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Nafıa Vekilimizin riyasetindeki he1et azalan; 
Hitleria 50 ncl dofum 11h meruimiade 

Memleketimizi Temsil Edecekler 

Alman devlet reisi B. Hitlerin ( Berlfnde yapılacak mırufınde Jıl 
60 inci dolum yılı mUnaiebetlyle (Sollu 8 Undl aayf•m•ada) 

• 
lngiltere, Moakooa Hiikflmetile 
Yeni Bir Hava lttif akı mı Y apıyer? t;eld•rd• mlrekkw bir 

111rup; Alm•n devlet 
relelnl llldUrmek mi Diier Taraftan Sovyetlerin ne anlatma, nede 
~ett°=or: garanti istemediği fakat; yeni bir koll • 
DaUy Mlrror gazeteat Wilhelm.ı- emniyet ihdasında israr ettili bildirili 

haf en limanında ''Tlrpitz,, in denDe ( Y •Zt• 8 Gncli ••Jfllllllllla) 

indirilmesi Bll'B8U1da lıf. Bitlere kar- ------------------;;~il ~ mtlrekkep bir grupuı& h k: R 8 ABA H 
buırlanue oldup bir auikast t.e§eb
bUalbıthı 31 martta Alman gizli tet
killtı tarafmdaıı meydana çıkanl • 
cbimı yazmaktadır, Alman devlet 
relainDı WWıeJmebafeııe gelmeain 
aen biru evvel zabıta memurlan 
Umanın rıhbmlarmda otomatik ta
bancalarla mUseUib lld Çeki yakaJa. 
mlf)ardır .. 

Ayni zamanda deniz te?.8'Ahla
nnm clvarmdakl evlerden birinda 
ppdan bir bukuı da: mfllellAh ve , ......... ~ .... ) 

IJaıand6r6cQ Bir Bildnço 
lapanyanm sahne oldviu dahi

n Nia,manın .. azin bilinçoau m. 
aanllfa mo:lern har'blerde aaker
den ziyad~ ıivil balkan kU1'baa 
aittifinl Öfretti. Filvaki Madrid
den selen bir telırafta lapan:rol 
dahili harWnde ( 450.000) muhari
he mukahil (750.000) al.ti &ldD.tfi 
Wlclirilmekteclir. 

Demek ... ,.. ld ... .wı;r. .... 
perler ............ emla Wr melce 
olaa.lc ... ........... - maclhitl 
cephelerin ıerbiade :rapdaoak. 

Vasiyet ita merkezcle lkm 
"ımatlalca dlriteceilm ........ ~ 
hiç olma .. ia ..... 1ebtl.n.u. 
........ Cocakl...U. ......... ...... 
lerlne MI~_, 
A. C•llAUDDIN ~ 
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İngi izler Tarafından 
Hazırlanan Yeni Plin 
g;r İngiliz Süvari Bölüğü Paşa

bahce Sırtlarını Tarayacaktı 
1 ---c:> cc:::w=----

Yusuf bey son haber karşısınd-ı 

biraz teUi.şlandı Şefık beyin sözünii 

birden kesti. Kol saatine göz atarak 
sordu: 

- Doğrumu acaba bu, d\!di. H: 

ğer öyle ise kuvvetimizi ikiye ayır
mak, vakitli davranmak Hlzını. 

Kahveci tlyas, Refik beyin cevap 
vermesine meydan bırakmadı ve: 

- Yüzbaşım, dedi. Bu ha•:adisin 
bir başka türlüsünü ben de işittim 

hisarda. Evvelki akşam Çekme kö
yünden bir İngiliz süvnri bölüğü gel 

dl bizim oraya. Elmalıya çıkacakla
nnı ve Paşabahçe ile Çubuklu ı,ıırt-

lannı tanyacaklannı söyledi bölü
ftln tercUmanı b'Ula. 

- Kilist!nin sokağında siliı.h ça· 
tıları vardı amma, merak edip bak· 
madım. Bölük mUdUr, takım mıdır 
bilmem. 

- Beraber insek köye, anlıya

maz mıyız acaba ne tarafa gidecek
lerini? .. 

Süleyman aklına bir şey gelmiş 
gibi birden silkinmişti ve: 

- Kara Mehmet, demişti. Ben, 
iskeledeki Yunan kumandanlığınn 

vesıkamı imza ettirirken bizim kö· 
yün lafı oldu amma pek iyi anlıya-

madım doğrusu .. Senin köye inmen 
olmaz. Yabancı olduğun için şüphe 

lenir, tutarlar. Söyle bana, niçin an· 
lamak istiyorsun bunu. 

İşin doğruc;unu bu hem~eriye 
söylemenin muvafık olup olmıyaca
ğını düşünmeğe başlamıştım. Tam 

TKftlSA•AH 

Tifo için 
Esaslı Tedbirler 
Alınıyor Diyor ki ı 

--
Bu husust belediye h -
kimi rin de yeni vazi

f ler verlldl 

Bir mahalle halkı s ka
tardan şikayetçi 

Kasımpnşada, Hacıhüsrev ma
halle inin çeşmesinden su doldur-

tstanbul belediyesi, yaz ınüna- mamıza ;mkan yok. Sakaların 
sebetile herhangi bir tifo salgının~. şerrinden su alamıyoruz. 
önlemek rnaksadile şimdiden tedbir-
ler almaktadır. Belediye Sıhhat mu- Hayvanlarını elektrik d'irek
dürlüğü şimdiye kadar gıda mad· lerine bağlıyorlar, çocuklarımı-

zın bu hayvanların bir tekmesile delerinin tahlili, imal ve satışının 
.. k b · t l d''kk. han ve sakat kalmaları bir gün meselesi mura a esı, o e , u an, , . . 

1
• t" 

b k • dal t ft' · cktcpler oldu. Mahallemızın se ame ı na-e ar o arının e ışı, m - . 
de aşı tatbiki ve esnafın üç ayda. biı· mına ~u. ~ale artık bır nıhayet ve-

. · ·ı aı·k d olmakta rilmesı Jçın dikkat nazarı celbet-muayenesı ışı e a a ar . . 
"d" 

1 
menizi sayın gazetenızden dıle- ı ı ı. . 

Bu işlerde dahıı. faydalı olur mü- rım. 
lahaznsile bu vazifeler belediye he· Abdullah Çolpan 

kimlerine devrolunmuştur. j • • l 
İstanbul ve Beyoğlu tebhirhanc- T ram vay şırketı 

)erinin de kuvvetlendirilmeleri mak- . • • 
sadile yeniden üç kamyon ve iki a- 35 hın lıra 
rab:ı verilmiştir. T • k 

Bundan başka gıda maddelerinin azmınat Verece 
teftiş işi de "müracaat hekimi" na- Asliye beşinci hukuk mahkeme· 
mı verilen muayyen doktorlara ve- si dün çok dikkate değer bir dava 
rilmiştir. Bu hekimler her gün lo- hakttında karar vermiştir. Davanm 
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• Fransız - it lyan müna-
e lZ iiessese- sebatındaki gerginlik 

!erinde yapıla-
cak değişiklikler 1 

Denlzyolları ve limanlar 
umum mUdürlUklerl 
Öğrendiğimize göre yeni kurulan 

Muhabere ve Münakale Vekfiletine 
bağlanan müesseselerin ibazıların
da mühim idari değişiklikler yapı
lacağı anlaşılmaktadır. Bu kara
ra göre Denizbank liiğyedilecek 
ve·yeniden ihdas edilecek Deniz 
Yolları Umum Müdilrlüğü ile De
niz Ticaret Müdürlüğü tarafından 
idare edilecektir. 

Limanlar Umum MüdiirlüğUne 
Rauf :Manyas Deniz Yolları Umum 
Müdi.irH\ğüne de Üsküdar tram
vavları müdürıi İl,t lıim Kemal 
Ba;·bara tayin edihni~lerdir. Ha -
len ve Denizbanka bağlı bulunan 
kôrf ez vnpurları ve romörkörcü
liik Deniz Yollarma; klavuzluk; 
Liman işletmeleri, Deniz Ticaret 
Mi.ıdiırHiğü, Limanlar Umum l\lü- 1 

dürlüğüne bağlanacaktır. 

A mavutıuğun mukadderntnu 
İtalya krallığına bnğlnmak 

için toplanan faşist kongresinin hi· 
tamından sonra İtalyan Başvekili 
Mussolininin Venedik sarayında. sö '! 
lediği nutuk, gcrp demokrasilerinin 
son zamanlardaki faaliyetlerine bir 
nevi mukabele teşkil etmektedir 
Bilhassa bu nutuk içerisindeki bazı 
cümleler, ifade ettikleri mana ve te~ 
lid edecekleri akisler itibarile şaya· 
nı dikkattir. 

kanta ve sair mnhallerden nünıune
Jer alacak ve bunları belediye ki{ll
yahanesinde tetkik ettireceklerdir. 

Tahlisiye ile Yalova kaplıca -
lnrı ayıı birer idare haline getir.i
leeeJ<tir. Denizbankın bundan bır 

mevzuu şudur: muddet evvel hazırlanmış olan 

BEl.lIDIYEDE: 
Söze Şefik bey de karışmıştı. Yi· 

ne harlta. açılmış, Uç baş bir araya 

toplanmıştı. Biz de o sırada bomba
lan paylaşmış, boş saml•khm gom-

o esnada köyUn içinden bir eı şakır- Noksan ekmek çıkaran 

Birkaç sene evvel Şişhane yoku· kad.rolarında y<'ni bnş~an tadilat ı 
şunda bir tramvayın yoldan çıkarak liizumu göri\Jmü oldugundaıı An
devrilmesile husule gelen facia sı - karada yeni kadroların hazırlan -
rasında üniversite talebelerinden malarına başlaııılmıştlr. 
Abdullah isminde bir genç kazaze • Vekfllet Deniz.banktaki memur
deler arasında bulunmuştur. Birçolc ların yeniden sicillerini istemi, tir. 
kimselerin öldüğü ve ıığ.r surette Buna göre memurlar arasında ye
yaralandığı bu hddisede Abdullah:ı. ııid~n değişiklikler yapılacağı zan
tesadUfen hiçbir şey olmamış yalnız neclilmektedir. Muhabere ~e Mü
bu gencin gözleri önünde cereyan e- nakale Vekaletinin yeni teşkilat 
den acıklı hfıdiscdcn dolayı bir bulı proJ·ec:i bugi.inlerde Biiyük Millet 
ran neticesi olarak bütün sinirleri 

Bu nutukta esaslı iki nokta na
zara çarpmaktadır. Bunlardan bir 
tanesi Roma - Berlin mihveri dev
letlerinden ıtalyanın her hangi bir 
tesir altında kalmadan yoluna es
kisi gibi istikbalde yürüyeceği hak· 
kında olan fikirdir. Yalnız burada 
tayin ve tesbit edilecek iş, ltalyanın 
yürüyeceği yoldur. Bu yol ne olabi
lir ve nereye gider? .. t tc bütün me
sele buradadır. ıtalyanın emelleri ne 
olursa ol<1un bugün hadigelere ittiba 
mecburiyetinde olunursa Mussolini
nin sözleri bu hususta munyyendir. 
Garp demokrasilerinin :A.kdenizde 
faşist tevessüiln ilk kurbanlarından 
olduğunu beyan ettikleri Yugoslav
ya ve Yunanistanın ve dolayısile di· 
ğer Balkan ve şarki Akdeniz devlet· 
lerinin istiklaline riayet edeceğine 
dair verilen teminat hususi bakım
dan müsbet bir neticedir. Yalnız bu 
teminatın tutulması da ~ütekabil 

büsnüniyete bağlıdır. Şarki Akde
niz ve Balkanlardaki statükonun id.:ı 
mesi ve sulh halinin devamı da bu 
hakikate istinat etmektedir. 

mek üzere toprak kazıyordulc. An
sızın Yusuf beyin gür sesi isitildi: 

- Silah başına arkadaşlar! .. 
Hemen toplandık, sıralandık Yu 

suf bey kuvveti ikiye bölmüş, bizim 

bulunduğumuz kısmı kendine ayır

mııru. Diğer kısmı da Şefik ve Refik 
beylerin emrine vermişti. Sırası gel-

mişken söyliycyim. Refik ve Şefilc 

beyler iki kardeşti. O zamanlnr Be

yoğlu icra memuru olan Hacı beyin 
oğullanydı. Memleket istiklaline ka

VWjtuktan sonra Refik beyi (Bafra) 
da mUddeiumumi olarak görmü.s-

tüm. Bir zaman sonra da, yine Baf
rada av e nasında bir kazaya kuı -

ban gittiğini <iğrenerek cok eseflen
miştim. Şefik beyin de bir kaç sene; 

evvel tekaüt olduğunu ve Bursada 

tayyare sinemasını işlettiğini işit

miştim. 

Yüzbaşı, o gece için Refik beyi 
karde i Şefik beye muavenet etmesi 

için bırakmamı§, ayırdığı kuvvet~ 

kahveci llyas ifo dört arkada5ını da 
katmıştı. Ve: • 

- Haydi bakalım. Söyledikleri· 
mi unutmayın ve dilşmanı kabil ol

C!uğu kadar köye yakın yerlerde kar 1 
11lamağa çalışın. Allah size de, bize 
Cle muvaff akiyet versin. 

Duasilc selametıeyip u~rlamıs· 
b. 

Biraz sonra biz de yürüyüse ba~ 
lamıştık. Ortalık karaı ırken Pasa-

bahçesinin gerisindeki son sırta var
mıştık. Bulunduğumuz yerden kö-

yün bir kı mı ile köyden Poloneze 
çıkan yol apaçık görüniiyordu. Yu-

suf bey bizi sırtta bırakmış, yola in· 
mişti. Biraz sonra da yanımıza gel
mi~ ve: 

- Kara Mehmet, demişti. Yol 
llzerlnde taze ayak izleri bulamadım. 
Bu heriflerin sahilden Çubukluya 
gftmelerl, oradaki bölUk ile bil'lcşip 

1bera.ber yOrCJva e geçmeleri ihti
mali de vardır. Haydi siliilılarını bı
rak. Köye kadar bir yollan baka
~· Biz burdayız. 

Tam yirmi dakika sonra, J?a§a
bahçeslııln kenannda fcllm. Tt•sadüf 
karşıma Ermeni koyUnde bıçkıcılık 
F&pan Süleyman adında tnnıdık bir 

hemşeriyi çıkarmıştı. Yanına so
kuldum. Selamlaştıktan sonra da 
sordumr 

- Ne tarafa gidiyorsun .suıey
man T .. 

- Ermeni köyilne Kara Meh
ıned. Ne işin var senin buralıı.rdn?. 

- Sorma elmdi onu. Paşabuh

çesinden mi geliyorsun 7 .. 
- Evet ... 
- Köyde yürüyüge hazırlanan 

'61r •öIOk var mı kf'I •• 

tısı arkasından da: - Zito !.. sesleri fırıncılar 
koptu. Ve hu şakırtı ve sesler devam 

ede ede bizim bulunduğumuz istik?.
mete doğruldu. Biraz sonra da yo
ku§un nihayetinde bölüğün başı bir 
karaltı halinde görUndU. Artık işm 

anlaşılmıyacak yeri kalmamıştı. Ge
liyorlardı ve beklediğimiz yoldan 
geçeceklerdi. 

Hem koşuyor, hem konuşuyor
duk SUleymanla. Birkaç kelime ile 
vaziyeti anlatmu;tım ona da. Beş da-

kika geçmemişti bile aradan, yol fi. 
zerinde Yusuf bey karşımıza cıkı;ıı:j 
ve sert bir se le bağırmıştı: 

- Kimdir o yanındaki Kara. 
Mehmet? .. 

- Yabancı değil yUzbaşJm, bir 
hems<'ri. 

Demiş ve yanına sokulmuştum. 
Gördilğümü, işittiğimi anlatmağı. 

llizum kalmamıştı ki. El şakırtıla
rı, zito feryatları bir uğultu halin-

de bulunduğumuz yere kadar eri -
şiyor, i itiliyordu. Süleymanın, şüp-

helenilecek bir adam olmadığını an
lıyan Yusuf Bey gülerek: 

- !ster kal bizimle. İster git yo
luna. Yalnız geri dönmek yok. 

Demig, önilmUze düşmüştü. lki 
dakika sonra ben de cephanemi be-

lime sarmış, tilfeğimi eJimc alınış • 
tım. Silleyman da askeı:l;en iyi bom 
bacılık öğrendiğini söyliyerek biz~ 
kntılmış, vcrdıgım iki bomba ile sa. 
ğıma uzanmıştı. 

Yusuf Bey bu de!a, geçenJ<inden 
daha cüretli davranmıştı. Beni kö-

ye gönderdikten sonra, arkamdan 
kuvvetimizle bırlikte yavaş yavaş 

yürümüş, köyün hemen homPn ke
narı sayılan bu nokta) a kadar iler
lemişti. Sesimizi, soluğumuzu kes 
miş, gözlenmizi yolun dönemeç nok
tasına dikmiş bekliyorduk. 

Paşnbahçe rumlarının çılgın çığ-
lıklaı ı, 1 ·ırtıları kesılmişti ar 

tık. Hafif Hafif es n rüıgann sal
ladığı dal '-'c fundaların tatlı hışır. 
tılanndan başka etrafta çıt bıle yok 
tu. Ah se\ gilı dınleyiCllerim, ne tat
lı, ne heyecanlı geçiyordu o anlar 

bilseniz. Hepimız sevinçlerimizden 

çırpınmak, avaz avaz bağınp sıçra
mak istiyorduk. Yapamıyorduk ki. 

Sevınçlerimizi yüreğimize göıumilş, 
biz de sanki topraklara gonıülmilş. 
tük. Sessiz, hareketsiz, sinmiş bek-

liyorduk. Bilir misiniz, sevincini iz 

har edememek ne gUç oeydir. Ne ka· 
dar da sıkar insanı. 

Nilıayet kara ka.raltılo.r yaklas
mış, tanı ı uz sahamızn epeyce gir-

mi~lerdi. Yüzbaşı Yusuf Bey heye
canından kolumu çimdikler gibi sık
Dll§ ve: 

- Haydi Kara Mehmet. Demiş
ti. Savur .i.şaıet bombasını ... 

lDevamı var.J. 

Belediye müfettişleri tarafından 
fırınlarda. yapılan sıkı bir kontrol 
neticesinde çoğu Kumkapıda olmak 
üzere 20 fırında noksan ve nizam
nameye uygun olmıyan ekmekler 
görlilmUş bunlardan 1515 kilosu mü 
sadere olunmuştur. Müsadere olu
nan ekmeklerden bir kısmı Darüla
cezeye gönderilmiş, bir diğer kısmı 
da satılarak parası ayni müessese
ye verilmiştir. 

Belediye mürakipleri ve tktısat 
Vekaleti kontrolörleri tarafından ya 
pılan teftişler neticesinde de pazar
lıksız satış kanununa. muhalif hare
ket eden 15 esnaf 20 lira para ceza
sına mahküm edilmişlerdir. 

sut derdi hallediliyor 
Vali ve belediye reisi doktor Lfıt

fi Kırdaı· lstanbul süt meselesini 
tetkik ettirmek maksadile Ankara Zi. 
raat 1'~nstitüsü profesörü doçentle
ıinden miirekkep üç kişilik bir he
yet davet etmi§tir. 

Gelen heyet Ankara Ziraat J<~ns· 
titüsü profesörlerinden ve Sütçü • 
lük mütehassısı Lihtenbergerın ri
yaseti altında doçent Ekrem Rüş • 
tu ve Devlet Ziraat kurumu Süt -
çülük mütehassısı Fikret Çağlarda!ı 
müteşekkildir. 

Bu heyet İ tanbuldan Ziraat 
müdüriyeti sütçülük muallimi füfat 
ve üveysin iştiı akile kuvvetlendiril 
mi§tir. 

Dün vali ve belediye reisi dok
tor I...Utfi Kırdarm riyaseti altında 
umumi bir toplantı yapılmış ve süt 
meselesinin halli için yapılacak fa
aliyet programı tesbit olunmuştur. 

Ankaradan gelen heyet şimdilıY. 
süt meselesi bilhassa süt istıhsali 
unsurlan üzerinde esaslı bir tetki
kat yapacak, 1stanbulun süt açığını 
ve bunun temini yollarını derpis e
den bir rapor hazırlıyarak belediye 
riyasetine verecektir. Vali ve bele- 1 

diye reisi bu raporu tetkikten son· 
ra siit meselesinin kat'ı şekilde hal
li için bir karar verecektir. 

C z 1 ndırll n n f 
Son üç gi.in içinde Adalar kaza

sında belediye talimatnamelerin ! 
riayet etmiyen 8 esnaf cezalandırıl
mıştır. 

Vali Beşlktafl 
Vali ve belediye reisi doktor Lfıt

fi Kırdar, Beşikta§ta Çocuk bahı;:e
si haline getirilen Abbasağa mezar
lığına giderek tetkiklerde buJun 
muştur. 

Deniz hamamları 
lstanbul belediyesi, yaz mevsi • 

minin yaklaşması hasebUe deniz h:ı 
mamlnrı meselesile meşgul olmıya 
başlamıştır. Şehrin münasip yerle
rinde hamamlar inşası için icap e
den tetkikat yapılmaktadır. Bu sew 
ne birbirine sık mesafelerde birçok 
hamamlar yapılmasına musaade edi
lecekt~ 

Meclisine verilecektir. 
bozulmuştur. Bu vaziyet kar5ısınd.ı ~ ~.~""'"""'f"V\.f"V'."""f'V'-At°'"""""""1V'""""""" 
tahsili de terke mecbur olan genç 
eski tramvay şirketi aleyhine 35 
bin liralık bir dava n~.rnıştır. tşb 

bu dava dün neticelenmiştir. 
Tabibiadil tarafından muayene 

edilen gencin hnkikaten rnevzubalıis 
hadiseden daimi olarak mııHU kaldı
ğı anlaşılmıştır. 

Suçlu avukatları bu işde şirke
tin suçu olmadığını iddia etmişler, 
fakat mahkeme neticede tramvay 
şirketini Abdullaha 25 bin lira mad-
di ve 10 bin Ura da mane\'i olmak 
üze.re 35 bin lira tazminat vermeğe 
mahkum etmiştir. 

Eski Adliye sarayı 
enkazı 

Yanan Adliye binası enkazınm 
müteahhit taı afından kaldırılamı
yacağı anlaşıldığından Maliye Ve
klileti enkazın ne suretle ve ne şe· 
kilde kaldırılabileceğini Milli Emlak 
müdürlüğünden sormuştur. MUaUrı 
yet şimdi enkazın ne şekild~ ve '!!'.e; 
kadar bir 1 'U"a ile kaldınlabıleceg1· 
ni tetkik etmektedir. 

İstihbar ettiğimize göre Milli Em
lak müdiirlüğii bu emlflki bizzat kal
dıracak ve bilahare masaıifat mü -
teahhitten alınacaktır. 

Muhabere ve Münakale 
Tankların y naşması için ve ki i şehr · mize veli yor 

madeni bir iskele Muhabere ve münakale vekili 

Adalara Su 

yapılacak Ali Çctinkayanın bugünlerde şehri-
Adalarda su tanklarının yanaş- mize gelmesi muhtemeldir. Vekil 

ması için yapılması kararlaştırılan şehrimizde birkaç gün kalacak ve 
iskelenin mndende yapılma~ı mu- deniz müesseselerinde yapııacak ye· 
karerdir. Bunun sebebi maden tara- ni teşkilat esasları etrafında bazı 
:fının lodos ve meltem rüzgarlarına tetkiklerde bulunacaktır. 
nisbeten dnha kapalı olmasıdır. yaşlı hekimler için 

Yapılan hesaplara nazaran Ada- j·u··bı·le 
lardaki su tesisatı belediyeye (150l 
bin liraya malolacaktır. Belediye bu Türk hekimleri dostluk ve yar • 
parayı tamamen hazırlamıştır. dıın cemi) eti idare heyeti cemi-

Adalaı a verilecek su Elmalı su- ~et fızasına mah us olmak üzere bir 
yudur. İstanbul belediyesi irtikbal- çay verilmesine ve yaşlı mcslektaş
de Bo tancıdmı ve denizin altından !ara jübile yapılmasını karar altı
geçecek borular vn ıtasile Adnyn na almıştır. 
su verilme ini derpiş edecektir. Sco l. bin ına v zly d 

--- dildi 
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Unkapanında maili inhidam gö
rülen üç evin yıkılmasına ve iki e
vin de ryi bir şekilde tamir ettiı il· 
me~inin sahip] rine tebliğine daimf 
encümen t:u afından karar veril -
miştir. 

DU kUnleravl rtablpll-ı 

Dlişkünlerevi sertebabetine ila
vei memuriyet olarak müdür doktor 
Bekir Zafir t ~in cdilmistir. , _______ , 

TAKVİM 
,.,. ............... ~ ••• , ...... ıANJ 

16 Nisaa 1939 PAZAR 

Hicrl : 26 Sefer 13S8 
lt••l ı 3 Nisan 13SS 

Kaa : 160 

Lale Mevsimi 

Detı.ı aaati. 5,18 

Ôtl• ı 12,14 - fk.i•df ı 1S,S9 
Akta•• 18,"9 - Yat.ı ı 20,26 

ı ••• ıı ı 3,30 '-______ ,, 

Denizbankın Satiye şirketinden 
140, uJ u fazlasıle satın aldığı 

Salı pazarındaki binanın satış i~inin 

kanun uz bir şekilde yapıldığı ileri 
sürulcrek Sııtie şirketi aleyhine De
nizbank tarafından bir dava açıl

mıştı. Birincı tıcnret mahkemesinde 
yapılan davadı.ı, Satie şirketi vekil
leri ıkınci ticaı et m. hl<t>me ıne nıı.1 
racaat ederek mahıyeti ıtibarlle bu 
davanın ticaret mahkemelcrindeı:ı 
alınarak hukukta rüyet edilmesini 
istemişleı dir. Mahkeme bu iddiayı 
Denizbanka bildirmi tir. 

Denizbank nk ı · iddia ederek 
ticaret mahken ıın kanunen bu _ ... 
davaya baknın:-. ,,.'1l'P ettiği nokta -
sında ısrar etmıştir. Mahkeme bu 
hususta bir karar vermek üzere 
her iki tarnfm da iddialarını tet· 
kik ctmekteflir. 

Avrupa trerİlerlnln 
t rlfelerl de§lşiyor 
15 mayıstan itibaren konvansi

yonel trenleri şehrimize 6,45 de ge
lecek, 22,30 da hareket edecekler w 

dir. Bundan başka gkspresler de 
7,22 de gelecek, 22 de hareket ede
ceklerdir. 

Bu suretle şimdiki halde şarki 
Akdenizdc ve Balkanlardaki de\'· 
!etlerden Mussolininin ilfın ettiği ve 
haklarında gayet açık olan kararlı 
ve azimli dii manane hareket edece· 
ğini bildirdiği devletler yok gibidir. 
Halbuki ttalyan başvekilinin nutku· 
mm hitamında kendisini dinli:/ n 
belki kırk binden fazla ltalyanın hep 
bir ağızdan: "Kahrolsun Fransa! 
Parise, Kor:sikaya, Tunusn !,, diye 
bağırmaları manalı bir harekettir. 
Şüpl}e 'z ki halk kütlelerinin herhnn 
gi ufak bir amil neticesinde de ba· 
zan feverana kapıldığı vakidir. Fa
kat sistemli bir surette muayyen bir 
hedefe doğru tahrik edilen ve sinir· 
leri gerilen bir milletin nazarında 

düsman telakki edilen millet, hakiki 
bir düşman olarak ortaya çıkar. 1şte 
Romanın isim tasrih etmiyerek mü
nasebatta bulunduğu devletlerden 
bir kısmını nçık olarak düşmanı o· 
larak tavsif etmesi ' e dolayıs:ile düş 
manca hareket edeceğini bildirmesi 
de bu nutkun ikinci esaslı noktasını 
teşkil eder. 

Hadiselerin s<:>yri gittikçe komşu 
iki Jatin devlet arasında doldurul ~ 
ması yavaş yavaş güçleşen bir uçu· 
rum açmaktadır. Hele, Fransamn 
cenubu garbinde Pirenelerin orta • 

sında duran ve yeni bir latin dev
leti olan ye';ıi İspanyanın da Fran
snya fazla müzahir olmadığı da na .. 
zarda tutulunca, f talyanların hare· 
keti daha manalı bir mahiyet alır. 

Uzun müddet Akdenizde ve Av .. 
rupadaki tefevvuk yarışında üstün 
duran Frnnsa, İtalyanın nazarında 

nüfusuna nisbetle muazzam bir im
paratorluğa anhip, zengin ve Akde· 

nizin karşı tarafındaki Afrika ülke· 
lerinde haksız yere cesim servet 
membalanna malik bir devlet ola. .. 
rak durmaktadır. 

ıtalyanlnrın emellerine Fransız 

matbuatı karşılık olmak üzere, Ro· 

manın bu husustaki faaliyet ve ta• 
sav\'uzları ne olursa olsun sulhli ko· 

rumn yolunda yürüyeceklerini ve itf, 
dalin millf'tlerin ınüna ebetlerinde 
en iyi bir teskf n çaresi olduğunu ileti 
sürmektedir. Fakat her iki komşu 
millet arasında fikir ve emel itibarile 
bir uçurum açılmıştır. Bu uçururrı., 

ortada mevcut gerginlik ve a.sabl• 
yet neticesinde, muazzam bir sav~ 
mezarı da olabilir ki cihan nazarın· 

da buna kalkışacak devletler büyük 
bir mesuliyet altında kalabilirler. 

Fakat kütleler arasında uynnan, 
yalan tahriklt ve hırs kolay kolaY, 
sönmez. Mesul devlet adamlannın, 
içten yanan bu ateşi parlamadan 

söndürmeleri 18.zımdır. Yoksa her 
iki taraf için ufuk karanlık, istikbsl 
mliphemdir. 

Dr. Reşad SAGA Y 
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- Dünyayı nasıl görüyoraunu~? 
- Tayyareden. 
- Ne gibi!! 
- Uçuyor gibi. ... - ... 
Kadıköy vapumnda iki ki~i ara-

ııftnda: 

- Duydunuz mu? Arna·nıtluk 

ltalyaya bir sıçrama tahtası ola
calonış. 

- (Dalgın bir halde ) : Ne dedi
niz; Tahtakale mi? 

- Hayır eli.Ilım: Sıçrama tahta-
sı ... 

- (Biraz durarak) : Bırakınız 

şu çekirgeyi. 

"" Kadıya asker efendi fırtınalı bir 
havada kayıkla Bcb:?kten Beylerbe
yine geçerken telaşla : 

. 

Kayıkçı - Ne telaş ediyorsunuz. 
Hiç., bir Kazasker efendi hazretleri
nin kayıkta boğulduğunu işitilmiş 

şey midir efendim?!! 
Kazasker - İşitilir diyo telaş 

ediyorum ya! oğlum. 

• Tramvay duraklarına konan ka-
fesli çöp kaselerine bakarak .. geçen
lerden biri: 

- Yüksel ki yerin bu yer değil. 
dir !,. 

Semih Mümtaz S. 

POLiSTE: 

Tahta ile başından 
yaraladı 

Fenerde Çivi fabrikasında ça-
'lışan Dursun ve ayni fabrikada bu
lunan Kiizım ile arkadaşı Ahmet 
arasında dün bir kavga çıkmış ve 
Dursun her iki arkadaşını başla

nndan tahta ile yaralamıştır. Za
bıta işe eJ koyarak tahkikata baş

lamıştır. 

Ehllyetslz arabacının 
başına gelenler 

Küçükpazarda oturan ve ehli
sctşiz araba kullanan Ferha~ dün 
kullandığı beygirlerin ürkmesiyle 
..ırabadnn düşlip yaralanmış ve te
da.vi altına alınmıştır. 

Portakal a . ırken paraları 
a,ırmıt 

Taksim Mangnsnr - caddesinde 
oturan seyyar esnaf Musadan por
takal almak bahanesiyle elli ku
ruş dolandıran sabıkalılardan Mus 
tafa oğlu Sadeddin dün yakalan
mıştır. 

Denizde bir kaza 
Yemiş iskelesi sanclalcılarından 

Sadık dün paçavra yilklediği san
daliyle kalafat yerinden Kağıtha
ne-ye ge~mekte iken Emin kapta
nın idaresinde, Sevim motörli hız-
la çarparak sandalı parçalamış

tır. P-0lise müracaat edildiğinden 
tahkikata başlanmıştır. 

B•hktan zehlrlenma 
1 Kuşdilinde Kurbağalıderede 

oturan Hayriye dün seyyar bir 
esnaftan aldığı Torik balığını ye
dikten sonra zehirlenme alfı.imi 
göstermeğe başlamıştır. Hayriye 
derhal polise müracaat ettiğinden 
tedavi için hastahaneye kaldırıl
mıştır. 

Yt:NfSA.aAH 

Köroğlu Kendisini Gösterdi 
Köroğlu Birdenbire Sırtındaki Çoban Gocuğunu 
Atarak Kendini Belli Etti Ve Atını Mahmuzla

dığı Gibi Ayvazla Gözden Kayboldu 
-9-

Ka.saphaşı brll<i yine itiraz edecekti. Fukat ko
yunlan ucu7..ca ele geçirınPyi ümit ettiği için çobana 
ters cevap \'ermc•k istemedi, razı oldu. Az sonra ka
sapbam l\lısır eşeğine, Köroğlu ile Ayvaz da kır atm 
sırtma binmiş oldukları h:ılcle yola çıldılar. ibrahim 
ağa çaymna ,·ardılar. Kasapbaşı sordu: 

- Nerede senin koyunların? 
Köroğlu, 9ohanm kendi i i~in ayırmıs olduğu 

yirmi koyunu gi>stcrdi: 
- itte! Şu yanda .. 
Kasaphaşı Mısır eşeğini o yana ~evirip gitlerl<en 

Ayvaz sordu: 
- Dört boynuzlu lrnç ta bunlarııı ar~suıcla mı 'l 
- Hayır.. Dört boynu7lu koç burada değil, 

Çamhbeldedir . 
- Çamlıhcl nerede? 
- Boluda .. 
- Boluda mı? Halbuki sen bana burada demiş-

tin. 
- Sen ona bakma! 
Böyle deyip bir hamlede sırtına geçirmiş olduğu 

~han gocuğunu attı. Ay\'az, çoban sandığı adamın 
kocaman kıltçh, haydutvari biri olduğunu görünce 
aktı ha~ından ~itti \'e avazı çıktığı kadar haykırdı. 
Kasapha~ı gı·ri llöııdüğii zaman gördüğü bu manzara 
karsısında dona kalllı. Köroğlu kır atını bir mah
muzladı. Sonra kasaphaı;ıya dönclü. Bakalım ne söy-
ledi: :" 

• Kasa.başı kasabaşı, 
Sürü senin Ayvaz benim: 
Söyle Ayvaz senin neyin? 
Adını duyduğun Köroğlu beniro .. 

" •• 
Şimdi hır a4 tozu dumana. katmış oçuyontu. 

Kasapbaşı ile öteki ~oban arkasından şa5lnn ~5km 
bakınıyorlardı. 

Neden sonra kenclilerine geldiler. Kasııphaşı 

§lmcli et kokulu lmnlı parmaklarım saçlarma sokup 
c;rkiyor, tutam tutam sac; koparıyordu. Bir taraftnn 
da : 

- Mah\·oldum, mahvoldum! diye söyleniyordu. 
Ayvazın idare ettiğim malı, mülkü ve bende bulu
nan parası da gidecek. Ah, Allahın belası olan fU 
Köroğlu kılıçla mı olur, topuzla mı olur; Ayvaz de
nilen belayı gebetiverıeydi kendisine yüz altın ve
rirdim. Çünkü bu takdirde vasisi bulunduğum mal 
,.c mülkü doğnıdan doğruya bana intikal ederdi. 
Halbuki şimdi bir kaç sene sonra büyüdülden, Han
yayı, Konyayı anladıktan sonra yal<ama asılıp bun
ları isterae ne yaparım? 

Aman yarabbi, ben ne budala, ne 18.ftan anla
maz, ne kafasız in.'>ftnınt!;lnn •. Ayvaz denilen belayı 
çoktan öhür dünyaya gönclerecek yerele bunu yap
madım da başıma bu beliların gelmesine sebep ol
dum. Eyvahlar olsun! Ben ne yaparım timdi, Çare 
yok! Ne olursa olsun mutlaka onları bulmalı, hem 
Köroğlu beliisını, hem de Ay,·azı öbür dünyaya gön-
dermek lazım. Dövünmenin faydası yok .. Derhal ite 
giri~meli! 

Kasaphaşı, gözlerini Köroğlunun atının kaldır
clıl;;'1 tozlar<lan bir türlii ayıramıyan çobana döndü. 

Onu S(jyle bir :tartaldadı. Enine, boyuna, l\la..~ah 
dağ gibi bir delilmnb idi. Yırtık giimleğinden tun~ 
gibi bir yumak adale fırlamıştı. Bu adam öyle bir iki 
kişiyi değil, hea on kişiyi luıhlıynhilccek kabiliyette 
görünüyordu. 

- Çoban, bana bak! eledi. 
Çoban gözlerini ona. çevirince devam etti: 
- Yiiz altın kaza.nmak ister misin? 
Yüz altının o zamanki manası, bugünkünden 

tnisbiitiin başka idi. Yüz altın o 7.arnan, bir servet, 
bir hazine ifade e<liyonlo. Çoban bunu duyunca göz
leri ~aldı: 

- l<.:lbct isterim ..• Bunun için ne yapmak Ji.ıım T 
- Hemen bir ata atlıyarak Köroğl0nun peşine 

düşeceksin. Ona yetİfecek, hem kendisini hem de 
birlikte kaçırdığı Ayvazı temizliyeceksin 1 

Çı0ban külihını sol tarafa e~erek kafasını l;la§ıtlı: 
- Yüz altın fena para değil .•. Fakat canunı yüz 

altına de~işemt•m .• 

- Korkma, bt'nim nüfuzun çoktur. Kadıyı para. 
Ue elde ederim. Bilakis Köroğlunım koyunlarını al
mak için sana hücum ettiğini, senin sırf nefsini mii
dafaa etmek için çarpışmağa mecbur kaldığına dair 
yirmi tane yalancı şahit bulmak, benim için i~den 
değildir. Ustelik bir haydudu öldürdüğün i!"in müka
fat bile aJırsm. 

- Hayır, hal,r •• Ben onu dül'jünmiiy-0rum. Be
nim düşüncem, bamba§ka bir §eydir. Köroğlundan 
korkuyorum. Çünkü o adam, öyle senin bilditin ai
iahşorlardan değildir. Onunla ben baş edemem. Onu 
öldüreyim derken, öbür dünyayı ben boyhı.r1m. Neme 
ge~k! 

- Vay canma! Bu adam okadar müthiş mi? 
- Ben bir kaç defa Boludnn koyun alıp getir-

dim, gra(la herkes bir Köroğlu diyor da başka. birşey 
demiy()r. 

- Yahu, ben adamı gözlerimle gönlüm, beraber 
konuştuk. Hiç t.e öyle pek iri yan değil. l\liithiş kuv
'\·etli bir adama da benzemiyor. 

- Sözlerin okadar yanlış clcğil... Köroğlu öyle 
pehlivan kadar kun-etli, tuttuğunu koparan bir a
<lam değil... Fakat onun elinde kılıç zehirli bir yılan 
kesiliyor. Hele altındaki kır at? Ben ömrümıle böyle 
at göm1ediın. Bolu beyi sırf bu atı almak i(,'in ken
disine bin at vermeyi teklif etml5. Bir at değil, at 
kılığına girmi~ bir aslan o ... Bn at Köroğlunun aıtm
da oldukça ona yetitecek yifit yoktur. 

- E, şimdi ne yapmalı? 
- Onu ben bilmem .. Bugün Padişahın yan"ı ka-

dar kU'\'"\'etli olan Bolu <lerebe:ti kendisile ba.5 edemi
yor. Ben mi bas edeceğim? Git hükumete baş \'Ur. 
Şikayet et.. Arkasına ordu düşiir. Böylelikle belki 
Ayvazı ele geçirebilinıin. Batk• ne yapsan f aydaat 
olmaz. 

Kasapbafı naçar batını eğdi ve iri Mısır eteğine 
binerek UskUdann l'Olunu tuttu. Giderken de bittabi 
Köroğlunun bıraktığı koyunları da önüne katmayı 
unutmadı. Yolda hep ne yapacağını dül}ünüyordu. 
Uzun uzadıya mliliha:ıala.rda. bulunduktan sonra ni
hayet paşa kapısına ba.'j '"Urma.ğa kanır verdi. 

Nüfuzlu bir şah iyet ohluğunclan kendisini der
hal sac.lrazamıo huzunma ~ıkardılar. Paşa: 

( Devmnı var) 

Haftanın en güzel ve en büyük programı 11' B .. M E l E K Sinenasında SARAY • 
sınemasının 

2 büyük filmden mürekkep emsalsiz programdır. 

1-LOREL-HARDI AVCILAR 
iki komiğin en son ve en neşeli Türkçe aözlü komedileri 

2-KORKUNÇ GECE 
Florence Rice ve E dmoııd Love 

tarafından oynanmıf büyük atk ve ıztırab romanı 
lıaveten: FOKS JURNAL: Mr. Leıbrun'ün yeniden Reisicümhur 

ihtlhabı ve Yunanistanda istiklal şenlikleri. 

Bugün saat 11 ve 1 de tenzilatlı matinel"·· 

DÜNYA BİR KASlffGAYA TUTULMUŞ 
1 N s A N ~ A R L· A L E' YE AKIYOR 
SEL HALiNDE 

Slnemacıhğa bir ,eref tacı giydiren 

.KEŞiF ALAYI 
ERROL FL YNN - OLIVIA de HA VILLAND 

ugun 
Haftanın Ea Güzel FilD>'. 

KUTUP YILDIZI 
Fransızca aözlU - Afk - GUzelllk - Gençlik nefis 
'arkı va danslar fevkalAde ağlencell bir mevzu 

SONYA HENNIE 
RICHARD GREENE 

lllvetan PARAMUNT dUnya haberlerl 
Bugün saat 11 •e 1 de tenzilatlı matincle ·. 

Bugün görlllecck, eğlendirecek ye gUldürecek film ... 

Sinema Krallçeal Kahkaha Krah 
GABY MORLA Y ve FERNANDEL 

tarafından fevkalade bir tarzda yaratılan ve 

S O M E R Sinemasmda 
Büyük bir muvaffakıyetle gösterilmekte olan 

HERKüL 
Nükteli, eğlenceli ve neş'eli filmini mutlaka görünüz. Bugün 

aaat 11 ve 1 de tenzilfttlı halk matineleri. 

-----...r,,, ... ,,~.[&~ 

... 
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16 NiSAN 15;39 

Güreşçilerimiz Nor
veçe Hareket Etti 

Fenerbahçe Doğansporu 5-1 De
mirspor Beşikta'ı 2-0 Mağldp Etti 

1 

Dnnkfl maçtan hfr manzara 

Dün tzmirin Doğansporile Fenel' NASIL OYNADILAR? 
bahçe arasında Kadıköy stadında İzmir takımı bütün oyıın imtida• 
2.000 seYfrci önünde oynanan ma" duıca top peşinden koşmaktan baş• 
5-1 Fenerin galibiyetile neticelen- ka bir iş yapmadı. Merkez müha • 
di. Takımlar saat 16.55 de hakem cim Fuat eski formundan çok kay
Halit Galibin idaresinde aşağıdaki betmi3. MUdafaa. yediği gollerin ek· 
kadrolarile çıktılar. serisinde hatalı idi. 

Doğamıpor: ömer - Fethi, Ab· 

dullah - Sait, Macit, İrfan - Yu· 
suf, Hayri, Fuat, Abbas, Mehmet. 

:F'enerbahçe: Hüsamettin - Le
bi p, Muzaffer, Esat, Aytan, Meh-

met Reşat, - Semih, Yaşar, Ali Rı
za, Naci, Basri. 

Oyuna Fenerliler başladı. Nacı 

vasıtasile yaptıkları ilk akın Ömc -

rin ellerinde eridi. Oyunun beşinci 
dakikasında Basrinin çok yerine~ 
bir ortasını Ali Rı?.a istical yüzün

den dışarıya atarak ilk fırsatını ka
çırdı. Akabinde Nacı vasıtasile inki· 
şaf eden bir hücum neticesinde top 

Semihe geçti. Semihin topu beklet
meden yaptığı ortayı Nacı çift bir 
plfise ile Fnerin ilk sayısını kay
dctmcğe muvaffak oldu. 

1-1 Sekizinci dakikada İzmirli
lerin yaptıkları bir akın Fener mü-
dafaasının ağırlığı yüziindcn lzMir 
sağiçinin 18 üzerinden çektiği sı -

kı bir şiltle oyunu beraber \'aziyet~ 
soktu. 

Oyun Fenerlilerin hakiki bir ha
kimlyetile devam ediyor. 20 inci da
kikada Ali Rıza ofsayd vaziyetta 
bulunan Naciye topu geçirmekle mu
hakkak bir gole mani oldu. Haf ha.ttı 
nda Necdetin 18 üzerine kadar sii
rülen tehlikeli akınlar Fener mü . 
hacimlerinin fazla durgunluğu yU
zünden heder oluyor. 37 inci dakikıt 
Basrının çok güzel bir korncrile Fe 
nerliler tekrar galibiyeti temin etme 
ğe muvaffak oldular: 2-1 

Ve hemen l dakika sonra kal..? 
ününde bir kargaşalıktan istifade 
eden Ali Rıza kaleye çok yakın bir 
sahadan 3 üncii golü de kaydetmek 
te gecikmedi. Birinci haftaym bu 
suretle Fenerin 3- 1 galebesile ne
t\celendi. 

lkinci haftaymın ilk dakikala -
rmdan itibaren Fenerliler tekrar 
oyuna hakim oldular. 5 inci dakika
da Esndm çok giizel bir art.asını 
Yaşar boş kaleye atamadı. Arka -
daşlan da gol kaçırmak yanşınd:ı 

ön safı tutmak için azami gayreti 
sarfetmektcn geri kalmıyorlar. 1z
mir müdafaası da bu beceriksiz mü
hacimler karşısında rahat nhat 
oynamak imkanını buluyorlar. Bi,· 
aralık Fener kalesini sıkıştıracak 
derecede açılmıya da muvaffak ol· 
dular. 

Nihayet 23 üncU dakikasında Na 
cı şahsi bir gayretle topu 18 üzeri

ne kadar sürerek sıkı bir şiltle topu 
4 üncii defa olarak 1zmir ağlarına 
taktı. İzmirliler mütemadiyen ta • 
kını değiştirmekle meşgul. 

35 inci dakikada Reşat birer bi
rer İzmir oyuncularını geçerek avut 

çizgisi üzerinden çok güzel bir orta 
yaptı. Ali Rızanın yerinde bir ka~ 
fası: 5-1. 

Son dakikalar: İzmirlilerin teh
likeli bir akınını ve İzmir sağiçinin 
kuvvetli bir şütU: Tehlikeyi kale dl 
reği karşılıyor. 

• 

Fcnerbahçe umumi bakımdan 

her zamanki sönük bir oyun çıkar· 
dı. Hilsamettine kat'i iş düşmedi. 

Müdafi de vazifesini yr1.)mış sayı
lır. Esat ve bilhassa Mehmet Reşat 

Aytanın çok olduğu nisbette iyi idi
ler. For hattında oynıyan yegiino 
oyuncu Basn idi. Nacı çalıştı. 

Hakem Fikretin bir çok defa yer
siz kararlan bertaraf edilirse iyi 
denebilir. 

Demlrspor: 2 Be~lkt f: o 
Ankara, (Hususi) - BugUn 19 

mayıs stadyomunda 5.000 den faz 

la bir seyirci önünde İstanbul §8Jll· 

piyonu Beşiktaş takımı şampiyonu-

muz Demirsporla .Milli Küme Dep
lasman karşılaşmasm1 yaptı. 

Şimdiye kadar yaptığı iki maç

tan ilkinde Millf Kfune şampiyona
sında iyi bir mevki alan J\nkaragü
cü ile berab<>r<' kalan ikincisinde Ga· 
latasarayı yenen şampiyonumuz Be

şikt:ışın çok çalışmasına rağmen 

saha seyirci avantajı kendinde ol a

sına rağmen cidden güzel bir oyun 
çıkararak kuvvetli rakibi Beşikta§ı 
2 - O mağlup etmi§tir. 

B~rutgUcU &ahaaında 
Bugün "BarutgUcü,, sahasında 

yapılacak olan maçlar şunlardır: 

1 - Fatih Halkevi - Barutgücll 

(B) takımları saat 14 te, 2 - .Patili 
Halkevi - Barutgilcü (A) takımla
rı saat 16 da. 
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Güreşçilerimiz Norveçe 
hareket etti 

<Baş tarafı l inci sayfada) 

varlık olarak gitmektedir. Finlandi· 
ya, İsveç, Estonya, Norveç, Alman
ya, Macaristan ve ıtalya gıbı güreş
te mevki sahibi memlcketleıin İ§ti
rak edeceği Avrupa şampi -
yonasıııda takımımız kazanmak için 
çok çalışmak mecburiyetinde kala· 
caktır. Hazırlana:ınadıklarından tek 
nik güreşçi Sa.imle dünya şampiyo
nu Yaşarın bu müsabakalara iştirak 
edememesine rağmen iyi çalıştıkları 
takdirde takım halinde tsveç, Nor· 

veç, Finlandiya, Letonyalılar ara -
sında yer almaklığımız kavidir. Fer 
den Çoban, KilçUk Mustafa, Mersin
li Ahmet, Celal Atik, Kenan guven
diğimiz güreşçilerdir. 

Okullar arasındaki spor 
Yedinci Sayf amızdadır 

.......................................... 
TUrk tıp cemiyetinin 

içtimaı 
- Postencephalitique parkinson 

da bellndon kökü ile tedavi. 
ihsan ŞUkrU Aksel 

2 - Asabi frenginin Schreuss • 
Bernstein şemasına göre tedavfsin • 
den alınan netice 

Şükrü Hazım Tiner 
3 - Huleyme ödemleri 

Prof. tgersheiıner 

I 
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Taarruza Hazırlık . 

Nihayet Ambarlardan istifade 
Müsaadesini Alabildik 

Vehip Pafa Erzurama Karfı Bir Keıif Taarra• 
icrası Hakkında MIJtaleamı Sorcla 

v- R1li ..._ taralaadaa lllalW t.-0 lçia laJu ..... ........... 
()maab ........ -bqa ıdperlerd• lıuırbldan 

Oi'dwıu; .... bir darbe JıakkmdaJd tekJlfhni kabul v-w.-BE--1-1: BAUXft 

etme.ant ar- tertibata dair ~ emir. J8 bele ' mut .. hahı kararllbımm blrincl kademealle 
t.u lqe"emit, _.. aW ecnJaida. Ba iiidtler: anı- Bnfncandan eepheye hareket ettim. B....utı ken
vattaıdyetll hareketimbi felibte çevirebiliıdL Dil· etim ldanr ı4ecektim. Yeni bir sorluk k&rfllUld& 
IOncHlm, tafJDdım, artık il resmi çerçeveıdndeD çık· kalmamak ıçln orduya, "keffl taarruziyi 7akmdaa 
lllllb. )(anUbrda bJnbql]ık nmanmdald eül aml· 1"6rmek azere cepheye hareket ediyorum" diye bU. 

mi hukukumudan istifade etmek aJrhma geldl. Ve- dJrdim, 
bip Pqaya h1181181 bir cevap yudım. !fi anu ettijim yola koymutt;um. Ahvalin ieap 

Bu cevabın, blrlnci maddesi: "Hllrmetle elleH· etttreceil .-U yaJrmdan görerek branmı verece
lclf. lkinei maddesi de "Son emirle bütün tlmdl71 llmdeD pek l8Vlnçll ldlm. Sabe.hleyln 8a&t T .SO da 
klL Wnd maddeai de "Son ~ blltUD pmdlye iki fayton)& blll ve erklnı harblyem Plrvan·Kllpeli 
~- ... -~1..1 muvatı-,_"'....,11 hareketimllin mahvoJacaim'• ova yolundan hareket ettik. Yol berbat, k~prfl yok. 
--.r&& aaq..... Stıieyma.nhya kadar bataJrhkJar ve brlar IQlnde QOk 
Kitar köprOIOne oeJdlmeklili icap ettiren bu mkJDtı çektik. Çok ,_. indik ve arallalan batak· 
llDrbı kıt'alarmmlll maneviJ&bm da tamımlle Jma.. bktaD turtarmak için bayii ~ BIPJem -1'& 

~ \'8 J:rmenileria buDd-• ı.tifade ~ hareket ecleD kararglllm atlı iman, biDek)erimlsle 
aakJı bir ifade De ptertyordu. beraber Adeta yOrllJ'Ulle peyi takip ederet ..... 

Vehip Plflnm; lifNll telgrafla. eUerindeD 6,. mndan pçlJOl')ardı. 
..._ ltleriml yoluna koymUI oldum. ''fllerim,, dlyo-. ~ 1000 mat.redlD ful& naafe vardi. 
"8D, Çlnktl ''EnW'WD\ID )nırtulUIQ ili,, idi bu! Ah• Köyde ldm8e buJunm.,,.,.,.. faJtoa1anmJllll ça• 

Talin Jeap ettirdiil hareketler dahi tabD benim murdan çıkanlmUm& ~ da balamaymea atlı ilimdi. lraflle19 dojı'U kopııp w onlara .... mejıe bal• 
Bemea bqUn (2 mart> gelen ikinoi bir emirle ladık. Solukt&n 1Jallarmı mlDca aran abit ve ne

"llecı.. • ..a...eı ---11-.1 .... ..,--' -'"'den mevaddı lale oeJ.. ferler bJli görmUyorlar w ...,.,.. ltltmlyorlardı. ...... .,, ~ ., .... •-· Röve1ver1eriJD1 ~o tarafa alet etmeğe bal-
beeWemedJit takdırde ilen ambarlardan istifade ede- Jadık. Bir Dçımıı mendil de .. nw. Joyafetlmizln 
lımrımıız,, mUjdeainl aldım Jd bU benim için klfi idi Jothk ~ hızlı kopnamıu engel oluyordu. Abilije 

Bugün Ripin de kurbJlduiu haberinden pek baJrm ki ath kafile 80rat1iye de kalkb. Artık hiza. 
9lvbıdlk:' mızı &'eçtiklerinden onlan l'eri baktırmak lçbı 

"3 martta Vehip Pap telefonla Enurum& kaJ1I keramet )bmıdı! Şmeye gidip daha geriden gelecek 
iki alayla bir k-if taamJJU icrası hakkında benim ft olan ağırbklan beklemek, yahut geri dönllp fayton. 

...., lan çamurdaD Çllrarm8la utrafmaktan bqka çare-
9 wıcu fırJra kumaDdanJ ROltll beyin mtıtaıeaJanmlll mtz kalmJ.YOl'dU Jd ikisi de bu aotukta bota gider 
llOrdu. Ayni gUnde 111 cevabi verdim: lflerdeD deiftdi. tein daha fenua; bu vuiyetM atlı 

"8 Mart 1884 Erzurum• kal'f1 iki alayla bir ketff kafile IJallD1 abp konak yeri tayin ettiğim Sana.ya 
taarruzu icrası hakkındaki mfltale&Sl Acizanemle 9 pler88 bJz muhıfım•, kararglbm ortada k&lacak· 
uncu fırka kumandanının mUtaıeası emir buyunll• tık. Ufak fotograf maJdneleriııl andıran telalz cihaz· 
lllUftu. Ortalık -'vade karlı olup yol barioiııde hare- lannın tam tatbik aahuı f dl. Telsiz çınfll'ak bile ne 

...,. kadar faydalı bir Alet olacak. 
ket pek mflfldll ve bul yerlerde imk&ıısuı dahi oldu- Vaktile okudutum Klmil l'lamaryonun (l.ea 
imadan prek haıeklt 1111nmmdan '" preJme 1- ıncomuls, Jıleçhuller) bafbklı eaerinln aonundald ta
.. cephane ikmali, yarablarlD prtye aJm•uı gDıl hayytUler gibi "fwDde" ID8ana flJdr pçirmek,, hU· 
• 1-.um blJnmınd•n mertesl .tkletl pe bOyuDCA nerl, berk• için tatbik •hum& pgmif bir devirde 
tut.at lhnnchr. Bunun ıcm )Damı ldllli)'I (iki aJa1, oJDyd1k bu gibi mlmıtllar belld elJencell birer oyun 
Dd lltihıram bGJllU. 12 top) BneDi haD)an civaftll• ohJrda. BugUn içine ~ knttl vaziyet, er
• topladıktan llOllftL ..., aJaym ... paUncllD, dl- kim barbiJeml artık maneviyattan lliıdat latemep 
t- bir a1aym da cenaptan .mdDI ve al eanahta )radar ~ İl artık duaya kaldı! ~ muha.· 
ı:w ...... _ _. clhetiDdm J ta rehe yUrOyillUDde brarllhı bu hakt aoJraıı erklm 
~ (llaritatla CWarl ps;.yor> • harplerlm, maddi ~ karpnnda çok mahcmp 
bar, Od mJdneU ta1am w bir cebel tahmmclalı lba· bir halde blmlf1ardL ttln vahim Ciheti de olabiUrdt. 
l'et bir mUfnıle .wket:ID91i ft KaruU paaffndeo BJr Ermeni çeteatJe karplqmak- Gerçi Jat'aJarmm 
dahi IDlrettep .arı alaJılDDl EnurUDl pnaffnde tok DerJ1erde idi. Fakat bu illerde pek meharetU 
2utaD81 tataımetme l8VldDI ve heyeti wnumlJ• bir olan Ermenilerden böyle bir bareket beklenebileceği 
laiEa demek ~ cıoıwsmıcu tırb Jmmanda- gibi lıisl ,.ıms bulunca ~ mllilılerinln de teh· 
• mlrllq RDttO be,tn bmıMuma wrmeyi mil- Jlkell olabilecetini hesaba katmak mecburiyetinde 

..... ~ idik. Dedim ki~ 
Miti 'lllY. de ;mm............... (o.n.. Yar) 

Alanyanın Dertleri 
Kazada; Yeni Telefon Ve Modern 
Bir iskele he Geniş Saflık Kadrosu 

Tesisi Ldzımdır 

Şiria Alaa1adaa Od ............ 
Alanya (Buawd) - Kesahal at- taıya ile "~..1... "'-1h.. hlJeal 8000 metre murabbaı olan A bere ~·-~ .. ya muha- mtlrüabe edllm, w idarenin ebpel 

lanya kHaemm anzleinin ilçte ~ ~ Jrabll ve mtımıdl1ı lerl tarafmduı t1deUkten bqhyarü 
ni ormanlar. blrilinl to rak ... • Bidayette devlet tömbeki mah8ultl meydana pliw 
kil etmektedir. ~ lı:erea- ~ kurulan, bir çok emek- ye kadar tohumlarm JBlalu. dikim, 

::.. JIÜll1d .. bllyatı ~ -- tlcarl, ~.!:m. ~ =. = = =:ı ':.: 
80lll'a cotraft vazıyet itlba.rile telefon muhaberabnm bir tarzı 

....,IJoen,........ln flmal r\ızg&rlarma kapalı bu- lime ifraiı tuttu' Kazada tad sa-ı de köylllleıimlze ıaaterilen bu töm-
Jnnmumdln ve arazinin ublma pbekeaini canlandmnak zumım: beki tecrUbe ve denemelerinde lJI 
nimen feyildar olmasından çok evvelce telkl1 edilmlt ~ komisyo- bir randmuuı ~ P fakir o 
P1JUI' ve Jranaatk&r olan Alan.ya ve nun hemen faall7ete geçmesi bu lan bu havalide hallan 1Mı lll;m blf..: 
l8hll kö7lerl narenci mabauJAtı 1etit bapta te1lft kabul edUm ııoban ytlk iatifadeler ı.ID 8'itil llt&Jlllit 
tirmek için toprata aarı1arak bir· lann tJrmallle Antalyl,-~ ~ ~rWmektedlr. Yabm ...ıet6 
blrlerUe milMhlka edercealne çaba· fon hududunun muntazam : hale miade taınbeldnln Wtlbllk .,nrtan 
Jamalannm netlcesl on eene gibi u derhal lfrağı, sarurl ve mllhlm olan g& öııtbıde bulwıdanılarak .. lhtl
bir wnan zarfında muhtelif cina yeni hatlarm &ÇJ)muı memıeııetın yacm hariç mma1ebtlerdea ••Wıe 
ve nefuette memleket pifaaa- can ve p1ı ~ taall6k eden den aiyade dahilde JatihNJ edlblll 
Jarmda '6lıret alan Alanya portakal bu tealllab meydana getlrmell içiu ne ça1ıfı1arak ber l8D8 mlhim 111iJ1. 
\'8 muzculutunu cJoturmuttur. Ba- toplanılan paradan zimmetlerine pa tarda paraımam dlpnya cltaı•ıll" 
rica lhrac edilen bu mahaulatın her ra geçirenler hakkında ciheti adli- için icap eden tedabirill lclleD itti 
~ ralbete mashıriyetlni temin yece yapılmakta olan tetkikat ve hım temenni ve ana edilir. 
lçm bir 90k fedaklrlıklar ihtiyar e- tahkikatın bir an evvel lkmalile mü- 18VA VB SA 11'BBt =· bu meyanda ambalaj husu- aebbiplerinin pençei kanuna hemen VS iBRA~ 

mühim bir rol oynıyacak o· tevdii ve zimmetlerine geçirdikleri lıtuhlthnlzJekl sanayii &iraiyemD :=: ı:::. d= daha :::;ın bir an evvel tahsili &mme daha olgun ve mllteklmD bir eeld1 
sarı dikJrati cel il' e na- aatlerinin icabıdır. de meydana gelmeel lçln Dlm çaym. 

lmaHnt temin no=:cek bir::.-- TOllBEK• ZERtY.&n dan açılacak bir Jranal ile Alanyanm 
Od aenna edar nuann bir Gui pap. nahiyesine bağlı dört amudu fıkarialnl tetkl1 eden portaı 
rerek bu ~tiya= ~ :!::8 ,;' ~ dekarlık arazide töm- JraJ. muz ve dut bahçelerini •mal 

phpnı'ıraa da her milteeebbiain (8800) ~pılmakta ~.senevi üzere Nafıa Veklletlnce Jstlqat ın 
'ba bapta fula dR1DltP MCalmtZN ~ .:m~ iatihaal e- eı_ ve projelerl yapbnlarak UO.OOI 
meydan vermemek, ve bu ytblden- vam eden -•dellberi de- ~- arme meydana ~ "'
birçok servetin ecnebi kaynaklarına ve d&t aenedenberi fnhf- 939 aeneafnde lfılttıyarat Ne ..._. 
gitmesinden Wkemiai korumak, hal· aarlar idaresi tarafından kontrol ve ilinde nihayete erdlrllecek olan m-
Jmnm kurtarmalr, her hususta lim· lama tealaatı hıkkmda haDrnnmıa 
diye kadar elektrik ıpjmdan mah- TA VZIH feyisdar Cflmhurtyet ve halkça ha.. 
rum olan beldemlsi bu vealle ile dil Enlek Belec1J7e RIFuetia"-ı ldbnetlmlse ve 'biJha- bu ......_ 
nurlandırmak IUl1ll1Dda bölgeye bir SO Mart 989 tarihli muteber bflyft mBU lıfr huılfMfJet ........ 
1&&t mesafede bulunan "Oba,, ça· razetenizin beşinci aayfaaı b(t.fincl en bllyttk manlı•an iman w ~ 
ymdan su kuvvetile latihaal edilecek ıOtununda (Erdekliler pfı audan mtlzll her ~ umraaa bq 
11ektr1k tuvvetlle hem kılabayı ten kurtuluyor) ve yine a1nı tarihli turan ayın AB ~ ia'll 
vir ve hem de urencilik ambalajı hu pzetenln altuıcı sayfasının Uç ve btltibı A1anyabJarm d1l)"dalrlaoa .a. 
8U8UDda lbmı olan •mılltı amaiyeyl dördflncfl aOtunlannda (Erdekte net ve lllkran hlllerl bl1llldllr. 
makine Janvetlle meydana getiımelc zer& hllek&rlılı) bqlıklı yazılar Kırk lım DOf1l8U CUDl ve ıaı ,... 
Dlmmda icap eden tetkikatı fenni- la Erdekı.n verilen maUlmat haki lr6yll ihtiva eden ba•._ ~ 
J9ldn yapbnlmuı, w bu bapta mas. kate aypn olmadıfından qatı . pek ~ .. _.. -••• 
bet neticeler elde edlJdlkten llODl'a dald tavzihnamenin ayni aatuna vaaatt 2' aut meaafeclecllr. Ba te,-
120 beygir lnmet 111WutaJ eden bir dercini rica ederim: lWerin mbhatml korumak. ....,. 
eeldlde tertibat ve teaiaatı haiz ve 1 - (1200) haneden R>aret lllhJil tanda llml ve fenni 111111 ..... 
40 bin Ura aermayell bir TUrk ano- olan Erdek Oçte ikiai tamamiyle lamak, lbm gelen edevlıeJI "'l ıl 
nim lirketlnln Jrurulmuı lçhı teeeb- 1anm1f bir kasabadır. (80) hek- içbı mtlnhal olan psld _,.. ._. 
bllaata girifilmlf ve derhal icap e- tar harap bir aahada yeni ıbqtan muruna lllveten Jradroya lklDal lilr 
den sermayenin esuı bankaya ko· kurulacak bir kasaba için ••re-kli seyyar ~memurunun D1ft111e 
nularak bu baptaki merasimi kanu- btltOn tesisat ve bıtaat ile lmme eberlai me'rkae uzat kayJer ....._ 
niyenin ikmal ve lntacma çahplmak hizmetlerine mflteallik belediye. nın hutabklardan korunma, ft u
ta bulunulmuetur. den beklenilen kanuni vazlf eter sun yolam mahaDerda IJdlp pime 

Halkın bu yoldaki pelr btiyUJr 11• on bet bin liralık varidat bfltçe Y· meafnln temini noktai ~ 
zim ve şevki l'ayretini teşvik ve le tedricen ve azami bir gayretle ve aaibk kurumunun m titri 
teeci zımnında villyet merkezindeki bqanlmuına çall.fllmaktadır. Ya- cabmdaııdır. 
ele~ lirketinbı hini tesisinde pr- pıl~cak ı.ıer tasnif edilmiş ve bfit- Buradan ecnebi m~ 
keti korumak, ve böyle milli miles- ~enın çevre i dahiJinde hiç bır iş bilhassa Yunaniıtana her AH .... 

sesenin idamei hayatı ve lnldeafmı ıhma) edilmit delildir. koyun, keçi gibi mevqi l1lrac eclfı 
temin ve devam ettirmek zımnında . . 2 - Yeni ıetinlecek su proje- mektedir. Bunlara lllveten harWit 
Antalya villyet:i htunıllf mulıaaebeıili eın111 tatbikine detin muvakkaten gönderilecek mlllılm mlktardaıd dea 
tarafmdan Antalya elektrik eirke- kasaba Ç8fme yollannın ıslahı; an- rllerin aevkiyatında 1bam,.. ,_. 
~ abiJon olarak konulan 9000 cak u f.fleri cOml&i vezaitinden nl tedablri almak ve halba ....._ = eirketin bugün tamamen par. olan. belediyenin ..asterdlfi ıozum yediği hayvanJan belediye l&YUMlt 

hisaedarJarma yllsde ondan Ozenne takarrür etmlf oldufu gibi nun muayene ve kmtrolDDe w-. 
fazla kuanc ve temettU tevzi etme- lalah ameliyesi eski borularla ya- edell eeldtden kurtarmak, .,.. ..., 
Binden dolayı beldemiz hüJrmm• um- p~mıt olmayıp kAmilen Jenl ptt. l&lann da ibrae.ı lılkelelli olaa .a.!'! 
ran ve kalkmma hU8U8Ullda, bllytt nlen madeni borularla temin eclJl- 1ada lca eclea1e --. fedaklrbJdarmı +wa mit ve bu r .......... ..._...u_._ - P rin yapımuma _. 

~ ve tefvlk )'0- &9 .._ -INC..:J •U- tfy&Q PteımekteeUJ" 
lunda mulıuebenin. bu meblajı ratle batanlarak nihayet bu hafta • 
nen Alanya elektrik etrketJne ~ zarfında Çetmel~ı halka k .. t e- ...ıt-Burada lllmlimln d6rt fMlblli 
memleketçe beklenmektedir dilmı.ur. •""''V dıtan7a. ...S. Jroa. & 

Bu 
, ... _ . 8 --h 111 t te beki, 8U88JD ........... " ....... JOıua atılan ac1ım va çahpna. - _... a v..azıye bl'hakkm edilir .&ı .. :=--' ·~ _,_., 

larda aaym Nafıa ve tktısat Vekil valQf olan tieledfyemfz; borçlanm , ~· DJıf'MNF .... 
lerimllhı, bOytlk yardun • ihmal eden pek mahdut vatandq- muf bir ~ olaıü blaal .-. fe 
heretlerini bütan kaza ~ h mfla· lar hakkmda tahsiliemval kanunu tir. fak*1ıla ÜlaP ıa.nı Mmol;i 
ve dört gözle beldemelrt.eclt tlrmlt nu tatbike meebur kalmakla ancak hara,_ VarldMI 818 ....a Jauliıı 

l'.D..D'ON .1111tr CI • kanuni vazifesini ffa etınft olup ranmcla ~ taraf.uıdan Demaı. 
Buranın en mUhlm dertlerin tatbikatta 'bir rQna uaulaOzltık ve banb devndllen ve Mtmıeli 

biri de telefı '-'dl den mafdurf)'etl mucip bir hareket oJ- •ımıı bir ftJd1de oJaıı ~ 1111111 
OD ... r. Antalyanm bll· madıfını arz Oıbaratı ~ ,_ tihı klularile telefon muhaberata ve vakta11 -.!!.ppptınlan hhltdn tali' 

mmatuam olduğu halde Alanya bu.b tekzib eylerim. w tahkimi l1e ,...... , _, mlmJj: 
dan mahrumdur. Biç bJr nman ~ ..._. BeWi,e ReW ve sahııt ola ••lllfll&U. ........ 

H. YOcE dlr .. 



Nihdve 
Hayal Ve Hakikat 

DWllllA M•IPll 
Sinan ihtifali 

Sunan AziZ Devri 
Başpehlivanları 

Goç kaptan. V&pUl'UD merdiven- l 
terinden inerken düşünüyordu. "A· I 
caba onu bulabilecek miyim? .. Rıh· 
tıma inince durdu, etrafına batındL 
Sonra hızlı adımlarla yUrümeğe 
bıdı. Selm .... aıfmda gebircle 
9)k değitl"Jdikler ...... falrat 
bdar dwlğm, ohdar dUli&c 

baş-

bir 
o, o 

ıeH idi 
kjJra. ld hiç bir teY gtinldQordıL Dw 

larca Deitije gittiğiai ............ ;riirtl-
.. YlrtlcliL. Nihqet &dine çdmn 
bir Dh'Wl)1e girdi. Oturdu. Daima 

-aJDi l8Ji dliftııll)w, aJDi dbnleYi 
tılkndlJordll: 

- .,_ W.MeıceJr mi,Jim. !Ev-

imdi mi! Bqb '* J9l'9 mi gitti! 
...... wüiliria ?,, 

en dine Tam bu sırada gülerek k 
doğru gelen siyah esvaplı bir 
&'kdü. Elini uzatan. a.radlim 
brdeli idi Kaptanın gör.le.ri 

adana 
ID 

parla· 
e sık· dl. UzatıJen eli bU.tilıı kuvvetli 

eriyor, tı. Sonllaıı suallere cevap v 
l.akat 1Nr tlrlö omı sornıaga 

~ ce 

-- edemiyon!u: 
''lendi " - Kardegiııiz nasıl? E 

mi! Gitti mi?,, 
Niçbı bu adam anlamı.yor 

larmıda1d merakı his.qetmiyor 
1'etmiyor! llut:taml kendinden, 

- bncll illerinden, kendi baya 
fm. audetmdeıı babsediyor 
Jet eve beraber gıtıneyi tekBf 
Ed.tdar. 8\Yth enaph adam 
au1ab"'4, dfteri lae bir teY 8 

, nazar 
, cevap 

yal-
tm-

. Niha-
etti. 

daim& 
:n]ama-

fakat 

Yazan: Mabmet 

riDdm fırladı. Kapıya doğru geldi. 
l'akat gittikçe hafifliyen kısılan bir 
kahkaha odada idi. Büyttk gözlerle 
odanın karallhk köşelerinde aradı. 
Kahkahayı atan <>ı eteklerinde ikı 
çocuk oynqan şip•n kadındı. Ba
U,W, alay eder gibi ke.ndine bakt· 
JOI'. "Beni fJıınımadmıg o kadar mt 
değiltim!,, Sonra çocuklarmın 81.Ç· 

~ olajarbn mınldaıu'Yor. "Ço
culdanm; bu& bemiyorlar mı?,, o 
cevap www:mede4 dudaklan aynk, 
mleri dnmanh bakıyor, dakihl•rca c 
bakıyor. Olamaz, tekiz aene evvel ya 

nmda tıir lıelebet: hıfiftıği ile ideta 
uçan sanpn genç im bu fişman ka· 
dm ole•es Bir insan bu kadar de
ğişemez. Bu kadar etlenemez. Ha
Jll', haJfl' lrıenclini aJdaby<)rlar. Se
n elerdenberi kalbini JB1tan, hayatını 

aydııılatan Jaayal bu tuınm mı'! 
Bütilıı geçen o iztirap seneleri 

bu kadın içirı miydi? o bu güııi1 göı. 
mek için mi yaşamıştı? Bayır ken
dini aldatıyorlar. Bir insan bu kadar 
değifemez. 

• 
Kadmın nazarlar.ı iztirapb tordu: 

'Beni korkutuyorsunuz. aöyJeyill, 
koDll§lUl, çok mu ~Jrinlepıipn, çok 
ınu ihtiyarJamışım. Hayat. seneler!.,, 

O zaman erkek DUU'laıım bq. 
ka tarata çevirirken yavq bir SABfe 
mınldaııdı: ''Ha.yır!., sonra bir anda. 
ihtfyarlam11, çökmtl§ gibi bap etik 
omuzları çö1dllr. yavq y&Vlf kapı
ya doğru ilerledi. Boğuluyor, artık 

BayiJ.k San'atkar lzmit 
Çanalıkalede de Anıldı 

-Akkoyunlu Kazıkçı Kara Bekir -
YAZAN: SANI/ KARAVEL -t•-

• 
lzm.it, (Hususi) - Mimar Sinan r-

ihtiiali tzmitte çok güzel ve canlı 
olmuş ve buna kalabalık bir halk 
lditlesile mektepliler iştirak etnıit-

l"'Wlr.--1.1111 Akkoyunlu ile Kel 
tir, thtifal Koca Sinanm eserlerin· 
den olan Yeni Cuma camiinde ya• 
pılmış, öğretmen Nuri Doğan vtt 

Hicabi Altuner tarafından, bayttt 
Türk mimarmıa. hayatı ve eserle~ 
izah edilerek fiirler okunmqtur, 
Yubrdald resim, ibtnıılden bir gö
rünüşü tesbit etmektedir. 

Çanaklrale, (Hususi) - Bü.yii
B&M!Ur llimar Siıumm lltı .. 
münun 351 inci yıldönümü burada 
Halkevinin hazırladığı zengin bil 
programla 'ı'Urk Gücü Spor klilbf 
salonunda yapdm)fbr. 

Orta okul Tih'k~ muallimi B• 
yan Kiiıaire Oğil, bir lronfenm '9'9' 

miştir. 

Bayan ıcumre öğfiden soma 1dlı 
sil~ çaba ve deteıti bir hatip o1a 
Nafia mlldttril Tevfik t1eri bftyiik 
aan.wtkinn bayat w eaeıtıeri hak · 
km.da gaJ')t c&set ve eanh bir kon· 
feıw :veaeuk Koca Sinamn kıy 
metli habn1an .. -. Ye ldlltll~ 
direktörti Litif öktıem • 1uıhtt 
giliıe1 bir lfhini okumlJltUr. 

Bunu nrlltaktp Halkevi tems-1 
kolu tarafından Çapanoğlu isimli 
bir pmlelik komedi temsil edilmiş, 

lflwMlr ............ .......... 
._ YMiJı r • 111 fiııl ı iti 

.. - ..... nl .... Psıı;;auta 
swı;ler ... ,..... tarafaM5aa. .... 
lamqiardr. 

llaDreri ....ı imla ...,..... 

..ımey.----· ,, 8 ........ 
-~tıımiaclı k 
ft) bdm- ;pi) drl OJP•-• .... 
lliarij6rııle w-. ....... 

Hasanın Yaptığı Güreş 
Bir Aralık Akkoyunlu Hasmının 

Ayaklarını Ele Geçirdi .............. 
Snaaldar misaftrterini ajım.· 1 

mak, Jıqvaıılarma yem ve samani 
...... tçlD uam! pynıti glıl
tımiJarlu*. . 

8ans, eeaaen Amdobmmı bui· 
dQ w ~ udlllrı idi. YQ'9Clk w 
... para ........ Bar ..... .. ...,., . ...._ ___ __ 
.. ........... dejML ilet' .. 
1lalda. 

Batt&; fada umanı kö)'lller ko
ıacak yw~dolayı 

... - ......... JÜUl&l'dL o 
ftldller, ...... kim para "'lrdl. 

afttlıılu'; .. altı lllıı atlı • 
Dnl'&m• 7atait alılll O'.,.... 
1111p. J[aa cmamDl dOJIWtaftık PCilt 
.... adımfirlel'bd daftl w _._. ... ............. 

Bir arahk; Akkoyunlu hasmını 
tongaya düttirdil. Sıkı bir dahil• 
ayaklannı ele pçlıdi. 

Kel Re••, rble ......... &&in• 
ee mt llltA dlllfl!"Mk icla oJaca 
kuvtıetile ters cllam* Jld lrDfuD 
kendini )'en attı w dalla alid Y .. 
N 4ej fm flllqlp bcb-

lr.t B--.. llaNlrllıl:i o dere
ce ~ w •• ohnı .. Jd, Ak· 
...,.._, •• n - .. ıık tfL!ik• 
•mı .... ,.,.....~ ..... ............... ..,.Wr .... 
ftlde ....,._ ıc.t B n. -.Na 
b8Eta w .. anık .. -• tıtb: 

-11.aBIPdr .. !-
Bltir, Bsnım-.. _..,. ipıd .. ___ _._....._,.. .... 

...... , ............. lura _ _, .. 

.. ~-· Geldler". IAJI 
~ 1'lr uloına giıatler . Siyah bu karanlık havayı teııet'fDs edemi· • • • • 8 

Ağıde, beJla' - ....... 
- •• ,. ... ~ a.il'lft 
a&enleır pehlifta gir ,.,.pim iti 
il-. t.raf dlığl. dlğR 7 ... ge-

Jeti daha 1llll a..riail I& .... lı, 
••-· tmıw '* ...,.._ lraP"" 
malt lcla fnat ........ ....,ıı adam ctiblanm c&rter 

,... Raldm laymethıcJen 
diyor. Klşede ise bir kadın, 

i-
bahse-
etekle· 

esen bu odadan ark•ama beJrmadıh 
kaçmak istedi. Fakat o _.... Jra. 
pıdaıı giren siyak esvaplı adam aor
du: 

yor. Sanki boğazım tıkıyan bir yum 

:;: ın:":'::.' =:-.=Kör Hırsızın Mariletlen .. C1tRJl tarafı ----41. 
Ganlenlen ah idL .l.deUen ..... 

9-e ...... w mir Oj' hr ama 
rinde iki ~ OJD&Ş&D bir kadın 

n bekli· Yar. O hic bir 1eJi gt;rmede 
~- Mçin ondan hl'!eetmiyor ., 

Yatsa öldü Dll 7 Hayır. ha yır bel-
~ evJeac11. belki cleğj1 mılla - Hayrola, gidiyor mu11111u? 
Fakat omı görse. bir bre daha Niçin, yemeği '-'raber ,aaıiyecek 

kbk. 
gö-

·daha ıebllse. tht.imal değifti. BeW miydik? 
stt-Jlefti! O .rüyaJumuı kUrama Artık ha .._. aelliıli duymağ~ 
na, hayalleriDBa en renkisi., t•M•mili yokta, Ona ijJle pliJor 

. 
ea par-

laiı- Onu tekrar görmek P>- ki, aevdiğilli evlendiren flu b&IA ge-
aıı bLtrüiü fimd.i. Jılazideki tiren, feliletini haarlıyan, nihayet 

•ıiıti.n 

o ı-

tıklı günleri tekrar yqqra biitiin lmitleriDi 1'iı' anda J11ran h-:ı{> 
mi! Artık ~al OD&I tatmi ki adamdır. iCft' bu gön k.,...._ 

hWıcek 
n etaf. 

7or, o rllyalan hakikatte 7' çıkmasaydı. onu buraya aiirilklem&-

Jsl:iiyordu. Ateşli .uazarlan aeydi, bir upk. ~ biltün haya-
aıımak 

4&ıdft. Her halde gelecek. Şimdi tınca parlıyacak, bir ümit, bir hayal 
iaya girecek. lhtiınaı g(Jiaiyor kalmıyacak mıydı? Onun flstilne a· 

kapQra . 
O· 

• Ken 
dine eskisi kadar güzel göriia bhnak, bu uğursuz siyah esvapları 
1ilek için biraz saçmı, ba§uu ~bu sıska boynu BJkmak, 

ehil-
düel 

tı,or. Yine 'beyaz hafif bir llikınak ..... esvap i-
çinde gelecek. G&leri daima Fakat hiç bir şey yapamad'I. lıiç 
lleyecaıda bekliyor. Yaklaşa lir eey ~iyemedi. Yalnız kolunu 

kapıda. 

an ayak 
llel!ieri. Xapı şımdl açılacak. o beyaz IBl'8la ~erbn kısık bir sesle: 
98ftplar ı~ mfttebesshn giırecek. "- llayır deJ,ti. tşim var, beni 
Uıd.vst g5tieti He ona bakacak, l>a- blra.kıtm-,, ft btttthı tımitterlnl, hü
"-k ... 'l"llJaıt ayak sesten uzaklaş- tua laayallerini nihayet bfttun batı· 
ta. AçlJıp bpamn bir kapının tok nlanaı bu loş Balonun Biyahhk)a• ı
..._ OH taJdp eden bir kabkaha. na gömerek çıktı. Xalbl bot. nazar
rüınclan - yümdan gelen onun lan nmbtz, Jpbız, nereden geldjği
hhhlııam. Omı ilk g(Srdtlğtl gUnkü ili. ~ gicleceğlrd bilmeden insan 
llknk bllbbuı ... Bir cJe1l gtbl ye- a1rm1anm k&nlJP gitti. 

Mersiain nüfusu 
Kenliıı (Htı .. , - Vainıiz 't'e 

fU'Ü hmoka••w B. Bfihettin Na-

•Wnifa; 10 nisan tanlıli "Son Pos
tll. g • de dıipıl' bir Üflm ıue· 
lesinde Mersin nüfusunun ~ de y1r 
_.... eı:nı•fl•~ eW1f hakkın-
• çıka'*,.. .... hıe bir taw.ih 
ı ı z eclaNk bmmD JUhl oldvjunu 
lılldirmiltlr. 

Çorluda Hamit gecesi 
Çorlu, (Haaul) - Çıada Cll'ta. 

mektep gen.çliği toı.wa lill na a• 
lonWMla tertip ettiği 7 JMdıWik llir 
programla bü,yü tairimk lltırddi 
adı. ilen.sima htikUI ....-mü 
takip mektep mildiiri Bllaeyia 'ft. 
m11GiniJı dolryneldı bir Ditabesile a., 
landı. Talebedm Gc. g-c tarafla • 
dan eaerlerJıaclea Mı•Celdp puça1ar 
okuıaciu. Bu ~ .,... .... a. 

Jlmn&Beyh, aynca, tçel ve Mer- Dil Diıik ve &eaıeral S.W. o.mtak 
llllMll ,.tan umrm illerinin eaJasa· kadastro fen ldp'riri Halit Ziya 
u atfo1mımaauıı da, "taler JUuz da terel verdior. SU.. Qodu ma
~e bakımından yapılır6 pJuslara 
.... etttrilemez,, cilmlelerile kaqı
lmnşbf. 

DeVVel'Jeri talebe .., talelle wılile -
rinden IWlrettep MCkDa bfr blab&
Wda dolmUf awanuJONg. 

• • • • • • 
AJdın ai119 ... ,..._ AR'l'TIKMA KURUKUNUN 
~dm, 13 (A.A..) - A.Jda Hal- KONGRESİ 

brinhı t.artib ~ apç ._1ftllll Ayd.uı ulusal ekonomi v. vttır-
dlla yapln• " eok ıı"8fi bir baft ma kurumunun yıllık kongresi Hal· 
tcıinde PÇIDigfh'. Orman nttmune kevi salonunda v&ÜDÜll ö-ienıir Ql. 

•ltoeıdıtde toıplanan halk ve mek· 
llıpUlaı- ftdeHklere orman ve.ziraat 
~ nezareti altında muJa. 
tem afaç tohumlan ektikten aoara 
fidanbk1ardaıı çdmalea fidanJanaı 

belediyenin koruluk rr- dik-

JDil)erdir. APt .,... ... --
.... tar Uk,... .... J 1 5 ...... . 

.... ....ı...._ '&:IOWo de ~'-,.-· ... -.wıv-- l"'ldgl" -ı-~· 

.ldaN Ja~ çalı§',8a raporunu 
tasrih eden kongre, ulusal ekonomi 

Te arttırma prensiplerinin .daha zi

yade inkişafını mUmkün kılacak ka
rarlar ~ ve Ankarada tıoplana
cak kongreye delege lleÇtiktıea 80DI"& .......... 

ç..•lrble (Hususi) - A.Jftcı·ı 
ğm GUlpmar lröyGnden taman ~u 
Klir Bafas M'ebmet Se1oen ve Çamık
b.lede Azlıliye ınalıalleldnde oturan 
Berber Süleyman oğlu Hanın Sat 
JUbnçarpla Blnyamfnin dfiktrH· 
nma aaalıtar u)1dmmak mretile 
2' Re 21 halı:, 12 aile 18 hk w IO 
kuruş para ile bir kol sutinf çat
dlklarmdan SuDı eea. mahllıemesni
ce her ilrl mçlu da te.ldf ohmaml
tar. 

Hfdfıeenin tafaillb. töyiedir: 
Kir Hafız Mehmet, Harunun d1lk

Hnına giderek ondan ödtbıç para is· 
temi§ Banın da bende para yok be
Dim dUkkbuı anahtan Bttnyaminin 
diikktnma uyuyor, orumı açıp ala
cağmuz weylere ortak oluruz diyerek 
sabaha brga dilkktnı açıp bu suçıı 
i§leınigfmtir. 

Sallı ceza Hlküni Ali Alrtuııa 
8UÇbdann Jıtlv9iyet1eıini teBblt ettik 
ten sonra Kar llehmede : 

- JDc 1lapls oldun mu? 
- Evet fatanbald& Ağabeyimhi 

pu'alannı çaldun diye iftira ettiler 
V6 5 9;y hapİll oldum. 

- Sen •ttta &çmllJ8m rakı 
para ve saat çahnfıaa, Anlat baka
hm llUd oidu. 

.... _..._...qSl)acdtll 
-"Blll çalwed• iftira ediJudar. r ıair; w g11n JOI ,.......ıuğu 
- Peki mtl ---...... ! --icap ediJordu. iki gfin duyu\· 
_Efendim ben kUl'fUil}u cami- madan geçti. Çadırlarda, hanlarda, 

.ı çeşmesinde abdest alırkerı ceke- kervansaraylarda., ağa ve bey ko
timi asmıştım. Bir kimse t.an.fmdaa naklaruıda yerleşenler gtlliip oyntı· 
cebime saat konm111 V4t ben de bu yıp sohbet etmişlerdi. 
11&&.ti Kürt Yusufa 501mrap. sat- Cuma günü, cemaati Wben. ile, 
ı.... edayi sallt verildi. Duadan sonra, 

_ Sea.ia göısüa ~ oı... itim w. eenlildere bqJandı. 
lir 

..ı-.L.- • ___ Vili.yetleldeın gelen attılar davul 
- .,.___ sunıalariJe büyük bir resmi geçit 

- llertey yaparnn efendim. ·--+-1... rt.:...u. •n-••- --1.1. ı~· ~oJ~· J~· 
- Peki anahtarı nereden buldun Nihayet; gUree başlaıb. ftkenell 
- Sokakta buldum ve bu anah· A.kkoyunha Bekir ortaya çıkmıştı. 

tann sahibi çıkar dl.ye QJDinin mi- BekiriD. Tokat ve Amasya ~· 
narestnın içindeki kuvuğa saJrYıdım. rinden daha iyi olduğu görülüyordu. 
Yalnız ben bir şey çalmadım Buıa. Daha beslenmiş, daha çeviklepıi§ 
iftira ediyorlar. ve adaleleşmi§ti. Kara bıyıklarım 

_ Bqka di,pecejin ftl' mı? bükerek me}dan yerinde bir aşağı 
bir yukan dolaşıyol'du. Çok neşeli 

- Hayır. ve hızlı olduğu yüztbıden ve yttrtıytı. 
Diier saçlu Barua: tthıden beniydi. 
--Sen ne diy"""'e'n Mk bu ilJi Çok geçmedi. Bir kaç dakika 

beraberce Y8P"'lllP"11 W Bu.,.m.. sonra; TaşköprUlü Kel Ham da 
nin dUkkinuıa anahtar uydurup ra- meydana çıktı. Babayjgit bir deli-

kıauu ve aıanı çalmışsnm w bu:n- kaldı ~ görWüyordu. 
larm paralanıu taksim etaltıısin. Kumral saçlı, kumral bı • 

- Benim llicWr ~Jdea 1ıaberfm yddt, adaleli, iri ~ em ayakb 
yok. Bana iftira edQGdar • m. cin dlsae bir pehlivandı. 
k4r etti. Ve her ild eaçlu da t:evtnf iJaalden olduğu fizere ihtiya.r!ar
olunda., • im biri meydana çaktı. iki pehtiva-

• • m ~ mfiaafaa -u.:-a ... ~ 

Bir Malaktim Ve.. oıtaya seslendi: 

• 
iki G117'diyanı 
Yaraladı gesini kaçaılı. 

Va•ise (eu..t) - D&t aene Ceyhan. (Ba cf) - Oe~ 

Onbef Y apncla 
Bir Çocuk Yen-

- Ey ahall... BiWiM, bihıılMDn 
demeyiniz ... Gnreşe kimse müdahale 
etmiyecektir. Hakem heyeti8de. Avı 
boğ&DJa. Yilr&oğlu val'dır. Bu peJa.. 
van1ar ne derse o, olacaktır. 

thtiyar meydan yerinden qekiJ. 
dDrt:en sonra; iki pehlivan bir sıçra
yışta blrblıieriadell •Jl'lldılar. 

enei Ufak Belediye reisini katilden Kamıt aahi.yeaiae lllıila Tumlll Jıı5. 
15 sene 7 aya mahtam lzınlr. Bay. yönde w •-+e >wM ay.._, 9 .. 
nthlı Nami ellu FeUtf ~n ka- vel eYleneıı ha M ta Gğlu ._ 
im. llir çhiJi llhrilbnek ımretDe kezı. raJıtmin kansı Saltanın, btnldmtn 
disine bir eerh l!eti teınfn etmiş ve 15 yqmdaki Öl kardeai Huiiiai b
~ olarak gardiyan JsmaiI Ara çırmıştır. 
Jam ve Arslanı kurtarmağa gelen Zaten 1braJaim de fWta• ewwl
gardiyan Mustafayı hafif surette ce sevmil ve anlaned• cereya, 
)'&r&lamıştır. eden bir çc>k. mwnhnnda1 

BODr& $yJtan1 ~" ... ~
le evJenm'gienii. Sultan lbnhiınJ,, 
evleııdiktea IHr middet 80IU'& kooa
sının küçük~ ~ gıönill 
vel'llÜI ve ozumla -.lika pejda ede
rek kocasına likayt dammDMğa 
başlamıştır. Biıı.aetice hiribideriai 
kaçırmağa karar ft!reret bililıar • 

Keklik gibi sıçrayıp. J' f"i'e el 
vunırak manevraya '-llwt1lır. Ak
Jroyunlunun haMin«Va falla llmJi ve 
gerik olduğu itlklrdı. 1 

Fakat; Kel Hasan da hHmmden 

qa.ğı değildi Lakin. Bekirin lıaı"tl
ketlerin.de daha ziyade çel'lkJik Val'• 
dı. 

Oıı dwtika bdar iki pehlivan bir
bideriain «ıafmda dönenk ,n btr 
birleriai b.pmağa çahgtdar. 

Likiıı, ha aildclet artında her 
iki pehlivanm da hasmım bir tara.. 
fuıdan kap1p yere vurması miimlrftn 
olamanıl§f:L 

Katil, cürmU me§hut bmınua.a 

tevfikan §ehrimiz ağır ceza mahl[e. 

m.esine aevkediJmi§tir. tddi1ı maka· 
mı ve mahkeme he)'ett, npt.>r wren 
hf1.k1imet dokf.oruııwa celbine lle $UÇ• 

lunun sahıbsmın aonıhnasma lta
rar vererek mahkemeyi bit' g1n aon
raya tehir etmJaıtir • 

Katil Fethi, Uşak Belediye ref
SİJlİ o1dilrüııce .Afyon hapishanesine 
nakledilmiş ve orada bqganti~ 
muavinini YaraladJğınd.aıı KütaJıya 
hapishanesine, orada da eesa evinin 
aftkftnetini ihW ettiğinden l8bıimia 
hapishınesfat 8"Wilmlltlr, 

de bu karan tatbik etınillen:lir. ec;=!!!!.~e---~!!!"rom"""""!an~v!!!!e~hi!!!!"k ..... ,!!!!!Je!!"'•'!!!rı!!!'!d!!!!e !!!!~!!!!!!!!!!! 
Keyfiyetten haberdar edilen •· dut. ruat böyle oıı bet )'allndela 

bıta, genç işıkla mişuku tiddetıP. bir deHbnJmm da karde§iniıı Jm.. 
anmaktadır. l'ISIDI kaçlrdığmı duynıa.mqtıt. 

Bugthıe kadar birçok ıenç, ihti· l§te ~ kadar ~e tesa • 
yar bdm. ve erkekler arasında ge- dtif edümiyea bu vak'a .ceyhan ııa
çen gönül ve qk maceralarını g~ valisinde esef ve nefıetlı9 1razw-,. 
telerda gtbdiik llavadis olarak ve mıetır. , 

JfilMhw, ..... 1 dl Bal Ha• _..._., __ _ 
...... Beldr, .. .,.. .. hlll-ıma 

................... " 2 fta. 
KelU-,...._. .......... 

J& .......... a&lnce -- pbl 
ters dönerek bir balık gibi kendisini 
Jlidatü ,ere attı. 

Ve... bir yay gibi çözülerek 
rade kacQ. Ve .,,.P bUdl. Bekir, 
yine he-- elinden lrıa;ıırm4t1. 
Hem de l.)'llİ oyan, a1f!li 1fl8IMM'& 

ile-
TtılköpiiW. ~ JaiÇ9 

a&ylllll bir tavırla c:upurak w 118• 

l'Ullll attu 
- Heydinclf Dvada. __ 
Bekir, büabiltllıı çiJeda çumuı· 

tı. Kastamonulular galeyana gelmiff, 
oldukları yerden el çırpıyorlardı. 

Bekirlıı bıyıklan. saçları hmmı 

dan dim dik olmllfbı. Saka deji Kel 
Hasan, tısınste en zorlu oyununda& 
kurtularak ayağa kalktıktan llOlll'&; 
attJiı nara1ada 1amcfis11e a1q edi· 
yordu. 

Bekir, ~lwldepn§t;. Ovmadan 
Jııasmına ailldlrıyordll. Kli &-.. da 
mukabele ediyordll.. 

Kel Hasamn bir kusuru vardı. 
o aa ya1mz sağdan güreeiyordu. Ya· 
ni; bir taraflı gQreeen bir pehlivan· 
dL 

Ralblıti, Akkoyunhı 1aem ..g. 
.. " llem de aoldu., fld tarafla 
ham1na 'PM... W git B IB bir 
pehlivandı. Bin·-leyJa; A balat
ta Akkoyunlu h:aat>ma .. taısda 
güre§ bir gaJibi7et addedilebilirdl 

Kel Hasmı; haammm Dd taraftı 
olarak glıettiiln{ blltBll IGla c1alma 
.. tanfw Whı)otdu. 

Bekir de; ............. 
nbnde• b+wz it~ Nite
kim çok pçns:M, JCıel Ha ,_ ao1 
tar&fmdan ~kalada T* aJlllia eli· 
ne geçmifti. Haaaıı, bu aefer kolay, 
1DD1a7 •J&imı lrurtaraımyacaJ ft. 
ltetilı;aten de küitanrmadL 

Nihayet; Akli:~ altın& 

tuhmfl llieldi)Gldla. 
liaau. .,_,...._ ar k için 

sağa, ... öm mdack. 
Fakat; JWririn demir pearn 

den yakasını kurtaramadı. Olte d• 
1tuıt kapanı oyununa girdi. 
~; koca g6vde1l hasmı• 

m lmrt bpaa o,_. • 1UlJUll 
7bti koran ....... 



16 NİSAN 1939 H 
.,.,., 7 

[ p R 
\ Kltaplar arasında 

f Çocuk Romanları 
Midyat 
Petrol 

Havalisindeki f_R_A_o_v_o,_ 

--------

kullar Arasında 
Gerçi çocuklar biraz yaşını ba

eını aldıktan sonra, okuyacakları. 

Araşhrmaları 
:PAZAR : 16/ 4 939 

12,30 Proğraın. 

12,35 Müzik (KUçük ~I'kestta • 

~ef: Necip ARkm) 

Dün yapılan Futbol Miisabakala
Tına 8 Voleybol Müsabakalarına 

14 Okul Girdi 
Kızlar arasında tertip edilen Voleyboı 

müsabakalanna meruimle başlandı. 

\ 

.romanları :seçmekte kimsenin reyi
ni almağa. lwı:um. görmezlerse d~; 

bir çok aile reisleri ve çocuk baba 
lan vardır ki, bunlar hemen her 
,l'Ün kitapçıların önlerinden ge
çerken, çocuklarına okutturulabile-

eek faydalı eserler arayıp sormak 
tan geri durmazlar. Bütün bu aile 
babalarına bUyük bir nıemnuniyetle 
müjdeliyebiliriz ki, önümüzdeki 23 

nisanda, çocuklarına, muharrir ve 
tarihçi arkadaşımız 1skender Fah -

rettinin yeni neşrettiği on iki ciltlik 
(Çocuklara tarihi romanlar) serisi-

Jli hediye edebilirler. 

Midyat (Yeni SabP.h) - 935 yı-' 
lında Basbirin mıntakasmda ba§lı· 

yan petrol sondajları 987 bid&)'etin• 
kadar devam etmii ve bln metrellll 
für kuyu açılmı111tır. lyi netice alma~ 
matlığı cihetle aynı yü Midyatm Xe'I" 
buran nahiyesine ıaakled1lrnit T4 

Herm.is köyUnde yine bin metreli& 
ikinci bir kuyu açılmJ,§b.r. Bu lmY.Ua 
da iktısadt petrole raatlanamamıpı 
da mühim mikyasta havağuuıa "'' 
petrol sızıntılarına tesadtıf edUmjg. 

tir. 
Yapılan uzun tetkik '" jeoloji 

incelemelerden sonra Kerburan ha. 
valisinin toprak teşekkUlltmın Vu
sul petrol mıntakasınm toprak teşek 

1 - Himppmann - Ormanda bir 
cüce duruyor- Halk earkısı üzerine 
vary"!,vonlar. 

2 - I..Char • Göttergatte opere
tinden potpuri 

3 • Stolz - Viyana.da. ilkbahar. 
13,00 Memleket saat ayan, a· 

Ja.ns ve meteoroloji haberleri. 
18,15 Müzik (KUçük oskestra -

Şef: Necip Aşkın) 
l · J. Strauss - Çılgın baron o~ 

peretinden hazine valsı. 

SL 

2 • Lincke - Şaka §9.I'kısı ve dan-

3 - Fiscber - Tatil günleri 
13,50 Türk mliziği 

1skender Fahrettin uzun zaman
danberi bu seriyi hazırlamakla meş- kü1atile tam bir intibak ve mil1JS,be· ----··--"""''"-"'-"""'""'-· 

Çalanlar: Cevdet Çağla, fta;;ı»u 
Gür, Hamdi Tokay 

Okuyan: Safiye Tokay. 
1 - Saba peşrevi. 

L 
iatanbu1 ve Galatasaray -iiıesi futbolcuları bir ar• da 

1 dıklan yüksek bir 07ıınla 0-0 he-
Obıllar arası futbol ve vo ey· ı (10) 

8 rabere .bitti. Temdid ecli en j 
!bol müsabakalanııa bu hafta daı...:kalık iki devrede de 9ok ırüael 
ıahada .birden devam edilmiftiı'· Aı 1 

J oynıyan ibu talrnn yenişemeden 
Klüplerden' mektepli sporcu arın ad 
8Yrılma.sı üzerine Türk ıporu öldtı. 0-0 beraber olarllk aab an ay-

h ı rıJ.dılar. l mekteplerde canlı spor are- 1 ı 
keti görmiyecemz diyenlerin .T11.k· BOGAZ Ç : ~ · 1· 

•· ö- tsTl'({lAL: O • 

JUldil. Hatta öğrendiğimize göre 
Maarif Vekili merhum Reşit Galip 
bu i§i yapmasını kendisinden rica 
etmi§lerdi. 

lskender Fahrettinin tarihi ço
ouk romanları arasında (Kubilay) 
Hanın akınları), Sümerliler devrine 

&it (Tanrının oğlu) Osmanlı tari
hinden alınını§ kUçük denizci bir 
kahramanı yaşatan (Avcı Mclınaet), 

(Karakurumdan Tunaya Türk akt
m. (Timuçin ve oğ~arı), (Çanak
kıllt harbinde kliçtik Ahınedin kah· 
r(6Jll11nlıkları}, (Fatihin çocukları) 

muhtelif tarih devirlerine ait çok be-

yecanb vak,alarla doludur. Çocuk -
lar, bu romanlarla bir kaç devrin 

tarihine ait - sathi de olsa - bilgile
i"ini artırmış ve e~erleri büyük bh' 
zevkle takip etmiş olacaklardır. 

het arzettiği görülmüştür. Mmtaka.. 
nm bir çok yerlerinde petrol sızıntı· 
lan mevcut. olduğuna göre yer altın
da behemehal iktisadi petrolti.n bulu· ~ 
nacağı ümidi beslenmektedir. Son 
ra, bu yıl tekrar edilen incelemeler 
muhitte muazzam petrol kuyuları
nın bulunduğu yolundaki kanaati 
takviye etmiştir. 

Türk ve ecnebi müteha:..mslnnr. 
vardıklarJ mllşterek ve kat'i kanaa
te binaen Hımnis köyünde ikincı bir 
kuyunun açılmasına itizar olundu
ğu gibi müsbet vası!Jar gösteren 
Kerbent mmtakasında da yeni bir 
sondaj ameliyesi başlamıştır. 

Kendilerile görüştüğtim kıymetli 
petrol mütehassıslarımız bay Cevat 
Eyüp ve bay Kemal Lokıuıın netice
den fevkalade ümitvaı dırlar. 939 se
nesinin bire büyUk bir milli bayram j 
daha kazandıracağı hakkındaki ka· 
naatleri knt'idir. Bu takdirde yalnız 1 

Petrol m6tahau111 mühendis 
Bay Kemal Lokman 

Midyat havalisinde değil bütün mem 
lekette ehemmiyetli bir iktisadi in· 

kişaf ve refah bruılıyacaktır. Sana:y'l 

aleminde altın su tabir edilen ve hu
iz olduğu yüksek ehemmiyete bina

en bu tabire bihakkın lay1k bulunan 
petrolün topraklaıımızdan fışkırma. 

ğa başlıyacağı gün devletler arasın 

de.ki rnevkiirniz bir kat dıtha kuvvet. 
lenecek ve 1.' giinii elbette milli bir 

bayram günü halinde tesit edece· 
ğiz. 

Genç petrol mütehası:rndarımıza 

ecnebi mühendis ve ustalar da refa

kat eylemekte ve Tiirk işçi.si bu va

didE' de yüksek kabiliyetini göster
mektedir. 

Toksoy 

2 - Udi Ahmedin - Saba şarkı ~ 
Gülzarı harap eyleme. 

3 • Udi Ahmedin - Saba şarkı • 
öyle af eti yek.tayı. 

4 - Hasan Gür - Kanun taksimi. 
5 - Hamdi Tokayın - Kürdili Hi

cazkar şarkı - Aşkm dolan sineme 
el sürme. 

6 - Karcığar tUrkü - Yar bağın
da üzüm var. 

7 - Oyun havaları - Hasan Giir 
lavta ile iştirak edecektir. 

14.20 - 14,30 Konuşma (Kadın sa-
ati - Çocuk terbiyesine dair) 

17 ,30 Proğram. 
17,85 Müzik (Pazar çayı - Pl.) 
18,15 Konu§ma (Çocuk saati) 

18,45 Müzik (Şen oda müziği-

simde (2000) e yakın seyircı Gfinün OçiincCi Ye son karşılaş-
nünde ~ynanan liseler futbol maç- ması Cihad. Süreyya, Necdet gfbi 
larivJe Kaba:ta!ll ve btanbnl Kız Li- l d b 1 .. -ınn . .. . . tanınmış futbolcu .ar a u ı.u ..... 
seteri ~ahasmda yüzlerce seyırcı Bogaziçi lis~i ile lstik!Al lisesi 

Diğerleri de içtimai dertlerimize 
temas eden mevzulardan alınmış v~ 
c:ocuk anlayışımı. göre yazılmış eser· 
lerdir. 

fskender Fahrettin bu değerh 
ıerisile mil\1 ktitüpanemizin göze çar 
pan boşll'klarmdan birini doldur
muş oluyor. Çocuklartmlz bu suret· 
le hiç olmazsa, ahlAklarını bozwı 

iğrenç ve tehlikeli eserler okumak
tan .kı.f"tulacak ve kendilerine zevk
le okuyabilecekleri eserleri emniyet 
le gösterebileceğiz. 

90 8C • 

Jzmirde inhisarlar lda- 1 
resinin IUtOn deposu 

il 00 

Bir Devenin intikamı 
Çanakkale (Hususi) - Karaca· 

viran köyünde bir tülii erkek deve 

kinlendiği sahibini öldürmüştür. 

tbrahim özgür ve Ateş böcekleri) 
19,15 Tiirk müziği (Fasıl heye

ti) Celfil Tokses ve arkadaşlar,ı 
20,00 Ajans ve meteoroloji ha

berleri. 
20.16 Tiırk müzigi. 

önünde oynalll'n voleybol maçlan-ı 
1 • • arasında oynandı. 

nı gördükten ıonra dfişünce ennı.n 
k d Bogaziçi lisesi: 

ne kaclar "eri'iZ olduklarım en ı- l d Si' O -' "' Cihad, Bü en • ll'eyya, ı-
leri bizden. evvel itiraf edecekler • f man, Enis, Necdet, Sabri, Musta a, 
dir. Niyazi, .Abdullah, Bilgi. 

Şhndi uzun medhiisenadan vaz İstiklal Vsesi: 
ge"erek 22 okuJn mensup 172 gen- J s :.- t kl Muzaffer, Şeref, Celi. ' ırrı, 
cin a'~ gün \•e saatte yap ı - arı d' K dri 

3 ' ., Hüseyin. Fethi, Metin. Sa ı, a , 
hıacl~rı verelim: • f Tarık, Ragıb. M. N. 

f!TANBUL LISES : 
3 Oyuna muayyen ,•akitten 20 

GALATASARAY LiSE.Si: 
1 

dakika sonra İstiklal hiicumiyle Kolunu makineye kaptırdı 
Olcullar arası üçüncü haftn futbol t l 

t b 1 baslanch. Çok geçmeden stikla -
rnus·· abakalarının ilk oyunu stan ·u · 

Jileriıı enerjiye dayanan oyununa 
Li·esiyle Galatasaray lisesi araı::ın- teknik kabiliyetl,.ri daha fazla o-
da idi. Talnmlar şn kadr-0laı·la lan Bogaziçi liselilerin takını halin-
karşılıklı dizil~ile.r: de çıkardıkları birınr.i ımnf bir oyun 

İstanbul Lısesı: . A l dan ı.;om·n tstildAJJiler 4-0 olarak 
Fik N . Hayrı Kazım, 1 ret, urı, ' c· salıadnn ayrıldılar. 

Ahrnet, Hamdun, Mu~arrenı, ı· .K zlar arasında tertip 

Mecidiye köyünde Belediye ga
rajında çalışan usta başı Aslan dün 
silindir tamir ederken dikkatsfailk 
Jikle kolunu makineye kaptırmış
tır. Ar~lanın kolu ağır surette ya
ralandığmdan tedavi için hastaha
neye kaldmlmıştır. 

İzmir (Husust) - 1nhisarle.ı· 
Vekaleti tarnfındırn Afs:ıncakda 

'imdiki tı1Utn ve sigurıı fabrikası 

yanında meydana getirilmesine ka
rar verilen muazzam tutun depo
su 724,000 lir.aya mltteab'hide iha
le edilmiş ve inşaatına başlanmış~ 
olan tiitlin deposu inbisarların en 
ibüyilk tOtün deposu olaeaktır. İda
renin alacağı tütihı mahsulü bu 
depoda bir ~ene bekledikten sonra 
lüzumlu göı t.ilen yerlere sigara i
mali için scvkedilecektir. 

Depoı~un inşa--ına Mayıs ayı 

ba~ııHla başlanacak Şubata kadar 
j,kmfd edilecektir. Deponun içinde 
bet' tUrlü fenni tesisat bulunaca·k 
ve daimi bir buhar havası hAkim 
olarak mOesseserleki işçiler ve sağ. 
hkları kormıacaktır. had, Mü!:errem, Cezmı, Yunus. 'edl,len voleybol mUsaba

Galatasarav Vsesi: 
Fazıl Ali Faruk, Halil, Talat, kalarına dUn baflandı 

Abid. M:Iih. •Aydın, Refik, Nuri, Kız okullarm a!'asmda tertip edi 
Metbı. 1 n vole.rbol müsabakalarmnı icra-

Saat 14 de h~lıyan oyunun ~.Ik ~~na dün İ.;tırnhul Kız Lisesinde 
dakikalan çok ~eri karşılıklı hu - kalabalık bil' eyirci önünde baş-

İnhisarl.ar idaresinin Alsancak 
sigara fabrikası müdürü Kemal 
Sarhca Oibali fabrikası müdürlü-

1>esiyle neticelendi. Maçlara gele- tüne terfian tayin edilmiştir. 
cek curnarte.si m:ıçlara devam wi- V\/VVV'V'""'~/'V'>."""'""'~~""'......,..._,._"J 

rine denk olduğu için oyun zevk 
ve heyecanla takip edildi. Ve (Kan 
dillinin) (7 . 15), (12 - 15) gale-

lecektir. m.TJSAT ışıxat : 

~Utnlarla geçmeğe -başladı. Her Janrnı.,~ır. . . 
~ki tak1m da cidden mükemmel ~y- ('idden çok güzel orgaıuze edı- Günnü ikinci karşılaşmaı:ıı 1n-
n · 15 m ı d da iyı· netice önü ile Yüce Ülkü arasında fdi. uyordu. Birinci de-vrep.ın - len teknik haıcını an 
Ci dakikalarına doğru Nuri Galata- yeren dünkü karşılaşma lan ~a- Yüce Ülkü: 

lnönü - Yüce Ülkü 

.sarayın ilk golünü yapb. 
1 

ğt yaı:Jyoruz: . Beyhan, ismet. Gülseren, 1lhan 
Esaserr, güzel oynıynn t~tanbu Erenköy - Cumhurıyet .Şükriye, Perihan. 

lisesinin daha canlı oynmağa başla- ]{ızlar \ol ey bol nıüsab.akaları- İn ön il: 
dığını o-örü,roruz. İstanbulluların lb' 'nci oyunu Cumhurıyet ve iffet, Emine, Jale, Ulviye, Fe-
h o ,, • d nın ırı 'd' 
ficuı:nlarını hatalı kestiklerın en Erenköy Kız Lıqeleri arasmda 1 1• riha, tlhan. 

Galatasaray aleyhjpe verilen. ~e- Cumhuriyet: Her iki takım da bidayette can-
llaltıdan Cezmi 1Stan•bu1 lis<!c:ın 11 Düriye, Neriman, Kadriye, Pa- la, başla, enerji ve teknikle karı. 
beraberlik sayısım ~·apı;·or devre 
( kize, Belkis. şık bir oyun göstermeğe başladılar 
1-1) berabere bitiyor. Erenl•ö .... : 
ık - ·tak m da .1 ff sa da çok a;cçmeden her hald& ta-inci devrede her ik1 ı N 1 ~ Necla Enlae. Muza er, 

Esnaf cemiyetlerinin 
bir kararı 

Esnaf cemiyetlerinin mensubini· 
ne daha faydalı olabilmesi ve on
ların bütün <lertlcrile ilgili bir su -
rette uğraşılabilınesi iç.in yeni ted· 
birler almmağa başlamıştır. 

Bu sebcble lı len cemiyetle
rin aza adedinin bilfiil çalışan esna-

fa nazaran pek az olmasının sebep
leri de armmrnktndır. Alınacak yeni 
tedbirler sayesinde biitün esnafın 

cemiyetlerine yazılması temin edi-ı 
leceği gibi aza adedinin çoğaltılarak 
aidatın azaltılmasına da çalışılacak
tır. 

fiirinci devredeki gibi canlı oynu- Mlib:=c:;1,<len ~itteşelG}l takımla lam halinde daha ziyade çalışmış 
7orlar. Bu devrede de Galatasa· sahava çıktılar. Her iki takım da olduğu göze çarpan İnönlüler bi
l'aydan Aydmın ~·aptığı bir .sayıya ivi İıazırlandığıııı ,gösteren mü- rinci devreyi 2-16, ikin<ıi devreyi 
<}ezmı ve Oihadın attı~rı fkı .ır.oll& l{~mmel denecek bir oyun o:rnadı- 3.-lu k~zanarak Yüce 'Ülküyü tas ~~~!!!!!!'~~~"!!""~~--.... --.. 
trıuka'beie nden f!ltanıbul Liseliler · :fıyeye ugratlılar. '- a· far ~Yunu 8-2 galib olarak bitir ı - .Biraz daha iyi hazırlanmış o .. Erk klor araaında yapı-
ler. Er 1 ıt., c4 _ 16) (5 - 15) ga- lan voleybol müsabakası • 

H 1 lan en<"·' , 
A YRIYE LISES : O lib gelmiştir. Erkekler arasında tertip edilen ' 

•HAYDARPAŞA LiSESi: O K•ndllll Useal kız voleybol karşılaşmalarının ikinci 
Günün ikinci oyunu Hayriye ile 1 

llaydarpaşa ll.seleıi arasında idi. öğretmen oku U hafta miisabaka1arı dan Kabataı:ı 
lier fk1 takımda da !erden yükcıek Günfiıı üçüncti oyunu Kandilli lisesi sahasında yapılmış ve aşağı-
il!enıanlar göze çarpan bu iki gil· Kız Lisesi j]e Kız ö~ratmen Oku~u c!alti neticeler alınmıştır: 
tıde takım su kadrolarla oyuna b~· arasında ve. şu takımlar arasın a Sanat okulu Erkek Öğretmen 
ladılarr · yapıldı. Okulunu (8-15), (10-16). 

ltayriye Liıeai: Kandilli: İstanbul Lfseai Hayriye Jisesi-
Muahld Al&eddin, Sadeddi~ . Fikriye, Melahat, Fevziye, Sa- Di (11-15), (10-115). 

lf, •.aan. Tu; .... d, Arif, Tevhid, Ga- fı"ye, Feriha, Kadri7e. K b ı · · (11 lil) •- J4ık Lisesi a aıa., .,ıı;esıni 
. ' Orian, kadir, !aınet. Kız Öğretmen Okulu: -U), (8-15), Haydarpaşa Use-

l:layda.r~aı:ıa Usesf: f Meliha. Bedia, Hadiye, Saffet, •i Şişli Tel'akki Lise!ini ( 4-15), 
~ c.mat, SUleyman, ~ 

- il şı ar Saime· . k 1 (6-U) yenmİ41tir. :.a•a. , E,f.ı., Nuri, Fikret, na , Gu"nün hemen en ,etin arşı aş-
_.__..: u. H .n .. ~ İkinci devre oyunlarına g&le-
~• .. Hlcltryet, Ma:1aner. -asını bu iki takım yaptı. er uw 

u.a sa ..... k ~- '""'- ctk h~ttA yine ayni sahada devam 

Çocuk haftasında Çocuk E
sirgeme Knrumunun sizden 
göreceği alaka ve yardım 

mtmlekette kuvvetli bir ne
si . çalışkan ve muktedir bir 
gençlik viicud0 getirecek

tir. 
Çocuk E.irreme 

Kul''Umu Genel 
Merkezi 

* Yurdda. 35 Milyon Türk ne 
bUyUk Kuvvet·ve saadet kayna· 
ğıdır. Çocuk Esirgeme teşkilA
tını yardımınızla kuvvetlendir
mek bu saadeti bir batında te· 
min etmcğe kafidir. 

Çocuk Esirgeme Kurumu. Genel 
Merkezi .,..'lll ornanan ,~ar - taraf da gerek f erd, a-ere -~ 

ttıfk ı1rf dnre h.• 1kf tarafın biri- hdlinde ç:a1ışma ıtM>arlyle 6bfli.. edilecektir. iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiıiiiiiıiiiiiii 
btrlnden altta ıo.1mamak f91n çıkar 

Karaca.viran köyün<le 65 yaBla
rında deveci Ahmet oğlu Sefer de· 

velerini otlatmak üzere kıra gitmi~ 

ve tülü deveyi faziaca dövmüştür. 

Sefer bir ağacın altına yatarak 
uyumağa başlamış sahibinin uyu-
duğunu anlıyruı ve ötedenberi kin 
besliyen deve bunu bir fırsat bilerek 

birdenbire Seferin üzerine çullan

mış ve za\•nllı adamcağızı pestil gib~ 

ezerek ve knfasını da ısırarak ôldür
mliştür. 

Vak'a mahalline Cümhuriyet 

müddeiumumisi Salih Oyman, jan 

darına komutanı ve hUkunıet dok

toru giderek tahkikat yapmışlar ve 
katil deveyi de görmüşlerdir. 

Bulgar Mebuslannın 
istizahı 

Çalmılar: Şecihe, Reşad Erer, 
Ruşen l{anı, Cevdet Kozan. 

Okuyanlar: Necmi Rıza Ahıskan 
Radife Neydik. 

1 - Numan ağanın - Bestcniga'" 
peşrevi. 

2 - Haşim beyin - Bestenigar 
şarkı - Kaçma mecburundan 

3 - Mustafa İzzet - Bestenigar 
şarkı - Gayndan bulmaz. 

4 - Hafız Yusuf - Besteniga _. 
şarkı - Çok sürmedi. · 

5 - Ruşen Kam - Kemençe tak
simi. 

6 - Raci Arif - Rast ~arkı- Za
hiri hale bakıp. 

7 - Sa1ahattin Pınar - Nihavent 
şarkı - Hala ya.şıyor. 

8 - Osman Nihadın - Nihavent 
şarkı - Yine aşkı bana. 

9 - Zekinin - Kürdili Hicazk6.r 
şarkı - Sevmekte benim. 

10 - Kürdili Hicazkar saz sema
isi. 

21,00 Memleket saat ayan. 
21,00 Neşeli plfi.klar _ R. 
21,10 Müzik: (Riyaseticı.imhur 

yaseti hakkında bir istizah takriri Bandosu. Şef: İhsan KOnçer) 

fmzalıyarak parlamento?a tev<li et- 1 - Lou!s Pautrat - MELr§. 

Sof ya: 15 (A.A.) - Btitün mu
halif mebuslar hükfunetin harict si-

mişlerdir. 2 - Kotlar - Montıı Kristo (vals> 
vvvvvvvvvvvv-vv-vv--AA"""'""""°'.l'V'\AA;v 3 · R. Wagner - Rienzi operası-

BALKEVl.EIUNDE : nın uvertürü. 

Çocuk balosu 4 - A. Roussel - "Orman,, sen-
fonisinin 3 Uncu parçası , 

23 Nisan ç-ocuk bayramı müna- 5 • w. Ketelbey _ Bir çin mabe-
ıebetiyle-, Şiı:.li Halkevi tarafından öinin bahçesinde fantezi. 

Çocuk Esirgeme Kurumunun da 22,00 Anadolu Ajan ı (Spor ser-
iştirfikiyle Dağcılık klObü salonun- visi) 

da bir çocuk ~alosu hazırlanmak- 22,10 Müzik (Cazband - Pi.) 
tadır. 22,45-23 Son ajans haberleri ve 

Bunun için şehrimizin en ma- yarınki program. 

ruf ve yüksek ailol erinden müte- \' ENi NESRIY AT 
te.kkil bir komito faaliyete geçmiş- -------
tir. Balonun çok neşeli olması 

için tbiitün tedbirler alınmıştır. 

Baloya pazar gi.lnü saat 16 do 

başlanacak, danslar, temsHlcr • 

muhtelif eğlencelerden başka gilr· 

büz çocuk müsabakası da yapıla

caktır. Davetiyelerin Ş~li Halke

vinden tedariki mümkündür. 

..................... 0 ................... . 

f Askerlik işleri 1 
.......................................... 

Eminönü Askerlik Şubeıin
den: 

Yedek hakim Atgm. 2744 dip

loma numaralı Rıza oğlu 1807 

dokumlu lsmııllin tez oluak şu
beye gelmesi ilAn olunur. 

MAKBER 

Abdülhak HAmidfn bu nlmez e· 
seri Kanaat Kitabevi t.arafından 

neşredilen (Ankara klitüphan-;si)' 
nin (25) inci kitabı olarak neşre-

dilmiştir. Okuyucularımıza ~a
retle tnvslye ederlz. 

* Çocuk dergisi 
Çocuk Esirgeme Kur.umu Ge

nel Merkez! tarafından cıkarıl • 

rnnkta olan (ÇOCUK) adlı dergi .. 
nin (184) tınctı sayım 91Jrn11ştır. 

Yurd yavrular1nın saklık, sosyal 
killtürel durumlannın fnktşafınıt 

hizm&t eden bu kı7metlf derairl 

çocuklara, ooeukhı gna ~ ~la .. 
ra tavs1y-e ederlfJ. 




