

Medit.. Meda.. diye or-
talığı ayağa. kaldırmıştı .. 

Nerede olacak? Ya halasında., 

ya kardeşinde; diye tekrar düşün
dü ve şoföre sormaktan sarfınv..ar 
ederek Ankara tarikile islanbul:ı. 

gitme<Je karar verdi. 
Arkadaşlardan birine uğradı. Ani 

bir i.ş ıçin tstanbula gideceğini söy
liyerek birisile arabayı istasyondan 

aldırtmas.ını ve hazırladığı telgrafı 
yazıhaneye çektirmesini rica etti. 

Bu, çqk eski bir aı kada~ıydı. 0-
nwı hiçbir zaman siiklınetini kay
betmiycn yüzünün karısıkhğuıa bn · 
karak hi bir se} sormadı. 

Halden anlar bır adamdı. "Kim 
bilir ne oluyor?., diye düşünerek i
cindcn O'' snbır ,.e saadet diledi. 
Gült.'rek: 

- Uğurlar ol"llll .. dedi. 
Tren Ankam gaı·ıııa girerken 

rıhllmcta; Lil· ark,ı<laşım te~\·ie ge
len kainl:ıiraderini gördü. 

ll.lldun pek ı,;ı•\'inçle elini kal -
dırırıış: 

- O ... Bize mi'! • ereye böyle? 
Birdeııhire haber ... iz .. 'Ne iyi t>tti -

niz. Hani çocukla ı·? .Medicli ge -

tirın diııiz mi': diye se<:lenİ\ or ve 

trenle beraber pcnceı·e hizasında yü 

ru,·m· hı .. ·ebılin '7Öğ 'Gne ve ba,ına 

l>iı "ıcaklık lıfıc ıın elti. DC'nıck ka
ı ısı knrde,iıw g- ·lnı(lnıi~ti. 

- Hanr ... rli\·e kekeledi. Bir i~ 
için birl~a<J gec•, k:ılm.ık üzPrc İ:s • 
t'ınlıııla girlirııı·um. 

:\Teılil lıc:ralH·ı· g·e!mek çok i:ı

krli :ııttnUt fozla kulamıyacağmı i

çin lh!) l tHle yorgunluk olac:ıktı. 

Tren }, ııknr. da hayli kalıyordu. 

r"elıil kay111lıirnderine kederini belli 
etmemek içi ıı çok km·vel sarfetti, 

\e lrnrcket ccler etmez ellerini yü
züne kap:t~ arak cocuk gibi ~ğladı. 

Güneşin kızıl rengi penıb<>ye 
dönüp yavaş yavaş sönmeye bal3· 
layınca, sabahtanberi bıkmadan, u
sanmadan sevgilisini k>1.rşıdan boy
nu bükük bitap nazarlarla bakan 
kelebek gün kavuşup etraf karanlık 
bir sis bulutuna g-ömüliince lacivert 
benekli zayıf, beyaz kanatlarını 0 y. 
natır, nereden geldiği belli olmı
yan esrarengiz bir kmTvetin tesiri
P zoda. sürüklenir gibi bitkin kanat 
çırpıntılarile ağır ağır uzaklaşma 
ya, yeisli, ıztırnplı geçeceği belli 
olan gecesini o andan itibaren meh
zun mahzuıı düşiinnıeye başlardı. 

kesilen gül de o sırada fes rengi =:--==.....,."!'!!"" ..... ~~~~~~~~=' 
yapraklarını kam~ılıyan rüzgara rek ona, sevgilisine bir medfen ol
dayannmadı ve fes rengi kadife du .. insafsız gül de cansız bir ce
Yapraklar vücuddan ayrılarak top- setten bir iskeletten ibaret kalmış

Baş, Diş, Nezle, Grip, Ronıatizma, 

~Iedit .eı;gisine o kadar e

min buluııuyorclıı k! on~uz :ra~ıy:ı • 
mal., keııdiııdcıı :ı.rıılamaz Nelıil~iz 

k,ılır:'la öliiı· zannNH~·orchı. B~t fikrin 

ele ııe ktHlar yanılclıgıııı şimdi acı a

cı hi~~e<li~ ordu. r:ir kadın ııc kadar 

sc\'Cl'!':.e "l'\'.:iİ ıı izzeti nefsi ~·arala

nınca iilümli lıilı• g·iize alacak kadar 
ileri vanr .. 

- Olum söylilyorunı. Ve daha 
bitmedi. Ed, Laney'nin turada ol • 
duğunu VI.! kendısini si1.in sakladı
ğınızı da H"eşıetmi~. 

- Bunları kimaen öğl'endiniı? 
- Şarliden. 

- Öyle ise dedikl~rinh: doğru. 
Emniyetli bir arkadaştır. 

- Evet, fakat o da nezaret al
tında . Biz ancak, geç va.kit bir müd 
det için zörebildi. Sizi haberdar et • 
memi, bir müddet için buralardau 
uzaklaşmanız lazımgeldiğini söyle! 
di. Şimdi gideyim artık ben de orta
lıırdan ka}'bolacağım. Yoksa Rocco
bizi yere serecek. 

Bunu söyledikten sonra Mike 
kapıya doğru yilrüdü. Pedder der • 
hal önüne geçti ve: 

- Beni dinleyin Mike dedi. Sü
ldlnet bulun ve akıllı bil' hareket ya 
pıp Nevyorka dönün. 

- Akıllı hal'eket mi? Neler de 
söyi!iyorsunuz. 

- Zabıtaya bir kelime söylersn 
Klavndan hemen kurtuluruz. Socco
p. gelince onun da aklını başına ge 
tlriıiz. Merak edecek bir şey yok. 

- Bu işlerden anlamam ben. On 

ıağa. dökUldü, lacivert benekli be- tı artık ... aewalji. lnn\chk Ye l»ftth 

• .. icabında rlhıde 3 yaz kanatlı kelebeğin Uzerini örte-

dakikaya kalmaz Rocconun lıurada 
olma~ı ~cık ihtiınal dahiliııdP. 

- Ne çıkar. Mamıel plajda rno
ğunn bilen tek kişi olduğumu sanı -
törle Larryyi bekliyor. Bir dakika 
jçinde buralardan uzakla~abiliriı .. 
Ve Larry'nin ı;ıu saniyede yaptığı 

şey. onu biraz beklememiz için kay
bedeceğimiz vakti binlerce misli ile 
telifi ettirecektir. 

- Anlamam. Bıı·akın da gide -
yiın. 

Güvertedeki mevkiinden Den 
lambanın ziyaı:ıı alhnda bir otoma
tik tabancanın parıldadığını gördü. 

Pedder ciddi bir hareketle: 
- Böyle harekete müsade ede· 

menı. Biraz düşününüz. Yoksa, po
lis, Ront'un ölümü hakkında şaya
nı dikkat malfunat ve delilere ma
lik olabilir. Bu husustaki mektup 
hazırlanmış, zarfa bile konmuştu\", 
Yalnız mektupta isim yerini açılc 

bıraktım. Emin bir yerde. Yok">a 
oraya isminizi koyar veya koydu
rur, komiser Nulroneye gönderti
rim. Hem şu Den denilen adam nP. 
oldu? 

- Bunu ben 8i.ıe sormalıyını. 

Fatin Fuat öZER 

KATİL ARANIVOR 
KİM ÖLDÜRDÜ 
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Hani onunla meşgul olacaktınız? 
- Endişeye lüzum yok. Me~g;.;l 

oluyorum. Bu adam kim ise, buıtu 
öğrendiniz mi? 

- Tabii. Skolland Yord hafiy~
lerindeu biri. 

Bu sefer Pedder sarsıldı. Bir 
müddet durakladı. Sonra Mille'nin 
önüne viski şişesini dayadı. Boğuk 
bir sesle: 

- Oturunuz ve içiniz, dedi. Ak
lınızı toplamağa yardım eder. Şitn
di bildiklerinizi söyleyin bakalım. 

Nike bir bardak viskiyi devir· 
dikten sonra hfı.la memnuniYetsiz.. 
liğlni kaybetruiyen bir tavırla: 

- Şu Den, nerede diye sordu. 
- Nerede olacak, içeride, kabi· 

nemde yatıyor. Namuel'in hazırla-

dığı o meşhur kokteyllerden biri~i
nin kurbanı oldu. Eğer görmeyi ar
zu ediyorsanız? .. Fakat evveli .. b~ 

adamın hakkıuda ne biliyorsa• 1z 

unutmadan anlatın. 

Den, işittiklerinin kafi olduğu

nu anladı . .n.rtık yatta fazla kalm~

sı doğru değildi. Kabineden çıktı~ı · 
nın farkına vaı·ılması tehlikesi her 
saniye hazırdı. Yatın ön tarafına 

doğru yerde süı·ünerek gitti. Yatın 

iisünde derin bir sessizlik hüküm 
sürüyordu. 'l'am uç tarafa geldi~i 
vakii ayağa kalktı. Bacaklarını !-dl

peştcden kaldırarak, demire ht:t~lı 

zincire tutundu ve yavaşça ka_ .ı. · 

rak denizin içerisıııe gömi.ildü. 

ağrılunıuı derbal keıer. 

kat• alıaabilir. .. .. 

X:.'.\X 

Su, tasa\'vur ettiği gibi ılıklı. 

Elbisesinin ince kuma§ı vücu1•ma 
yapışıyordu. Buna rnğmen zahmet· 
sizce karaya doğru yü2.erek ile!'1P· 

meğe başladı. Yatın arka tarafında 
bağlı motördc-n görünmemek i\in 
mümkün mertebe gayret ediYor•1u. 
Fakat akıntının tesirile Roemont m 
kıyısına. çıkmanın mümkün olanıı
yacağını da bu aralık anladı. Bı • .,a 
karşı çnre olatrak, Yat kulübe v ~vrı 
daha aŞağı bir sahile yanaşmak ü
zere hareket etti. 

Den, i;i bir yüzücü idi. Akıntı 
ile mücadele ederek nihayet ayak
larmm toprağa değ<.liğıni hissetti. 
\•e kayaların üzerin<lm düşe kalka 
sırsıklam bir halde Yat kuliip pUd.· 
jının la uç kısmındn knaya çıktı 
Den, su içinde olduğunun farkma 
hile varnuyarak Rocment istikame
tinde koşnıağa ba5laclı. Yat kuli'p 
pilajımn son kabinelerini de geçtik
tt'n soıırn Rocmf•nt pilajmın önüıı
de uz<wdığım güı dil. Pilajda kiırı· 

secikleı· yoklu. Yalnız küçük isk~· 
lede, ay mehtabı altında, dalgaln
rın tesirilc y:ı.lın motöri.inün sallar.-

( Devamı var ) 

dığmı gördü. içinde kimse yoktıı. 

İ:-kcle\ e doğrıı ilerledi. Ma -
mıel ortalarcla yoktu. Ro~emont 

bahçeleri ~e:-.:-ıiztli. Yınm~ :ıdım • 
larla i<:kt•lcniıı ucuna kadar yak -

la!i'lt. ili ()törü i:.kclej'C bağla.} an 
ipi çözerek ayağiylc itti. Geriye 

döncrkcıı ])en giilli~·or<lu. Rear -
donun hiç olmaz;;a dcm~den firar 

edeııbileccgi yol ortadan biknıı~
tı. 

Mauuel acaba ucı·edeylli '! Un 
halde l\Ialikaııcııin bir köşe:-.iııde 

nöbet bekliyordu. Denin tabanca
~ım kaybettğine çok canı ..,ıkıldı. 

Üstünde taşıdığı büyuk maymun • 
cuk yeg!rne siHihı eli. Reardon 
ile karşıluşması halinde ne yapa-

caktı? Her ne kadar RosemontB. 
gitmek e.;ıaslı hedefi idiyse de hu
na ihtiyatla tcves3iil etmcR lazım-

dı. Ed Kl.lvnu ilk rnslladığı Ka -

meriyenn alt tarafındaki dar yolu 

birden ha ta ladı. Oradan ilerle
meği, ve kö~ke yııklaşmağı müna. 
.sin gördü. 

(Devamı var) 
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4lallm Bir claklllıalarda ahP'BJW- Jetlere l9ba itleumlarmda• an
da. Nilaayet 22 inci ve 30 mMnl • Jı7ordalE. 
Waf'e füap daha .. pi ..... San Jmmsı OJUCUluün • 
... lliriDcl tlevreyi 4-0 ~ hakkak Wr tlM ......... 1Nıla-
manffü olda. D&D D-'nporJ111ar tok ... , ... 

...... devnı lalarla ..ı lmaJ4lled .... ...., .. 
Bu devreye takımlar hatlı,.,,.. Ud pi .... ppuU 1--t 

..ıüp ediyorlardı tatanbulaporlular 
bu zayıf kadrolar.ma rağmen ilk 
alrikafarda Fener kaleli &alln& 
müt madiyen tehlikeli vaziyetler HiW kılecW-la Mr kmtanfa 
ihdas ediyorlardı. Bu vaziyet o 'l ~a kadar devam etti. Baladan hiç bir dejilikUk yaı>madan ~ aaltblyetl• b tirdiler. 

~ lar Be)'kozluJar bu devreyi bqtaa <>ıunu Wnei yarıamcla •• 
sonra ener1iler Y•ftl J19VBI Yui- aomma kadar lllJdm olarak bitir· dfldilkle beraber ve büyük bir ail
yete hlldm olmağa lafbJuak oyu· nu tstaııbulspor JU'I .ı.8.,,8 in· di. V• 8aJıabm ıaJ>biı tlg golle ma- ratıe faallJete ıe~ Demirspor 
dircliler. Fener1ilerin Usttıste yap· çı 7-0 kazandı. lııeds G....._.,.. toplama • 
tüdan ba a)mlar nihayet 1' inci GaJl"l federe lik maçları lln& meydan vermeyen hücumunu 
d•kikıda •dini patenli ve Fik Gayn fecir• kulüpler arum- kaleefnin de pfletinden ıetifade e-
reün bir korneT &blmdan istifade daki lik maçıarııaa dün Takaim derek gol ile net.ieelendirdi. 4--0 
eden Yqar 1'eneriD ilk golUDO ÇI-- atadyomunda devam edıldi. Gttnfln aalib vazıyete geçmelerine ral • 
kardı. Bil plclm aonra ı.tubul· en mühim karfıl8f111W Şişli _ men, hakemin ikide bit mNaha
..,..._ ,._.. ata' ra lllllka· Galataspor arasında cereyan etti. le ve ilatarlannı ieabeWreeek ka
.....t edel»flmek lçtıı daha zf>'ade Saat 14.80 da hakem izzet Apafuı dar sert o amaia bqbyan Demir
mUdafaada blmay Jterc11ı ettiler. idareainde ceref&D ede• 07UaB aportalann bu bareketlerf, 0111 • 

&kat Fener tazyiki her an arttıfın birinci devreli ı-ı beraberH1de nmı nezahetini lhl&J edici mahiyet
._ &aJI adedinin famhpeağr an· neticelenmif. tkinei devrede Şiş- te ı&'en halk tarafından uyret 
Jqahyordu. Nitekım 21 tncı daki· H bqtan nıhaytte tadar hWm ve protesto ile ka111Ianmatt& idi. 
bda merlradell ,apdua '* llDelım bir oyun c;ynıyarak rakibini 4 _ 1 Galataıaraya ıeHnee, marın 
__ ___._ _._. •- J>ıe•d•nb=i .W.. ... ...ı;ıı.: .. '"' .. "'· lıı· --.- .,.__. .- ~s•••vatl4k ••••. - ~ ......_~ ~ Wr k9f ...._ aova. faka 8a1Mah,.,ın pıHJa• JllıirM.4 ... -l~••ut~IMt~JllJm, ....,.. _,. •'*" llıl 
GçOnctl •)'l)'J çdrardl)ar. 1/1 inci Beyoğluspor mflsabatm da oJ - oynamakta -*r etmelıe İli. B11 
cblrikada tstanbulapor ınldafü Ali· dtakça kalabalık bir NJirel tit)esi fmattan illilf.- .... l>müapca-
aln bir llatasından iıltifade eden tarafıD4u takib edJlllÜf Ye .,-n lular da tekrar hleuma ıeoerek 
Fikret .roUncti goli1 de çıkardı ve UJaa siJad• Beyothıspormı laltf _ 80 inci 4akibda merkea maaYlnJe.. 
'*inci dıwre bu 8\ll'etle ..O ı.tan- mlyet.i •lDD41• eereıu ederek~ ri vuıtulJJe ~I ıoUerfnf ele 
balsponm aleyhine neticelendi. Barkl»abuul maMlblJetııı. Mti· yapmala mnaffak olftlar. 

..._. -..: celenmltlfr. OJmma bmdaa ...... ı. ild 
AIDd dnnmia rr·ı•e.. tarafın da ıaıretble ratma aol-wflleıo tekrar Ba mactantan enet .. .,..hJID ab ol_... •..utl ~ •at l-0 

Birinci cfMtbda ~ ~~ ~ be lnrlflplerla B taba· ~nuı lehine bitti. 
-.-- :I~ ................. lılJ•~ 

ldkma •• sw1a •• oak· w._yı ı-e, 8ltB • Qtl&tupoı:9 
tiii kutid lılr flt;I Al ..... lılr ~ı ıenmeia ma.ak .W.. 
~ -*l:eu k .. lı•• .. .... ft...:.ar=l· b'ıtalaıi .. 11111111 ... 
......... l'N .... ı lıltD.t.e lld ..,...,__ -
....... ......... l'a'8 -- iti , ....... k .. 

...... JalmeGda'alll Olalv«mt. ., ... •dltJ' 
JiDıNt Gl'tlıdm bptJll topu ..W taıeWııılatn ~ s'ı: .. "'8 
'*gayretle bit &ıGae kadar -- apn .. ..,... Gwl ~ 
NNlı: Mtbtei cleta rakip uıe..l'"lliil• m11twe11•\;a1rft Jr . .111-
Jll ..... lir ..... - Şall9a ... .. ,.... •elitef· 
.ıı-.. pli ele ....... il.- ._.. .. ~... ..... ' , ... 
tllll llODl'Ül m.ı.n tamım• ..._ p*r _,.... n• .... lıa...., 
Derin bark hlkiDQeti altmda • s.tea ~ ~ DlıeWd'-
1'8Yan etti w l'enerdea Nretta n tmıee hllDtl mretıe brfalaanl
lnel cle"h ft fahnm 28 inci da- ın'• 
klkada att.atı.n birer 1r01e müaMJ Aabra Lik Maçtan 
WanbaJBpwluliır ti& .. ...,,. • Ankara: ıı (A. A.) - Futbol 
Jliite yapbkları lllr plılea wa pmpiJOllMI JnClmma •DSID 
..,.. 8-1 l'aıelln P"'ÖeUle Jl8ti. .,. __ ....... Glllla,....._. 
llhııN. .....-......... tlfldl .... .,.. .... 

"9'•: 1 • ~ O aeJd. pmplJoUıia 11ım•ed ba -
KNNrllıy ph•S hll• aan Demfnpor De GaJ,atalarq • • 

., •• Topbpı ... _...... tipleri ...... idi. 
f.aJdı 1&l•beal1te neticeleACIL Ha- Bafidllll ıllaıtff w dit oı..- • 
hm Adnaa Aknmı ıdaretıfnde ce- ,.. lltifad.._.. ..,_ 111Del 

~ .._ .,uaa taer IJd taıım da merübl• ••rnJ'llt'' •it•
..,.. lılr ...... pkblsr: ba:fıQGCI ..... ..... lltBtD 

Beykos: JrapdDH; 1lallt, Balla- tloldurmut Rlmı117orlard1. 
clri J19'met. ,,,..., .. CWlp; .,_. Jl-..a, Ja,akm B. İlllaND tdare-
lla, Sadettin, ..... .... -.- ta '*illlslli'ı G 

Topbpa: .üt• s•: ..., ... •tJdeb. .. 
........ Al. D"l a.llıt; -r. lataaaıaJ'Ul ıeım. sJbl "11nen 
-. .,.. llJlluattlD. ..... .,.. birdal>&e IQrinl ........ 
~ ............ o ... - DemlnfOl1Ul ..... Daqlaf& .. , •ı ... ....,. ... • ...... 

ilk J8 lllllllr Mr bı1J9 l lı Jl8. 9ıa taı•hpufa. 81WIMDJl8 
r't•& a lutra z s •-. ••rAM ...,._ .._ ..,_ ... blııll. ~ WrU .. 
._ b, ... lllr iaıll.,a ..a 1111- ı.bt ~ oJPa .,. 6M tauila 
.... ..,"" 1 ... OJ- ......... lat .......... .. -·· 
s s 7 tllW W ıt ıs et m • ... D •wpal l .. 
.... 9 11117 J' & ' lıa * lltb)aı..mla,llt ıwmdzf eNs 
ew•• 11• ... .., ..,_ 1 11111 •üte ~ecm•. 
..... Wr ,..ıtı •ınwta. V• 8irıi bmm ~ JaplBJf ole .... '* ....... ] .. ........ ... .... _ 11w..a-.a tr ..,.._ •kllil fllrllc•m1r..-m ...... ·--·--·,.... ... ı.Mlllrd• D _,.,. _....... 

lidı;JMtJerı 
1 lnel bak, B. S. it. derece : 

11.1>2.2. 
9 inci Kemal, Beyoğlu Halke

Yi ıı.aı. 
8 U11etl Htlseym, Be1of Ju Hal -

kevf. 11.55.1 
'J'akma HllNriYJe t X 8 X ı sayı 

ile lleyofol Halken bfrinef. 
4X6 10 yı ıle Yeni Kurtu -

lut ikincL 
8000 metre mil tetkil&tlar: 
1 fncl İbrahim, G. S. derece: 

20.51.2 . 
2 inci illi yın Demır S. Z0.55.) 
& lncü Artan B. J. K. 10 6'1.4 
Takım itibari1 le 1 X 5 X '1 uyı 

ile B. J. K. birinci. 
4 X 8 1 O sayı ile Kasım paşa 

tklnei. 
8G88..a.tals•ıl•ı 
1 ıncı N dm, Ha)Odarp~a de-

rece 11.4'7. 
ltiaci Plimlıidi8, Robertkolej. 
S lncü Çesta'kof, ., 
Takim iti1Nai71e BoltertkeleJ 

takımı 2 a X' uyı ile bhincl Hay 
dal'P&f• takımı t X & x 6 sayı ile 
ftbtef. 

ATLETIZll 
Beden Terl>Jy~ai Genel Dlrak

törlfliö İstanbul AUetlzm Jlonitör
ltlj1ln0n "Kıtlık proıraınına" dflL 
...... lllDdi. 

•fıinttiiilmllM 7 
brMD tllief tanftaD • .,,.., ,... 
llrı ıuıa b ah p ...... 41 .-. 
re düz kota ve JllUiab kotu dr 
tecrilbelerl J&Jlkb. 

Taı-ta d6fem• a..iade ft ... 
Ut qakkabı il• elde edllen ._... 
ceı. ....... 7uıhdar: .......... ~ .... 

1 İllCI •: .... 
1 iael Hamt. ı.ı 

1 iaci .... 1.1 . ........... u 

llnd ..... u 
atnelm& ... 

ince -
... .... 

linci lfehmet •• 2 inci JIJthat. •• s anca Jltlaeıin, 8. ... ....... 
1 inci Neriman 1.7 
&iMID-ıa 1.1 
8 bel Tuun e. 
8 I' el_., 
liacl .. t ı.ı 

2 incJ Tahsia 1.8 
8 thıctl Sefa. 
Mme,..... 
l İllcf Ke .. I l.'I 
1 iaci Blsqia u. 
.. bel eJat ı.ı 
40metrelwh .... 11• s• 
Vadi &9 ..................... 

1 o • fa .......... , 
l iJıd Neriman 1.1 
t lnel BflMJhı 8.9 
llllCIA&a T.I 
• bel Sa• '1.4 

f inci Tara "·' 
.A,. 17 lalı atı ı •""" 

• ...., lfmnutlk ..._mıcla 1119 
,,Jı il&Mtt pentdoa •laababla
• ..... nacaldar. Ympılaeak ..-. 
....ıaıar twılanhr: 

Yllllet atlama, stUle atma, .. 
ındalfa._, ıeo.-. .. _.. ........... 

O'tlnal laahıltdıllldler -
metre )'Wlne 18 metre iQf8cai , 
rı.Nır. Kırhr_,.• 
~rtloJejfa lmnalft llJODU ~ 

•r•pdaoaktlr. 

TORAN TIYAnGSUNDA 

1111 MrtAll 
llallt0.-1 

Cemal Saldr •• ..-bdatlan 
HABiBE MOl.LA S per .. 

Caz krah Gire.er, Fransıa 11ldw 
Ebvyam•T· Zend ...ı&zü Bru 
Tomaa, Sevemk t•ntözO Matvin 
11 anemflrmlP 
Localllr 100, Her yer 20, paradi 10 
turue. 

• latkW ca4hlellla• KOlll4Mli 

15/11939 Pazartesi 
Gönü aqamı Mat I0,11 Aa 
fJilaw ._.. a tıri! 

1 
llepilu Birinci ..Da 

JdmPiiiis••· 
Cafer wıtanaı Gallltada e • 

voda caddeainde General han 1f 
No.tu yuıhaaede mtthendıs ve ml
teahhit Jlustafa Naci yanında V 
"1 ~ qfiiı ti& Ura alac 
davaauıuı cari dW'UflDNl aaraam
da: llMdel •eldll 89bı aub 
yNi olmadJiındu yemin tekllt 
4erek ~._. Dıl~}ıMPlı•~ 
ikaın~taihlaın meçhw'7etln• 
Dl tJPb bl'lmmn Jirml atı& uam~ .. 
detle il&nen telhliiine brar • 
ait ...._._ılumohsteme ... 
olan 6-2-989 saat 10 da mü 
meye t.iuat •eta •uveklle pım. 
ıitz muameleli .. yab karan mak• 
mma bim olmak bere ilin ola 

Nafıa Vekiletinden : 

~esın n taahıh n 

3 
_.z gün vv\?I re e arile diğ r v ikaJarını b r ı 

vererek eal t "kua almalan Uzund•. 

4 - M akasa evrakım eıaiden satnı almak t nls ba ..,.._ 
tekız Uz otu al ı kurut mukabilind D miryolları t aat Dıaml9llJI• 

alabflırler. 

ô - Bu mtnakaaaya sinnek isüıenlerda llabl eli mm. ~ 
lında bir demir k pril imal ve montajını y pmı, olmak şartı aran.._ 
br (A!O) (9604) 

1 - İdaremizin Paf&bah~ fıabrikaaında me.eui 3000 adet ......, 
mel pl•anis •& aaç bktow 508 adedi derhal ve mUtebakiaf de a km 
bir zamanda kaldırılmak şartiyle satılacaiından kapab nıf .w,r 
arttırmaya konm11ff;ar • - .... hl··- ....... ı. le lira ~ ....... e '"° .. 
,.... i tndllsb un IWir. 

m - Adtırma 20. ı . m ...,... rutb7u cuma.-.u ıe 
Kaba tatta inam .,. mtlltqaM .... ıiıı • mlt5'elddl tıt loımleıl!li.t 
aunda. yapılacakbr. 

TI-Aıtbnaa ...... ,._ ,... z el&rak 1aer s1B .... _.... 
..._abnabileceii liM llıi._,nlN htıt~• ....._.. allllrl•"W 

V - llGllfldl tıeUf mütalMlaa bnunl Ylllik ile ,W. 11 
...- ,.... maklNall..,. '-b temim meM:a•m ftatha ..ıtllİJI:~: ... ...... . ........ 
adl ,.._ Atlt komlqoma 'bafbn...,. maldlas .U.ldBn•ı 
-- llsma4hr. •-&&" 

Cimiz 111111-T....-. ........ "'' .......... . ..... 
• , ......... 1 aMIOO )[s. bk 100 

" it 1 • 600 " " 110 
" ··0tıo111&tik'' 1 • aoe • • 'lt8 
• ··ı.u taJCaa" 1 • IO .. ... 71 

.. iter ...,. amperlik 

• lmtu.Plll" ... • ... .... BllW ........ • • 



lzmlrde Şark anayı Kumpanyası 
T. A. Ş: BEZLERiNiN 

36 metrelik bir topunun 
Pe in, anbalijsız ve fabrika teslimi fiab : 
Tap 8 15 Saatim Heroz 731 KUl'Uf 
• 9 tO • Kelellek 705 » 
• >t • ,. .. 615 • 
• • 7t • 515 ... 

Umumi •bf aceataaı 

s.ttM• •-n. Dlllraayaa U.. No. 1-1 latuW 

Kununua-.s 
Devlet lauat.ana okuyan yatılı talebe için 268 metre elbl!&Jik ll· 

jl-.in kulDlf utin alınmak tiHft açık ebiltmeye aaulmutbi:f 
Jlbiltme 11/1 919 pauıteai l'ÜDI saat 15 te Beyoflu Karıman 

~·· Useler alım atım komiayenu binası ı~e Liseler muhHI!· 
~de toplanacak komisyonda yapılacaktır. 

Beher metre kumaşın tahmin bedeh ' lira 60 kurut ve ılk temi
aatı 89 liradır. 

Şartname ve kumaş numunesi mektebde sörülebilir. 
lateklilerin belli .an ve saatte cari aene Ticaret Odaaı veaikasın

aa maada bu nevi kulll&f yapar Fabrika veya iftt#llthane sahibi olduk
Jaliu dar ihraz etmete mecbur-bulundukları vesika ıJe b'rlikte komis

oa:a .. hmeleri. (111) 

TORK HAVA KURUMU 
Büyük Piyangosu 
4 inci lııtd8: 11-Sobat-939 dadır. 

lyttk lkraılyı ı 50.000 Liradu. 
........ dan başka: 15.000, 12.000, 

20.000 ve l 0.000 ) liral 
adet ükifat vardır .... 

Bu tertipten bir bilet alarak ittirik etmeyi 
ihmal etmefiaiz. Siz de piyangonun mes'ud 

ve bahtiyarları arasına girmiı olursuauz-

Hakiki Dostun Tavsiyesi Budur. 
Sabah, ötle ve akf&Jll her yemekten sonra 

Yurdda lttlf ak hallne galan bu ka•
tl tesise niçin ve nasd muvaffak oldu? 

ÇlakU ( Radyolia ) in terkibi tue piyuaya çakar. 
,.... bir kimJ• ............. Qiilki (LtlJolia) •t• 

Çlbak& &itila (Radyelia)-kal· amlara 11uaraa çok acu ...... 
'•••n•an• diflerl tem. atla• Artık bitla -lanlu HBI'• 
ft~elclir. L!-
ÇIUI ( Radyolin ) emsalsiz ( Raclyolüa ) kullaaan oa uia· 

railJeti dola11aile laiç ıtok lerce ldtiaia aekadar haldı 
1apmaclıp içim •&temadiye• oldaimu aaiamak k•la11afar. 

Sabah, ötle ve akşam her yemekten sonra 

lstanbul Belediyesi lıanları 
'. 

Belediye ayar memurlufu hakkında ilin 

DENİZBANK 

16 lkinclklnundan 23 lklnclklnuna Kadar 
Kalkacak vapurların isimleri, kalkıt e 

s~atlerl ve kalkacaldan n1ıbmlan 
Kara-...-~ - Salı 12 de (Tan), P.,..mbe 11 de (Abu) 

fuar ~· 4a -(Ep), o.lata ._,..,n. 
IArt• ........ .... ÇaqaıDha Ji. de f;AıDtabr&.).. ..... 11 

.. (Konya). Bfrlml rıbhmından. 
la.it laattma - Pazar, ulı Vt ~ 9.80 Ü (tJiur), 

Topaae ftktanmdaD. 
....... UU... .....,. Her da 9 da (llarakaz) vapuru alat.ead 

vapurlardan biri, Cumartesi qrıca 18.80 
da (Trak). Tophane nbf:ımmda. 

._..,.... liattma - Pazart.ell, çaqamb& ft cuma 1.11 dl 
(Tr&k), ayrıca Ç&J'f&Dlba ve CllJll&l'tell 29 
de ('()')gen), Tophanf nhtımından. 

KaraWp llattaaa - Salı Ye Cama 19 d~ (Buna). Toplwı• tıJh 
tunmdan. 

ı...... ...... - Pazar tt da fl'an~). Tophane nhtiıiım· 
dan. 

~ablc hattana - Çartanıba 15 de (lılenia), ~I 11 
de (Bartın}. Siüecf nhtmwidan. 

Sıanir Hr'at hatbtaa - Pazar 11 de (İzttıir). Galata nhtimıncü.n; 
Menin hattına - Salı 10 da (Anafarta), Cuma 10 da(~ 

öafl). Sirkeci nhtımmcları. 
Merkez - Deaisbank binası a'9'I 

T e 1 e f o n 1 a r ı A eler ) - Karaköy K6prbb&p 4!881 
) - Sirkeci Yolcu Salonu 11740 

...-~yın Bayanlarımıza Bil,c:Drils.m-. 
llterilea lioylk Rapt ~dea Piyaada me•c:utltablmyı ... 

FEMiL 
8 lik Ye 12 li Amblalajlarla FEMtı. BACLARI Yealcleia 
Piyaaya Jetiftirilmiftir. H.. Eaık••e ft llylk n....-... 
aehrde ara~ ~I Satq Pepo111MaiabuıBüç.-,.İt111111~ 
kaa arkası RaliYanc:ılar 10lrak SNo. CAN LABORATIJVARI 

llUnhal bulunan 1200 kurut ull ma&fla iki ayar memurlu~a ta- ı il 'I 
lip olanların lktıaat Vekileti ÖJçGler JladflrltılUnden veya Mıntıka Kil- O nas 1 -------.illl----· 
fettftlilderinden ehli.Yeti haiz bulunanların İstanbul Beledfyeai P'• ltıle- Difleriaiz pırlanta gibJ parlb' 
rl Jliidflrl811lne mUracaat etmeleri ilin olunur. ~-- ç•&aea, tatlaa kür, 

flr .......... lablari bale .. ~ ........... ....... ilk Bahar meftl • mafısas yem gelecek .ı. mlkropluıa tohamlar•ı 
Mallar içia yerlere ~ımz o fundan ='9sa~O:.~ ~.,..._"' 
5 SOn kanundan 15 ~Şubata adar 1toL1N<>su. GOLOşoNozoN 

PARLAKUÖIM Y0KsEL TINlz 
Bir Af alcldetle Steldanmma a.,lk Wr k_.ıaı W yerdem llacua telQif ilii:!!!ıı=ıl 

....W prtlar n mateclil fiatlarla elclea çbıyors. edllmlt ol-
Bltlla Dairelerde menim IODa &natlarım W.cabamz. ••Jda Wr tGp 

a E R 
u.tiyacaam 

BeJ'Oilu AK Matazalır111da na mMclet 
te•I• ~er. lir MeYlim IOBU fınab : lateaea fiyat içia 

en mlllremmel c:inatir. 

Bittik tlhl • 
Klçlk tabi ft112 kr .,. 

lstanbul V akıllar Müdürlüjü Jıinlan 

PASTiL KATRAN HAKKI lleh et Akif ..... 
llilll eaınmız Mehmet Akifln 

öllmbila Jddönlml mDnuelletile 
Oıdt•llte konf81'Wf9alonuda ,.. 
... tıoplazd3da F.dıebiJat fakWteei 
, .. ...,,. ..... .......... qiajelli 
AB Ni1ıat Tarlan tarafmdan IÖyle • 
Dm ldtabP pnçllk tarafmdan btr 
1Nwtlr halinde ~r. 
Bundan toplanan hamlat Mehmet 
Alrllln kabrinin 1DIUI için aarfoJu
natPtu'. 

Bir eaer olan bu brofQrl1 bara· 
retle taftiye ederia. 

••• 

T. i BANKA ın 

939 K. T asarrul ikramiye Planı 

32,000 LiRA AT 
Kuralar: 1 Şubat, 1 Mayıs, 26 Ağustos, 1 Eyliil, 

1 lkindtepin tarihlerinde çekilecektir 
.--. iKRAMiYELER :~_.... ............ ._......,. 

1 Adet 2000 linbk ;:c 2AOO Lira 
5 " 1000 

" - S.ooo " 8 
" Soo " == 4.ooo " 16 
" 2So 

" =~ " 6o loo 
" ı:::: '9000 .. 

95 .. 5o 
" -4.75o " 2So " 25 
" = 6.250 " -435 32.ooo 

T. it Bankuına para yabrmalda; yalDız para b~ 9Jma~ 
aym zamanda taliinizi de den•miş olumanm. 

8800 Lira 
evrakı matbua 

utanbDI alufl&r .,. •• 

ınunu olail JUkanla c · ns Ye miktan yazılı defatir ve enakl matbua .
ebllbneye komnUftur. ihalesi JUkarda ,,_.. 111..,,, flıltdliııır 
Başmfld8r1Bğa binuında toplanan komisyoncb yapıJieaktır. Nilmune 
ve .. rtııamesi her a1lD levazım kaleminde götlllebillr. (140) 

--~~---~~~----------"-------------
lstanbul Defterc:larlıfından : 
Kadıköyilnde Göztepe mahalle&inin Çiftebavuzlar caddesinde vlld 

Şar.kan Çiftehavuzlar caddesi, fimalen ÇiftehJVUllar aiddeai ve kmaeD 
Şekilre Neriman tarlası, l'arben Şekure erlmaa tarlası eeaaben lmt
men Şekilre Neriman t&rluı ve kısmen ~r Saylan Enftl" llfltl 
bahçeaile çevrill (880) metre murabı.ındakl tarlanın parası Pefln veril
m.ek ve malt milkellefiyetleri ile sair masrafı a1ıtv& alt ol~ Oaere 

mı .. mmen üç yüz seksen lira bedel ttzerhıden satı.tı açık artb.nnaya ko
D.Uftur. l tekınerin 19. 1. 919 peqembe .-o saat 14 df '1.15 t;e.. 

miMt makbUllarile JIWI Eml•k K8dür1Qiflnde 1;oplanan komisyona ma.. 
.._.t1an. (JI.) (9111) 

latanbul P. T. T. Müdürlüiiinclen : 
idare 'batbakıcılan ihtiyacı f~ 400 adet belta 400 adet lr.eeer !00 

adet ~ 200 adet; )Grek aJIDu • ~qe ~ Bblit
me 7 • 1 • 989 lalı saat 14 de BOJlk Poatahuıl tatv •rfl illtksa t1i11 a. 
hm eaaa llGlalaydnaada JBP~ ...,,,.r 111 Wel • th 
vakkat hmlinat 9 9llradır. tste1dllerln olhaptdl lcl8ıl w femd ~ 
lirini rörmek ve muvakkat tembıatlarmı yatırmak lllire pıı,.. ....._ 
rinde MUdUrlilk idari kalem leYuım kwıaıaa ebiltme da 91! 11Miaie 
de Tfcaret Odası v.esltuı Ye muVakkat teminat mübml9 ltbıUkf8 to-
mf,tyou mtıracaatları. (I08) 

--------- - -- -- -- -

SalüWı Almlft ~ IAaAÇ 
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