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KURUŞ 

Mussolini'nin Nutku Danzig için Plebi· 
G6re Versay sit kabul edilmiyor • 

ltalyan Başvekiline 
Sisteminden 
Sistemi de 

Sonra Garantiler Fransız Gazeteleriz "Önce Pragda 

Y k l k 
Plebisit Yapılmalı,, Diyor 

ı ı aca mış 
iÇiN NE DÜŞÜNÜYOR? 

~ 

1-Bir Eski istanbulPo
lisMüdürününHatıratı 

Eski İstanbul Polis 
Müdürü Emekli Tüm

bayHalil Aşıroğlunun ~ 
hatıratı 

Umumi H•rp nlh•Y•
Unda ve mütareke 
devrinde cereyan edip 
tlmdlye kadar glzll 
kalmıt bir çok m• 
rakh, tarihi hldlaele
rln lçyUzUnU aydın
labyoruz. B. Halilia osamaald reami 

2 - Çakırcalı Efe 
YAZAN: MURAD SER TOGLU 

Pek Yakında N~şre Başlıyacağız 

Daazigde tahıH: edildiği bildirilen Almaa 
askerleri bir geçit rcıminde 

Paris, 14 (A.A.) - Gazete tef
eiratı: 

Bu sabahki gazeteler Dantızig 
mCHelesi ve Almanyanın blr plebisit 
hazırlamakta olduğu lıakkmdaki §&· 

yialarla meşgul oluyorlar. l 
Figaro gazetesinde Dormeuon 

yazıyQr: . 
cHiUer tekniği, Dantzig mesele-

Tı~ k Jı• ·ı • sini artık cepheden yani doğrudan ur - ngı ız doğruya yapılacak bir harekeile de-! 

muarızd.ır- her vas.ıtaya ba§ vura
rak Polonyaya karşı Dantzigdeki 
galeyanı ve Almanyadaki umumi 
gerginliği arttırmak suretile halle 
matuf bulunmaktadır. Bu kabil ma
nevralar kanıısında bir tek hareket 
tarzı mümkündür: Beck tarafından 
teklif edilen normal usul haricinde, 
mevcut nizamı bozmak için bir ta
raflı olarak doğrudan doğruya veya 
bilvasıta her türlü teşebbüs harbe 

Paktı Etrafında •""""'•ği•l·~·i·b·u-~-ar,.e .. k~-e-te•c•s•a•se•n-t~-aly~~~vvsc!::~::~ =~~:; 

Mutalealar 
Budapeşte, 14 (A. A.) - Yan 

resmi Pester Lloyd gazetesi tngiliz
Türk anlaşmasının totaliter devlet· 
!erinin bu anlaşmaya atf ettiklerl 
mahiyeti yeni bir çemberleme ma· 
hiyetini hakikaten haiz olduğunu 
iddia etmektedir. Buna binaen bu 
gazete, anlaşmanın A~pa emniyet 
ve barışına hadim olmaktan uzak 
olduğu kanaatindedir. 

Türk - tngilb anlaşması 
efrafmda _ 

Londra, 14 (A.A.) - Pazar ga· 
zetcleri tngiliz - Türk anl3masından 
dolayı müttehiden memnuniyet gös
termekte ve Türkiyenin taarruza 

(Sonu 3 üncü sayfada) 

Suriye Kabinesi 
istifa Etti · 

Vefa Beşiktaş la 3-3 
Berabere Kaldı 

Fenerbahçe lzmirde Yenildi 

Beynıt, 14 (A.A.) - Suriye baş
vekili Lukhari, Fransız fevkalade 
komiseri Puauxnun geçenlerde Fran 
sanın Suriye siyaseti hakkında yap- Betiktaı • Vefa rnaçandaJl bir eslantene 
tığı beyanatın Suriye hükümetinin · (Y azı81 11 ncl aeyfeda) 
programına UYJl!ad~ı söyliyerek --------------m!!!!!!! _______ !9!!!!!1111!1!1!!! 
reisicümhura kabinenin .istifasını 
vermiştir. 

Rei.sicümhur, Fransız fevkalade 
komiserinin Şama muvasalatına ve 
bazı tasrlhatta bulunmasına intiza· 
ren kabinenin it başında kalmasını 
rlc etmiştir. 

Fevkalade komiser Puaux, Fran· 
su: bUlıfünetfiıin dost ve m1Ittefik 
Suriyeyi istiklAline kaVuştunnak 

hususundaki taahhüdüne sadık bu
lunduğunu söylemiş ve fakat mem
leketın. müdafaasını temin için Fran 
sız kuvveUerlnin Suriyede kalmala
rı lüzumunu ehemmiyetle kaydeyle
miştir. 

Suriye makamatı vilayet idare
lerinin rejimi ve dahlll asayişin Fran 
SlZ ordusu tanif ından temini husus
lannda yavzlhat beklemektedir. 

HER SABAH 

YANLIŞ BİR TEFSİR 
-------

Bir Alman gazetesi Türk - tngi
ll.z anlaşmasınclıuı bahsederken: 

cHaldkatt.e lhgiltere - Polonya 
paktı mUrlbasıran Almanya aleyhi
ne müteveccihtir ve tngiltere ile 
Türkiye arasındl\kl pakt ta mUnha
sıran 1talya aleyhine müteveccih
tir.• demektedir. 

BerlinU meslekdaşınuz yanılıyor. 
Türkiye - İngiltere anlaşması şu ve
ya bu devletin aleyhine aktedilmiş 
bir pakt değildir. Sayın Bavvekili
rniz Refik Saydamın bUyilk bir. vu
zuhla söyledikleri gibi mUııhasıran 

sulh cephesini kuvvetlendirmek ve 
yurdumuzun menfaatlerini koru· 
mak için başvurulmue bir tedbirdir. 

Türkiye hUkfıtnet reisi: cBu ,.rt
lar içinde hilktlmetimiz milleti harp 
b!diresinden azami im Hnlarla O· 

zs k bulundurmanın en mUeseir ça· 
resini yine sulh için birlejen memle· 
ketlerle, harbi göze alarak, s.ulh g&· 
yesinde teşriki mesai etmekte bul· 
muştur.> demi§ti. 

Alman gazetesi Ba§vekilim.lılıı 
bu sözlerine inanabiliı'. 

A. CEMALEDDIN SARAÇoGLll 
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Tefrika No 91 Y•z•n ı M· S IFIR 

"Sait Molla Tanıdığın 
Adamlara Benzemez,, 

Okuı~-uıa-nm-ız----..Y eni Bir Dolandırıcılık 
Diyor ki ı Hadisesi Keşfedildi 

Belediye kooper atifi 

~,:~-::.1:: ... ::::ış~:~~~:r T opkapıda Kızılayın Iane MaJ< buz-
larını Halka Dağıtarak Para Üsküdar tephirhane memurların-

• dan Bay Ömer Sabri Esen Uysaldan 

''Bu A _Jam, AT K J L Ain ise aldığımız bir mektupta: Uı /. ~ e Q UQ r Q c- Belediye kooperatifinin hisse- Toplıyan Bir Sabıkalı Tutuldu 
0 Derece _Je De Kurnazdır ,, darıyım ve Üsküdar Tephirhanesi-

a~ nin 24 senelik emektar bir memu-
. , . uı ,_____ ruyum. Ortaklarımızdan birisinin 

' - Af:edersini~ lvlolla '!3ey: demiş- ı 
1 

tim, dogrusunu ıstersenız bız bu a-
l damlan kimseye sornıa.ğa cesaret 

edemedik. Malümu iıliniz, insan oğlu 
çiy süt emmiştfr. 'Irun olursa olsun 
dediklerine inanıp ta iyi dediğimi· 
ızin kötü çıkması ihtimalinden kork
tuk ve bu adamlar hakkında sizin 
tahkikat yaptırmanızı daha münasip 
bulduk. 

dişahına hizmet etmek için girdiğini maaşından her ay 37,5 lira kesildi-
ve o günlerde yapılmasını beklediği ğine dair olan şikayetini görünce, 
büyük bir sevkiyatı saraya haber ayni muameleye maruz kalan ve 
vereceğini de ilave eylemişti. bu yüzden elim bir se!alete düşen 

Molla, Hoca Bekirin karşısında bcndcnizle arkadaşlarımın vaziye-
aptallaşmış, yüzüne bakakalmıştı. tini size bildirip muhterem Beledi-
Hoca Bekir, Mollanın şaşkınlığından ye reisimizin nazarı dikkatine arza 

KIZILAY 

istifade yolunu bulmuş artsız arasız karar verdim: 
söylUyor, söylüyordu. Artık Molla- Okuduğum şikayet sahibi ortağın 
nın da şaşkınlığı ve belki de şüphe maaşından her ay 37,5 lira kesen 
ve tereddüdü zail olmuştu. Hoca Be- kooperatif idaresi, benim ve isim-- Pek güzel bir düşünce... Fa- v. k d 
kiri dinliyor ve tatlı tatlı da gül" Üm· lcrini aşağıda kaydettigım ar a aş· kat siz bu adamları eskiden tanıını-

yor musunuz?. 
- Aman beyim, tanıdık olma

sa böyle bir şey açabilir miydik 
hiç? .. Biz ikisini de senelerdenberi 
biliriz ve iyi adamlar olarak tanı
rız. Amma' ne de olsa sizin de bir 
defa bunları soruşturtmanız, hak
larında bir fikir edinmeniz daha iyi 
değil

. .., 
mı ... 

Molla bu teklifim karşısında bir 
hayli düşünmüştü. Ve sonra da: 

- Haklısınız, demişti. Bu adam
lar hakkında poliste tahkikat yap
tırtsak elbette ki gelecek cevap a
leyhlerine olacaktır. Şu halde, bun
lar yakınlanndan bulunacak adam· 
lara sorulsa.. bilmem ki .... 

süyordu. Nihayet o da dillenmişti. ların aylıklarımızın tamamını tev-
Söylemiş, söylemiş ve nihayet güler. kif ettirmekl'e ve bu muamele ta-
yüzünü bana çevirmişti ve: marn beş aydır tekerrür etmekte-

- Mehmet ağa, arkada~ıı çok dır. 
beğendim. Bu adamcağız da bağrı Yani beş aydanbcrl; ne ben, ve 
yanıklardanmış meğer gördün mü?. ne de mevzubahs arkadaşlarım ma-
Tam benim aradığım bir adam. asımızdan bir kuruş biJe alamadı· 

Demiş, tekrar Hoca Bekire dön- ğımız gibi iaşesile mükellef oldu-
müştü ve memnunlukla: ğumuz ailelerimizi geçindirmek 1-

- Tanıştığımıza cidden mem· çin tam tabirile gırtlağa kadar 
nun oldum iki gözüm. Artık sarayi- borç içine batmış bulunmaktayız. 

hümayunu tacize lüzum yok değil 

1
24 senedenberi bütün bir emek ve 

mi? .. Şöylediğin sevkiyatın karan hayat verdiğim işimin başına git-
verilince hemen gelip bana bildirir- mek için bazan son eşyalarımı sa-
sin. Tabii bu gibi işler de avaitsiz tarak vapur parası bulabiliyorum. 
olmaz değil mi?.. Bunun için, hiç Benim gibi arkadaşlarımdan tl's-
şüphesiz bir dileğin olacak. Hiç sı- küdar Tephirhanesi idare memuru 

Sabı'kaıınıa dağıtbğı makbuzlardan biri 

Kızılayın iane toplama)( maksa· 
ile tertip ettiğ{ makbuz 3eklindekl 

.:artlar §chrin her tarafında idare
nln memurları tarafından halka da· J 
ğıtılnıaktadır. 

me5hur sabıkalılardan biri olduğu 
anlaşılmıştır. 

üstünde yapılan aramada üç 

blok daha bulunmuştur. 83101 (fon 
83193 numaraya kadar olandan 92 

adet, 83701 den 83800 e kadar olan 
dan 2 ve 86201-86300 numaralı blok 

Faht son günlerde şehrin bir 
çok yerlerinde bazı açıkgözler bu 
asil hareketi yolsuz bir kazanç şek-

tan da 62 adet satıldığı görülmü:ı
line getirmişler ve bu makbuzların tür. Bu makbuzlann tutan olan 
sahtelerini tabettirerek halkı soy- 1560 kuruşa mukabil sabıkalının li
mağa başlamışlardır. Dün Topkapı zerinde 320 kuru§ ve iki bıçak bu~ 

kılmadan şunun bana miktarını söy Salahattin ve birinci sınıf memu-
Mollanın sözünü birden kesmi~ leyivci bakayım. · ru Ali Pırim, İstanbul Tephirhane

civarındaki kahvelerden birinde mu 

harrirlerimizden biri bu kabil bir 
hadise ile karşılaşmıştır. 

lunmuştur. 

ve: 
- Efendim, demiştim. Bizden 

getirmek. üst tarafı size ait bir me
sele. Madem ki, bu akşam görmek 
ve görüşmek istiyorsunuz. İzin veri
niz de biz gecikmeden gidelim. 

Molla, biraz daha düşündükten 
sonra, o gece yatsı vaktine kadar ı 
bekliyeceğini ve adamların her hal
de bulunup getirilmesini tekrar tek- ı 
rar tenbih ile bize yol vermişti. Ta
bii söylemeğe lüzum yok ki, Hoca 
Bekirle Hemşinli Nuri bizi kalafat 
yerinde, Top ömcrin kahvesinde 
bekliyorlardı. Fakat, kendilerini o 
akşam Molla.ya götürmek niyetinde 
değildik. Onu verdiğimiz ümitle bas 
oaşa bırakıp bir iyice üzmek istiyor· 
luk. Nitekim de öyle yapmıştık. O 
t ece Mollaya Mipavrili tbrahirule, 
a famların bulunamndığl haberini 
s. lmış, sonra da keyfimize dalmış
tı t. 

Ertesi günü öğleden sonrn Ho
en .3ekirle kahvede birleşmiştıl< Yu
suf beyin evvelce verdiği tenlıihlere 
göre, Molla ile yapılacak görüşnıe 
üzerinde Hocn Bekirle bir hayli çe
kiştikten sonra yola düzülmüş ve 
biraz sonra da Babıili yokuşunu bul 
muştuk. O sırada tenbihleri yine 
tekrara başlamışbm: 

- Aman Bekir, göreyim seni. 
Sakın bir pot kırma emi ? .. 

- Merak etme Kara Mehmet 
ilen. 

- Sonra §Ullu da bil ki, Sait 
Molla senin tanıdığın hocalara hiç 
benzemiyen bir adam. Çok kurnaz 
bir afacan. 

- Olsun be Kara Mehmet. Biz 
de abdal değiliz ya. 

Kurnaz Bekiri bir görmeliydiniz 
o sırada. öyle ~ir manevra çevirdi 
ki, beni de, Mollayı da şaşırtmıştı 
doğrusu. Sözlerile yalnız tokgözlülü. 
ğünü göstermekle kalmamış, Molla· 
ya da ibretli bir ders vermi§ti ve 
sonunda: 

- Efendi hazretleri, demişti. 
Ben bunu bir hizmet edinerek yapa
cağım. Hiç memleket işlerinde avait 
beklenir mi? .. 

Molla, hiç te kızmamış ve fakat 
çok kızarmıştı. Avait teklifini güzel
ce tevil edecek sözler söyledikten 

sindPn memur Seyfi de ayni elim 
va7Jyet içinde bulunmakta, koope
ratif tarafından her ay maaşları
nın tamamı kesilmektedir ve kanu
nen maaşın dörtte birinden fazlası 
kesilemiyeceğl, binacnale ·h bu 
yanlıs muamelenin düzelti1mesi J
çln antığım bütlin te ebb" ler 
semeresiz kalmış, hafa düzeltilme
mi Ur. 

Ben de vaziyetimi muhterem Be
lediye Reisimizin nazarı dikkatine 
arzcdiyor ve hic olm;ızsa bundan 
sonra hatanın dfüeltilerek temadii 
sefaletimize meydan verilmemesini sonra, gururla: 

- Elbette, demişti. Beklenilen ı hürmrtle rica ediyorum > 

hizmetler büyükler tarafından bir 
mükafatla karşılanır. Knsdım bunu 
söylemekti. 

Bekir de bu sözün albnda kalma. 
mış, kendinden hiç tc umulmıyan 
bir nezaketle: 

Afyoncular Ankaraya 
Bir Hey'et Daha 
Gönderdiler - Bendeniz yanlış anlamışım o 

halde efendim. Mademki kasdınız Toprak Mahsulleri Ofisinin tüccar 

Elinde çantası bulunan temiz kı
yafetli bir zat kahveye girerek elin

deki makbuzları ötekine berikine da

ğıtarak paralannı tahsil ederken 
bir tane de muharririmize bırakmış. 
tır. 

Makbuzun üzerinde hiç bir imza 
ve mühür görmiyen arkadaşım1z 

vaziyetten şüphelenerek bu zattan 
hüviyetini göslermesini rica etmiş-

tir. Bunun üzerine kendisine memur 
süsti veren zat işi örtbas etmek is-

tiyerek kahveden savu~mak çaresini 
·ararken tesadüf en o sırada kahve

de bulunan Kızılay memurlarından 
biri zabıtaya haber vermiş ve CÜ· 

retkar dolandırıcı yakalanmıştır. 

Karakolda yapılan ilk sorguda . bu 

§ahsın eskiden Kasıınpaşada dilen· 

cileri bir şirket halinde çalıştıran 

llABKEHELERDE : 

Sabıkalı bu makbuzlan Kızılay
da tanıdığı bir azadan aldığını söy

lemiş ve bilii.hare bu ifadesini değiş
tirmiştir. 

Zabıta tahkikata başlamıştır. 

Fakat işin asJl düşünülecek ciheti 
bu adamların mnkbuzları nereden 
ele geçirdikleridir. }{ızılay idaresınin 

halkın seve seve bir vatan borcunu 
ifa ederek paralarını err,.iyet ettik-

leri memurların eline muhakkak bir 
hüviyet varakası verftiği kanaatin
deyiz. Bu şekildeld makbuzların Ü· 

zerinde idarenin bir mührü olması 
icap etmektedir. 

Son günlerde şehirde bu şekil~e 
mUhürsU:z makbuz sııl:ısının nek zi-

yade arttığı nazarı dThkate alınırsa 
bir dolandırıcılık şetc:ifcsi karşısın

da kalındığı zannı Knvvetienfyor. 

Kızılay idaresi ile zabıtamızın bu ha
lin önüne geçmesi beklenmektedir. 

mükifatbr. Mükafatın da miktarını ve müstahsilin elinde bulunan eski 
büyükler takdir eder. Bizim gibi kü- afyonları bedeli 5 senede verilmek 

çükıer de gördüğü htra teşekküre- üzere a1mıya karar vermesi üzerine Yenişehirdeki yıkı' an aparfimaoın Banliye trenlerinin 
der. bir çok tüccarlar buna itiraz ederek 

Cevabını . M il 1, mallarını satmaktan istinkaf ettık- Sahipf8fİ ffi3hk8ffi8Y8 yeni tarifeleri 
Zu··ne bı·r mnhverb~ış tved 

0 anınd yU- lerini yazmışhk. Afyonculardan 
cu ıye amgası aha .. . . : Yerildiler Devlet Demiryollan banliyö tren-

yamamıştı B" t ·· l"k 1 murekkep bır heyelın Ankaraya g.- leı inin yeni tarifelerinin tatbikine 
Hoca Bekfri ır saa surenkyarendı , ~ derck Ticaret Vekaleti nezdinde On bir kişinin ölümile neticelenen 

n avucuna sı ışan ol- 1. 1 bb"" 1 .. b b ' Yenişehirdeki çöki.ıntü hadisesinin I dünden itibaren başlanmıştır. Dün, b. yaptır-:: arı teşe us er mus et ır 

gunca ır dünyalık ile nihayetlen- 1 netice vermiş ve vekalet bu işi bir tahkikatı müddeiumumilik tarafın-ı eski tarif eve nazaran beş et fazfa 
mişti. Bekir Mollanın eli?ı1 öperek,' h h ı · · F k dan tamamlan.mıc: bulunuyor. tren ıahrı kedılmiştir. Yeni tarifcle-ben de her vakitki gibi eteğine eğile-~ mü le assısa ava e elmıştı. a at, ~ 
rek aynlmış, kan ter içinde kendi- aradan bir müddet geçtiği halde O- Yıkılan apartmanın yerinde yapı-• rin halkın ihtiyacını tamamen kar-
mizi sokağa atmıştık ~ fis yine ayni şekilde mal toplamıya lan keşifler, yapının daha evvelden! §ılayacagı söylenmektedir. Dün bü-

Köşe · k vnı k . H devam etmektedir. Bu sebeple bil- sakat olduğunu göstermiş bulundu- tün trenler Floryaya kadar gitmiş 
•. . yı ı ır en, oca Bekir 

1
( yük ziyanlara gireceklerini ileri sü-

ren azı tuccar ar an mure ep ır 

- N~ Kara Mehmet, demişti. heyet, daha dün Ankara'ya gitmiş- hipleri olan Yani Raka, Aleko ve etmiştir. Önümüzdeki haftalar zar-
Molla b~yı kafesliyeblldim mi?.. , tir. Bu heyet, Ankarada vek!letlerle Madam Efyana aleyhinde dava aç- fında tarife halkın ihtiyacını karşı-

yuzUme bakmış ve: f b .. 1 d .. kk b" ğu için müddeiumumilik binanın sa- ve halk sahillere fevkalade rağbet 

Söylıyecek s~ yoktu ki, söyJi. temaslarda bulunacak ve yeni bir mış ve dosyaları sorgu hakimliğine layamazsa tarife harlci ilave sefer-
yeyim. Yah:ıız sırtını okşamı§ ve 1 şekil bulunmasını istiyeceklerdi.r. vermi§tir. ler de yapılacaktır. Biraz sonra Sait Mollanın karşı

sında, tabiri marufile tilki divanında 
idik. m taraf taolrbfrlni birkaç sa
niye içinde süzmüş ve sanki, yUrek
lerinin içini iÖrmUştü. Hoca Bekir, 
çok ağır başlı, g~rgUlü.bir adam tav ır 
nnı takınmıştı. Mollanın sözlerini. 
hiç te kendinden umulmıyacak bir 
dikkatle, dlnJiyor, cevaplarını da o 
nisbctte dliştinerek veriyordu. On 
dakikada bizim Hoca Bekir Mollayı 
avucunun içine alDUJtı. Muhatabım 
sıkııuyacak bir §ekllde kıeaca mıt· 

gönlUnUhotlamı§tım. ============-================================================================ 
(Devamı var) 
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Mekteplerde Müsamereler : 

zlsinden bahsetmış, Fatih Kul'fUJllu " 
medresesinde yanda kalan tahsili- Ruı.ı hıurı 10 ., t ,~ 
ni, askere alınmak auretUe tttihat- •., •• , .. _.,,_ 

çılara atfetmek ustalıbnı ·g&ter- - • •ı' . 
mlşb. SözU evire çevire o zamana Def• eaatl : 4,42 ~ ~ 
intikal ettirerek, millt cereyan ve 0,ı. ı 12,10 - llda41 ı H ,•7 ._ '• . 
l1areketler aleyhine, o da DUrriizade Akfaa ı 19,19 - Yataı ı 21,09 ,. " -
fi: f etvnsmı vermişti ve y ozgaUı ı ... ı .. 2,S7 i ..>üa Dajcıbk lrlnboıode kllçUlr çocuk' u bir mBumere • ermi,lerdir. Yeni Nesil melı:tebide !.tan bu; 1 
Ahmet efendinin yanına da, sırf pa- ... ~_ .. __________ ,.,, Kız liteıiade bir mO.aaere Yermiılerclir. Resimler bu mtbamerelerde rol alan kOçllkleri rBsta:'IDektedir. 

= 

Japonya ve AlmaJr 
balyan askeri ittif~ 

Mihver siyasetinin filli bit 'I 
yeti, askeri bir ittifak esaslarııı1 ~ 
bit ederek resmt bir mahiye~ ...
meleri Uzerine, kendilerine ~ 
tern aleyhtarı misak ile ba~I 
Japonyanın müstakbel h areketi 
önünde tutulmağa bagladı. • -

Filhakika eskiden UzakŞarl 
vazenesinde bir koz olarak tu~ 
ve Çarlık Rusyasının iar§.ısıııdt' 
zimevki eden Japonya, Büyük 
tanya ile müttefikti ve harpti 
ayni vasfı muhafaza etmiş, dU1' 
itilfıfiye arasında harekette ~ 
muştu. Fakat son senelerin ~ 
diği yeni bir siyasi prensip ~ 
de, !ngı1tereden ayrılmış ve 
"arkta bir muvazenesizlik aıniJi; 
muştu. Tabiatile bu vaziyette ~ 
manya ve !talyaya dönerek, 1' _J 
tern aleyhtarı misak ile bağlaJJ""' 
tı. _,J 

Tokyo, bu yeni vaziyet ka~ 
de henüz resmi tavrını göst .JatJ 
miş. ve yalpız komintenı aleYI 
misakın akdme amil olan ruhu11 
rln köklere malik bulunduğtı~ 
bu bağlılığın istikbalde daha ...tf 
§ekillerae tezahür ve inkişaf sc~·· 
takip edebileceğini ihsas etınişti"~ 

Şimdiki halde Japon r~ ; 
haiıli, bu misaktaki hükümleri°'ıtP 
manya ve İtalya ile askeri bir j ti 
kın mevcudiyetini tazammun fJf 
etnıiyeceği hakkında sükütu ~; 
etmektedir ve bütün kuvv~ --" 
misaka vermektedir. Japon IW~ 
ye Nazın M. Arita, geçenlerd~ ti 
etmiş olduğu bir nutukta koJIÜD ~ 
aleyhtarı misakını takviyenin 
ıi olduğunu söylemiş ve Frans" 
1ngilterenın Almanya ve ıt.sl1'l 
karşı giriştikleri siyasete t.eıll-' 
miştir. 

Faknt Tokyo daha ziyade -iti 
tere ile Sovyet Rusya ara.sıııdS 
p1lan ve ilerliyeıı anlaşma ile ~ 
dar olmakta ve Japonlar, bu ttJP"'.; 
lann, Uzakşarkı alakadar ediP / 
mcdiklerini nnznra aımıy~·...ıı 
umumt bakımdan seyrini c1iP"'" 
takip etmektedirler. _ .. J 

Tokyo, 1ngiliz • Rus anla? 
dan ziyadeı:ıile kuşkulanmak ıl 
Hatta bu sebep1.en dôıayıdır ki uJ 
draya karşı Japonlar, ıngi!Y ... 
Rusların Uzakşarka rnütealliJc ~~ 
tifakın veya daha yakın bir ~ 
ğın kendilerini kat'i olarak MP"'r 
ya ve ltalya tarafına atarak ~ 
teşı iki mesaiye girişeceklerini ~ 
etmiı;ılcrdir. Fakat bu vazıyet~..ııt 
şısında ingiltere lienüz son ~ 
sbylcmiş değildir. O daha ziyadl ~ 
rupada ve Akdenızdc sulhU .~ 
mak ve müeterek emniyet ~ 
harbe man iolacak ~e ilıl~ 
Wnillerini aramakta ve 6una ~ 
yavaş, fakat kat'i olarak ınu, 
olmaktadır. ...i 

Ve yine bu istikamette 13ifPu 
vmerika da Japonyanın hare~e,..r 
son askeri ittifak yüzünden, ~ 
le alakadar olmaktadır. Arnet-~ 
lr, bu noktaı.lan, Japon efkar~ 
miycsine,. Berlin • Roma mib . ı/ 
kat'i iltihak fikrinin yerleşmeSl 
diıinde kendilerinin beyneJmiı:1;; 
tilaf sahasında faal bir rol oytJ Jf 
mecburiyetinde bulunacaklar>Jll 
olarak akıllarına koymuşlardır· r 

Bunun içindir ki Vaşingtoıı. .A 
sifık ve Atlantikte tehlike Y~ 
bilecek bir birleşmenin ınilb"":..; 
inkişafı hadisesile meşgul oJıJJ"'.., 
ve bu takdirde Avrupadaki rtJ~ 
rek emniyet bolkunun sulhe Y"rr 
cağı kanaatini beslemektedir· ~ 

.. .. - ....... ~; .. ~.:!::.~~~ 
iş ihtilafları nizamna 

İi verenlerle ilçiler arasıJl~ 
kacak olan ihtillfları halletJPP" / 
zere ha.ıırlanan nhamname,U. ~ 
blkına l~ hazirandan iöbarerJ. ~ 
nacaktır. Şehrlmhdeki if mU#V',J 

, lerlnden bir çolunda lfçl Dl~ 
ı Ueri HÇilerek İf dalre•in• 1' // 
ftllıti~ ··-Tnamny çarptr İ 

.Vatman Hasanın idareıind~ 
numaralı tramvay, Tünel ca ,ti. 
den geçerken caddenin bir f~ 

· dan diğer tarafına geçen / 
mescitte 10 numaralı haned'

1 ran Dumına çırparak mubteli
1
;1 

lerlnden yaral&mlftır. Zlıbır
kata ıb§lamı§tlr. ,,. 
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r 
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lsv~çin Aldığı Yeni 
Mudaf aa Tedbirleri 

·vENISABAK . 

Alman 
Gazetelerinin 
Mütaleal arı 

Zamana Göre: 
"Mealek hayab elll rıh aeçmı' aoktor-
larımızın " JUblle ,, •I mUnasebelll• 

ASKERi TIBBİYE Bir Hayat 
Faciası 

~ .. , 

Milli Müdafaa B "t . ,.,. k . 
A 

u cesı ı a vıye 

skerlik Miidd~ti Uzatıldı 
ve 

(Battarafı 1 inci aayfamırda) 
Rumanyayı tehdit eden ve İtalya· 
nın Balkan yarımadasını istilayc1. 
başlamasına müzaheret gösteren Al. 
manya; bu günkti milli hudutları i· 
cine s.ığamadığını, etrafında kendile 

Stokholm 14 (A ) - · h t h d - ö li to bu .. ' .A. - Parlamen. 240 . nne aya sa ası ara ıgını s y yen 

Bugünkü tarıhten tam yüz sene 
evvel İkinci Sultan Mahmut şimdiki 
Galatasaray lisesi binasında bir nu
tuk irad etmişti. O zamanlar Beyoğ 
lundıt Enderun ağalar.ına mahsus 
elan bu binaya padişah maiyeti er
kanı ile gelerek; tı.bhane ve cerrah
hane müdavimlerinden olan talebe· 

tiyaziyeniz olmak üzere yaptırdı· 

ğım nişanlannız.ı dahi bu hafta gön
dereceğim. Hemen sizler muradı §a· 

hanem veçhile .sftyı gayret edin. 
Talep sizden ve vermek bendendir. 

Bir arkad~ım 8i>ylcdi; inanma
dım. Sonra bizzat kendim gittim ve 
gördüm. Meğer hakikatmiş! 

Hadise şu : 
Beyoğlundaki Londra bannda, 

yedi, sekiz yaşlarında bir kızcağız. 
gece saat 1 de yarı ı:tarho§ bir sürü 
adamın önilnde Fransızların Frcnç
kankan denilen dansını oynuyor ve 
Fnı.nsızca açık saçık şarkılar SÖY.· 

lüyor. 

liCI gun ?ukumetin aşağıdaki tek- güne çıkarılmasına dair muha- Almauyaya karşı, Türkler son daki-
erıle alakadar milli müd f fazakarlar tarafından verilen takriri kaya kadar sakin, fakat mtiteyak-

&elel · · a aa me- redd l · · 
erını müzakere etmiştir e nuştır. Parlamento heyeti u- kız ve bitaraf durdular. A lmanyanm 

ye hitaben: 
Çocuklar; 

Cenabıhak feyz ve muvaffakiyet 
ihsan flyliye amin!. 
Diye dua ve muvaff akiyet temenni 

d 1 - Bahrıyede fiili hizm;tin 
200 

mumiyesinde bir nutuk söyliyen beynelmilel münasebetlerde hiçbir 
e; 340 güne çıkarılması. Müdafaa Nazırı cNilsson .. , fsveçe hak tanımadığını, fırsat bulur bul· 

Ü 
- Pıyade alaylarında imdad karşı münferid bır tecavüz vukubu- maz küçük devletleri istıla ettiğini, 

m
3

frezeleri teşkili. la~ağını zannc mediğini, fakat umu- onları iktisadi esaret altına aldığını 

1 
- İhtiyatların 30 .ünlük bi mı bir ihtilaf zuhurunda ortaya çı· fiilen gösterdiği ve cHayat sahaaıt 

1~ devresine tabi tutulması. r ta- kacak tehlikelerin nazarı itibara a- tabirile bu siyuetini takip ve teşmil 
- Havn müdafaası i . h lınması lazım geldiğini bevan et- etmek niyetini ilan ettiği zaauuıdır 

m~frezeler teşkili. çın usuc;i mistir. Bununla beraber um~mi bir ki bir ihtiyat tedbiri ittihaz etmek 
- Ordu kad ı ihtilaf halinde İsYeçin bitaraflıg~ını 1 lüzumunu duydular. 

ması. ro arının arttırıl-
muhafaza e•mive muvaffak olaca~ı Alman devletinin etrafında yeni bil"! 

1şbu ebniyei ilıyeyi mektebi tıb
biye olmak üzere teşkil ve tertip e
derek (Mektebi Tıbbiyei Adliyei Şa· 
hane) tesmiye ettim. Ve burada be
kayi sıhhati beşeriye hizmeti azize
sine müvazibet olunacağından bu 
mektebi sair mekteplere tercih ve 
takdim eyledim. 

sile Askeri tıboiye mektebini c'l"ıbbi
Adliyei Şahane• unvanile açmıstı. 
Doktor Bernar o zamanlar Viyana
dan yeni gelmiş şöhretli bir muallim 
di. Nazır Abdülhak Molla ile bi!"likte 
padişahın teveccüh ve itimadını ta
şıyordu. Çok çalışkan ve idareci bir 
zattı. Mektebi askeri ve leyli olarak 
yeni baştan tanzim etti. Dershane
ler; yatakhaneler; yemekharıeler 

hep intizam ve temizlik için~ idi. 
Her talebeye ayda yirmi beş kuru~ 
-Gümüş para ile- maaş veriliyordu. 
Her sınıf geçtikçe bu maaşa on beş 
kuruş zammediliyordu. Son sınıfta 
talebenin eline beş mecidiye geçi
yordu. 

Daha Şimdiden taı· .. ümit edılmektedir. " çember vücude getirilmek istenilmi-1 ım gonn k •. 
re 935 sınıfını sil'h e uzc. Hük( 1 a· yor. Bu çember çoktan teessüs et· 

Bunda Fransızca olarak fenni 
tıbbı tahsil edeceksiniz. Bu makam
da şimdi sizin için bir sual varid ol
duğunu ve bu sual dahi bizim lisa
mmızda ve bizim kitaplarımızda 

f euni tıp yok mudur ki; ecnebi li
sanı üzere okumakhğı ihtiyar ede
lim, kavlinden ibaret bulunduğunu 
bilirim ve burasını tasdik ile beraber 
yine sizin tarafınızdan mevkii ce
vapta olarak §imdilik mevcut olan 
miışkülılt ve mahaziri beyan ile şu 
halin dahi kariben izalesinı memul 
\C temenni ı derim. 

hlikümet gelecek a n11ına eağır n ıme tev ı ettiği projelerle 
d w • sene 1936 İsveçın bitarafl ığını ihlal icin yapı- miştir. Fakat Alman hudut!arı et-

a çagırmak t sınıfını l k rafınd d -·l Al l t f kkU Or .. asavvurundadır. ~c:-a tesebbüslere mani olacak ve a egı , man arm e e r-
du Encumeni htik • ~üdafaa silahlarını coğaltacak ted· !erinin etrafında. Onlar kendi ken-

lelerini hısvip el '· umetın pro. bırle ı dilerini olcndar dar bir muhakemey ... 
nın ela sı"la·h alt mdıs ve 1934 sınıfı- r a ınm:ısını istihdaf etmekte- "' 

ın dir fs,•e b mahkum etmi(?lerdit ki etrafında 
k a avet ed"l · <' n u <;"ne sil.hlanmak için ';./ 

ıarı· veım "s d ı mesine ç b d b k b" " e e ihtiyat] d Y ptığı masraflar, 3~0 kurana baltg"f em er en aş a ır şey görmüyor-
sınıfın .siP.h 1 ar an 7 ı k lar y J ı ı· k • <t a tına alınması o ma tadır. GeC'en s<'ne fsveçin si- · anız nasyona . sosya ızm pro 
erı hizmet müddetinin 175 ~~d:~ l5h~anma m :ısrafları 288 milyon rad- pagandası içindP. mahsur kalmayıp 

---:------• ..:d:e:sı~n~cl~e~i~d~--- biraz da objektif bir nazarla dünya· D b • ı. yı görebilmek imkanını bttlHalardı 
o rıcada ~ k . bu çemberden kurtulurlar ve eğer C ı Ür • /ngi/iz hakikaten içlerinde hır endişe var-
er Yan Eden n sa bunun bir vehim ve hayalden iba-

" l raktı Etrafında ret olduğunu anlarlardı. 
n.an l Hadise 116 Biz, tngiltereden fenalık görmli-

<Baş tarafı 1 . . ırıuta lealar §ÜZ, İngilizler ısliim milletlerini al-
kö - . ıncı Sayfada) 1 dalmışlar, binaenaleyh-şimdi onlar-

Yti snkınlerındcn 22 B (Ba t f ı · b 
dilmıtir Bük 'd ulgar katle- k ' •ra 1 ınci aayf amızda) la irleşmemiz garip olurmuş sözleri 
1 · reş en muhtelif · ~rşı mukavemetteki hayati ehem de var. Dünyada hangı· mı"llet bu'"tu··n ar tarafından .. . aJans- ınıy t" · 1 
ı d gondenlen t l e ını bilhassa kaydetmektedir- tarih de\•r.n.... ı"nce hep dost yahut hep ru· a bu Bul e graf. 1 • 1 "" 
§erirlik rnak::r~arın casusluk veya er. düşman kalmıştır! Osmanlı impa· 
gelen komitec·1dıle Bulgaristandan Yoı·O~~rver gazetesinde Garvin di- I ratorluğu hangi Avrupa devletinden 
tnckte ise de hı erk. olduğu bildıril. hayır görmüştiır':' HeY devlet, sırf 

Ruı:nanya'd k~ ıkat bambaşkadu · nı .. tc~mniyet meseleHinde mutlak' kendi menfaati icap ettiği takdirde 
nas d a ı son seferb l'k · u ~ _abillik esası Uzcrine Sovye~ zaman zaman, Osmanlı imparator-

ın n Beıı· t.,a k" - er ı es- te rıki · · · ı 
Bulgar Bul .. oyunden 60 kadar mesaısını temin etmemek de- luğuna müzahel'et grn:ıter~iştir. Bl-
•t . ' gar toprakl Hlik olur. naenalevh umumi harp~e çarpıcıan • ı:nışlerd· B arına il!' .J ,~ ~ 

"=a 1 ır. unu nüzerin b ca İngiliz hüki'ımetinin de Paris ve Türklerle İngilizlerin bugu··n bı"r}<>a. 

Vakıa bizde fenni tıbb dair pek 
çok kitap me\'cut olup iptida Avru
palular dahi tababeti bu kitapların 
tercüme ve taallümile ahzı telak
ki eylediler. Lakin işbu kitap!aı ın 
esası Arapça yazılmış ve bir zaman
danbcri Ulcmayi İslamiye tarafla
rından nıütalcasına ve tederdis v~ 
tedrisme rağbet ve itina olunmadı
ğından ve refte refte ıstılahatı fen
ni layıkile bilerı adamlar dahi azal
dığı cihetle bu kitaplar metrfık hük-
münde kalmış olduğundan aııların 

mütaleasile uğraşıp fenni tıbbı ta
mamile asıl lisanımız olan Türkçeye 
nakletmek şimdi hem bir çok te-

ı 
rı arı kız kard l . e unların M k -

aa eş erı ve k 1 . ~-s _ova gibi bu hakikati teslim et- melcrinde hayret edilecek hır '""'Y 
•. rma karakoluna .... .. ız arı jan. t - ~.., 
ilil gotu 1 ıgını 7.annediyoruz.~ yoktur. Buıı{ı aralarında \:'ekayı·ı·n 1 

1 erine menfur b" ru erek ken- Zo 1 ~e b ır cekıld r uklar, aklıselim sayesı'nde tesis ettigı· · kaMıılıkb bı·r emnı·yet \:'e 

kel!üfat ihtiyarına v~ hem de uzun 
zamanlara muhtaçtır. 

Avrupalular ise bu fenni kütübü 
Arabiyeden lisanlarma naklettikten 
sonra yüz seneden ziyadedir bunda 
tefennün ve terakki ile uğraşmakta 
olduklarından zavabit ve kavaitll 
tahsiliyesini teshil eylemişlcı· ve mu 
ahharan biraz şeyler dahi bulup 
kenai kitaplarına ilave eylemişler
dir. Şimdi anlara ni::;betle Arapça ' 
tıp kitaplan bazı mertebe nakıs gi· 
bi görünür. 

, ulunulmu .. tu 11 e tecavüz- ·~ 
15 isa s r. Yenilmelidir.. menfaat iştirakinde aramak lazım-

. n nda 100 ask .. Sunda T' d •Ynı harekette er koye giderek y ımes diyor ki: ır. Biz umumi harbe Almanların 
ınuştur. ve yağmada bulun- cAvrupay1 iki ideolojik kampıı yanında girmekle kendimizi ne Al-

7 ~'ıracak ve İngiltere ile Portekiz, manlara sattık, ne ilelebet onların 
nurn:;:st;a!~~eköy ormanl;rında panya ve Polonya değilse bile Yu- hizmetkarı olmayı taahhüt ettik. O 
den bir B 

1 
rtnaları avnı k.. f0~lavya arasındaki müna.~ebetlere zaman Almanlarla ittifakı menfaa-

lerdir. u garı kurşunla öldürm~ş~ ~ır edebilecek olan kat'i bir ittifak' timize muvafık görmüştük,-öyle yap 
9 nıay ta ~Ustesna olmak üzere, her türlU tık. Almanlar dünyayı tehdide kalk-

listecıe I~ı:':"elden hazırlanan bir vyet teklifi Londrada en büyük masalardı bu günkü ihtiyat tedbir-
lci.f edrımış v~ Yazı~ 25 Bulgar tev. se~pa~i ile karşılanacaktır. lerinfü hiç birine lüzum görülmezdi .. 
kut1uruımad k:ndılerine metni ngıltere Moskova ile bir anlaş- Buse' in l " 11 , 

ettirUıntşur. an bır beyanname im~ ::;-: varmal( arzusundadır ve Po- ============================ 
13 ~ ın miThakkak surette Londra- Danzı·g ı'çı·n a u Bulgar . ya davet edilecektir. • 

•r su içinde bgf eceyı dizlerine ka- Bu Pı b • • /(ı 
nır-ı r Tnah te 1 • gazeteye göre, anlaomayı mll e ı •ıt abu/ '\'ı erdir. zende gerfr- a cıp So :1 o 

O mayısta 2 :ı: ri h '?'etler Birliğine bir aske-
Oldu~u hald 5 Bulgar elleri b w ~ cyet gonderilccektir... Edilmiyor 
kuv\tettı b e mitralyözle ü aglı den ancak U k " . (Baş taraf 1 . . 
altında 1 fr jandarma m cehhez ki b ç ışı kurtulabilmiştir ı ıncı sayfada) 
aurnı ncek~y orm nıuhafazası h;ld unlar da yaralı ve bitkin bir tahrik mahiyette telakki edılmelidir 
rf § v Yolda ja anlarına sevke. sonr: Borman~a iki gece kaldıktan ve öyle Cle telakki edilecektir.• 
lı Uzaklaşarak bir n~arrnalardan bi B ulgarıstana geçebilmişlerdir Epoqe gazetesinden: 

Y~l!;~~:m ltareıtı \:!~h atrnıştır~ kınıud valc'anın hikiyesl, hudut hal~ cLehler plebi.ılini kabul etmiye-
49 eınıye baoıa- ne ınttraı. ehşet içinde bırakmıo ve Bul ceklerini bildirmiş bulunuyorlar. 

Y •
1111 ve 2 i•r efkar ~ • Fra tn ·1t d 6 6 :i ktşı. he 1 umumlyesfnde derin bir nsa ve gı ere e Polonya.ya 

Yani 8alıı8h ecan uyandırDUftır. müzaheret edeceklerinin gizlememi§ 

u Alleslnln Tenez UhU !:~r~!::::e: ::;:;r;. ~t Z Leh gazetesinin söylediği gibi (Bo-

b Gaıetellıizi 
.ı •t~ •evaUJ il geçen llafta biri 

dı •• B 1 okuYU 1 •ot ,. 1 d 
tllh-.ıı uıı ara ayrı cu lrunıı olma!r:• :• oldurma11 üzerine 

hemya ve Moravyada da plebisit ya
pınız) demekten &§Jta bir şey ya. 
pılamiız.,. 

Oeuvre gazetesinde Tabouis nik
bindir ve diyor ki: 

cBerlindeki yabancı müşahitler 
Fiftırerin Dantzig meselesindeki zor 
luklardan vahim sıkıntıları göze al
madan sıyrılmak için bir tarzı hal 
bulmak istediğini hissetmektedirler. 
Bu m~ahitler bütün Alman tehdit
lerine rağmen bu giln Dantzlgde te
za~ürattan fazla bir şey olmıyaca
cagını zannediyorlar ... 

Ordre gazetesinde Vivders yazı
Y,or: 

Maamafih işbu noksanın yekdi
ğerinden ikmalini göze alsak dahi 
vehlei ulida Türkçeye nakil müm
kim olamayıp laakal on sene kadar· 
lisanı Arabinin ve sonra hiç olmaz
sa be. , altı sene dahi f eruıi tıbbın 
tahsilile uğraşmağa tevak-kuf eder. 

Bizim ise gerek asaltiri şahane 
ve gerek memnliki mahrusamııı: için 
etıbbayı hazika yetiştirip hidematı 
lazimede istihdam ve diğer taraf tan 
dahi fenni tıbbı kamilen lisanımıza 
alıp kütübU lıizımesini Türkçe tcd
vine sayı ikdam ~tmeliyiz. 

Sizlere Fransızca okutmaktan 
benim muradım Fransızca lisanı 
tah.ijil ettirmek değildir. Ancak fen· 
nı tıbbı öğredup refte, refte kendı 
lisanımıza almalitır. Ve andan son
ra; memaliki mahrusai şahanemin 
her bir tarafına Türkçe olmak üze. 
re ne.3reylemektir. 

Bu adamı ( Doktor Berwın 
gö tererek) sizin için mahsus celbet 
tim. Kendisi gayet müstait bir a

damdır. Avrupanın birinci derece
deki hUkemasındandır. 1şte bu a-

damdan vesair hocalarınızdan ilini 
tıbbı tahsile çalışın ve tedricen Türk 
çeye alıp lisanımız üzere tedavülüne 

siyeyleyin, zira etibba sıfatile me
malik! ecnebiyeden bir takım meç
hulillihval eşhasın gelmesinden ve 
şuraya buraya sokulmasından ho§
nut ve memnun değilim. 1nşaallahU
taAI! ikmali fenle şahadetname al
dıktan sonra RUtebi aztmeye nail 
olacağınız muhakkak olduktan baş
ka ... 

Mektebin dahili idaresine mah
sus bir nizamname ) apıldı. Ders ve 
teneffüs zamanları ayrıldı.~ za
manı iki saat, teneffüs zamanı ya· 
rım saat olarak tesbit edildi. Sabah
leyin güneş doğduktan iki saat son
ı a dersler başlıyor, guruptan iki 
saat evvel bitiyordu. Mektebin ha
mamı bizzat doktor Bernar tarafuı
dan nezaret altında bulunduruluyor
du. Ders ve paydos zamanlan (tram 
pet ı çaldırılmak suretile ilan edıli
yordu. Bu usul bir çok zaman de
vam etmiş ve bilfıharc trampet ye
rine boru kaim olmuştu. 

Talebenin giydiği elbisenin yaka
sı ve kolları kadife ve yakalarında 
yılan resmi vardı. Bu suretle ilk a
çılışında Askeri Tıbbiye Mektebi 
Avrupadaki emsaline benzer bir~
kilde göze çarpmağa başladı. 

Me\•cut talebeyi muallim Bcrnar 
bizzat imtihandan geçirdi. TJbhane 

talebesinden ewelce ders görmüş o
lanlan ayırdı ve bu yeni mektebin 
programını takip edemiyecek SP.vi
yede olanlar için iki sınıf açtı. Bun
lar eczacı ve cerrah olarak yetişti
ler. Hepsi de orduya veriliyordu. 
üç sene içinde teşrih; cerrahi, hay
vanat, nebatat ve tıp müfredatı O· 

kuyarak yetiştnildilcr. Bunlaru\ ho 
cası meşhur hckiın İsmail paşa idi. 
Bu zat cerrahhanenin ilk tnh:besin
dcndi. A vrupada tıb tahsil etmişti. 
Eczacı sınıflarına da cMösyö Kalya. 
namında bir zat ders veriyordu. Bu 
da bir kimyagerdi. Eczacı talebeye 
ameli eczacılık ta gösteriliyordu. 
Tabip sınıfları altı seneden ibaretti. 

Bu altı senelik tahsil devresinde 
muvaffak olanlara tabip diploması 
veriliyordu. 

Mektep bilahare dokuz sınıfa çı
karıldı. Dört sınıfı idadi ve beş sınıfı 

ali tahsil görrneğe başladı. 

(Emrazı Dahiliye ve Seririy:ı.tı 
Dahiliye ve Hariciye NMır ve mu
allimi) unvanını kazanmış olan 
(Doktor Bernar) 1261 tarihinde 
hastalanarak vefat ettl. 

(Bursa kaplıcalar:ının menafi ve 
f evaidi tıbbiyesi), (Düsturu Edvi-
ye), (timi nebatat), (El ve kulak 
ile muayene usulleri) namlarile ba· 
sılmış kitaplan vardır. Bu zatın ve
fatından sonra 1262 tarihinde 

(Mektebi 'libbiyei Adliyei Şahane 
.Muallimi Evveli) unvanile doktor 
cSpiçeh celbedildi. Ve bundan sonra 

idadi sınıfları tamamen ayrılarak 
bir (Mektebi İdndil Tıbbi) teşkil 0 _ 
lundu. 

Tıb sınıfından diploma alıp ilfc 
neşet eden talebenin Uç tanesi mi
ralaylık riltbesile müstesna olarak 
taltif edilmişlerdi. 

.. Bundan sonra binbaşı, kolağası, 
yuzbaşı olarak çıkmağa başladılar. 

Bu gün meslek hayatlarının cı. 
linci senelerini ikmal etmiş bahti
yar meslckdaşlarımız hakkında ya-

pılan cJübile .. yi bu kısa tnrihçe ile 
anmak bütUn doktorlar için bir mes 
lek borcudur. 

''\' .:~lllııı •lınc:Yrı cevap Yen:nete ere bu çok tebrikler 
~•dide B Sabah,, llleet:u~nıayı bir Yoife ~~~~ olmadığından 
tlll-te111a •t•rıda kut)uJa e ı.ı hidlıeyf d ı r z. 
ttletJ .:aırı •ahlbfnf mı rn~flar, gGzel bir :rı aralarında Topkapıda 

"•rıda a-arGyor:• lrler •e lr•ıete!ı ~ 1reçlrrnl1lerdlr. Reaimde 
ı.ırıı:ıı, ı ıa tertip Ye tahrir he7•-

cDantızigde bir plebisit mi? Her 
halde Pragda bir plebisı1: yapılma
dan olamaz. Her 10Y sıra ile yap.ılır. 
Bo~emya ve Moravya ahalisinin rey. 
lenne müracaat ettiğiniz zaman bel· 
ki Dantzig halkının da reyine mü
racaat edebilirsiniz. o zamana ka
dar Leh gazetelerinin haklı olarak 
tavsif ettikleri gibi plebisit komed
yanıza. seyil'ci Dtılma~ ihtimali Y:Ok 
tur.. · • 

~Mektepte bulunduğunuz müd
detçe dahi kaffci hnvayicinizi mii
kemmel surette tertip eyledim ve 
et'amenizde sıcaklık kebaba ve so
ğukluk çileğe kadar vardır. Sairlerl 
dahi bu kıyas ileWr ve allmeti fnı. 

Aralarında: Profesör Besim Ö· 
~er Akalın, Operatör Cemil Topuz, 
ŞilkrU, Hazım gih1 tanınmış iÖhret
ler ve tistadlar bulunan bu on kişi
lik güzide ve ınUmtaı: bocaianmıza 

Bu, hazin bir manzara idi. 
Çok boyalı ve çok dekolte kadın

laıla birlikte bu zavallı çocukcağı
zın insanları eğlendirmek için çır
pınışı, durmadan zıplayışı ve bir kuş 
sesi kadar kuvvetsiz sesile manası
nı anlamadığı açık saçık şarkılar söy 
lcyişi kadar acıklı ne olabilir? Hele 
F-rençkankan oynarken iki kuş butu 
gibi zayıf ve ince baldırlarını teşhir 
efmesi yalnız hazin değil, ayni za
manda feci bir manzara idi de. 

Buna nasıl müsaade edildiğini 
havsalam almıyor. Ayni barda ar
tist olduklannı öğrendiğim bu ço
cukcağızın ana ve babasının bu cina 
yeti nasıl işledikleri meselesi üzerin
de duracak değilim. Yalnız bunlara 
Türkiyede çocuktan himaye eden 
ve böyle feci manzarafara müsaade 
etmiyen bir kanun olduğu niçin öğ
retilmemiştir. 

Fabrikalarda bile 14-15 yaşların
daki çocukların çalıştırılması mem-

nu olan memleketimizde, bir barda, 
kesif tiltün ve içKi kokuları arasın
da gecenin böyle çok ilerlemiş bir 

saatinde sekiz yaşında bir çocuğun 
açık saçık danslar etmesini ve açık 
sacılt şarkılnr söylemesini seyret
mcğe ve dinlemeğe tahammUl ede
meyiz. 

Alakadar makamın şiddetle na
zarı dikkatini celOO«erim. 

Şimdilik bu kadar! 

MURAD SERT~LU 

Yeni Denizaltı 
Gemilerimiz 

Ahlay Cuma günü 
denize indirilecek 

Haliçteki tezgfihlarda Tıirk iş· 
çisi tarafından yapılınakt.a olan Ay 
sınıfı denizalt ıgemilerimizden Atı· 
lay önümüzdeki cumartesi günü sa

at 12 de mcrı:ısımle denize indirile
cektir. Ayni gün, bundan bir mud
det evvel limanımıza gelen cSaldı· 
ray.. denızaltı gemimize de mera· 
simle Türk sancağı çekilecektir. At
manya'nın Kıyel Jimanında yapıl

makta olan Batıray'ın inşaatı da bit
mek üzeredir. Tecrübe iyi netice
lendikten sonra Alamnyadan hare
ket edecektir. Kendi tersanemizde 
inşa edilen denizaltılarımız bize bir
çok cepheden mühim kazançlar ya-

ratmıştır. Yakın bir istikbalde ku
racağımız büyük tersanemiz için 
birçok teknisyen ve eleman yetiş-

mesine bu inşaat son derecede yar· 
dım etmiştir. 

Samaun• flddetll 
dolu dUftU 

Samsun. 14" (A.A.) - DUn ak· 
eam saat 19 da bardaJCtan bo§anır-

casma yağan yağmuru fındık bil· 
yükJUğUnde dolu takip etmiştir. 15 
dakika devam eden dolu fırtınasın
dan kasaba cf vanndaki tarlalar ve 
tütün fideleri bUyük zarar görmUş
tür. 

bir asırlık ömür temenni ederiz. 
3 

Bu temenni ayni zamanda mes!e
ki bir idealin talıakkuku için de ıa
zundır. 

Bizim için cidden kıymetli birer 
birer ilmi mevcudiyet olan bu ze. 

vattan ylb ya§ına erf~cbllmi§ olan
lar bir (Rekor) kırmış olacaktır. 

Herkes Jyi hekim olmasaydı yUz se
ne yllŞıya.bllir miydi? .. 

Diyecek .. 

Hekimlerini yüz sene yaşatma
ğn muvaffıilC olan bir millet... icin 
ilclobet ölüm yoktur. 

D.r. Eeat Kemal Beklaıoğlu 



Matbaa işçileri 
Birliginin Senelik 
Kongresi 

· ı--. ff 1 S A a A tr 

Matbaa işçileri birliğinin senelik 
'kongresi, dün Eminönü Halke:i ~~
·}onunda yapılmıştır. Kongreyı Bıı
lik başkanı Selim Tanyeli açmış ve 
riyaset r.aporunu okumuştur. Kon
gre riyasetine Mümtaz Apaydın: ve .: 
.kongre katipliklerine Mustafa Gıner t 

Hasanla Kara.Vezirin 0..rdusu 
ve Hulusi seçilmişlerdir. · 

Kongre açılınca büY\ik ve Eb~i 
Şefimiz Atatürk'ün hatırasına hu:· 
melen üç dakika ayakta ihtiram s~
ktitu yapılmış ve verilen. bir ta~n_r 
üzerine Cümhurreisiml7. Isınet Ino· 
nü, Başvekil Refik Snvdam, Maarıf 
Vekili Hasan Ali Yücel ve Partı 

Genel Sekreterliğine birer tazim tel· 
grafı çekilmesine ittifa~la ~a:ar ve
rilmiş ve telgraflar çekılm1şt1r. Ay: 
rıca Birliğimize kıymetli hizmetlerı 

bulunan meslekdaşımız ve Ankara 
Mebusu Ahmet Ulusun Birliğin da
imi fahri reisliğine intihabı teklif e
dilmiş, bu teklif umumi heyetçe it

tifakla kabul olunmuştur. Bundan 
sonra idare heyetinin senelik rapo
ru ve kongr.eden istediği dilekleri ~: 
kundu. İdare heyetinin raporu ve aı 
tekleri üzerine bir hesap, nizamna
me tadili ve bir de dilekler encü; 

meni intihap edilmiş ve encümenle
rjn faaliyetlerinden sonra umumi 
münakaşa açılmıştır. Umumi heyet, 
idare heyetinin bir senelik mesaisi-
ni fevkalade büyük bir memnuniyet 

ve şükranla karşılamış ve sabık ida
re heyetini ibra eylemiştir. Bundan 
başka idare heyetinin heyeti umu-

1 miyeden talep eylediği bütün dilek
ler umumi heyetçe müttefikan ka
'bul ve tasvip olunmuştur. Bilahar~ 
yeni idare heyeti intihabına geçili!· 
rek Selim Tanyeli, Ethem Onan, Ve
dat Turgay, Münür Dizer, Dr. H. 

Cemal, Şeref Hivel, Bedri Ataman, 
Sabri Şenkartal. Osman Taşkın, Ali 

• Gerali, Hikmet Heper. Mustafa Gi
Jıer, Nail, Mehmet Boyana, Sami E
!rlş, Natık Erenkara asli azalıklara 

:ve Faik, Simon, Tevfik, İsmet, Sa-
im İbrahim Aziz, Halit yedek aza-• ' . 
lıklara int:il~ap edilmişlerdir. 

Bu seneki kongre karariyle Mat
baa İşçileri Birliğinin ismi cTürk 
Matbuat Teknisiyenleri Birliği> ne 
Çevrilmiş ve bir kooperatif yapıl

mnsı, teavün sandığı kurulması, 

matbaa işçileri için bir kurs açıl

ması, i~ talimatnamesi yapılarak, :ş

çilerin birhkten alınması, bir mec
mua neşri gibi çok mühim mevzular 
etrafında kararlar verilmiş, matbaa 

işçiliği mesleğinin terakki ve inki
~afı için çok mühim adımlar atılmış

tır. 

Büyük bir nezahet içinde ve me'>-

Jeki münakaşalarla açılan kongre, 
fam bir sükun ve intiznm lçindP. ce
reyan etmiştir. 
. Bilhassa Kongre reisi MU!11taz A

paydının dürüst ve bttarafane ve 
çok intizamlı bir şekilde kongreyi 

idare etmesi umumun takdir ve 

memnuniyetini celbeylemiştiı:. Yeni 

idare heyetine muvaffakiyetler dt-
}eriz. 

VEFAT 

fş Bankası Bursa §Ubesi mUdUrü 

Bay Sallhattin Güvendiren kızı Esi
:nin yapılan bütün ihtimamlara ra~
men uzun zamanaanberl duçar ol
duğu rabatsrılıktan kurtulamıyaralc 

dört yaşında bayata gözlerini kapa
mış olduğu teessürle haber alınmış

tır. Ana ve babasına ve bütün ailesi 
erklnına taziyetler eder, sabırlar 

dileriz. 

SAMSUN l'ERLt MALLAB 

SERGiSi 

19 Mayıs 939 da başlıyacak 
beşinci Samsun yerli mallar ser
«isine iştirak sanayicilerimizin 
\razif esidir 

ili il 1: 

Arasında Harp 
Hasan, İnanılmayacak Bir Çeviklikle Kara Vezirin 

Dört Oğlunu da Yere Sermişti 
- 38-

Bunu diişünmeğe vakit bulamamıştı ki Kara 

Vezirin ikinci oğlu elinde gürzünü ~hyarak bir ca
nınar gibi yetltoti. Bt-Ôliı Hatun timdi gözünü kırp

madan önünde cereyan eden manzarayı seyredi
yordu. 

Hasan, bil' tazı ~.evikliği ile iki adım gerilemiş, 

sonra. elin<Jıe tuttuğu gürzü savurarak Kara Vezir 
zadenin gtlrzünü karşılamıştı. 

iki gürz okadar şiddetle çarpı~tı ki aralanndan 
ateş çıktı \•e bu sa.demenin tesirile Kara Vezirzade 
atından uçtu. 

At gürültüden ürkmÜ!'i. alabildiğine koşuyor ,.e 

ayagwı özenglden kurtaramayan Kara Vezirzndeyi 
de birlikte sürüklüyordu. 

Aradan bir dakika geçmeden Kara V eziıin diğer 

iki oğlu birlikte yetiştiler. Biri sağmdan biri sohın

dan Hasa.na. hücum ettiler. Hasan, vaziyeti anladı

ğından Deri ablmış, böylelikle arada ezilmekten kur
tulmmjtu. 

Şimdi Hasan koşuyor, atlılar kendisioi kovalı-
7ordu. Benli Hatun içinden: 

- Artık bitti. imkinı yok k~maı ! diye dü
şünürken Hasan birdenbire yere yüzUkoyun yattı. 

Ayni anda atlar da kendisine yefi~Dler. Fakat atlar 

insanı ezmtodikleri ic;in üstünden atladılar. Ha.~nın 

Bu manevrası okadar inl olmuştu ki, Kara Veıirza

deler da\'ramp ellerindeki kıh~·lan yere yapı~ır glhi 
yatan Has.ana yetiştiremediler. 

Kara. Vezinadeler ileri fırladıktan sonra atları
nın dizginlerini kasarak yavaşlamak fs~diler. 1'1ak
sa.tıa.n geri dönüp tekrar hamle etmekti. 

Fakat geç kaldılar. Zira Hasan bir yay gibi ıer

dtn fırlamış ve oiiların atlarını yavaşlatmalarından 

bilistifade kendilerine yetişmiş ve atlardan birinin 

sağrısına atlam~stı. Bu darbeyi aklına getirmiyen 
Kara. Vezir udenin üçüncü oğlu bir anda müvaıene
sini kaybederek yere düştü. Şimdi Hasan Kara Vezir 

zadenin dördüncü oğlu Ue yalnız kalmıı;tı ve at üt1-
tünde idi. 

Halbuki Hasan, asıl at Üstünde iyi dö,·fü,mesini 
bilirdi. Nitekim buradaki mahm"euni de ~k çabuk 

gösteriverdi. Kara Ved.r zadenin dördüaeü oğlu bu 

teYtan gibi adamın önünden kaçmaktan başka çare 
bulamadı, 

Fakat bo çareyi de tatbik edemedi. O s1rada 

kuş olsa Basanın elinden kurtulamazdı. Hasan bir 

ıt~k gibi kendisine yetişmiş \'e bir topuz sevora
rak onu annda.D yere uçurmuştu. 

Benli Hatun o ~ellm8b. görünen zayıf dellkanh-

nın bu akla hayale sığmaz kahramanlığım göriince 
şa~ırdı. . 

Fakat. bu da bir ~y ifade etmezdi. Vakıa dört 

zalim kardejl yerde yaralı yatıyorlar, debeleniyor

lardı. Lakin arkadan koca bir ordu da geliyordu. 

Hasan, bu . sayısı 2000 e varan askerle imkanı yok 

b·aşa çıkamazdı. Nitekim daha terini silmeden asker

lerin en önde bulunanları yetiı;mişti. Hasan yine bir 
kurnazlık yaptı. Birdenbire atim ileri)·e doğru sür

dü. Şimdi Hasan önde, diğer atllıar arkada mütııi, 

bir ölüm yanı;ına. tıkmışlardı. Hasan mahsu~tan 
atını bütün hızile sUrmüyordu. 

Böylelikle askerler ha yakaladık, ha yakafıyaea

ğıı diye ümitleniyorlardı. 7.aman zaman bu atlılar

dan biri atını mahmuzlıyarak süratleniyor ve Hasa

na yaklaşıyordu. Hasan o zaman elinde tuttuğu u
zun kılıcı !)Öyle blr 88\ıunıyordu. 

Bu hareketi askerin \'UruJmasma \'e yere düş
mesine ki.fi geliyordu. 

Böylece Hasan ön8e ve askerler arkada olduk
lan halde yamaçtan_ovaya indiler. Ha.san mahsustan 
atım en kötü yerlere si.irl?yo~il ve o atını bir kuş 
hafiflJğile hendeklerden atlatır, çitlerden aşınrken 
kendisioi takip eaenif'l'uen bir kaçı mutlaka düşü- . 
yorlardı. 

Daha arkadan gelmiş olan Kara Vezir ise, oğul
larmm yanında sakalını yoluyor: 

- Kim bu habisi öldürürse bin altın, 
)·akalarsa iki bin altın nr ! 

Di)·c barbar bağırıyordu. 

diri diri 

Fakat nerede! Bu adama yetişmek imkin hari
cinde idi. Bu heyecanh kovalama herkesi meı;gul et
tiğinden Benli Hatunu unutmu~lardı. Benli Hatun 

kendisine bir ağacı siper etmiş, bütün bu akıl dur
durucu *yleri sonsuz bir h~~·tcanla takip ediyordu. 

Kara Vnir, vadettiği mükifatlan iki misli ar
tırdı. AsktrJer yeni bir hızla ileri atıldılar. Şimdi, 

l<endisine ok ta. atıyorlardı. llasan bu tehlikeden ka

ruwnak İ!•in atını biraz daha hızlı siirdü. Kendisini 

takip edenlerden biraı uzaklaı;tı. 

}'akat ne" de olsa altındaki at yorulmağa ba!)la

nuştı. Hasan düpedüz bir istikamet tutup gitmediği 

ve koca o\·ada kovalamaca oynar gibi hareket et
tiği için bir kısım askerler atlarını dinlendiriyorlar, 

Böylere Hasan peşjnde daima yorgtm olmıy:ın atlar 
buluyordu. 

HMan daima bir hedefe doğru koşsa, ellerinden 
mutlaka kurtulabilirdi. Fakat bu takdirde Benli Ha

tunu bırakması llzımgeliyordu. Halbuki o, buna asla 
yana.smıyordu. 

(De-.amı "•r) 

Ankarada 19 Mayısa Hazırlık 
.. -

Yeni içtimai ahldk yerli malı . 
'fullanmağı emrediyor. llıirlrı-.$X~""-

Yurttae; 

Daima yerli malı kullan. 

Ulusal Ekonomi 
ve 

Arttırma Kurumu 

Aikarada 19 Mayıı rençlik bayramına hazırlık proyaJarı yapılmıştır. Bayram buıene fevkalade 
bir ıekilde yapılacak, teı'it edilecektir. Y•karıdaki reaim ı•nçlik bayramıuıa 

katlaluacatı ıtadyomun ıeçen HDeki lıalini pstermekteclJr. 

---·-
Güzel Kamelyayı 
Neden Vurdular? 
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" Güzel Kamelyayı Oldüren Ha-
kikatte Zekiye Sultandır ,, ............. __ 

Paşa, Kamelyanın kim olduğunu mizi sorrnıya cesaret edemiyorduıt'
ve nerede oturduğunu öğrendikten Yolda herk~s bizim arabaya bak•' 
sonra sarayda istihdam ettiği bah- yordu. Kulaktan kulağa, göıd~~ 
çıvan Alekoyu Kamelyaya gönder- göze fısıldıyorlardı. cSultan geÇı 

miş ve kendisine Taksimde mükel- yor, Sultan Hanım geçiyor•. Be; 
lef bir ev tefriş edeceğini, onu ha - herkesin mes'ut nazarları karşısı 
kiki bir sultan gibi yaşatacağını da koltuklarımı biraz daha kabar· 
vadetmiş. Kamelya,· bu muhteşem tarak kurum atıyordum. Doğru Yıl· 
.hayatın yaldızları karşısında göz - dız sarayına gittik. Araba, harertl 
leri ·kamaşmış, teklifi pek kolaylık- dairesinin önünde durdu. Ben, ııer 
la kabul etmiş. Paşa, Taksimdeki zamanki gibi indim, kapıyı açtırtl· 
evi kiraladıktan sonra Kamelya o- Sultan indi, hareme girdi. Biz ara· 
raya geçti. Kardeşim o zamanlar bacı ile dışarıda çıkmasını bekliyo~· 
ne kadar 'Bğladı. Ben de ondan işit- duk. Bir saat sonra, ismini bilmcdı· 

·· · l b du·· n g~ı 'm bı"r haremağası geldi, beni aldı, tiklerirnle muteessır o ur, u - ~ 

Ya güzelini hem sever, hem karde- içeri girdik. Ben dehşetli bir mera. 
b . . . istl' şimin aşkını çiğnediği için bazan da içinde idim. Acaba enı nıçın 

kızardım. yarlar?.. Benimle ne yapacaklar?·· 
Paşa, Kamelyayı Taksimdeki eve Bu merakım cok sürmedi. Harerna· 

getirdikten sonra ona sultanlardan ğası beni doğru Tüfekçibaşı TalıjJ' 
süslü elbiseler giydirdi. O kadar Paşanın yanına götürdü. Ben bu de-

k k · ·ndt mutantan bir hayat kurdu !ki, Ze- fa, meraktan ziyade or u ıçı . 
kiye Sultan bile ona cariye olacak idim. Tahir Paşa, tüfekçilerden bı• 
bir mevkide kaldı. Kamelyayı daha rini çağırttı. 
yüksek bir hayata çıkarmak, daha Gelen adama: 
kibar alemlere sokmak için her şe- - Oğlanı al, dedi. Kamelya h~· 
yine ayrıca itina ederdi. Eve bir pi- kında ne biliyorsa dinle. EfendiJJll• 
yano, kendisine ders vermek için zin iradesi mucibince . bu İ§e seni 
de Abdülhamidin piyanocusu Fra- memur ettim. 

k yu··kse1' telli Paşanın kızı Martmazel Fra- Tüfekçi bana dönere 
telliyi muallime tuttu. Kamelyanın sesle enl'ir verdi: 
güzel, pamuk elleri piyano üstünde - önüme düş! dem. 
dolaştıkça, Paşa, bu güzel ellerin Ben heyecandan titriyor, ayalı· 
schhar hareketlerine meclup olur, lanın birbirine dolaşıyordu . .A§ağıd• 
onu saatlerce öper, öperdi. bir odaya indik: 
Paşa, bu hareketlerini alemin na- - Kamelya hakkında ne biliyor· 

zarından, bilhassa saraydan sakla - sun? Söyle bakalım, dedi. 
mak için Yankoyu vesile ittihaz e- - Hangi Kamelya? Efendifl'l• 
der: parayı ona verir, eve lazım o - dedim. Ben Kamelya isminde kiJn• 
lanları o alır, Kamelya giıya onun seyi tanımıyorum. . 
metresi olarak yaşardı. Paşa, Ka - Tüfekçi gözlerini açtı, elindel<l 
melyanın yanına gizli, mümkün kamçıyı salladı: 

mertebe kendisini nazarlardan sak- - Bana bak, dedi. Bana Arnıl' 
lıyarak gelirdi. Fakat ağızdan ağıza vut tüfekçi elerler, şimdi senin kaf&· 
Kamelyanın Nurettin Paşanın met- nı patlatırım. Beni bir dakika bile 
resi olduğunu herkes bilirdi. bekleleme1.sin, hemen ne biliyorsan 

Alekonun hiıkayesini hepimiz çabuk söyle. 
derin bir merakla dinliyorduk. - Efendim, sizın öğrenmek iS-

0 halde, Kamelyayı Nurettin Pa- tediğiniz hangi Kamelyadır, ben ne 
~a mı öldürdü? Dedim.. bileyim. Benim saraydan dışarı çılt· 

- Hayır, hayır .. o güzelin katili tığım yok ki. Ben böyle bir kadıJl 
ba~kasıdır. Beni dinle. Kırık bir tanımıyorum. 
çalgının teline bastın, çıkaracağı Tüfekçi tekrar ağzımı açmaJYl3 
acı sadaları şimdin dinle .. kalbimde müsaade etmedi. Elindeki kamçı ile 
bir zehir gibi beni boğan bu sırrı üzerime öyle hücum et.ti ki ben öın• 
çıkaracağım. rümde bu kadar ıztıraplı bir daJd· 

- Güzel Kamelyanın bu gönlü kamı tasavvur edemiyorum. öyle 
parçalıyan faciasını içime gömdük- hırsla vuruyordu ki, etlerimden kall 
çe katra katra eriyorum. Siz de' öğ- fışkırıyor, o, yine kudurnıug gibi 
renin, dünya da öğrensin, evet, işte darbelerinde devam ediyordu. BeJJ 
bağırıyorum, Kamelyayı ne uşak, ıztırabımdan 'f>ağınyor, yalvarıyor· 
ne paşa, öldürmedi ... Kamelyanın dum: cAllah için bana acıyınız, vur· 
katili Zekiye Sultandır. mayınız. diyordum. Kalbine zerre 

Bu müthiş itirafın karşıısnda he- kadar merhamet gelmedi. Vurdu, 
pimiz donduk. Aleko, artlk kendin- vurdu, vurdu. Ben nihayet bayılıp 
den geçmişti. Sesini kısmayı akıl düşmü~üm. Kendime geldiğim za· 
edecek kadar bile kendine hükmede- man yanımda bir harem ağaf'il yil· 
miyordu. züme su serpiyordu. Gözlerimi ac;-

Hafızla beraber onu yerine oturt- tım, tüfekçi elinde kamçisile beni 
tuk yüzü ~ancar gibi kızarmıştı. bekliyordu. Artık onun söylemeslnt 
Elleri asabiyetten titriyordu. Fa - meydan vermeden: . 
kat biz, bir daha bu fırsatı ele ge - - Beni Sultanımın yanına gö
çirmek mümkün olmadığı için iken- türün, ona söyliyeceklerim var, de· 
disini söyletmek istiyorduk. O elini diın. 
kalbine vurdu: 

- İçim zehir dolu, dedi, boşan -
madıkça kurtulmıyaeağım. Aleko 
biraz dinlendi. Sanki bir parça sü
kun bulmuş gibiydi. 

- Ben sarayda, paşadan ziyade 
Zekiye Sultanın maiyetindeyim .. 
diye devam etti: 

Zekiye Sultan sarayda herkesten 
ziyade hakimdir. Abdülhamidin ü
zerinde o kadar büyük bir nüfuzu 
var ki onun ccevet• dediğine saray
da kimse •hayır• diyemez. Hatta 
Abdülhamit bile onun arzularına 
mümanaat edemezmiş. Bir gün Ze
kiye Sultan dairesine girdi. Bir 
gelin gibi süslendi. Üzerine beyaz, 
gözleri kamaştıran sırmalı, incili 
bir maşlah giydi. Başına beyaz bü
rümcükten bir hotoz taktı. Dışarı 
çıktığı zaman hepimiz bu süslü sul
tana bakıyor, nereye gideceğimizi 
merak ediyorduk. Sarayın önünde, 
iki atlı bir saray arabası bizi bekli
yordu. Sultan, saray arabasına gir

' di. Sırmalı elbisclerile arabacı, ara-
banın önüne, ben de iç oğlanı kıya
fetile arabacının yanına oturdum. 
Ellerimi çaprastladım, araba hare
!ket etti. Tabii ben, nereye gideceği-

Tüfekçi beni götürmelerini işa· 
ret etti. Ben harem ağasmın maiye
tinde Sultanın yanına girdim. Zeki· 
ye Sultan harem dairesinde sUslil 
bir kraliçe gibi koltuğuna yaslan· 
mış, asabi bir halde sigarasını içi• 
yordu. Harem ağası cereyan edeJJ 
vakayı anlattı. Sultan her tarafıJll' 
dan akan kanlara merhametli bit 
nazarla Baktı: 

- Zavallı Al~ko, ne hallere gel· 
mişsin dedi, hala bildiklerini söyle· 
miyecek misin? .. 

Ben Sultanın eteklerine atıldıD1: 
- Sultanım, bana acıyınız, be•1 

efendimizin arzusunu yerine getir· 
mek istemez miyim? Ben böyle bit 
kadın tanımıyorum. 

Sultan asabiyetle ellerimden çe· 
kip beni kaldırdı, haremağasına dı· 
şarı çıkmasını işaret etti, beni ya· 
runa oturttu: 

- Aleko, niçin söylemekten çe· 
kiniyorsun dedi. Ben senin Kame!· 
yayı tanıdığını biliyorum. Bu mı.· 
melyanın nasıl bir kadın olduğun11 

öğrenmek istiyorum, niçin bendeJ\ 
salclworsun ? .. 

(Devamı var) 
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Vefa Beşiktaşla 3·3 
- Berabere Kaldı 
F enerbahce İzmirde Mağlüp Oldu 

t 

Milli küme maçlarına bu gün Şe- şüte 3Z inci dakikada kaydettiği ü
ref stadınôa, Beşiktaş. Vefa kanıı- çüncü Beşiktaş golü oldu. Bu gol 
lqmasile devam edildi. Stadda 2000 sertliğı ve maça hakim olan asabi 
den fazla bir seyirci kalabalığı var- havayı arfiırdı. 40 ıncı dakikada 
dı. Beşiktaşlılar bu maça şu kadro Vefalılar, Beşiktaşlıların itirazına 
ile çıktılar: uğnyan bir penaltı kazandılar. Hak. 

Mehmet Ali; Naci, Hüsnü; Ah- kı bunu gole tahvil etmek suretile 
met, Bedii, HUseyin; Hayati, Rıd- beraberliği temin etti ve ~ç ta 
van, Hakkı, Şeref, tbraiıim. 3(3 beraberlikle bitti. 

yor~~~lar da §U kadro ile oynu- Fene~bahçe 
Safa; Vahid, smeyman; Lutfi, 1 lzmı·rde 

Hakkı, Şükrü; Necip: Muhteşem, · . 

1 inci: İnak, Yüksel (58) Ganyan 
335, plase 155. 

2 nci: Özgan, Yıldız (51) pliH 
160. 

3 üncü: Simsarojlu, Çelenk, (42) 
plase 270. f 

4 - Üç yaşındaki yerli yarım kan t 
İngiliz erkek ve dişi taylara mahsus 
1200 metrelik tay deneme koşusu: ~ 

1 inci: Halim Sait, İbni Radyo, 
ganyan 135, plase 11~. . \ 

Sapfa ı 1 
FF 

• 

Sulhi, Gui, Mehmed. 1-0 Magv luA p 
Hakem: Sunhi Batul. 

2 inci: Emeç, Tunca, plase 310. 
3 'üncü: Kahyaoğlu, Yılmaz. 
Plase ııalmıyanlar~ Nirvana. 
Üçüncü ve dördüncü koşular ara· - Betiktat fonetleri Vefa kaleaiaia lalade 

Oyun çok ~ri olarak başlacb. iki İzmir, H "(.A.A.) - Bugün İzmir'-
takım da çok canlı oynuyordu. Be- de Fenerle Doğanspor arasında ya
şiktaşlıların vaziyete derhal hakim pılan milli küme maçını sıfıra karşı 
olmalan ve farklı bir netice temin bir sayı ile Doğanspor kazanmıştır. 
edecek mUessir oyunu göstermeleri Fener dünkü Ateşspor maçını zor
beklenirken Vefalıin yavaŞ yavaş lukla kazanmış olduğundan bugün
daba aiır basmağa başladılr. Beşik- ' kü maç için İstanbul'dan tayyare ile 
tş mUdafaasının Ço 1tscrt mukabelesi Ali Rıza ve Mehmet Re.şad'ı celbet-
Vefa muhacimlerinin atak ve azim- mişti. _ 
kar oyununu bozamıyor. Mehmet: Doğanspor maçın yegane golünü 
Ali, Muhteşemin üstUste iki sıkı şü- .devrenin 18 inci dakikasında penal
t.UnU gUçlUkle kurtarabildi. tıdan yaptı. Fener'den Muzaffer'in 

Beşiktaşın hücum haltında bu sebebiyet verdiği bu penaltıyı Do
gUn bir durgunluk var. Beşiktaşlı · ğanspordan Fuad gole çevirdi. 
Hakkı, sert çıl<ı~larla a§lrmak iste- İkinci devrede Fenerliler tama· 
di~i topu Vefalı Hakkının enerjik men hakim oyn:ıdılar. Fakat evvela 
mu~ahalesi yUz\inden bir tür?ü geçi- Basri, onu takiben Semih iki mu
remıyor. Bu da hakemin Lez& karar- hakkak ~olü kaçırdılar, son dakika
larını davet eden sini.İ-lilık tezahü- da da Naci beraberliği temin edebi-
ratına vesile oldu. lecek bir fırsatı öldürdü. 

,Vefalılar 28 inci dakikada Neci- Bu maçtan evvel tlçokla İzmır 
bin ayağile ilk sayılarını çıkardılar. Dcmirsporu arasında yapılan maç:ı 
Muhteşemin attığı ~ir şüt kale rlire- 6-0 tlcok kazanmıştır. 
~ne çarparak geri dönmüş ve Ne- hkbah• r at ko, ularl 

sındaki çifte bahis 630. . ' fırsat,.arının kaçırması Şişli takı~-
:5 - Dört ve daha yukarı yaşta ya. . nın enerjisini toplamasına yardım 

rış kazanmamıı yerli yarım kan İn· · ediyordu. Nitekim oyunun sonlarına 
giliz at ve kısrak~ara mahsus 2000 cfoğru Diran vasıtasile yegane ıeref 
metrelik kapgrine handikap koşusu: sayılarını yapmıya muvaffak oldu-

1 inci: Ahoğlu, Alceylln (55) gan- ve maç ta ' biraz sonra 2-~ Gala-
yan 880, plase 340. tasaray'ın galibiyetile. bitti. 

2 inci~ 'Celal Bayat, Bintepe (59). M atbuat takımı mallOp 
3 üncü: AH Sade, Mesut (42). Dün, Bakırköyünde Matbuat ta· 
PlAse almıyanlar: Frig, Uğur. kımile Bakırköy tekaütleri karşı-

Oalalaearay : a - Şl9ll: t laşfı. Matbuat takımı en iyi oyuncu
Taksim stadında sabah saat 10,30 · ları Qlan Ulvi ve Şazi'den mahrum 

da Galatasaray - Şişli takımları ku- olarak sahaay çıktılar. Bakırköy ta-

liler, oyunu l-1 berabere vaziye:e 
soktularsa da devrenin sonun~ do~
ru Şişli takımı bülend vasıtasile b.!r 
gol daha yaparak devreyi 1-2 galıb 
bitirdiler. . 

İki~ci devre baştan aşağıya Fal~-
hin hakimiyeti altında devam ettı. 
Fatih for hattının talisizliği ve ~e: 
ceriksizliği, buna mukabil Şıilı 
Halkevi kalecisi Fuadın güzel oyu
nu muhakkak bir çok goller olma
masına sebep oluyordu. 

Ani bir hücumla Fatih kalesi 5-
nüne i~en Bülend, devrenin sonuna 
doğru bir gol daha atarak Şişli Halk

. evinin galibiyetini sigortaladı ve o
yun da biraz sonra Şişlinin 3-1 ga-

• le besile bitti. 
Bölge kupaaı 

Şeref stadında yapılan Bölge ku
pası maçlarında Kadıköyspor Bo-ı

kurt' takımını 1-3, Demirspor da Ga
lata gençleri 2-3 yenmiştir. 

Beden terhlyeal kupası 

Dün yapılan atletizm 
müsabakaları 

28 mayısta Kollej aalıaamda yapı
lacak olan atletizm mtiaabakalannm 
finaline kalacak atletlerimizin , seç
me müsabakaları dün yapıldı. MU· 
eabakalar neticesinde finale ~alan
lar şunlardır: 

100 metrede: Cihat, Reyhan, 
Nazmi, Veda~ irfan. 

200: 1rfan, Muzaffer, Füruzan, 
Raif. 

400: Zare, Cemal, Hama, Gören. 
800: Galip, Recep, tbrahim, Ce

mal, Vlidmir, Kazım, Hüseyin, Ha
ma. 

150V: 1lüseyin, İbrahim, Cevdet, 
ishak. 

3000: Doğrudan doğruya finali 
ya pılacakfir. 

110 Manialı: Vasfi, Faik, Yavru, 
Nevzat, Hrisofopulos. 

Gülle: Veysi, Ateş tbrahim, A 
rad, Bülent, Sabahattin, Şerif. 

cıp ikinci bir vuru§la topu ağlara Ankara, 14 (A.A.) - İlkbahar at , 
takmıştır. koşularının ikincisi, bugün şehir hi- ~ ıı,· 

Beşiktaşlılar bu golden sonra podromunda büyük ve zarif bir ka · · '! 

biraz şaşaladıfar. 7ef alılar bu f1r- labalık önünde yapılmıştır. Toplan

Pera - İstanbulspor muhtelitile 
Kasımpaşa - Galataspor muhteliti 
Taksim stadında karşılaştılar. 

Disk: Veysi, Yususf, Arad, Bi.i
lent, Balcis, Sabahattin. 

Cirit: Şerif, VaralC, Parkep, Ke
mal, Balcis. 

aatı kaçırmadılar ve Sulhi 32 inci tıyı Yarış ve Islah Encümeninin ha
lakikaaa, Vefa müdafaasından zor- misi Milli Şefimiz İsmet İnönü de 
'a geçirdiği topu ağlara takmak su- şereflendirmiş ve resmi tribünde bir 
retile ikinci golü de yaptı. çok vekillerimiz, mebusltmmız ve 

. De~n müteakip kısmı çetin ayni zamanda kordiplomatik azası 
bır mücadele halinde geçti ve Vefa- kosuları seyretmiştir. 
lılar birinci haftayını 2/ 0 bitirdiler. Koşuların neticeleri şudur: 

lk1hci devrede Vefayı ayni canlı 1 - ÜG ve daha yukarı yaştaki 
v~ 1?Ueasir oyunla vaziyete hlkim halis kan İngiliz at ve kısraklara 
IQrliyoruı. Be§iktqlılar birinci dev- mahsus 2000 metrelik Çankaya ko
:t!.ı UY\lfUlluktan sıyrılamamış şusu: 
V f Cle. lılaaınafih yavaş yavaş 1 inci Halim Sait Sun, And Air 

e anın luyikinin gevşediğini ve (66,5) ganyan 125. 
oyunun mUsav· b' 

.. . . ı ır cereyana doğru 2 nci: Osman Çırpan, Dandi (68, . 
)'UrlidUğünlı görüyoruz Hakkı 20 3 iincü: Tevhide Çırpan, Şipka inci dakikada SUleu-· ' 
et ~·. ' ,, ... anın sebebi- (54). 

Y ve~~ıği bir petıa}tıdan ik" . 
Beşiktaj rolUnU çıiaraı. Dört d:~ 2 - Üç yaşındaki halis kan Arab 
ka sonn da yine Hakkı s.ıkı bir tüt- erkek ve dişi taylara mahsus 1000 
le topu_Vefa ağlarına. takıyor ve be- metrelik İncesu koşusu: 
r&berllği tesis ediyorcftt l inci: Hamit, Gazel, ganyan 265, 

İki gol farkla galip va:ziyette o- plise 125. 
~antaVefa, dört dakika içinde bu a- 2 nci: Böke, Aşkın, plase 110. 

jını kaybetmte ve maçın neti- 3 üncü: Dince!, Dinç. 
ceeı iUpheli bir hale gı·rmıDti PlAse almıyanlar: Bora, Örnek, i-
\ Sert bir aı ~ · klll bahis: 550. 
eden OY\lnun :e::.~~ cereyan 3 - Dört ve daha yukarı yaştaki 
den ilk hlA•--.-. r a• takip e- halls kan Arab at ve kısraklara mah. ~ı, Şerefin enfee bir 

ııus 18QO metrelik Handikap: 

B.tıı.tq •Vala mıacıMaa lıalecıaıa bir kartuıt ı 

leıUrb.t. - Vefa maçıadan !tapa bir ılrllnlt 

çılaşmış ve oyun çok 11vkll olmuı
tur. 

Hakem Tarık Özerengin'in idare
sinde iki takım şu şekilde · sahayı 
çıkmıştır: 

Galatasaray - Osman; Faruk, Ad
nan; Musa, Yusuf, Celil; Bedi, SalA
hattin, Cemil, Buduri, Sarafim. 

Şi~li - Armanak; Ruhi, Martı
yan; Arşevir, Pançen, İbrahim; Suı
dur, Hıraç, Nubar, Mikro, Diran. 

Oyuna Galatasaraylılar bir an
trenman maçı havası içinde başla
dılar. Fakat Şişlinin maçı ciddiye al
ma~ı. iki takımı da harekete getir
di. İlk anlarda kolaylıkla Galatasa
rayı sıkıştıran Şişlililer yavaş yavaş 

hlkimiyeti Galatasaraya terkeltiler. 
Devrenin ortasına doğru Cemili ha
talı bir tekilde durduran Şişli oyun
cularım hakem penaltı lle cezalan-

' <tırdı. Penaltıyı Salahattfn dııarı at
tı. Her iki tarafın da muhakkak ka

, çan gollerinden sonra devre 0-0 be-
rabere bitti. ~ 

İkinci devre - Galatasaray, da
ha hikim oynamıya başladı ve bu 
hAkimiye{\ de Buduri ve SalAhat'tin 
vasıtasile yaptıkları Jki golle netice 
verdi. Galatasaray'm müteaddit gol 

~.ımmda birçok lıanınmıt ve genç 
oyuncular oynuyordu. Hakem Ati-

1 met İhsanın idaresi altında başlı- ı 
' yan maçın ilk devresi 1-1 berabere 

bitti. İkinci · devrede daha iyi oynı
yan ve yenJ elemanlarla takviye e
dilen Bakırköylüler iki gol daha at
tılar ve maçı 3-1 kazandılar. 

H•lkevlerl t&.1muvaeı 
Dün Bakırköyündeki Barutgücil 

sahasında Matbuat takımı, Bakırköy 
tekaütleri maçından sonra Halkevle
ri turnuvasına devam edildi. 

Şişli ile Fatih Halkevleri arasın· 
da yapılan maç, çok enteresan ~1-
muştur. -

Hakem Ahmet Ademin idaresinde 
iki takım sahaya şu şekilde çıkmış· 
tır. 

Şişli Halkevi - Fuat; Ferruh, Ali; 
Tarık, Halil, Melin; Danyal, Sal~
hadtin, Nuri, Bülend, Sabri. 
. Fatih Halkevi - Saim; Faruk, Ce
vat; Mustafa, Seyfi, Enis; Mustafe, 
Osman, Nevzat, Mükerrem, Hikmet. 

Oyunun ilk devresi daha çok Şiş
li Halkevfnin h!kiimyetl altında oy .. 
nandı. İlk golü Şişliden Nuri atfı. 
Buna bir korner atışında Faruğun 
yaptığı bir golle cevap veren Fatih· 
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Pera - İstanbulspor muhteliti Pe
ra takımından başka birşey değildi. 
Takımda bir tek İstanbulsporlu oy
namıyordu. Buna mukabil Kasım
paşa - Galataspor muhteliti sahaya 
9 kişi çıktı. İlk devre 1-0 Kasımpaşa .. 
Galataspor muhtelitinin galibiyetilc 
bitti. İkinci devre, Per·a takımı daha 
güzel oynıyarak üstüste yaptıkları 
iki golle galibiyeti elde ederek ma
çın nihayetinde de 2-4 Pera takımı 
galip geldi. , 

Bu maçtan sonra Hilal - Kurtuluş 
muhtelitile Beykoz - Kurtuluş muh~ 
1eliti karşılaşmış, her iki takım da 
üçer gol yaparak maç 3-3 berabere 
bitmiştir. 

19 Mayısta yapılacak 
atletizm müsabakaları 

19 mayıs mektepler bayramı şen 
liklerl milna~ile ıt'aaıköy s~ha
sında tsfanbul, Ankara, tzmir atlet
lerinin iştirakiie üç şehir atletizm 
mUsabakası yapılacaktır. 

Ayni gUn lstanbulun iki genç 
takımı biri Bursada ve diğeri de 
Bahkesirde olmak Uzere iki atletizm 
karşılaşması daha yapacaktır. 

Sınk: Sudi, Münir, Şerif, Halit, 
Viçapulos, Muhittin. 

Yüksek: Pulit, Jerfi, Süreyya, 
Hrisofopulos, Vladmir. 

Uzun atlama: Muzaffer, Şahap, 
Çaroğlu, Raif. 

Oç adım: Yavru, Süreyya, üçtek, 

Blalklel M 1Ja•b•ka81 
Ankara, 14 (A.A.) - Bölgeler ara. 

sı bisiklet yarışı bugün yapılmıştır. 
Sabah saat 7 de başlıyan ve 10 

bölge bisikletçisinin iştirak ettiği bu 
yarış 145 kilometre üzerin:!e yapıl
mış ve şiddetli rüzgara rağmen 100 
üncü kilometreye bütün bisikletçi
ler hep beraber gelebilmişlerdir. 
Şehrin muhtelif semtlerinden ve 
yokuşlu mıntakalarından geçen bu 
yarışın neticesine 45 kilometre ka· 
lındığı zaman, muhtelif bölgelere 
mensu 9 koşucu diğerlerini arkada 
bırakarak öne geçmiş bulunuyorlar
dı. 

Yarışın !avurisi olan Orhan Suda, 
evvelki gün geçirmiş olduğu hasfa
lığin tesirile 100 üncü kilometredf 
yarışı terketti. \ 

(Sonu '1 inci •Jfada) 

~lliJ.1!!lllÇ'•~~ ... 
' - ............ -

.. 
G~ataaara1 - $itli maçaaUa bir ututeae 
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Kaderi 
Y•zan: NUzhat ERTUÖ 

- A~a ... b_en kahveye .. g~_diyorum .. , 
şöyle hır ıkı arkadaş gorup dertle
şeyim. 

- A.. oğul.. hamdolsun dert edi
lecek şükür Allaha bir şeyciğimiz 

ıyok ki ... 
- Yok .. yok ana .. bu akşam içe

rimde bir sıkıntı var.. hem bugün 
tarlada çok yoruldum. Şöyle çarda
ğın altında bir kahve içeyim.. sen 
beni bekleme .. yat olur mu anacı
ğlm. 

Murat, köyünün ajırbaşh, mert 
• delikanlısı idi. Köyde herkes onu 

sever ve hatırını sayardı. Bir ana
sından başka dünyada kimsesi yok
tu. Ölen babasından kalan tarlalar
dan, kendi çalışkanlığı sayesinde 
mahsullerini gayet iyi alıyor, kim
selere muhtaç olmıyacak derecede 
rahat bir şekilde yaşıyorlardı. ihti
yar anası Muradın böyle çok çalış
masına üzülüyor, Cenabı Haktan 
sıhhat ile günlerinin mes'ut bir şe
kilde geçmesini diliyordu. 

Murat ta, her genç gıbi . seviyor
du. Şimdi, anasından başka bir var
lık onun ruhunu sarmıştı. Zehrayı 

ilk defa harman yerinde görüp göz 
göze geldikleri zaman birden kal -
b inde genç kıza karş ı şiddetli bir 
his uyandı. Zehra da, günler iler
ledikçe, Muradın hislerine karşı 

yabancı kalmadığını gösterdi. 
Gizli gizli buluştukları pınar başın

da birbirlerinin dertlerini göz yaş
ları ile teselli ederek avunuyorlar
dı. 

İki jandarma uasında elleri ke -
lepçeli salondan i~eri giren Murata 
herkes acıkh bir vaziyette gözyaş
larını zor tutuyorlardı. Etrafta de
rin bir süklıt vardı. Herkes, sa· 
bırsızlıkla reisin vereceği •kararı 

bekliyordu. Reisin müteaddit olan 
suallerine Murat cevap vermek 
kuvvetini kendinde bulamadığın

dan her sorulan sual cevapsız kah
yordu. 

Birden, salonun içerisinden ağlı· 
yan bir kadın hıçkırığı duyuldu. 
Muradın gözleri gayriihtiyari o ta
rafa kaydı. Bir köşeye büzülmüş, 
ağlamaktan perişan bir hale gelen 
Zebrası idi bu. Birden damarların
da ki kan ateşlendi. Bağırmak, is -
yan etmek istiyen bir hareket aldı. 
Sonra yine cansız ve bitab halde 
boynu önüne düştü. 

Reisin son sözünü güçlükle işite

bildi: 
- Bir diyeceğin var mı? 
- . . . Hayır.. yok ... 
- Sen.. köyünüzdeki Aliyi hiç 

bir sebep yokken yaraladığından, 

iki sene hapiste yatacaksın .. 
Daha fazla duymak istemedi. 

Gözleri birden karardı. Boğazı su -
suzluktan kuruyup, bağırmak, im
dat istemek için kuvvet bulmıyan 

çöl yolcuları gibi bitab haled idi, du
daklarından yalnız iki kelime çık
tı : Kaderimmiş .. ne yapalım Zeh -
ram. 

Diyerek olduğu yere bir külçe 
gibi yığıldı, kaldı ... 

Murat, kahveye gelince, onu se- ~~~;;;;;;;;;;...,.~~!!'ôi~!liii!i!'ö!!!ll!!!!!!!!!iii!!! .. liiiiil9 

ven bütün arkadaşları, etrafını ala· 
rak bu ay yapılacak köyün panayı
rındaki at koşusunda geçen seneki 
gibi Muradın atmın, Muhtuarın oğ· 

lu Ahmedin kısrağını yarı yolda yi

Ankara 
Halkevinde 

Ankara, ( Hususi ) - Ankara 
ne nasıl bırakacağını güle güle anla- Halkevi temsll kolundan bir grup· 
tıyorlardı. Bır kaç masa ileride otu- Adana, Tarsus ve Mersindeki kar
ran muhtarın Ahmet bu sözleri du- deş Halke\•lerini ıziyaref edip temsil
yunca birden asabileşti. Muradın ler verirken, Ankarada kalan ikinci 
yüzüne çok kızgın bir şekilde baktı. bir grup ta B. Bedri Y.ıldırımın ida
Murat bunu hiç benimsemedi. 

: Vakit oldukça ilerlemiş olduğun- resi altında Vedaa 'Orfinin yazdığı 
· dan kahvede birkaç kişi kalmı~tn. cKanun Adamı. adlı iki perdelik 
Bu güzel havanın verdiği sessizlik piyesle, Mahmut Yesarinin yazdığl 
içinde Zehrasının çehresini hulya- bir perdelik cTavsiye Mektuöu. adlı' 
sında canlandırıyordu. Gözleri ka- . komediyi sahneye koyaraIC muvaf
palı, sanki onunla berabermiş gibi fakiyetle temsil etmişlerdir. \ 
ruhu müsterih bir şekilde idi. O -
muzuna dokunan hafif bir el dar
besile rüyasından uyandı. Arkada
f ının eli idi bu: 

- Murat .. haydi kardeşlik .. vakit 
geç oldu .. var gidelim, diyordu. 

- Sen git Yusuf.. benim daha 
gidesim yok. 

- Öyleyse hoşça kal.. Murat. 
- Hoşça ·kal.. Yusuf ... 
Bir müddet daha oturdu. Aksi 

gibi bu akşam da uyku onunla inat 
ediyordu. 

Son bir kahve daha içerek ceke
tini omuzuna aldı, hafif hafif bir 
köy şarkısı söyliyerek köyün içeri
sine doğru yürüdü; her taraf ses
.sız, yalnız köy köpeklerinin havla
masından bQfka ses yok. Birden bir 
tabanca se i ve bir bağırma: 

Eserde rol alanlar, rollerini elle· 

rinden geldiği kadar başarmaya ça
lışmışlar ve muvaffak ta olmuşlar
dır. 

Değerli sanatkarlarımızdan ve 
Ankara Halkevinin kıymetli rejisö-

rü B. Ercüment Behzat Lav Molie-

rin dünyaca tanınmış olan cMeraki> 
aalı eserini sahneye koymak Uzere 
provalarına 6aşlamıştır. Eser çok' 
yakında. temsil edilecektir. 

Ank•rad• Jimnastik 
Şenllklerlne Hazırhk 

Ankara (Hususi) - Türkiyenln 
her tarafında olduğu gibi 19 mayrs-

ta yapılacak jimnastik şenliklerine, 

Ankara mekteplerinden de 1200 tl 
kız, 1800 U erkek olmak üzere 3000 
talebe haftanın muayyen günlerin-- Yandım anam .. ölüyorum. 

Olduju yerde atanı donmu~ gibi 
bldı. Ne yapacağını şaşırdı. Sili- de yaptıklan provalarla muntazam 
hın geldlti tarafa doğru gitmek is- bir şekilde hazırlanmaktadlrlar ve 
tedi Birden kendini topladı, koşar- provalar çok iyi neticeler vermekte
casına eve doğru gitti, anası çoktan dir. 
uywnuttu. Muradın geldiğini duy. llhami KILIÇTA\' 
madı bile... H•lkevl Spor kolunuu 

Çok heyecanlı idi. Hemen soyun- tertip ettlil c irit oyunl•rı 
~u. yatağa girdi. Fakat bir türlü u- Sarıkamış, (Hususi) - Halkevl 
yuyamıyordu. spor kolu tarafından talimatına uy-

: Fikrini şimdi düşünceler kurca-
'lıyordu. gun şekilde hazılradığı cirit oyunla-

rına iki haftadanberi başlanmıştır. 
- Acaba vurulan kim? Neden yar 

dıma ko~madım.. diye sabaah ka- Köylerimizden de gelen atlılarla sa-
l dar yatağın içindet kıvrandı durdu. yısı 30 u bulan oyuncularımızın tek· 

· • nik çalışmaları halk üzerinde derin •• 
- Kız, Ay e .• bu gece Aliyi wr- ' bir sevgi bırakmakla beraber 

muşlar. bu milU iporumuzun ihyası bakı-

- A.. neden olsa ki. acaba vu _ mından da ayrıca bir değer kazan. 
ran kim? maktadır. 

- Halime söyledi Vuran, buim -· -
, Pı:rklzenin Muratnuş. AÔAÇ DİKME GÜNÜ 

Bunu fşUen Mara.k, y.ıldırımla 6 mayış gününü kazamız Ağaç 
vurulanlar gibi olduğu yere yıkıl- aikme günü olarak tcsbit etıni~ ve 
marrıak i~ln kendisini zor zap"tai.tL kasabanın bir çok yerlerine ağaç 
Böyle bir iftir.aya kurban gideceğini 1 dikmiştir. Bu güniln önemine orta 
~ıa bile getirmiyordu. Kaderine l okul d' .. yrıca koıular tertip etmiş· 
küserek, heyecandan ağlıy~a - , t!r. 
rak olduğu y dü~ - 1 

- il. Rıta Sekban 
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Kayseride Umran 
Faaliyeti Devamda 

İncesu Gitgide "Bii;iik Ve Modern 1 
Bir Kasaba Oluyor 

·~. . 
d 
ı 
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Jnc( ıuda y palaa modern belediye binası 

Kayseri. (Hususi) - Kayseriye 
otuz beş kilometre uzaklıkta Niğde
Ankara demiryolu üzerinde bulu
nan incesu kaza merkezi her gün 
yeni yeni terakki hatve ve hamleleri 
ile ilerlemekte, tamamen bir aere i
çine sıkışmış olan bu kasaba ya· 
vaş yavaş yanı başından istasyona 
yakın bir yamaca doğru genişlemek 
tedir. Bu yamacın üzerinde inşasına 
başlanılmış olan hükflmet konağı bu 
ay sonuna kadar ikmal edilmiş ola
caktır. Hükumet konağı civarında 
memurların ikametlerine mahsus 
belediye tarafından küçük tip mo-

dem evler yaptırılmağa başlanmıştır. 
tdarei hususiye tarafından da ayni 
mevkide bir kaymakam konağı in
şası kararlaştırılmış, inşaat eksilt· 
meye konulmuştur. Hük\ımet ma
hallesi ile kasabanın arasındaki de· 
re Uzcrlnde ldaret hususiyece mü
kemmel bir beton köprü inşa edil· 
miş olup gerek hUkfunet konağının 
gerekse köprünün haziran iptidala
rında açılma törenlerinin yapılması 
mukarrerdir. Geçen sene zarfında 
bu cadde Uzerinde çok zarif ve mU- ı 
kemmel bir belediye dairesi inşa e
dilmij ve alt katı Ziraat bankası o-' 
larak ittihaz edilmiştir. Son zama
na kadar kasabada ziraat bankası 

şubesi bulunmadığı için şubenin a

çılmasını teminen belediye bu daire
yi bilô.bedeli icar banka emrine tah

sis etmiştir. Ahiren belediye hüku
met caddt-.sinin de tecdiden inşasına 
başlamıştır. Spor alanının tanzi-

r 

Kayıerinin yapıcı ve bqancı 
V aliıi B. Adli l aymaa 

mine, etrafında ihata duvan ile çev 
rilmesine . başlanmış ve ağaç ganıi
yatı yapılmıştır. Şehrin en müliim 
ve hayati bir meselesi olan fennt, 
sıhhi su tesisatı yapılmak üzere ge
rekli ctüdlere ba.,ıanmıştır. Bu yıl 
içinde su tesisatı da yapıldıktan 
sonra kasaba büsbUtUn bir umran 
göstermiş olacaktır. Vail Adli Bay
man tnccsunun bayındırlığı ile §ah
san ve yakinen alakaaar olmakta 

l.o 

sık sık mahalline gelerek gerekli 
direktiflen vermektedir. 

C. ARIMAN 
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Çanakkaled e İ l k 
resim sergisi açıldı 

Çanakkale (Hususi) - Çanak· ı 
kale Halkevınde ilk deta olarak 1~ 
gün müddetle devaın edecek olaa 
140 eserli bir rcsım oorgisi müstah
kem mevkiin bandosÜİıun çaldığı ts
tiklil marşı ve valimiz Atıf Ulusoğ-· 
lunülı~anatın cemiyet hayatındaki 
hizmeti• ni tebarüz ettiren güzel bir· 
söylevi ile aç.ılml§tır. 

Ebedi Şefimiz AtatUrk'ün 1937 
yılında söylediğ! (Şimdiye kadar ba
gını sokamıyacri?" bir kulübe bula

mıyan Türk sanalki.rlo.rma kendi 
evini hediye etm~tii}Vecizesi Cüm" 
huriyet devrinde Tilı ~natkarları
nın hakiki bir evi olmuştur. TUrk 
sanatkarları sanatlarile her zamarı 
övUnebilir. 

Küşat resmine müstahkem mev 
ki komutanı General Ali Riza Ar· 
tunkal, hükumet erkanı ve kalabalık, 
bir halle kitlesi Halkevinin dar mer-

rasında en ziyade göze çarpan Na
tUrmortlar.ı seyirciler tarafından tak 
dirle kargılanmıştır. 

Yine sıra ile ve muntazam bir 
tekilde asılmış olan Klzım Demiras
lanm peyzaşları arasında bilhassa 
cami içi çinileri ve ravakla.rı, orman 
peyzajı, Çanakkale orta okul resim 
öğretmeni bayan Efser Tutand'm 
NatUnnortları ve Biya ortaokul re
sim öğretmeni K. Çizerin kadın e
tütleri de beğenilmi§ ve Dimetoka 
mektebi mualÜmi Besim Ozanın yap 
tığı Rarnnt.tlirlcri beğenilmiş ve Sa
ide Gölgenin çiçek resimleri halk ta
rafından takdirle :Karşılanmı§t.ır. 

tik defa açılnıış olan bu sergiyi 
Canakkalede ziyaret etm'fVen hiç bir 
kimse kalmamış ve genç sanııtklr
lanınız her gelen seyircinin takdiri·· 
ne m~ar olmuştur ve nattA kaza
lardan ve köylerocn de bu sergiyi 
görmeğe gelenler olmuştur. Halke-

mer salonunu doldurmuştu. ' vinin dar sa1&ıu l'ier gün seyirciler-
Kırmızı beyaz kurdeli ile gayet le dolup boşalmaktadır. 

1 

itinalı bir şekilde bağlanmış olan Çanakkalede böyle ilk defa ola· 
Halkcvinin resim mll'ğisi salonunun rak resim sergisi açan ve nıemleke
kapısındak1 J{uraeıa vatlnin elilc ke- timizdc bUyUk bir varlık \•ücude ge
sillnce mü"smt"ıl şeklinde olan dar tiren genç snnatkArlarımızda.n Hik
salonun düVarlarma asılı genç sa- met Dilınaçı ve Kazım Deınira.elanla. 
natkAr Hikmet Dilmaç'ın etütleri a· diğer sanatkarları memlel{e[ namımı 

-Akkoyunlü Kazıkçı Karabekir .. 
-et- YAZAN: SAMI KARAYEL 

Kündeci 
Sırtüstü 

Hüseyin De 
Düşmüştü 

Bekir Yerden Doğrulup Gali
T emennasını Çaktı biyet 

Hüseyin; başına. geleceği anhı • 
mıştı. Ba~ka 6IrİU bir marıevra. ile 
de hasmını tongaya düştiremezdi. 

N ihayet; zor oyunu ile karşı 

karŞıya gelmişti. Kim daha kuvvetli 
ise partiyi o kazanacaktı. . 

Çünkü ; kazık oyununa mukabil 
oyun yok gibidir. Eğer, hasmın ka
zığı baskın ve kuvvetli ise; olduğun 
yerde çakılı kalmaktan başka çare 
kalmaz. 

Hasmın paçalarından tutup kal
mak .. kazığı, tek paça, tek budayış
la manevraya getirip kalmak, öne 
balık gibi fırlayıp hasmın kolunu 
kırmak, veyahut boşaltmak hüner
leri zorlu ve baskın~h1 kazık oyunu 
karşısında hep hiçe müncer hareket
lerden ibarettir. 

Hüseyin, bütün bu saydığım ma
nevraları ve mukabil oyunları bütün 
kuvvetile te«;übe etti. 

Lakin, Bekirin kazığını yerinden 
sökmek değil, kıpırdatmak bile 
mtimkUn olmadığını anlamıştı. 

Hilafsız tam on dakika kazığa 
takılı kalan ve hasmından mütema
diyen gırtlak oyunu ve hareketi yi
yen Hüseyin mosmor olmuştu. 

Nihayet; güreşin on beşinci da· 
kika.sında son bir gırtlak oyunile; 
Kündeci Hüseyin sırtüstil yere u
zanmUjtı. 

Bekir; of<Iuğu yerden doğruldu 
ve galibiyet temennasını attı. 

Ben, otduğum yerden nasıl fır
ladığımı bilmiyorum. Seyirciler de 
hep birden ayaga kalkmışlardı. 

HUseyin, morarmış, Kızarmış bir 
halde olduğu yerden kalktı. Sessiz 
sadasız meydandan uzaklaştı. 

Hiç unutmam; Kazıkçı, Hüseyin 
giderken arlfasından şöyle bağırdı: 

- Hüseyin! .. Yorgunluğun geç
meaiyse bir güreş daha tutalım! . 

tşte; sana meraklı bir güreş hi
kayesi :: : Gözlerime inanamamış

tım. 

Beş dakikada hasmını bastırmış 
tı. Kazıfı taktı. Nihayet; on beş da
kikada sırtını yere vurdu. 

Kazmçı; Sultan Mecit devri peh
livanlarının en seçililerinden biri 
idi. 

Her tarafı pehlivandı. Hele tabi
ati, ahlakı, ağır baş1ılığı hürmete 
değer derecede idi. 

O, kendisini sevdirirdi. Hürmet et 
tirmesini bilirdi. Hasmına göre gü
reş yapardı. , 

- Ben, Pelli güreşinden sonra; 
yolda. giderken kendisine sormuş
tum: 

- Usta; neden bu herifi kazıkla 
yendin? 

Bana, öyle bir cevap verdi ki; 
ustasına bile ders teşkil edebilecek 
mahiyette idi. Bak ne dedi: 

- Oğlum Murat... Hasma göre 
güreş yapılır .. HU.aeyin çok usta ve 
oynak bir pehlivandır. Böyle herif
lere kUnde filln oyunları yapmalt 
ne de olsa tehlikelidir. Bunları ma: 
nevraya gelmiyen zor oyunlara ge
tirerek mağlup etmek daha muva
fıktır. !şte; tıen de HUseyine bu yol
da hareket ettim. 

Araboğlu; Kazıliçının bu sözle
rine kulak mfsafiri olmuştu. Ben 
kUçUk yaşta 'Bekirin ne demek iste· 
fü}ini anlamıştım. LA.kin, Araboğlu 
çırağına tek bir mukabelede bulun
madı. Yalnız; takdirkar bir lisanla: 

- Aferin oğlum, dedi. 
Kazıkçı çok kuvvetli ve usta bir 

tebrik etmeyi bir borç biliriz. 
Yukarıdaki resim sergiden bir 

köşeyi ve genç -sana~ar Hikmet 
n~~çı göstermektediı'. 

' Kadlr~C 1 

pehlivan olmakla beraber fevkalade 
zekiidi. Adalesinden ziyade kafasile 
gUreıirdi. Ben, Bekirle temasunds.11 
çok istifadeler ettim. Başpehlivan 
derecesine gelinceye kadar hep gö· 
zümiln önUnde onu örnek tutardull· 
Gürcşlerimdc kuvvetlmdeu ziynde 
kafamTıl gUreşmeğe çalışırdım. 

Daima hasmımın gUr~'tne karşı, 
t ers glireşmek hareketini vücuttan· 
dırırdım. 

Bu suretle; liasm1mm gurcş tet 
niğini ve taktiğıni bozar, daima keU· 
dime ramederdım. 

Kazıkçı Kara Bekirin Sultan 
Mecit devrine ait bildiğimiz güreŞ· 
leri şimdiye kadar okuyucularını& 
yazdıklarımdan ibaı ett1r. 

Elyevm berhayat olan, eski peh
livanlar, Kazıkçı hakkında b~ka 
tUrlU malümata sahiptirler... Bun· 
farın bildikleri de kulaktan kapına 
şundan bundan nakloluııan Jiikay~· 
terden ibarettir. 

Esasen ; eski pehlivanlarımızın 
hemen, hemen hepsi okumak ve yaz 
maktan mahrum oldukları cihetle 
mahfuzatları yok gibidir. 

Elyevm bu pehlivanlardan ber
hayat olanlarla vaki olan konuşma
larımda malümatlıırının bir6iriui 
tutmadığını gördiim. 

Bu pehlivanlardan bazılarının, 
ihliyarlıklarına bir gurur vererek 
eski devre ait anlattıktarı bir çok 
menkıbeleri altı ay veyahut bir se· 
ne sonra anlattıklarına benzemez ... 

Hatta.; isimleri bile 6İ7birini tut
maz ... Ben, bu gibi pehlivanlarla ta
mam otuz beş seneye yakın yaptı
ğım hasbıhallerimden aldığım neti
ce tnrafkiı'likten ve cahil olduklar• 
halde her şeyi görmüg gibi gözüke· 
rek hiç bir şey bilmediklerinden i· 
barettir. 

Burada ismini zikretmiyeceğirn 
biı ihtiyar pehlivanımız eskiye ait 
anlattığı bir menkıbeyi bir sene ve 
hatta altı ay sonra tekrar anlattığı 
zaman görUrsünüz ki, vakalar ve 
şahıslar tamamile mevkiini değiş
tirmi§tir • . 

Binaenaleyh; ben eski devir peh
livanlarımıza ait mena.kibi yalnız bir 
kişiden dinllyerek yazmış bulunmu
yorum ... 

Tam otuz beı senedir bir çok 
pehlivanlarla başbaşa verip dinieWi
lerimi hakikate irca ederek topla· 
m11 bulunuyorum. 

Bilirim iddiasında bulunan bu 
pehlivanlar isimlerini d&hl yazmağa 

muktedir olamıyan cahil insanlar
dır. 

Hatta; eski devre ait bildikleri, 
Sultan Azizin son devri pehlivanla· 

rile Sultan Hamit devri pehlivanla· 
rını geçmez ... Ve bilmedikleri halde 
ötekini berikini tenkit etmekten de 
çekinmezler ... 

Fakat; okuyucularıma arzetti· 
ğim gibi bu uehUvinlar esasen o de· 
virlerde ancak ortaya ve küçilk or· 
taya ~reeen ve ötekinin berikinin 
kisbetini taeıyıp gurada burada çöp
lenen kuyruklardır. 

LAkin, bunlar bulunduğumuz 
devirde kendilerine çekidilzen vere
rek sanki, eski devrin ba~pehlivan· 
ları meyanında bult1nuyorlarmış gi· 
bi bir çalımla orada burada spor ta· 
rlhimizi tahriften çekinmezler ... Ca· 

hil oldukları iQin TUrk cemiyetinin 
ve TUrk gencinin spor tar.hl men· 

kıbelerile terbiyelendirllnıesi nolfuıi 

nazarından da bihaber o!Cfu1tları cl· 
betle saçma ~apan kon~rlnr. 

<.Devareı var) 
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a • • • POLiSTi! ı - us ının n Denize atlarken 
kayaya çarph e de? (Bqtarafı 1 inci .. ,iada) külceyş mütehassısları ovada bir Kocamustafapaşa İpekçi çıkmaz 

kı arkadaşlar; gezinti yapmanın kolay olduğuna sokağı ~numarada oturan 12 yaşın· -a 
Doğu illerinde maarif işlerimize 

M gidiyor, denemez. İlk tedrisat~ 
~yrı, orta tedriı;atın ayrı öyle büyük 
~ertleri vardır ki. bunları temizle
~ek ve doğunun muhtaç olduğu kül 
~re onu kavuşl'Urmak büyük bir 
~zmet olacaktır. Yurdun en imara 
~u~taç kısmı nasıl şark bölgesi ise, 

ri burada tekrar hatırlatmayı yersiz 
bulmuyoruz. Üniversite gençlerin· 
den ve elleri ayakları tutan mut'eka
itlerden köy muallimi clarak istüa
de etmek ... 

Yedi sene evvel huzurunuzda i- dair bazı saçma sözler söylüyorlar. da Yusuf, dün Kumkapı sahilinde 
.rad etmi1: olduğum nutukta söyledi· Fakat birincl François ile sekizinci denize atlamış ve başını kayalara 

• ? Charles devirleri geçmi,tir. Artık ğim son s6tleri hatırlıyor musunuz. kan varptığı için ağırca yaralanmıştır. 
cHalk, evet, diye bağırmıştır.> Yü· bu §ekilde bir harp yapmak im . ı Yusuf, berayl tedavi hastaneye kal· 
rümek, inşa etmek ve icabcderse yoktur. Alplerin arkasında bugün· dırılmı§tır. 
garpışmak ve kazanmak ... Aranızda kü gibi· 45 milyonluk mühim bir ı;:-1t Kıakançllk yOzUnden 

Bulgaristanda o1dulu gibi genç· 
leri mecburi mükellefiyetfi tAbi 
tutmak ve mütekaitlere de arazi 
onlan k8ydı çalıştırmak. 

bulunmak saadetini ve zevkini duy· le mevcut olmadığı ıamanlarda 1 e UI 
ecnebi miistevltler Talamon~'dan d6vUf t er 

dugM um ı:u sırada geçen yedi seneye t b" D k k ! mara 
ugUn hızla ilerliyen kültür sava
nda da en ziyade üzerinde durul

tnı!a değer memleket bölgesi 'yine 
bogudur. 

ır Fornovo'ya kaadr talyada uzun ır Halıcıoğlu ere so a nu • 
bakarken size ıoruyorum! muvaffakiyet kazanamamı,lardır. (la otuarn Anna ve Sultana dtin bir 

• ... (İtalyan milleti bu parolaya sadık k ı k ,. ı 
Piemonte'liler §erefle dolu as er kıskançlık yüzUndcn avga e~m Ş· kalmış mıdır? cHalk; evet, diye ba· b' h t''kl · d 

\' Bi: taraftan istibdat idaresinin 
. e hır taraftan da düşman istilnSl
Jlın acılarına göğüs geren şark, ma-

Eğer şark bölgesini kalkındırmak 
f stiyorsak orada mutlaka sanayi 
hareketi yaratmak Uzımgelmekte -
dir. Senenin yedi sekiz ayında 'kar
la mestur olan bir diyarda başka 
yola gitmenin doğru olmadığı ka
naati hakimdir. Doğu vilayetlerinin 
sanayileşmesi için her imltAn mev
cuttur. Evvelfi Iğdır pamuklarını 
iplik haline kalbetmek lazımdır. 
Kars hayvancılığını tek alıcı Rus· 
yanın inhisarından kurtarmak ve 
h.ıı.yvan satışını iç pazarlara yap
mak içın, et ve et müştnkatı sana
yiini kurmak mümkündür. Şarkın, 
şeker fabrikasına olan ihtiyacı da 
gayrikabili inkfırdır. Şu halde şark 
bölgelermde sun'i sanayii yükselt
mek zaruridır. 

tarihinizde İtalyan topraklannda ır ler ve yekdiğerini cer c ~ı erm en ~ırmıc:nr,. İtalyan milleti bu pren- ht bi f d k ı c:lardır 
• • gezinti yapmanın pek sıh rşey zabıta tara ın an ya a anmııı · sibe sadık kalmıya hazır mıdır?) t 

dı.Y"' ba:r.ırmış· olmadığını gBsteren unut_uımaz aaf- Otomebll çarp ı cHalk, tekrar evet, .. ıs d 1 t 
l balar vardır. Fakat totalıt'er ev e • Beyoğlu Temizlik amelesinden 

lesef memleketin her tarafından 
:Iahn geridir. Ve her yerden fazla 
~me ve maarife muhtaçtır. 

tır., 

Filhakika 1talyan 
müş, çarpışmıştır. 

milleti yürü- lerin gösterdiği samimr sulh arzusu· H san, çöp arabası ile dün Tepeba
na büyük demokrasiler de ayni sa· §ından geçerken 0 sırada oradan 
mimf sulh nrzusi1e mi mukabele e· geçmekte olan Muğla 47 numaralı 
diyorlar? cHalk, hayır, diye bağır· hususi otomobilin sademesine ma
mıştır.111 Bu sualin cevabını siz ve~- ruz kalmıştır. Çarpışma neticesinde 
diniz, ben sade hali hazırdaki şer~ıt Hasan muhtelif y~rlerinden yara· 
fçindc bu arzudan şüphe et'me~ın. lanmış ve tedavi için hastaneye kaI
meşru olduğunu söylemekle iktıfa • dırılmıştır. Otomobil hadiseyi müte
ede:eğim. . . akip kaçtığı için zabıta tarafından a

Açık söylemek lazımdır ki dev. 
1 t he ·· k ' t 

1 
~uz, onfor merkezlerile şark 

~ lgesı ara&ındaki mesafeyi yene -
ek şarka lfızım olan ılim adamla
~ını Yoll.ıyamamıştır. Geçen yaz Er
hurum lısesinde dört beş ay, hafta-

1 ı .. o saat münhal ders bulunduğu 
~u soylers m, vaziyc>ti rakamla da 
~ostermış olurum. 

1937 sene nd 1 d e ı&enın son sınıfın-
.an mezun olan gençler felseie d 

ıı gırme b , er-ı • m ş ır, uncı mukabil l 
puk imtihanına tabi ol k ' o gun. t kı , •~: 1 M .. ra muvaf. 

~ e~z ıge uP,rumışlardır. Talebe f ecen s~ne beş aya Ynkm edebi at 
ocası gormemiştir. y 

Trabzon lısesinde de Kars lıse 
· nde d ' • ~r . e cıyni dertlerle karşılaşılmış-
i . Bırtakım boş dersler yardımcı 
grC'trnC'nler tarafından dolduruı -
'tluştur. Artık sabit olmuştur ki 
turnama tedrisat ve Yamama h . • 
larla, n 1 .,.,. . oca
ilı . e ~enç er unıversiteye iste-
gırnız gıbi hazırlanıyorlar ne d 

rısgari li e tahsılinden aran~n ~ 
h~ e ulaşab"Jivorlar. ga 

Rahvedr· bilardo oynıyan l" 
tunlarile görüstüm: ıse rne-

İs;- ~evlet kapısında iş bulamadık 
hı an ulda tahsılirmze devama pa~ 
~o~: ~rn.<ıdığı_ iç~n imkan görcrni
t..ıl b . nıversıtelılerc mahsus bır 
• e e Yurduna "dd 
lldugu h ld şı etle ihtiyacımız 
Vcrsiteni: :~ beş senedcnberi Üni
biıı d"" · Şmda bulunan rektör 

u unmuyor B" d •. 
hı· · · ız e alı tnhsıli-17.ı. yapamıyoruz. dediler 
Rıç şüphe yok 'k" b · 

\'Ok dah :f . . ı, u vazivet dün 
. a ena ıdı B ·· Ü 
tc> taleb y rd · ugun nivcrsi-
hı seden b~r unu bır ihtiyaç olarak 
bu tla yok d' genç buluyoruz. Dün 

l ı. 

Dun oku h 
köylü mayı aram telakki <:>den 
tek ı:ı gunlerc.e uzaktan taş çeke -
,, ektep bınasını kendisi ,,or. yapı-

Lıselerde ö ı 
!Yarın y e talebeler var ki 

memlekete m .. n ' 
için, karda kı t u ı olabilmek 
la, günde .d? a ayaklarında çarık
kat derek ~~ ıp gelme iki saat Yol 
lar. ıse tahsillerinı yapıyor. 

Daima daha .. 
çiu rnuk ıyıye ulaşabilmek i-

ayeselerimi · d ·· 
fena ile değ'! zı un ile, yani 

Halbuki mektepler, şarkın bu 
ileri durumu hiç nazarı dikkate a -
lınmads.n kurulmuştur. Mütemadi -
yen müstehlık insanlar yetiştir • 
mektedir. 

İtalyan milleti, Afrikada Avrupalı 
asked mütehassısların yenilmez ad· 
dcttikleri düşmanla çarpışmış ve 
muzaffer olmuştur. Bazı garantile· 
rin ebediyen muvaffak olacağını id· 
dia edenler vardı cHalk, uzun bir 
ıslık çalmıştır, İt'alyan milleti zecd 
tedbirler koalisyonu ile de çarpış
mış ve onu mağlUp etmiştir. Bu ko· 
nlisyon, şimdi Leman gölünün ke
narında mermerden yapılan o büyük 
tiirbeye arkasından nğlıyan kimsesi 
olmadığı halde gömülen Milletler 
Cemiyeti tarafından viicude getiril· 
mişti. İtalyan milleti, İspanyada 
Franco'nun kahraman kıtaatile yan
yana çarpışmış .Halk, Franko ismi· 
ni muttariden tekrar etmiştir. ve 

Bütün şark bölgesinde sanayi bu mücadele tamamile ezilen de· 
mektebi namına hiç bir şey yok - mo-bolşevisıt koalisyonuna galebe 
tur. Ancak Erzurumda silah fabri-

ç-almışhr. kasının yıkık odalarında, fabrikaya 
Geçen yedi senenin tahlili şudur: usta amele _yetiştirmek ve vatan -

• İmparatorluğun fethi, Arnavutluk 
pcrver hocaları fahrı olarak çalıştır- · 

1 
K 

11 
ğ"l b" ·leş 

mak suretilc bir mektep kurulmuş- Krallığının Ita yha d rokı ı et" ır .. • 
t G · mesi ve her sa a a uvve ımızın ur. eçen seneler zarfında vaki o- . . . · 
lan b"" t·· ·· tl v b artması (şıddeth alkıslar). Sıze hı-u un muracaa ere ragmen u • .. h 
san'at yuvas ·ı· t h" d tap ettiğim şu esnada dunyanın er 

ına vı aye ıç yar ım . . b Ik' 
etmemı"ş M ı· · u , d . t d" tarafından mılyonlarca ınsan, e ı , ec ısı mumı e ıs e ı- . b" l'k 
ği halde nedense bütçeye bu mek _ de yüz milyonlarca insan nık ın t 

tep icin 500 l" d .r 1 t h . t ve bedbinlik içinde çalkanarak ~u 
ıra an ıllz a a sısa S lh d ğ 

koyamıyarak, boyle bir yuvanm suali soruyorlar: u a o ru mu 
1. • · . gidiyoruz yoksa harbe doğru mu? ge ışmesıne hızmet edememıştır. ' . . 

D 1 · · Bu sual herkes ıçln fakat bılhassa o ayısılc lıse mezunu olan genç - , ' . . . 
ler dEC bılardo oynamaktadırlar. karar vermek mes ulıye:ı~l bır_ a-

• ralık yüklenmls olanlar ıçın valıım· 

Eğt'r Van üntv~rsitesi kurulacak dir. Bu istifhama ben vaziyetin ob
isC', buralardan 0 Üniversiteye tale· jektif ve soğukkanlılıkla tetkikin· 
be temin etmek icin mükemmel li- den sonra hali hazırda Avrupa'da, 
seler açmak lazımdır. Erzurumda bu kıt'ada başlayıp bütün dünyaya 
7 - 8 senedir inşa edilmekte olan ve yayılması zaruri olan bir harbi mu
devletin başına bir milvondan faz- hik gösterecek bir vüsatte ve ehcm
laya patlıyan lise bina"sı halA işe miyette meseleler mevcut olmadı~ı 
yaramamaktadır. Öğrendiğime gö- şeklinde bir cevapla mukabele ede
re, bina işinde müteahhit aslında rim. Avrupa siyasetindeki düğüm· 
haksız, şartnameye gifre haklı imiş. ler belki de kılıç kullanmıya hacet 
Vekalet, binayı tesellüm etmemek- kalmııdan kesilobilir. Bununla be· 
te haklı, in aatı kontrol etmemekten raber bu düğümlerin kat'i surette 
dolayı haksız imiş. cözülmesi lfızırndır. Çünkil hazan a-
Şark b()lgt>sindeki kültür işleri ~ı bir hakikat uzun bir kararsızlığa 

Maarif Vekilinin bir tetkik seya • tercih edilir. Yalnız 1talynnın değil, 
halini bekliyor. C. B. Almanyanın da ve binaenaleyh mih· 

S POR 
Bisiklet 
Müsabakası 

verin de kanaati budur. .Halk bu 
sözleri sürekle alkı~lamış ve Hitler 
ismini mut1tariden ltekrarlamıştıT.> 

mecburuz v~ 'ô Yarı~ _ne yapmıya 
doğudaki k"'lt" nun ıçın diyoruz kı 
k ı· u ur duru , 

c ın Yiıksclm mu, memle - (Bc.ştıuafı 5 inci -•vfada) 
duracıııc ın e savaşına a •ak uy- Yarışın bitmesine ı"kı" kı"lometre 

Mihver, uzun seneler iki rejimin 
ve iki ihtilalin muvazi bir hareke· 
tinden ibaret kaldıktan sonra tMi· 
lan~ paktı ve bu ay Berlin'de imza 
edilecek olan askeri ittifakla iki 
devleti ve iki milleti biribirinden a
yıram1yacak şekilde birleştirecek· 

tir cAlkıslar ve Duçe sesleri•. Her 
sabah ellerinde bir dürbünle belki 
de muhfemel bir çatlak arayanlar, 
şimdi mahcup olacaklar ve kiiçük 

z 'kt nlar y r . 
a t· Doğu bulg ~ ı~tırnıekten u- kalındığı zoman 9 kişilik grup bi-

ve stanbula uz kesının Ankaraya rincilıği almak için vasati 45 kilo· 
ke f' a bulu • 

Y ıyet, gerek k nuşu, gerek metre ile kosmıya başladılar ve Vll· 

dan muallımlerin eornrnl 
1
YE:t bakımın- r15 nok1 asına 200 me-trl• kalındığı 

'ne · ra arda · 
, rn nı oluyor. VekQı n gıt'rnesi. vakit yaptığı kuvvetli bir atakla Ko-

düşeceklerdir. 

Son zamanlarda dilnyanın üç kıt· ranmaktadır. 
asının haritası değişmişt1r. Bunun- 400 Ur hk lfineyl çaldırdı 
la beraber Japonya, Al~anya ve !- Marka Teşvikiye C'oddcsi Vararl 

bü ··k d mokrasılertfon ne ~ • 
talya yu : a artımanmda oturmakta olan ma· 
bir tek metre murabbaı arazi, ne de p M k ·ı karısı Klara ·o h ld ntfaturacı ar o ı e ' 
bir tek adam almışlardır. a e .. ı K"" ··den Bü·vükada· 

h . dd r . 1 ·znh dun vapur a opru J 

demokrasilerin 1 
. e mı nası ı _ •a iderlerken Klara'nın göğsünde 

edelim? Bu hidde'.ın ahllık! ~~dışe- ~ul~nan 400 lira kıymetindeki iğ
lerdcn neşef ettiğıne mt bızı ınan- neyi zayi ctmi~lerdir. Bunun üzeri· 
dırmak IsCiyorlar? Onların impara- ne zabıtaya müracaatta bulunmuş· 
torluklarını nasıl kurduklarını ve · t k la 

d"kl . }ardır. Zabıta vapurun gaye a -hangi metotlarla idame ettir ı erı- i "b 
1 · ı ? balık olduğunu nazarı tı ara a a

ni bilmediğimizi mi zanne~ıyor alr. rak bir sirkat ihtimali karşısında 
Fakat mevzuubnh olan arazı mese e- . 
si değil, büsbütün baska blrşeydir. tahkıkata başlamıştır. 

Versallles'da bir sistem. Alman· Bfçak e ~I . 
ya'ya ve İtalya'ya karsı tabancaları Sarıyerde oturan Nazıf ve Şakır 
çevirmek sistemi ihdas edilmişti. arasında dün bir kavga _çı_kmış ve 
Şimdi bu sistem tamir edilemlyecek 1 Nazif, bıçak çekerek Şakırı ya~ala· 
surette yıkılmış olduğu için onun mak istemişse de ctraf~.n~. yetışe~
yerine az çok taleb edilen az çok tek ler tarofından kazanın onune geçıl· 
taraflı garant'iler ikamesine uğrnşıl- miştir. Nazif yakalanmıştır. 
maktadır. Demokrasilerln samimi-ı O t km k boz lunc 1 
yetle sulh davasına bağlı bulunma- Taksimde Ycnişf'hirde oturmakta 
dıklaı'1 illraz götürmez bır vakıa He olan Yani ve Feriköylü İstamat ve 
fspat edilmi tir. Demokrasiler beyaz Vasil aralarında anlaşarak çalışmak 
harp ismi verilebilecek olan bir har- için Büyükadaya gitmistir. Fakat a· 
be daha şimdiden başlamışlardır. daya ayak bastıktan sonra aralnrın

Bu harp, iktisadi sahada yapıl- da bir anlaşmamazlık çıkmış ve kav. 
maktadır. Onlar biıi 1.ayıflatmak ga c>tpıivc> başlamışlardır. ·Hiddetle 
hulyasına kapılmılşardır. Fnkat bi6birine hücum eden ortaklardan 
harpler yalnız altınla kazanı!- Vasil, Yaninin kulağını ısırıp kopar. 

Azim, altından daha mil· 
~:· ve c aret elzemdir. SÜ· mışt'.ır. Bunun üzerine hndiseye za

bıta müdahalr etmiş ve suçlu Va-
tı Çog~alan ve Baltık denizın-

rn e sil yi'kalanmış, Yani de tedavi al. 
den Hind Okyanusuna kadar U?.a-

tına alınmıstır. nan 150 milyonluk mUthiş bir insan 
kütlesi ezilemez. Yapılacak her tür- Rez I t çık rmı I r 
lü hücum en kat't bir kararla redde- Be.yoğlunda oturan Faik, Jirayr 
dilecektir. Tabancalar sisteminden yanlarında Beyazıltan Mehmet is
sonra garantiler sistemi de yıkıla- minde bir arkadaşları olduğu halde 
caktır. Arkndaşlar, bunu size söyle· dün Çeşme sokağında Fahrinin mey
mek vazifemdi. Çünkü etrafa fazla hanesinde bir müddet rakı içmişler
ilmitler ve aldntlcı hülyalar saçmak dir. Fnkat biraz sonra ict'ikleri rakı· 
faşizmin marı •değildir. İtalyan mil· nın tesirile bulut gibi sarhoş olan 
leti gibi kuvvetli bir millet, hakikat kafadarlar, meyhanede ötekine, be
ve şeniyeti sever. Sulhu muhafaza rikine sarkmtılıl: ederek kovga ve 
etmek ve bızi tehdit ~decek olan her rezalet çıkarmıya başlamışlar ve za
t'lirlü tecavüzü her nn tardctmek İ· bıta tarafından yakalanmışlardır. 

çin silahlarımızın kuvvetini arltırı- Bir fabrlkad~ Y nqın çıktı 
yoruz. Balatta \'apur iskelesi başında bu· 

Arkadaşlar, dahili mahiyette me- Iunan Sami'nin ipl k fsbrikasındn 
selerden bahsetmeyi ihmal ede- dün elektriğin kontak yapması yü
miyeceğim. Bütün bu m<'5eleler, bir zünden yangın C'ıkmışhr. Baıı esva 
tek cümle içine sı~dırılabilir. Millet ve malzeme yart"lı? ve itfJiye yeti
ve rejim, ftalya'da bıribirinden ay- şerek atesin büyümesine mt'ydan 
rılmaz bir. blok teşkil etmekte<;Hr. vermeden söndiirülmü~1 ür. 
İçtimai sahada şimdiye kadar takip .... ~-~-il'!"------=--~ 
et'mis olduğumuz pr~nsiplere tama- kal'iyctle şunu söylemek isterim ki 
mile sadık bulumıyor. yeni nesli ye- ne. olursa olsun bu tün hedeflerimi?.i 

:belki de haklı olarak et te evvela 1 caeli'den İbrahim 4 saat 22 dakikada 
!büyük rnerkezlere ' .. ınual!imlerini birinci, tekerlek farkıyle Eskişehir 
~aların kadrolarını ~~~~~rıyor. O - den Zekcrıyya ikin, Konyadan Ah-

una rnukabıl ark ettiriyor. met üçüncü, Eskişehiden Osman 
.ne haklı olara: -~ gençler de Yi- d?r?üncü, Bursadan Hikmet beşin
.1 r; rnuteessir oluyor - cı, Istanbuldan Lambo altıncı, Eskl-

Kimse hülya bakiyelerHe geçin- tiştirirken gerek ahHiki, gerekse be- elde edeceğiz.> 

'.ka~ ~izim garp vilayetlerindek" şehirden Faruk veclinci ve Faik se-
arırn12:dan 1 ar. kizinci, Ankarad~n Nuri Kuş da do-,diyorıar v ne f aı-kımız k 

dotrnU§. anda, Karsta Artvi vadr, uzuncu gelmişlerdır. 
b ve burad ' n e İkinci pllHonu bir buçuk dakiki\ 

ulunrnak an ayrılamamış sonra Ali, O men ve Sabri Bayram 
hareket :th'ı.dı" cekz~yı tnüstelzı"m b" b 1 ' ' 

.. ... r 1 d ır un ardan sonra da Nazmi ve Hasan 
ınuesseselerinde~ evletin aYıti ilim bitirmişlerdir. 
muz halde h ' ll'lezun oldulh. 
a k ' er bakı 6" - R ---

r adaşlarımızdan rn_dan oradaki Utn•ny•d• orduya 
lırnr gerı ka1rnış 1 teberruat 
Şurad 0 

a- Bükre&ı, 14 (A.A.) - Rador a-
karşı da mukadder bir jansı bil<liriyor: 
edelJın· söyliyeceklerlmiz· ce~aba Kral J{arol, ordu techizatı liste-

. Htg · .. 
1 

ıllıve Bine beş milyon, VEJiaht ta yarım 
'h iUphe Yok k milyon t b rrU · l O<:a arzı k o uma t&Jeb· e e etmıştlr. 
tık h arşıhyamaın k.t uıı, Knu bu münasebetle gönderdıgı' -· er ''ed· a adır A -

miye kalkmasın, kimse faydası?. Ü· 

mitler beslemesin, çünkil faşizm'in 
sarih bir doktrini, benim de sarsıl
maz bir iradem vardır. Bütün mil-

deni bakımdan yeni İtalyan tipini Bu nutuk dakikslarca alkışlan-
yaratıyoruz. Denizaşırı toprakları- mı~tır. 

letlerin derin arzusu olan adalet da. 

iresinde bir sulh ist'ediğimizjn daha 
iyi anlasılabilmesi için eskisi gibi 
ve eskisinden daha iyi bir şekilde 

mızı kı •mellendırm~k suretile hal· 
kın hayat şartlarını ıslah etmek is
tiyoruz. Fakat bu ic;ler ciddi bir di· 
siplin, gayret birliği ve irademizın 
misli görülmemiş bir sekilde geril
mesile başarılabilir. Faşist devrinin 
İtalvanları böyle şeylerden kork· 

Almanya ile beraber ylirümiye de- ma;lar. Doksan sene evvel küçük 
vam edeceğiz. Büyük demokrasile- Piemonte asırlık bir imparatorluğ3, 
rin polemikçilerini bu noktai nazar rnevdan okumustu. Bu hareket'. 'J 

hakkında mümkünse Adilnne bir hü- za~an hir cinnet addf'dildi, fakat 

Fran.<;-ızların görüşil 

Paris, 14 (A A.) - Fransız siyası 

mı>hafili, Mussolini'nin nutkunun i
tidalli oldu~nu ehemmiyetle kay
dediyorlar. Bilhassa Almanya ve f. 
talyanın sulh istediklerine dair Mus
solini'nin verdiği teminat nazarı 

dikkati celbetmistir. 
Nutkun. demokrat mem1eke1lerin 

tehdit edici va:ı:iycti hakkındaki par
çasına ,gelln<'e, Fransız siyasi meha
flli d<"mokrat de\'letler taraf:ndan 
kurulan garanti sisteminin miinha· 
~ıran tahakkOm te ebbüslerine kar<;ı 
kovm:wı istihdaf evledi~ini rbaril7. 
ettirmektedir. F.ğer Mussolinlnln id
diası gibi mihver devletleri hiç bir 

aa,fat ' . 

R A DYO- - / 
PAZARTESi: 15/5/039 
12,30 Program. 
12,35 Türk mUziği - Pi. 

• • 

13,00 Memleket saat ayarı, 8.· 

jans ve meteoroloji haberleri. 
13,15-14 Müzik (Senfonik plô.k· 

lar) 
18,80 Program. 
18,35 MUzlk (Opera hakkında • 

Cevdet Memduh tarafından konu§• 
ma, Plaklarla misaller.) 

19,00 Konuşma (Doktorun sa· 
ati). 

19,15.TUrk mUziği (Halk musi· 
kisi) Halk türküleri ve oyun hava
lan . - ' 20,00 Memleket saat ayan, a-
jans ve meteoroloji haberleri. 

20,15 Türk müziği (Klfısik pro~ 
ram) 

ldare eden: Mesut Cemil 
Ankara Radyo KUme Heyeti 
21,00 Konuşma 
21,15 Esham, tahvilat, kambiyo. 

nukut ve ziraat borsası (fiyat) 
21,25 Neşeli plaklar· - J<. 
21,30 Folklor (Halil Bedi Yö. 

netken tarafından) 
21,45 Müzik (Oda mliziği-Beet-

hoven • Trio si bemol majör) 
1 

Piyano • Ulvi Cemal Erkin 
Keman - Necdet Remzi Atak. 
Viyolonsel - Edip Sezen. 
22,10 Müzik (Melodi • Pi.) 
22,15 .Müzik (Küçiik orkestra • 

Şef: Necip Aşkın) 
1 - Gibish - Çakır keyfim: Vi· 

yana §arkısı 
2 - Glessmer • Sabah selfımıı 

Fantezi. 
8 - Künneke • Ledi Hnmilton 

operetinden potpuri. 
4 - H.Unneke - Mavi elbiseli 

hemşireler operetinden, Morş • Ar. 
final. 

5 - Dclibes • Kopelya. balesin· 
den bebek dansı • vals. 

23,00 Son ajans haberleri ve ya. 
rınki program. 

23,15 Müzik (Cazband • Pl.) 

Tramv y n dUf re 
y ral ndı 

Taksim Tarlabaşında oturan Yor· 
gi, dun Beşiktaşta .Kemalin idare· 
sindeki Beb€k • EminönU tramva
yının arkasına atlamış, fakat yere i· 
nerken muvazenesini k ybc~rek 
yere düşmüş ve vücudünün muhte
lif yerlerinden ağır surette var:ı

lanmıştır. Kendisi derhal Beyoğlu 
Be1edly~ hastanesine kaldırılmı~tır. 

Ta 1 y r 1 m 
Kasımpaşa, Samancı meydanında 

oturmakta olan Sııfiyenin 5 yaşınd&"' 

ki çocuğu Bekir, dün mahallede OY· 
narlarken komşularından Vasffye
nin 4 yaşındaki kızı Suzanı bıışın

da ninşla yaralamıştır. 

iki hır ız yakal ndı 
Yusuf ve Sadık isminde iki hırsız, 

dün sabahleyin sant sekizde Sirke
ci istasyonunda am~lelerden Ekrem, 
Hamit ve Mustafa'nın elbise ve &• 

yakkabilannı <' hır " kaçarlarken 
yakayı ele vermişlerdir. , ı 

MUI c vız f' y nlar 
Kızıltoprak, 22 numaralı köşkte 

kiracı olarak oturan Sacide ve Zey
nel karısı Saliha ayni köşkün sahibi 

bulunan Cevdetin dairesine hücum 
ederek cam \'<' çerceve namına ne 

varsa aşağı indirmişler ve Cevde e 
hakarette bulunmuslardır. Zabıta 

haklarında takibat yapmak için ken· 
clilerini vakalamıştır. 

Pençer d n U tU 
Üsküdar Selami AH r.add('sinde 51 

numarada mukim Klızım muvaze
nesini kaybederek pençereden soka· 
~a düşerek sol kolu kırılmış ve vil· 
cudünün muhtelif yerlerinden ya
ralanmıştır. Tedavi için Hayadrp .. şıı 
nümune hastanesine kaldırılmıştır. 

Arkltekt (Mimar) 
Bu derginin 97-98 ncl sayıları, 

zengin bir rnünderecat ile çıkm~tıı·. 
(Arkitekt) bu sayı ile dokuzuncu in· 
tişar yılımı girmektedir. Sekiz sene· 
denberi, mütemadi ve muntazam bJr 

neşriyat yapan ve bu suretle Tiirk 
mimarlığını yalnız memleketimizde 
değil, hariçte de iyi bir suretle ta
nıtmıya muvaffak olan (Arkltekt) 1 
tavsiye ederiz. 

?tıeJn " 1 Yaşına l · .Q.C• mektupta en fakir halkın dahi yur-

kıntı~Pfç~~~9or~ ~1'ekal~~ ~~tç~o~~~ dun silahlanması için teberruda. 
for. Elden ge' 1 a ı bir ıztırap "eki- gösterdiği mlisaraattan !:.Ok müte-

küm vermiye davet ediyorum. Biz 
sulhu herkesçe malUm olan dahili 
vaziyctimizin kötülüğünden dolayı 

istemiyoruz. tHalk. bu miistehzi. 
yane cümleyi handelerle karşıla
mışhr•. On yedi scnedenberi düş
manlarımız boş yere başımıza bir fe. 
laket gelmesini beklemişlerdir. Da
ha çok bekliyeceklerdir. Cesarets"z. 
lik yüzünden de harpten korkmuycr 
ruz. Esasen korku hissi bize tama-

ayni zamanda bir iman hareketi i· 
di. Bu iman tarihin Üzerlerinde 
mevcut idi. O 2aman ittihat hareke
tine başhyan biitun vaümdaslar, Pi
emonte've çağırıldılar. Torinolular, 
o zamanı hatırlatmak ve 1848 deki 
İtalya ile faşizmin 17 nci senec;indc
ki ftalv .. nlar arasında bir muka~·ec;c 
yapm k ic n bu orijınnl, simmıi. dP~ 

tecavüz emeli beslemivorlarsa, mf"Z· ~!lmll 
kur sistemin yıkılacağını sövlemek 
mcıntık~ız olur. Chamberlain ve Da-

Dr. IHSAN SAMI 
GONOKOK AŞISI Yor· f 1 en her ş · ~ hassvis olduğunu bildkmiştir. 

13'un:~ ~ı l olnıuyor. ey1 de Yapı- efiaht, Rumanya ordusunun 

ç n ortaya atılan bir fı·k- ~~v~yesine bUtUn kalbile b.iznıet et( 
tığını kaydetmektedir. 

rin ve mesru bir fırsat te.,kil l"dı>r. fadier'de avrıca bu si temin bütün 
Bu doksan sene icindP kuv·.·P1 1ı bir 

mile yabancıdır. Yakın bir huclu- köprii kurulmuc;tur. f stikb:ılimizdrn 
dun öbür tarafında bazı fuzuli sev- kim şiiphe edcbflM Arkadıı~far, siz<> 

sul ·u mille'ler kin acık bulundu
ruldıılYur•ı ınilteaddit defalar ilin 
clmMc.rW-

Belsoğukluğu ve thtUitlarına karşı 
ek tesirli ve taze a ıdır. Dlvenyolu 

lS•u•l•tn•n•ru•u•h•m•u•d•tO•r•b•cs•t•~•·o •.• 1.ıslm.ı/ 
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KAN ve DERMAN 

1 ı Terkibinde bulunan kınin, çelik, arsenik ve 
B OGEN NE : acı nebatat hülasalarile tababetin fevkalade 

ehemmiyet verdiği eayanı h~yret muvaff akiyetler temin ettiği bir 
devadır. 

ı t Urun ve kısa ateşli ve ateşsiz süren hastalık-
B OGEN NE: !ardan sonra görülen zafiyet, halsizlik, kan -

sızlık hallerini mucize gibi pek kısa bir zamanda izale eder. Kan_?akt 
kırmızı yuvarlacıklan tazeler ve çoğaltır. tştihayı açar, dermansızlığı 

giderir, vücude daima gençlik, dinçlik verir, cildin soluk rengini can
landırarak pembeleştirir. 

Bf OGENI NE .. Sinirlerin kıymetli ve sadık bir arkadaşıdır. 
Sinirlere kuvvet verir. Hastayı ve muhitini 

usandıran bir çok asabi buhranları en çabuk bir zamanda şifalandırır. 
Hiç bir sinir ilacı: Nevrasteni ve isteriye müptela olanlara 
(B t O G EN t N E) kadar istifade temin edemez. 

Bfot'"ENİNE .· Gençlerde görülen ve çok defa nevrasteni · 
U den mütevellit olan iktidarsızlık ve bel 

gevşekliğinde ı>ck mühim rol oynar. 

~ıtmayn kar6ı fevkalade koruyucu tesiri oldu
BİQGENJN E : ğu gibi sıtma nckahatlcrinde de pek mücasir

dir. 
BİOGENfNE : Şekerli hap şeklindedir. Büyük ve küçükler 

kolaylıkla alabilirler. Sıhhat Vekaletinin mü
saadesini haizdir. Her eczanede bulunur. 

r Istan uJ Bdediyesi Ilanları 
SA Ti IK F ABRiKA 

Neft Sanayi anonim şirketinin bina buhran vergisinden ve Belediye 
ımmundan Belediyeye borcundan dolayı haciz altına alınan A.. Kava-

ında Umuryermde eskı 105, 107 yen. 21/1 No. kargir fabrikanın dört 
arafı duvarla çevrilmiş ve bir kargir yJzıhane ve yine kargir kimyaha
ıe 21/1 aHit ve edevatı sabite 18 adet muhtelif tonda tnnk ve tuğla ile , 
vıili iki adet taktir ka1.anı, kargir tuğlnlarla çevrili iki buhar kazanı, 

r adet atölye derununda iki torna tezgahı, bir makkap, bir motör, bir 

linamo bır buharla müteharrik istim makinesi ve diğer kargir bina da

nilınde 5 adet buharla müteharrik bomba, ve bir adet hava mnkinesi ve 
iki adet kuyu. ve bir adet tasfiye kazanı ve yine 21/l No. da da ortadan 
bolünmü~ bir kat ve i.izcrl ~nlvaniz saçla kapalı kargir depo tahsili em
al kanununun 13 Uncu maddesine göre muhammen bedeli olau yüz 

kırk bir bin beş yüz seksen 141580 lira bedelle tarihi ilandan itibaren 11 

~n müddetle Beykoz İdare heyetinden satılığa çıkarılmı~tır. Şartname
tini görmek istiyen taliplerin bu müddet içinde Beykoz Beledıye Tahsil 
Başmcmurluğuna miiracaatla her gün malumat alabilecekleri ve mu
~nmmen bedelin %7,5 olan on bin altı yüz on dokuz lira elli kuruş 
İl0619 lira 50 kuruş müzayededen evvel nakden veya muteber bir banka 
mektubu ile birlikte ihale günü olan 16/5/939 salı günü saat 10 da mü-

racaatları ilan olunur. • B. 3113• 

· zefllQınız lcin 

KRE BALSAMİN 
KANZUK 

Bntün dünyaca takdir edil
mit sıhhi güzellik kremleridir. 

Gece için yailı, gündüz için 
yağsız Ye ballı acıbadem 
çeşidleri hususi yazo ve tüp-
lerde aatılır. 

tNGILlz KANZUK 
ECZANESi 

BEYOljLU - tsr ANBUL 

Bayanlara mahsus 14 ayar altın 

saa tle.rin. zen«in CAı;it.°kıri ıelm.ilttr. 

,, ita takt !f 
/ 

ocstanbul, 151rkeoı nnltllyaı illll -

barları sırasında I.Jdan Hanı itti -
salinde Yelkenci Han No. 8 saat 
9 - 1-4 te müracaat. 

111" 
1 

ı ı 
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YE N·l 8 A 8 AH 

LUM5JlGO 
ve . ARKA ROMA
TiZMA AGRILARI 
NiHAYET BULDU! 

' M!!:ŞHUR -ALLCOCK'S fAKILA~I. AY'tfl ~-~MANDA 
4 ŞEKiLDE ICRAVI TESİR ADAREK BÜTÜN A0RJL;.~.ı 

INIZI TEDAVi VE TESKİN EDER. 

A.rkl\ vo &l. Lumbago, S.yatık veya gojJ1.1tt 
a8rılarınıutan ıl.lırap çekmeden lıeman PCUl· 

harıceıuten bırALLCOCK 'Syakısını alınız ve 
a(ırıyan m&hallo yapıttırınıı. Pek az uman 
ıarfııııta en k1.1vvıotlı •*rılarını~ auk'!ll 
bol.ıeakıır. Bır ALLCOCK 8 yakıaı, t.eıı. 

rııu aynı ~amanrta 4 '4'kıl<IP ıla oılı-r : 11 Oto. 
nıatık rıııı~ııJ - • ~I Ai!rıvıuı yt•rlerıle yeni 
lıır kıu• uı,düu - :ıı Sıhlıi bıt •ıcukhk 

tf!vlıt - 41 Ku"'-'l'lh ve &ıcak bır elın 

ogmtuıı tosırıerı Sı• ışınızhı moşl.?Ulken 

ALLCOCK ,S yakm tesırını yapar vo butun 
agrıları defııd.er 

ALl.COCK S yakıları. soğuk alğınlığı \'O 

öks•ıru(;u Wl<Javı , • ., buturı ıı~rılıLrı tcskın 

''d"r Şa)'ıını hnvrnt \'O «;ıLhıı~ tcsırı ıll· 

barıylıı hı•r kullıuıarı ı;on dr.rı•r.c mcmrı~ırı 
kl\lır Hr•man bugıırıdcıı cczahan,.ruzu<'n 
hır A LLCOGK 8 yak ısını almız Fıııtı 

27 l/t kuruştur Ucuz vı• ıııklıt yakılardıııı 
sakınınız. Bu~ku hıç bır yakı koıuyl'a 

yııpıturılıp kııldırılmaz, ve bu derece te ır 
gMuırmcı Hakıkı yakılar uzcrındekı 

kı rmızı Kartal "" Daıre markaaıııa dıkko.t 
cuuııı.. 

.. \ 
AN 1 

TEOAVİf' 
Attırın •altııllt •• , ALL··~ 
ÇOÇK '1 1nrıını r•ı•Jltt•l 
"'ııııır . Otemaltk ., ... ~ ; 

ıtıırırıe _,,,, ... r••ıere ''"'J 
.. , tııafl cıv•ll" llhttt, 1 
lıtt pya111 ••rnt " ul ...... .. 

ARTIK AbRILAR 
NiHAYET BULDU •• _. 

aıı Al.LCOC:ll ' ' fi• 

ALLCOCK'S POROUS P.LASTERS· 

TÜRK HAVA KURUMU 
Büyük Piyangosu 

ikinci Kaside: 11- Haziran -939 dadır. 
BUyük lkramlye1 45.000 liradır. 
Bundan başka: 15.000,.12.000, 10.000 
liralık ikramiyelerle ( 20.000 
ve 10.000) liralık iki adet mü
kô:f at vardır • •• 

Yeni tertipten bir bllet alarak lttlrak etmeyi 
ihmal etmeyiniz. Siz de piyangonun mea'ud 
ve bahtlyarları arasına girmiş oluraunuz ... 

1 il lj ı ı ıtı.ı 

. . ;' ~ .. , ~~ ;.: t '/ :.; .' . ~ : 
~ s ~;: . ..::. : . ~ v. .-:\. ::' ; . 
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Vapurların Haftallk Hareket Tarifesi 
us Mayıadan 22 Mayısa kadar muhtelit hatlara 
kalkacak vapurların lalmlerl, kalkıf gUn ve 

aaatlert ve kalkacakları rıhtımlar. 
Karadeniz hattına - Salı 12 de (Ege), Perşenbe 12 de (Cümhurl· 

yet), Pazar 16 da (Aksu). Galata nhtımından. 
Bartın hattına - Salı 18 de (Antalya), Cumartesi 18 de (ül· 

ıen). Sirkeci nhtımından. 
İzmit hattına - Salı, Perşenbe ve pazar 9,30 da (Uğur). 

Tophane rıhtımından, 
Mudanya hattına - Her gün 8,45 te (Maraka.t1 sistemi vapurlar· 

dan biri, Cumartesi ayrıca 13,30 da ve pazar 20 
de (Trak). Galata nhtımından. 

Bandırma hattına - Pazartesi, çarşanba ve cuma 8,15 te (Traklı 
ayrıca çarşa.nba 20 de (Olgen). cumartesi 20 de 
(Antalya). Tophane rıhtımından. 

Karabiga hattına - Sah ve cuma 19 da (Bursa). Tophane rıhtı· 
mından. 

İmroz hattına - Pazar saat 9 da (Tayyar). Tophane rıhtı· 
mından. 

Ayvalık hattına - Çarşanba 15 te (Saadet), cumartesi 15 to 
(Bartın). Sirkeci rıhtımından. 

tzmir sürat hattına - Pazar 11 de (Ankara). Galata rıhtımından. 
Mersin hattına - Salı 10 da (Çanakkale), cuma 10 aa (Etrüsk)· 

Sirkeci rıhtımından. 

Not ı 

Vapur seferleri f hakkında her tllrln malumat 
tolefon numaralan yazılı Acentelerden öğrenilir. 

Karaköy Acenteliği - Karaköy, Köprilbaşı 
Gala.ta Acenteliği - Galata, Deniz Ticareti Müd. 

binası altında 
Sirkeci Acenteliği - Sirkeci, Yolcu salonu 

aşağıda 

42362 

40133 
22740 

Şehir hatları vapurları kahve ocakları 
l/Haiiran/939 dan itibaren bir sene müddetle 
açık arttırma ile kiraya verilecektir. 

Arttırma 18/5/939 saat 14 de D~niızbank Kamara servisinde ya.· 
pılacaktır. (1500) liralık teminat lazımdır. Şartları öğrenmek için bet 
gün mezkur s!?rvise müracaat edilebilir. 

Nafıa Vekaletinden : 
Eksiltmeye konulan iş : , 

1 - Büyük Menderes tabilerin<len Çürüksu tlzeriııde yapılacak regil' 
litörle Sarayköy ovasını sulamak üzere açılacak kanal hafriyat ve sJJJ,J 
imalatı keşif hedefi <446.579ıo liradır. 

2 - Eksiltme 15/6/939 tarihine rastlıyaıı perşembe günü iaat 11 Ôe 
Nafıa Vekaleti Sular Umum Müdürlüğü su eksiltme komisyonu odasııı· 
da kapalı zarf usulile yapılaca-ktır. 

3 - İstekliler eksiltme şartnamesi, mukavele projesi, bayındırlı~ 
işleri genel şartnamesi, fenni şartname ve projeleri 22 lira 33 kuruş ınıJ' 
kabilinde Sular Umum Müdürlüğünden alabilirler. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin c21.613• lira • 16• kurıır 
luk muvakkat teminat vermesi ve eksiltmenin yapılacağı günden en '' 
sekiz gün evvel ellerinde bulunan vesikafarla birlikte bir dilekçe oe 
Nafıa Vekaletine müracaat ederek bu işe mahsus olmak üzere vesi"' 
almaları ve bu vesikayı ibraz etmeleri şarttır. 

Bu müddet içinde vesika talebinde bulunmıyanlar eksiltmeye ijti' 
rak edemezler. 

5 - İsteklilerin, teklif mektuplarını ikinci maddede yazılı saattell 
bir saat evveline kadar Sular Umum Müdürlüğüne makbuz mukabiliıl' 

de vermeleri lazımdır. Postada olan gecikmeler kaow eüi!mez. 

cl789• c332d 

Emlak ve Eytam Bankası İlanları 
............................. lmm ... B'!l .. .-

tcra dosya No. Nevi Gayrimenkulün mahalli Hesap t"t°' 

1 

r 

Osküd~ M~milştem"ilat . bir bap Boğaziçi Beylerbeyi Hııvuzbaşı 
yalının 24 hissede 21 his- caddesi eski 12 13 14 15 yeni 

38/ 51 . ' ' 
sesi. 17, 17, 20, 19, 19, 22 No. ıu IJ. ~6 

Bankamıza ipot:kli olup Üsküdar İcra memurluğunca yukarıda ıııl' 
maı:ası yazı.:ı dosya ılc 30/5/939 salı günü açık arttırma ile satılacak ol~ 

gay:rımenkulu alanlar arzu ederlerse banka bu gayrimenkul mukabiliP 
kendilerine mevzuatı dahilinde para ikraz edebilir. c26~ 

inhisarlar U. Müdürlüğünden : 
1 - Şartnamesi mucibince 2!50.000 metre düz beyaz kanaviçe kllp,t' 

zarf usulile eksiltmeye -konmuştur. 

II - Muhammen bedeli 38750, muvakkat teminatı 2906.25 }iradJf• ~, 
IH - Eksiltme 30/V /939 salı günü saat 1!5 de ~abata~ta Levazım Ş 

besi Müdiriyctindeki Alım komisyonunda yapılacaktır. 

iV - Şartnameler her gün sözü geçen şube ile İzmir ve Ankara 13~~ 
müdürlüklerinden 194 kuruş bedel mukabilinde alınabileceği gibi pil 

mune de görülebilir. 
1 

V - Mühürlü teklif mektubunu kanuni vesaik ile %7,5 güveıı~V 
parası makbuzu veya banka teminat mektubunu ihtiva edecek J<llP 

1
t 

zarfların eksiltme için tayin edilen günde eksiHme saatinden bir 59~e 
evveline kadar mezkiı.r komisyon Başkanlığına makbuz mukabili'll 
verilmesi lazımdır. w 

2 
;]~ 

Sahibi: Ahmet CemaleJdin SARAÇOöLU . 
Neşriyat mtldilrtl: Macit ÇETtN Da&ıldığı yerı Matbaa! EbUzıt>" 

.. 


