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.ı.:: Meselesi Görüşülüyor Tramvay Sirk8tıMİİr8hhasları Geldiler 
l>aflıyan büyük ve esaalı bir tecrü-
J,enin semerelerini artık toplaya-

rak Atatürk'iln vücude cetirdiği F F·ıos Hareket Ettı• inkılaplardan birine daha istikrar r an s 1 z 1 u 
vermek ve lisan meaelesinde takip --

edeceiimiz yolu onun irtadı daire- •ıtalya ispanyada 
ainde tesbit etmek zamanı gelmi•· 

tir~lk mı l{urultayımn hakim ru- Kanını Harcamaktan 
p.u konu~aıa dili ile yazı dilini N • • c k • • 
faklaştırmak, kabil olursa birle~- ıcın e 1 nm ıyor 
lirmek ve tlirkçeyi ecnebi diller- Parhc i 9 (A. A.) _ Mebusan 
den mürekkep bir halita olmaktan meclisi, bugUn öğleden .sonra hari-
kurtararak ü;tiklaline sahip bir ci si.; a~et ıııiızalrerelerins devam 
pale sokmaktı. Bu büyük adımdan etmiştfr. 
sonra önbmiızde geniş bir faaliyet Ev\ ela söz alan , So:>yalist me-
sahası açıldı. :Müteha-ssıslar muh- busu Planche enternasyonal bir 
~elü şubelerde faalirete 'başladı- Jrnnferaıuırn toplanmasını i~t~miş -
Jsr v:e bize her cihet.ce zengin bir tir. Bu lconf erans ihtilaflı bütü 
iatiiade ve ibret saha~n hazırladı- mooelelerin halledilmesine çalışa-
Jar. cnktır. Böyle bir konferans Fran 

Bu seı·best faali~ et devresi, sanın zaafına değil hfüıııüniyetine 
;muayyen bir plin jk- tahdit ve tak- bir dellldiı'. 

yid edilmediği, sa.mimi ve geniş Böyle bir koııfeı·a11~m toplan • 
mikyasta bir tecrübe yapılmak lst• mı:ı:ıı Jikrıni ı-;öz alan Radikal me-
nildiği için, birdenbire karışık ve bus Elbel de müdafaa etmişLi. An-
~ahdetten m~hrum bir manzara cak, ElbP-1 Mi\nihi takip eden ha-
arzedeı· ıdl>i görünür. Fakat asıl diselerin sukutu ha.valler do~urdu-
kıymeti de bundadır. Çtinkü mat- ğunu söylemi~ ,.e bu konferans top-
lôp olan gayenin muhtelif tarzla- }anmadan ewel Frawanın 11e gibi 
ro ve yollara göre file nasıl isal tekliflerde bulun:ıca~ının biliııme-
;edilebilecoği anlaşılmak· istenil- 8i lazım geldiğini kav<le-derek d~ -
diği zaman, böyle .:ıeı·best bir tec- mi:;;tir ki: 
•>iihp d"' 

ında lmld1gı 

biribirJeriyle tatbikatta 
muhtelif göru:?lerin pek 
mah!'ıulüdür. 

Şimdi her nazariye ve mutarna. 
:nın filiyııtta neye varacağım ınacl
deten gördükten sonra, artık ken
dimize bir yol intihap ederek Bü

' Tunusta Fransız Kıtaları ·oaladier'nin önünde11 geçit resu..._ 
yaparlarken 

ancak u. ilıı tll€ n t ·tfor ne ve
relıilecı•kl.>rıni ve ne i.:ıtedıklerini 

bildikleri takdırde toplanabilir. 
Fransa, totaliter mcmlekeltere 
muhtaç oldukltm iptidai nıaddele
ı·i \'ereiJilir. Bunun icin de ilk ~art 

(Sonu 3 üncü •ayfadaJ 
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ği lisan inkılabını tahakkuk ettir- ,.. • ı d y • B b l 
ımek acil ~i~ ~·azife te:]kil. ~tmiştir. lngı tere e enı om a ı 

Yazı dılmı konuşma dılme yak-

;::~:de~:~k:d:~~;~~~:.ıı;:;.m~~ S ·k tları Vuku bulduf
1

1 

zaklaşalım derken bazı mütehas- uı as 
sıslar orta.va öyle bir dil örneği çı
kardılar ki "Enderun edebiyatı,,na 
:r.ahmet okuttular. Çünkü bunu ne 
burada.ki Türk anlıyabiJiyordu ne 
bozkırlardalci Türkler. Muharrir
for ellerine birer örnek almışlfır, 1 
!bildikleri gibi yazdıkları makale

Chamberlain'ın Oğlunun oturduğu 
Evin Civarında da Çok Şiddetli 

Jeri uydurma bir türkçeye tercü
meye uğr~ıyorlardı. Okuyanlar 
ellerine rıızete ~lmamak ihtiyacım 
dayaca.k kadar gördtikleri yazılar- -
dan adeti tiksiniyorlardı. 

Bir 

.. ... 

• 
infilak Oldu 

-r • Italya Hariciye Naıırı 
Kont Ciano 

Dün gelen murahb.aslar Sirkeci gannda 
Eski elektrik ~irketine ait olup 

Denizbmıka 250,000 Jiraya satıl&.'J. 
Fındıklıdaki Satie elektrik mal.zıe. 

mesi binasının satı:;> işi bakkmd ;ı, 

Nafia ve İkti~:ıt Vel-aletleri tet
kikat yaptırnıağa karar \'C'rmi~lı>r
dir. 

Buna da ~ebı.!p ~udur: Geçen H~· 
ne elektrik sil'ln~ti l"iatın a hndıktan 
sonra büliin leHisatını elden çıkru·

mak mecburiy~tinde kalan :;;iı·ket. 

Nafıa Vekaletine müı·acaatle J<"'ın
dıklıdaki 8atıe binasını da satmaQ-'l 
hazır olduğunu bildiınıi.:dlı . H ın~rı 1 
üzerine Vekalet siı h'I ' trı 1 ... 111 , 

başlamış bir taraftan da 
tapuda.ki vergi kıymetini tesbit 
tirmig ve bir fen heyeti marlf e 
binaya. 107 bin lira kıymet tak 
etmişUr. Fakat bina Vekalete l 
zumlu olmadığı için şirkete Hnc 

8'() bin lira teklif etmişti!'. 
~it-k~t ilk evvela 107 bin lira 

zerinde L'>raı etmiş fakat bilıilıa 
biitün tPsisntını salmal< mecburi 
tı karsısında bulunduğunu görer 
hu fiatı 90 bin liraya kadar ind 
nıiı:; ve Vakalete yaptığı bu ~n 
hı miır.nkere edilirken şirket bu 

Londrada Katalonya 
Lehinde Tezahürat 

Barselon 
Harbe 

Hükumeti Fransa·nın 
Müdahalesini istemiş 

=>~ 

Londra, Hl (Hıı::;usi) - fopan· 
ya sefiri B. dı..: Azearata Hal) anın 
ademi müdahaleyi ihlfü edcl.!ek t,ı ı'Z 
daki hareketlerini hükumet.inin pı o 
testo ettiğini dün Ifaı·iciye NeT.ıı

retine bildiııııi~til· \"e bunu vt>sikıt
larl tevsik etmiştir. 

Gençler dün hükiıınetçi IRt·all\ a 
lehinde çok biiyiik ııHınayiı.;Jer y:-ıp
ınışlardır. Bu niimavişlcrin t.:<l. ve-i 
Fransız - 1::-ıpnnyol J~ııdudunu~ ~çı!
masını temindir. 

Nasyoııu lısl!cr t uyyarel~riıı 
rıı hl:lam1 :v.m.1ımile ci.imhuriyet 
11 •1 ın rnevzı k·r me ı•İcldt!'tlı hücuml 
yupnıakt.:ıdırl:ır. 

Roma, 19 (Hususi) . -Salam 
kadıuı ver ikn maliımata göre, T 
ragoııuıı :;ukutundan so>ıra lıa 
loıı lıü~iımcti l<'nııumya müra 
edcı·ek F'nuumnın harr!\'I müdaha 
sini iı::ltımil'ltir. Frar:6a hiikfım 
bu teklifi ı eddetmıştjı . 

Ler\tlııı ceplıeslndc 
Baı-sclonadan l~ildirilu?ğııi~· g\kC' Lcı-ida, 19 (A.A.) __ Havas 

Katalonya cephesınde <:ok f<tddetli jırnsı ınuhabiri.1den: 
İnkAr kabul etmiyecek surette 

g-örftldö ki yazı dilini konuşma 

diline yaklaştırmak için komisyon-
4ar, heyetler vasıtasile yapılaca.k 
ıbir teşebbils yürüyemez. Çünkti 
lbu, bütttn ferdlerin ve bilhaasa k~ 
1-em sahiplerinin kendi içlerinden 
gel-ecek bir hamle ve meylin ile 
ayni gayPye hizmet etmeleri saye
sinde kabil olabilecek bir iştir. O 
halde işi tekirnülOn tabii gidişin~ 
ibırakmaktan başka selim bir ça
!'e yoktur. Yazı dilinin hiç bir za-

Londra, 19 (A.A.) - Bu saban 
erkenden başvekilin oğlu Frank 
Chamberlain'in oturduğu evin ci
varından yeni bir infilak olmuştur. 
İnfilakın şiddetinden yüzlerce pen · 
cerecamı kırılmıştır. infilak esna
sında yatak odasında bulunan 
Frank Chamberlain'e bir şey olma
mıştır. 

muhaıt>belcr devam etmektedir. (S 3 .. .. 
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man konu~ma diline tamam81'l uy
mama:klığı bu iki diliıı. katı sur&tte 
!hiç bir zıı.nıa.n birleşemiyec.eği de 
aabit olmuştur. Herkesin konuşma 
sahası, görgtt.sUne., biJgisine, . kül

türün&, mııhitine göre taayyün e
der. Konu~ma sah.Jılal'ı bu kadar 

.mütenevvi olunca umum mill~t i
~in tek bir yazı dili yapılması an
cak bir hayalden ibaret kalabilir. 

Geçirdiğimiz tecrübenin bize 
1 

isbat ettiği en bilyUk ha.ldka.t lisan 

HiUeyin Cahid YALÇIN 
(Sonu 3 üncü sayfada). 

Bomba suikastlarına maruz 
kalan Londradan bir manzara 

Londra, 19 (A.A.) - Esraren
giz bomba hadiseleri bugün yalnız 
Londraya münhasır kalmamış, fa· 
aliyet sahası şimale ve 1skoGyaya 
da nakleylemiştir. 

Glaskov polisi, bu sabah erken
den Klayt tezgahları civarında gö
züken iki ~Upheli şahsı araştırmak
tadır. 

Mütemadi infilaklar hakkında

ki tahkikata büyük bir faaliyetle 
devam olunmaktadır. 

Londra, 19 (A.A.) - Son inL'i
laklar üzerine sıkı bir tarassut al
tında. bulundurulan binalar arasın-
da Westminister kilisesi de bulun
maktadır. Buraya paketle ve hatta 
kırallyet Şapellerine resmi haber 
olmadan girmek yasak edilmiştir. 
Did~bury bölgesinin şarkında bir 

elektrik direğinin dibinde dUn ak. 
şam bir kaç bomba bulunmuştur. 

Dr. Stoyadınovıçı 
Buluştular 

Belgı-11d: 19 ( A. A.) - İtalyan 
Hariciye mtzırı Kont Ciaııo, bu sa
bah !'>aat 8,45 de hmmı;i trenle Bi
elimona..~lir i~Uı~yonuna ~·elmi~ v& 

. burada D:>klor St-Oyarlin(lviç tara ~ 
fından kanıılanmıştır. 

Doktor .Stoyadinoviç n K<>nt Ci-
ano. ı-elakatlerindcki zevat ile 
birlikt~ .N'e~evo :w malikane~ine 
hareket etmişlerrlir. 

Belgrari, 1 !l (Hu~u i) - it&1-
yan Uaril·iye nazırı Kont Ciano'
mrn Belgı·ada yapmış olduğu ~eya. 
h,a.t Avru ;ıa ıı ın her tarafında ıyı 
bir teı;iı varınu~tır. IJ eı· tarafta 

.serdedilen mlitafealar, bu ögrüş -
meleriıı Oda Avnıpada :-ıulhun da
ha ~aglam bir şekild~ !stıkrarını 
temin edeceği yolundadır. 

Mekteplerde Yabancı Uil 
M EKTEPLERDE yabancı dilin hakkiy'Le ettre:tileınedı~ 

bir hakikattir. Birçok lise nıezunu gene tanırım ki bu 
!•~ h~rh.-n.gı .bir yabancı dille konu~mak onu iyi~e bilm~k 'deği 
ıkı cün1leyı bıle yanyana getirebilmekten ici2 bulunn111kladırfa 
Eı~•en liselerimizde yabancı dil derslerin hafifliği yUzünden değ 
mıdir ki bugün Üniversiteye de yabanca dil denlcri konnı~ı~ b\ 
lunınaktad •. 

Halbuki bilhaua modern ilmi eserler kiitüphllnemiz hi yo 
d. ı· ç ıye ım, çok .zayıf olduğundan Üniversite tahsili ..,apan talt-~b 
dil huıuaundaki bilgisizlikleYinde ndolayı çok mü\lkül vaziyetlerd 
kalmaktadırlar. 

Halbuki Avrupa liselerinden ane.r.un .:ılan tftlebeJerin bir deği 
illi yabnncı d:li iyi öğrenmek mecburiyetindedirler. Ve bunu i 
öğren!y~rlar. Binaenaleyh bizde talebelerin iyi lisnn öğrenem 
melerının en büyük •ebehlerinden biri de. dil muı..llimlerinin dil: 
naaıl öğretileceğini. iyi bilmerneleridir. 

BinaenalP.yh yazın falan yabancı di' muallı'mle · • • b' ' . . • rı ıçm ır n:u 
açılmahırı ~e k~ndılerıne yabancı dili iyi ve kolay öğretmek m 
todlaramn oğretalme•i çok yerinde bır haıeket 1 f.k · d • o ar ı rın eynn. 

A. Cemaleddin SARAÇOGLU 



Sayfa: 2 

Yazan : Kurt Okay Yeni Sabahın Tarihi Tefrikuı: 49 

ızılordu Çoktan 
Ric'at Etmişti 

Enver paşa da Kacan Rusları 
T akib ederken Hafif ce Yaralandı 

---=>::::> <!:C::~--

Kun·:~1Hla n e-, veıa ·chrin haricle 1 yi.ik bir zaferden sonra Düşembcye 
irtıbatım tamamen kcsmeğe karar dönliyorlardı. Düşembeye giriş çok 
verdi. Es~. en kaç gündür şehir ha- heybetli oldu. Filvaki paşanın hafif 
ridnden gelen bir kervan yoktu yarası vardı ama ... tehlikeli olmadı
Şehir dışına da üç beş köylüden ğı için herkes paşayı tebrik ederken 
başka kimse çımıyordu. Bunlara da - Yeni seferler için .. muvaffa
izin vermemek cok yeıinde bir haı e- kiyetler temenni ediyordu. 
ket olacaktı. Nitekim birkaç gün sonra nal-

Kumandaıı şehirdeki inzıbab, bant dük1-dinları onü.nde yenilenen 
asayışı bir kere daha gözden geçir- beygir nallan yakında yeni bir ha
di. Firar hfı.di esinin derhal şayi ol- rcketin daha başlıyacağını gösteren 
mıyacağına kanaat getirdikten son- en büyiik faaliyetti. 
ra ricat emri verdi. Piyade:: ve sıı-

vari a kerlerin sehri terk edeı·ek 
kaçmağa başladılar. Diğer kıta i
çinde de işe yarayacal: silah bultm
madığı için onlar ela beygirlerine 
atlıyarak bu kafileye karıştılar. 

Şubatın son günlerinde idi. Bir 1 

sabah şehre tekrar hücum eden bas· 
macılar müjdeyi aldılar. 

- Kızıl ordu çoktan ricat et
mişti. 

Basmat:ılar gece yarısından son
ra şchircle bir hareket olduğunu, 

* Aylar geçmişti. Güzel mayıs 
gelmişti. Steplerin en gUzel, en ne
~eli ve en ziyade kanları kaynatan 
ayı gelmişti. 

Kıştanberi yağan karlar, yağ
murlar çoktan toprakları sulamış, 

hayat kaynağı güneşin altında her· 
şey yeşillenmiş ve zümrüt gibi ova
larda içi açan çiçekler insanlarm 
yüzüne gülmeğe başlamıştı. 

(Devamı var) 

köpeklerin fazlaca havladığını niha- T-============::=.= 
yet içeriye dışanya bazı nakliyat 'ı R A D y O 
yapıldığının farkına varmışlardı. -·----------~--' 
Ancak bukadar kısa bir zamanda 
Diişembeden firar edeceklerine innn
dıkJarı için böyle bir ı;f\y de akılla
rına gelmemişti. 

* Kuvvetlerin bir kısmı Dü§embe-
ye girerken diğer bir kuvvet de fi
rar eden kızıl onlu efradının aıkası
na düşmüşlerdi. Fakat kızıl ordu 
askerleri kısa zamanda okadar çok 
yol almış nrdı ki.. O p:ün akşama 
kadar döı t nalla gittikleri halde 
clü~manı yakalaynmadılar. 

Takibeclen kuvvetin kumandanı 
cliişmanın muhtelif istikametlerde 
dağılarak firar edeceğini de tahmin 
ettiği için askerleri dağıtmı~tı. Bas
macılar her gün at ko[iturmuş ot
dukJan tepelerde, vaılilerde, bayır-ı 
Jarda yıldırım gibi ilerledi. Nihayet 

1 
ikinci gün öğleye doğrıı Uzaktan 
kızıl ordunun efradını gördüler. I 

Böyle yer altından çıkar gihi 
pe3lerine düşen basmacılan görün
ce kızıl ordu kumandam şaşırdı. 
Şimdi ne yapacaktı? 

Onun noktai nazarına göre bas
nıacılarla harba tutuşmamak laz1m
dı. Bunun için muharebeyi kabul 
etmeden mütemadiyen ricat etmek 
en i); bir harekE't olacaktı. 

Fakat bütün çalışmasına ve mu
harebeyi kabul etmemesine rağmen 
Mirtepede basmacılar kızıl ordunun 
arkasından yetiştiler. 

Basmacılar mUthiş bir neşe i
çinde idiler. Zaferi tattıklan için 
manevi kuvvetleri bir kat daha art
mış sanki hep baslı başına birer kah 
raman kesilmişti. 

Böyle mağlfıb bir kıta peşinden 
kuvalayıp nihayet yakalıyan asker 
ne yapar? 

Kızıl ordu kumandanı bunu gö
rünce daha çok korktu. Muharebe
yi kabul etmek mecburiyetinde kal. 
dığı halde esirliği bile göze alarak 
ricate devam etti. 

öyle kaçıyordu ki takib edenler-
de dönmemeğe azmetmişlerdl. 

Nihayet düşmanlar son bir defa. 
geriye dönerek cevab vermek vazi• 
yetinde kaldılar. tşte bu etınada düş 
manı mağlub eden ve basma<'ıları 
:ıa..fere götüren Enver pqa bir dtlş
man kurşunile yaralanmudı? 

Bereket versin yarası çok hafif 
idi. ve ata gelmişti. Tehlikeli hiçbir 
tarafı yoktu. Baamacılar paşamrı 
yaralanmasile artık takibten de 
vazgeçtiler. Çünkü kızıl ordukıtası
nın azlığı ka.r§ısmda takipten hiç· 
bir fayda da olmıyacaktı. Nihayet 
Enver paşa askerlerine geriye dön· 
melerini emretti. 

İşte kızıl ordu kumandanının 
(haydutlar) is.mile yadettiği b&sma
cılar kendisini mağlfıb etmiş Te bü-

12.30 Türk müziği - pl. 13.
Saat, Ajan , metenroloji haberleri 
13.10.14 l\riizik (şen parçalar - pi) 
18.30 Program. 18.35 Türk müziği 
<ince :;az Acem aşiran) 19.15 Ko· 
nuşma (h<'ftahk spor ~aati) 19.30 
Saat, Ajans, meteoroloji haberleri 
ve ziraat bor:-.a. ı (fiyat) 19.40 
Ttirk m[iziffi (muhtelif r-;arkılar. 

Rumeli tLi ·kiiJeri). 

1 - 'BaYati Arnban pe~revi. ı 
2 -- Udi Ahmet - Karcığar şar

kı Zahmi 11icranın gibi alemde. 
3 - Hacı Arif - Gönül bezmi 

harap ahad gamdır. 

4 - Sı.ıphi Ziya - U~ak şarkı -
Dökiilmfüı zambak gibi. 

5 - Dede - Usak !'arkı - Ag~rla-
, ' 

dırlar güldürürler. 

6 - Dellal Zflde - Karcığar 
şarkı - İki de Turna. 

7 - Kal'cığar saz semaisi. 

8 - Rumeli halk ltürküleri 

Koyun beni yükseklere. 

Sabah olsun ben bu yerden gi-
deyim. 

Dağlar dağlar viran dağlar. 

Alişimin kaşları kare .. 
Okuyanlar: l\Iüzeyven Sen ar. 

M. Çağlar. 
Çalanlnr: Vecihe, Cevdet Çağ 

la. Kemal Niyazi Seyhun. 
20.30 Konuşma (Çocuk Esirge

me Kurumu) 20.45 Müzik (riyaseti 
cumhur Fl:ırmonik orkeı:ıtrası: Şef: 
Praetoriu:-;). 

1 - Nino Neidhardt: İkarus, 
senfonik ı;-iir. op. 67. 

2 - Nino Neidhardt: Yaylı 

sazlar kuarteti ve orke&tra için 
konçerto, op. 7 4 

3 - W. A. :\fozart: Senfoni 
Re majör No. 504 Adagio - Alleg
ro, Andante Presto. 

21.45 Saat, esham, tahvilat, 
kambiyo - nukut borsası (fiyat). 
21.55 Müzik (kü~ük orkestra-Şef: 
Necip A~ın). 

l - Johannes Brahms - Macar 
daneı No. 8 

2 - WiHy Riehartz • Küçük 
balet süiti. 

3 - Fried Walter - Seı·enad 
4 - De Mickcli - Çocuk oyun-

ları. 

5 - Hanns Löhr - Büyilk vals. 
6 - Mainzer _ Düğün töl'eni • 
7 - Leopold - İspanya melodi-

leri • potpuri. 
8 - Hamı Mainz.er. Serenad 
9 - Tempo Tempo - galop 
23.- Müzik (dana - pl). 23.45. 

24 Son Ajans h.aberleri va. yarınki 
program. 

YENISABAH 

rans "reren adam 
Mahkemede 

~Gülhaneparkında 
Bir gece 
Soygunculuğu 

Okuyuculanmız 
Diyor ki ı 

Ağırceza mahkemesi dün ak- Maarif Vekilinden Bundan bir müddet evve! Giil-
şam Cemal Öztoprak isminde bir hane parkında bir gece vakti Ma-
filo.sofu ( !) "haJkı devletin emni - bir rica rika isminde bir genç katlının yıar:ı 
yetini ihlfile teşvik,, gibi ağır bir 1937 senesinde lise son sınıfı bi- ve müceYherlerini cehren alan İb-
ciirümle muhakeme etmeğe başla- tirme imtihanlarına girmek için ~ahim ve Hakkı isminde 2 kişinin 
mı~tır. Maarif Vekfiletinden emir aldım. ve park b~kçisi l\Iustafanın muha-

İddiaya göre; Cemal öztop - Bu emir üzerine bizi gönderdikleri kemel<:!rine dün Ağırcezada bıış
rak; Ramazanda bir akşam Beya- rnekteblere gittim. Fakat imtihan- lanılmıştır. 
zıd c:amiine gitmiş ve orada bir lard.ı muvaffak olamayışın sebebi İddiaya göre bunlardan lfakkı 
mü<ldet kur'an okuduktan sonra bence şöyle bir zihniyetin yerleşnıe- Afarika ile C3kidenberi sevişip gö-
halka hiUı.ben: sidir,: rüşliyormuş. Genç kı:ıdının parala -

- 1356 Arabi .senesintle kul''a- Bunlar madem ki dışarıda çalı~ rmı ve müc~vhederi11i almak için 
nıkerimi okumayan ve tanımayan şıyorlar, şu halde dersleri tam ola- bir ge~e arkadaşı İbrahim ile söz· 
birçok devletler yıkılıµ hak ile rak takibetmelerine im.kan yoktur. leşmiş ve o gece dostu ile birlikte 
yek~an oldu. J 357 de de bazı dev- Binaenaeleyh sınıf geçemezler. parka gidip bir köşeye oturduktan 
!etler ytk1lacak... tşte bu zihniyet bizim sınıflar- bir.aız sonra İlırahim ansızın kar· 

sılarına çıkarak: 
Gibi saçma sı:ıpan .~özler söyle- da kalmamıza sebeb oluyor. • 

- Da·Jraıımayın !.. Yoksa ya-
mek istemiştir. Yeni ve kıymetli Maarü Veki-

Fnkat ; o <ıırada camide bulu- linden bu vaziyette olanların dilek- karım!... Tehdidiyle genç kadının üze -
nan sivil memurlar kendisini~ aka- lerine tercüman olarak şunu rica e-

A rine çullanıp para ve mücevher-
lıyarak merkeze götürmfü;,1erdir . diyorum. Bizi her hangi bir hususı . !erini .almış!.. 

1 ~ ~O l d k a b veya resmi mekteble asli tadebe ola ' <> - iJ yaş arın a R ar u- Bu sıralarda gfıya bu .an:;ızın 
lunan \'e genç bir kadrnın başında- rak kabulümuz için alakadarlara e- çıkan gec?. hayuudundan firar e
ki . açlardan daha çok ve uzun o- mir versinler ve bizi bugün bulun- diyormuı;ı gibi Hakkı da Marikanın 
Jup enqesı'>ıden a~" - v k d · duı:'Ylunuz feci vaziyette kurtarsın-- ..... gı. a a ar men o· - yanından ~1\'ışıp 

saçlarını itina ile taramış olan bu lar. rnişl.. 
izini kaybettir-

gözJıiklii filosof ( !) dün mahkeme- Yeni Sabah: Kaıiimizin bu §İ- ibrahim ise para ve miicevheı·-
de c:e,;ine ve tavıl'larma büyük bir kayetini alakadarlann nazarı dik- Jrei park bekçisi Musbafaya vere-
ciddjycl vererek kendisinin bir filo- katine arzediyo?112. rek oracıkta bi yere gömdürtmüş ! .. 

sof: hem de felsefe ilminin bütün --------------.mi! Dünkü muhakemede maznun
teforruatını sent!lerce terkik ve te- U h J lnrdan İbrahim, vakanın yukıırıki 
tebbu ederek ezb\!rlemiş bir filosof nasta aneaen ~P.klini tamamen inkfıı· ederek: 
olduğunu söylemiş ve sonra demiş- Ç k V [d ld - "Ben müce\herleri ve para
tir ki: ı tı ı o a ö Ü yı; parkta gezerken bir ağaç al -

- Evet rloğruclur. Ben camide Şehıc.m;nindc oturan amele Hamı tında buldum. B~kçiye verdim!,, 
bu sözleri soyledim. Fakat yıkılan eli ı; e Ali ile bunların evlerinin Demiştir. 
de\'letin Habeşistan olcluğuml, yı- alt katınılu oturan bakkal 50 yaş- Hakkı ise; O gece metre.:ıi .i.\Ja-

İtalya ve anti semitizm 
Komintern aleyhine tevcih edil· 

mi§ olan üçler misakına ginneğc ve 
dolayisiyle diğer siyasi cephelerde 
A lmaııya ile .ayni istikamette ·u · 
rümeğe namzet görünen Macaris
tan da dahil, bu misakta yer alan 
Avı upa devletlerinin umumi siya· 
setlerinde mü~rek bir nokta ilk 
tetkiklerde kendini gösterir. O da 
Yahudi ale:y lıdarlığı meselesidir. 

Almanyada bu meselenin tc,za· 
hiirleri ve neticelerini, gerek dahili 
ve gerek harici sahalardaki tesirle· 
rini gazeteleri takip edenler, bu iş
lere merakı olanlar, hepsi bilirler. 
Bu mücadeleye, Roma-Berlin mihve .. 
rinin <liğ~r uzvu olan İtalya da gir· 
nıiş, bırçok tedbirler almış, bcynP!• 

milel c1kisler uyandırmıştı. Mihve
re d.:ıhile olac:ık gibi görünen l\fa· 
cari0 tanda da bu hususta mücadele-
1 er {'oktan haşlamış ve bazı .kıs nı
la.rda olrhıkça cezri hareketlere şa
hit olunmuştu. Bu şekilde, üçler mi· 
sakında, ve yakında dörtler misakı 
olacak hu siyasi anJn..~mada esaslı 

üç ı·i.ikiin kendılerinin Yahu.eli a -
leyhtarlığını bır kere daha dün· 
yaya tanıtnns olac.aklardır. 

Yalnız bu mül!adelenin beyrıel-
ııı il f' l akisleri de bu devletlerin dü
stindürmiyor değıldir. Son aylard-ı 
Bertin ile Vaşington arasında, Al
manyadn bulunnn Amerikan tebaası 
Yahudilere yapllan ve yapJlacak o
lan muameler hakkında mütekabil 
notalar gidip geliyor. 

Şimdi de ttalyada son z:ı.man1a.r
da alınan tedbirler üzerine M. Mus
solini ile Birleşik Amerika Roma 
.büyük <'lc:isi anısında konuşmalar 
vt.kua gelmiştir. 

kılacak hükumetin de Japonya ola. farında Abba:-. Hilmi .arasında dün rikn ile Si\ nyl>urnu p.arkında rakı 
cağını da ~onra ilave ettim. Kala-- bir ka'\ ga çıkmıştır. içtiklerini ve sonra parka girip giz-ı 
!balık ar.tsında bu ı:ı.on sözlerim lice bir a~aç altında istirahate çe-

Bu kavga esnasında 3 arkadaş 
beJkj duy~lmanııştır. kildiklerini ve hu ırada tecavüze 

Amerikalıların en fazla istedik
leri, muhtelif devletlerden cıkanlan 
Yahudilerin muhaceret:inu; tanzimi 
ve iskan işlerinin teminidir. Ducc 
bu meseleyi tetkik ctmeği kabul 
etmiş ve Amerikan matbuatının ver
diği mRlünuı.ta göre konuşmada Ha
beşistanda Yahudi iskanı işinin 

mümkün olup olmadığı mevzuubahs 
edilmiştir. Filhakika daha evvelden 
Roma siyasi mahf ellerinde Yahudi 
meselesinin Fifüıtinde bir Yahuni 
memleketi tcsisile halledilemiyeccği 
kanaat.\ i~ · e!3.ililZOt ve Ş::ırki A{.r.i. 

Mi.iddeiumumi muhakemenin 
gizli görli 1 me~ini istemi~e de mah
keme heyeti buna lüzum görmemiş 
ve şahitlel'in dinlenmesine başla -
mıştır. 

Evvlfı. şahit ~vil memur Abdul
lah dinlenmiş ve Cemalin vaaz et -

da biriuinerini dövmiişlerdil'. 
uğradıklarını id<Ua etmiştir. 

Po1is memurları bunlan yaka- Park bekçisi Mustafa i::ıe dlin-
lıyarak Gt!reba ha<;tahane~ine mu- kü muhakemeye gelmemiş \'e bu
ayeneye gondermişler, hastahane mırı rla\·a"ı tefrik olunmuştur. 
de yapılan muayenede yalnız Ham . Bi1:1hare: muhakeme şahit cel-
dinin başında yara olduğıı; Abbas- bi için kalmıştır. 
ta yara o:mamakla bcrnber dövül- ~./vvvvvvvvv" 

mek icin :'alahiyetl olmad1ğını da düğü anlaşılarak o şekilde rapor 
w •l >n' ·.. f)({(!rilmiştiı;; l, 

T "'t " '\ l • r' ~./.· "- ı ' "' -., ~ 

Bundan :-;onra dinlenen müezzin Kavg:tcı arkadaşlar bu raporu 
Mustafa da yukarıki şekilde vaka- nlarak ha::-tabaneuen çıkmışlardw. 
yı anlatnıı~tır. 

Mahkeıne, gelmiyen şahit Mu
zaffer Arıkanııı celbi için davayı 

talik etmiş ve filosof ( !) Cemalin 
mevkufiyt!t halinin devamına da 
ekseriyetle karar vermiştir. 

·.'. ~ELE.DİYEDE .. 

Vali Kadıköyde 
teftişler yaptı 

Vali ve Belediye rei8i Doktor 
Lfıtfj Kırdar dün Kadıköye gide
rek yanında Kadıköy kaymakamı 
olduğu 1 ,ılde tetkik ve teftiı;:ler 

yapmıştır. 

Çöp ara' aları gürültil 
çıkarmıyacak 

Sabahın çok erken saatlerinde 
işe başlıyan Belediye çöp arabala
rınm gerek yollarda ve gerek çöp
lerin ara lrnlara ho~altılması esna
sında çok gürülti.i yaptıkları ve 
herkc!'li uyandırdıkları görülerek 
bu haJin önüne geçilmesi için ala
kadarlara tebliğat yapılmıştır. 

Yeni yapıl;tcaK yollu 
İstanbul Belediyesi, Belediye 

hududları dahilindeki bütün kaza
lara sti.ratlc yrıpılması icabeden 
bazı yolların derhal yapılma:u i-

çin kazalara 104000 liralık bir tah
sisat dağıtmıştı. Belediye, verilen 
bu tahsisatla yapılan ve halen ya-

pılmakta olan yoHarm birer liste
sini istemiştir. Bundan başka ya-

pılacak yollann inşaat vaziyetinin 
16 günde l>ir Belediyeye bildirilme
sini istcmckt1..'<lfr. 

Kurban Bayramı hazırhğı 
Kuı,lıan bayramında, Türk Ha • 

va Kurumuna verilecek kurban 
derilerinin, bağırsaklarının ve ya
hut canlı hayvanların hazırlana -
cak depolara sevki için Belediye 
vesaiti azami surette yardım ede
cektir. 

Bunun için şimdiden tedabir 
alınması a.Iakadarlara tebliğ edil
miştir. 

Falrnt lıiraz ilı•rlctlikten sonra 
bunlardan Abba;, au~ızın fenalasa-
" rak yere clüşmıiş, bira?. soma da 

ölmüştür. 

Vaka hemen .Adliy'!ye bilcliril • 
miş; gelen Tabibi Adli Enver Ka-

ran ölümü şiipheli görcliiğünden 
ceı;et morga kaldınlmıştn·. 

Vakıflar müdürü geliyor 
İstanbul Vakıflar Baş Mtidürü 

birkaç gün evvel İstanbul vakıfla
rına ait bazı me~Pleler hakkında 

temaslar yapmak üzere Ankaraya 
gitmiı;:ti. Kendisi bugün Ankara -
dan gelecektir. 

-·-
Sinemalardaki büfder 

ru1ısat alacaklar 
Sinemalar dahilinde olan büfe -

lerin bun~lan böyle diğer bütün 

dükkanla!' giLi pazar günü acık 
bulunabilmeleri için Belediycılen 
pazar ruhsatiyeleri almaları Jüzu-1 
mu alakadarlara tebliğ edilmi!;tir. 

.-vvv-. 

. iKTtSAT~ İŞLERi 
~-.f; ~ - . .. . 

Kuru meyva ihracatı 
h'lkkında bir dilek 
AlmaPyaya yaptığımız kuru 

meyva ihı·acatını almakta olan Al -
manyadaki kuru meyveciler birliği 
balarından bazılanmn imı.aa1 ·ıı · 
taşıyan sirküler gelmiştir. ı 

Bu sirkülerde Almanyaya ya
pılmakta o1an bilumum kuru ye -
ıniş ihracatının konferans isminde
ki bir vapurla yapılmasını ve bu. 
nun şimdiden taahhüt edilmesini 
istemişlerdir. Bu şekilde bir !be -
yanname f zmir ihracatçılar birliği. 
ne de gönderilmiştir. 

Bunun için İzmir kuru yemiş 
ihracatçıl:ırı hafta içinde borsada 

bir toplantı yaparak bu husus hak

kında müzakerelerde bultmmuşlıır 
ve neticede bu teklifin kabul edile
miyeceğini bildirmişlerdir. 

ada bir ınıntakanın tahsisi bile 
Bir· berber y mek mcvzuubahs oluyordu. Hatta geçen 

6 teşrinievvelde büyük faşist konse-
yer ke n öldü yi Halıe~istanın bazı mıntakala.rınc.la 

KaragJnırliktc Kefeli sokağın- kontrollu bir Yahudi iskanının müm 
da oturan Ahmet isminde bir ber- kfüı olabileceğini bir beyannamed~ 
her dün nılle vakti o semtteki biı· ima ediliyordu. Fakat vaziyet bu
aşçıya ghlerek yemek yemek iste- :riiıı oldııkca değişmiştir. İtalva bJ 
miştir. işteki zol'lukları, i§aret etmekle be. 

Fakat 11,avalh adam ansızın fe- rabcr, ~akibettiği siyasete bunun 
nalaşmış ve biraz sonra da yere muhalif olduğunu görerek buna ya 
düşerek ölmi.i.ştiir. 1 naşmıyor. Hakikaten hali hazırdaki 

. Yaııılan muayenes!nde kendisi- hadiseler, Habcşistana bir Yahudi 
nın kalp se~tesindcn öldüğü anla-ı akınımn mü1o1aadesine imkan v., 
şılmış ve defni için icabeden izin receği gibi görilıımiyor. Zira b~ 
verilmiştir. müsaade, RomaBerlin mihverinin 

Bir tütün amelesi genç siyasetine aykırı bir hareket te§kil 
kız çiy endi ! ediyor. Dr. Retad SACA y 

Şoför Ahmedin idaregindeki Bağırsak depoları izinsiz 
3090 numaralı otubüs dün akşam mi açılmış ? 
UnkapanPıdan P,'eçerken ansızın 
karşıf'>ına çıkan tütün amelesinden İbrahim oğlu O&man ve Sami 
Zehra isminde bir genç kızcağıza l\.Io3 koviç isminde 2 bağırsak tüc -
çarparak ya~alamıştır. can depolarını ruhsa~ız olarak 

Zavallı genç kız hemen celbo _ açtıkl.arı iddiasiyle dün 3 üncil 
lunan imdadı sıhhi otomobili ile Asliye ceza mahkemesinde maha
Haseki hastahanesine kaldırılmış- keme oluıımuşlarcİır. Belediyenin 
t bazı bafrırsak depolarına kapa -
ır. 

Şoför Ahmet de yakalanmış _ masından bir müddet sonra kont-

t rol yapnıı Belediye memurları bu 
ır. 

Otomobil çarpb iki depoyu açık görünce bir zabıtla 
mahkemeye vermişlerdir. 

1707 numaralı taksi otomobili Suçlulardan Sami vekaletin 
diln Beyoğlundan geçerken Semiha 5697 ııumaralı emri üzerine depo
isminde bir kadına çarparak yara- sunu açtığını ve ruhsatnamesini 
lamıştır. kaybettığini söylemiş dJğeri de ruh-

Yaralı hastahaneye kaldırılmıı,, stname mevcut oldugunu söylemig-
şoför de .vakalanmıştır. tir. Muhakeme bu cihetlerin w~-
Bir memura sokakta felç geldi siki için kalmıştır. 

Kumkapıda kumluk sokatında ~--••IİI••••••' 
oturan Belediye memurlarından B. T AK V f M 
Tevfik dün Çemberlita9taııı &'eçer
ken ansızın aoJ ayağına bir f ele 
aelerek yere dfu;lmüftür. 

Bu aUkut esnasında zavallı 
memur başından ya.ralanmı~ ve 
hemen bir otomobile konarak Cer~ 
rahpa.,a hastahnr..·~inc kaldırılmış
tır. 

Bcşiktaşta kam1 on kazası 
Şoför İsmailin idaresindeki 8520 

numaralı kamyon· dün Beşiktaş -
tan geçerken .Mehmet isminde bir 
ad.ama çarparak yaralamıştır. Ya· 
ralı tedavi altına alınmış şoför ya
kalanmı~tır. 

20 Kbanuabi 1939 CUMA 

Hlerr: 29 Zil ka d e 1357 
Rllllll ı 7 eoa K&ıaua 1354 

Ka11m : 74 

Dota •• ati : 7,22 

Ôtle ı 12.25 - ikindi : 14,55 
Akıam: 17,10 - Yat11 ı 18,45 

fmıik: S,37 

~-------



•ı..ı• WMlll ..... e' ... 
Nlo, ll (A.A.) - Ola ,.,... 

..,snlıetlıdıııı• lllllndar Amlll 

..,,,,. p etııl.,.. ti. 
__,... ehı ... ..... 

n ınlalıtlettııııl ........... Jaak. 
.... M aw WAW '*CI'•, 
•mR*z= wl'nW iıotalanlia 
.................... ı.poa 
blkameti doka dmet .... ... 
ıda tadlll ............ tici'-.. 

Ayak oyna 
(........,• l iMi 8Qf..W ....,. ı~ ne Uda sa- (llM.....,., iMlea.Jf•.W ._.t aa olart ellailllalrJ ...,.... l>enldı*h• 

leıldi ~ lı.; bı. tiJ• .. -.ıır. •'...,.ktl bir 4eskiıı16i 
vaffak olam17aealdanclır, Ferdle- tllleBt!ll oldDlm gön aradaki bu 
rin lisanda 1apaJ>ilecekleri tesir lfat farlai&ı ft bll )'n.lm lımanm 
bir "tek~' malai ~ ~es, ata *"' ._.... ..wcut W*-"ir 
Kitle bun11 besü m ue o tek- bmm1arilli &Jtan 'brr oen,an ta
lil ~ llmtlş '8- pa :Ji kip dil ..... llud ..,,..._ .. 
bı ortadan kalkar Blrçot yenı ke- Je9lll Wlmltt muımellb lclll ean 
Umeler teklif edt&\f. B1Ullan Jr.uJ llııl ~ Yardir ki '-1ardua ilki 
.. nmak n k ndımızi sorlaatk dl& nwnll kanun ohıp 6'let 
Ne halk allfU, ne kenclimfz. 1 • tuafBldD a.._ıu mektep, llas. 
miade gelen mukavemeı o kadar tabıne ve ı._.ı 1'klllar için mer'i· 
t dd tU idi ti PJ?i~ '* au- cllr. Bu ~una nuu:an 1leledi 
rette kut1mıu dikilen 1rq tav mecU1ll fsrnrdsıa ~ ld, ha• 
kaqaamda bwm ur ham ele ,riçten tayin ....._. bir idil ile 
rmu eridi sittL Pek seve Mft "ka- mmtab tapa ve evbl memurla· 
ADf,. tledlt1mız halele o kadar nada 1 ldaılHt ata· 
aorladık. ki1DM7• "maq,, cle· rifetla WHlrt nrl· 
diıtemedfk Declirtemclik flejil, ........... lıJ••t tdıllr • 
decllk ve dedirWL fakat aorla. Ju ~-
sor JOSmi•Hn pleo môalefet llllll .. ••ra 1295 
~ --~ maıattmn. nu...ıah hnn J)etpfsbeek ft em
Ba ve Ba1an dedlmnek le ~ 8alt da 111111• de .... llıdmı· 
un ' le aptık 9uı tramvay bi- ...........,, llllllra .. 1DM'

Jetcnerl Ş ,udeki "Osmanbey" ma- _. ıflıwt «ıı •• ....._,. ,at .. 
Jaallestnı ""Bay Oaman, dfJe u1- aeıc 1lallla 8l'1ll ... .,. 
lnnnaia b8flaclalar. Fakat l>ana Dfla 118 •..ta melO+d almaıc 
allerek kal'Jfladık. B&)' ve l&Jaıı U... ....,. ,.,..._. tükikat 
k ım 'n llu11amrke kUflllllzcla.. ... r 1••· ....., ıtı ıır•la: 
kilerle h UfGZ korku· ....... • .... • Denis-
18 altmda a. nm• llillıl 41117· ban YMlta1utnm 1liallemeelai depo 

_..
1111111

_.
1 

duk, Şimcli bu kelimeler ancak ta- __. Joln. '* clepora _.... il
~ •• Mıtibaa malcamnula blluı- .._ ı&ellalıttUr Bm • M• ı. 
hr oldu. • .... »n11k ....... _.. Kak-

\; kil blimel kendilerine tllt•" aatrepoeu için mtlaabreler 
bit' dotma b flm ve GJ. eereyan flbneie bql•m•ı- Bir bu· 

me vardır. Bura'da biz·m pk llatll olan • antrepo ldn Em· 
ma m z hükmü gecmez, Ba· lak Bank le 140 000 Hraya muta. 
11 keJ m çın tu u ur, bazısı ne- '* ......_.. fabt bil baka llM· 
den filltln rtrfhlflr, basısı dUn Ura depoyu •tmaktaıı llalfmuR 
matbal ~- ._,.sin nedeft bb' tG- MmJltir. 
tefe atılır Bor bir aıraır. ıt'f m-
• bUtiln 1 e 'iMi ll1TI i 
l•cf.lr: a 

uıd aıarett. JfRana Jı&Jdlll ol • 
mak emeli kon dilincle fflia 
ile n ticelendi Fakat ilim ve maa
rif uhaat~da facialar defurmaia 

ll~li m~•onve Jatılthlan 

N"8 ... 
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Sanat Bahisleri 

Bronz paralar 
yılbaşından itl"baren bronz 5 kıı 

ruşluklarla yüz paralıklar ve ku
ru§lar resmen tedavülden kalktı. 

Bir yıl zarfında da bütün bankalaT 
tarafın-Oan ka'bul edilerek büsbü -
ıtün tarihiı karışacak. 

Büyük Bir Heykeltraşın 
500 üncü Y ıldönümü 

Fakat aradan ylrmi gün geçtiği 
halde henüz bu paralar plyasad:ı 

Kuşculak Ne ı·ıemde 
elden ele dolaşıyor. 1 

Elli Senelik 
Kafeste de 

Kuşcu Anlatıyor : 
Tutmak Mümkün 

''Bülbülü Altın 
• 

Değil. işimiz 

pramvayd».Jd biletçiler, otobüs 
ıkondöktörleri, ufak esnaf mütema
diyen bu paralan alıp veriyor. Bu 
suretle paraların ortadan kalkma:.u 
zorlaşıyor. 

Bronz par~ lan §imdi ki halde 
alnuyan yalnız posta idaresi var. 
Bir devlet milessesesinin kanunu 
harfiyen tatbik etmesinden daha 
bedihi bir hakikat olannyacağı için 
yaptığı işi alkışlamak yerinde bir 

Gücümüz Florya İlf- Saka Kuşuna Kaldı,, 

harekettir. j 

Yenicami cıvarında hararetle 
devam etmekte olan istimlak ve 
yıkma faaliyetinden bu havalinin 
şimdilik azade kalan bir köşesi var
dır ki burası son senelerin yavaş 
yavaş sö!lmeğe başlayan bir 
merakın yani kuşçuların bulunduğu 

Hal.kın elinde dolaşan bu bronz 
1 

mahaldir, Bundan yirmi otuz sene 
paralar bugiiııkü vaziyete göre g·~- evveline kadar bir Filoryarun 150 
lecck yıla kadar elde dola.~acağa liraya kadar satıldığı muayyen ta
bcnziyor. rihlerde yapılan mUsabakalarda 

Maamafih bunun sebebini de vii,,.Jerce meraklının toplandığı bu 
al'amak lfızım. prnhallin hali hazır vaziyetini gör-

- Acaba piyasaya çıkarılan ye ı mek içi~1 dii~ bir_uğ~ıyayım dedi~. 
· ı 'ht' · betinde olm" Y<'nıcamun yırmı otuz sene e\:-nı para ar ı ıyrıç nıs .. - . . . _ 

dığı icin mi bronz paralar yerlerini \•elkı Jıalmı bilmem ama çoeukluf:,'11-
? 1 muzda bi~e de biraz mnsHllat olan yenilerine terketmiyor . 

bu mc:rak yüzünden mahalle arala-
Bunun cevabını verecek vazi- rında ökseler kurarak yakaladığ1-

........................................ 
: \ 
: YAZAN : i 

i Atıf Sakar i 
• t \ ........................................ 

' 50 seo~lik kuşcu 1smail 

yette değiliz. Fakat piyasadal:ı mız saka ve karabaşlann yaşını, 
bronz paraların tedavülden süratlJ cinsini ve kıymetini anlamak için 10 
kaldırılması için şöyle bir hareket, s ·ne cvvelisine kadar burasını ziyo
her halde iyi bir netice verebilir. ret ederdik. Aradan geren on yıl 

:s konduğundan yerli nesiller ihya e-Bü tün devlet müesseseleri ifo burasını da havli de:!iştirmis. Eski-
., ~ • dilerek meydana ç.kanlmağa baş-bcraber tı'amvay, otobüs idareler: den bir baştan bir başa kafe:$lcrle 

lanmıştır. 

- Evet iki üç sene evvelisine 
kadar ölilyordu. Fakat son seneler 
zal'fında bu merak tekrar uyanma
ga başlamıştır. Ama bi1..e de o eski 
günler bilhaRs:ı müsabaka günlen 
o, tellenmiş pullanmış kafesler, ne
rede o meraklılar, nere<ie o 200 ka
dar çekt>n filorynlar, kanaryalar'! .. 

Bunun üzerine başının üstündeki 
levhayı gcbterdi. Burada muhtelif 
zamanlardaki müsabakalarda kuş-

ların kazandıkları madalyalar vardı 
50 senelik kuş merklısı hem anlat-
mağa devam ediyor ve hemde yüz
lerce kuşun cıvıltılarını birbirine 

karıştırmıyarak ara sıra da yükse
len bazı seslere kulak vcrf'rek sözü
nti kesiyordu. 

Btuıdan yirmi beş sene en·cl bu
rayn bazı kuşlat' gelmişti ki çalğı 

ile ş_arkı hıle söyliyor1ardı. Fakat 
nerede bizim kanaryalnnmızdakı 

tabii sesler, ruha ınşırah verir, di
mağı dinlendirir iııı::anı derin bir 
zevkle ga~y eder. bronz paralan kabul etmeli. Fakat. lebalcb d .!u olan dükkanlar kapa- -Kue merakı günden güne kay-

karşılık olarak bronz para verme· na kapana · hayli seyrekleşmiş ve boluyor mu'! Atıf Sa.kar 
meli. Bu suretle~ynsadan ve hal-ı hatU bir kaç adede münha- ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~v~ 

b l ....,...,,,VVVV"'w~~'-"""" kın elinden çekilen ronz para ar sır kaln11<ı. Buna rağmen 
yerlerini yeni beş kuruşluklara ve ı s t a 

11 
b u ı kuşbazlarının en 

pırıl pınl yanan kuruşlara terke- ernekdarlanndan olan meşhur Mus
derler. tafa ağanın torunu ve emekli kuş-

Yokı;a bu günkü gibi halk ara· culardan Arif ağanın oğlu 1smail 
sında cJden ele tedavül ettikçe pa- yine yerini muhafaza ediyordu. 
ralar daha pek çok zamıın piyasa- Sırf ~eslerinin Hirin ve ruhnuva7. 
da kıymetıerini muhafa2 ederler. olmn~ı r.iziinden kafeslere yerleş-

TJLKI tirilen yüzlerce kuşun feryatlarına 
c:c==..::=::::::::=::--====-====::-: kulak \'Crerek di.ikkandan içeri gir

E m inönünde 
Tarihi Bir Eser 
Bulundu 

Eminönii meydanı açıldıktan 
sonra, bülfm azametilt· meyclan.a 
çıkacak olan Ycnicamiin iG \'e dış 

aksamında müzeler idaıc."inin tav
siycsilc vakıflar idar()si bazı 1ami
rat ve tP .• lc:ot yapacalctır. Bu m·•
yanda t:amiin ic; nvlusunu teşkil '!· 

den mahfil geçidi kPrnerinin bulur.
cluğu salıa 1tuniı dc·n iki metre ka
dar yükı:ıek knlııcıtk ve hura~·a g.: 
minönü meydanından ~ npJlacnk 'ı 
merdivenlerle çıkılacaktır. 

Oamiin Balıkp3.zarı ciht·tim-,.~ki ! 
knpısı \'C yanındaki tarihi c;e~me 
yıkılacak ve bu çeljme Yenkamiin 
arke~111ıfa. paı·k haline getirilecek 
olan avlurla inşa olunacaktır. 

Kapı \'e çeşme ylkılırkcn Yeni
canıiin hf"lfılnrı içinde me~tur kal
mış 5,5 tonluk yekpHre taştan, dört 
cil·-tj musluklu ve üzeri kabartı bi>.' 

1 b • ..i eser mcydnna çıkmı~tır. DU,ı ı 
sabah müzeler mim&rı Kemal Alt.arı 1 

ve helediy~ mUhencU~i Galip bu ese 
rl mahallinde tetltik etmişlerdir. 

neticede eseri müzeye götUrmek
tcnse yapılaea.k parkın muayyeıı 

bir yerinci~ te.şbfri daha muvafık ı 
görülmüı,tür. 

•••••••N•••••• .. •••••••••••••a ........... . 

L ....... ~~-~~-~!~ .. !~~~~-i ........ i 
lıın 

Fatih Aa. Ş.lteainden ı 

Yaş hnı1diai aşmamış ve as
kerlik şube fşlerfni bilir sıhhi duru
mu yerinde. emekli Binba~ılardan 
mUnhnl şub•lt!rde çahşmağa istek
lilerin şubeye u,Cramaları ilan olu-
nur. 

Bir gün, bir kavga gününde, gök 
leıin kör gazabına uğramak iste
miyorsanız, durup dururken kur
ban olmıya isteğiniz yoksa, iimdi
den 1...-urba.nlarınızı kendi elinizle 
haZ1rlayıp yeıiM götürünüz : 

Türk Haya Kurumuna veriniz. 

dim. Biraz sonra fsmnil beyin an
lattıklarını dinliyordum. 

- Tcım 52 senedir bu işle meş
ğulum. Kuş merakı A vrupaya da 
bizim memleketimizden geçmiştir. 

Bulhüliı altun kafeste de tutmak 
mümkün olmadıi;'l icin bu kuşlardan 
en ziyade üzerinde durulacak olanı 
filorv3hmlır. Bunlardan baska sa
ka, iskete, ispino~ gibi öt:enler vnr
d1t· ki bıınlar da memleketimizden 
geçim yapanlardır. Bunların y~rli-
1 ri mahdudtur .. Bunlar mart ay:~
da sıcak memleketlerden dönüşü 

yaparak İzmit körfezi dahiline girer 
ve Çamlıca üzerinden Rumeli ve 
Anadolu sevahilirıe dağılırlar ve 
yavrularını yaptıktan sonra da teş
rinisanide birden itibaren Büyük
çekmece kazası dahilinde Angary.~ 
çiftliğinde bulunan eski Bizans za
manından kalma kuş kalesi demek
le maruf yerden Karadenize ve o
radan da Anadolu} a geçerler. 

Kanaryalarınm:a gelince, bun
<lan otuz kırk sene; evveline kadar 
yerli kanaryalarımız dilnyanm en 
makbul kuşları idi. Bilahara Alman
lar bizim memleketimizden aldık
ları renksiz kanaryaları çalğı ile dil 
<;ğreterek ve nesillerini bozarak Cer 
men kanaryası diye tekrar bizim 
n1emleketimize göndermişlerdir ki, 
bunlar biıdm kuşlara nazaran gerek 
makaralan ve gerek tufeleri nok
sandı. Fakat halkıını7. bunlara rağ
bet ettiğinden yüksek çalkçaekh 
kuşlarımızın nesli günden güne kay 
boldu. Yalnız eski kuş meraklıların
dan Uc hes kişi müteselsilen bize 
tevarüs eden bu ırkın muhafazası
na uğraşıyoruz. I3u hayvanlardan 
Türkiyede yalnız birkaç kisinin elin
de kalem1ştır ki bunların kıymetini 
çok iyi bilen Almanlar bu yerli ka
nnryaları aramaktadırlar. Bende 
bu nevi kanaryalp.rdan 20-25 nevi 
kuş vardır ki bukadar bol çeşitli 
kanarya Avrupada ancak hayvanat 
bahçeleıincfe bulunabilir. 

Bunlardan ~itt kanat, ahraç, 
Penbe kula, kendinden tepeli sarı, 
kendinden tepeli knmışi, sırtı mus
kalı, Ebrti tepclei, som fıstığı ve bu
na mUması1 kuşlar çok kıymetlidir. 
Son seneler zarfında hükümetimi
zlıı aldığı tedbirler yanında hariçten 
gelen kuşlara fazla gümrük resmi 

Ziraat Vekilinin 
Vilayette Tetkikleri 

Ziraat Vdıiltni1r. viiAyette ah nan resmi 
Birkaç güu 4!V.fl l ~r\ .. _~t: rel- 1 a1 kuru.munda Şdik Bakay 1 tan-

miş olan Ziraat V~kti\ Fa ık' Kur -
doğlu dün vilayett~ Vt! daha ba~1 

yerlerde muhtelif tetklklrrde bu -

lunmuştur. . 
Vekil saat on<l.I( viii~·ete gele· 

rek Vali ve Beleuıye reisi Liıtfi 

bul itaı:ıırplariyl - celeblerini kabul 

etmiş ve nk~.a:m geç vakte kadar 

bunlardan izahat almıştır. 

MAHKEMELERDE .. ·. 

Kırdarla bir ~aııt kaü1tr görilşr.1üş Sahte nüfus tezkeresi kull nan 
ve kendisinden bazı izahat a ~rnış
tır. Bu görüşmelerde Ziraat ielet

meleri umum müdürü Şefik Ba • 

kay da hnzır bulunmu,tur. 

Vali Lıitfi Kırdar bu görüşme

lerde t stanbuh.m ezen dertledn4ien 

biri oıan Et ve ~üt me..'lelelerini mev 

zubahsetmiş ve Şefik Rakaydan 1 

Belediye ile, Devlet ziraat işletme-1 
}erinin bu husustaki faa liy~tte iş 

birliği etmelerini riu etmiş, bunun 

için Devlet zirut i•letnıeleri umum 
mildürii Şefik BııkAy ya.kında tek _, 

rar Ankaradan .~ehrimize gelerek 

Belediye ile Et ve Süt meseleleri it
lerinin bir elden Kfaresi için temas

lara başlıyacnktır Bu temaslar 

müsbet bir netic~ye vardıktan son

ra lstanbulun senelerdenberi bir 

türlü halledilerek sağlam esaslara 
bağlanam·yaıı gı v~ Siit dertleri 

kat'i surette halledil"°eği tahmin 

olunmaktadır. 

Ziraat vekili Faile Kurdoğlu 

vilayetteki temaelarında.n sonr.a zi

raat müdürlötün. Pd~rek bazı 

tetkiklerde bulunm~l&rdll\ Zira-

bir arnavut teTkif olundu 
Sar-y·'rİn "U~kumru" köy!lııd~ 

oturan Hasıanın yanıncht çalışan 

Mahmut oğlu l:>üleymıtn iıminde 

bir Amavud dün ~ahte nüfus tez
kereı;i kullanmak suçuyle tevkif o
lunmuştur. 

Sultanahm&t l inci Sulh ceza 
mahkemc~iııde muhakemesi yapı • 

lan bu adam; Arnavud teb'asın -
dan olduğunu, fakat memlekette 

askerlik yapmamak için gizlice ka
çarak eline geçirdiği bir Yo~ıslav 

pasaportu• ile İstımbula ıelıp yeni 
canıi civnrmda bir yerde uzun mtid 
det kaldığını söylemiş ve sonM bir 

gece uğradığı bir te<:avös aonunda 
pasaportunu çaldırm.aeı ür.enne 

Hasan isminde birinin nüfus tezke
resini alarak onu kufümmaia ~ -
Jadığını beyan etmi.,ttr. 

Hil.kim; kendisini mevkuf ola

rıak muhakemesinin d~va.mını ka -
~al'laştırmıştır. 

Sarıyer Sulh ·mahkemesi 
Yeniköyde iken Sarıyere na.k~ 

dilen Sulh mahkemesinin ifJlllini Sa-
rıyer Sulh mahkemesi olarak da -
iiştirihneei kararlq~. 

Siyena Şehrinde Bu Vesile İle 
Büyük Bir Sergi Açıldı 

YAZAN : ZEYNELAKKOQ 
Siyeırn halkı, bundan beş as1r 

evvel ölen meşhur heykeltraş Siye
noJı Jakopo'nun hatırasını büyük 
merasimle tes'1t ediyor. Ve bu me
rasime ön ayak olan yalnız, tepeler 
arasında birleşmiş ve kırmızım· 
trak dıvarlarla füata edilmiş güler 
yüzlü Siyena ~hri değil, ayni za· 
manda Jakopo'nın büyük bir mü
messili olarak kendisini gösterdiği 
bu sanatın taraftarları ve heveskar· 
larıdır da . 

Zaten bu büyi.ik heykeltraşuı 

sanat eserlerini, bu sanatla aliika· 
ları olanlara ve halka göstermek 
için bir sergide teşhir edilecektir., 
Bu sergi belediye dairesinin birinci 
knt salonlarına a~ılmış ve en kıY,· 
metli 61 adet sanat eserini ihtiva 
etmektedir. 

Jakopo'nm ölümü 20 teşriniev
vel 1438 de vukua. gelmiştir. Fakat 
doğum tarihi bilinmiyor. Bazıları -
137'1 de, cliğt:rleri de 1371 e çıkarı
yor .. 

Ifoykeltraşın babası Piyetro d.i 
Agnolo, oldukça tanınmış bir ku· 
yumcu olup, oğlunun güzel sanatla· 
ra meyletmesinde bir rolü vardır. 
Her halde, Jan Pisono'mn eserleri 
de genç adamın dımağında tesir e
derek, onun ilk hareketlerinde de
rin surette izler bırakmış olması 

çok ihtimal dahilindedir. 
1401 de Jakopo Floransadaki 

San Giovanni kapısının müsabaka· 
sına girdi., fakat muvaffak olamadı. 
Bu müsabaka için yaptığı maket bu- Jakopo'nun eserlerinden: Şefkat 
lunamamtştır. Bununla beraber 
Kronikler, bu müsabakada Floran
salılara 'bas bir zevk arandığını ve 
bu hususta Siyanalı heykeltraşın 

uzak bulunduğunu bize bildiriyor. 
Fakat beş sene gibi bir müddet 

geçtikten sonra üstadın elinden mu
azzam bir eser meydana ç.ikacaktır. 
Bu da, St. Martin k1isesini tezyin 
eyliyen llaria del Carreto abidesi
dir. 1408 de, daha ehemmiyetsiz 
birkaç eserden sonra. iakopo Far
rare klisesi için çocukla beraber bir 
madon heykeli yapan bazı münak
kitler tarafındnn gösterilen şüphe
lere rağmen bunun üstadın elinden 
çıktığı muhakkaktır. ı."ilh:ıkika, bu 
tasvirı de, onun bütün incelik ve 
kudreti müşahede edilmektedir 

Bundan sonra Luk şehrine, 

klisenin içerisini 12 heykel ile ~üs
lemP.k üzere davet ediliir. Ve yinP ı 
Trenta şapeli i~in iki mermer maHa 1 

yapılması teklif edilir. Siyenıt şe1ır., ı 
Campo'da Goja ceşmesinin işletme- ı 
sini J akopoya te,•di eder. Bu Mııret- • 
le, heykeltraş boyuııa sinil'lf·ri bozanı 
bir <;alışmaya ve etrafm•iakilı~rın 
şikayetine hedef olmaktadır. Zira . 
h~r biri aynı zamanda ttı.tmiıı ;nı- j 
kansızdır. 

1 Jkopoya Gaja ÇC'Şmcsinin yapıl-

"' Mehmet Akif in 
Anıt kabrinin 
Planları 

Mehmet Akifin yapılan anıt kab
rinin pliinları tanınmış sanatkar -
larımızdan Hikmet tarafından ha-
zırl.ann11~tır. Hazırlanan plana gö
re inşaatı devam eden anıt-kabird~ 
Tlirk tarz·nda bir Forontonun çer
çevelediği kitabe içerisine Meh
met .Akif hurada yatıyor) ibaresi 
ya11lacaktır. 1'amn.men mermerde1 
yapılacak ı:anduka.yı yine merme"
~n yapümış bir 'l'iirk bayragı ku
eatacaktır. 

Kitabe ta§larının iki yanına .-~ 

sütunlar üzerine iki vazo konula
caktır. Bu vazolar içerisinde Reli"lf 
olarak (Lale, sünbül, karanfil) gibi 1 
çijekler bulunacaktır. 

Anıt kabrin kaidesi 2,75 x 3,75, 
dir. Mezar taaı kitabesinin irtifaı 

alt kademeden itibaren 2,5 metre 
olacaktır. Kabrin cephe taşında fs
tikl!l marşının ilk dört mısraı ya.-
zılacl\ktır Tezyinat sade ve a~a
jı yukuıt.Sinan dP.vrini arıJmr bir 
~kikle olao&ktır. 

masını tevdi ederken Siyena SCT'YO· 

ru yirmi ay gibi bir mUddet ~oy
muştu. Bu müddet yedi sene sl\rdü. 

Bu eser bugün dahi heykeltraş
lığın şaheserlerinden biri teınkki 
edilmektedir. Heykeller \'C kabart
malarda konsepsyon mükemnı.:Jdir. 
Bütün eserde nadir bir incelik göze 
çarpmaktadır. 

Her ııekadar 11aria del C:ir"Ctl'l 
üstadın şöhrntini crişilmiyecek mer
tebelere yiiksi'tti isede La p:>rta 
Maggıre du ~an Petronio de Bo· 
logne başka mühiın, bir eser dnhn 
olarak kendisini gö&tcrir. 

Siyenada St. Martin klisesinde, 
San Ginıignano ve başka tarciflar
da Jakoponun tahtadan ynı:.ı1mış 

mt>lek resimleri vardır, Bunhr 1fa. 
de ve tabii vaziyet, beşeri reMdet 
noktasından çok mUkemmel <:ser
lerdir. Üiitadın birçok eser.erinde 
taoii hal ile, eskiye karşı aşkla mev 
cudiyeti gÖ?..e çarpar. Madonlar, 
melekler, klise lej1ı.ndları, genç~iğin 

heyecanı, hatti mrızar ta61armm 
ooğuk yüzleri, akar suların terarıe

!';İi i .. ~.•ıılııı tnwiı·Jeri, Nlke lJınjın 
müjdeleyicisi üstad sayesinde, asır
lar seyrinde kr.?ndi ismini taşıyan 
vtı unutlunnıyan bir beşeri ifade 
mükemmeliyeti elde ettiler. 

Atatürkün 
Tarihi 
Saati aranıyor 

Isviçrenin tanınmış saat f1tbri

kalarının mümessillerinden biri .iı.i:l 

!zmirden şehrimize gelmiştir. Bn 
zat Çanakkale muharebesinde ulıı 

şefimiz Atatürkün Conk ba}ırındıı 

hayatını kurtaran f:aatı aramak· 
tadır. Miimessil şimdiye kadar yap

tığı tahkikat neticesincle ulu şefin 
canını kurtaı arak parçalanan bu 

saati Atatiirk o zamanlar Limau 
Fon Sanders Paşaya hatıra olarM 

hediye etmiş ve Liman paşa Alman 

yada. vefat ettiği zaman eşyalan 
müzayede ile satllnuş olduğundaıı 

bu saati Amerika zenginlerinden 
biri değerli bir fialla almıştır. 

Mümessil diğer bir ihtimale gö
r13 bu saatin tnlcılap mUzesinde ol-

duğunu söylemektedir. Eğer saat 

lnkılap müzesinde de yoksa fabrikıı 

o zaman saatın bulunduğu yeri bi
lene 2000 lira milki..fat verecektir. 

l 
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1 lya Almanya İngilte- Muğlada 
reye Hava paktı Spor 

(B-.taralı 5 inci .ayfada) tir. Ha.len (Gioventu araba dele Llt· f kl ., J k • r:' / • f • 

Sayla: 7 

her hangi bir sevkUlceyi§ baakınınl torio) namileanılanBu.A.arabınlliBl e l eaeCe mzş . r aa lye l 
karşılamış vaziyettedir. teşkil~tı H0,000 kuvvetinde tahmin Paris, 19 (A.A.) - Ouvre ga- Muğla, 19 (A.A.) - Bden ter· 

ttalyan deniz ve hava kuvvetleri· edilmektedir. 11etesi, Berlinden istihbar ediyor: biyesi heyetinin bü gece Halk.evi 
nin cliretklrane faaliyetleri netice- 3 - Hna kuvvetleri~ B. Bitlerin 1ngiltereye bir hava salonunda 300 gencin iştirakiyle 
sinde Fransa ile Şimali Af riks. Bir harb tehlikesi halinde bin· misakı akdini teklif etmiş olduğu verdiği mUzikll bir çay ziyafeti ve-

Atletizmi Öldüren Şey Rekor Dii· 
şilklilğil Değil Rekabetsizliktir 

müstemlekesi arasındaki deniz irtt- lerce kilometre uzakta bile olsa yi· rivayet edilmektedir. Almany&l\ın ailesiyle b~kan vali R. Güreli, be
ba.tımn kesilmesi ihtimali; Fransa ııe istenen her hangi bir mıtakada iki sene icinde İngiltere ile bu sa- den terbiyesi direktörlüğünün menı 
fçln her ne kaoar bir tehlike teşkil eüratle toplanması ve kullanılması hada müsavatı kabul edeceği söyle- Ieket gençliğine tahmil ettiği vatan 
etmekte isede icabında Fas garbin- imkanı bulunan hava lmvetlerinin niyor. Fransa, misaka dahil olma- hizmeti 11a.kkuıda bir konferans 
de Kazablanka ile Fransanın garb hali hazırda Şimali Afrikadaki kom- ğa muvafakat ettiği takdirde, ken- \•ermiştir. Bunu müteakip davetli 
aahlllerlndeld limanlar araseınd&. şu Fransız ve İtalyan müstemlekele- disine İtalya ile müsavat teklif olu- gençler, sporun muhtelif şubelenne 
ve Fransız-tgliz donanmalarının hi· rindeki mıkdar ve vaziyeteleri mil- nacaktır. yazılmışlardır. 
mayesinde Atlas Okyanusu tarikile lıim bfr rol oynamaz. Muhakkak Fransaron tayyareleri miktarı, Muğla spor kulübü gGD.çleri ara.-
askeri nakliyat yapmak yine müm- olarak bilinen şu ki, her iki memle- Almıin tayyarelerinden mahsU.S de- sıııda faal sporcu adedi üçyilze ba
kUu olabilir. ket dahi havacılıkta çok ileri gitnıi§ recede az olacak ise de iki mihver, liğ olmufjtur. Bu teşebblis mülhak 

ıtaelyunın Afrikadaki kara lruv- olup bir birinden aŞağı kalmıyan hiç olmll7.sa 1941 veya 1942 ~ene· kazalara teşmil edilmek Uzere mek
vetleri §iındiki halde 4 kolordu kuvvetli tayyare filolarına malik- sinde milsavi miktarda tayyareye tuplar yazılmıştır. 
(takriben 120,000) olup bunun ikisi tirler . .Muhtemel bir harb halinde malik olacaktır. Vilayette halkın spora olan ala· 
Habeışistanda ve diğer ikisi de Ta- kati netice Akdenizin şimal veya ce- kası giinden gUne artmaktadır. 
rabulustadır. Bu iki kuvvetin (müı;ı- nub kıyısında aranacağına göre lngiltercde şubatta seçım 

0
, __ _ 

temlekenin) arasında ise İngiltere- her iki taraf için de buralarda lüzu- isteniyor p b . 
k d b .. ··k h k tı · iyango ileti meselesı Ye ait Sudan kıtası ve Mısır bulun· mu a ar uyu ava uvve e1:ı Lo d 19 (A A ) N 

tt- d h' d d' n ra, . . .~. - e·ws dl• d d ğund b 'k' k t' k da ku1lanmak imklUl a ılin e ır. a ıye e u an u ı ı uvve ın ara n Chronicle gazetesi, hazı kabine aza-
birleşmesi mümkün değildir. Şimdiki halde Fransanm Tunu~, sı §tıbat ayında umumi seçim yapıl- 1zmir, (Hususi) - Hakimiyeti 

Atletlerimizden bir grup 

· 1,780,000 kilometre murabbaı Cezavir ve Jı,as mıntakasmda birkaç ması için B. ChambCrlain'i tazyik Milliye okulwıdaki piyango biletı 
(ttaleyanın be§ misli) arazi demek yüz tayyareden mUrekkeb bir hava etmektedirler. Bu hareketin başın- hadise8i mahkemeye aksebniştir. 
olan Tıırahulus garb müstemleke<:i kuvveti olduğu gibi Korsikada ve da Hava Nazırı Sir Kingsley Wood Okulun üçüncü sınıf öğretmeni 
Fransanın punus. Cezayir ve Fas Fran~anın. cenub ~ıyıl~r~~~aki tay- bulunmaktadır. müddeiumumilikte ifade verdikten 
müstemlekesi kadar kcsü bir nüfu- yare uslerınden ıstenildıgı zaman Bu takdirde, B. Chambeılain'in sonra sulh mahkemesine \•erilmiş 
sn malik olmadığı gibi mahalli lüzumu kadar tayyare filosu d~ mühim bir ekseriyet kazanması ve davanın gayri mevkuf olarak 
kuvvet menbaları itibarile de o Akdeni7. iizeı inden u~arak kısa bir muhakkak göriilmeld:edir. Zira rUyetine karar verlimiştir. 

Bundan on, on bir sene evvel Ka· 
dıköy stadında hep bir ağızdan ba
ğırıp atletleri teşci eden kalabalık 
bir seyirci ki.itlesi mevcuddu. O va
kitler her sene yapılan Galatasaray 
- Pera ve Galatasaray· Sporting gi
bi atletizm karşılaşmalarını seyret· 
mek için halk akın akın Kad1köyü· 
ne taşınıyoı du. 

Geçen sene istanbula gelen yük· 
sek kıymetteki Macarlar ve bu serıe 
ancak birkac meraklının zevkle sey
rttiği Mısırlılar gibi atletler o vakit 
gelmiş olsaydılar Fcnerbah~e stadı 
belki Balknn oyunlarındaki kadar 
dolmazdı ama her halde gençlik be
dava olan antreye rağmen Yoğurt
çu parkında. gczmeği tercih etmez
di. 

O vakitler halkı stada c~lbeden, 

müsabakalarda alınan derecelerden 
ziyade yarışlarda duyulan heyecan
dı. Besimin hô.la yaşıyan rökorunu 
o vakitler keçi yolu gibi bir pist ( !) 
üzerinde yapmasına rağmen diğer 
müsabakalarda bugün pek ziyade 
pal"lak bulamıyacağımız dt•recel:!r 
elde edilirdi. 

Mesela 10,6 da yüz meb"eyi koşl
calc kadar yüksek bir sprinter oldu
ğmrn sonraları gösterebilen Semih o 
\'akitler ancak 11,2 ile bol olan r:ı· 
kiblerinden daima bir iki metre ile· 
ridc gelirdi. 

Mehmed Ali ile Şinasinin 1928 o· 
Jimpiyadlarından evvel sık sık 200 
metre üzerinde yarıştıklarını gör· 
dük. Bir gün Raufa aid olan bu me
safenin rekorunu 24 ile galiba, Şi
nasi kırmış ve iki rakib öpüşmü~

lerdi. Başka bir gün ayni derece ile 
Mehmcd Ali Şinasiyi geçiyordu. O
limpiyada hareket etmelerine birkac; 
gün kala ikisi de ayrı ayn günlerde 
galiba 23,6 çıkarabilmitlerdi. Sırf 
halkın bu alakası o vakit Galata:sa
rayla rakibi olan yukarıda bahset
tiğim iki klübü bütün imkanlara ba~ 
vurarak çalıı;ımağa sevkedel'Cli. Süı·· 
at koşularında Galatasaraylılara ra· 
kib olan yalnız Morinos, 400 ve 800 
metrt>lcrde yegane klas adnlnımız 
Besime karşı da Pcra klübünde bu
lunan İngilizlerden Campbell ile 
Morrison vardı. O zaman İngiliz mek 
tebinde spor muallimi olan bu ikin
cisi hemen hemen her koşuda Besi
min karşısma çıkar ve mağlfıb olur
clu. Bir giin yine GaJatasaray Spor
ting mlisabakası için değerli sür'atçi 
Morinos Ynnanisianın en iyi 800 cii
ıü olan Marokordato isminde sağ
lam yapılı esmer bir atlet getirdi. 
Haftalarca. Kadıköy stadında bern· 
ber çalıştılar. Müsabaka günü Se
mih ile şimdi kim olduğunu iyi ha· 
tırlıyamadığım diğer bir stir'atçi 
yüz metrede ?tforinosu geçtiler. İki 
yüzde viraj döııilldüğU vakit Meh
med Ali seri rakibinden iki üç met
re geride bulunuyordu. Lakin mfı· 
tad finioi sayesinde Mehmed Ali 
düzlükte Marinosu yakaladı; netice 
mUnakaşalı oldu. 

Günün en çok heyecanla beklenen 
müsabakası 800 metre idi. Besim, 
Mavrokordato ile bir tur beraber 
gitti, fakat ikinci turda açtıkça açtı 
ve yirmi metreden fazla bir mesafa 
ile ya.rııtı kazandı. Halk çılgınca al· 
kışlıyor ve §ampiyonunun kıymetli 

galebesine layık olduğu ehemmiyeti derecede değildir. 1911 den beri Ta.- zamanda Tunııs mmtakasma topla- pre~i.iji son günlerde hayli artmış ----

veriyordu. rabuJus garba sahih olan İtalya nabileir. telakki edilmektl'<lir. Dün bir tramvay tutuştu! 
!şte bu kadar alaka topbyan atle- dahJ; O mıntakada askeri teşkilat ttalyanın Tarabulustaki tayya- _ • _ 

k Taksim - Fatih hattına işllyen tizme 0 vakit ehemmiyet vermeme·. yapmış ve bu mtistemlekesinin her releri de halen 150-200 kadar tah- Amerikan tahkimatı ve Japonya 
l b 181 numaralı tramvay arabası dün te .ısrar eden, ona kem nazara ıı- tUrlil kuvvet menbalarından bir· min edilebilir. Bu hava kuvvetinin 'fök\•o, 19 (A. A.) _ Amir:tl 

kan bir zümre vardı: Klilb idareci- harb halinde istifadeyi ui.işünmüş- Sicilyadan, Jtalyn.nın cenub kıyıla- Kamaz-Avu. Bahriye Bakanlığı a- sabah saat 9 da Fatih tramvay 
·· ı · · futbol o ka- tU ş kt M h d d d ,,.., d 12 d 1 d H be · t me\•kiinde birdenbire tutuşmuştur. !eri. Bunların goz erını r. ar a ısır u u un an gar,- rın an, a a ar an, a şıs an- dına yaptığı bir beyanatta ezcümle 

dar biirümüştü ki sokaklarda (Fut- ta Tunus hududuna kadar sahile dan hava yolile süratle takviyesi demiştir ki: Vak'a heınet itfaiyeye haber verll 
boldan baska spor '"'oktur) diye nü- muvazi askeri şoseler yapılmış ve hususunda ttaleyanın vaziyeti de miş ve bir elektrik kontağı netice-

• " Japonya, Amerika kıt'asından mayiş yapma<lıkları kaldı. Bu bü- ttaleyadaki faşist milis teşkilatı Ta- Fransanınki gibidir. çok uzak bir mesafede bulunan sinde tutuşan arabadaki ateş he· 
ylik alakanın tabii bir neticesi ola- rabulus garba dahi teşmil edilmiş- F. T. Guam'ı tahkim etmesinden dolayı men söndürülmu_·ş_ru_··_r_. ___ _ 
ra.k gençlik atletizm yapmıya başla- liif 

6 ciddi suı-ette endişe etmektedir. Ja-

mıştı. Kadıköy stadında antrene- Beden Terbiyesi !Esnaf cemiyetleri pon deniz politikası yalnız batı pa-
manlru· bile seyirci~iz kalmazdı. Fc- sifiğinde miidafaayı istihdaf edet'. 

nerbahçe ve Beşiktaş klübleri debi- İstişare Heyeti Fevkalade Buna binaen Amerika projelerinin 
rcr nlletizm ekibi kazandılar. Fe- hedefi anlaşılamaz. Bu projeler an-

:;~~h~~~ıi;~çL~.k B~~:t;i a:tl~~~: Toplantısı Toplantı yapacak ~:~~a~z:~e~i~i:~fe<le taaı-ruzlan is-

yetle tı:ıtanbul şampiyonu bile oldu. Ankara 19 (Huımsi) - Beden 938 yılında yapılan işleri göz
Bu kliibdc Ahmed Fetgeri Bey ile Terbiyesi istişaı'>C heyeti ilk toplan- den geçirmek ve 939 yılı faaliyeti 
Ali Rııa bey atletlerle binbir itina. tısmı Geıwral Cemil Tanerin reisl_i- hakkında müzakerelerde bulunaraır 
ile mc~gul olurlar, Fenerbahçede de ği altınd,ı yapmı~tır. İlk söz alan bazı kararlar almak üzere esnaf c':! 
l\Ii.ilaıim Edibin kurduğu atletizm General l\fazlum: miyetleri idare heyetleri bu aym 
snbesini Muvaffak Bey (şimdi ajans "Ycıı· tt':;;kilat kurulurken, ha- 27 sinde Eminönü Halkevinde fcv
umum ıniidiit ü bulunan Bay Muvaf- zı miihim 'lrncideleri göz öıılinde tu- kalade bir toplantı yapacaklardtr. 
fak) ona hususi bir ehemmiyet at- tulma .. ııu dca edeceğim. demiş ve Toplantıda müzakerelere zemin teş
federek korurdu. sporun a~nğıdaki tarzda tasnifi..: \ kil edecek mevzuların en başında 

TUrk atleti7.ınine \'uculan en bü- mümkün olduğunu söylemiştir. esnafa yardım işleri gelmektediı. 
\!1···k d""be 1·.".te bu üc, klübün esaslı 1 f Bilhassa esnaf hastahanesinin " • ...... '"' - ı - Memleketin müc a aası ba-
atıet]"rı· ,.e takımları bulunmasına N f . bu yıl 80 bin esnafın bUtUn ihtiyaç-'· · kınımdan spor. 2 - ı ü us s1yase. 
J·ai!nıctı bil'birleı ile 81k sık lrnrşılaş- 3 D Iarım karflılıyabilecek bir hale so· 
~ timiz bakımından spor. - ev -

mamış olmalarıdır. Atletizme e~ kulması için lazım olan bütün nok· 
}etçilik bakımından spor. l ı i ı 

h('mnl)·yct vermeviQlerinin sebeble· san aım tem n çare eri aranacak· 
" "Y Genen:) !bütun bu maddeleri ay- t H t h i · b' d k rini birçok kllib idarecileri hi.Uasaten ır. as a ane çın ır e can ur-

rı ayrı iznh etmi;<1,tir. taran ot m b'l b s · · h k (dereceler diişi.ik) diye izah eder- o o ı 1 u ene ıçın mu a 
Generalden sonra mutahassıs - kak almacaktır. 

!erdi. lar sıra ile söz ıalmışlardır. y t ... 
Galatasara'-•m Peı a ve Sporting ap ıgıınız tahkikata göre bu 

" Alfabe sırasiyle ~öz aJan fede- e · · d h t h d 4,,98 -" ile olan müsabakalarını Aınst.erdam sen ıçın e as a ane e .&.ü esn:u 
olimpiyadından sonra • her ne SE:· rasyon reisleri kendi şubelerinin tedavi edilmiştir. Bu sene bütün 
beble biJmiyonım _ görmez olduk ve spor alemindeki kıymet ve ehem- müracaatlere cevap verecek şekil· 
bu iki ekalliyet kllibliııUn takımları miyetlerini tebarüz ettirmişlerdir. de yeniden bazı eksikler tamamla· 

İsii1'are heyeti müzakereleı·inc mü- nacağı için bu miktarın artacağı 
da gün geçtikce zayıfladl. Bundan ' d ktir anlaşılmaktndır. 
~nrabk~ç~ne~~kruaffin~-~.a.k~i~pg~b~·n·l~eı~~~e~d~~~a~m~e~c~c~e~~~·~~~~~~-~~~~~~~~ 
atletizm müsabakası yapılmadı. !şte. _ _ _ 

d tl ti.zm da ancak bir iki gencimiz muvaffak ı rı sayılan derecelerimiz ne için se-bu birkaç 15cne Türkiye e a e e 
karşı olnn ve büyümeğe çok istidad- oluyor. ilerledik ama komşularımız yirci getirmesin? 

. -·-Alman ;\ ahudilerinio 
diplomaları 

Berlin, 19 (A.A.) - Resmi ga
zete Alman vatandaşları hakkın
daki kararnıı.meyi neşretmiştir. Bu 
kararnameye göre, yahudilerin diş
çi, veteriner ve eczacı diploma1an 
31 kanunusani 1939 tarihinden son
ra muteber olınıyacaktır. -·-
Amerika rad o artıst'eri 

greve hazırlanıyorlar 
New-York, 19 (A.A.) - llanat 

ajanslarının artistlere daha iyi ça
lışmak §artları temin eden kollektü 
bir mukaveleyi ve bir asgari Ucret 
maddesini imzadan imtina etmeleri 
dolayısile radyo artistleri umumi 
bir grev hazırlamaktadırlar. Bütün 
sinema vetiyatro aktörleri grupla· 
rı, radyo artistlerinin bu hareketi
ne müzaheret etmektedirler. 

Maamafih kararlaıından rücu 
edebilmeleri için ilanat ajanslarına 
bir kaç gün mühlet verilecektir. 

Yapılacak olan grev, Amerikan 
radyosu tarihinde ilk grev olacak
tır. Radyo, kendile~ çin aile haya- ' 
tının adeta bir cüzil haline gelmi~ 
olan Amerikalı dinleyicilerin hattı 
hareketi ne olacağını tahtnin etmek 
müşküldür. 

lı bulunan alakayı öldürmeğe kafi bizden daha çok terakki ettiler. Bin- Vaktile kıymetsiz atlet, şimdi pu
gclcli. Sırf §ahsi gayretleri sayesinde netice ne dahilde, ne hariçte atle- ra meseleleri iddiaları gibi paradok::ı 
ne :Mehıned Alinin iki yüz metrede tizm ruhumuza giremiyor, zira ya.· lar bana idarecilerin üzerlerine al· 
22,6 ve 4 x 100 bayrak takımımızın rışmıyoruz. dıkları vazifelerin icub ettirdiği ça-
43 4 ile Balkan rekorları yapmaları, Derecelerimizin dllzeldiğini, ile- lışmalardan kaçmak için icad edil
n~ de Haydarın ve Veysinin Balkan rilediğimizi isbat etmek için rekor miş bahaneler gibi gözükmektedir. -·-. oyunlannda şampiyon olmaları bil' listelerimizi mevsim derçcelerini göz Bir spoı klübü için para ne de- Hi 

'k d"rilt d" 'tlcr bir nutuk slSyleyecek daha bu ala ayı ı eme 1
• 0··nun·· e koyuyoruz. Fakat bu terak· mekti B" kl'"bü tı 

r ır spor u spor yap r- Berlin, 19 (A.A.) - Reuter a-. On, on bir sene evvel biz atletizm- kı· hep bu' ·den olmadı. Bir bran"' iler-- m k · · · 1• k 
~ a ıçın mı para ~azanır, yo sa o- jansı muhabirinden: 

de Yunanistandan üstündük. Yu· lerken dı"g"'en· yerın· de sayıyordu. Bir d k ak . 
nanlıların bu spora gösterdikleri a- ·a k" ra a para aıanm içın nıi spor öğrenlldiğine göre, B. Bitler, 
l!ka da her halde bizimki kadard1. gün geldi geride kalanlar ilen e ı yapılır? Bu ikinci şıkka beniın pek 30 ikincikinunda Reichtag'da irad 
Bugün Yunanistanm dahili müsaba- branşlara yetiştiler. Bugün bir iki aklını enııiyor. etmek üzere bil;ilk bir nutuk ha
kalarında bile para ile stada elli bin- klls derecesi bile elde ettik. Bu bir V8.kıft. parasız bjr spor klübU iş- zırlamaktadır. Maamafih, bu husus 
den fazla seyirci giriyor; biz kapıla- iki klas derecesine malik olanlar ber lemez ama Allahın koca yazında boş hakkında resmi bir haber yoktur. 
rı açıyoruz, fakat malıalle araların- taraf diğer branşlar hemen hemen geçen lıaf1alar veya saaUeri atlc- Bu nutuk, bilhassa son senelerin 
da koşuşan çıplak ayaklı çocuklar- hep bir hizada bulunuyorlar. Bu te- Uzm müsabakalarile doldurmak hAdisatım izah ve teşrih edecek ve 
dan baııka seyirci bulamıyoruz. rakki yine sırf gençlerimizin şahsi klübleı-e acaba ne kaybettirir? Ben- müstakbel hedefler hakkmda ban 

1~!:~) 
TURAN TIYAT~OSUNDA. 

" BU AKŞAM 
lama il Diimbüllü Cemal Sahir 

birlikte 

Draygosun Hilesi 
komedi 3 perde 

Du ·t - Varyete • Şanto 

* Tepebaşı Dram kısmı 

20/1/939 Cuma 
günü akşamı saat 20,80 da 

llaJdutla.r 5 perde 

* latklil caddeainde Komedi 

k11m1nda 

20/1/939 Cuma 
Günü akşamı saat 20,80 da 
Oğlwnuz 1rnmedi 8 perde ,,. 

HALK OPERETı 
Bu akşam 

VÇ YILDIZ 

Yakında senenin şer, opereti 
Cumartesi &kfamı 

Beklenen Operet 

MODERN KIZLAR 
Yazan: M. Y esııri , 

tkhıcl l\rtt ırma nanı 

İs tan bul asliye bırinci ticaret 
mahkemesinden: 

Devlet Demiryollar.ı ve Liman
ları Haydarpaşa i§.letme müdürlü· 

ğünün (Haydarpaş:ı) eşyayi ticari
ye mevridc anbarmda mevcut olup 
mahkemece satılmasına karar ven. 

len ceman 1627 kilo sıkletinde 21 
çuval muhtelif ebatta demir perçin 
çivisi ile 12-19 ebadında bir SMdık 

demir ch·ata 27 /12/939 tarihinde 
yapılan birinci .arttırmada muham
men kıymetini bulmadığından ikin-

. ci arttırması 21/1/939 perşembe 

gilnü saat 10 da yapılacaktır. Bu 
malları almak iflt.iyenle.rin .ayni g:in 
ve saatte mahallinde ha.zır bulunBizim idarecilerimiz de Pera vP. gayretleri ve feragati nefsleri saye- ce idarecilerin dillerinde dolaştırdık- telmihlerde bulunacaktJr. 

~~g~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~M~~~hl~~~~~~~=====================~ 
di bugün Türk milli takımı her hal- ıarımmn otomobille geçtikleri yol- menılekett.e bir atletizm varlığı ya- - - - • • 

maları ilan olunur. 

de epey kudretli olurdu. tarı biz bir briçka arabasile katedi- ratır ki bu halen bizim bilyilk eksik 
O vakittenbcri dereceler gitgide yonız. Bize de hızlı yürilmek için lerimizden ve hnkiki bir spor klübil-, 

düzeldi. Bugün 1927 senesindeki bir_ vasıta H\zım. niln en büyilk gayelerinden biridir. 
çok rekorları artık mObtediler yapı- tşte bu vasıtalar klüblerdir. Çiln- Bütün dUnyanın ana spor olarak 
yor. Bwıunla beraber 

0 
halle yok. kü en İyi atletlerimiz klüb mensub- tanıdığ1 atJetizme bizim bile bile la

Bu da gösterir ki atletizmde alaka- larıdır. Fakat derecelerin kıymetlen- kayd kalınam1Z bir kasdi mahsus e
yı celbeden rekorlar değil, rekabet-
tir. diğini gören klUb idarecilerinin ağız.. serinden başka bir şey olamaz. 

Dahilde klilbler arasında karşılaş- larmda bu sefer başka bir terane Bu gibi hareketler de ancak an-
malar yapmıyoruz. Bunu düşünen var: Atletizm para getirmiyormuş. lamadıklan ı;;eylerdcn muhitlerinde 
idareci istifaya mahkfımdur, zira o- On, on bir sene evvel çocuk oyuıı- bahsedilmesini iı:ıtemiyenlerden u-
nu pratik adam saymazlar. cağı addedilen rekorlar para getiri- mulur. 

Hariçte yaptığımız müsabakalar- yprdu da acaba şimdi oldukça batı- Fiiruzan '.l.'ekil 

---
Baş, Diş, Nezle, Grip, Ronıatizma 
newalji, kınklık T• l,Qtb atnlarııuu dvlaal k ' 

eaer. 
• .. fcabınd• .-n11de J kate ahaabillr. - • 




