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Arnerikanın 
f:' ransaya· · 

lı • 

1,. . ıhtarı 
h &ıltere aleyhinde 

a.reke_te gcÇerse 

i n g i liz l er 
icabederse 

ihraç edebileceği-
miz bütün tCtünleri 
satın alacaklar 

. lnglltereden bazı ltbalAt eşyası g!)llyor. 
ızmlrde ve ıstanbalda İngilizlere 

satılacak mallar için depolar hazırlandı 
Aııkaıada cert'yırn cdı.-n 'furk • ln

;::1 ıız tlcıı rı nıtl7..e.kcr<'l"nnrır bulunan 
, Lord Glr n • Commcr p:u.arlesi ı;:ünli 

kknı.r Ankıırııyn lıarQk t cdccckltr. 

Türk • 1ngıllz ticaret bırUgı (korprH· 
:von) umunıı müdürü olan bu zl\t ,eh· 
nmızde bazı tcmaı1lıırda bulunmu:tur. 

( Dm anu 4 iıneüoo) , 

Din geceki lodos t ırtıaaıı 

ı Musolini 
Frank o 

ile 
Görüşecek 

Hitler 
Musolini 

fllÜlôkatı d 
muhtemel 
Lavaı Parlıte 

ltalyaıı 

mlmesılllerlle 
müzakerede 

Bu saban f ıorya önlerinde 
bir Yunan gemisi battı 

Kaptanı ve tayf alaı kurtuldu. Gemi Yunanistan-
dan şehrimize kereste getiriyordu . 

Adadan gelen '' Göztepe , 1 vapur~ 
jköprünün Küdıköy ıskelesine .bindırdi 
j Jllın ~C<'J.11 l!lddt't\ı JOt10ll ftı't.:tnl'lal en'lllCT lhlıyat ledbırlerl R)lU"3. dt• 

Rıtr.>i!Mılz, /'.lsdt-n4z ve Mamıııııra,.. 111~ :khrıl 11,manlara ••1'1UDJ'ftılr. 
blıtlln ı;-ccc rıılkıılayıp durmu~. ·büttin Fırtına ylillli.tadift dün gece .,,hft.. 

hıt kııl'f• BllytlkQf'JJımr.~e ile Kaltkrtlt· 

Almanya 
Fransa ile 
anlaşmış! · 
Rayşta·g 

içtimaa 
çağırı ı acakmış 

Hitler 
Son siyası laallyetl 

anlatacak 
l'i .. Ji, 25 ( A.A.) - Hava..<ı. bil· 

diriyor: 
Mn rcşal l'et en, refakı'tlfnde 

hususi kalem dırektorü olduğu 
halde Vişiyc saat 19,45 de <lôn. 
miiştür. 

De\'lcl reisini. otelin i.iniinde 
dahıliyc- nazırı Peyrouton, har . 
biye nazın genc>ral Hıılzingcr, 
bahl'i\'C nazırı amiral Parlan, 
amir~! Pcrnot· ve general Bro· 
card kaı~ılamıı;Jardrr. 

.:\1arc~al ken<lisıni karşılayan 
1..cvatla birkac; cüm]c teatiden 

( U~' unu 4 iind~rle) 

( ile'\ a.mr ·• ündid~l 

ispanyaya 
Hitler 

ne vadetti? 
Biyriç ve Bayon 

şehirlerinin verilmesi 
muhtemel.. 

~adrid, 2;; (A· A·) - lnforma
tioneı ga:ı:ctl'Siııin Berlin muhabi· 
rl f'ranko - Hitler mülfıkatinın 
Suner P.>('rliııdeykcn hazırlandığmı 
\'C bu mülakatın Hitlrr - L.wnl 
;:;:örüı;mclcı·il rı ıılfıkadar bulunduğu
nu hildirmcktl'flir· 

1 I A> ıı ılra , :! li (.\ . A·) - Muso1ini 
ili" Franko ııra.sında. bir mülilat 
yn)lıla<'.aktır. Hunu müteakip Fran
sa ile kat'i bir anlaşına aktinden 
evvel Mıısoliıı!. ilP Hitler ıo.rasında 
yeni bir görüşme yapılacaktır. 

KO~T <;:'lı\SO - J .A\'AL 
MÜl.ı\K.\'l'I MI ~ 

l..ond!'1' , 2fi ( \ . ,\ .) - V~iden 

gcll'n bıı.bt'rlc>re göre J.avd Psris· 
tc ltalyırn mıimC's.<>ılh>rilc konuşma
lnm. haşlanrnıt ır· 'f<'"yvül E.'Jnıiyt-n 
hir ajanı; lıRbC>!'ine gili'P' 'Dival 
kont C:iano ' ile' görı~inüfltUrı Bu 
hab<'ri rnrır(lıınt Pct:en ''C T .. ın-ıtlin 
M_u~l!ni veya Eont Çian9 ile• gö

. ı uı;tuklC'ri hakkındaki ~m inilir. ta· 
klrı et rniııtir• • · ~ . · • 

l ,ondnt, 2,i (A · A·) - . I..ondra 
gıu;etr>leri, bııgiinkü .niishal&rınd!I 
l Al\•aJ'in marl"şal Prtenl~ görüııliı k' 
ten ve kendisin~ Hith~rlC' oloıı n'IÜ" 
:ı:akC'relf'ıi hakkmdn li'ızımgelcm 
matfımatı verdikten sonra ,tt'krnr 
I'arise avdetin~ bahis mevzuu et • 
mPktf'dirler. 1 İngiliz Harbiye fSazirı 

1spany:ı hurludundıı Ilitlerlr> Ed' · '· · 
Franko l'lrR8Jnrlak i miiliık::ıttn lıııh- en ·: 
sı>dC'n 'l'aymisin diplomııtik muhııhi 
ri su miit.ılea\'I kavdelmPktcdiı: ı"skende· • ' . 'e 

''Y nlı111. Hit l~rin Çok biiyllk bir . f f. y e,y 
oyuna atılarak kendi orduların ı G<' 1 
bC'lüttarıktan geçirmek hevesine> gitti ··.'. 
kapıldığı noktnsı isti!ma f"dilirse bu 
A lman :ı:iyaretinin ycgilne sebebi 1 ""''tıdni~ ı·: :rn l '\,.\ .)-· Haroiye 
lspanvayn. bir miikafat Vf"J1l1Ck ''" Nal'.ırı l~•kn rllm ı ~a'ıılr ... 1ien· lskcıufc· 
Fr"Rn;ıztan Bask mN11lrk(•ti ile Di- rıyl'yc g$t.mılj. 500(1 Rıınr. ~,'C zıı.tilt 
yariç ve B:t\'On Aehirlerini Is· tıııatıtıcıan cöşkun te~İfh\tı'iıtlıı i{ıırşı
panyaya tl'rkl'-ltirnwk gilıi bir gu- lnnmıştır. Ed<'n ııkşnm tc1hrnr Kahl 
ye takip etmis olduğu tahmin otu· l '"'Yc dönmtiştUr, t ' • 

nabilir... " ·r-., ,.. 

· Fransada 
kitle halinde 

tevkifler 
.Yalnız Pariste 6 l 5 ki!i 

tevkif edildi 
Reryoda nezaret 

altında ... 

r,,.ı.; Fransız ıneJmc;nn mccll i 
l't'İsİ Heryo 

( \':ı:n"ı ·t iineüde) 

Milli SEFfN ..,, 

NUTKU 
Cama glnl RıdJO 

, ile dinlenebilecek 
Anka.re, 211 - Bıiyiık MıJlet 

:Meclisinjn l Teı:;rinVıanıde ;\apa.ca· 
ğr içtimat'len ewE'l Mt>cli,3 Parti 
grupu toplanarak riyaııC't divanma 
g&t.erilerek nıımzC'tleri tc>sbit e -

~r-

,~~ Milli Şt>fin o giln Meclisin :\ enı • 
~a yılına ba~lamnsı mtlnıt~he• 
ftilc ııaat 14 dı- irat buyuracakları 

ık rad)o ile memlt?ketın heı 

fma ) ayıla~ld.ır. 

ispanyanın eski 
başvekili 

Caballero Fran~ad1. 
tevkif edild i 

~fadrid, 26 (A· A·) - D· N· B· 
Öğrenildiğine w;öre, sabık lsp::m

yol Marlrllist !!deri Largo Cıı.balle
ro FrnnMdft. tC\ldtlf' edilm.itdir· 

lstaabelaa allaSa 
789346 

Nüfusu 25 binden fazla olan 
şeh irler i n cedvelleri haz1rlandı 

' Ankara 26 - Jstntıstik Umum l 4 il- zırlaruntşbr. Cetvel ıs6yledir~ 
dilrlUğll tarafmdan 25 bındcn fulıı. 935 940 ~ 
nt.:ıfustı olan şchlrlcriml7.ın cctvell ha· ~r sayımı: ııayımı Fıu1tı 

741148 789345 4819~ 

170959 184362 18•1).~ 

122720 15554i 32824 

--------------~ 1etanbı.ıl 

Alman pamuk 
- . krall geldi 
Iran a gidecek ve Maca

r istan hesabına bazı 
işler yapacak 

İzmir 
Anksra 

(Dentmı 4 iincfülel 

Nüzhet Haşim 
vefat etti 

4 '1'ansaya 
lllerıkadan gıda _ 

Londrada 
Çek-ingiliz 
anlaşması 

imzalandı 
Bir Çek ordusu teşkiline 
İngiltere yardım edecek 

Mangal kömürüne narh kondu· 

f azla1Ja· · s.ıtanlar 

Alman pamuk kralı bu 11abah 
ı:ehrimizt' gelmiştir· Hrır Şc>ffer a
<lındıt nlan bu ?.at, bu sabah 0,30 
dit Sirhci istasyonwın muvasalat 
eden $!'mplon cksprpsi il l" A vnı
padan ı01ır:m1:ı:I' g-rlmi buluıımıık
tachr. ]{t'ndisi ic;tasyonda burRdRki 
mümess.ili tarafından karoılnnmı., 

doğruca l'ark Otele gitmistir· Hrr 

$erfcr b~yannt.ta. bulunmak tan lnı 
tına Mmiı:;tir. -.ddesı . 

116-dernmeyecek 
~ ~l'\ • -
~a ~ittk·.t2·ı ( \. \.) - Am<'ri-
I "an.ııız h~ • dE!llleUeri hükumeti, 

1~ll,.l'i U kunıeUnin mihvC'r dev -
rt h~t'llğj : lngiıtC'rc>y<' karsı sıkı b!.r 
, ~dt', nl~mrun akdetmesi tak-
1'- 1~ dc>vflıga. kan: ı A mcrika. Bir 

1 llıe i l ·etıcrınden yaı-dım bekle
~ ''l'ıatiıt , an eyliveceğlnden, dip -

b"t•la;oıın Fransa hükumetini 
<'tını.ıtır. • 

Londnt, 2(i (,\ . A ·) - Dün fn· 
giltcre hükiımctivlc Çkoslovak mu· 
vakkat hlikiımc>ti nrasmdıı mütte. 
fik kun·etll'riy' isbirliği yapmak 
ü1.cre Çekoslovak bnşkum:uıdanmm 
yükS€k kumandasında bir Çek or
dusun un tan:ı:•ml prl'nsiplcrini ıes· 
bit eden bir anlaı;ına aktedi!mi& • 
tir. Anl~m,..yı, lngfü,.re auma ha
rici.} c nazm lord Halüaks ''C Çe
kslovak muvakkat hükumeti adma 
hariciye naz111 Jan Maseryk imza· 
lnm1strr· 

·derhal 
Adliyeye Veriiecek 

J<'ıyat .murakabe komisyonu, J şekildedir: 
dünkü fevkali.de toplantısmda I Anadolu kömürü toptan .fiyat 
mangal kömürilne azami satış 4,5, perakende 5,5, Rumeli Ye 
f'ry1ltT koynruşturı B u n:ıriı şu ; (Jlenmı 4 tnflftd(") 

Habı'r aldığımıT.a ~ör!' Alnını 
pamuk kralı biıkaç giin sonn lrı
na giderek, mülıayaa C'Uig: pnnıuk 
parlılcrini gözdf'n gPcirrc, ktir· Al
manlar, Her Ş<'ffer'<' bu um·nnı, 
bülün orta Av ı upa pamuk sanayii
ni elindt' tuttuğu icin vermisll'rdir. 

Alman p:umık kralınm, ~ehrim:z 
de kaldı'h nnidd<'t iarfınd..ı menllC'" 
ketimiz pamuk sanayi ve ticaret 
Prbabı ile de lc:>mııslarda bulunaca
ğını ve Macaıistan h r sabma bazı 
i~cr Yapa<:ağı söylenm('ktl'dir. 

,, ı eı'hnm 'Kü7lıet Jk,1m 
Siı.ıanoğlu 

(l'a:ı.JSı % _..,,. 
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· ffilber . 

69 Yazan: ~~ ! Makara 
1 ihtikarı 

Yeni Erzincan şehrinin plam 
tasdik edildi Dağ b&§mda. geçen ~er vadi ve diğinı duyune& kızdı: 

..>valara doğru, karda. bir kar topu - Biz İmam Şamilden bunu mu 
gibi yuvarlandı· O kadar büyüdü ıstedik? 

ki güya. imam Şamille Hacı Murat Dedi; silahlandı. l!C taraf ara • 
az daha boğaz boğaza geliyorlar. sında çarprşmalar oldu: bu sırada 
mll!J; ellerin! ka.malarma atmışlar, Şehvnlinin kansı kaçtı; Hacı Mu· 
hatta sıyırmışlar; lakin nraya gir. radın kumandasındaki adamlar • 
mişler de ~dilik ortalığı yat.1§. ı dan başlıca birkaç tanesi vurulup 
tırm13lar! öldürüldü; Baydak ahalisi imaııı 

tmam Şamil en ya.km adamlarına Şamille anlaşmaktan vazgeçti. 
.;izlice "onu 61dUrUn!" dcmi..1- Hıı.cı Hacı Murat kısa zamanda geçtJ. 
Murat zaten §Uphelendiii için her ği yollara dehşet s:ıçarnk geıi 
ıı.n mUıiUerinin ortasında., canlı bir döndü: 1000 koyun ve 300 at ge· 
kele içinde yllŞıyorm~! İmam Şa. tird!. Yaptığı işleri imam Şamile 
mil açıktan açığa dUşmanhk gös. anlattı; o dn bunu tasarladığı giz· 
teremiyorsa, Hacı Muradın Ruslar U planın tatbikma ba~ıamnk icln 
tarafına geçmesinden korktuğu i . fırsat bµdi; on korkusuz ve bccP.
çın~; Hacı Murat da dostlarına, rikli naibini az!Ptti· 
pek sıkL'}ınıa öyle yapacağını söy. Hacı Muradın yanında birkaç 
lem.iş, yalnız Ruslı.rm onu hoş tu. dostundan banka kimse kalmamış. 
taeaklarma, yıırdmı edeceklerine o; büyük akıncı o ak§am bır dağ 
ya.de yliz güvemneei l!znn~; yamacında yıldızlara bakaı ak dü· 
b.U. gtlvenem.lyormu.'.j! şOııUrken kendisini pek yalnız. a · 

Bu arada İmam Şamfün na.iple· tılnuş buluyordu; imam Şamilin 
ıiDden ve hocal&rdan bir kısmmm teklifini kabul ettiği için derin bir 
da Haet Muratla beraber oldukta· pişmanlık ı!çinde) di; o !tadar ki 
rı, onun emrine geçecekleri :ısrar- hemen oradan kalkmak, şefinin 

la 18yleniyordu. karşısına çıkmak: 

Halbuki Hacı Murat ziyafetten - Bana fiİmdiyc kadar olduğu 
sonra hemen atma. binmiş, kendi gibi bundan aonı·a da ancak er -
mDfrezesini ardına takarak adetô. kekçe vazifekr ver, ben maske ta
uqup gitmi§ti; timdi. de Jren.di kö· kamam; ben hiasettiğimden başka 
yilnıde uslu ulu oturuyor, imamın tttrlü kon~mıım ! 
eaıi.rJerin.i bekliyordu. Diye bağırmak ihtiyacını duyu· 

!mam Şam.il Vedenc döndüğü yordu· 
zaman Haydak ve Tabuarandan Lik.in ya. bunları ya.parsa ve o 
murahhaslar geldiğini söyledJler. koca ülkeler halkını hastıın başa 

Ondan evvel de ayni memleketin pml pırıl silihlarla donattıktan 

a1aaWd böyle heyetler göndermiş, 80lll'a Ruslara karşı ayaklandınr
keDdilerini idare etmek üzere bir sa! 
ııaJp ıöruierl~ rica etm.ieler- Blcı Murat yıldulı gok altında. 

di. IAkln imam Şamilin onlara Ui- c!ğerlerhıi dolduran dağ rUr.clrla
~-nadI yoktu; Rus hududuna yakrr. :-ınm tatlı aert.liğini anneelııin ok. 
ve fazla dağlık obzuyan b. yerle· ~aYJ!llan kada.r sevimli buluyor • 
ı; elde tutmak rUçtii; zaten hal dm; umyordu ld bu rilaglrlar o· 
km da ibir kılmu Rus idaresine a- ı na: 
lrşn.ış bulunuyordu; bunun için - Raalar aana kartı az mı mu 
1rzulanw ~; mu.rahluur 1 ke11 c1ıa'ft'Uldılar;. lteni ar. mı al -

ıar bu sefer boca Cemaleddin1 ara· dattılar? 

ya lııoydalar; İmam ium1 kayna - Diyordu. Sonra adeti ihtar edi. 
aamm hatırını Jmam&dı; bununla yordu: 

oeraber: - Yurdunu ve milletini kurtar-
- Siz olmuenız bu .iş! l ap.maz· malt için her ne lbunea yapmalı· 

dmı; netice ne o1ur9a ollUn sfze a· sm? 
ittir! Şamille lkend!si arasındaki planı 

Dedi, Mahomat Kenedisaayı iki yalnız bir kişiye açmıştı: Onu ac 
yüs mtlritle gönderdi. bırakmamak için babasının hıınçe-

Yum ilk giiı:lleri geldJği iç.in 
harpler -.e akmlar eıldapcakh· l
mam Şamil kendisi Ragae dağın· 

da tararph kurdu. Salta naibi A
maı"m kamaııdMma ilç bin kilflik 
ür kuvvet vererek Rus hududu.na 
doğnı yOla çıkardı. Lüin Omar i
fi idare edemedi; prl döndü; hem 
kendisi. hem de iki naibi azlolun· 
du. Ayni zamanda b~klarmm 

~ beldemectiklerl bir hldise oldu~ 
İmam Şamil Hacı Muradı çağırttI; 
illerinde bJrkaç D&!bbı de bulun -
duğu bet yüz atlıya kiımandan ta
YiD etti; kendisl Ahti'de Ruslarla. 
~k üere giderken onu da 
Haydat lilkeslne gönderdi. Rlr ara· 
Irk Şamille yalnız kalan Hacı Mu
rat !fU emri almıştı: 

- Yihtahda Şehvali denilen he· 
rif halkı blıden soğutmağa çalışı
yormuş •. Onu da onunkileri de tc. 
mJıde! 

Hacı :Murat f•tnenin kaynadığı 
köye b1r yildmm gibi indi; Şehva· 
li mdtlrUldQ; karısı ve çocuk lan e
sir edild!; daha başka esirler ve 
b~k mal da almdı. Haydalth 
Cemmav kız kardeşinin esir edil -

rini hiçe sayan annesine! ... 

Annesi de ona bu rilzgal'laun 
söylediklerini söylemişti; ihtiyar 
lcadmnı yorgun gö:ılerindcn iri 
yqlar dökUlmUııtn; lakin s~i hic 
sareılmamrştı: 

- Git ve sağlıkla dön ı ... 
Dem.itti· 
lladenlki annesi de bunu isle. 

mitti ve sağlikla dönmesi iç.in dua 
c~; herhalde munffak ola· 
caktı: 

Bu lllihı Rwılar fırsat bulduk· 
ç& lrullamyorlardı; dü§mana onun 
allAhile bı1Jhk vermekten çeJrln
met aptallık sayılmaz mrydı? 

Geceyansmr biraz g-eçmi!,!tl ki 
ay doğdu; vadiler aydınlandı; Ha. 
cı Murat birdenbire doğruldu; en 
yakında olan Hancfi')i dilrttü: 

- Kalkın, gidiyoruz. 

(Devamı var) 

:1 ..... - - .... ·- ·2 
i OBUÇ BEiS { 
1 K.adlttan Ka.fh'nm gazetemiz lçl• I 
ı hazukdıfı bo mlsilııiz korsaahk 
! ve kahramanlık tefrlka!lmı baj 
• 1 
1 stitunlarda okuyll<"aksmız. 
1 .................. " ......... .. 

_.IAıl,._..,_.,__.,.....,__,,_~_...__,.,I 

Sayım rakamı içinde 
Necip Fazıl 

S \ \ iM nctlc<'Sinde ellinize 
geçen 17·86.CJ.901 n~karnı 

üzerinde konu5ulu,·ordu· Mecfü tc 
'ô&lr Ncrlp Fu.d Kr.ıakiirek df' \'nr
d1-

Aramuda fou.zuu ile 1amnmı-. 
hir uıt, 17°8flfl-90l na: amının so
mmtlıı.ld ( 1 ) 1 göııtt-.rCl't' ı. : 

- İştfı bu benim! • tll'dİ · 
Necip ı·aııl Kısakürcğia ruhi 

haletJnl pek ili tanıyan bir ha ka
sı 1 '1 küsur ınUyonu gf.steren bu 
rakam içinde N eclblu l\Pndblnl bu· 
lop gö toreıneml,, olmasm,brı Pf!k 
Uzüldüğiinü anlayınca: 

- tizülmc Nf!Clp, dooi· Hu ..... 
kam lçbıde sen de 'an.m , .e ba ta. 
ki birinci rakam da scnsln--

N eciıı 'jO~ ı,. ce\ aıı 'erdi: 
- Şüphe yok 1'1 benim· a.)ınl 

nıemurları önce beni yazdılar··• 
F .. 

• 

1 

1 

12 buçuk kuruıluk 
makaralar as kuruta 

çıltb 

Yıll ıwıır lllr, ltlr ••vu llaUı 
1aııaıaa rapııa• lüat lletoa 

11aı111ıuıa unııcıll 

Son gllnlerde ıehrimlzde makara· 
fiyalıan yeniden yilkselmlı ve bu fi· 
yal yük.elifi ile beraber makaralar 
da. ortadan kaybolmuıtur: Piyuada 
on Ug kurup aabıan bır nevi maka· 
ralar aatllmafa başlnmı§ fakat bunla· 
ların çtlrtik oldtıA"U giitillmUgtUr. Ev· 
velce bef kUtu§a sablıtn bir ntıırka 
makaralar 20, 12,5 lwru ıı. satılan 
makine nıakaraları ise 35 kuruşa ı;ık· 
DUftlr. 

Şehrin kurulacağı sahanın istimlak bedeli Erzin· 
can belediyesi emrine gönderildi 

Jı.yat murakabe l{oınıssonu mnkıira 
fl.yaUarmı da tetkik kcekUr . 

--o--
Suri1e, et6möbil listiii 

vermek istiyor 
Söylendıfine gtıre Surıye ııuı,o· 

met.1, elinde mevcut 6000 otomobU !&&· 

tiğtnl 1'.tSmUr muit bılınd" \·ereblle c· 
ğhit, aynı şeklide mUbarl le e'lasJle 
kabftl öe yollıyablleceAını blldlrmlııtır 
VailJei telklk rlitlmektedlr. 

ikinci k aoıt ve 
selülöz 

fabriKala ı ı 
3 ay sonra 
işlemeğe . 
başhyor 

Mensucat 
fabrikalarımızın 

randımanını arttırmak 

için yeni tedbirler 
alınd ı 

Birkaç gllndenberi §ehriınlzde bulu· 
nan SUmerbank umum mUdUrU Bur· 
han Zihni, Buraada telkllder yapmak 
Gzere bugün §elırimizden ayrılacak· 

tır. Umum mUdUr, dUn, bir muhnrrt· 
rimlze beyaııatta bulu:ruırak ezcümle 
ıunıan aöylemlştir: 

•'- Yeni kunılo.calt satış teşkiltıtı 

Uzerinde tetkikler yapmak Uzere İs· 
tanbula geldim. Ynrın (bugün) Bıır

saya gideceğim. 
Yeni kurulacak satıı tcokilAtı Uzc· 

rinde yaptığım tetkikler mUsbct neti· 
celer vermiştir. Yeni te§kilA.tı He antrş 

Ersmcanda kurulacak ~eni §ehre &· 

•it pl!ıi Nafia Ve'ktıeUnce tasdik edJl· 
mı,Ur. 

Aldığımız maUimata gUı-e, eskl &•· 
ztncıuı ıehıi §lmcndifer hattının ce· 
nubunda olmasına multabil yeni Erzin 
can §hnend!fer hattının ı;lmalinden ve 
battan hir kilometre mcsıı.fede kurula· 
caktrr. Bu arazl mıı.hallJnde tetkikat 
yapan jeoloji heyeti tarafrndnn lntl· 
bap edllmlı1tlr . 

Yeıtl Ef%incan ııehri irin iki Up ev 
modell sec;:llmiştlr. Bu e\•ler bir buçuk 
ve iki katlı olacaktır. Evler tuJlada.n 

Yağ, peynir 
fiyatları 

Ticaret vekaleti bazı 
mıntakalarda tetkikat 

yaptırıyor 

Ticaret Vekaleti gıda maddelerinin 
kontrolllne daha fazla ehemmiyet ve
rilmesine lUzwn gormllf ve bu defa 
yağ, peynir, sabun gfbı maddelerin 
eebebsiz, fiyat artl§lıı.rma mani ol· 
mak Uzere btlyUk tııtlhll\k merkıızl1>rln 
de bu maddelerin flyatıannı tesblte 
başlamııtrr. 

Yaı"t ve peynir için Urfa, Antep, Dl 
yarbakir, Trabzon, Bursa. Edime. aa 
bun için lstruıbul, tzmır, A) dın. Gem· 
lik ve Ayvabkt:ı tetkikler yl\pılmtı k· 
tadır. 

Bir otobüs devrildi 

3 çocuk öldü, 2 2 
yolcu yar alandı 
Evvelki gün Kayseriden için. 

de 25 yolcu olduğu halde hare
ket eden bir otobüs Ankaraya 
gelirkeıı Yala civarında devril
miş yolcular altüst olmuştur. 

Neticede üc çocuk ölmüş, di. 
ğerlerinin hepsi de aşır vaziyet
te olmak Uzere yaralanmıştır. 

---o----

Mesut bir evlenme 
lflcri fabrikalardan ayrılacak ve fab· Emekli albay Faıl~ Andın kızı 
rlkalar bundan sonra .... aınız imalat Bayan Gülgün ile emekli tümgeneral 
ifleıi ile mqgul olacaktır. Satıı i§lerl 

1
. Sabri Erçetınln "oğlu yilkııek mJhen 

daima piyaaa ve halkla temast,a bulu· dls Mıthat Erçet~ C\ lcnmc törenlo
nan memurların idaresine veriltcektir. rı dUn Beyoğlu nıkrüı dairesinde bir 
Bil 8W'etle !abrlkalan idare eden te§· çok akrabn ve dostıannm huwrile 
.knt.t da aatı§ i§lerlnden kurtularak teait edilmiştir • 
ımaıt.t itleri ile daha yakından alil· Gençleri tebrik eder ve mesut bir 
kadar olacaklardır. ha.yat geçirmelerini dlh•rlz. 

Fabrikalarmuzm randımanlıınm 

arttırmak ve tmalO.tlarınt gt1ull03Ur
mek younda en mUhlm ~I olan mU· 
tchaasrs f§~l. usta., \'C mUhcndla ye· 
tJ11tlrmek tlzcrlnde de yeııl kararlar 
\'erllmi§tir. Bunun fçln meırkczdt' bir 
servis kurulmuıtur. 

KarabOk fabrikaeı bOtUn aksamllc 
faaliyete geçml3tir. Fabrika, dahili ih· 
Uyaç için ~alı15acak, lüzum göt U!Urse 
harice pik demtl' gönderecektir. 

8ıft8t& in§aatı yaran kalmıı olan 
olan bOyOk çimento fabrikuı yak"lil· 
da tamamlanacaktır. lzmlttekl iklnct 
ugıt fabrikaaı da bu ay aonunda ta· 
mamlanm•ı olacaktır. lo'abrlka Uç ay 
sonra taallyete g~ecelctlr. SelUloz 
fabrikası da aynı mUddct znrfmda ra· 
lJflllllp bqlryaca.ktrr.,. 
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I: KOÇQ~ HABEflLE~ 
•Bir mUddct e~..,d Arnavutköyün 

de kömllrdt>n zehirlenerek öleın vo be· 
lediye doktoru tarafından <ie!nlne 
i:r.in verilen 4 ya.1lıırmdıı. Nurayın, 

k!Smllrd'en olmayıp yedi~ bir madde· 
den zehirlendiği iddia et'lllml• ve bu· 
nun üzerine cesedi mezardan çıkanla· 
rnk morge. kaldınlml§tır. 

• Bundan b!Syle devlet da.lrelerl ara· 
sındaki fbtılAflarm halli lçtn Devet 
ŞQrasına değil Heyeti Veldle veya 
Mlllet 'Mecllıılne mtlracaat olunacak· 
tır. 

• Cumhuriyet bnyrıı.mmda merası· 
me fşUral.: edecek lise \'" ortnmektcp 
talebeleri dlln Taksim meydanında u· 
mum! bir prova yapmışlardır. 

Prova saat 14. tc başlamı§. her 
mektep 6 mangayla iştirak etm~tlr. 

ppdacak fakat beton kupklarla sa· 
n!acakbr. 

Yenl Erzincanm kurulacatJ sahanm 
lst1mllk bedeli Erzincan beledlyOl!ll 
imlrbıe Kizrlay tarafmdaıı verilmi4Ur. 
Tarla nı kıamen de milll araziden o· 
lan bu yerlerin bıttmllkl Erzincan be-
1ecllye81 tarafından mecburi olarak ya· 
pıl&c&k \•e bundan sonra on setıe!Jk 
\'&&de ile ısatılacakttr. 

Burada arazlsi bulunanlar bir ev 1· 
Çin a,ynlacak saha tercihan kendi a· 
ruilerl dahilinden verilecektir. Bu a· 
raztden mUtebaklııl !stimllk edllmlye· 
cektlr. 

Nüzhet Hafim 
vıtıı attı 

Merhum, Türk matbua
tına em ek vermİ§ 

kıymetli bir meslektaştı 

Attkara, 126 - Eski Bari kon
solosumuz Ntizhet Haşim Sina. 
notlu, dün, öhnüştUr. Kt>ndisi 
Uç gündür rahatsız bulunuyor
du. Burada Yenişehirde Uluçay 
apartmımmm 3 numaralı daire
sinde oturuyordu. Geçirdiği şid. 
detti bir anjin neticesinde gözle. 
rhıi hayata yummuştur. 

HABBR. - Nüzhet Haşim, 
Va.kıt refikimizin sütunlarında, 
senelerce, kendisini okuyucula
rına ıevdirmi!I bir eski meslek. 
taatL Matbuata. pek geıııç ya
~mda Selanikte iken intisap et. 
miştir. 

~üzhet Haşim Balkan harbin
den sonra bir müddet İzmirde 
kalmış, sonra lstanbula gelerek 
Türk dün.yası, Yeni gün gaz.ete.. 
lerinde çalışmıştır. Milli Müca. 
delede Anadoluya geçen Hüzbet 
Haşim orada Muallimler Cemi. 
yeti kitihi umumiliğinde bulun. 
malda beraber hariciyede bi?
met almı§, Tiryeste, Sofya, Mi. 
lano, en sonunda, geçen seneye 
kadar da Bari konsoloslukların,. 
da bulunmuştu. 

Eski harflerle Tahassüsat adlı 
bir nesir mecmuasiyle Türk Ka. 
dmhğı adında bir konferan~r. Mil
li Edebiyata doğru adlı bir kitabı 
basılmııtır. ltalya ve Şarki Akde
niz adlı eseri italyanm fütuhatçı. 
lık emellerini Türkçede ilk bildiren 
eserlerden biridir. Petrarka Grek 
ve Romen Antolojisi, Dante ve 
lyonya Komedya, İtalyan Ede. 
biyatı, Tarih ve Antolojisi, Gece 
Uçuşu, Bukaçyo, Faşizm ve onun 
devlet sistemi adlı eserleri de ki
tab halinde çıkmıştır. 

Pinokyo, Vuslatm Esvabı, Ardı
nın Yirmibeşliği adında çocuk ro
manlan basılıdır. 

Henüz kırk beş yaşlarında ve 
beş çocuk baba-;ı idi. Iki büyük 
oğlu ltalyada tahsillerini ikmal 
etmekte idiler. Olijmünü teessürle 
karşılar, ailesine taziyetler ederiz. 

Şeker çuvallan 
Şekel' fa.brikalan bundan böyle 

toz şeker satışlarında çuval bede
li olarak 35 kuruş yerine jut çu· 
vallar 1gln 90, pamuk çuvs.llar için 
de 60 kuruş tahsil edeceklerdir. 
Boşalu çuvallar, hiçblr işte kul· 

lanrlmadan fabrikaya iade edJldiği 
takdirde paruı geri alınai:ıilecektir· 
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&_..e en Ras1nı us \ 

~;:~:ı&'~1!~u!~~~ ~ .ingilterede . Sabık Polonya Sovyet·lapon anlaşması ~ 
~•re ~rf_ tcrcfcnıd :>3872 B 1 k h k ~ B • • M k d 1 

~~"tı.:.. :f : ;:,~;~~ e _çı a ü Ome,ı Başkumandanı . ugun . ~s ova a . 
ll~:;:N,::sAii~~ARi! fŞ0 başladı Mareşal Ridz Smigli imza 0dllf yor lllU? 
~=:: '?: r:.-· ;r: ~· : Kral harp esiri sayılıyor Romanyada tevkif Tokyo bunun mümkün 
~ 1 • 11.oa • lf d"ld" 
k... .. ... -:_. - a.oo ~,:,• c ı ı olamıyacağını söylüyor 
~tiiı ••••• • Londra, 25 (A.A.) - Belc;ika Uifürl'" 2:1 (A·A·) - D·~-B-: Tokyo 2 ,i (A· .\.) _ n. N. n. 
~:Vak t matbaası bac:vekı·ıı· ·n e ... lot ile hr>rici'-'C na- 'I d · ' k l b' P 1 · ' ""'-.. ~ ., 4 · • .. J " ey ana çı arı an ır o onya ajansının hususi muhabiri bildiri· 
~ =mı 'Zlrı Spaak'm Garbi A\Ttıpadan casusluk tcşkilatııe alakadar bu- yor: 

t>t~"l>tl"',•~ (',lr.J 
1 

geçerek lngiltereye gelmesi Ü. lunmakla suc,;lu mareşal Smigli 26 TPıırin:evevlde Jnponynnm 
\iu.. 1 zerine Belçika kabinesi Londra- Rldı dtin bir kaç defa isticvap edil- yeni bil~ lik Plçiııi 'l'atekava ile 

'1•1ı da bir ictima akdcylcmiJitır. Ha- miş ve bugiln tevk:f olunmuştur. Stalin nrasında :Mo:'!kovada bir mii· 
" hıı bir Dili S lihazır vaziyeti karşısında Bel. Ridz S~i~li 5?n ~manlaıda Va!e- lnkat yapılacağı ve bu !"Ulfıkatta 

rada kuçuk bır koşkte otunnal ta bir anln~ma fmzı edi!Pcegi hnkkın-llava ı çika Jıüklımctinin hattı hareke- ldi. Şimdi Ralbiccr - Valcca"da da bir lıondra Jrnynağındnn sızan 

8 Si rm tı· bu toplantıda karara bagyıan- k' kı <l·1m· ı· tev ıfhancyc na e ı US ır· .. ' haber Tokyo resmi mahfillerinde 

- Ji"nrıın:ı teJdoıı "ttim· ('ç 
li.Pnıll,iıw lslcıdif:iıııl öyliycmmllm· 

- X <' ii~ llycccktiıı? 
- hile lıl iJ ile ınediğfni 

UZAK,TAN 

!'ioranktım· 

h._. ı~ı!{f>aba•ı "azdc~nılc bir mıştır. Yasin"ton, 2;; (A· A·) - Roy. 1 tekzip ed:lmektedir· 
-~ tı:ı ta ıuuh:ırriri, :ı:azdıi:~ lıir l.JO>ıcfra 25 ( A.A)- Belçika hü ter: Hnricfr~ nezareti namına söz • 
~1 l:le ,,_ruk llU~ünneı, me-;clcsi· 'tumetinin 1ngi1teredeki va:ıiyc- lsp~nyadan ayrılmasına m?san· 1 söylPme~e mezun bir zat bu mUJtı. Derkaar 'l111 '4-ta) h d B l 'k ı· de cdılmi.Y''ll sabık kral Carol, kat hakkındn resmi malümat ol· 
ı. u;;., ' cm bu ı;iıldıı i"in ı.indcn bahs:: en e .;:ı a ma ıye ··d '"' 
'CJ <>•llu .... t kcndi3i ve Maiyeti leh:ndC' mu a_ · madı~mı be\·an P.tmic: ve yeni bü· 
tı>.. l"ap,,, u cnni'j hem <!c kur- -ıazm Gutt, Picrlot ile Spaak'ın · ti ı.; • _, 
. -ııh .. \e lıalc edilmesi. iç.in Amerıkaya m - yUk elç:inin Moskovaya rnU\'a ala -
11.: ıı aı.... )aptırnuhmı Itar .ı Londra'"·a muvasalatları dolayı. t 1 :'11\k. • .. ıs bul 1 1 .; r:ıcaa ey l'mıı;tır· tından üç gün .sonra böyle bir nn-
bh ~e ıı c unu) or· l\fl>ın c .c- :.ıı'le ı'lk defa olarak tam bir be-~ ııı li u 1 • 1 laı;ma ~·apılmn:ıının muhtemel ol -
ttr {l~le ' Sal 1m1 gun Crlll( C ."anatta culunmanın mümkün a 1 d 1 A 

.llııle bt~.t<.'ma muh:ı.J.f.nık ki ,J ıta ya a sev ap madığını ilave etmiştir· 
t ·1tıl' r ı tir. olduğunu söylemiştir. 
•b ' ııc.,r · t 1 ~lııı bir lht ın baka mı tf'min gibi Fransanm sukutunu rn aç c- Demiryolu münakalatı Hindistanda top anan 
ı~ı.~ irtı 1~nı: tem<'li u:ı:~rine ku- den ı:cocplcri hulasa eden Gutt, d S_ ark memleketleri 
4i~loıı11 ınaı btr miıe t"!~ıHr 'e normal zamanlard:ı Kral J...oo_ sekteye uğra ı 

·~ilen hnkımrnd:ın da os3al· pold'n buJwrnn icrai salahiyetle- r.oıırn, :!6 (.\ .. \ . ) - D· N- E· konferansı 
bit l'l't~~t·bu \nzlJcti lıilha a. I rin }{ralın esir bulunmnsı dola- Bil'kac gündenberl bUttin mrrkc- l""nl De1hl 2.''i (A· A·) - İngi-
), l ~l;.11 :ıı ırnıek snhasıııda cnnh yısilc Belçika kabinesin~ geçti. zi ltaly;yn yağan şiddetli yağmuı- liz impaıntorİuğu şark grupu mem-
4 ~tarı k~ Bu itibarla bir aile· ğin~ dınlcyicilerinc hatırlatmıfi- lar <lolayıs!ylC', Tibcr nehrinin u· lcketlcri konferansı. bugün açıl· 
ti titan 111 \c t·rk!'k gerek l:m, son yirmi dört saat içinde 6~ mıştır. Bu konferansa. ımrk yarım 

ıı.. ,,. ;. .. lınl:uı:na ''"''r"ksc •rtima·ı tır. Fransada askerlik çağında tı .. k 1 1 t' T k a"'" ~,.. .,_ 1 .. 
·~ı "'l'tı " " •. d mc '(' yu ·se m § ır. <>! an "'' ,.,,. ailrC's:ndeki bütün ngiliz nrazısı • 
ı 'ııı-a.r , , ;~{· l.arsı mil~tnldl ola- 2 - :3 yüzbin Belçikalı bulun u. Oııb:iada şiddetli yağnmrıa: bi~çokl nin yüz<lı>ıı fazla delC'gesi iştirak ı 

tırrı tırrıs Ptlrri bu içtimai ğwrn işaret ederek Gutt, ınüs- seylaplarn Y<' bunun netJeesındc~ etm,..ktedir- Konferansta, bu nıem-
4);k~li\p; 1 •ahduttnr- Ocmi~clin tevliyc karşı koymak için Fran. muhtelif yerlerde hasarlara sebc- leketlerin harp malzemesi istihsali 
~ ı;;ı~ lr;ı ıll'ınek olan :ı.ilcnln Ü· ı sanın yanı başında mücadele et- biyC't vermişt 1.r· Roma - Floransa. sahasında mümkün olduğu kadar 
~r -liıtıh nıaı ha)atm bu nüfuz; mek hususunda sarfedilcn gay- demiryolu üzerinde bir yerde yağ-' hendi ihtiyaçlarına. kifayet etme -
~ 1lı\ilk ba~ 1 ~(.· gıı~ et tabiidir· Za- retleri anlatmıa \'e sözlerine murların siddelinden dolayı toprak\ leri cçin nhnac·nk tedbirler mliıa-: 
~ l'ııııı, l!lı...'\ s:ıd<>re l<t>nıli hu- kaymıştır. Bu seb~pten dola}'Il -kere olunııcnktır. 
>t~ t h~~UnJıaı;rr ~ibi gi.irünl'n, şöyle devam etmiştir: dündenberi münakalRt kesilmiljtir.1' ,---e>-.....--
l.. - 'l' ı. •ite ailr.nln sos' :ıl , a- "Vaziyet §imdi ı;u m<.'rkezde. T 1 d' - b' 1 il e · d T 
·~ ,_ " l'nl\ J ren er. ıger ır. yo z nn en una konferanıında 
hı ... tı11 r terini hı: ltu.ll)an Jıcr dir: Belçika nazırlarının bir kıs- geçmekte ''" bu yUzden tcahhur 

~a aııı<'ri kanun '(' cemi- ıı mevkilerini terk etmişlerdir, yapmaktadır. Sovyet murahhasları 
t ~ ld.~nd mi.' 'uldilrlt'r '" Diğerleri Londradadır. Londra- '.l'arragonc, 2."I (A· A·) - Tuğ- Hoskorn, 25 (A· A·) - Bir 
U ~ 11 l li t{}lJirtcr. lnh 'a7:lyctl da J:lulunanlar ba..svekil, hariciye yanlardan dolayı Tortosa, Pcrello, Sovyct heyeti. bugün öğleden son
~e llbhıuUrıııc ~c eh cric;li l1lr n· aa.zırı, müstemleknt nazırı VG Vollalba ve Delosarcmı'd! evler~ ra tayyare ile Sofya) a hareket 
\•• 11 lllı: .. 1 {'\ lat clünJ ın n. ••offr· çökmekte b<'rdevamdır Bu rök ' 
1 " lll 'lliaıt 

1 
• eo • maliye naz.ırıdır. Biz, ~lçikanm . . · . " .. 'Etınlitir· Heyet, Sofyadan sonra. 

lf ıı g114 o an lıir kadının sırf • h.'k(ı t' . t meler ınsanca ycn:dcn za~'lala se-4 tBükreşe gidecek, Ye orada 28 teır 
tı.ı 'f'•atıelJ.ıiYf-ılcn kn.• b"fmcmck yegane meşru u me ını eş_ "-- 1 ktad 11 c ."'< .• t.uı .• ... vı:p o ma ır- · anide toplanncak ol:ın Tuna 
, .. t~tıı .. 

11
."t ternb,.llı'k ( <l"rck, ,.0• kil etmekteyiz, ve teşkilatı csa- RaL-t 2r. (A A) Ha,•as· 

"'ll '14 ~ " '" .,, UiJ • u • • - • misyonunun içtimama iı:;tirak ey 
~ it l~ l'nıe1;: ı.alımct , c gailesi. G.iyemiz icabından olarak !kimse Tuğyanlar dolayısiyle Tanca. de- füycccktir· 
l li tıııt\\t ITJ:nıaı· l,a).ı;u ile ~ocuk ne işga\ altında bulun::ın Belçi- miryolu İspanyol mıntakasmda in"~ Sovyct heyeti yedi ki:ıid n mil, 
lıftıc fc~ t'rıtlı c~cıl1.mlnc cemi· cada. ne de sair bir memlcktte lcılaa uğramıştır- l(üı~lcal;.tw uc-.ı ':rekkeptir V<' hariciye halk komt
bıt ~lira l'lnı i dcmt'!•t!r· Jlc~o başka bir Bcl~ikn hükümeti teş. ~.man tckı :ır başlıyacağı meçhul~ .aerliği genci sckrct<'ri Sobolofun: 
btt l'&J, i\tıJ..nzanmal. gıbı halngı kil edemez. _ i dur. ;riynsctindediı .. Heyet ilZiııı arasm-
lij;~~lıJ~" ;t:ıj ~a.p3ıı dokt~~ da 1 Hükumetimizin gayesi nedir? • • da, hnric!yc lrnlk komisP.rliği :ra ~ 
~tU .. ~"~~~.hır M'l d~~'lldlr· ' :\1cmlenctiini7jn ve harp esiri Bır Japon denızalh ~m f:ark dairesi !iCfi Novikor ile 
'"\!' ,ı,~Iııtı 1 hır gurcııeğin zc· • \ • • • b tt •anlaşmalar dairesi şefi Arkcef deı 
~,~ııı 1~ııa. k ndic.;lnl knptınnı<ı b~h~nnn K~alrmızın,. m~eketı- . gem ısı a l • , ,:vardır. 
lıt. ~ııı 11,:r ht\kımdan cemly<'Uu mızın arazı tamamıyetının ve ı 'f<l:..pı, 2.i (.\. A·) - n. :N. B· • 
,b.ı_'lt ~ib ~tnıis olan bir vnrlık- istiklalimizin iadesi.., "'-1 bildiriyor S d h d d d • 
~l 1 llero knrsı mücadele - B ıhri)" nrzaret! "1.J. 67" deni- U an U U un a 

4ır. ~t i~ıı ictfnıai hir 'a.zifccllr· ı1 7.alttsının batlığınr haber vermek-"' KahiN', 2:> (A· A·) - 1ngilız u· 
'le ~Ut) , 1 hı yalnıt. hir farnfı. Mlllc1çe lla\11, kurumuna ~ apr 1odir· Dt'ni7.alt1, Japon donanması-l .mumi karargahının tcblil;i: 

1r l"ı.~lret organimıinln 11- lan ~ ardımm 'anlığı rakamlar, \ nrn 29 ağustoııt:ı. Tokyo körfrzinin· 23 TC9rinicvvelde Sudanda Kaıı-
~ b~lıd nu ıfntııc iı:timai ~rt· lıa~h 1\3 ma. bir ı;unır H irtllıar cenubunda yaptığt mane\•ra esna • salanın dışında bir lngilir; ke§if 
~~l't?t trııU 'e lıarl'kiitmdıı bu 'esilc~i o!~ağa Jiyıkhr. Fakat 1 smda ibatm~tır. Kaza f~rtmalı bir lı:olu, yeniden bir düşman grupuna 
~~ llıechurı sa~o ı-;mırLwna. iııtı- hunun bugun )et<'c~k kadar olitu· ha,·ada olmuııtur. lduretlebatm muva.ffaluyetli 'b!r hücum yapmış 
~ lll t"ı._?. ctırıılC'clir· Uugün ken 1~ öyle~~~('7.• Her 'e8llc ile ha- kAmilen boılulduğu zannedilmek • YC düşman grupu, geri çekilme -
ıt.ı ltrtııa ~ zaruretin Mdıirilcil 

1 

\acılığı <lu~Uıımemlz l&ııınaır· tcdir· den evvel zayintn duçar edilmiştir. 
'tr:,~~ ~ lııırtamnu~ nn ailrler 
~~ :3ıi . • lı:inclo bulundokla.n 

( 

Yazan: Nnrallall ATAÇ 

T ld· .. t '· ·ı . "" ı;. umu nmmaz; Aan uın ...... ,;u o-D fillA <lün climC' gccli: Yeni • nun ismini ilk dPfa ~ t•11t t~c .. i~ at-
J~clrbl~·nt isimli bir gnzetc Çta görecekler, onlara ibir fikir \•er· 

çıkmuğıı başlamıs. On be5 günde /ı m( k IRzım. İki satrrhk bir ~ir <J,, 
bir c::ıkacnkınış. 1nşa11ah ömUrlü o· J rildr vermeğe kafi öe~Jdir· Suphl 
lur ! Ucuz da: b{'>ş kuruşa bırçok r. Tru::lıan'ın Orhan \Teli W3 nrkadaF
makale, şiir, hikiiy<:> ... Bittabi ev· · J }arını taklitten vazgecmes1ni d(> 
vela şiirler' okudum: zaten eski- r aynca temenni edeıiT.· Ge~i İ) i 
den de söylediğin1 gibi nesir oku- ~şairleri i1l'klit eaıyor; fakat ]rendi 
maga pek tahammUlum kalmadı· ~ şürinl bulması elbette daha iyi olur· 
Maamafilı Yeni l:<lchlyat'ın maka· t<1 Gelelim nerir kı!!mtna: .Aı>idin 
lclerinr. de gbz gezdlrdim, onlar· f; Dino hM•as iç.in değil, avam için 
dan dn bahsedPceğim· F'akat önce 1sannt isti~ormm~ ... .A!!! .Allah mu· 
ıııiirlerc uakalnn: vaffak etsın t Bunu kenai'Jine mah-

En ı~ isi, bence H· ı. Dinamo'nun •sus böbürlenici, logftn üalübu il~ 
''Bir lztıınp Tilrküslı'' isimli sliri· bağırıyor· Söylüyor söylüyor, onu 
O gencin yazılarmdnn ötcdcnberl ~ sö~·füyor. Abidin Dino değer8i?. ibir 
hoşlnmrım. Bu şürindo ııöylc par- 7 genç değildir, çömlek resimleri gu
çalar var: zeldi, yazıları 1ı;inde de fena ()}mı-

<Wğiin knpılarıııda arkılar oku<lu 
) anlıı.rı varciır. Fakat o da, üstadı 
Necip Fazıl K1saküre'k ~bi, H.hıı

Uı :ırula turla kıı<ilRrı, 

Ilc)ıt7. hııhıOar gecti habersiz 
Asıklığımdaıı, .alrllğimıfon ! 
Yaz ;:\Rğnıurları bensiz yağıh, 
Yo kıt\ 1 kuzah at-tı benı;fa ... 

,) nn ziyadesile lıa!''ran ~ bu yUı.d~n 
" •11 çabucak' yüksek ıSeSlc l!Öylemeğe 
~ 1 ve fikrinin :ııı.nfını bağırmakla ört
ti meğ~ kalkıyor. Görccekainlz:, pt''k. 

Doğrusu kolayca bir §Ür, fakat 
bayağı değil. İnsana işliyor ve hOfi 
bir mrlal uyanduıyor· 

Suat Taşcr'in, köy türkülerini 
andıran, onlardan motil'ler alan 
"Bir gün olur" isimli bir şiiri \'nr. 
O gencin istidatlı b!r §8.İr olduğu
nu sanıyorunı; fakat ~·azıları lıe

nüz olgun değil. Belki yakında. 
daha iyi fiiİrler verir; şimdikiler 
de alaka ile takip ed!.lmeğc değer· 
Yalnız o köy türkUlerinden vaz
geçmesi zannederim kendisi için 
daha iyi olur- Köy türkülerini tak· 
lit etmek kolay bir ş!.irc götürür, 
'bunun için sakınmalıdır- Gerri bU
yUk <le.stnna da götürdiiğU olur. 
Fakat ya çok iyiye gider, ya. cok 
fenada kalır. Suat Taşer bugünkü 
'yolunda dP.vam ederse kondi.ıtlne 
muvaffakıyPt temenni ederiz; yal
nız :t.t'hlikeyi <le bilmcJıdir· 

Suphi Tııshan'ın şiirinin tamamı· 
111 alacağım: 

I\İKBiNJJK 

yakmdı:tı kendisinden başka. kimge· 
n·n bir kıymeti olma.dığmr iddia e
decek, batta kenfilsinden 801\rtL ;gP
lecek genç11ere hlicum edecektir. 
Zaten Yeni 1·01 ve Yeni 'P'..M1Jfyat 
gibi mecmua ve gazetelerde ynz· 
:rnAfilldan belli. 

l"enl Edeh1~ at'ta ••Ycntınc JaU· 
yoruz, gerilik değil" isimli b~ ten· 
kit yazısı var. Yazan: B· z. Edc
hlyata gerilik getirenler ben, :ra
ni Nurullah J\lac, bir d" Orhan 
VcU- Orhan Veli ile bcmm ne ,hu· 
susta gerilik getirdiğimizi bilmlyo· 
rum; OrhanVcli'yi işin ı!ı;ine .ka
rJitırmnytp kendi hesabıma. a&yli
yeyim: ben edebiyata. ne yenilik 
gctirmeğe çalı5tım, ne de ;Jerilik; 
kendi dUsüncclcrimi, h!slerimi aoy
leditn. Yalnız, her kimse. o B· z. 
isimll zata bir şey ısı>yliye;im· O 
B. z. diyor ki: · 

l.~'~oc~~UUden hu ailenin kadın- Sofyn, 25 (A.A.) -- nuJgar zira· ~°'"V .. ~·.1~~(~ Nevyork ihracatçıları Alma.nyanm, 
l~I( la.Ptuamak azabına kat~ at nazırt Bııgrianor Almanya \'C ltal• - f tfıtL ttırinlcvvcı bidayetinde teslim etmek 
~ı )(ı:~~burıye1tndcılir· Onlar ynyıı. .yapm15 olduğU ~ey:ıhatttn bu· ....:.._ __ • ...,;_ r;;,_ _ Uze~e g~ten ilkbaharda ııatbfı eJYll)'l' Belıar bc..r.tte.lii;lmi g<·tinnNlİ· 
~tıe;l.G.Jt tlo lıilirler ne do ya· ı;lln öğleden 80nra. dönmll~tUr. teııhm crlemediğfndcn ılolayı cenubi, Bahıtr ylnr, gelir· 

"Şairi 1.arafm n sö)icneli lki 
sene~i geçtiği lı.ıilde hllD. unutul
mamış olması bir 5 y .ispat ebntt· 
Belki de yıllardan, hatta a11rlar
danberi ağızdan ağıza dolapn 
''Dam üstünde saksağan - Vur be· 
linc kazmayı" gibi söilerin tılımni· 
Je tılsnn1ıdır. Jtimb!lir!" 

~'~llo )lahalr 'bir ı:nro~o l\cvyork, 25 (:A.A,} - Stefani, • L1zbon, 25 {A.A.) - Amerilm .Amerikada nuruz \"C kr~dialnin ciddi lşte bu kadar ... J.'ena değil· Fa-
~'1ijl' tnilsaıttır. lfocalaln N\:\·york, tuarınelakl ltalyan :komtserl blrle~ik dcvletlcrlnin Londr:ı bllyUk surette tarsıldığı kanaatindedirler. kat Suphi Taşhan'a bir !i<'Y tavsi-
~ lı ,'n ll.laIIarnııı. bin bir !J it .ıminı.l Gub~;ppe Cantu, ant olarak ve- elçisi Kcnncdy, buglln Cllppcr tayyn· • Amııterdıun, 26 (A.A.) - D.N.B. YC' cdccl'j;im: Şiirin bu kadar kısa 
~ ~Y~t te~Ukcn usullerle çocu· fa.t ~tmi§Ur. rcıi ile Amerlkaya hare.ket ctml§Ur. Telgraf gazetcsınln aalfihlyottar Al· olması da caİ7.C1İı'; ancak böyle kı· 
'ij4th, %, ~eg~ ~a.balarlnr , 0 ek- • Çwıking. 26 - Çin hUkumftl söz· • Stokholm, 25 (A..A.) - İsveç hU· man membalanndan öfrendifhıe sa §iirlı>rin~ birer birrr ne&rctme-''1't. li \t ~ ıizdcn J,C'.nclilcri do <.11.sll mareşal Cankal'lclôn Japonlar kllrrieti .nlsandanberl laveç Jimnnlaruı· göre, c k s c r i ı:ı i siyaset l'ı.le· sin sekiz on tanesini bir arada 

~~~ "~le ,a.kalnrn fakir tarafından tesis edilen Çin hUkflmeti da duran 9 il.1iı;O.k Non-eç yolcu vapu· mlndc roı oynaml§ bulunan bir ço~ ve~n- Yoksa bö~·le ufacık bir şi-
c h~en, hemen her gün reisi Yanı;tngyey lle ~'?!kında b1r gulb runun muvakkaten lsveç kraliyeti cm Holıındalr, Holanda HindıııtanmcSa ir itdeta alay ea r gibi oluyor. Bi· 

<l>e-.-amı 4 UncUdc) ruıl&§ması ·yapacağt '.halU<mda Alncrt- rlno VCTilmcslnl ltararlqt.ımuştır. .Almanların tevki!inc devam edilmesi· Eyorıım ki Suphi Ta§'han alay et-
i• 1 kan basını tan.fmdan l'tl.ytlllll hıı.bcr- • .Nevyrcık, 26 {A.,\..., - Röyter. ne kal'fil lılr mukabelebilmlsn tedbiri mi~r, sanatine ve ıbOylc kUçilıc şi-
'- 'Suat Dert.Jİ§ leri katı gurettc t kzlp ctm~Ur. Nevy<>rk Tayın!sin bildir<!itine gtirc, olarak, tcvkl! olunmuştur. irlere innnryor; fakat herkes ken-

~h.~illd . 
~ ~t? .• z·~fU .. Fakat yegane fs. 
~ttı\tall ıra. Alınanl::u: Ynhucli.. 
)~t t v0 SOn:ra o kadar 1Uim, 
~~la.r k lnahareUc hareket. celi. 

. l '.it 
~ ~· Uçurnıayorlar!·· DL 
~t a~ ... ~alnız Rus ajanları ~yi 

, ı...~~ ".}Otlar? .• 

~~ ~frl ihtiy::ui omuzlanmı 
~ttıt bay görınti~U: 

tu~ ~ıı. olur dıı. en büyük 
~~~h-.lir iatıhbarat ajanlnrIIU! 
~ ~efil mi? dedi. }<;vct, 

t~? .. '\r er de böyle dü c. 
"' ' .~ benim Rus pro~. '":~ k.:· alet olu .. 1 .. .. ~ ~ll\i . ~uma. gu uyor. 
':~ela b' bllnıiyorlnr ki Rus 
,~e <>l r lZ.zat Alm:ınlarm i1ı.iz.. 
,~_tbıt~ Aınerikaıı ajaıılnr~ 
~t ~ ıarr·· l"ant ycginea. 
~l', :Pos~ 0:nlann ~l!nde<lir?
~ı~ .. ~da ~'lltlannr çeke s&e 
~. asabiyetle dolaşmaya 

lıı. ....... !\ 
'"llllı lllw ~, declhn 

e> ""'il ll.ııs]c ' .sevgill Alb&y·• 
rı.. a:vn:ıklart ne kan.aAt. 

Görünmiyen harp - Umumiyetle, evet, ite.men u. 
muntlyctlc Almanlarm, son derece 
fıkı ibir ihtlınamln gizli tuttukları 

~yet ibüy\ik :hRıtthklart olduğu ka. 

..., _,_, "-' ,_, --- - ~.---..... 

nantitidcler :.. .,.. • - • 

-.Ya? .. Sinci kol 
-;- Evet! .. Bu muhakkak, aziz 

c'ostum ! .. Fakat kime .anlatırsın?·· ... 
Polonya, büyük bir tehlikenin di.. 
binde, Meta. gözli ~ağlı bir ha~c 
uyumakta!.. 'Herkes Almanların 

blö! yaptığını zannediyor! .. Ben bu 

kanaatte değ:liın, aziz dostum!-· 
Bii..1ıf mU? Hayrr! •. Almanya harp 
l .iı>ecktir~ .. 

\Hıay Samt'roviq bunu 1Öyl€r
ı. n, hiddetinden, yrunbu,mdaki 
ı !l.Uya dn bir yumnık iııdirwıişti· 
hcnhn isillıfafln gümlUmsediğintl ... 
nÖJ:ilnce: 

- Blitün dUnya i~tfl ~enin bu 
~le gülüror! .. diye lıağırdı
:Mt!ıterem Pokmya hlikCuneti <le 
a~ tebessümde ı .. ~Fakat nazi par. 
tiıılnin,,,ehfr ıeh1r .iç'timalarmda ko. 

12 Yazan: VLADMIB IABAT 
Sahık Polonya ~ntclli<';Cmı Scnis Şcncrtndcn 

nuşulanlar<lan S:..zlcrin hnberiniz 
)ok!·· 

- lıluhtcrcm Albay, Nazi pntL 
sinde harp ımi konuşuluyor?·· 
· - 'Evet~ .. Size bir :\'azi şefinin 

içümadllki sözlerini aynen nakledc. 
) ını. Adam, biz h11.rp edeceğiz, har. 
be hazırlanıyoruz ı .. diyor· l>ış po • 
tikamızdaki .müstemleke talepleri 
sırf göstcrmc>liktir! .. Gadre uğra. 

mı~ ımazlüm v~ haklı görünmek L 
çiıı ; •. Biz mustcırıleke memiyoruz, 
diyorlar! .. 

-Çok r;-arip konuşuyorsunuz. 

muhterem Albay- Ya ne tstiyor. 
lar? ... 

- Naziler rnüsten1leken!.n çok 
-emek ve para isliyen bir §ey oldu· 
ğunu, fnkat harp r.amanmda ~eni
zaşırı olduğu için hiçbir ışc ynra· 
madığını anJamııılar! Onun için 
müstt'rnleke hılemiyorlar, onlar.Av 
rupayı ıstiyorlar!·· 

- A vr.ıpayı .mı? 
' .:_ .Ev·et? Ta Ural dağlarına. lm-

clnr!-

- ~mele Rusyayı da? 
f;iilphes·r.! .. Almaıılar bilhıur 

sa Rusyayı da ~ldınm harbiyle ga. 

yet kısa. bir zamanda ezmek ~c 
A'TUpndan sUnnck için hnzırlnndı· 
ilRr!-

- Fnknt, muhtc>rem albay, Uus 
!arla. Alınanların son Rus - Alman 
paktmı akdettiklerini gördünüz! 

Albay. köpUrmU3 bir halde oba • 
ğırdı: 

- Ev~ gördük! Bu, nazil erin 
tek cC"phedc harp sistemlerinin i· 
cap ettirdiğ~ yeni bir zaruret oldu 
da. o.'lun için ı.. f~vvcli garp ıct'p
hesilc ~arpışmak Jô.znngeldiğini ve 
ibu cepheye Rus1Rrın iltibıı.kma. 
meydan vermemek icnp ettiğini 
anladılar! Zira Alınanlar 1914 har· 
bindck~ hiçbir hatayı asla tekrar 
etmemeye azmetmişlerdir! .. Harbe
derle~C', daima, bir ~ephwe har
bedeceklerdir ; .. 

- Muhterem .albay, mademki 
şimdi hedefleri garptlr. §u lıalde 
Polonya için bir tehlike yoktur de· 
mektfr! 

- B~'lüds, b1liılds. Dedi. BPnim 

Olabilir- Fakat "Dam Ü•liııde 
saksağnn - Vur beline llı:azma~·ı'' 
sözü hiç şüphes~ güzeldir; 'B· z. 
onun nerelerde knllantldığmı bir 
düşümıün: kar§ımızdaldnin l!Özleri 
pek insicamsIE, :pek manasız olur 
sa o beyti nkredttek cevap '~rl
r..z; demek ki o beyit heuyanın 
dilsturudur. Bir milletin münev
verlerine dl', milnevver olmıyanla-

(Lz'U/cn aayfayı çevirittiz) 

kanaatimce onlar cvveıa, Rusyayı 
daima tehdit altmda bulundurmak 
v-0 ortadaki mAnia'yı kaldırmak :için 
Flolonyaya çuIIanacaklardJr! .. Bun
dan dolayı P<ılonya için - eğer harp 
çaresiz cörünilyorsa ;gayet bllyük 
tehlike var! l3iziınkilenıe, lılll po· 
Iilika. manevnılarile D.anzig mese
lesini halledebileceklerine kani!·" 
Almanların hiı.liı. blöf yapbğını 

zannediyorlar? .. Benim bu hususta 
y2ğdıı-dtğnn raporlara gülüyor ve 

(Rus tahrik.Atıdır!~ deyip ~iy.or
lat!·- Onlar, Potpnyanm tarlhine 
zihinleri saplana~ insanlardır!,, 

Hfilil tehlike'l1in yalnız Jtııs 1ı:mnıu· 
lar.ındnn gelebilec~aen bqka 

bir ey kabul etmi)'Orlar!-
K-0vaclis Pö1ooy.a, Kov&diıf! ... 

Albay Sıunoreviç gay~t ftrt ve 
asabt adımlarla gelip lu.rpmda 
durdu· Ellerini arituına koyup 
gergin bacaklan UetilHe, at iilı· 

tünde dunlll bir , • ...__.. <dJıll.. 

-dik ıd uraralı: ıg-QmNir&tli : 

( .Dnıamı 'lıa.r) 
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Bu sabahki Ankara 
trenleri gecikti · rransa a tevklller Lodos ıırtuı!!~) opşUNDUGtJıı GlBI _( ( 

MI im bir n as 
davası!. 

Bu sabsh S,50 de gelmesl mukarrer• Berli~ 25 (A· .A·) -- Vişiden 

(na, tarııfı 3 ün<'iicle) 
raslamak mlimldindlir· Kendi!!ölnln 

olan Ankara ck.ııpre& 9,40 ds. Haydar D· N· :S. ajansrnn bildirildiğine gö
p~ ganna gelmiştir. DUn ak§Arn .ııa· tro. ~~l mebu~an mC'r.li.si reisi ve 
ııt. 17 de Arıkarndruı lmlltan tren de lr ... ~1 dj · · Hn'"'"'O nrtık t._.yon ıu=e ye rcuıı ,.,, 
bu l'aba.h 10.45 te Hnydarpaşayn gelmiş f Lyon'da d('ğildir· Heryonun ismi 

Mahkünı
ların affı 

(Baş tarafı 1 ln~;ılO ~r 
, yanın 8 rnll açığında kerc.ııteue1;;l~: 
\?pur, batmış, tay!alart :.~ ;~ 
, galıırla çarp~tıktan s 

muştur. j.ğ'og r 
\ ır, ~ili <le <'\ \'4.')lclc.n OH'\ CU t ço
ruklarmm J;l cce~rini kazanmak ı· 
<'İn atıldığı is lıaJatııula çnlışaralr 
l~liııc g~Jrebildij:,ri üç beş· kunıs -
fan ma.hnıın kalmnmak, isln<lcn 
lrnğulmamnk endi esile !:OCtl,b'Unu 
tliı.,.ünn<'k ıshrarmcln knlnn Yt•ya
lıııt koe.asmın ka1.nncı clnha lmla
ha.Jık olduğu zıunan aileyi ~<'t;in· 
uirmeğe kafi ı;ch•miyecci:ri iı;ln 

ı.ıılhi "' lat cvg1silc clohı olduğu 
halde ı;ocuğunu cfü,.linnek lcliıkc
fini g"Ö:ı:r al:ın "'' kndıııı Juıl;fl,i a
nalara nit ı;ok frei nkıbctlcıi hcııi
ınh:, sık ı;ık <linlerız. Bu şckllcle 
ı,encli l!'ött~j;;riylc dc{:il ıle içtimai 
znnıretlC'rle hin bir korku 'c a:r.ap 
içinde ı;ocuğunu feda mccburiyr -
linıle lcal:ın hu :ı:..ın allı lmdınlarla, 
,.,acJrcc l\<'nıli ("'olzınini, ba3 ~' 
ı.aprisini tatmin mRk ·adUe bu d -
na3 eti irtikuıı eden mütereddi Jm.
ılınlar nmsındn nııılınkkak .ki bir 
fark giızetmek icaıı edrr· Sonun· 
cıılar IİınC'tlc Jmr.;ılanı«:ak, kcndi
lcri3 lr nıiic.'ldele Cllilec<-k mücrim
lerılir, öt€'ı.;lerse acınncal' olan 'c 
~ardının mıılıtnç lıulıınnn za.' .tUı· 
lanlır~ CC'ml~ et 'c dm lct bun lanı 
lıimn) c C'lini uzııfmakln mükellef
tir. nu dn biitiin j<; ıniiC'ssc .. rıcrirı
d('! kafi 1 mil tardn l•reslcr 'c ~o
ı·uk b:ıkıme\'lorl açmak, kndnıl:ınn 
<;.nlı•mıa şartlarını nııalığa ı:ygun 

bir Jınldc tam~lm etmek, çocul< do· 
~urac:aı..~(l.(lınlnro doğıımtlan ~'Yel 
'c• sonr:ı Ü<'ret fi mezuniyet nr
mrk, çok ı;ocuklu ailelere para. 
~·ıırdrını ~ ııpm:ılc sur.etil<' mümkün 
olalıilir· 

tir. Bu rötrların, herhangi bir kaza 'ifşl\ ed~lmiyeıı bir yerde nezaret 
lyUzUrıd"n meydanıı. gc1medlt,I halx-r 1 nlhnda ikamete mt'cbur edildiği 
ı v<'rllmektedir. söylerunf'ktedir· Bu hnbcr, snlalıi

Adliye Vekaleti islahı hal edenlerin 
yarı cezalarının afhnı mümkün 
kılacak bir layaha hazırhyor 

Bntan vapur, "bttuıbUl \te~ 
•·-t·ı namına Pireden çaın\ ••" ifıp&' 
"'" " """' ı· ~l<IU ve Yunanistanın pe telll fC 
nına kayıtlı, hem nıotorlll'.d r 

Yurdumuzda nüfusu Ç-O!;'&ltınak 
"ibi esaslı bir da\ ayı 1hnlle talı ır
kcn Jsln iki tnra.fını da güzöniine 
almak ıanır<'ti 'ardır· Bunun içhı 
ılc bir taraftan kc~if \C lıc\csine 

uyarak kürtaj ynptırnn \C)n ya · 
pa.iı rnüerimlcro rnnddi Ye mruıc' i 
ciddi bir, mlicadl"]e açmak, diğer 
tarnttan dn. zanırct \'C yo1•sulluk 
yüzünden çocui;"Unu diişiircnlcrc 
karşı <lıı. ff.i ,.e ev hayatlar:mda iı:tı
mai, nınddi yardımı organb.c et
ınPk 01iızıİndır. Bu mühim dn.\'a nn
ralı: bu suretle 1tökünden halledil~· 
lıilir· 

Suat Derviı 

Bir toplantıya davet 
Ni§anta§ı ırultanlsi D18 mezunları 

bug(ln saat 20,30 da Taksim Belediye 
gazinosunda toplanarak bir alq:ım 

:l t'meğl )1yecekler \'C çocukluklımnı 

nnacnklanbr. 1stnnbl\lda bulunduklan 
halde a.dreslt'rlnin malfım olmaması 

1 
yüzllnd<'n bu toplantıdan haberdar o· 
lamıyan arkada§larıtı mezkur saatle 
gazinoda bulunmaları rica edilmekte· 
d~ 

rıno. da kendini >bu lrndn.r uzun ?.a· 
mandanbeıi sevdiren;- İffif)()SCr C

' d~n.,bir dilstur ... Bunda kelam 
kudreti bulunduğunu inkara iınkfuı 
yoktur. Şiir nıid!r? bilmiyorum; 
'bencc'~iirdir, çUnkü ben siiri xe-
1amm kudretinde ~run· Ata söz
lerinin .birçoğunu da, vezinli ye 
kafiyeE olsun olmasın, birer şür 
sa} arım. 

Şairi tarafından .söyleneli iki sc· 
nE'} i geçtiği halde •unutulmamış' o
lan mısra Orhan Veli'nin ''Yazık 
oldu Süleyman efendiye" mısraı. 
Ondal<i şiir!, güzelliği anlıyanlar 
günden güne çoğalıyor. ı·eni Edc
hi3 at gazetesi muharrirleri anla
mıyorlarsa ne yapalım? 

)1 t' J· 

G nzete okurlarına sadece 
~tirler, hikayeler, makale· 

l<'r vermekle kabru}or, onların bil
gilerini de çoğaltmnk istiyor· "Bu 
sayıda ismi geçen yabancı edip
ler" diye bir siltunu var. Onda 
HÔnılros'un kor olduğunu, doğduğu 
r;chrln neresi oldu!;'ll i)ice bilin
medlğ'ni, daha. bwıa benzer son 
derece fnyda.h şeyleri ögretiyor· 
Sofoklcs'in kaç senesinde doğup 
kac senesinde öldüğü hile var. O 
~r Miliıttıın evvel 405 de doğ· 
mus, 495 yo.hut 497 dC' ölmüş, )n.

ni doğduğundan yUz veya ) üz iki 
~ ıl ev\'Pl ölmüş .• Bunu önce bir 
tt rtip yanlışı sandım, fakat Es
hilevs'in de 456 da doğup 525 te 
öldüğü SÖ) len;) Of, yani do~umun
d'.ln ı>eksen tiç ) ıl evvel ölmüş. 

Dllnynyıı. ders vermeğe kalkan 
bu çocuklnr :Mlliı.tt.an evvelki ta· 
nhlerin "bile. nasıl hesap edildiğini 
bılmiyorlar- Zannederim istedikleri 
.rcnil!k bu! Bir şey bilmiyecekl<'r, 
ogrC'nmck arzusunu <lı:ı duymıya
raklnr; 11<>nrn dn. yalnız kendileri
nin .. bildiklerini ileri .sürecekler. 
Doğrusunu isterseniz bu garaip

ten n.damlarm i!)fne Sabahattin 
Alı gibi iCrçekten aklı bft1'mda in· 
sanların ftUYI kanştJf;rım bir türlü 
nnlı) anuıdını. 

\ nknra., 1!l j lkksrln l!l!O 
"'\"n..,ı11'1• 1\ T '(' 

Mangal kfim8rfl 
(Baş tarafı 1 ıwiı1e) 

1ğneadn kömürü, kayık ve şi
mendifer teslimi toptan. 5, pcra
kcn, 6, Bulgar kömürü, toptan 
5,5, perakende G,5 kunıştnn faz.. 
laya satılmayacaktır. 

ycttar Fransız. mahfillerincc tr~;t 
cdilmr>miş.c;e de Heryonun çoktan -
beri ne7.aret nltında bulunduruldu
ğu malümdur. 

Clermont • Fcrmnd, 2:1 (A· A·) 
Havas ajan11ı bildir!yor: 

Paristc ve bliytik vilayet §chir
lerinde komünist tahrikiı.tının ten· 
kiline devam edilmPktcdir· 

Pariste 615 kisi tevkif cdilmiır 
tir. 

rnı . !. 
!kcnli 190 tonluk bir ge g~' 

Gemi eltin ÇannkkBl<'dcn klll~ct<' 
!aknt sabaha karşı BUyOk~:rıııc fıll 
,.>'aldaştığı sırada. fırtma ar iı<"~ll\ıı:ı 
dık Juıbtığu gibi s:ıllıı.nmsğn ,eıııuıı' 
tır. Nihayet BUyUk d:ılgıılB~ ,c 11~. 
içini nillp .spUrmeğe b:ıvııun bir ı' 

. ıtı•8 
! 'barların. makine dairesı 

Yeni ldylha, evYelce bu hususta ka· / 
1 

tur .. ' 
f • .manda su ile do muıı · Y" bul edilmiş olan maddelerin hUkUmle· ıni ,.4waŞ /. 

. Bundan sonra ge " taııı Araba ve kayıkla çalışan sey
yar satıcılar, peraken c olarak 
toptan fiyat üzerinden satış ya. 
pacaklardır. au narh, yarın sa
ıbahtıın itibaren mer'iyet rncvki
inc girecektir. 

Anknrndan verilen malflmata göre, 
Adliye VektueU mııhkfımlann bir kı· 
sım cezalarının nffına dair bir ltanun 

Antalya _ Alanya yolu- l 1&ylha.ııı hazırlamaktadır. 
nu lA.yıhayıı. göre, irtişa, lrtıknp 

rlnl gcnışletmektedir. Bu !~le haplsha gemi lt&P ,-ııt 
batmnğıı. ba.,1amı§. . ı.ıı 

ne ldı:.rt'leri me~gul olacal<, her mah· • be'""bCr bır nastas tayfalarla • p , r 
'ktlm için bir sicil dosyası tutuıacıı.k· d arıtrıııvtr . "' 

daki köprü açıldı ve katli suçlnrı hariç olarak, diğer • , • atlayarak vapur ruı " d3ıtı" t 
tır. Hapishane ıdnreleri tarafından ki nıi 10 • 8 

t 
. . Bunu mUtea P ı;:e tııY' 

Mangal kömürünü 1,slanbul 
vilayeti hudutları dahilinde bu 
fiyatlardan fazlaya satma.ğa 
kalkışanlar derhal zabıtaya ha_ 
ber verilecek ve ykalananlar 
'Milli 'Konınma kanununa göre 
mc\·kufen muhakeme edilerek 
cezalandırılmak üzere hemen 
adli~·eye sevkolunacaklardır. 

Antnlya, :?S (A.A.) - Antalya • cUrlimlerden mahkflm edllmiı:ı olan· 
Alanya yolunda .Manavgat çayı Uzc· lardan., ıslah edlldiklrrlnc rlalr kaU 
rinde karpuz. köprliırli dUn vill\yel mıı· kanaat tahassUl edenlerin bir kısım 
buslarmm ve memurların, binlrrcc ce7.alan affedilecel<tir. Af, a?.aml ola 
hallun huzuru ile .Antalya valisinin rak nncnk mahki\miy<'t mllttarmın ya 

nl talepleri, ceza ışleri umum mUdılr-
1
,. ptnnltı p trD . çinde batmıştır. -.a 1A .. ı 

JUğilnce tetkık ettirll<'rek ve muvafık b' ltııyll s:ıl '"" " 
iL . . kUçl\k tekne ile 1r ıır:ı r 
(riörUlUrse, Adliye \'ekılınin taııdlldne , 1 dikten s0 ~ 

likcli dakikalar geç r r(1lf· 
eçerek Ct'7.ac1an indirilecektir. a ıkabİJınl;:lc 
LAyihıı. vekı\letıeı1n mUtnleıu;ı nlm ,halle Floryay ç 

ğulan yoktur. -.; 
bir nutku fle açılmıştır. Dört ay ev· rısınn ııamll olabilecektir. ıktnn .sonra Meclise verilecektir. öl'ıt1'1 ' 

ADA YAPt:RU J{ vel ~asma. başlanan yüz otuz met· ı --------------4--------------ı BtNnmut ı;1 ı• rc uzunluğundaki bu köprU muz, por· 
takal, mandarin vo limon memlelteU 
olan gUzcl Alanyayı Antalya, Mannv 
gat, Serik ve Akseki yolu ile }{onya · 
ya bağlamalctadır. 

ı ... ı;+.. ... ,, ..... , uı;. •• rn.• 
"'' .t. .. . .. ,... . ~ •J 

SAKARYA SlNEMASINA 
KOŞUNUZ 

Orada, 2 büyflk Yıldız 
SILVIA SIDNEV ve HENRY FONOA'nın 

1 "it . Ub t Al F a 1'adııc. " ngı eremft m ayaa 1 I manya ranı Bu sabah da köprUde ~dıılard-11 fJ' 
lesinde bir kaza oıınu~. id'rt 

(Bar: tarafı 1 lnelde) ile aDlafDll' n\ckte olan Sadık knptaJllil c ,1lf 
k .. • "GözttP 'l Bayramdnn sonra, An arad:ı. mUzake· deki Denizyollarmm . i!ıce ~!'!ı 

relere devam olunacaktır. (Ba<_: la.rafı. 1 indtle) ru saat 10.5 tc KadıköY' p.r.ııı?' 
Çok geni§ ve şumullU bir mahiyet· ı sonra, derhal kendı daire6inc 'yanaşırken tornll!tl.\O r:'nd~ 'fi 

te olan anlaşmanın esasları hazırlan ~ı~ı.şıtr.. • . ve küprUn~, nht~ ta~ &' 
mıı;, yalnız !hraç 'ile ithal edile<X'k 1,0.:'\DRA 1:A GEI,E~ H.r\BJı,Rl..ERt lmına baııtan blndırmıvtır ~r' 1( 

malların cins ve miktarlannm tesbitl Lmıdra, 25 (A.A.) - Bitar.af Vapurun çafptiğr"l<ıSU11 :tılldcicıııtl 
, . . h be J • b rfıu :ı;C henU:r. ikmal ed!lmenuştir. menbalardan alman . a r ~ tlramı§, vapurun da ıı ~· 

Bu mesele lıakkında 1nglll:r. ticaret göre, Bcrlin mahfillerı, Fransa~ırtır. kkıııd:ı 
lwrporasyonunun a:ı.Hl.hlyettar bir mu ile bir anlaşma hasıl olduğuna,• t Limnn idaresi kaza bıı. ııet 
'messill, şunlıırı söyleml§Ur: Rayiştagıv n yakında. içtimaa da-' ~Jdkata el koymuştur. UPI J<!l) 

U ki d l tih l i t ,.. • ı h !ddC tif• 

1 

" - Biz, T r ye e s sa ed len vct edilecegvine ve bu toplantıda Fırtına bu saba !> !i!lcJl'llf 
her §e.}1 salın almağa talim ve hnzı· •V• ımi öğleyo•doğnt•dıı.'llll. 
rız, Nitekim. TUrldye de, 1nglltcrcden Bitler.in son günlerde sarf cttı~ ) §, dtıf1 
\ırçok mamul eşyn ve diğer maddeler siyasi ve diplomatik faaliyet ve B • k traIJ'lve.Y dı 

cın!Ul~lı. bir surı•ttc ynnıttıl,lnn 

[TÜRKÇE SOZLOl 

Günahsız Katiller mubayaa. arzusundadır. Fakat bUtUn aeneral Franko ve mareşal Pe. ı ır çocu alsl1 
~bunlar, iki tarafın ihraç ve 1tha1 ım· ten ile yaptığı görü~cler hak- ·atlarken ağır yar dıflM 
:!<Anlarına bağlıdır. Anknrada cereyan kında beyanatta bulunacağına O 

1 
d T -rter 8""-'~" :filmini 111Jyrcdeccıc 

'd u k ı d h iki t t · ed" 1 -.,·aş arın a ~ -Aew~ .ıı e en m za ere er e, er ara ın telmıh etmekt ır. • J d" şeh1P' 01...-
-· da ihraç ka.blliyctıert gözönUnde tutul· Hitler _ Peten mülakatının da. :hır çoc~k. un, ·tııtclt't?_tte!Cl 

maktadır. · ha ziyade trajik olduğu tahmin : dan Edırnekapıya. gı·datc!ıır- ı' 

T.ıtlı '\O he~cc·.anlı müstesna daklknlnr 3'1l!Hfıı.«·alumıız. 
Jlıısu i fül\'<': UUDOl,F YALt~?\'TJ!'\O'ımn hııyatı,, oliimli \ 'e cc1tıı'TC 

merasimi ~ 1 

. \ ; . ~.~:~ .~~- t... . . . "' . . . :-· ... " ... 1 

Bir haftadır Kalpleri Vatan Aıılnyle, Vatan Sevgi!!lyle Çarpanlar 

TAKSiM SiNEMASINA 
ko~uyor. G g"ilndc !)8.000 M 1 tıırnfmdan görmen Tiirkt<' 5Ö7'Hi \'(' ~rkılı 

Esas munhede henUz imzalan~ı' ~ edil<'bilir. Filhakika hala şeref- ,.vatman Raroa1..anın 1 
lt istc~ ... 1' 

değildir. Ancak, geçenlerde yapılan" 1 t . . . . . 1 tramvaydan atJa.Jll!l ,~f~ 
muvııkk;t bir anlaşmo. llo ~ooo ton l h bır sulh fı~rını ta.şıyan, ~are. f fakat muv~zenesini }\tı) 
lrnru ilzUm, rıooo ton incir, 12.000 ton şal Petcn, bır taraftan Rıbent- ' d" .. tür 
JtUrı>o ve ı:s ton kuru 'kaysı satııı al• rop ve Hitkr gibi am.ansTZ mu- ı.yere uşrouş ' ın$1' 
dık. hasımlar ve diğ(!r taraftan da 11. t 'h 1 110 ~ 

Korporasyon vasıta'lllC §imdiye 'ktı· Lava! \'e Baudoin gibi mlişavir. aDuD un :J. ıırl~"l~ı· 
da TUrkiyeye ithal edilen mal ise, bir lcrlc muhat bulunmaktadır. ,.~ (Ba.~ tarııf189g90 '~ı6 

1 jmilyon çuvaldan ibarettir. Aynca, bir Adana 76473 ,,-34S 5.J 
miktar kauçuk dn. lsltenderun limanı· Umumiyet itibarile itimat e-' f.Bursıı 72187 ~~6ı.t '6sı9 CANAKKAL·E 

GECiLMEZ 
nıı. vasıl oımuıı bulunmaktadır. dilebilir menbalardaır alman hatl lkişehlr - 47045 rıısı• 

Bunlardan b:l§ka mUhlm miktarda bcrlerc göre, mareşal Peten' Öıi'zıantep 50965 66599 
.• pamuk ipliği, pamuklu mensucat,' her ne bahasına olursa olsun~ oliya .. 52093 5s90S 

yUn, ecza, boya, makine yağı, ınuhte· memleketini Almanyaya satma.ki lıı.yaerl 4.GlSl 4.,ıGS .. 
ımıııinl <.,\ınıhurl)et nayrnınıııda iz de görlinU:ı. 

Bu suretle · , BUyük Atruıızı görllp ~sini işitecek ve Yenilmez TUrk 
Ordmmnun Knhrnmanlığ'lllr alkı~lıyaco.ksınız; 

J)İKKAT : o~un u.atll'rl: 1 - ~.so - 4.SO - 0.30 - fi dıı. 

Gnıp hnllndo gelnıcl• lııll~ en mel•ieplilerlt' hnllnn lm hl f filmi ı;ii· 
rebllmek için Cııınhııriyet :Rayrnıııı münıı"4.'bctiy1A Paı.ıır, l'M'J\t1<"1il, Salı 

, \ e Çarşamba giinll'ri Öğleden nwl !I \o 11 de iki teııılllHlı mntlni'ı 

yapı~l•tu. 
Bu maUnclerde her yer 15 kuru;,tur. 

nu film a~ııı :1.amıuılh Anlmrndn Halk :o;ıneınasında d:ı. nı11\·11 rfııld) e11P 

g1iııterllmf"ltl.rdlr. J>!'l.: ~lnkındn ••tzMtlt TA YYAHE,, 51nemnsınıln. 

,-Bu hafta AS R 1 Sinemada -- ' 
Tllrlı: :ırtbtlerlnln en büyUk \ 'C ••ıı A J.rc lEı-.· BAlU.,un 

gllzııl fllmlrrl p eıı neşeli, <'n 7.tWkll '\"O en f'ğl<'nceli 

ŞEHV:~ .... ~~'~BANI il KIZLAt~~SI YONU 
. ~ 

l.onırılisl 
ER1 uGntrı •. Ml'lfli;iJ'\ • <1,\Jljm·; ~ 

;.. .... .-.. ........................... 1 ..... ... 

•Sümer Sineması ı 
l\Iudlıriyr.tl: ·'ff'' simin parl:ıl• Jnın·affaliİY«'ll 

CHARLES BOY ER· /RENE DUNNE'un 
ctn!Ull!11% •.mfrrl!"ri olan 

dylk AŞlt 
rrnmıı:ı:ro ı;Cı1lıı ... ıhı•scr, nuoı N \·e }' \HIN ımıthlf' \l' 1>11nrPlrrlııılt• 

SON' Ol.AH \li gii<Jtl'ril~<'ğlni 11."lyın mtişterllnlm17.e Jı:ıtırlatırı'T" 

Hrııtı7, gürem!~ cıılr.r bu son iki giindt'ıı lstlfııd•' ı•dcbllirll'r. 

Bıı~lill AAl\t l \'!' 2.30 da 1e111.llatlı matiııclrr. 

Siııencı dlin) nsınııı ('O pnrlalc ;\1lılı~ı, en gliz.cl lmdını, 111\hl 

REDDY LAMARR 
ve , 

ROBERT TAYLOB 
1anıfmılıııı sııluııır bir 81ırett" ) nrntıln.n 

EVEN KADIN 
Rli~ \ık a!'jk 'P h:ıJ.11,i bayut filnıl A~·Tıea: En ııon l'OKS 

Hııgiııı ıwon,.lnr: J· 2.so - 4.Stı -fl.30 '" !.I da 

ıJl!ııyrıhabı'rlrrl 

lü makineler, t~eke,"kauçuk, otomo· • ~ t1fıme ' 36121 •s" .. G-' niyetinde değildir. Bu sebepten • · :1 .. 
Abli ltı.Stlklerf, ç.ay, kahve, jUt vesaire 

1 
Al 

1 
b.

1
• h . t Dlynrbalar ~· 34.642 ,11 z,1 

• .1nglltereden TUrkiyeyc doğru yola çık do ayı man arın 1 a arc ıs e- • s 33890 -ı~oo9 
b .. dikleri gibi hareket İ"İn, hakiki .. 1

1
'
11
'1aastyn ... ""ı296 -mış ulunmaktadırlnr.,, "' •• 3710J. 

olmaktan ziyade zahiri fedakar-
1 
~ianls:l ·'!!/ 30577 nztZO 

Diğer taraftan öğrendiğimize göre, lıklarda bulunmaları gayrinium- Zonguldak .~ 20603 ~srıJ.1 
1ngillzler Ticaret VokA.lııtlnden. TUr· kiin telakki olunama7h Alm,anla. Samııun 132482 36414 

fldycde,; yapacakları geni~ mUbayat rın mareşal Peteni !ngilteneye. \Erzurum · 33104. <>tQ2() 
1Jçin ' d~polar • gösterflm~stnl lstemlşler· 7.,ı " 
• dir. Ticaret Veka.lcti lnglllzlere lstan 1 ilanı harbe kadar ileri gitmiyei 'Urfa. : 

31 
M sso-f0 

bul ,ve 1zmlrde bazı depolar g"ster- mecbur etmeleri gayrimuhtenel Trabzon 
1 29652 

soG!i
5 

v / :M 2940:! 9S 
mlşUr. iBu'depolıırdan kısmı mühim· gib'i gözÜlı."lJlcktedir. 'F'akal, ~er araş 

2
#1620 sol 

d M.,raın .. 91ıG 
mi tutun için tululmıı.ktadır. İngiliz ,hangi bir bebane ile onan.ıtınyı tzmlt 18693 ~0!S9 
tütün mUba.yıı.atım BiKer ... Lhnited ya· ve bazı Akdeniz üslerini kullan- B-' • _, ·-.t; 25699 ... .. 

• ö.11.ttC;ur • ng\~t 
pacaktır. Mevsukan öğrendiğimize gö· n1ak hakkını elde eı-..... cıcrı .. ...... , ,ı. Antakş:ı. ~ - .. 7135 
re, lngillzler hesabına icap ederse mümkündür. Bütün kati. sulh Tarsus · 2435:! ~so•1 
bUtun ihraç edebileceğimiz tutun nls· şartlarının tesbit edilmi§-lbuhın- Afyon 2ıt:ı9 ; 651G 
betinde mUbayaal yaptlacaktır. 45"0 "' ~ masr muhtemel değildir. Eakat Kilis 2 - ~545::1 

lngillz ticaret mUdUrlUğfi mevsimin belki Fransaya, Parise avdet Adapa1.arr 1 24S
39 

2r,36l ~ 
1 

23178 .. 5 •j 
geçmemesi için :r.mirden UzUm ve in· gibi, Fransız h:lrp cgirlerifün ElAzığ n50• / 

22993 .. ~. eir mUbayaatınn. derhal başlayacaktır. serbest bırakılma.cıı gibi, nl'eşgul Antalya. .:: 
Bunun için lznılr<lc tertibat nlınm:ıl<· J ve gayrimeşgul Fransa aırasın. -------.- cııı~t 
tadır. 

1 
da ki mlinakalitta chlha !büyük ~ 

1 
u1ıırlıı rıılt' "!!" c' 

Tilrk • nglllz Ucıı.ret mUdUrlUğU Blhlik tıodal>fır 1 
13rffl''' ;(Ilı 

yakında İzmir ve lstanbulda birer şu serbesti gibi bazı es:>-<ısız ve za- ınl; vn Be:\-oğlu sineınn ~ııırflı. 
be ııı:mağa hazırlanmalttadır. Bu şu· 1 hiri avantajlar verilebilecektir. '\'ı•l htmıb~ıld:ı ııı. dt.f:ı N 
beler anlıı.§ma mucibince, yapılacalt Her ne olursa olsun, bütün 'Dcdııcı·ğ.Ulm .. iz oşt:ın M A~ 
mUbıı.ynatı idare edecektir. Depolarn söylcnilebilecek her şey, şimdi- /1 
konulacak mallar billhnre cel'!tc ceste lik sırf tahmin mahiyetini aşa. 

çekilecektir. maz N D 
İstanbul Fiyat Murakabe ~omisyonundan: . E EL si ,.. r::> ıO 

(29 No. lı ilan) P 
24.10.940 tarlhlndm itibaren tatbik edilmek ilzcre İstanbul belediyo hu· E soı 

dutları dahilinde odun lcömUrU ı\zaml satış fiyatları nıısğıda g6sterildltt ~· TV RKÇ fjlJtlİ 
kilde tesbit edilmiştir: 8.. ük casus 

1 - Anadolu kömUrU kilosu toptRn 4,5, perakende beş kuruş, uy ıtlb!1rcJlt< 
2 - Rumeli, lğncada katıl<§ kömllrU toptan be§, perakende altı kuru§. Hu i':"uırteı;ltlt•ıı A 
3 - Tiulgnr Jtömürll toptan bes buı;uk perakende altı buçuk kuruştur. A z 1 
Perakende s:ıtııı !lyııtı dUkkAnda mUslchllkc yapılacak satııı fiyatıdır. A· }ltir~, 

raba, beygir, ve kayık ile mllstchlikc yapılan scyyrır satışlar dn toptan ııatış iıı rmnımı tJ.ı ı;ı.,. ı cril;ll~ 
fıyo.tı üzerinden olncııktır. llttn olunur. {10338) .:2;••·-~~=i 

Jialkımıun en çok ~,·dlğl - F:ıı ı,:olt atkı ladığt nrtlsttr.r ... 

,. ..... 

Yazan· MAHMUT 
" • • . 1 1 ı··ı 

L O l O t Of O ~ t • O•' 



ıstonbul t~ v 
- .. 
G....- .. 

Yazan Cek loiilfon 

hartc, 
1 MUte:ı hhıuı n m H '!~ 1 L>ın ..ıv•l Ll\Kım çıft ı 
1 7.arlıkla ııatrıı lın.ı.ca.-t;r !hak ı 4 l·MO pıı.7...Lrt ı 
f LY. Aınlrliğı ;;atmamı. ı,oıru.s.};:ınuııdıı. yapılacaktır ı 

ı re. Uk teınınau .:uoo lırauır. •. .·.ı.arne ve nlimuncı-1 . 
kililde kalmı!'tı. 

ÇünkU ''Todor'' bJttin ır .;.!ııtrct. 

lerlni genç kııın gözlrıı ıniillC' se. 
rip dökmekten eiıkimnivvı· \ e !ı•mu 
fevkalade bir mu' nfı kı) ele bP.·e. 

riyordu. 
Vakıa '•Şcldon" d:ı kori:.. k hiı a.. 

dam değildi: cesurdu Ccsaı etine 
de emindi· Fakat cesart>tin1 göster. 
meye kallı:ışmnk. buylc iıdi bir rck. ı 

18.ma tenezzül etmrk ona pek ıt,. 

renç geliyordu· 
Şayet bir adnmı kuıtnımnk mev. 

zuubahis olsaydı, o a· ıı kala, de. 
nize dalar ve ayı tı.ıl lflnrının ıra. 

smdaJı pervasızt·a ad:ımı ÇPkip çı. 

kanrdı. Fakat canavann nğ1 . .ınd.ın 
Hatta bir yarım balık knpmqı< için l:ü~ le 

bir harekete tcves!iill f'tme>k onn 
çok saçma ve budalac. lıiı ge, g'bi 

gorUnüyordu 
"Todor", Kendlııiylc "Todor" nr-ısmdaki 

fark teobih caizse şöyle if'.ıdt• edile. 
bilir: ''Şeldon" kıymetlı malhrmı 
dükkanının içinde :snkhyor. "To. 
dar" da mostralarmı cnm kimında 

te§bire kalkışıyordu· 
''Şeldon" un hayat knclı eti, hı" 

Uphe l'Ok, muazzam blı ç.:ı~i.ı~ an 
dan geri kalmazdı. l<'cıknt l)ıı c; 1~lıı. 
yan herkesin gözleri oııi.i'ldı..• hl'. 

yaz köpüklerle çağlnııu~ o:; "a ılı:,. ı. 
nm derin köeclerincle r,ı\"al l uurı 
akıyordu. 

Amerikalı genç mi"·:ıfiı maı ifc t. 
lerinl ~bir cttikc;e "Ş0l•lo11" b'.fı. 

kis ırluna has olan sa?ı i•'ıld ı i. 
k\metlni muhafaza f'di} or '~ k 

pandıkça kapanıyordu· 

Artık fazla konuııın z olmuştu 

O dwecede ki bir akıam •'Jan", 

,. ı 

" ... . 
tcklilerin kanuni ~esıkalııı I\(' \x;llı "al~ıtlc .l{Omi yoıı ) l 

"' l(o ~· 
EksUtmeslıı1.: tı•I p ı,ıl,mıy. n muht,•llf cuıs ve eb. t v 

te \"Cin aat rn.ıl.7.e •• ı. ııı par.ıırııl.la ıuıtııı alınacaktır. ı.. ..ılı • ı. 

lira. luıti tc.nı!Jı:ıtı 3Hl Jı;., 30 kuıuştur. Pıızarlıl;: :,ı Jv 9 J.> 

at 10 da Ankaı sda M . .M. \'. b.ı~ a ııatınıılma konusyon ınu ' 
nııme.sl lcomlsyon\ln gl>rüllır. Taliplerin kanuni ve ... ı, '" • ·ı ı.n .ı. 

saatte konılsyonıı aolm lcrl. (1360) (10315) 

• • • 
15.000 Gcyinı nal p. znı ıııra koıımuııtur. Pazarlık gün•! 4 11 9 P 

glinll saat 15 tr ilk teının, tı 934 llradrr. Taliplerin t m n t 1 b r!ıl.t 
Askeri ııatınalmo komisyonuna mllracaatıan. -C1S62l l10317) 

• • • 

'. 1 ... 

Aşıığıdıı yııı:ılt rncvaudın pazarlıkla ekaiıt~lert Erzurum 1 ''· llmlrll 
sntınalmıı komisyonunda hizalarında yazılı gün ve .ııaat1 rdo Y<4vılaç ktll'. 
Şartnameleri komisyonda görtllUr. Taliplerin bt:lll ''akitte lwmuıywı..ı {lrn 

l<ırl. (13M) (10313) 
Cinsi Mil< tarı Tutarı tollllnatı nıo.ıe gtin vr aati 

kilo lira Ura. 

Çunllı arpa 250.000 22.600 8875 7 11 94\) 11 

Kuru ot 1.649.200 57.722 4187 7/11/040 16 

Çaııs odunu 1.000.000 21500 4125 27/11 010 11 80 

Çuvallı arpo. 200.000 17.000 1275 2ıı 10 040 9 30 

Sadeyatı lo.ooo 16.000 1200 G 11/040 11. o 

Çuvallı arpa 3"7.000 32.595 2t68 l! 11 940 ll 

Un 250.000 25.000 4000 G 11 040 l.> 

Arpa 500.000 42.500 8118 ['i 11 040 ıo so 
Arpa. t>00.000 42.500 8188 l~ 11 940 10 

Arpa. 600.000 50.000 3760 6 11 040 lG 

* .. * 
Beher kflosu tahmin edilen fiyat 1'9 kunıf olan 15.000 kıl in 

muk çorap iplıgi pazarlıkla münakasaya konmu,tur. lbaleşı 5 11 940 lı 
ı;Unti M&t ıo.so dadır. Anl:un't\ )l, M. V. B&tmaluıa komisyonunda yapıla. 
caktır. K.at'l teminatı 3,852 }ıra 50 kunııtur. llvs&t ve eartnRm si ko. 
ınl.Qonda ıörtUUr. lsteklllerlıı ıuuıunurı el'.llHWlt belgelerle ihale 1>ı1 tınde 
komW,JOD& ıolmıleri. ll316) {10161.), 

• •• 
Beher ınetre8lne tabınln edll.e.n tl,Jatı 1'10 kunl§ olan 300 000 m tre 

ekmek torbalık bez pazarlıkla atın almecaktır. Besler 100.00V ın tr el n 
atatı olmamak §IU'tiyle ayn ayn taliplere de ihale edilebilir. !hal l O 11 
940 çarpınb& g-U.nU saat 11 de Ank&r&da lıL K. V. Batmalma komisyonun. 
da yapılcaktır. Evsaf ve prtnameel ~ ınıruıa komisyondan alınır 1'11. 
ıtplerin teklif edecekleri miktar üıeriDdea :ı..aunı katı temlnatlarıylc ko. 

m~ p!m«leri. (180I) (10120) 

kendilılne ~rdu: 1 • • • 
- Allah q]tıns, neniz var, Mis. llıt,.me tahmin rdileıı fiyatı 110.000 Ura olan on mDyoıı tane naı mıhı 

ter -Şeldon.,? Bu ne hal böyle 7.. ıı·ıo-MO peıwembe aüull •at ıı de .A.nkarada JUıl.V. at.malına ko nl yo 
. .. • auad& ,._,.illa ihale edU.~~deD iateklllıerSD 11.800 llrahk kati teın natla 

B~ka; &ilndur ~aşkın ta\ uğ: d~n. rUe pazarlık gün vo saatinde Ankarada M.l&.V. •tmAlm& komlB)onuna gol 
dünüz. Hasta mısınız yoksa. Hm.. ıııeMrt. eaıu-nut 65e kurl,l.fa komllyoıDa geboeled. OM•) (10245) 

clista.n ceviileriyle zencilc>r sizi am. • • * 
ma da dütUndUrüyor ha .. O kadar Bir ıııoo.ı.a t&Amln edi• fiyatı 20 kUJ111 oı.ı 100 ve ayrı 
enclile ~. cınım .. .. pamrldl.la •tıp almacü&f. ~k tallna. :MIO w IOOO liradır. 'l~llple 

'•Şeldon" bu ıeuallere. sadecP.. ıta •»-MO puartıMıl l(UsaU ... t 10 da XU. A*9lt eatma.ım• komlııyonu 
gülOmltYor; ve b3.!1hıdığr :ric'ate aa .-sJrt (lNI) (102t9) • • • 

muntuaman devam ediyordu ua,T'J6, küo yulaf uy• arpa kap611 arııa satm almacaktır. Ihale ı 
Genç kız, "Todor" .un t.esiri nl. &·ıı·IMO gaıpmba gUnU saat 15 te brolrdc askeri zatmalma komisyorıunua 

tında, beyazların diğer ırkları id:ı. yapılacaktn'. Yulafın beher kilosuna 7.Jj kuruş arpanın beher kilosuna 6 ;.ı 
re etmesi zarurelliıdcn bahsettikç('I kurut tıyat tahmln ed!lml~tır. Yulafın ilk teminatı 2215 lira arpanın 11k t 

lngim bu aözkri dinlemekten ,pek 1 :ıninatı 20IT Uradır. tatcklilerın ltanunl vesi~ teklif melttupınrını ıhale 

memnun oluyor, hoşlanıyordu· 
Bir gön de, ak1'am üstü :ıralann. 

da uzun bir mUnakaşa geı:tl· ~as. 
km mftaçlar mı iyidir, yoksa nıi.ıfrit 
bir ilıtiyatkarhk mı? ''~eldon" ır. 

kının aeciyeleriyle mağrur \'(' müf. 
tehir olduğunu ilc>ıi sürdü· 

(Deva mı var) 

ıaaUDden blr ıaat evvel komtııyonr. vermekJl'L (1228) (9958) 

*** Bir ktl09u.na tahmin edilen flY'tı :.ilO kQnl olan 1Ci9 ton kuru fasul) c 
ye blr kilOllWla tahnlin edilen fl:ıı·atı 17 JrurUI olan 159 ton 'bulgur ve bir 
kllOllUD& t&bmin odllen fiyatı 7 kunış oıaıı 1000 ton arpa ayrı ayn kapalı 
aarf1& ~acaktır. Kuru !aııulye.nın ilk teminatı 2883 ve bulgurun 206!! \'C 

ıooo tem upanm •7ö0 Ura olup lh,nlelerl 28 _ 10 • 940 pazartesi gUnU Ennt 
115 dedir. Kuru fasulyenin şartn:ımesl 160 ve bulgurun 135 \'C arpanın 350 
kuıııp. aatııır. MUnakasalara gireceklerin ihale saatinden en az bir saat 
evvel Kara Mst. Mevki Sntın Alman Ko. ııa "1'mclerl. (122 ) (96781 

*** 
. AJ&flda'kl mevnddın kapalı urfla eltdtmeleri hizalıı.nnda yazılı (;1Jn .. Hat, \'e mahalkrd ıd ask rt atınalpın 

komisyonlarında. yapılacaktır. Taliplerin kanunt veatkalarile teklif mektuplannı !hale saatlerinden bir a:ırıt C\\Cl 
ait olduğu komisyona Hrmcıeı·t. Şortııamelert koml.Byonlannd• ı!lrUlUr. (12 ) (9962) 

Cinşl lhalC'nln vapıla· lliktan Tutan Temloatı ihale gtin \C ıınaU 

Saman 
Kuru ot> 
Sabun 
Kuru ot 
Pirinç 
Çubuk maka.rna 
Kurİı tasulyfl 
Makıırna 

c ğı yer 
Edirne Hacıumur 

lzmlr Bornova. 

--
Roman 

ıskender F. Serteııı 

Ura ııra 

oo.oo •600 vn o o ı n 
) 16 JIOO .. 

47..Ml kilo 
.d.l~ .. 

16.600 9500 
l7.40!5 1305 4 ll 940 16.30 

44.3415 " 
St."115 ,. ..... " 
11.200 " 

l!) 9S9 

Hi.643 
20.876 
ltl.800 

Fakat, bu anlayış neye rarardı? 
Polis bir kere ensesine yapı~ı·· 

tı ... 
Nuri bey birdenbire ortadaı 

kayboldu. 
Mehınedi yakaladılar. 
Beyoğlu lnıiliı poli amirliğiy. 

mit melene bura ı. 

2oos 
1199 
1173 

J36q 
HS5 

6 l1 Hılı) ll.30 
4 11 910 10 
4 llı!HO t:i 

4 ıı ıı.ao 11.ao 
4 11/940 ]6 

Hangi suçtan bah edı~or un? 
Tercüman güldü: 
- Çok 1-ayak J·onu uyor-;un '>c~ 

\zapkapıdaki silah d€.po unu bo. 
~altan sen değil misin? 

Mehmet ha~ r tle ba';mı ~ııa lı: 
- Hayır, habc. im yok benım 

bunlardan. 
- Sen Madam ~aranın p:ın .. ı. 

,, . .. 38-
s ~ Pa~ \erseler, bura - Bu kAfirciklerin içinde ko1ay 

Mehmet derhal demir parmak 
lıklt k~ girmi~ti. 

Mehmedi tuzağa 
dütüren kimdir? 

)Onunda yatmadın mı? 
- On gün kadar yattım. 
- Ni~in geldin oraya .. ? 

'b-L~ · • beyun! Türkün kolay çalışılır mı, a bt.·yim? 
:~~böyle bir zaman· Şoför bu sırada polis merkezinin 
~~°"dan ~er mi? kapısı önUnde durdu. 
~ki_ F; hır yardım j tenfr Mehmet birdenbire farkına va. 
~~ti: ha~ bir kiracı al· ramadı. 
\~ tibiQ ettırn, kabul etti. Nuri bey otomobilden atladı ve 
tllı~ ır. kapıda duran bir ln~ilız poli ine 

\ ~· İlfhe ctti: i~ret verdi. 
~~-." ı goı k 

~ ~~ <> d ece '.>in ) a •• ! O ı~a Ingiliz poli i otomobilni ra111mı 
Yıllar erece emni) etli b1r ı akl~t. Mehmedi dı .. :mrcı çıkar. 

ı ca ) ~ ... ,~ <:tll'I at • n. hıc kım dı. 
·~ ~. l lt-<lı{;ın gıbı ç ı Mehmet sımdı tam manası) le 

tuzağa düştiıiildüğunu anlamı~tı. 

Mehmet yirmi dört saattenbeı 
güneş ve hava görmiyen bu zin 
danda yatıyordu. Onu hala arayar 
roran yoktu. 

Ertesi gün akşam ü til Mehmc. 
din yanma bir Ermeni tercGman 
~ei<!i: 

- Niçin getırdi er ::ıeni bura~ a? 
- Bihniyonunm. 
- tnsan 1'jltd;itı uçu bı mez 

mi? 
- Bir şeyden haberim ) ol.. 

- Harpte kaybolan karde)mi 
1m·ordum. 

- Koskoca 1 tanould , ) atacak 
yer bulamadın da. om mı mı ıc.cç. 

tin? 
Mehmet d )crın. •ıcırdattı.. 

Sustu. 
Tercüman Mı~ır: 
- Hal,ıkat · \ l 

hafifletcetkle . dedı· 
'n, ce ar 

ha)d. ıtiraı 

t de m~ le ç h ı, t nır .:•n c:. r. 
den başka kimler \ardı bu so~ b'Un. 
da .. ? 

llintyC' konmu~tur. Iha· 
Bormıv rta askeri satm , 

7,1> kuruş 1ıyat tah· 

ın tik teminatı 14'1 Ura· 

p l z rnıı. ek mm sı Ça.nakkalede U· 
lU :1 7·11 940 perç mbc gUnU -.at 15 

. ı ını \ ık:ılanı teklu mektı.ıpl:ı.rrnr ihale eaa· 
,. rmelert (1Sl2) (1011>7) 

Cın~ miktarı tutaıı lt.miııatJ 

kılo lira ıtra 

120000 19.800 1485 
l 000000 50.000 37~ 

70.000 24500 1837.50 

45000 2 700 202 50 

80.000 4800 860 

100.000 1orıoo 750 

{Is 
i 

uı aeled ıve•• ı 
n ı a r ı . 

Tahmin ıı. 

bedeli knu tı 

2100.00 l 7 o mUcs csatı et nakil kamyoıılarınu kıılı ı ıı· 

z re alınacak 7.000 kılo motör yağı. 

697.77 ;:ı ,,,1 hçelerde kullanılmak Uzere Balat a• eıwı 

t ıf ı v zım. 
Tahmin bcd l rl U 1 , t mlnat mikt.arlan yukarda ynzılı MC'\' 

nlmınak üzere ayrı avrı c: k ekaıltmeye konulmuştur. :,artnameleri za •l \O 

muamcl4t mUdU ıu ı ı inJ gorUleeektlr. İhale 7·11 OfO pervembc ı, ... ıu 
~ pı ııcakbr. Taliplerin ilk teminat makbuz ~e-

ya roektupl rı ,. MO )o ıl•" t ticaret odası vcslknlıırlle ihale gt\nU muaY" 
yen saatte dai i ncı.ınend b:ılunmalan. (10214) 

Devlet Demiryollan ve Limanları 
işletme Umum idaresi ilanlan ' 

Muhammen b olan 25X35 eb'admda 1000 metre bezli 
ve dI§I h lezonl t 11 1 ti ı.m (Havayi mu"'~ylk Aletleri için) teahhti_ 
dUnU ifa ed mly n m ıt ı t nan 'e he :ı.brua 1.ıı.11.19'lO) cuma. ~U 
saat (11) on btrd H ~ rp ad gar binası dahllintk',I komisyon tıırafln. 
dan atık eksiltme usullyl 

Bu ı e girmek tııtoy nl rln (187) UM (60) 'kunı luk muvakkat ıa.ı_ 
nat wı kanunun t.'\;) n ctt ti v ıalkl bt.rflk'9 eksiltme sunu saatine :ı....r 
Juımı.yona mnnı aUarı 1 ımdır. 

Bu Jte ait 17a l.n mel r .onıll)ODdaıı JMPıl'lZ olarak dağltılm~. 
fl896) 

Harp Okulu· Komutanlığından: 
1 - Ata,Cıd y ııılı liarUarı haiz okurlar, Harp okuluna tı.Imaca~. 
.A) Aakarada. bulunanlar doğrudu dotnıya Harp okuluna ADJuıra ... 

riclnde bulunanlar bulunduktan J"Crln aekorlik ub<.'lcrlne maıa-t 
edeceklerdir. • 

'B> Kayıt ve kab ıl mu m ı 20·10 9'0 ta.n tUbarcn 31· Zi klnıuı • ıMI. 
tarıhlnl' k dar d yam edec k ir, 

2 - Gin§ ııarU rı 
A) Tnrk ırkından olma.k 
B) Lise blUrmc ve olgunluk lmtllıanmı vc.rmlf bulunmak. 
C) Tam te ltkUllO Mkerl mhhl b yetten (Harp okuluna girer) .._.. 

81hhat raponı almış olmak. 
D) 18:23 ya§mda bulunın ı:. 

EJDiğer ııartınr askerlık şubelerinden ve H rp okulundan öfrenlh" 
blllr. "(lSSO) (10197) 

Ordu Nafia Müdürlüğünden: 

ma ı 

nU. 
2- Mu• 

Urla Nalla M dlrltl§lnden 
Urfadıı in ıl ı ı•nelc il n edilmiş olan (17580) Ura (4) .kuruı 

k şit' bedelli f(lm k 1.ıh f ı a•oıl e 1.ıinaemm lmpıılı 7.arf usullyle claınL 
mc:ıi 7/ll/940 t ı lh mU. d f pcrocmbe gtınU ~aat ıı ~c yapılnıak U1ere 
bJr ny mıldctıc t~ m n ( c! im t r (9923) 

- Ben Ltanbuld .. hı~ lum e} i 
tammam. Bir c;e} den ha'.Jerım yok 
dedim }a. 

- lyi amma ka) makam t rı 
\C yuzbası Cemıl be) er ·nın bJ 
liln yaptıklannı bilı)orlar Onlarıı 
.ıhadeti c:eni ıdama kadar oturür' 

Mehmet 'ürndu la haf•f b'r iır 
perme duydu: 

- Desene b<:ın.ı do t ırum•ı1. 

lerin hep ide c:ı u mu : 
- Sen onları do t ol rak mı tn 

nınu tm? Zarnllı adam~ Simdı a. 
cıdım sana. Sen g-c~çekten ... af b 
köylüye benzh or ur s n 
dan onlar bir hr ı para k< 
lar ..• 

- Demek kı, be ı m ımı ) • 

kan onlar, <>:ıtle rn ? 
- Bunu ) eni rn anlıyorsun bu 

dala adam? 
Mehmet hır md:ın ne orl ~ea'. 

ı;ıni, ne ) p '1 1••1 b mi ·ordu. O 
zaten yolda r ı "km k \ m kam 
Nuri beyin .. ,.ızlerinden ku,'.ukm. 

mışh amma... Babayiğitlile toz 
kondurmamak için susmuştu. 

Ermeni tercümanın, bu iki ~ 
tan haininden bahsederken, on1sa 
r tıp tutmac;mdan anlaşılıyordu ~. 
aralan açıktı. Bunu Mehmet de 
cı:mi~i. B;r arnlıl,: 

- Azızım. dedı, bu beyler .. 
nım basımı yaktılar. Benim h\tlft' 
uçum yok. Ren ne !>ilah ~

ı un boşaltıldığından, ne de bunla. 
rı benzer jc;}erden haberdar deti

m. Bu felaketten kurtulmaın ~ 
ıana bir yol gr; teremez misin? 

Tercüman Mı&'tr, soğuk· Wlıııt 
m nalı bir gütuc:le cevap verdh 

- Paran çok galiba?! 
- Buradan kurtulmak PIQI& 

dnyanıyor&a, bulmaya çalıJWS. 
\llah a~ın::ı ban:ı yardım et. Jıı. 
gır efendi! Beni buraya ' ' I'•. 
<'ti en f' or. "r ü1er. A1aea11MI' et. 
~un o ht1ınl rın .. 



FUTBOLCU PORTRELER/ No: 18 ·ı Gençlik 

teşkilatı --------------------~---------------------------------------------- - ----- --
Spor tarihimizde zenberek kadar çevik 

Kaleci Har11it 
Meziyetleri .. oyun 

1924 Paris olimpıyadına, ilk de
fa olarak • Türk futbolciilcrinin iş
t;raki de kararln tırılı~·or. Bu 
akııatla da muhtC'rr klıinl<>ri..,.-i"

J<'n secılip topl:ınıın oyuncu! ıı rn ı
.a Kadıköy htih ıtı-por khiLün i<? 
.ıir kamp kurulu)oı 
Kampın r i i H mdi Emındır. 

Antrr-nöriı dC' Hı'lı Ha,,tc r 1''ut
bolcuhr lhmdı l'mm n ı.laıe .. ıı· _ 
lt'n çok mrM ı ındnı lar E .td 'i! 

lC'<'rÜbl'li bir sı o· •I olan rf' .• in ·· . 
rplmizle c ınd n ı,;• d ' 'ır. 

~1ü .fik bir a ":ı r 

t trcml.'kle.dir g-Pı nr , 
dl.İn) anın en m shur futbol .,111 •• 

nörlerindcn bn i ola l bu kur ı ln
gilız, eski yaman futhokü. hH -
ı e nl'l"r öğrf tml\ or 'd? 

('l'ürk futbolcu qrının ilk tl'kııik 

\"olda )Üttitiilm<' ı, bu knmpııı tP. 
ckkiıliindc>n itı ı c>n baslar. 

Kampta, Hant rin h r tüı 1iı an • 
trenman 'e teknik dr>ı slu 'vle a -
meıt bir ekild" vP tam maıı:ısilc 
istifade rden futholc.ulnrımız nyııl 
zamanda m, ı \ı-ı. ındn. nazaı i 
dersler do g"iımcktP. h<.'r b~

ı hun sahndıı göstercligi o~ unlara 
t:<1rc antrenör· t. ı arından t<'nkill<'r 
yRpılmakt:ıydı Bugün dr muhtaç 
olduğumuz \C' ıradığımız )Ol·) 

Günkr gntikt;<' ~ ti5C'n, olgun. 
hşan futholc:u ' arasında kaleci 
ohrak da lki Fıma bl'lirİ\or. Hn· 
mit ve Nedim. · 

Hamide kamp cok yaramıştır. 

TC'miz hava. bol gıda. tam bir is· 
tirahat, muktedir \ılr antrenör, 
sıkı blr idman, ameli ve nazart 
derslPr, <'S.ıs n rok zeki ve :müs
teit olan bu genç futbolcüvö mu. 
vaffakı\ ctten muvaffakn·ete sil -
ıilklil) ~r. • 

1\iha~ l't kntnp mndmaıımı ver
miştir. En kuvvetli futbol <levrlml• 
zln. en mahir futbolc\ileı; _ ihtt" 
yatlarlyle be r.ıbeı· - sec-ilmis, ımilll 
takım kadrosu t11mamlnnrnıştrr. 

tarzı ve Jıususlyetıerl lllm ııal.kı uııııııuı.dıırı 

/ 

1 

1 iki tabur halinde resmi
geçide iştirak edecek 

Beden Terbiyesi teı;kililt ka
nununa uygun olarak olarak 
:~o agustosln acılmış bulunan 
·•Genelik kliıp" leri, bu ~ne 
ilk defa olur:ık Cumhuriy<'l bay. 
ıammıl:ıki gec:itıe~nıinı• iştirak 

cılcceh!d dıl'. 
İki av.ı v:ıkm bir zamnndan-

beri .} et1'-'ti
0

rilnıt:.>kle olan g<'nc·
lcrdtn 700 kü;i. iki ta':ur halin. 
de, kahruınan nsk1.:rleıimizden 
::.onra trio~inclc ytr alan valı ve 
kuınanclaııl:u iinünden gcçece.k
lir. Tahurıın hiı ini. İ!=:tanbnl la
rnf111claki g-enl:ler. diğeııni de 
Bc\·o<Tlıı tarafındaki gen<,:ler tefi . . ... 
kil edecl'klir. Bu gençlere, diğer 
1stwbııl :diiplerinden ayı ıca o
mr kiı:-i i~Liı nk edecek boylclik-
1<' rC'~migl'ride 1100 g€'ıır; i~Lir:ık 
ctmi;:ı olacaktır. v---

Futbol hakemleri 
sınıflara ayrıldı 

~ehrimiz lik maçlarrnı idn re· 
d~n futbl•I hakemlerinin Anka. 
ı:ıcla bııluıınıı ('\Takları futbol 
federmwoıııı la ı-afınd:ın ll'tkik 
edi1erc:k intn<' eclilmh- ve hakem· 
ler sııııtlarn nvrılaraı, daimi eh. 
Iiyctleri vC'ı ilmiştir. 

Yiik~ek hakem komitesi ile 
futbol fedPı nsvonu tarafından 
verilen \'C umt;m ınüdürliik ta. 
rafından tasdik edilen karara 
~(irc, ha kemler şu şekilde sı
n:ll::ıra ayrılmışlardır: 

Ririnci sınıf: ~azi 1'e1.can, 
:'\uri Bosul. Ter ık Özr>rengin, 

1 Ahmet Ad<.'m. Adnan Akın, Ha. 
lil Galip, l<"C'ridtın Kılınç. Sami 
A('ıköncy. Refik Osman, Basri 
Bütiin. 

lkincl sınıf; E~ref ;\[utlu, Se. 
Hımi Aka\, Bahaettin Ulu~. 
Kec:d~t Beır.en, Sanıih Duran -
~oy, Hüsnü Salman. 
Diğer kurs görmüş olan ha. 

kemkr namzet olarak kabul e. 
dilmişlcnlir. 

B' gün de> Türk milli takım o
yum lan, sabah erkendPn (Jak 
FTecıine) vapuruna hind;rihni~. 

Mıırsilvava, oradan da Parise git: 
me'k üzere )ola ç.ıkaıılnı!*itır. J\alcci llamidi11 lledri Gıirsrıya fıir yadi{!.fİı"I .. 

Bunlann lisansı bir ~·ne~ik 
ıa tecrübeden sonı·n \'erilecekt~r. 

Vapuı·da herkesin çok ırevdlği, 
peşini bırakmadığı, h<>Ş80h.bet, 
tatlı tatlı espriler yapan, ve et. 
ı afmdakileri her an gül~üren ne
~eli, z<>ki, mütevazı, samimi bir 
futbolcü arkaClaşrmız vardır· 

Uzun boylu, geniş omuzlu, yu
varlak Ç<.'hre'li, koyu kuntrll't,.,'Sll<,:" 
lı. koyu ela gözlü, zayıf, 18.'kin 
çok kıvrak vücutlu olan bu ,,(;.Jll... 
••·Cıttbolcümiiziin adı (kaleei.ııı:Ffr 
mı1;) tjr. 

Hfnıit artık idmanı )'Ptind&riia
tal bir kalı>cimiz olınuııtur. ~ıız 

rağmen miıtc-madiyl'n tam 1*J; ıte· 
vazula. durmadan calısnı~. 
Vı&'PUrda bilP. egzersizlerini mmel 
etnıemf>ktPdir· 

Jundan hemen sol köşeden bir da. 1 
ha. Havadan, yerden. sağdan, sol
dan bütün bu tehlikr>li, golliik f;Üt 

yağmuru kalecimizin hariktılfıde 
oyunu karşısında tnmamilc eri
mı>kterlir. 

Bir ara şiith. gol ~ :ıpnmı~·ue:ığı· 

n1 aıılıyım ~a<; ic; mııhnc·lmlf'r. to. 
pu kalc;.·e doğnı yıldıı ım gibi sii
rerek kale) c girn1<'k istiyor. Kale
ye de ancak üç dört adını bir me· 
ııafe kalı\•or. L:"ıkin yine birdPn 
l}imı:;Pk gibi bir hnreketlP ka lec;_ 
mizi 1iniıııc ;. ntnııs buluyor Kale
C!İmiz. lopu sökilp almıı:;tır ve golü 
kurtarmı~tıı" 

* Artık halk i<;ten g-elc>n hir tak-
Türlt futbolcületiniıı ~imal fuı·. dirle mütemadiyen kalecimizi al • 

ne.si. kışlamaktadır. Aııtrcnöı i.lmilz Han. 
~tokholmdeylz. ter da;.•anamamış, kalPn'n arkası-
BugOn İstanbul muhtf'lit · takr- na kosmus, knkcimizl b3ğırarak 

mı - Stokholm muhtelit takımı tcbrık Ptmc>ktPdir. Tiirk seyirci -
maçı var. 1svecliler stadyomu trk• IPri. scfarefoan<' erknmmız. idare· 
lrm tıklım doldurmuş. 'l'ilrk futbol. cilerimizin takdir scdalaı ı kulak 
cfi!Pıinln O) unlarını görmek için lurınıııı:ıı gelm«'ktı•dir. • 
l!IAbırsızlanıvorlır. f ştP b:zi o gün ı f'k basına mağ· 

Seyirciler ara. ında bizim sefa- ~ıhl\ ~tt.cu ~ur1 ~ı nn hu mUthiş 
rethane erkfını ve 8tokholınUe aıc;ınıız ~ımdır bili)or musu-
bulunan bazı TürklC'r de \'ar. 1 llU7. · (Hanııt). \ 

Maç baslı} or· Çok seri bir oyun Hamit bu mar kızı tıkca akılla· 
O) nanryor. Bizim takımın a\'lar- ra hayret \'Crerc k de r<'cecle' hari 
dır <:nlısmıs, Pnbalamıs ,.e ta~a • kaltır gösternıektcdır·. isv<'c;li 0 : 

mlylc anfonn bir Jınle gcldi<';.i ne- ;. uıwuhı· şn~ımıış knlmıı;lardıı·. 
kadar belli, canlı, <'nrıjik lfr"" oyun Hır insanın y t;s'llcstn<' imkan 
oynamakta vız. bulunmı) an. sağlı sollu arka ar _ 

8tokholm mulıtcfü takımının kayu ) aptı~ı plonjoııfür Düı t beş 
kuv\'e>tl de maJUm. lc-1,,.rindP tam ndımd rn çekilen l n t hlikeli süt· 

<>kiz adet milli takım 0 , uncusu l<'ri kııı t :u ıs ar Hac;rm O\ ııncula. 
\'ar. Bilhassa mu hacım oyuncuları ı r~n fl\'akhırınn atlırnı ak ha' atı i· 
çok mahir VC' sıkı sütrü çın hılı' tPlılike tı>s'dl edebileeek 

Bir aralık 1svecli]( rin sağ iç mıı- r tıırz.ıa frdakarlıklnı- Ostndaııc 
harım1 sağ acığıııdan hir pas ak hlok11jlar \'P uzun uzun is:ıbPtlcr, 
yor. Seı i ve i!'.31 etli \ıir c;tirü~ y:ı. df'gajnı:ınl ır. KornC't drn ~Plen 
pıyor. Bir r1E' ı -ınr, srkiz adım - topl:ıı ı hl'r \'azin·ttf' kaıf'ılııma -
dan bizim k.ılı nın ı;ol kfü•Psine 1 lar 
doğru ani ve ktı\\'1. +ıj biı şut sa· ( Ham;clın o gunkii m ununu an
\Unıyor· .. l:5ilt ~Prd n anl'ak :,arım 1.ıtnı ı~·ı calıı-ı.ıkrn m ,ı,'lJ.ı~·ı yap. 
mf'ire ) uks<'klık' 1ir " hıhakkak madıı:-ıma rm•n o•ntPıı sın iz Bilıl
gol! .. " Diye> brn !!Ol acık nıevk;in kıs ~·nıın hu m:-ıc:ıa gn. lt-ırliğı ı•nı
de he~ ecan iC'indı 'im. Liıkiıı ha • ~ıılsız n"1\·affıık11·ı-ı1 nı lı~::ın ..,811• 
~·~r. ha.' rfl k .ı illi' " kl>"<'~iııur lıı_ıııııı dı;.,ını '· • ı t m 'ct ')im. Hıı. 
bır r<•I Jı: zemu •ttk 1'17.I\ la k !Prİ· J:'Ulll Jcar/,rı .' ıı;dı•r ( ili ıt sı \ r p[ -

mtt ~c?!rmt.rttr - '"OTfı "nrc-"' hfr tim. bir_ kıtlC'•: ıı il' <I 1 Pc~ gooJ 
plonjonla Jturtarmı tır kurta•-dıg111a ~ahit olm:-ıdım Bunu 

Çok 11rkı~tyonu: r·11m kale)i ancak o maçı ~~rfnl r hiliı ve ı 
kuvvetli şiit ynğmurunn tutuyor- nıınır) 
lar· Sağ köşC'den bir ı;üt, arkıL • 1 

ıl 
~ 

J ,tc Hamit böyl<' biı· kalecidir· 
Hamıdin son derC'ce muvaffak 

oldıı{?u mac:lnr şunlardır: 
Türk milli takımı • Romanya 

milli t-:kımıylıı Bı.ikreşte, Rus mil· 
li takımı Ankarada· Ham;t bu 
ınnı-tıı T irk futbol mcraklılarma 
cln, ı nç •• ,ı ıı. o!c:ı.:j:;u g,ı f mükçın· 
mı•I 1 ,. o· ı ı ""c;tr rcı r';: kı:,-m.PtL 

ni t1·ııtrı•f.1•ır. O giin ~·aptığı de -
gııj'TJ•rnl r nrlC'ttt 1 ;r kaleden bir 
kalPyr yaklasıyordu. 

\"nrı;ornda, Poloııya milli takı • 
mın:ı kanı oyıındıi\ı. sonra yine 
Polon) ııd·t "Krakuvi" dl' gosteı· _ 
digi lı:ıı ik·ılar. 

8ckiz defa beynelm!leldir. Tec
rilbeli. ı:;örOşleri mükemmel bir 
futbokiimüzdür. Kliibü evvela Sü· 
leymanıyc, sonra FPnerbahçedir· 
Türki\·ede yetişen kalecilerin için. 
de eo zivade muvaffak olanlar -
dandır. 

Oyıııı ta1·1.1, ho-.usiy.-ti, mnlye· 
fi, ııok .. ıııılnrı: 

Antrenör HantPrin bcğendiği 
kalecilC'rimizin en baı:;:ıııcla Hamit 
gC'fir. llnııtPıin, (İri bir kaleci na. 
sıl olm ılıdı.? Ham!t nKsıl bir lı:a
leeidir?) divc not Ntirdiği bir 
yaıl\'t ayIH'n aşzıitıya koyuyorum· 
Hem <'n sahibi salahiyet bir şahııi
Y"tl<'n Ham!ui öğrenmiş oluruz· 
H eıu de bu notlardan sinıd:ki ka· 
lecilrrimi7. <;ok istifadE' eclPrler: 

- .\ııfrf•niir Uilli llaııtttrin o. 
~ 11111•11 tf'ııkitlc•ri ııotlnrınclan: ~
ıı (' 1 !l'?.,1 : 

'·!) i lıir kaleci na<;ıl olmalıdır? 
Hamit n:ısıl biı knlcc'dir? 

ll:ı ki im t Pil rok kıynır>t li ve ifti
har PckrPğınıiz hi~· kııleı·i olan 
Hıımldın, muvaffak ıılııı:ııunılaki a· 
mıll"rı '<'knik b'.ı !-:f'kilrl~ izah ,._ 
clE'\ im· 

"'' ,. 1) hir kakci nasıl ıluı nınh-
•lıı 11 O\ nRmnl?dır Bııl'ndan 
bı " m 

ı.ır k 1Nı rın sekıı1 ııwtrı• Iıiııe 
dil"'· \' lıılırlm.ıı<r ihtiıııalı lı;ılu
ıı nı h l'ırı , t<ıııl:ıı ı < ıkıı h•plınıııı • 
lıdıı ı, ıl• ir• •ı• . "''" ık h r \'azi. 
·,dl" l'lİı•lafı u ıı 'ıııautı:-ı bfr 
kafa topn ktıl 0rl<.>n lı<: beıı ınctıe u
:ı:alı:lpııfırnhilir Tt>hlikı> kalenin ö
nündrn gltmedı demektir. Halbuki 
bu nen toplan kaleci cıkıp yU.a· 

• • * 
Bu haberi gazetelerde oku: 

duk: Hakemkr smıfo ayrıldı. 
GüZP.I bir düşünce ,.c tedbir. 
Dünyanın hemen her yerinde 
böyle bir taımif vardır. 

Fnknt lıı>lcom!Pr 'lrnqnıdrı vn
pılıııı hı ı:ıı11f ıwrıırn.ı ort~ va 
b·.ızı mii.,J·iil~t w. de·lilrndu do
ğı1raC'a~n da ben7"r. 

Biı iıwi 8m1fl,11 ~ rl'.·ı <'C·k vok. 
Ama ikinci sınıf olaınk nv;ılan 
hakf'mlcr ıı.c olacak? Artık fut
bol sahnlarrmı7.cla ebediyen ikin. 
ci sınıf hakem olarak mı kala
caklar? Yoksa muayyen müd
detler hıtamında kendileri bir 
kurs veyahut bir imtihana çe. 
kilerek terfi edebilecekler mi? 
Bu nokla)'a dair hir malümat 
yok. Y e i ~te bu nokta hakkında 
mal(ımal olmadığı içindir ki ba
zı dedik::ıdul:ırın ortaya ~ ı kal'a
ğııu umuyoruz. lnşaallah işin 
bu tarafı düsünülmfü.ıtiir de ha.. 
kt~m ark:ıdaşlarm uzaktan uzağa 
sitemlerini duymayız' .. 

!ar \'P hemC'n bf>klemeılen (topu 
:-·ere vıır a vura mcsafed<'n ist~fa. 
de etmek irin o\·alaııan ve o\·un11 
ı::o~utan kalPriJe.r, aciz VC d~gaj• 
manları za\ıf olanlardır. Kendisi
ne gü,·cncıı h·i bir kaleciyse topu 
yakaladıfrı )'erden drı hal degaje 
eder. S·tğdan gelen hücum11 sola 
soldan g<'JPn hlıcumu aksi istika: 
nı•'tf1 inlikal Ptt!ınıc>k müreccah. 
tll')· Aı•ıklaın \'l.'\'a irlf1re degaj
nıaıı ynparsa tehlike kıılPden u -

ıakb~tıi!ı gibi · hasmın hücum va. 
zi) et inde hu hın ması dola \'ııpvle 
dt• - tabıa•ıvlc: demaıkı> olan k;n
di nıuhacimlrı in t!olliik fıı sallar 
\'crrni" olur 

Kalr I' •>1 ı1:nf• di.ı ., .ı; trıp1arı ra. 
lıaı rahat lııplaııw.k kın ılp bir 
kA I<'• 111111 ilı ri "' ıv•ı 1 . ı ı•\ ııanıa· 
sı Vf' k.1lıoı;inr hi•kin bııl.uıımaı;ı 
ı,ıartlır Rıı ~t kildP CJ\ ıı;,dığı tak
dime. - kalPci kalesıni teı ketmiş 
olduğundan _ uzaktan atılan top· 
lar. aşarak gol oiur d!yA drı dil· 
ıünüleınez. Zira iyi bir kaleci ha· 
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Sipıtri~tı•ri Tkarı'lh1111Pnl11 :lfrrf,ı•zi katıul rıtPr. 

Ali Muhiddin Hacı Bekit 
Tlcnrl'lhırn< 'crt R:ı.yram ''" Prızıır Günleri açıl<UT· 

Maliye V ekti l etiııdefl: 
Gümiis ruz kuruşlukların tedavütdeıı 

kaldırılması haklunda ilan P'"' 
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Sinema ve tiyatro~ıı 

Şe'llir'Tiyattosı:. 
Bu :ıkı; ın :m.:)o da 

l"epl'b .. şı Dram kı n .ı da 
Oh•llo 

blll•lal l ':ıtlıl"~ı 1~11111"dl !\ı"nımda: 
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Beyoğlu Halil Sineması 
Rııgilıı 3 filııı hiııJı•ıı: 1 - mı~ - Ja.. 

pon harhi: l'urkc;ı', 2 - 'J't•hlikrll lUn.-

1'..Crft, U - orııır ı .. ıtırnnı:uıl:ırı. 
- .... ---

t:.a··~· .. ·•••••·• .. ······:r.········· .. ····:m li ···-··········-····· ............... - .. 

R Göz He~imi ~ 
1 Dr. Ml•rat R. Aydın ~ 
·ı .. 
İ:Beyoı?lu . Pıtrnı:ıkk;ıpı. lmıtm U 
li sokak No: ı fcl: 415531i 
"l\ " H 1uaycn~ ve her türlü göz 1 
!ameliyatı fıluırıı içın panısız. •• 
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sım mulıncimlPrin pac; vı>recek, 

şüt atarak, dripling ' ıııacnk va: 
7jy(;'tleı ini u:ı:aktnn takip eder. o_ 
nn görP ka!C'sindc iIPri geri (>o • 
zisyon nlıı ve emin bir şekilde 
öunır. 

1şt<' lfamit hu şC'kilde oynıyan, 
rınnin~tli bir kalr>cidir- Bnmit de 
on sek!z mı tre Cİ"gisinin ic:indc 
adeta üdin<'il bir b<'k g;bi oyna -
mnktrdır. (1) Bu ileri o) unu sa· 
ycsinde, hac:ım m•ı-ıvinlerinin mu. 
hncimkı Hıdi~i uzun paslan 
ve aC'ıkln ı ın ort. lndığı toplnrı ra
hat rahat tutar. 

Hamid in sc ri <;ıkı 1 arı hasmın 

a vağırnbıı cC'sar •ti(' atılıp top a
lısları. uzun VC' i nbPtli dPgajman· 
!arı, fevkalade' tılonjonları ela yu. 
kardak; mC'zi~ f'tınc ilave olunun
ca HamiJin ne kı:, metlı ve tehli· 
kelı hır kaleci oldurfo mC') dana 
eıkar.,. 

Türk fıılholeülc>rı iı;irıde, Hnmit 
s<'ııı lrır<' lif'\ il"ıi<ı t<ıkclir PdiJ· 
ıııi.,. alkı 1,ınım .• ~ıiilc azı. mrı t, 
<;ııor teı h'ypsı rniıkcmmPI l'Ok ne. 
ı-;elı üsl!ıt lıir ka1Pcimizdfr. 
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< 1 J :;imdllrl kalcdlerimiz gibi, 
tam kale direğinin altında dcğtf. 
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