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'Pon9a Şanghaydaki imligazlı1 

'nıntakadan kendi askerlerinin 
geçmesini isli.yor 

"aa rıırı rı başka eeyneımııeı rnıntakadakl çın teşekkOllerl· 
da(;Jıtııması. Japon aıeyhtarı, sinema. reklam, 

\:. afşilerın rnen'i ıstendl 
taıepıer isaf edilmezse .Japon· 
Ya lüzumlu telAkki ettigi 

. tedbirleri aıacaktır 
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Ş h 21 ( \.A.) - Japonyal aleyhtarı harekete dalıil bulunan lıü· 
b k

ans aly ·e J1 apon bat ata~emili- tün Çin teıekküllerinin dağıtılma11-
aş onso osu ' f ·ı· ah. tt h tü • · .riinil akşamı, ngı ız - nı, Japon aleyhtarı nı ıye e er r 

Deponun birinde 14 tank topu, 
sandıklarla top mermisi, maki
neli tüf enk meydana çıkarıldı 

terı, cumnrtesı t;• • • 1 1. (' l . • tın ıı'nema kordc 
. 1 ·ıel ınttı,raz ı mm· ü a ı• erm neınY• ' Amerıkan beyne mı ı ~ ' • J • • d taka konseyi genel sekreterine ve Jalarmm, tiyatro pıyes e~~nınrt, ~la yo T k d ....... , H 

• . ınınıakall için de önünde nutukların •• ropo •ı arm • - • t ı • • 6 ~;= ~::'k~ıoon•• Japon ~lep menedHm .. inl, .e nihj;~' I "J•r: e 1 r a g 1, 1 n 1 y 1 
1 

. • h . b. r not• vermiılerdır. doıtu .ııode .,..nolar ve aın er,, • erını avı ıre 1 htın hareke- kmdaki takihlt• 11ibayet verilmesini d k • k d d • 
Japonya, Japon aef • . a 1 a a yen 1 

tin önftne ~Uınesioi, kommtangm talep etmektedır. Sa. '4 Sü. 3) 
bürolan da dahil oJrııak üzere Japon (SoıW • · H b • Beşıktaş Galatasarayla lstanbul 
Necaşı, a eş ımpa- spor Topkapıyla berabere kaldı 

rator
u mu deg.,il mi? Fener Beghozu, Güneş E1111büVe/ada 

1 Sillegmanlgegi gendi 

lngiliz yüksek mahkemesi bir 
dava Jt'lifnasebetile bu husus

ta karar verecek 
}Kısaca: 

wuMU ••" ......... -

Otobüslere /ıırılmagan 
cam ıa11aıakta 
gecihnıllJ~liml 

tç say.amızda oku)acafmız bir ha\lıdi.tc 
anlatıldr'1 rfbl, dllll ıece köprU Uzerlnd1.: t r 

otobüs k&Z ... olctu· otobWriln kırılan ca:n 
tarı bir yolcunun elini keııtJ. Dün gürc~n en hcyeoanlt bir anında ... 

.,.ı<1a ..,....,.. _. ,..... <amWda• gol (Y..,.. 9 ncu "'Y'fti4a"f. JBdl.el, bir 
0

tob(la J(aaUI teklinde buluo 

miftir. Kırdablllt adi camlardan.. ---:=---.:=----------_:__:.:..:.._=..==::.. 
BeledlyeDlD yeol otobüa talimatnamesi, ç ı 

otobOaler için )CU1Jın&yall camları zaruri a 1 n a o 
tutuyor. JJU tedbire beıneıı bq vurmak llzını 
oıctutu görUIUyOI"• t 1 BIJ&'Ull el k~JDifkeıı. yamı p,öz çıkablllr. a r a 

Yazan: Kenan Haldal 

laiı:" .. bahseden bir Al
IOYle demiıti: 

öbUrgilıl aJuı1 bir 1tabet netlccstndt.' kan zfya 

~~~___..~...__........___ı_==..=-~--"..aıaı~t~on&!:!!_ _ __.~n~m~dd~~~~~k:ay;be~~~ek~U~hl~lk;esl~ll~cd;c~kM~~~~~~~~~~~ - tlQr. AJııaıı, acele ednsı.ııı - Delerll dostum Niyazi Ahmede -



3 Kral ve 2 Kraliçenin önlunduğu ziya/eti' 

nasıı korunacağız? Ananevi askeri orkestr 
Tayyare 
da ahnacak tedbirler yerine cazband çaldı hücumların-

veziln; lJr;. Necaellih A tt1 afürt 
lngiltere kralının Bokıngam sara

yında verilen bir ziyafet dolayısile sa
ray adetlerinden biri daha deği,mit 

askeri orkestra yerine, tamamen İngi
lizlerden teıekkül etmiş bir cazlıand ta
kımı çalmııtır. 

Uçmak fikrittin insanlıkla beraber 
doğduğu ve ilk uçuş tecrübelerinir 
uçurtma ile başladıgi, günden 
giine tekemmül ederek kanadlarla ,, 
culduğu ve böylece bir çok tecrübe 
İer neticesinde tayyarenin bugünkü 
kemale erdiğini evvelki yazımda an 
}atmıştım. Bu hızlı yürüyÜ§ arasında 
Türk alim ve tecrübecilerinin de bu· 
lunduğunu, o gün için uçuı tecrübe
leri uğrunda büyük bir cesaret gös
tererek hayatlarını tehlikeye sokan 
bu Türk fedailerini tebcil etmek en 
büyi;k kadi1"s:n'lslık olsa gerektir: . 

Evl~r Ctl~hi aeyahatna:nesının 
birinci cildi~de yedinci asırda Murat 
devrinde uçma tcqübeleri yapan iki 
zat göze çarpar. ( Hezarıfen Ahmet 
Celebi) ile (Hasan Çelebi) dir. Ha
kikaten adına uygun bir iliın adamı 
olan Ahmet Çelebi uçmak için çok 
uğrafmtf, iptida ok meydanının min 
beri üzerinden uçarak yapbğı talim 
)erde muvaffak olmuı. günün birin
de Sultan Murat Sinan pap köıkün
den seyrederken Galata kulesinden 
ucarak Üsküdarda Doğancılara in -
rneğe muvaffak olmuttur . . 

Bunun üzerine Murat tarafından 
bir kese altınla taltif edilmekle bera
ber bu rnuvaffakıyetinden korkarak 
Sezaire nefi etmiş. orada ölmüştür. 

Evliya Çelebi seyahatnamfeairide 
1-Issan Çelebi için şu sözleri yazmak 
tC\dır. (Lagari Hasan elli l Jcl<a barut 
macunundan yedi kollu bir fişek icat 
etti. Sarayburnunda Hünkar huzu -
runda fitcnge bindi ve pkirtleri fi -
tili ateşlediler. Lagari "Padişahım se 
ni hüdaya ısmarladım. lsancbi ile ko 
ntıımağa gidiyorum. diyerek lemhid 
.-e tahmidle evci asumana uruceylccli 
Yanında olan fişekleri ateş edip nıyi 
deryayı çırağan eyledi. Sami felekte 
fişenk kibritin barutu kalmayıpta 
zemine doğru nüzul ederken ellerin
de olan kartal cenahlannı açrp Sinan 
paşa kasn önünde deryaya indi. O
radan şenaverlik edip uryanen huzu 
ru paclişahiye geldi. Zemini pus ede 
rek .. Padişahım, Isa nebi sana se
lam eyledi .. diye şakaya başladı. Bir 
kese akçe ihsan olunup yetmiş akçe 
ile sipahi yazıldı. Sonra Kınmda Se· 
lameti Giray hana gidip orada rner· 
hum ~du.,. 

l§te Türkün de tayyarecilik tarihi 
ne girmeğe değer bir çok muvaffakı 
yetli tecrübeler yapan alimleri var • 
dır. Bu tecrübelere ilk uçurtmanın 

icadında olduğu gibi zaruretler saik 
olmuıtur. 

Böylece ilerleyen ve liava muliare 
};elerinin yegane vaaıtası olan balon 
larla tayyareler askeri kuvvetlerin 

Kabilisevk balonlara üstün gelen 
bu vasıflan sayesinde asken tayyıue 
lerin faydalan saymakla tükenmez: 
Muharip orduya erzak ve cephane 
yetiıtirmek. icabında muharip ve 
hücum eden düıman ordusunun ar· 
kasma asker indirerek düımanm ri • 
cat hattını kesmek, aylarca zaptedile 
meyen kalelerin bir kaç saat içinde 
ele geçmesini temin etmek. düıma -
nm erzak ve cephane depolannt tah'
rip ederek açlığa v~ silahsızlığa mali
kum etmek, mahsur bir kale ile mu 
harebeyi temin, etmek, düşman tay
yare taarruz ve hücumlanna karıı 
müdafaa tertibatı almak, düıman ta
rafından kullanılan zehirli gazlere 
karşı müdafaa gazleri kullanmak', 
düşmanı mağlup etmek için hücum 
\u~·etlerini dağrtmağa uğraşmak, 

zehirli gaz ve tahrip bombalan ile 
bazı şehirleri harap ederek harbi .bir 
an evvel bitirmeğe uğrqmak gibil>ir 
çok faydalan vardır. 

Tayyareleri gördükleri işlerin fe • 
killerine göre üçe aymyorlar: 

1 - Bombardıman tayyareleri, 
2 - Keşif tayyareleri, 
3 - Av tayyareleri. 
Bombardıman tayyareleri ve gün· 

düz çalışmalarına göre ikiye aynldık 
lan gibi kara ve deniz tertibatı da 
yapılmııtrr. 
Şundan anlaşılıyor ki tayyarelerin 

tarzı imalinde bombardıman tayya -
relerinin gece ve gündüze ait tertibat 
yapıldığı gibi kara ve denizde çalış • 
malanna müsait tedbirler de alınmış· 
tır. 

Tayyarelerin bu ince ve hassas te 
nevvü işleri karşısında kullanılacak 
vasıtalar da o kadar türlü türlüdür. 

Kqif ve av tayyareleri hava haip. 
l~rinde çok mühim itler gönnekle 
betaber bOmbardunaıi tayyareleri de 

(Son": 10 tteu aayıfada.) 

Ziyafet, f ngilUrtde misafir bulunan 
Belçika kralı Leopold şeretine verili
yordu. lliç kimse üniforma giymcmiı
tir. Yalnız smokin ceketi, ananevi kü· 
lot ve siyah ipek çorap giy:lmittir. 

Ziyafette iki kraliçe ve üç kral bu· 
lunuyordu. Krallar, İngiltere kralı 
Jorj, Belçika kralr Leopold ve Londra· 
da misafir bulunan Yunan kralı Yortf 
idiler. 

Kraliçeler ise, sabık İngiltere krah 
beşinci Jorjun zevcesi valde kraliçe 
Meri ile şimdiki kTalın refikası kraliçe 
Elizabetti. 

Baloya binlerce davetli gelmiıti. Bir 
çok yüksek sosyeteler de hususi surette 
cazband çalmıı olan Dalton NarıaJ 
isimli bir nıüziksyen, yirmi kiJilik tala· 
mı ile, sarayın büyük salonunda tarih
te ilk defa olarak saksofonlannm Te 
bancolarının ve davulunun sesini akset
tiriyordu. 
Yakın akrabalanndan on bir kftl· 

nin birden geçen günkil tayyare ka
zasında ölmeleri dolayııile kral ailesin
den bazıları bu ziyafette bulunm3DUJ· 
Iardır. 

Dün geceki 
kaza 

Bir otobas tramvag 
Şirketinin kamyonu 

ile çarpışdı 
l>tin gete saat bire çeyrek kala, 

köprü ltzerini:le bir kaza olm'U§, J,ir 
otobüs tramvay tirketinin bir tamir 
kamyonile çarpıımııtır. 

3252 numaralı Beyazıt· Maçka 
otobüsü, içerisinde birkaç mü,teri ile 
Beyoğlu istikametinden doğru gel
mekteyken, radyatörü kaldırımın 
üzerinde ve geri kalan kısmı tramvay 
yoluna yakm olarak yola amut hir 
vaziyette • lamba tamiri için • duran 
~irket kamyonuna çarpmıştır. 

Otobüs, kamyonun üzerinde hulu· 
nan merdivenin dip tarafındaki iki 
demir çubuKa çarpmış ve sağ taraf ta· 
ki pencereler kimilen kırılmııtır. 

Kmlan camlardan biri, otobüste 
bulunan bir yolcunun elini kesmiı ve 
yaralı Eminönünde nöbetçi e<'zalıune
ye ılmmııtır. 

Zabıta, vab maballintie derJW 
vaziyeti tesbit ederek mee11Uer bü
kmda tahkikata giritr-ıif hwunmakta
dır. 

çok değerli yardnncılanndandır. Şul-----------------------
halde hava harpleri balonlarla tay - CiaHtedH. oe-~i1tdeff,: 
yarelerin faaliyetine baibchr. Y' 

Bu vaaıtalarm eürat ve çevüdiii 

=.ı:~w':n~ Siz ne dersiniz? 
nazaran vazife almaJan icabeder. Sa 
bit olanlar daha ziyade hava müda· 
faum elveritlidirler. Kabililevk o -
1anlar da taarruzlarda kullanılabilir· 
lene de matl6p aürati temin edeme • 
me1eri. eevk ve idaredeki güçlükleri 
itibariyle tayyareler kadar it ıöre • 
mezler ve daha ziyade eahit olanlaı 
gibi müdafaa vaziyetinde ite yarar· 
lar. Bununla beraber diifman ülkele
rindeki tehirlerin tahnôincle. gece 
baakınlannda tayyare filolarına yar· 
dnnda bulunabilirlene de eüratleri • 
nin ve yükaelme bbiliyetlerinin az. 
lığı hasebiyle her an için imha tehli
kesine maruz kalabilirler. Çünkü, 
düfM8D tayyarelerinin sürati karşı • 
ımcla ricat icabettı"ti zaman kaçama 
dıklan gibi istenilen takibi de yapa • 
mazlar. 

Tayyarelere gelince: Süratleri. faz 
la yübeldiie çıkabilmeleri, yük lafı
ma kudretlerinin fazlalığı dolayısiy
le hava harplerinde en iyi iş gören 
tanarelerdir. 

lıpanya aWüinin ilıi~ qnlaralı bir bapılı ıeneJ•n6eri. 6ir6irl .. 
rinin boialanna atıbnalan tarihin en acı ciloelerindenılir. 
F alıat hemen iter memleht ve milletin utaııp il• •örılüfii bu 
haJu.Jen IHıhHderAen bir Joıtumıız fU tarzJa bir rnuhahme 
yiriitfii: 
- Bana Wırea lıpanya 6apn lrii Jahili laarp ile umumi Nırbe 
~rmemif olmaunn CGC111111 ,e1ıi10r. /ıpaırytJ amami harbe ~,. 
meJifi ic:in 6iyülı ilıtuııtli mer.laatlrr clJe e~fi; 1alnıa bu 
menloatler ve ~lar memlekette hallı aruınJa malnıl bir 
nübet 4airaimle tak.im edilemedi. Bütün lıaançle aaydan 
malulrd olan aJamlar elinJe lıalJı. Hallan Juerüi ile bu malt
Jut lı~• .,..u.ler ııraana anıl ihtirculıın pJi. Baaünlıü 
ı~or.y:ı Jalaili lı~bi bu anıl ihtiralarıran 6ir neticaülir.,, 
Biz bu ıözlrri fa ,oltla ıla ila Je e:lebiliriz: 
- Efer ispanya umumi harbe wirmiı olMqdı tahü •alip J.evlet
ler taralınJa bulunacaktı; ne ticeJe Alman)'Clftln mmtemlft.l .. 
rinJen bazıları ona bıraltıla ealıtı. Böylece amami harpten Jo
layı bir lıuun hallı harp mey JanlarınJa il•• bile 6ana mıılıaWl 
memlelıetin yine bir lımancı olacalıtı. Hol6ald firntli laem ltari
c:i bir harlv .;rmelrten dyade mutaarnr oluyor lacın 4'e ,,..,,.. 
lelıetin en ln7111etli phirleri ve meJeni ...,.ı.,; 7ilalı7fW, )'Giı.. 
lıyor; 7Gftİ lıpan1tJ umumi ltarh ainnenrit oUafrma pİfman 6ir 
hale ıelmiı balanu1orl,, 

Canh bahk yutal1 
sihirbaz 

Mısırlı hacı Ali öldü, mitlı 
alındı 10,000 liraga satın 

gibi hadiselerde mesul ola~ 
1uk derecelerini ölçmekt~ flll 

ilacı Ali 

Sihirbazlığı da apn bir mcharetle 
ıösterdiği türlü tehlikeli oyunlar yü
zünden şöhret kazanmrı meıhur Mı
sırlı varyeteci Hacı Alinin öldüğU ha
ber verilmektedir. 

Bu adam, saat; yanan ıiıate, canlı 
balık, mendil, petrol hulasa her ıey yu· 
tuyordu. 

Kendisi bir hafta evvel ölmüı bulun 
masrna rağmen, haber gizli tutulmuş, 
ancak üç gün evvel meydana çıkmış

tır. 

"Rokfeller tıbbi araştırma enstitü
sü,, bu adamın midesi için 10,000 İn· 
giliz lirası vermiştir. Hacı Alinin lngil
terede bulunan cesedi, şimdi tahnit 
edilmektedir. "Kuvin Meri,, vapurile 
Amerikaya götürülecek ve 10,000 
aterlinıe mukabil, midesi, Rokf eller 
enstitüsüne verilecektir. 

Hacı Alinin Emine isimli bir tek 
kızı vardır. 

Hacı Ali Jıardaklarla petrol yutup 
bardaklarla da su yuttuktan 1<>nra bun· 
lan ayrı ayrı çıkarıyor, çıkararak yak
tığı petrolu, sonra çıkardığı su ne ı8n
clürllyordu. 

Keza birçok fmdıldar ve bir tele ba· 
dem yuttuktan sonra fındıklann ara· 
arndan daima bademi bulup ~karmafa 
..,ilffak oluyord& 

Bu kadar harikulade hUnerler göt
teren adımın midevi teşekkülitı, bil· 
tlln tip .Sünyaanı ba7rete diitür~ 
tUr. 

Haliae81,. 
l111en su lan 

Te1graf haberi ola· 
rak bildirdiğ!m:z 

&ibi. Pariıttelll ..... 
.. llhkeJer mlaMin
,_ 1ilr Hint Mil-
..... llulnnl .. 
mDcevlaerteri çalm
aqtır. 

llnıslar mtue
ye ccceleyin pen· 
Qrelerdea birlnhı ·=-ri . 

Bu, içi mavi renkte bır do!· 
} uvar1ak '.Jir cam kavano• 
luğu muayene edilecek o]Jll fi 
kavanozun önilne getirilİ>'°r 
üzerine hohtnmcısı söylenlYo'P'. 
ı.zerine sarhoşun nefcıi de CI) 
deki mavi su, kırmızı bir r 
Suyun az veya çok kırırı1. 
göre, sarhoşluğun derccct 

yor. bil 
Fakat, ~arhoşlarrn çoğll ~ 

:zun önüne getirilince hObİ3 
ediyor veya bir yumrukla al 
lannışr 

BUNDAN YOZ SENE f; 

- Bugün büt\in medeni ~urı d 
nılan metre usulü ölçü ılk 
Fransada yüç sene evvel, 1 ~ 
.de tatbik mevkiine gi,rıniştı. 

O zamana kadar uzunluk 
para ölçüsü olarak ayn ayrı 
lı ölçüler kullanılırdı. 

1.837 det\ itibaren, Jcatıt • 
3~iUcsr kaldın:idı n yerle 
kilo, onda. bir ve yüze bir,,_ 
frank esası kabul e.dil.di. ~ 

Cumhuriyet devnmızl~. il 
de bu medeni ölçü usulüll 
tik. Bugun Avrupada ya;:.. 
metre usulü ölçüyü kull . d 

ISTIRABA KA!~ 
SANATKAR~..-

Birkaç g-:in evvel yine bıJ 
rol icabı, dişini sıkarak d bit 
muruna tahammül cdeıt U 
bahsetmiştik. Artistlerin r~r 
!andıkları ıstıraba yeni bJ 
bugün vereceğiz: 

Geçen hafta Paris 0 ı. 
eser temsil edilirken, )1 
ismindeki dansöz, rol i"1:, -' 
yüzü koyun yere kapanı~ 
sahnenin semininde buJ ' 
dansözün ui eline ba~ 
icabı, hareketsiz d~ 
artist, bütün can aCJllllA 

~--- ·,. ni çıkaramıyor. kıpır 
· O sa!yıe bittikten sf1llfl 
den kalkıyor. Şiddetle 
ancak ondan aonra _ ..... -~ 

eljni sardınyor .. 

için. eneli~ bir Sol'* --111 
lan .,,,...,.. Çocuk ~ t 
eonra ım.ıara peacenyi as!l!I;. .. ! 

YapılaQ bitin tabkllmta ~ ... 
nilz bınUlat 1m1p!l!!!Nf -....-~:~ 
nan milcntlerledn deleri bir milyon 
frank olarak tahmin ediliyor. 
SARHOŞLUCUN DERECESIJtl ' 

NASIL ANLIYORLAR? ' 
• Amerikada bir ilet atfedildi: ''Sar· 
hOfluiu 61~ •• bu &Jet dna>:ct. Uı.• 
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Kadıköy 
kanal~zasyonu 

önümüzdeki ilhbahaı -
dan itibaı en inşaata 

başlıyor 
İstanbul belediyesi Balice m:.intchi 

olan lağımların inşası için kanaliz:ı.syon 
şirketi ile on senelik bir mukavele akd· 
etmişti. Bu müddefn bitmesi yaklaşmış 
olduğundan şirket tanhlıüt ettiği kana
lizasyon inşaatını bitirmek üzeredir. 

Belediye ayrıca Kadıköy tarafların
daki 13.ğı~:.-rın in§aası iç'n de şirket 
ile bir mukavele yapmıştı. Şirket buna 
ait projeyi hazırlamış olduğundan önü
müzdeki ilk bahardan itibaren bu mm· 
takadaki lağımların da inşasına başla· 
nacaktı r. 

Belediye, bu suretle lstanbuldaki bü-
tün lağımlann muntuam ve asri bir 
şekilde inşasına devam edecektir. 

Kumkapıda 
Tren yolundaki tahta 

kulubeler yakında 
yıkılıyor 

Ötedenberi Avrupadan gelen yolcu
lara pek çirkin bir manzara arzeden 
Kumkapı civarındaki teneke mahalle
sinin kaldırılmasına karar verilmiştir. 

Nafia Vekaleti, bu işe devlet demir 
yolları 9uncu işletme müdıid:iğü~ü 
memur etmiş olduğundan, 9 uncu ~ş
letme müdürlüğü hazırlıklara geçmış-

ti.r. 
İlk iş olaıak tren güzergahına düşen 

kulübelerin bulunduğu sahanın istim
laki için bir proje hazırlanmış, bu pro
je şehircilik mütehassısı bay Prost ta
rafından tasdik edilmiştir. Kulübele
rin yıkılmasına pek yakında başlana-

caktır. 

Avrupaga gönde
rilecek askeri ta
lebeler hakkında 

Avrupaya tahsile gönderilecckas-
keri talebe için muteber olan 3053 nu
maralı kanunun üçUncü maddesinin 
son fıkrasını değiştirmek üzere hazır
lanan kanun lnyihası Mill Müdafaa 
encümeni tarafrnclan tetkik edilerek 
meclise sevkedilmiştir. Encümen ka
nunun üçüncü maddesini değiştirerek 
§U şekli vermiştir: 

"Askeri mezunlardan yabancı mem-
leketlerde askeri mühendis ve askeri 
fen memuru yetiştirilmek üzere seçi
lenler iki ay m:.iddctle hazırlık kıtasın
da' hizmet ettikten ve sınıflarile a18ka
dar askeri fabrikalarda veya sair mlies
selerde altı ay çalıştıktan sonra liya
ketleri t asdik edilenler tahsil görecek
leri yabancı memleketlere askeri tale· 
be sıfatile gönderilirler. 

T ahsillerini muvaffakiyctle takip 
ederek Fart irüfung muadil imtihanını 
verenler yedok subay olurlar ve müte
akip tahsillerine devam ederler. Talebe 
sıfat ile Avrupadaki tahsilde muvaffak 
olamayanlar meslek tahsiline ve yedek 
subay mektebi tahsiline tabi tutlurlar. 

Bunlardan meslek veya yedek subay 
mekteplerinde de muvaffak olamayarak 
aıhhi hallerinden gayri sebeplerle çıka· 
n lanlar kıtalara verilirler; ve muazaf
lık hizm:tlerinden başka askeri mek
teplerde meccanen okudukları müdde
t in yarısı kadar fazla hizmet ederler. 
Yabancı memleket tahsiline iken 

yedek yarsubay tayin edildikten sonra 
tahsilde muvaffak olamayanlar o mem
leketten celbolunarak muayyen bir 
meslek kursuna tabi tutulmak surt'tile 
a&.1<eri müşaviri tayin edilirler. Askeri 
liselerden mezunen ayrıldıktan sonra 
memleketimizdeki fabrika ve}'.a mües
sese ıtajlannda askeri mühendis ve fen 
memurluğu tahsilini takibe kif ayti 
görülmiyenler talebe sıfat ile harbiye 

okuluna aevkedilirlcr.,, 

ran bulundurulacakbr- Vapurlann her 
tarafı da!ma temiz olacaktır. 

Vapurların limanda ve sahillerde lü
zumu yokken veya Hizumundan fazla 
olarak düdük öttürmeleri yasaktır. 

Soy adı 
almayanlar 

Haklarında takibat 
yapılarak ceza hesil
meklen vazgeçildi 
Soyadı kanunu mucibince bütün \ a

tandnşların soyadı almaları icap edi
yordu. Bu iş için ayrılmış olan kanuni 
müddet bittiği halde birçok vatandaş
ların soyadı almadıkları görülmüc, ve 
hükumetçe müşfikane bir karar ittihaz 
cdilmi5tir. 

Bu karara göre, çimdiyc kadar soy· 
adı alm3dıklan için kanuni tc!kibat 
yapılarak kendileıinden ceza kesilen 
vatandaşlardan artık ceza kesilmiyccek 

tir. 
Resmi tebliğ Dahiliye Vekaletinden 

bütün vilayetlere gönderilmiştir. 

imrenmiş olacak 
Küfeden ilzUm alır

ken yakalandı 
Galatada Mumhane caddesinde otu

ran Anastas oğlu Kostantin cvelki ge
ce Beyoğluna çıkmış, Kalyoncu soka
ğında üzüm satan bir dükkanın önün
den geçerken, elini uzatıp bir salkım 
üzüm kaldırdığı sırada dükkan sahibi 
tarafından göıı:.ilerek yakalanmış. poli

se teslim edilmiştir. 

Yaralanan b ir bar 
artisti 

Beyoğlu Sakrzağacında oturan 
bar artistlerinden Eteni adında bir ka
dın dün gece saat 3,30 bardan sarhoş 
olduğu halde çıkarken, kapıyı hızla 
çektiği için camlar kırılmış, ve yüzü
n•an muhtelif yerlerinden yaralanarak 
yere düşmüştür. Plar artisti Eteni has

tahaneye kaldınlnuşnr. 
KÖPRU 'OSTUNDE BİR YARA

LAMA - 1332 sayılı oromobili idare 
eden Mehmet oğlu Musa, dün köprü 
üzerinden ,geçerken 60 yaşında ihtiyar 
bir sandalcıya çarpmış. ihtiyarı muh
telif yerlerinden ağır surette yarala
mıştır. lhtiyar sandalcı ifade veremi
cek halde görüldüğünden Ccrrahpaşa 
hasthanesine kaldırılmış, şoför yakala
narak tahkikata başlanmıştır. 

CAÖALOCiLUNDA YAKALA -
NANLAR - Evvelki gece Cağaloğ
Junda bir hırsızlık vakası olmuştur. 
Hamam sokağında 14 sayılı evde otu
ran Hamidcnin evine Dimitri ile Ah
met adında iki genç girmiş, üç halı alıp 
kaçımıağa hazırlandıkları sırada ev 
sahibi tarafından görülerek bekçilere 
haber verilmiş, suçlular biraz sonra ya
kalanmış ve karakola teslim edilmi tir. 
TAVUK ÇALARKEN- Nedim adın 

da biri dün içinde tavuk götürdüğü bir 
araba ile Tophaneden geçerken, sabıka 
lrlardan Hristo, arabaya usulca yanaş
mış, iki tavuk aşınp kaçarken göı•:.il
müş, yakalanarak hakkında takibat ya-

pılmıştır. 

BAŞINDAN YARALADI - Şoför 
Faik oğlu Ahmet dün idare ettiği 1828 
sayılı otomobili ile Voyvoda caddesin
den geçerken, önüne çıkan Süleyman 
oğlu Selime çarpmış, başından ağır su

rette yaralamıştır. 
BARIŞ OYUNU OYNARKEN -

Beykozda oturan Hasan ile aynı ma
hallede oturan Ali adında iki çocuk 
"barış,. oyunu oynarlarken aralarında 
kavga çıkml§. Ali eline geçirdiği bir 
sopa ile Hasanın bumuna vurmuş, 

burnundan ağır surette yaralamı~. da
kikalarca kan akmasına sebep olmuş
tur. Küçük suçlu yakalanmış. Ali has
tahaneye kaldırılarak tedavi altına alın 
mıştır. 

KASIMPAŞADA YANGIN - Dün 
saat 17 de Kasımpaşada arabacı Öme
rin evinde yakılan mangaldan sıçrayan 
bir kıvılcım yüzünden yangın çıkarak 
evin çatısı tutuımuş fakat itfaiye tara

fından sönd:.irüfmüştür. 
KOPAN TEL YÜZÜNDEN - Salı 

pazannda demirli bulunan ''Tacettin,. 
adlı motörde çalrpn Şükrü dün macıla 
sararken tel kopmuş, sol ayağının bi

leğini kırmıştır. 
Şükrü hastahaneye kaldırılarak te-

davi altına alınmııtır. 
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Lord Ha lif aks 
Berlinden ayrıldı 
Gazetecilere şu beyanatla bulundu: 

"Hitlerle gayrı kat'i 
mahiyette görüştüm,, 

Berlin 21 (A. A.) - Lord I-lali
fax, bu akşam sa:ıt 2) .30 da Berlin· 
den hareket etmiştir. 

Berlin 21 (A. A.) - Lord Hali 
fa.x, gazetecilere aşağıdaki beyanat · 
ta bulunmuştur: 1 

Bb. Hitler, Göring ve Von Neu • ı 
rath ile görüşmelerim, serbest, açık, 
gayri kati ve hususi mahiyette ol-1 
muştur. Ümit ederim ki görüşmeleri· 
min neticesi olarak, İngiltere ile Al 
manya arasındaki havanın iyileşme 
si ve daha iyi bir lngiliz ~ Alman an· 
!aşması için kapı biraz açılmıştır. 

B. Yon Neuratho Londrayı ziya · 
ret hakkında ynpılan gayri kati da -
vet hakkındaki bir suale, Lord Hali· 
fax aşağıdaki cevabı vermiştir: 

Bu görüşmelerin neticesi olarak, 
vukua gelecek şeyler Berlinde ve 
Lon~a bu görüşmeler üzerinde ya 
pılacak müzakerelere bağlı bulun · 
maktadır. 

Berlin 21 (A. A.) - Gazeteler, 
Lord Halifaxm Hitlerle yaptığı mü· 
lakatmı ve Von Neurath ile olan ko 
ncşmalarmı uzun uzadıya mevzuu 
bahsetmekte, bilhassa Fransız mat · 
buatınm neşriyatını reddederek rea· 
lis olan Almanyanın ancak müsbet 
şeyler üzerinde ari8ığını hiç bir ha· 
yale kapılamıyacağmı yazmaktadır · 

:Völkischcr Beobachter diyor ki: 
"Bu suretle ne elde edilecek netice
lerden inkisara uğrarız, n de bir ta . 
kım ümitlere kapılırız. İngiliz teşeb . 
büsü üzerine vaki olan bu ziyaretin 
herhangi bir siyasi programın tespi· 
tine imkan vermesine ihtimal yok · 
tur. 

Binaenaleyh Yon Neurathın Lon· 
Clrayı ziyaretine dair Londra ve Pa -
ris gazetelerinde çıkan haberler ta -
mamiyle faraziyeden ibarettir. Böyle 
bir seyahate bugünlük hiç bir lüzum 
yoktur ve derpiş te edilmediği söy -
lenebilir. 

Berliner Lokal Anzeiger gazetesi 
bilhassa lngiliz Daily T elegraph ga
zetesinin Hitler - Halifaz mülakatı 
nm diğer noktai nazar teatileri hazır 
ladığına dair olan yazılarım mevzuu 
bahis ederek diyor ki: 

.. lleride hangi yola girileceği hcı.k • 
k"mda şimdiden kehanete mahal yok 
tur. Mevzuu bahsolan şeyleri de han 
gi esaslar dahilinde de görüşülebile -
ccğini tesbit etmekten ib::ırettir . ., 

Essener national Zeitungda şöyle 
yazıyor: 

"'Alakadar bütün devletlerin müş· 
terek hareketiyle bir takım beynelmi 
lel müşkülatın izalesi yolunda ileride 
noktai nazar teatilerine imkan vere
cek olan Hitler - Halifax mülakatı -
nm faydası inkar edilemez ve yal · 
mz bu cihet bir muvaffakıyet teşkil 
eder, hususiyle ki Almanya katiyen 
lngiltere aleyhinde bir siyaset takip 

memesi teessüfler ilham edebilir. Dü 
şünülecek olursa bir akşam gazetesi 
nin satışa çıkarıldıktan sonra 24 
snat sonra toplattırılması tesirsiz bi; 
hareket addedilemez. Makyevelik te 
sirler altında kalmadan şu neticeye 
varmak kabildir: 

T ribunada çıkan makale bugün ya 
rı resmi mahiyette olan temayüller
den hoşlanan 1 talyan karileri de hu 
makaleyi dikkate şayan diplomatik 
bir hareket olarak tefsir etmektedir -
ler. Makalenin tasvip edilmemesi Ro 
ma hükumetinin F ransrz - ltalyan ta· 
l:arri.ibünün Roma - Berlin mihveri 
ile münasebeti olacak bir şekilde mü 
zakere edilmesi lazım geleceği kana
atinde olduğunu isbat etmektedir. 

Robert Guyon, Romadan "Jour · 
nal,, a bildiriyor: 

Bu akşamki hareket ltalyan - Fran 
sız takarrübüne karşı bir tedbir mahi 
yetinde telakki edilmemelidir. ltal • 
ya hükumeti ilk adımı atmış görün -
mek istemiyor. Ve §Üphesiz bu se -
heple bu akşam T ribunanın Paris 
muhabirini tasvip etmediğini pek 
kati ve resmi bir şekilde izhar edi . 
yor. 

Berlin matbuatı ne düşünüyor ? 

Berlin 21 (A. A.) - Umumiyet
le Alman siyaseti hakkında iyi malu 
mat almakta olan Danziger Vorpos 
ten gazetesi. Hitler - Halifax müla • 
katının Almanya ile lngiltere arasın 
da hiç bir ihtilaf sebebi mecut olma· 
ması keyfiyetini müstemlekat mese
lesinin tndil etmemesi lazım geldiğini 
yazmaktadır. Bu gazete, lngiliz zi· 
mamdarlarmın mütemadiyen ehem
miyeti artmakta olan merkezi Avru 
pa meselelerine nazarı dikkati celbet 
mektdir. 

Ayni gazte, Sudeta Alınanların ha 
kiki vaziyetlerinin de nazarı itibara a 
hnmasmm zaruri olduğunu beyan C" 

mektcdir. 
Bu gazete, yapılan görüşmeler er 

nasında Almayanın Berlin - Roma 
mihverini ve komünizm aleyhindeki 
üç taraflı misakı esaslı unsurlar ola -
rak telakki etmiş olduğunu beyan ve 
makalesine şu suretle netice vermek 
tedir: 

.. Börüşmeler esnasında lngiltere • 
nin garptaki dostlarından mürekkep 
bir gurupla olan irtibatının hesaba 
katılması da mühim bir şeniyet ola
rak nazarı itibare ahnmı~tır. 

Londradalri alaka 

Londra 21 {A. A.) - Von Neu 
rathın Londra seyahatinin alaka ile 
beklendiği bildirilmektedir. 

İngiliz diplomatik mahafillerinde 
Lord Hnlifaxm görüşmeleri Alman 
siyasetinin bazı noktalarım aydınlat
tığı ve Halifaxın bu görüşmelere Lon 
drada devam edilmesini teklif etmesi 
tabii olduğu söylenmektedir. 

etmemektedir. Fakat yeni bir mülô --------------
kat için beynelmilel vaziyet henüz 
kafi derecede tavazzuh etmemiştir. 
kafi derecede tavazzuh etmemi:Jtir. 

Fransız gazeteleri ne diyor ? 
Paris 21 ( A. A.) - Gazeteler, 

T ribunada çıkan makale i!e bu ma · 
kalenin tasvip edilmesi hadiseti ve 
Lord Halifaxm Ber]in seyahati hak -
kında tefsirlerde bulunmoktadır. 

"Matın,, gazetesi diyor ki: 
F rensı - ltalyan mukarenetinin baş 

laması için sağlam bir esas rn~hiye -
tinde olan bu makalenin tasvip edil-

100 Sovget tayyaresi 
ispanyaya göndeı ilmiş 

Paris, (Hususi) - 0 Jurnal,, gazete
sinin yazdığına göre, Fransa Pirene 
hududundan kamyonlara yüklU olarak 
parça parça edilmiş bir halde yUz Rus 
tayyaresi Valansiyeye gönderilmi§ -
tir. Krunyonlar, hududun Puyperda 
mevkiinden geçmig;lerdir. 

Bu tayyarelprle birlikte, Asturyalı 
mÜltcciler gibi giyinmi§ 250 Rus 
tayyarecisi de gitmiştir. 

Orgeneral 
Ali Sait 

Kocaeli Say/avlığına 
intihap edildi 

Ankara, 21 (A. A.) - Boş olan Ko
caeli saylavlığı için 21- 11- 937 pazar 
günü yapılan seçimde Cumhuriyet 
Halk Partisi namzedi emekli Orgene
ral Ali Sait Akbaytugan, ittifakla se
çilmiştir. 

Necaşi Habeş . 
imparatoru 
değil mi? 

Londra, 21, (A.A.) - İngiliz yük
sek mahkemesi. haile selasie'nin halen 
Habeş imparatoru olup olmadığı hakkın 
da karar vermek mecburiyetinde kala
caktır. 

Haile ııelAsie hakkında bundan iki 
sene evvel m:ıliyecilerden mürekkep bir 
ıgurup ile Habeı hukumeti arasında Ha
beı madenlerinin işletilmesi için yapı
lan müzakereler neticesinde kendisine 
25 bin İngiliz lirası avans vermiş olan 
Amerikalı Yahudi ~ankerlerden Lco 
Chertok tarafından takibat yapılmakta
dır. 

Chertok, 1935 senesinde takriben 15 

Güz ir 
t ·· tef1 şe s . 
çıkan "yi ne~ 

V 
.. ..;tfe) 

( stara/ ı bırıtu"" 

- Türkiyede kolnybkla ~ 
lebilccek bir mahaul vardı~· il 
faaulycaidir. Soyn foaulyesı 11 
rak yetişebilir. Fnkat biı: 
ondan yağ ç.ıkanyoruz. Bu yJI; 
de tcullanıyoruz. Her sene bll · 
milyonlarca mark veriyoruz.. ~ 
kadar biz soyayı Japonyanıtl 
tında olan Koradan ve rJaO (il 
alıyorcluk. Fakat bu meınlelı' 
mnhaulünü döviz ile aatıyorfal'• 

1. J k • bin mil murabbamdaki madenlerin işlet-span g a uQ l mesinc ait bütün hukuku bir milyon ln-

Artık soya fasulyesini ~uııda' • 
Uzak Şnrk memleketlerindeıt ~ 
yecciiz. Kendileri ile mal ~ 
ynpbğı:nız memleketlerden h giliz lirası mukabiline satın almış ve bey arp nelmilel ihtilatlara ıebebiyet vermemek buriyctincbyiz. 

Madrit 21 (A. A.) _ Dün Villa için projesinden vaz geçmi§ idi. 
nueva de la Canadamn ,arkında Ri· Necaıi, ya mahkeme huzuruna çık
as Aulencia ile Guadarama arasında maktan imtina edecek ve gıyaben mah
bir muharebe olmuştur. Villanfran • kum olacak ve yahut kendisini mü lafaa 
ca. de Lcastılodan hareket etmiş olan etmek isteyecektir. İkinci halde İngiliz 

·ı ·n y ld ki b" h k kanunu, hüJ...•:imdarların adli masuniye 

Yalnız bu mahsulü bu ~ 
de yeti§tirmck Jlıımdır. R ,; 
Bulgaristan kendi topraklarıod' ~ 
tiştinncği tccrü!Jc ettiler. f\4~ 
oldular. işte bundan sonra 
18.znn olan ooyayı bural"'rdaıı ,111' 
edeceğiz. Fal:at Almany~~~ 
ııulyesine olnn ihtiyacı bu~~ · 

ası en apmış o u arı ır are et 
ı tini natık olmasına binaen mahkeme-

kendi erinin 660 numaralı tepeyi çe 
nin Haile ııelasie'nin halen hü!>:ürndar virmelerine medar olmuştur. 

A ·1 R olup olmadığı hakkında bir karar ver-
sı er is Aulencia sahilleri yaki 

1 mesi lazım gelecektir. 
nclısulü yetiştirmek için 
iklimi de çok müsaittir. Bu~ 

c;tTQnSadakz• zira.atini Türkler de ilerletec. 
nine ge meğe muvaffak olmuşlar - --------------
dır. Bu sırada cumhuriyetı;iler şid • 
detli ateş açmışlar ve herr:'-n muta· 
arnzlara hücum etmişlerdir. 

Mütearrızlar şiddetli tüfek ateşi 
altında ~şırmışlar ve pek cüzi bir 
mukavemet gösterdikten sonra Villa 
franca de L:astillo tepelerini örten 
ormanlıklara çekilmcğe mecbur ol -
muşlardır. 

Japonya <(ev/et
lere nota verdi 

C- ı sa Almanya en ba§ta hazır bit 

• [ k • A olacaktır.,, • 
gzz l feş l/Qf iki yıl evvel Alnmnya şe~ 

(Vstyanı Birincide) Clöndiik!cn sonra bu ııütunllll' " 
ğım yazılar arasında bu ~ •1.:.ı 

Şimdiye kadar meydana çıkarılan 0 uıı Y- . 

b b bilhassa temas etmiııtim. n 
dört büyük cephanelikten aşka, e· · · fı' 

ldşchir, Bilecik. Kocaelı 
şinci bir cephanelik daha bulunmuş - yapılan teşebbüs ve bu te. 
tur. Eczacı Moliyenin depolarında (cet' 

verdiği muvaffakiyetli ne 1 • 

meydana çıkarılan bu cephanelik, di diğim znımn içimde büyiik bl1' ili 
ğerlerinden daha büyüktür. niyet hissettim. Demek oluyor aJ 

Gizli te111kilatın mensupları F ran - f L ·ı t ebb 
'JI şehr şeker aOJrınnsının e~ Jl1"J 

sada askeri bir komplo hazırlamakta rnde devam olunncak, ve rn ~ 
oldukları tamamiyle anlaşılmıştır. limcc müsait olan diğer rıı~ 

(Vstyanı Birincide) Ba•tı"lı"ye caddesı·nı"n Jan Bomuar T- 1 - 1'0 
0 teşmil edilecek olursa urı> 

Japonya, aynı zamanda, merkezi sokağındaki 1 O numaralr, Laromu - çiftçisi hiç yoktan yeni bir .~ekii'~ 
'e mahalli Çin hürolarınm ve servis- girel - Lofon nehir vapur kumpanya· nnğı kazanacaktır; ve Atatur ~~ 
]erinin kapatrlmasım, bütün memur- sının binalarında bulunan beşinci lik nutuklnrilc gösterdiği rcfııh ·tf 
Iarm azlcdilme!llini, Çin hükumet ma- cephaelikten maada, Lil ~chrinde de mül yolunda ileriye doiru ,,,,nı 

111 
kamları ile komintang makamlarının büyük bir cephanelik bulunmuştur. atılmıt clacnkur. 

111 
r 

müeseir bir kontrola tabi tutulması- Bu cephaneliğin bulunuşu çok te A~ 
nr, poeta ve telgraf ve telsiz telgraf aadüfi olmuştur. Fransız polisi bü · ----------
sen·islcri ile Çin ,.e yabancı ajansla- yük bir gayret Arfiyle, daha dört, J 1• O 
rm "e gazetecilerin telgrafları üzerin- beş cephanelik aramaktadır. Askeri Bauog zg 
cle~i her tlirlii Çin sansiirünün kaldı- istihbarat teşkilatı ile birlikte olarak 
rıJmasmr Ye Japon makam)armm ?.ramalarda bu}u?an polis, gizli• j~j ]imi araştu•ma f 
nıü aadrsi haricinde Çinlilerin hütün .uç ra~~o merkezı aramakt~dır, k1 gız tiisüne başkan oldj 
tel:.iz tel,.raf muhahcratmın mencdil lı teşkılat mensupları bu merkezler v<ı s.r".J 
nıesini d~ .i temektedir. Ayrıca, Ja· sıtasiyle muhabere ~t~ekte imişle_r.. Roma, (Hususi) - tıınl d 11 
ponya. kendi askerlerinin beynelmi- Bu ko~plonu~ kımın parası ıle lar enstitüsünü ziyaret c e 
Jel imtiyazlı mmtakalar dahilinden hazırlandıgı penuz anlaşılamamıştır. lini, enstitü başkanJığını:ıı ğıP' 
geçmek hakkını ela talep etmektedir. F ~~at, müfrit sağc.ılara bu.. hususta Badogliyonwı tayin olullııc~e# 

Bu talepler isaf olunınadığı tak- muzahere~. eden hır ç~k nufuzlu ze· !emiştir. Üniversite §UbC5 ~t• 
uir<le. Japonya. Jiizumlu telakki etti- v_~t~n bugunle.rde :evkıf oluna~~kl~rı bu enstitünün başkanı nıutc\ ~ 
ği diğer teclbirlf'r almak hakkını mu- so!ı;nn:ı.ektedır. Nazır~ar mecl~sı ıle cani idi. Me11aşel BadogliY0~ 
ha faza etmektedir. mıllı mudafaa nezaretı ve polıs u - Habe§istanın havasına talı 1l 

Şanghny 21 ( A.ı\.) - Japon or· ~~m. müdürlüğünde geceli, gü~düz· mediği için geri nlınarnlt ~-ıJt;/, 
<lu 11 namma söz söylemeğe ~alihi- lu ıçtımalar y?pılmakta vr. tevkif olu nün başkanlığına getirilme~'. 
yettar bir znl, sazetccilere §tı l)eyanat nac~klar !esbı~ olunmakta_d~r. diye kadar yelnız ilmi arııi' tııi 
ıa bulunmustur: Umumı efkar heyecan ıçınde bu - bulunan bu enstitü, bun~~ ~ 

}'raneız i;ntiyazlı mıntakası ma- lunmaktadı~. . . talyayı elmnomi sahasınoıı. ıcıts; 
makları ,.e beynelmilel iıntivazlı ınm Sen nehrı boyundakı Lofon nehır iUıaliı.t yapmaktan vareSfC 
taka makamla

0

rr, kendilerin~e miim· vapur §İrketinin depolarında giı;li bir releri arayacaktır. ; 
kün olduğu ni.bette Japon talepleri- kapı bulunm~ı§t~r .. Bu kapı çok zor 181' ,,.f 
ni isaf eyliyect'klcrini vaadetmi§ler- lukla ~çılabılmıştır. Kapı açıldıktan Pasifik kon/t pLP 
c1ir. Eııasen, ademi isaf takdirinde, sonra hır yeraltı deposu meydana yeniden topf8fll '!~ 
J aporı orclu~n liiznm in telakki ettiği çıkmı~tır. r-~ 
lıütün tcclhirlf'ri almak hakkını mu- • Bu yeralt~ ~eposunda her birinin j. Briiksel 21 (A.A.) - t• 
haf aza eYJemcktedir. çınde otuz ıkııer tane top mermisi fer an ı, yarın öğlcedn 5.

0Jlbe1 
Uern~lmilel hukukun Japon ordu- bulunan 70 büyük sandık bulunmu§ toplanncak YC yeni bır 

suna ne gibi tedhirler almak salahiye- turJO b"' .. .. ~- . neşredecektir. Jtrİ 
tini Yernıekte ol<luğu lıakkın•laki bir uyuk a\'cı tufegı, otomatik ta Amerika Birlec:ik de' Jel tD-~' 
euak cevaben Japon ordu·u namı- hancalar, 5 mitralyöz: en mühimmi gelerile Çin del~eleri ıırs ~dl' 
na sfo; öylemeğe Eatahiyettar zat ~u 14 tane de tan~ ~opu ıle 1000 tane lan son müzakereler cı:llll~ di~t 
ce\'ahı ,·enniı:tir: tanklara kartı ıstımal edilen mermi da getirilen proje, bugi.ill 1.,ıııı' 

R ~ . h l bulunmuttur. 1 r d t tkik o 1 ır J 
\l nıeselenın mevzuu a 18 olama- p r bu h . 1 . yel er tarn m an e ti ' ır~. 

yacn~ındıın f'miniz, zira vukuat, her· 0 ıs cep anelık erı kamyon • llu proje, Çin - Japo~ ~ıtı b ~ 
hangi hir hareketi Jiizumlu kılmaya- larla taınnqtır. Bütün F ransada a • knrfısmda müttehit bır. }l terİ 
caktır. rqtmnalara ve tevkifata devam edil almak iizere sarih ta'''"1fc 

mektedir. d k · Jı 
Çin ı:11n.=iiriiniin yerine Japon san- c ece tır. tlv 

siiriinlin kaiın olması ihtimali hakkın ıırilc"' 
CARUSO'dan &Onra N"ıNQ MART"ıN·ı :Mu .,_e"ıodel da da aynr zat §unları söylemİ§tir: ... .. ~ ,_, en meıhur tenor 

Şimdi ·e kadar böyle bir tedbire ıJ 
lüznnı görülmemi§tİr. Japon makanı BogUn s AKA R y A sineması 
]arı, kendisinde, terkedilen arazide v 
Çin lıükı'tmctinin icra etmekte oldu- ŞEN HAY u 
ğu devlet n~ifelerini kendisine al-
mak hakkını bulmaktadır. Japon ma· 111 ~ 
kamları, §imcliki halde, posta telgraf (ESTRELLITA) Fransızca filminde en son Arjantin şar~~~;e1'e 
\'C gümrükler üzerinde bir kontrol etmektedir. Aşk ... Hareket ... Eğlence ... ve kahkahanın mu 
icra etmek niyetinde değildir. Maa- 1 birleştiği sevimli ve çok güzel bir film. J tJ 
mafih Japon makamlarmm hugünkn ilaveten: BOyUk Ege Manevra ~,ıı' 
bu hattı hareketleri, istikbal için bir Aynca: PARAMOUNT. Jumal. Bugün saat 11 de tenzilatlı r.ı:l 
~enet le.kil eylememektedir. İİ••••••••••••••Iİll•••••••••...,... 
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'fazan •N - ön·ünde • • •~--. ö,.., • .,; ı-··=~2:nt~BAran1T01~:9~Ta=~rtes1 t şah damarı 

· lyazı Ahmed Tefrika Numarası : 68 
.:;.....,, ~" ...:;... :.: 

2.if i r''T_1•rcugmeeveclktleba•d"aekkı rnhahfuualducr .. um 12,30 Pl'1da 'l'Urk ınu.slklll, 12,~ Hava<ilit, - 13.00 l'l•kl• TU<k m"'lk\'1, 13,30 M•bltlll 1 
AKŞA:\l :sı:şıtıYA'l'l: on ra.. stan ul - Hindistan golu plAk neşriyatı, H,00 Son. L d } b 

b 1700 !nkıllp tarlh1 derııl: }.la.hmut EııAl, 
'l il S / B"''"" t&<aı•ndon, 16.30 '°"""'' "''"'" Londr•)" lstanbuln bağlayacak bey ya dahil olmnk todır. An hen, Köln, 

btı ar ş arapnel ate.fli ile doluYB 1ufııl111UŞ PJAkla, 19 Çocult tiyatrosu: Aslan yoli:b, nelmilel şose yolunun inşasına, yolun Frnnkfurt, Vürtsblirg, Nürenberg. 
O V l d 19,30 Hava raporu, 19,3:) ;Konferans: Ali KA l k l d l l hu.. rmanın yaprakları gibi düşüyor ar ı mi AkJ'Uz (çocuk,.,....,. ..... ,. ... ..., .... ha ge~tiği bütün mcrn e el er e ça ı' - Regenoburg ve Pasanyı katettikten 

lJ 

.up lı berlerl, 20 Rlfat ,.e arkadacıtnrı tara.fmdan maktadır. sonr.a Avusturya topraklanna gir -

er L · .ı · b ıarından ha- " ~ '1ıı )(, ır u•ynre iıh• ,.,·ha sonr> bunların top anı a TÜ'k ınu'1klsl vo hnlk 0a.ıutan. 20,SO °"'" Bu hnttın l tanbuldan Lüleburga· mektcdir. Llnts, Viyana. Görden son 
t""'•n r ~an lıeru\'a geldi ı:ayfa sıl olduğµnu anladı. Ve bunu arkadai Rw> tamfmdan a .... bça ,.,,,., •0,4' Bolm• za kadar olan kısmı asfalt olarak ya- ra Budnpcşteye uğramakta, buradan ,!lliı ,.:

1

. ~lıi e<di lıaherlcr !arına bildirdi. Onlar da dikkat ede;;' ve ••k•d.,ıa" ta<afmd'" l't1'k mu.!IW!, pılmıı ve açılma töreni icra edilmiı · ccnuh• sapara1< Seged, Novis>d orn· ~aft.l Jıa t:ıı1 .~Üfİrane ejcier tasdik ettiler. tık sesi h.nbcr vcrend U· ve halk §ar.kılan, (S.A.) 21'
15 Radyo fonlk ti. Şimdi Lüleburgazdan Bulgar hu danda Belgrada· ulaşm&ktndır. Bey -

u ... 1. ~a rııla . . .. l l w k rak dınlemekte e - opera, StUdyo orkestrası rcfakatlle (Talı), d d d .., k . 1 ·1 l 1 B 1 d . "k ·"''ak 'er pıru <ana agmı yere oya . 
2
,,

15 
AjaM hab"''"· 2,,30 I'IAkI• "'°'"'· u una ogru .uzana~ 15mıoın ınıo· nem• e yo e gra ın cenup ı.ıı n· ~•dcI;10 ~~ Yazm bu dem tii\'ana vam etti. Ve bir müddet so_ru:•d pı~:- •P"• ve ""'"'' ""'''""· 22.00 Son "'"'' sına hummalı hır fanlıyetle çalışılmak metini takiple Niı oradan do Bulgar 

I '•liın a ""Uruından yaı•a biz z denin muntoıam ayak se~~r'?'. uy . .' "' ,. "'"' gUnUn ''"'"''"" 23.00 '"'· ta olup gelecek sene ınmamen bitiri Yugoslav hududund>ki Dragomon ı..,,0 •ların imdadına tiz Fakat bunu siperlerde degııtırılen no- 2'1/T. Sanl/937 .al• lecektir. geçidinden Solynyo girmektedir. Ası.. etraf k 
1 

. . bet . . k ,..,Jeri zannettıler. Bu öGLE NEŞRtYATI: L d 1 b ı f ı 1 S fy d F'l'b d Ed' 

O 

a(ltle aıa ardan mü<lıran çılerın aya s • ., 
1 

.
1 

2 ~o havadls on ra - stan u as a.t yo u acı • o '.l an ı ı eye, ora an ır -tı. re, arı 11 1 l k ta t k danı bulunan smaı l2,SO pla.kla tUrk musikisi l • 1 b l bo dak' b"' •. h .. k· & lstnnbula gele b 1 \•"'kırk . o ' u ar 
0 

an ., a ın uman . . . l3.0• pllkln '"'k '""'"''' '"'° muhtollt ınca u yo yun , utu~. u -~· ne ve • , n ve u surete n tlikiın lu n kişi ya..• 1 < h a uıa Paşa \'ak' adan haberdar cdıldı. Bın- pllk ""'lyab u,oo SON. metler yopılocak se,vahn 1 !er ıçın bu· Londrn yı şnrka b>ğla yan bu yol, ka· ~•i }{ ?"hini oldu ınübe\',.. b .. ı (Dizdeyl) ile !snıall paşanın ~a- AKŞAM NEŞRlYATiı yük kolaylıklar göslereceklerdir. radan 1 lin.Jietanu giden en doğru .-
t.,, G~ 

1
'- P•,a oldu ,., .• ,;~ dm hattı ~Udafaanın biraz gerisinde 17,00 Jnk•IAP d"'lorl unıvu.ıto•"' ""'"'" Seyyahlnr, pasaport harcı ve diğer kısa bir yol olacnktır. 

••dii• • liıneyip iird ii g i 
11 

i. ,-e merkezi ,.8zıyelte bulun uyo~du .. Ev Mahmul ""'' no.ı.urt ıamtm•'" ıs.so pllk bazı kayi tlerden azade olacaklardır. Beynelmilel yol, Budapeşteden bir 
, llar.•- ve! . "tCi gürültüler kesılınıştı. ıa ••" mualkbl 18,<o -k "'"''"'' ""'" Beynelmilel ıürizm teşkil>h her kola avrılarak Bükrcşe Tuna üzerin· 
% -cı. topı ce ışı ıg k 'h mu nnmmıı ltonfernns 19 oo çocuklara ma 1 k t' t'" . t k·r t ·ı .. deki ç' ernnvodanın yanından geçe -
ıla Cilrnı.., anan başıbozuklar, ta- Bu hol dilı;manın takarıiiP eder en ı • ..,1, Bayan Nln• wabnd,,._ 1'.00 H••• ,.. memebee e ın urızm eş ı a ı .! : mu· _ 

1

, llıtııaıı iş olduklarından araların· tiyat ve basiretle hareket etmekte ol- P""'· 19~5 Kon<eran" ""°I'" HolkOVI r.a nas l!e bulunacak, her huku".'et, rek Karadeniziin Kösten« limanına 
f'-Irııyorlar çıkıyor, inzıbat altına a- duğunu gösteriyordu. !sınai! Pa§ll muını !Man Arlı Gökp,.... c<;uınh"""''" otomobıl yokulanna ayni ıek•lde uzanmaktndır. ~"1 , >rdı. Şehir düı;ınan tara- sessizce fa kol süratle askerlerini top- ilk) 19,'5 no..a hab.,ı.rlı 20.00 JOa>lk Ttı•k kolaylık gösterilmesini temin edecek Milyonlarca liraya mal olan Av • ~ı. ~· arılmıcıtı B bo kl d k · · gözlerini muıılklıl: Okuyan Nuri Halil. ıteman Re~at. tir. Edime cıehri tiirizm bakımından rupanm bu 8ahdamarı, ki.içük Asya-:,...-.ı, ., • · aşı zu ar a !adı \'e koyu karoniı ıçıne v dh ke • • 11,etı iuı ı:.o·~. ur. bulunuvorlar, böyle dı'kerek gör:mcgwe ve işitmegwc çalı·şt·ı- tanbur DUrrU, ut Sedat, kanun e e, beynelmilel bir ehemmiyet kazana - dan geçerken Eilistin ve hir kolla Mı 
..., ,. • rli ' mm<• K<mol Niyazi ney ı;cl&h.ıtJD. 20,3'J k J d d d w bA Af .\'eriyorıo:drnııyecck hallere mey- lar fakat hiç bir şey gör:m. ek ve ışıt· ömer Rıza lanı.fmdı:n arabea söylev 20,45 bc~11 .tır. ..~nh rn an yol~ ç~kan o1tomo smı ogru ayrılacak, ce1nu ı, rikn1 

(l '"" B t r "edlıı. Rıza ve arkıı"-~ıa- ıa-tından tllrk ı ı seyya kafileleri ôognıca stan- nm en uzak noktası o an Kap bur~ 
. ~lddetıı· w • mck rnümkiin oımad. ı. ır s~.a s~n ~ • ........ •• ..... b 1 1 k d l'iM Ya d d ıldı musikisi ve hlk aarkılart (ııaııt ayan) 21.15 u a ge ecek1crdir. Beynelmilel hat nuna a ar uzayacnktır. 

... Ud ah 

1 

"' - h k t ORKESTRA: Anadoludan gererek bir kaç yıl ~on Belçika hükumeti hazırladığı ve ı..~ rnud Ktnurlar Türk kuvvetle- keQif için birkaç pıya c - gon er . ,.. '' le ' d l - 1"11lnlı ND'ın• U"'''"'· ra Hindistana doğru uzanacaktır, ki tntbik etmekte olduğu pliin üzerine .ı afaa a esini gu·· rleştirdigwi için Bunlar sürntlc ileriye dogru :ıre c :ı -
· rtibatı fazla alınamıyor- ettı"Jer. tik dnkiiuılar bir şey farke e- 2 zı .... "k v vaııe H d O d B 1 k d l k 

- uUJ a: oğclhandler · in istan ile Avrupa, bu yol vasıta· sten en riikse e ·a ar o an ısmı 
\ril ed"l f k t •a" ,•avaş ilerledikçe 3 - Mcverbeer: Robert T • dlatle. Fant& 1 b b 11 1 d l ·' Y•ıns ın 'er a a y&\ • •. .. •. .. .• ' - sı i e ağlanınca, Türk şehirleri sev· otoma i i erin gi ip ge mesine mali· 

lilJııu;,;;a b~ hali de §Öyle anlatır: top arabalarının \'e pıyade yu':"yuŞll· '\ _ mmı.kı Ko,ankot: Ch.-0 '"'"'" yah cihetinden cok faydalanacaktır. sus çift olarak inşa etmektedir. Al· 

.. eri 1. n Pıyade ve topçusu iı::gal et nün seslerini duvdular. tsmaıI Pa§a K l d 1 - l .l k d' t kl da '"1 •ar • ' be • - ıı.rıı"'' Vaı ..... Sylph<~ • e en stanbula bir kaç sene ev man ar aa ·en 
1 

opra • ann n ge· ·ı,,.. atc&.hta kaldılar. Fakat sü- da bu scslcrı· duvdu. Ve etrafı ha r- t •1 Rl%o ı çen kısmı ot b'l yolu ol k .. ·• s h ' ""' ajaM h•borkd 22,30 ma "''" ve otomobille gelebilmek mümkün omo 
1 

ara yem 1ıı ~ b~ ra topları bizim hatları - dar etti. Bütün asker Karabinn tüfek- k.....,ı 22.ııo ,.. hab<rlu ve ""'' ı;tınUD değildi. tipte yapmaktadırlnr. Alel&de yolla· l' ~~ •aat mesafede 5imoll gar- !erini bazırlamıa ve karanlıkta gö- •'"""m' 23,00 SON. Böyle bir yolculuğa teşebbüs edenler n, çifte otomobil yoluna çevirmekte 
1,,lot lldıı Yliksekçe bir mevkide n- ıi!Iebilecek herhangi bir hedefe nteı; 2'/T. Sanl/937 ,.,,..,.. bazı memleketler dahilinde çok bozuk olan Almanlann uğra ması üç yıl 
1,,,""u"iar. Gayri muntazam süvari edecek bir vaziyete geçtiler. Topçular ':.;:' .::.~~aR!!~TJ~u.otkld 12.00 bovadls olan yollardan, boğaza kadar çamur sürecektir. 
t}.. l'olu 

1 

'"asıtasiylc Olti ve Arda· §arapneI doldurdular ve her tarafta 
13

,
05 

plakla Ulrk mustklııt 13,ıso muhtelit 1 k 1 Avusturyadan geçen kısmın çolC ;;:ı >e le li:rzuruma veyahud bize sinirleri sarsan korkunç bir intizar pllk noodyab ı<.OO SON. d,:\:f~~~.~~me zor ujiu karşısın berbat olduğunu lngiliz mühendisle· 

}(' tllu:8Ya tedarik edebilecek her devresi b~ladı. Nihayet keşif müfre- Al<ŞAM NEŞRİYATI: B ri söylemi lerdir. Fakat, 1938 senesi bı ~ı ••alem izi kestiler. zesi avdet ederek "Givurlar geliyor,. "·" pllkl• •ans m"'lklol ıo,oo No<ml ve cynclmilel yolun yapılmasına baş nihayetine kadar bu berbat yolların 
t rı nronh h be . . f nf H k ah arkada§lan tareJmdan tUrl<. muslklal 19,SO landık.tal\ sonrq ~rtık batak y,p,ll~r: dü düzeltilecegvı· znnnolt1nmaktadır. A ' .. 

oy 

1 
a iki bin deve şimdi a rını ge 1 1• emen ararg m hava""°"'"·'" , .. ,,tonik kom••• (Donıl zcltilmiıfü. " ·le '\e 

0
k.llndan doğru geliyor. Oküz- her tarafmn hilbercilcr gönderildi. Ni- dengine) l0.5!5 borııa haberl~ri 20,00 uustafa A t l ) vusturya hududundan Budapeşteye ı.; •len nıuhasara topları var. hayet bir asker keskin gözleriyle zi- vo "'""""''"" ıuatmdon '""' "' >alk ,., sra 

1 
yo !ar günden ~üne uzayıp kadar uzayan kmm fevkalôde mun-~ ., n kanı tab f" . "' .. d k . kılan !'0,30 önıer Rıza tarafından arabC& gitmektedir. 1940 yşılmda Mnnş de· ı tazamdır. • 

,~ti...... • ı yeyi siperli bir ırı karanlıgın ıçın c dilşrnan as ·erı- - · · d J b ] k dar d """ ,.,,,,. 
2
o,., NWhO "Ç •'k~d.,ıan ,......., nızın en ston u a • • üzerin e Macarlar bu yolu bir kaç yıl önce 

l'I. ta..J._ .' ve diğer tabuelerin si- nin gelmekte old.uğunu görerek ".Mos- al" kılA... (saat t t k ı k d ed d' • .., ıı.~P·ıane .:> dan tUrk ınuııiklııl \'Cl h " §ar .... 1 yu.. mur a e e.r enece erec e üz- yapmışlarclr. Buda,...,.ııteden Yugos -

'ı "'at Stnf kuwetlendinnesi i- koflar geliyor,. dıye bağırdı. Ve bu ka- ESTRA b l r~ K ~ ay Le k' . v o.yarı) 21,1ıs ORK : s l gun u yo un ınşası tamamlanacaktır lavya hududuna kadar olan kısım ı·se 
·'ll ;}'~t Y e emir verdim Ha- raltıya revrflen bır top şarapnel yag- l - Tschntkovsky: ouverture 

0 

enne B 1 b J l ·ı d k tıt sıcak 1 ki . :r hl f . u yo uı_ı aş anmasına ngı tere e i rok mükemmel bir vaziyette olara1: 

\

. 11hat· oma· a beraber aske- dırma<ra başlayınca mecru arın er- ııe ·b yn l I ı ob"l b' ı·v· ebe 1 :r "" 
·ı ı • ; _ """" vaı.e t<nte- , e e mı e otom 1 ır ıgıs P 0 ikmal edilmek <Üzeredir. Yugoslav • 

'ita,.. Yerindedir.,, yadı yükseldi. TUrkler sevinçle \'C mu 
8 

_ .. .,,.,......,., Don" "'8 P•-·~ · muştur. !ar Mncar hududundan Belgrada ka-
~ İdı>azıYe;ehLcyk'in Kars ve Erzu- vaffakiyctlc bağrış~lnr. kB~nt~hnk~ 

4 
_ L. canne: vs saıtırnbanques. Yolun kendi topraklan içinden ge dar uzayan kısmı 1938 yılı nihayet• 

ltıı l '!iı 
1 

akkında yazdıkları çok rine düıınt•D da bagrışaro ıs 1 nm- " - Ddı:<>• ı.eo ••"" rım•"· çccok olan Avrupa devletleri bu le - !erinde ikmal edeceklerdir ı-.. \le b rk ask . b I ~ . hu··cuın ettiler Ve bun "2 ,. J h"berıert 22,so p!A.kla sololar ş L.'b·· •. b·· k b h I ki ,_ 1 Y . ·ql' a erı azan yarım ta- ara delicesıne · - .. ,ı.ı ıı ans t .. pal'(aıan 
22

,150 son haberler eu usu uyü ir te a Ü e KBJ"Şl a· J ugoslavlar da 230 kilometrelik'. 

bı. ()l'ııu. ~n galeta ile karnını doyu- lar her adım attrk"a şarnpncl ateşiyle opera ve opcre SON mı•lardır kısmı 1940 1 d b' . kl d 'la ,- • "' ""'' ••••• P'°•"'n' 23,00 • • • • yı ın a ıhrecr er ir. 
\>a •• l'af•- ara yUzU gören yoktu. Hiç karşılanarak doluya tutulmuş bir or- .,.,-;,,,., sıuıl/931 per§eınbe Macarıstan hükun.1eti kendi .pnyımı İ· Bulgarlar kendi topraklarından .ne .. 
"ilah.. ~n erzak "b" d" •• J d v / • b t d ) L l e -.., ~ • gelmediği gibi hay- manın y.ıprokları gı 1 uşuyor ar r.. öôLE NEŞRiYATI• •a e e en kısmı ıkm• elm•ı ou un· çen beynelmilel yola heniiz yeni ha 

1 l.,yk '"1ı de kalmamıştı. !smail Paşa mcvk!inden ~11 h_arckitı 12.30 pllild• '"'k :~;~"":;;:" ;:;::,;; maktadır. lamıılardır. Yüz kilometre olan kı . 
'4 ~i;.§luıları Ü idare ediyordu. (DızdcyI) ıse bıraz do- 13,05 plllklll tUlr,kO()ınusoN. , Kaleden başlayarak Üstende doğ mm in asma başlayan Bulgarlar di-llıa .... oq,~}I;_ yazıyor: " ç bine ya- b t b 1 rıyau · ru k ] B l ·k t akl "' ' ~llı:ıu;'"an ahali açlık tehlikesine Ia~tıktan sonra T•h.'."ase • yasının P Ak"" M ><ı<Şıı'.ı>'ATll rvranan yo • e çı • opr arın- ger kısmın da plônlannı lınzırlamıılar 

l.i su._;. Arpa yoktur. Ot yok lbi- sağında bulunan yuk~k bot~.l'}'a)'& ~~~~ .. ~ .. - ınu.!kl•I , .... Edlmonln ~·nkuzanmaktn ve Bruge 1 Cant, dır. ~.:!1"• ~a:•~?irleri ayakta gcu! is- gitti. (Lcyk) uykudn ıdı. O .&".'.n _ça- ku.-tuı,,.u ""'''"~" >11'.:.":':'~".:'ına1Em::: rü sel. Lüven. Llyejden A manya· M. Necmettin Delionnan ,~~ ~-n~ı-~~~ ı-~npm•~npgurub~ H~rl·~~m-~•rn--~f-ş-a--r-e--t~l-~--r-:~---------------~=~ 
~U k. llu~ beygiri de nerde ise böyle riyle uyanınca ewela rüya zannet~ı.. ır,oo ııayank ';,,, 1' so •••• rapon> ıo.•• -"'l'ıt "'-kıoı:•n sonra sahra topları Fakat sonra hıtrbin tıa~Jamıı oldugu- ....... "'';..~ ...... :,,, .... Şefik tnratmdan Hak,· kat ~ı. 8~1;;1 nacak. Mnfevk zabitlerin nu anladı. Gitmekte ıken Ceneral Spor nıusıı.ı h tıerıerl 20.00 Cemal Ko.mll ve :ı.. ıa,._ a n...k .dd tl' b. hU 19,55 bOrsa t ':...ıından tUrk muslk!Bl ve halk 

•ı!"' ~-abıı· . l"-' fenadır tk·ı a dah v·1 du'"amnnın şı e l ır - ka"""lart aru> "'~ ırız F' · Y a ı yamsm ~... .. b ~ ar UUS' :aıu. tarafmdan arabca 
b 

1 
l~in ~ •kot ordunun kurla- cum yapmakla oldu!l"'nu agırarak ,.,. .. .., 20)0 :•;..,, H•J•llı o•u1••"''' 

L ~ e Yapılır .. lcd" w• ;QitiJdİ Mudafaa hattmm söylev 20,45 F' -"l.nl Ali keman CeTd•t. 
°th.._ ar l .,, Soy ıgı ~ · l k KU Uk Sa.ftye, 1br11u • 
1. "11.n.ı O Utke a·· "havetinde bu unan anlı ba- ç ddln kanun :Mua.ınmer, vtyo 
"l' ıı;~en h n uşmnn durup din- cenup nı J k" T h tAnbur Sal!h~u' klArnet Hamdi, ut, cev 

"ııı.u; •u...,~~rlı~Iar yapıyor. Süvari- tarya \'e şimali garbi~:,ı'.ri :u;aseb ıo~•~ ::".!..ı • .;..,ı 21.1• oRKEB'fRA: 
il lle illa ~ Türk ordusunun erzak cihetinden gelen top~ ... ~ .. t u_mun de 

0 chalkOVııkY: Mozartıans auvlte. 

l't 'ita ta nı oluyorlardı. bu cihetinden yııpıl gını gos erıyor~ ~ : ~:stı: segreto. ı, dı ,,. gl.lsla d .. tJ heırıen hayvana. atlayarak blelll" oanza deli, Ore. 
e dİ «:ıtınıar rr durmadan çalışıyor- u. sura e •tti Henüz sabah a s ....- ponc . ?>~:"ııhar ın birçoğu yakalanıyor Kanlı ~ye!e ~; gönn•lr. gUç olu: • : =...:.~·;: ;',,!:'.e. ~), '~ .. lda!1 karari yle idam edili - çılmadıgr ı!l"?I e bari cinde sUvaıi ve ' 2>.1• nJaO" .-m 22.SO pIAkl• aoto ·~hir orta ar halka ibret olsun yordu. Mcn:ı kkil bir düşman lruv- JIU', opera ve rto~re:,,~~a::~: 23~~ 
() sında yapılıyordu. topçudan muteşe .. tt' Dü habe~lcr ve e cı>• ı;v 

ı, !ll.. • • ti ldugu" na huıanc ı. şmanm e~ "r !> • ve o . t . soN. 
l eı-ıe aşanın K 1 tab eye karşr hücum c mıyerek 
~ ~a Qurcis kt!.mandasındaki kuv -~n 1 

• y ıııcta olduğunu anlaya -

26
rr. sanf/937 cuma 

AKŞA?.I :NE$Jt1Y.ATI: 

17 00 
t]nlvcırsltcdell naklen inkılAp tarihi 

~da 'b:!ri geı~n uzerine hareket et- numayış yapın unun ateşine mukabc-
'~dı. ; 1 ~or~n~e Rus ordusu ku - rak nus t?P_ç:us askeri menzil dahi· 
~d . ""· vıyef fa l" t• . rt le eanmesını ~ ~tı .. urk k a ıye ını a - k dar beklemelerini 
~ ~?'sı uvvetıcrine imdad gel- line girinceye a 
... ar<lrın1 alrnağa karar Yermiıı:ı.t·ı emretti. 
'" Çok · :.- • . SUı-au •• gız.li tutuyor ve son 

> e 1!3J b"t• ... 't 
1 

1 ırnıege bakıyor-

av 1 :ı ..evk R 
,•. ~ nlat1r." usların hticumunu 
ı,. 1.lıtt k . 

• ti k nrr.ıı sa t .. 
> ı1 ·llrak •

1 
a uç raddelerinde 

~·"tı ~kta leko lardnki nöbetçilerden 
t S~sı crlek n4ırU1t·· .. u er du ti" usune ben-

~ ~ ~tine ~ı/du. Bu sesler evvela 
1"ıı "abalıı.rı · sık gelip giden mck • 

l\%er b" zannedildi. Bu sesleri 
ır Jtıtid det dinledikten 

(Ar 1.ası ııar) 

DU gece ( SUrcyya) da 
KÖR ,.c KILIBIK. 
Yarın gece: Gedlkpaşıı 
da (J.zak) dA UNU 
'(tJLAN ADAM Yazan 
:r;.ı\ZIH ,Hlh.-ı.IET 

' R cp peıter tarafmdnn 18,30 pllkla 
dcralerl ec 'kisi lll oo O!trlaD pehlivan tarafın 
dans :ınuusı • 

al
,_ ıırkıltU'I 19,30 bava raporu l9,Sl5 

dan h K !J · IS" rad ofonlk draın •(Deliler araıımda) 19 • ., bo! haberleri 20.00 Suad Glln ve arkadaş 
·--' dft" tUrk ınuslldııi ve halk şarkı 

Jart uı.n•~ın ,,,.. 
20 30 

öıncr RrZB tara.fmdan ıı.rabca s8y 

~:~ 20.~5 :sıwnıı "l{uzaffer ve nr1cadaş1ıırt ta 
rafmdAn tUrk ınusiklst vo halk şarJnları 
(saat nvıı.rt) 21.15 ORKESTRA: 

1 
_ Verdi: ı..a foran del deııUno. UvertUr. 

2 
_ :ua.ssenet: ı..c Cid Suvlt. 

3 
_ Drlı:o: unot enchantee. 

4 
_ 

8
trlr.h: srfngcnde ımosı:ıen. nl e. 

5 
_ Mannred: Dlo blisen Buben. 

22,115 ajans :ııaberlerl 22,80 pllkla sololar, 
o;>ern ,.

0 
operet parç&IIU'ı :2,50 ııon haberler 

..... ertesi gtınUn programı 23,00 SON .. 

YAZAN: Sadr i Ertem 
En çok değişen, her cephesinden 

başka bir h:iviyetle kendisini gösteren 
:hakikat tir. 

Hakikat engin olduğu için biz ancak 
]ca~rsına geçebildiğimiz kısımlarını ta
nıyoruz. Tabiatı anlamak işinde haki
kat ölçümüz gittikçe tek ölçüye irca edi 
lcbilmektedir. Fakat, iyi, hak, gazel, ve 
doğru hakkındaki düşüncelerimiz haHi 
yerliliğini muhafaza etmektedir. Hudut 
Jardan geçerken henüz yalnız diller.kıya 
fetler değil, en 'keti manasile kült:irle
rin birbirine karşı kapanan killtür ka

leleri göze çarpar. 
Bir ülkede yabancılık ne yalnız dit 

yabancılığı, ne de sadece pasaport far-

kıdır. 
inıanın içini dolduran marıevi ate· 

min kapılan önünde duyulan yalnız
lıktır. Mizacların, duvarlar ve mimarr 
c!ıerleri kadar farklılaştığı bu yerlerde 
hissin, mantığın hakikatleri de çeşit çe
şittir. Hele kıymet hUko:imlerile alakalı 
işler hudutlar, memleketler, topluluk· 
lar kadar birbirinden farklı alacah, te

ntlıdır. 

Biz boyuna kendimizi aldatırız:. 
Bir kelime bizim kanımıza girer: İn· 

sanlık! Her topluluk kendi yaptJğmr 

insanın vasfı sayıyor. insanın hakikati 
içtiği su, teneffüs ettiği hava, kenarın
da dolnştığı derelere göre çeşitleşiyor. 

Mücerret hakikat, müccrıet insan
lık kadar bize yabancı, belki de bir gün 
mücerret hakikati, mücerret insanlıkla 
beraber bir çukura gömmü~ı.izdür. Bu 
kadar çeşitli hakikat arasında mücerret 
hakikat en kuvvetlinin, en ağzı kala
balığın, en zoı banın hakiki haline gir
m"ştir. 

Realite şudur: 
Parisin, Moskovanın, Vaşingtonun, 

Tokyonun, Londranın. Bcrlinin. Ro
manın. kendine göre bir hakikati \•ar
dır. Bu hakikatler. ş!.mdiki halde ve 
site ilıihlan gibi birbirlerile fikir ve 
menfaat hudutları liııtUnde dövüşüyor· 
lar. Bu kavganın hakikntc hizmet ede· 
ceğini hiç sanmıyorum. 

Çünkü müşahhas hakikat mikyc.sla-
rı bir asla irca edilemiyecek kadar ce
itli ve bulunduğu bedene uygundur. 

TecriJbe edilmiş. kanutları üstünde 
ebedi hisler, ve ebedi kusurların yaşa· 
drğı anka hakikat, ancak bizim göz
lerimizle, saçlanmmn arasında gömü· 
1ü kafeste çırpınır durur. 



Yerin dibinden Dün 
yanın öbür ucuna! 

Turgut arkadaşına: "Dünyanın merke
zine yaklaştık, dedi. Fakat korka

cak birşey yok ... ,, 
Turgut orkadaşı Orhanla' - Peki ıimdi neye karar ver l ~ani atqler içinden g~~ de 

Jw.,ıl8§tığı zaman scneleden • din ? .. Jazım gelecek. Halbukı, dunya • 
beri görüımecliği bir arkadaşı - -Verdiğimiz kararı unut - nın merkezindeki atqler. her 
na rast gclmiı gibi boynuna atıl- tun mu? Beraber gitmiyor mu- §eyi eritecek bir kuvv~ttcdir .. 
c:lı. yuz? Bizim makine de enr, biz de 

- Müjde! diye bağırdı. Gi- Evet, Turgut, yeri kazan bir yanar gideriz .•• 
diyoruz! alet icat etmcği düıtindüğü za- ı"Onun için, makinemize biraz 

Orhan, ppla.mıı bir halde: man, Orhan: çaprazlamaama iıtikamet vere-
- Nereye) diye sordu • - Ben de seninle beraber ce~ Yani, dünyayı ortumdan 
- Yerin dibine! gelirim .•. demifri. tam yarıya c:leiil de, bir mümu 
Bu, hir hiddet anında söyle • Bunun üzerinde planlar kur- ıeklinde katedeceğiz. Bu l\Uet· 

llecek aözdü. Fakat Turgut bu- muşlar, yapacaklarını beraber le, yer yüzünde bir yere gitmek 
pek ciddi olarak eöyliyordu düsünmüslerdi. için uzun bir eeyahat yapmak 

bütün o sevinç çılgınlığı Şimdi, Turgut makineyi ha • liznn gelirken, yerin dıôinden 
yerin dibine .. gitmekten ileri zırdadığmr söyliyor ve yerin di oray._, kestirme bir lt\lrette çıka-
liyordu. Dine yapacaklan seyahati müj- bileceğiz ..... 
Orhan birdenbire habrladı : deliyordu. Bu suretle pilanlar kurubnUf 
-1 Ha ! fU senin üzerinde uğ Yerin dibine inip ne yapacak Turgut da diğer taraftan maki· 
bğın icat meselesi değil mi? lardı? nesini }'llPmaP devam etmİf • 

-Evet ... Ve ÖUgün artık 
Tuıut arkaqı Orala karhlldh 
.,Y :helledilmif buluator. 

cat mükemmel ımette ortaya 
çıkb ... Makine tamam... Her 
teY hazır ... Hatta ilk tecrübeleri 
78ptmı .•• 

- Y olisa yerin dibine gittin 
ıeldin mi) 

- Hayır .. Yalnız, makine İ· 
1e evin bahçesinde bir tecrübe -

a.ıiin.... lıleıneğe baılar bat • 
4118% biı: dakika içinde yeri on 

etie kazdı. Daha devam et • 
m herhalde bahçede derin bir 
U'U açılacak. ve içinden au çr

t .-~ 1ktı .•• 

KDflk bayanlar 
çln el iti lrnetl 

Geçen sene ördliğünüz yün 
~divenlerini~ var. Bunlar h: -

uz eakimedi. Fakat, bütün bir 
giydiiiniz ıçin artık bıktı -

Fakat ablmaz ya! Onları ye· 
i bir eldiven ıekline sokmanın 
resine bakın. Bul'un için ıize 

· rEladik~l; • • . .. . . j 
venınızın uzerıne, reaım -

görüldüğü ve yan tarafta gös 

T ugut bu ıuretle gayet güzel 
bir seyahat diitünüyorda. O, 
yerin dı'binden, makinesinin i · 
çinde, eeyahat edecek ve.. Dün 
yarım o'bür tarahndan çıkacak
tı. 

Böyle yapılacak bir ıeyaha • 
tin faydasından hah.ederek ar
kadatma diyordu ki: 

- Düşün, Orhan ... Bir kere, 
yerin dibindeki teYleri görece • 
ğiz. Muinemizin kmlmaz cam 
dan yapılm11 penceresinden her 
tarafı görebileceğiz .. 

- Yerin dibi karanlık 
mi'> 

-Tabii karanlık ... Fakat ma 
kinemizin elektriii de var, pro-
jrııktörü de var ... Bu suretle önü 
müzdeki topraklan kaza kaza 
ilerlerken, ayni zamanda, her 
tarafı gözden geçirecek ve ne 
var ne yok göreceğiz.. 

··sundan sonra makinemizi 
istediğimiz istikamette götüre • 
biliriz. Eğer doedoitu gidecek o 
lunalc, qlktığmm yerin tam 
mubbiUndeki bir noktadan dı
tan çıkacağız... Mesela, bizim 
memleketin mukabil tarafında 
Japonya ve büyük Okyanu. 
var. 

Denizin ortasında karayı de 
lip çıkacak oluraak makinemiz 
suda yürümez. Japonyada da, 
bir yanardağın atqleri içine 
diifmek tehlikesi var. 

"Esasen böyle do.doğru gi • 
dersek dünyanın merkezinden, 

A-

ti. 

fki gtln ıonra yerin dmine ae 
yahate çıbyorlaıdı. 
istikamet Amkaya don idi. 

Orhan: 
- Afrika m:ak bir memleket 

tir. Şmidi burada kıt ya .• Ora~ 
da yer yiiZüne çıkacaimuz za. 
man ncakla ve daima aünetle 
kartılapcağız, diyordu .• 

Seyahatlerinin ilk sıünü çok 
iyi geçti: 

Makinenin ku.dıir topraklar 
sıayet yumupktı. Kolayca ele • 
lip geçiyorlardı. Su tabakalan 
ile karplaftrıdan zaman, der· 
hal istikameti değittiriyorlar, yi 
ne kaya ve maden tabakalarmı 
yararak ilerliyorlardı. 

ikinci i\in birdenbire ııcak • 
lık bu~ bqladr. Orhan: 

- Calibe. dedi. dünyanm 
merkezine ~tik ... 

Halu"katen. sittikçe daha faz. 
la sıcaklık hitlediyorlardı. Ni .. 
hayet Turgut: ' 
. - Evet, dedi. ~m mer 
kezine ~ Fakat; 
Konuna.. Simdi ben dürrieni kı 
ranm .• 

Biraz 80nra wakbk birden • 
bire azaldı. Turıut: 
Dünyanın meıkezinc:len uzak 

lqtık, dedi. Şimdi yolumuzun 
yammdan fazlamu da a1nut bu 
lmıuyoruz.. 

Oçüncü sün. yine ilk siinle
rinde olduğu P,i, niabeten yu • 
mu,ak topraklı yerlerden pçi • 
yorlari:li. Turgut: 

-Bir iki aaate kadar yeryü 
züne çıkarağrzl dedi. 

Orhan 90rdu: 
- Acaba nereye çıluıe.eiız '> 

V alJahi ben ele bilmiyo • 
rum. Onümüze çakmc:a sörü • 
riizf 

Oynamak, 
eğlenmek için 
Odada oynanacak 

gDzel bir oyun: 

1 

"Değişmiş ne var?,, 

Pazar günleri ne yapıyorsu • 
nuz; Hava soğuk ve yağmurlu, 
karlı is.e, tabii dlf8n çıkamıyor 
sunuz. Evde oturunca da canı -
nız sıkılıyor. Çünkü, bildiğiniz 
bütün oyunlan oynaya oyana -
ya artık hepsinden bıktınız. 

fıte, bugün size yeni bir o • 
yun öğreteceğim. Bundan son
ra da, her hafta burada, size ye
ni bir oyun oynamasını öğrete-

Bu adamlar ne yapıyd 

Buradaki resimde muhtelif ha 
reketler yapan kimseler görü • 
yorıunuz. Y alruz el ve vücut 

ceğiz. hareketlerini gördüğünüz için, 
Bugün oynayacağımız oyun ne yaptıklannı anlamak biraz 

ıu; nıiifkül. 
Oyunu oynayac:Ular bir ~ Şimdi size toruyoruz; 

dada toplanacaklar. Kendilerine Buİılann ne yaptıklamu aöy· 
- Etrafa iyice belan ve ne liyebilir ıniainiz) 

gördünüzse aklmmLı tutun, di- Yalnız, size fUDU eöyliyelim topu oynama -
yeceksiniz. ki, resimde gördüğünüz kimee- ma - F Jil...,et 

Oyuncular odada bet Clakib ler apğrdaki hareketlerden ba- oynama - Bir 
kalacaklar. Si.,. içenle kimse zı1amu yapıyor. Şimdi sizin bu· nin da.nsetmesi-
yokken, odad; bazı değifiklik lacaiımz. bu hareketlerden han -Süpürge 8ÜP .. 
yapacakanuz. Meseli andaly~ gisinin hangi ph11 tarafından kullanma 

lerin yerini deiiıtirecebiniz, G ı 
muanm üzerine beZr fC)'ler k~ lzll resmi girmek 
yacaksmz veya bir teY kaldıra· tstermlslnlz? 
caksmız. • 

Sonra ~ ~eyen arka .,_..,:-:~~~r:::::~~ 
Çla§lannm ~ve onlara 
eorar~:. 

- Deiifmit ne. var) 
Arkadqlanmz, buna vere • 

celderi cevabı bir kağıda yaza • 
caklardır. Hepei oturup, etrafa 
bakarak, ilk gördükleri ile fim
diki vaziyet ıuasmda ne fark bu 
luyorlaraa, bir kağıda yazacak -
lar. 

Bunun için mühlet bet daki
kadır. Siz saatinize bakar bek· 
Jersiniz. Bet dakika bitti mi bit 
ti; 

Bu ne haritadır, ne bir plan. 
Güzel bir resimdir ve orada gör 
dükleriniz sizi güldürecektir • 

Bu reımi görebil~ek için ya 

Ha di ukl , d pacağınız fCY gayet basit; . 
- y • çoc ar . ersiniz. Elinize gayet siyah yazan hır 

Getirin kiğıtlannızr. kalem, kabilse bir kömür kalem 
O zaman arkadqlannızm alın. Çizgilerin arasında nokta

hepsi size yazdıkl.n kijıtlarr b gözleri bu kalem!e iyice dol· 
getirirler Açar birer birer okur· durun. o zaman, elinizde tekil 
ıunuz ler belirmeğe başlayacak ve bu 

Odayı c:leiittiren tiz olduğu· esrarlı resimde ne olup bittiğini 
nuz İçin, neyin deii§tijini biJir. görecebiniz. 
ıiniz. Buna aöre aıbdatlanmz (Bunun yaprlmıt ,eklini ge • 
don hanaiıinin en iyi bildiiini lecek hafta burada bulacaksı • 
tÖyJiyebiJirsiniz. DiZ) 

Hatırur en kuvvetli olan ~ Bir çırpnla nasıl cızıllr 
yunu bzannüıtır. , .. 

Şioıdi odada kalacak ve q · - • - - · 
yayı deiittireoek olan odur. Bu 
eefer de tiz diğer aı\adaflanmz 
la beraber, odadan çıkanmrz ve 
oyun böyle<:e devam eder. 

Et1ayı deiittiren ve IOlfra • 
cl8n neyi değiıtirip neyi deiiı • 
tirmeCliiini iYice habrlaya • 
yacaima güvenemiyona. bun -
lan arkadqlan iç,ri slrmeden 
evvel kendisi de bir kiitda ya
zar. Bu ıuretle elinde, deği,en 
ef)'81lın tam bir U.tetini hazır. 
)amlf olur. 
Şimdi arbdatJannızr topla • 

yıp oynayın bakalım l>u oyunu. 
F abt. diliat edin. odada bİıfey 
bma)'Mmlz ! .• 

Cec;en hafta huıacla Iİ· 
rada eize bir teli! venDİf ve 
..bunu m kalemde ~ilir mi: 
IİDİz?., diye 80mlUft1İk. Belki 

uirattmız w çizdiniz. 
Çizinediftizae size buıün bu

nun nur) ötilcfiiini göıteriro • 
Ç:--:ı-..: ,_1___:. "tti"'" . ruz. "iS._ .. , oauann gı gı ıs-

tikaınetten '9ıkiP edeniniz bu 
tekli. blemi kiiıdm üierinden 
hiç ka1c:lırmadan, bir çırpıda çı· 
karahilininiz. 

K•ste kaç gllvercln 
lutlmıt? 

rildiği gibi. çam Vıtpraklan iş 
iniz. Aralarma da beyaz be-ı' 
kar taneleri doldurdunuz 

u, ıize güzel ve yeni bir eldi
:ven olur. 

OYUN ARKADAŞI Makinenin yeryüzüne çık _, ________ _ 
Geçen hafta IOl'duğumuz gü· 

vercin mete~.~li ıudur; Eldiveniniz l\çrk kurşuni ve
mavi İlle, t;ftm yaprnklannı 

oyu yeııil yl'par8mız. 

Daha koyu bir renkse, yap -
ıaklan ~ renk bir yünle iş -j 

"niz. kar tanelerinin tabii 
..... llanL. J 

maaı $0k hot oldu: BDdeDbire ıDeriıif ~ havaya fırlanz1 
makine daha fazla ~ • . · ·ısu- eoıq 'Jel yüzünün 
tı. Onündeki toprakJarm bJm.. parlak aüneti Jle ~ .. 
bir azaldriı için. onlan ,annü Bm.. Afribnm • FIPD 
ta ~ az zorhik çali;;oı;hı. sünetli ormam icl .• 

Turgut: Ciünlerce~Wi ~-
- Şimdi inakirienin liirati • hattan ibiri iıGiıete iavıifİİ'11t" 
... !J ...... ~ ~ ......... ' 

IW~:-~ kalmr 
oJacak.· ~-m kf"ndisin~ ----~ 
kafeate ~ .tarm bir bu · 
çü'C miali ile güvereüı daha 
lhım olduğunu .öyı.ifti. . 

1 O nun bir lniçuk mflll 2 5 tir. nr öjren..ti.iblDN! 

Buna da '3 illYe edeneniz 28 da 18 ı.ae 



Hakiki /ıa1Jat lıikiyesi 
w 

alınan Tarla 
11 tari 
llerea~1 .. memleketin de nereei 

llıı k ·•e be 'endisini ~mez ki.. Yetim-
~ .. niı ltöyU Yetim bulduğu Kar
'tıı ot~, Çoru:den tut da günlerce 
,ı ky.. un Yusuf eline değin 

eıı~lu !ilun 
"'it doedo~n bunun için değil. 
~ltnıı gru iş aramak için ge 

~eı . bı1tıp u~nedir köy köy dol~ 
r ~trı.ltn:rn anını§: S:ımanlı köy

~le it Olanıa amelmanda beygiri 
apılana m~. yıllardır bir ahı

h 111 Sall'la m1anuş gitmişti işte .. ...., l t n ı k .... h· e irn
0 
~1 oyunden çıkar 

~ i 1~ fark g .. u. dağlarında taşla-
Çirı torem....1'"'· k~ Yolda ~ıgı dereler te-

t.,."f:Y .\U tıunu düşünüyorou: 
-1-rı ahını ı K r, ~ n, tarı · oca koca dağla-

.lar n alarm vr-. Haydi bu 
~ltların;:seıeyim. Üstlerinde 
>.a~k a.ğaçl n, bodur yeşillik~r-

._.la . ~ a bu arı~dan başka şey 
? ... 1 bu gölgekım ekim tarlalar. 
~il otıu b eler: bunlar nesi o

etı~ hnaeını un.lan kendikendine 
. "'ll!Ofltın !il, gıtmiş? . 

ı,.. un Sam •ltt l anlı köyden iş 
le daltiJr~8Ufeline doğru yola 

)' buıılallrda akıl, sır erdire
il l'dı . ~~ ı.. · e, " 

1 
ışte.. Arkasında 

·~ .rou .. . ka8ab ~tüne düşen her 
'taıııarın a~a gireceği dakika, 

,~iç k ~7.crine çıkar; aşa-
ı.._ .uJub-.ıer ·· · ·ı ~!"akı gozu \en fa-

tı. a b • :ı.r 1 • ' 'll!'lU ıı rn sn lanan tarlalar 
~, de ha~amınayı halle <'alışır, 

ı."' ~ edemez giderdi. 
"'~ Usur r ~Ilı en e"n e .•~e girerken Ge 

~ ~ dağıa~ fıkırlerle yürüyor; 
t KL daı:;1 rnQ tepelerine ba 
~ ~ard • 

' ~ip an tepelerden biri-
~ oluvermeyi tasar -

~~ kasaba . 
""ha~ ~ki ya en yakin köy-
~ 1t ık edip dağarcığını 
\: t" rı OYUiduktan sonra bir 

·~llııe, • , 1:~sufelinin içlerine 
~~~ ~~ırteyim dedi. Ilık 

~
~~~ S

11 
uzayan çitleri niha-

L fat. dolduruyor. Allah 
~L. bır. .. ~ııno.. . ın 
1~ ı hır glu kendisinden baş 
'l\a l'ılllJı tey yokmuş gibi yal-

n~' l&J~Uyduğu bu kuş ses
l'a ı...' d~ .:ı k çalarak yuru·· •• . ., "' ~ yor· 
''' ~'<laııglarda tepelerde ka~ 
~~~ı.- lto\r\t karanlık basarsa ge 
ı.ı._' il ak k arayordu. 

,...._ tamu t" 'Ilı ~ 8 u Yusufeline 
. ,.., il ~ Yaklaştığı .sıralarda 

tL 1.1a.-· Q<=ce b ~~ ıp ku astırmakta ge-
lt~.r all'la ŞUn yuvasını Allah 

\ ~llırı . Yetimoğlu da ka

~ ~ lirken :olboylarmda yat
~ bıt lt ko"u. emen bir tepecik
~ ~e e~e ~:,?o kadar beğen-

.._ tı_, b~ltıi Si!. garcığında ne var 

.,.~,I · 1~ bıra~p sUpürdil; bir ku§ 
bıt ~ba}ı llladı. 

icar gözle · · ~ . altı ha . rını açar açmaz 
1't~ )ilıi te~ınde ancak far • 
~ lt..~ril'Ie d Yi dikenli çalılar 
~:-'\t ~•na h olu buldu. Sadece, 
~e. Uc eınen bir yilrüyilş-
~lida iU:u7ı. dağlarla çev-

\ l>a ~etimo .. elıne giden pati-
"at ,, glunun geceledi~i 
k .ravaD ~ 

~ etjlt " sanyor; "!::U "''.l· 
ı, ~i ı de . "' r• 
ı .. ~ı ··.,, dem neresı nereEfre 
"'111% arının Uzr~kle beraber bu 
~ ~İlw~kaıa ~.nde bir gün. bir 
i~~ llUYord ır ocak kurabi

~ ı.. ÇaJı.,t -u. Kartın Saman-
lı. .~91 "' ıgr Al' '"QJl>ı C<iikJ ... r· 1 RUseyinler 

\1 ı ... ı ko ki - ar; bu <'a tarlayı ne-
l l'tıatı~ hibe e+.:_~nı.m toprakla-
" f ) •• , Wl)ıf:ltı k • y • 

ttt
1
·;. "'0Yde A : ı.. etım-

""' ~, l• u .. -,~ ') t:ırıa · .-.ı.useyinJerin 
da: da k~~ dUşUndUkçe, bir 

~.ı;._ ları ..1 Uklayacak bir ·1 
"<lr·ı -.f'lerek ı 

'" ~ar Ye•. . sular akrta -
ı gı.. •ıljtıre - · '-"t- "ı ı>'· regıni mey 'll~ "'"Zla • ' • 
~tl 8t~rı-ay rınde canlandrrı-
~ ~ Iltendin~rdu. Nihayet bir 
ı. .\ı l'ııtıı ta kararını verdi· 
-q., ile ~J ton - · ., \'etin ""ragı kendi,.c 

ıo.ıtıu . "' ne "l;nc du-

_ oeterll dostum Niyazi Ahmede ~ 
si için tahta bir olukla büyUk bir de 
ta§ yalak yapıvermigti. Yetimoğlu, 
artık, yanına aldığı iki uşakla dur -
madan çalışıyor ; bütün kasabaya bir 
parmak ısırtmadığı kalıyordu. 

O 
Gün Yusufeli kazasında, aç 
kalmamak iÇİDı ıunun bu· 

nun, otlatacak bir iki hayvanı • 
nı önilne kattıktan sonra Ye • 
timoğlu hemen ite koyulmakta 
gecikmedi. Tepeyi adDD adını saran 
koca taşları birer b1reJ" sökUyor, çıp· 
lak ayaklarının dikenli yetillikl~ a
rasında kanamasına aldırv.J etınıye -
rek, bir taraftan kaval taklidi bir ıs
lıkla hayvanlan oyaıaınaya çalışıyor; 
bir taraf tan da ,öktilfü ıaşJarı tarla· 
nm sınırına yığrnaya batlayordu . 

Yeti ·ı t- .. 1ardan çalılardan mog unun ~ .. 
tepeyi temizleınesi pek de uzun sur -
medi. Hemen heınen bir hafta ':°~a 
tarlanın sınırları iyiden iyiye çızıl · 
miş, üstlerine topraktan söktUğil bo· 
dur yeşilliklerle taze bir çit ınanzara· 
sı bile verilmişti. Fakat haftanın so
nunda Yetimoğlu çalılardan ayıkladı· 
ğı toprağa yer yer iğildiği zanıan al
nında biriken terlerin toprağa şıpır· 
da yarak dilştUğünil hissediyor; ~ 
binlerce kUçUk tatlarla kaplı. tepec~
ğin .içinde bir soğan sapmın bıle yetı
şemiyeceğini dilştınerek kendikendlne 
esef edip duruyordu. sununla beraber 
Yetimoğlu yine de yılmadı; gık de -
medi; saatlerce arayarak bulup bu -
luşturduğu bir küfeyle, aylar a~, 
kasabanın dört bucağından tafJdıgı 
toprakla Yuaufelinin yolb&Şmdaki 
tepeyi adet:A gilllilk gUJilltanlık etti. 
Fakat bu iş hiç de dilşilndilğil kadar 
kolay olmamıştı. Hattl tarlanın ilk 
hüdudunu bile değiştirmif. ne~eyse 
Samanhköyde çalıştığı Ali HUseyin
Jerfn tarlasını bile geçecek kadar ge
niş tuttuğu toprakları kUçUltmilş: öte 
tarafı yine bodur ağaçlara. ur.erinde 
seken garip kuşlara bırakmıştı. 

İ ki sene içinde Yeümoğlunun 
tarlası Yusuf elinin değme tar 

lalarından biri haline gelmişti. HattA 
Çvruhtan Yusufeline giden yolcular, 
eğer yol boyundan gündüz geçerlerse 
gi;izlerine inanamıyorlar: daha iki YI! 
evvel yolun bir tarafını arkasmdakı 
tepelere kadar saran ~ılız ve bodur 
yeşilliğin nasıl olup da koca bir tarla 

h 1
. " ld:~ e ha..rP.t edip duruyora ıne r-e 16.n r- . W• 

lardr. Yetimoğlu tarlasına getırecegı 
d k 1 yınl buıınuş; hemen ar-

suyun a o a . 

k d 11 1 
ı. .. a

1 
boŞ akıp gıden, 

a a yı ar yı ı ..,..... . 
daha sonra da Yusufebne yaklaşma-
dan ka bolan kara suyu tarlası?a a-

y. 'k yolcuların ıçmG-
kıtıvermış; Usteh 

GERÇİ. garip kuşun yuvası-
nı Allnh ynpar derler a • 

ma, iki sene sonunda, ekinlerin 
henüz boy atinağa başladığı ay, 
Yetimoğlu bir sabah kapısında 
bir jandarmayla uyandı. Ku5l r ku
lübesinin önündeki kiiçük çardakta 
cıvıl cıvıl ötüşüyor; boz köpek jan
darmanın etrafında kuyruğunu snlla
yarak dolaşıyor; daha aşağılarda Yc
timoğlunun dağdan akıttığı suyun yol 
kenarında biriktiği taş yalakta bir ö
küz dinlene dinlene su içiyordu . 

Yetimoğlunun askerlik zamanı gel
mışti. Hasat zamanına kadar şube 
reisinden ancak izin alabildi ve bir 
gün uşaklarına yol vererek tarlanın 
kendi elleriyle yaptığı kapısını çekip 
Çonıha doğru gömen Irak oldu gitti. 
Yeümoğlu bir buçuk senesini gur

betellerde topraklarına siram siram 
alrn terlerinin kar1ştığı tarlasını dil- ~ 

Yazan : Kenan HulOS i 

şünınekle geçirdi. Koğuşta ayı avına 
nasıl çıktıklarını anlatan neferlerin 
yanıbaşında uyumak bahaneaiyle göz. 
!erini kapayan Yetimoğlu, kirpikleri
nin altında, Yusufelindeki tarıasmı 
düşUnilr; gece rüyasında kırmızı 
böğürtlenlerin kapladığı çitlerin üs
tünden atlayarak kuş yuvalarını Ur -
kUtmekstzln tarlasını girer, fidanla -
rm bir karii daha boy attıfmı 8Ö -
rUr; damlann n:ıertnde meyvalann 
hevenk hevenk uıldıfmı aeyreder: 
hasat zamanı ekinlerin tınazlar gibi 
yığıldığını, tarlunıda sayısız uşakla
rın aşağı yukarı koşuştuklarını sey
rederdi. Birgün gelip de Yetimoğlu tar 
lasına bir kavuşabilseydi. Tarlayı gur· 
bet ile çıktığı gün biç kimseciklere e
manet edememiş, nesi var nesi yok sa
tıp savarak hasat ayında biriktir
diği paralarla hemen yola çıkıver -
mişti. Hatta gözleri yaşaracak diye 
Yetimoğlu arkasm& bile bakmamı§, 
Çoruha doğnı dağlanmıı bir hayvan 
gibi bUyilk bir canacısiyle yollarda 

kaybolup gitmi§tl. 

V 
timoğlu askerlik dönüşü, tarla
sının haberini Yusufeline da

ha dört günlük yoldan aldı. Meğerse 
kara haber gclmekie hiç te geclkmez
miş. Yetimoğluna da Yusuf eline en ya 
kin kasabaya ilk ulaştığı gün pazar 
meydanlığına Yusufelinden )'umurta 
satmak için gelen bir köylil tarlasmm 
yerinde yeller estiğini, ~lılardan $Ir· 
pılardaD tarlaya adını. at.ılaınacj,ıjul -. 
dan vazgeç, Yetimoğlunun aylar ayı 
sırtında taşıdığı kara topraklardan 
bir hayvan postu serilecek toprak bi
le kalmadığını: çitlerin yıkıldığını; 
arka dağdan taşlan kayaları delerek 
getirdiği kara suyun kuruduğunu söy 
ledi; hem dcyalmz söylC'mekle kalmadı 
üstelik Yctimoğluna §Um ağzile daha 
başka bir haber de iletti; gurbcteller
dc tarlasını hayal ede ede gelen Yetim 
oğlunu ağlamaklı edip bıraktı gitti. 

Hakikaten köyllinUn söylediklerinde 
pek te yalan dolan yoktu bani... Ye
timoğlu dağarcığı sırtlayıp jandannar 
dan jandarmaya teslim edilerek Çoru
ha hemen sevkedildiği gün tar -

la.sının d& çitıerı ıunım11. bir cfo
m uz 8Urii8U girmii kadar tarla • 
nın toprakları altllılt edil.mit ve bütün 
bu işleri, Yetimoflunun Yusufelinde 
aç bul&rak up.k edhıdiği birisi yap
mıştı. Zaten Yetfmoğlu da domuzun 
ne gavur olduğunu gözlerinden fark • 
etmeliydi ama.. Yetimoğlu jandarma 
ile Yusufelinden uzaklaşır uzaklq • 
maz, bir buçuk sene dönmesine imklıı 
kalmadığını gören uşak, hemen Ye -
timoğlunun yanıbaşmdaki boş arazi
yi taştan topraktan bo§altmı§, Yetim~ 
oğlunun aylar ayı §J:,eden beriden ta· 
gıdığı, daha '9~ da emek harcaya • 
rak gübre döktUğU tarlasının t,opr&JC
larmı kendi çakıllı topraklarına tap· 
yı taşıyıvermiş; Yetimoğlunun aylar 
ayı yaptığı işin Uç gün, bir hafta ı~ 
çinde hakkından gelivermiş, Yetimoğ 
lunun keleşe döndürdüğü tarlasının 
hemen yamba§mda yeni bir tarla bf-

tirivermfttl. 
Yet.ımoilu Yusufellne gelince Ustü· 

ne bir inme inmediği kaldı. Gavur oğ
lu glvur hani hl~ de acmıamıı, top -
raklardan bafka Yetimoğlunun kendi 
elceğizi ile diktiği fidanlan bile qı
rıvermlşti. 

.. Ye~oğlu kendikendine, bir yol. 
şoyle bır kavga edeyim deyip durmadı 
değil... Dinsizi hemen boynundan ya
kat.ayıverecek bir tawk boğazlar gi • 
bi boğazından tutarak boyunu bosunu 
tarlumm tatma toprağına çalı ça· 
lıverecekti. Fakat bir aralık ne 
düşUndliyse dilşUndU, bundan va~ç
ti; ve Yusuf eline gelmesiyle Çoruh• 
dönmesi bir oldu . 

timQğlunun ilk iti tarlasını ça-
lan imansızı mahkemeye ver • 

mek olmuştu. Kendisi bir buçuk sene 
guri>etellerde gece gUndUz demesin 
silah taşısın, talim etsin, zamanı gel
diğinde yilzbaşıdan tokat yesin; son
~a rüyalarında yemyeşil uzadığını 
gorerek helecan duyduğu tarlasının 
yerinde yeller essin ha ... 

. Yctimoğlu mahkemede bunları bir 
bır ~.tattı: zaten gurbeteldc ge7.e ge. 
zc dılı de bir çözülmüştü ki .. Yusuf· 
e~indc aç bular.ık karnını doyurmak I
çın yanına oldığı uşak, Yetimoğlunun 
mahkemedeki ötüşüne bir karga gibi 
bakıyor: sesini kısmaktan başka çı
kar yol olmadığını görüyordu. 

Yetimoğlu tarlasını nasıl meydana 
getirdiğini, askere nasıl gittiğini uzun 
uzun anlattıktan sonra, nihayet 

- İşte efendim, dedi. ben gurbetel
d~ sililh tutmasını bğreneduraynn, be
nım tarlamı çalmış, gitmiş bu iman
sız .. 

Hakim Y°C'timo~Juna bir baktı: 
- Çalmrş mı dıyorsun; tarlada ça

l mır mı imiş be adam ... 
- Yok efendim. öylesi değil bu ça

lı~ P k.. );ınili, im h<'n kapıyı çekip 
( Scm•ı -s~. ıo su. 3) 
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Fransadaki "Sürete,, polis haf İlJesi L EK~NO_MQ 
:zeytinyağını bu se~ Volfün Maceraları 

Yazan: Volfgang Haynrlh Tefrika Numarası : c ---· ucuz yiyeceğiz 
"Evet, sahiden yapıyorum!,, Yeni mahsulden sonra f iaf/IJ 

otuz kuruşa düşmesi muhtetf. "P~ygaınberlere, mucize gösterdikleri zaman inandıkları halde,! 
bana inanmamakta ısrar ediyorlar! yazık!,, Zeytinyağ rekoltesi bu yıl mebzul . d . . .. l ., urıııı 

mız en tutun a acagt 

Detektif A~ton Volf, Fron
aadan Brezilaya gidiyor.. Razi· 
ycnda Miriyam isimli küçük §C 

kilde, sun'i surette elmas yap
mak iddiasında bulunan Conso· 
nıı arayor ve kar§ısında kuyum· 
cu Lömuvanı buluyor. Lömu· 
van, §Öyle diyor: 

- Bana bir ~ey yaJ>Cll!la:aı· 
nr:; çünkii, ben sahiden aun'i 
surette elmaa yapıyorum! 

Detektifin duclnl< hiik'mesine kar~t, 
kuyumcu, tekrarlndı: 

- l~vet, sahiden yapıyonım ! 
- Culiyus Yemlıer meselesinde 

de salıiclen yapıyordunuz, J..,ömuvan ! 
Ku)-umcu, hu sözii i~itmemezlik

ten gelerek, ayağa lialktı YC işaret et· 
ti: 

- Bu)-unınuz ! Size imalitliane
mi göstereyim! 

Kuyumcu, birlCaç adım attt, bir 
'kapı perclesini nralryarali A

0

§ton Val· 
fc yol nçtr. 

Şimdi ikH de geniş bir snlia"day· 
iMar. Bn salındn birçok soba vardr. 
Soba yıınındn sohn ,.e gene soba Ye ... 
Hep~İ de harıl lıarıl ~:anıyordu; deli· 
şı-tli surette kızgındı. Ilütiin lnı de
mir solrnltır! 

Kuyumcu, ellerini uzattı, ı:ohnlnr 
iizerinde gezdirdi Ye iHklCatle balCan 
polis h"afiycsine, kendisine güvenir 
hir taVJrla: 

- İ§te, decli, b"enim imalatlla· 
nem ... çalıştıgnn yer! Bana inanmı
yorlar. Siz de inanmıvor unuz. Fa· 
knt, emin olunuz., .ki. hen burada 
sun'i surette elmas yaparali, clünyn· 
mn en Iiuvvctli ve azametli elmas 
ı;indik"alarmı sarsmtrya ugratacagrm: 
Jıepsi de , parçnlnnnr.ak, çatll' çatır 
r-atlıyncak, yıkılıp dngı1rıcnklar ! Ve 
tek'rar r:cliyonırn, nütiin bunları llu 
yerden hen yapncngnn: lien, Lömu· 
van! 

denbire, hızla kaldırarak, bir kena· da indikleri otelde kendi8ini bekli· ve bereketli olmuştur. 
ra fırlattı. yen meslektaşı Havarda §Öyle dedi: Yalnız Ege mm takasında istihsal 

Polis lıafiyesinin gözleri kama~tı. _ Vizayet, mühim! Conson, §U edilecek zeytinyağ mıktarmın 30 -32 
Yığın Ylb'lll elmas! Beyaz ''C siyah el· meılıur Lömuvandır ! bin ton kadar olacağı anlaşılmıştır. Di 
maslar, karmakarışık bir }ıalde, ma· - Aman! Demeyin! Sahi mi? ğer mıntakalarda 5 • 6 bin ton yağ 

dır. . 
Bu cümleden olarak bır 

firması alakadarlara ba~ 
memleketimizden mühiıt! 
tütün mübayaa edecejİP1 

tir. ~anm üzerinde kömeleniyordu. - Consonun Lömuvan olduğu sa· istihsal edileceği haber verildiğine gö 
Kim bilir kaç tane?!?.. hi; ancak sun'i surette elmas yaptı· re, bu yıl Türkiye zeytinyağ rnahsu· 'Ficaret birlikleri 

ki!
SiirüsUne bereket; o kadar çoktu gınm Mhi olup olmadığı belli değil! lü 40 ton kadar olacaktır. Bir müddet evvel jhra" 

- Sahi olup olmadri!t?. Yan"ı, sa- Bu miktar, zeytin yetiştiren bir k ~ . .k 
~ k k 1 kişafını temin etme ve rO"'J 

Beyaz ve tıiyah ! Siyah \'e beyaz! hi olmaı:ır ihtimali ele 1ıesaba dahil? ço ra İp memleketler mahsu üne na yasalara müşterek fiyat "'~ 
Karmakarışık, eiynhh, beyazlı parıl· - Şimdiki halde, vaziyet böyle! zaran bir hayli yüksektir. bir takım ihracat birlik1e11 
tılar ! İki renk elmaslar, hepsi bir n· Hiç dei!il~e. hence! Sunu bir "özden İtalyada bu yıl mahsulün ancak 20 ~ k B h ı.ıstl ., .• n y gım yazmıştı . u us 
rada! geçirir misiniz! yi, unanistanda ise 25 bini güçlük ·ık f ı· l b l ,_ Jı b - ı · aa ıyet er aş amı~u1·.:..irv Bunlar, göriinüşe bakılırsa, h"ari· Aşton Volf, kendisine Li.imuYanın le ulacağı söylenmektedir. Söylenildiğine göre, :ı.ı-;..i9 
1iu1iide şeyler(Ji \ 'e gene görünü~e ha· Jiediye ettiği siyah elması HaYarda ispanyada ise kanşıklıklar hala de lacak olan ticaret birliklefll"' 
kılırsa bir hazineydi. IiJyon, mil· verdi. vam ettiği cihetle halkın mahsul ile yirmi dörde baliğ olacak~ 
yar değerinde zikıymet şeyler! An· Jia,·ard, hu fizik meselelerinde alakadar olmasına imkan hasıl olma 3018 numaralı kanun ,t 
cali.... miitelıruı~rs Cenubi Afrika detektifi, mıştır. bütün tüccarların bu i~l, 

Bu sırada, k"uyumcu, hunları avuç· verilen siyah elması iyice gözden ge- Diğer taraftan yeni mahsul, sa- ]erine girmeleri mecburı ~. 
Jıyarak, pannnklan arasmdan, parıl çirdikten sonra~ mülihaza!mı me • tbunluk yağların piyasaya sevkine her birlik kendi bran§ıJlDP 
pan1, tekrar masanın iizerine akıt· rakla hekliyen ''Sürete,, polis hafi· . başlanmıştır. gösterecektir. _.._.; 
tı ve içlerinden hir tanesini. siyalı bir yesinc,: Pek yakında yeni mahsul vemev· t b larP"'" 
elmas par,.11smı Ac:ton Vo1fe u•attt•, B d ~ zmir gümrük am ar . :.-- ~ .. - u, edi, halis, muhlis hir si· ı lik yağlar da piyasaya çıkmı§ bulu - vinçler 

-A,-ucumda alılioydugum en son yan elmastır! Bunda hiç §iiphe yok!• nacaktır. 1 rı 
elmas, sizin kısmetiniz! Bu· da, lıun- Evet, .. şüpheyi mucin Jıi,. bir cihet lzmir gümrük anbar ~ t 
1 ı . . .1 . h • 1• -s Zeytin mahsulünde görlilen bu daresinden alınarak iktıSS :ı 
arın ıepsı gı n, enım eserimdir! yok! . bereket bu yıl zeytinyağım daha u • 1 trı" 
Şalı eserimdir! nu size Jieclı·yem ol· _ Şu lı"alde?. ne bağlandıktan sonra z •·· ... ı 

cuz yiyeceğimize delalet etmektedir. b 1 T'" k" ecl n e~ 
sun. Bir )iatıra ! ''Ha7.ı"ya. n(1 ~ıı·rı·)·am J\ı·· lı · an ar arı ur ıy e e " •' ute ams, taaccüple ka~larını oy· Netekim bir kaç ay evvel 60 kuruşa · tı ı ha 1 h tine 
Si"nh Elması,, di)·e nnlatahilir~inı"•, natıyordu.· b sısa o an an r ar a __..,, 

J ~ ~ satılmakta ulunan zeytinyağının ki Sa d f 1 ahlP"·· 
Eğer "Liimuvan siyali elması., diye - Ancak·, üzerinde mn'i !'urette Iosu 35 - 40 kuruşa kadar inmiştir. b"n ı·e a a ıfi~aln m azotls 
vasıflanclrrmakla heni yiik"sek tevec· imal edi1dii?ine delalet edehileceli Al k d 1 - v da on ın ıra sar ye ml rıııfı 

"h·· 1 ~ . a a ar ara göre; zeytin yag müteharrik bir vinç a ın 
cu unfüı~e maz ınr etmek istemrzı;e - lıir bı'r ize ra·tlanm or "'"' 
niz ! -s ~ ry ha 1 O kuruş kadar inecektir. başka 9 bin lira ile de U"'Ür· 

- Mutlaka belli olur, demek? ed' • ·ıt ·k · lınrnı~ 
Fransız liuyumrunun rterin bir re· Zeytinyağ ihracatçılarrna bir Y 1 mgı rı vınç a 

1 .... - Hiç belli olmaması kahil mi? k lık larm dördü gümrüğün i~ I< 
',·;rlafn!ba uzattıgt elmaı;ı nlan ~\§ton İman elinden çıkrşm Jıerhangi bir olay nulmuştur. 

o , nnu pannakları nrasmda te • • · ·· ·1· k Ih r G" lh' 1 'Al d 1 · ,. dd ızı goze ı ışecr e ette. oze çarp· racatçı ara manyaya gön ere Diğer üç elektrik i vın,. 
~e "h_iitlde evirip çevirirken, f,ömm•an ma~a hile, g<>ze ili§ecek! Bu, terte • cekleri malara mukabil kredi verilme dış kısmındadır. 
ıstı 7.a lln kendini alamadı: • f k h } ·~ ) • • h 1 b J .L 30 mı:r., a at am, ta m ur sıya e • ğe aş anmıştır. Her vinc dakikacuı. 
li - Sizin i"çin sadece lnıgiinün hir mastır! Tnhiatin ~aheseri; [ön · Fındık, yumurta, yapağ, tiftik, safe kate~ekte ve 750 k~ 

abra ı o1mryahilir '<le! İst~diiHniz mn def;iJ ! . . .. .. .b. d d .. bı"r yu··ku'" nakı"l vasıtası ..... 
1 ~ r ıncır, uzum ve yaş meyve gı ı ma • ... 

müte ıassrsa gö~terip muayene "e tet· - Halbuki, im:ıliithaneeinde hun- Clelcre yüzde 7, 5 üzerinden kredi ya- tedir. a.Jt 

kili ettirmek, - m~slek iraln - Jıakkı- Iardan dolu! pılmaktadır. Bu suretle muameleler il" 

mzdrr. Fak"at, varacai!rnrz netireyi H ' B d h 1 k"olaylaşmış bulunmaktadıt· 
h •· - a.vret. u üzen az ıerif, Zeytı"nyagv mahsul'· · · · d" en ,imdiden size müj<leliveyim. Si· . u ıçın şım ıye . JI 

''B h'd k • o kadnr elmasr nereden ele geçirmiş kad_ar yüzde 12 faiz kabul edilmi.ıti. Mersın" den on beııı. gu··n i~İJll" ze u, sa ı en yii sek kıymeti lıaiz :.:- 3' ,. 

bir siyah" elmastır., diyecekler! acaha ?. fakat bu yıl mahsul bereketli oldu • ihraç edildi JI. 
S 1 - .MCiOele ! Yoksa.... bir ilitimal ğundan, ihracatımızın kabarık ol;ca. .,. e S:.l onra c a, kı kıs giilerC'k, s<falerİ· . · Mersinden bildirildigı .. o.~ 

T 1 k. 11 r e r ı: 'd 1 k hatıra gelivor. Birkaç tanesi böyle ğı gözönünde tutularak ihracatçıla - 1 or rn sa ·a ı, u aK te CK a am, ne şua ayı attr: J çen ayın ikinci 15 günU .,,. 
ıı · · l 1 de, dij;erleri alelide cam olmaııın? mmzın istifadesi iç.in bu miktar fai - O •·•ıv " crmı so >n arın iizenne lrnstrrdt: . - Eğer arzu ccler~eniz, Pariste 0 sinden Kıhnsa 113.90 ~ 

· b • Ben. sade ~öylece ma.n üzerinde ıı;ör· zin yüzde 7, 5 indirilmesine çalışıla- 1 .t-!ft 
- Nnı;ıl. ki Arfimed, Knrtncadan l . ~ ı.şi~ iç yüziinii meydnna !:ıkarmak düm ! caktır. talyaya 494.45 kilo ~ AA 

aynayla gün~in kızgm ıiyasmı ali- ı~ını sıze ha,·nle eden Şt>finize yani 4940 kilo çavdar, ltalya}'3I Llk 
~ k 1 Jk' 11 "s·· t • l 1 ' · - Olabilir! Bu iş ile bizzat iktisat vekaletı' ı ı f ı ·ı JOI OV" ettırcrc < iiQmnn ye en i erini ça· ""'.urc e .. nın onorn l t:efi Şer Miisyö o yu a , ngı tereye '• !lı! 

t k · 1 d l G l ·· .. ı ·1· · - Fakat, ... olmryahilir de! müste~arı Faik Kurdog"'lu meşgul 0 }. Sa 1 48 689 '/.'"~ rr tatrr Ya ·tıyse, len c i;,_. e ratır ı~ar< a goture ıı ır:::.ıniz~ Lönmva· arpa, vyet ere , .• ,..l 
ı> ı: r B" h · 1 1 maktadır. R ·ı !" çatır snlıici elmns sindik"alarmı ya· nm lıenüz ~a~ olcluğn, yaşadr~ı ,e ya- - ..... Yet. ız u Jj e e 81! r suret~ omanyaya 28,750 ki o 

knr.agnn. Yakacak: ,·ak.ıp kiil eclece· şıyacağr, ''ınur.izc · ideali,, ;i hiitün te meşgul olmayı g()z önünde tutma· Amerika bizden tütün almak istiyor nsa 32.770 kilo fasulye, 
~iın. Kül, ... hir yığın kiil, A"şton d.iinynya tanıtıp enine)"· soııun<la lıer· lıpz Bunu aklnmza koyduk. ya? 8.228 kilo mercimek, fts oJıııfl 
Yolf! kc .. e pnrrnak ı~ırlacağı lıavatli iyle .A~ton Yolf, gülerek, göz kırptı: Eğeden alman malumata göre; tÜ· altmış yedi bin 870 kilo ~r, 'tJ 

Poli-: linfiyer;;İ, ~(izleri parıl parıl birlikte! - Sanırım! Bunu akhmıza koy· tün satı§ları tekrar inkişaf etmeğe giltereye 50.000 kilo noh 19T 
yanan Frnnsıznı hu siizlcrine giilme- D~tektif, şiıı~diki halde Jnırada ya mak', elde bir! Zaten • meslek icabı· başlamıştır. 30,000 kilo kepek, Mr!'r; ~jlO 
mckle l>er;-her, <lııclnkları l!Ct1J1ıla gii pa,·agı hnşka lnr şey olınatlığı netice- backa na!ıl ]1areket c.tmerniz uv.~un inhisarlar idaresi Seferihisar mm • çekirdek içi, Sudana 600 ~ 
1 i.imr;cyir; falenerck, müstelızi },ir tn· ine Yararak, ~nzik ,.e cömert kuyum düser ! . ~ takasında mübayaata ba§lamı§, Ak • Suriyeye 119621 kilo k'_.fl'Jı 
'rrla sordu: cuya veda ,,,ettı. Onun zarfında kapı- Hnvard, takıldı: hisarda da ehemmiyetli satışlar yapıl Japonyaya 62980 kilo fj;,o"' 

- !~önmvan. elleriniz yanmıyor ya kadnr ug;nrlnnnrak, atma bindi, a· - Lömm·andan hu kahil dalia bir mı§tır. manyaya 4.473.640 kilo 
nı11? tmı Hazi.ye.nda firiyandnn çıkıp, liayh hediye kabul ederek, mescleYi Diğer taraftan bu yıl Yunanistan· edilmiştir. •'ıf1, • ...,if 

- E11rrim mi? Hayır! İşte, Jrn1'r- P11eblos ıstıkaıııetinde dürt nala koş· aklmuzdan çıkarmak! • da tütün rekoltesi noksan olduğun - Bu suretle on beş gll , .. 
nıı, kızgın sol1alnrı yanırm·nn elle . turdn ! - Ve kendisini temiıe çıkarmak! elan Yunanistanın en iyi müşterilerin 223 iı5B liralık mal ihraÇ 
riıulc tutuyorum. Tnsıl. ki im miim· .Aşton Volf. Pııehlosa gelince, ora· ( .Arka.aı 'L"Or) Ö:m olan Amerikanın da memleketi· lunmaktadır. 
ki.in oluvorsa, suıı"i surette elnıaı; I·-------... -...... ________________ ._. ___ .... __ ..., ________ ,...._.,,,.,._ ...... ..,.. __ ,... ____ ~ 
Ynpmak ıln miimkiin! Ren, r ... İjrnuvnn 1 Vaytenek §atosımdaki biıyük Edebi Roman : 48 -------- Yazan: Maks El DUn kendisi o kadar~~ ....1: 
lıu lın~arrvı gii~terrliın. Başarıyı ela ne 8alonda, Ilans Georg, çingene h":tZ G sait davrandığı h:ıldc, z! ... ı 
elemek? fncize .. i! Roçika ile dansediyor. Karısı SEV İ U VAN 1 N C A •• ni o kad:ır b:ırid uznld 'ciı".f 

Knvuıneıı, h~şnn salJatlr: Gitta, Roçikamn Hans Georga Neden böyle yapıyordtJ 9 ~ 
- Fnk:ıt ne ·azı1< ! Pc) ganıhcrlı>· 1 

teslimiyetle sok·ulmasrnı ve omm Hans Georga gelince, o, Gittanın o- Hans Georg, canı sıkılmış ve kendi buki Hans Georga, kal'
181 ~; 

re. l"lueizc ~ö ter<likleri znnı"n 1·n"ıı· ela ringenc kızın gözlerine istekle "d haf larda lccndisi için da_ha. ~tH• d 
. .. .. r dasına enaince, içerı en if bir hıç- kendisiyle §iddetli bir mücadele halin- Gı ..... 
dıkları 1ıalılc.- hnnn ir.anmnııınkta r- ba.Tı.~ da1dırnW1ını seyre, uzun kırık işitti. Kapıyı açmak istedi, fa- besliyor gibi gclmiştı. ~ 
rar edivorJar! Yn?.ıl· ! müddet tahammül edemedi. Salo- de, yattı Ye ertesi sabah günün ilk I· defa cidden muhabbetle ~ ·~ kat kilidli buldu. Bunun üzerine kapı- e 
. - O kadar uzağa gitmeyiniz, 0 1 

nıt tercktti! nın arkasından sordu: eığı odasına girdiği zaman da, gene si de eskisinden daha. 0 
• ...di 

kadar yiikseklC're nı:;nıarmız .... Ye 0 Müdahale etmeksizin, olan, bitenle- _Rahatsız mısın, Gitta? öyle cansıkıntısı içerisinde yataktan tonla aksediyordu. Ve şJY., 
kadnr yiik;;ektcn ntınnymız, T.iimu-

1 
rin hepsinin farkına. varan kaynatası, Gittanın kapıya yaklaştığını duy- kalktı. Suratı açık bir tavırla. giyindi, bire gene o kendisine ,t1 ~ 

Yan! ~imdi çingenelere eliyle bir ~aret ver· du. Sualini tekrarladı neşesiz kahvaltı etti, av tüfeğini ka- kadın rolilnü oynaIJlJŞı 1" ~f 
- Ren..... di. Keman sustu. Hans Georg, hayret· - Hasta mısın, Gitta? yışındş.n omuzuna astı ve §atodan reddedici ve- hissiz ta"'ff cP._. ~ 
- Siz, biraz dalın mlitc,·nzr olu • le arkasına baktı. Karısını artık sa - ' Şu cevap, aksetti: t fi~~ 

r rıktı. Şö·yıe bir kır gezintisinin can - Yoksa yoksa Git s. 
nuz. londa görmeyince, Roçikayı durduğu -Hayır, yalnız pek yorgunum! ~ ·· U 

- Tc' ·ızı ı?. tılı. ,..,.,,.t! Fa1;:"t, lııı. ·c-de b a.ktı ve y 1·ne do··naü K . t. sıkıntısını giderecegıv'ni dücıündü. zı kıskanmıı:ı rnrı-'dr? pe .J""./ 
• ._ , t.. :i • ır er · ·ocası, rıca e tı: :t "' J ''' 'I'~ 

cJlerinılen l>ir Fev ı?;clmi\'en fon ile- _ Gitta nereye gitti? _ Aç kapıyı da içeri gireyim! Aydınlık bir kış günüydü. Fakat kendi kendisine soru~, ~ ~ 
rin riynsr. te;r-IJi.::idir. Halhnki he· - 1ııtimal kendisini pek iyi hisset- - Yalnız kalmak Isteyorum .. gece- Hans Georg bugün buz ve kar altın· se, Gittarun benden bit ~ _;I 
niın,gurnlnnrrı:n·n Jııık1aın 'ar. lfc.ııı mcdi de, oda.sına. gitmlş olsa gerek! ler hayır olsun, Hans Georg! da parıldayan tabiatin farkında d

0

eğil- dığına nlnmettir!,, dUiO:,,~ı 
de ycrıleıı ~ii~c knılar! Git bir bak, Hans Georg! Kocası, "beni kovuyor!,, diye ho- di; orman ve tarla ii7.erine parıl parıl de bir an durdu. ya}lud _, .. ~ 

Detektif, hir f,ım•n Folıalarn. bir Hans Georg, dişa.rıya fırladı. Ba - muroanarak, kendisini derinden yara- şua demetleri saçan keskin ışıklı gü· dece Jmdınlık gururtl ~ .J 
1'11} unH·umın yann~n·rııı cilc>rinc l•n • bası, çingeneleri uğurladı, kendileri- lanmıg hiseetti. Çingene kıza kargı al· neşi görmüyordu; sadece, Gittayla an siycti rencide edilmiş Jı~ 
k'ark'en, Löııım :ın, hirk:ıç :ıılıınla gc· ne büyükçe bir banknot uzattı ve a- dığI vaziyetle kUUJmı gücendirdiğini laşmak hususundaki öyle utandırıcı ~ 
riye çdd1rrek. imali'ıthaneniıı ılip tr-· damlarına da, onlara yemek verilmesi- ve onun kıskançhğmı tahrik ettiğini.. bir tarzda boşa giden teşebbüsUylc pılmıştı? Kadınla.rJll 
rnfmcla.clnrnn hir mn;;aııın üstünılcki ni ve gece §atada yatacak yer temin en uza.k bir ihtimal olarak bile aklı- zihni meşgul, düşüncelere dalıp gidi· kim anlıyabilir ki?! (J.f;'A.. 
ifrliiyii n~ul w:ul f.:c>kti ve ı=onra lıir· olunmasını tenb!h etti. na getirmedi! yordu. 
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4 - 4 berabere kaldı 
~l"'ter Beykozu Güneş Eyibü 1-5; 
~f Clda soıevm'anivevı 3. 2 yendi 

7 opkapı J-1 berabere kaldılar ~ 
kad,k· lstanbulsporla 

~ı.._-~ dokoy stadvom d .. .. ~. Uz b' ~ un a gunun son 
kg'. onün~:c yakın bir seyirci ka 

~- t.ıhıpJe . Galatasaray Beşik -
"<lat .. rı ara d tıı UÇc 

0 
sın a oynandı. 

~la aya takn kala ba layan bu kar 
C 1~· ırnlar şu kadroları ile 

ilıqt 
rı, asaray. H 
l, S··~Ustaf · .. ızır - Selim, Su-

cl. t.ıley.... a, Üstün, Fazıl - Nec 
·•ıan B"I ~ik ' u end, Haşim, Dan 

Usll'' taş : J\ıt 
iı!v 11 ' b.f chmet Ali - Hristo 
•f tı.tı ' "ı at B .. 1 d • . ' rlakk ' u en , Feyzi -
~k r, Muzaffer, Şeref, Eş· 
Caı cm Ista 
~ tı.tllsatayJ~ulspo_rlu Sami idi. 
i~ ?niis barın bır hi.icumu ile 
~·~ten sa akada ikinci dakika
i ,;:Ytı.tı iist~rı Kırmızılılar hiç u -

"'11:·· unl"kl · · t 1' U "c 6 
1 

u erı. elıne geçirdi. 
,.,,7ccisiniıı gfi ::el bir 1.~crtarı§ .... 

Galatasaray ıw 

~~~alay ncı dakıkalarda birer 
~~ ~alaıa:n ve fakat istifade ede galibiyet golünü atabilmek için can· 
~~d ıt de araylılar 1 O uncu da la başla çalışıyordu. • 
i\~ljn atf.~naltı kazandılar. 3j inci dakikada Galatasaray anı 
tı. lı kale · ~ bu ceza vurwıu bı'r akın yaptı ve merkez muhac. im 
~ '<. • sının •. .. d ::>" ""l~ı~ci da • ustun •n avuta Bülent yirmi metreden topu Bqık • 
~ • chlll kıkada Bülend ve tas kalesine savurdu, Mehmet Ali 
~e tae: Ali ile kar§I karşıya pl~njonla kurtarmak isterken elin • 

g?nen gol yapamadı .. den kaçırmıştı bu defa Haşim yetişti 

ret takımının beraberlik golünü yapa
rak devreyi 1 - 1 bitirdiler. !kinci dev
reye Fcnerbahçe bUyUk bir hızla baş
ladı ve hemen hakimiyeti tesis ederek 
hakemin de işini kolayI:ıştırdı. 

Bülend ikinci Fikret üçüncü Bülend 
dördüncü Orhan beşinci golleri yapa
rak Fenerbahçeyi 5 - 1 galip vaziyete 
getirdiler. Hakemin idaresi zayıftı. 

['1 14 .. ve Galatasara)'In dördiincü sayısını 
):.İ\ Un " d · ~ ı.ı k cu. akikasında Hnşi· kaydetti. Şeref Stadında: 

d~ ~ol alesıne attığı bir süt Hiç ummadıkları bir mağlubiyet - -
..... eiiıı Per~~a ç,.rptı. Hakem bu• ten yine ümit et.nedikleri bir bernber T opkapı : 1 

·•q ~t:'lt "'u ı ve Necdet bu defa likle çıkan fakat tekrar maçı kaybet-~ P....;~~ 
80

1:;' !.aparak Galatasa· miş bir vaziyete giren Siyah Beyaz· Jstanbu/spor : 1 
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··ıec ı. ar zayıf C 1 t onlar da dördüncu go edrı~ıdyap 
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dakı'kayı Oyunun ı'lk devresi mUtevazın şc ı 
"- 'l:tı rnın ikinci golünü d - .....- O (,_'il}~ ~~laş],Ja yulncuları son 1 u bulamadılar. de devam etti ve tstaı;ı~uı.sporunb 1 ~ 
'11 ı.. o

1

td tın b 'k· • at atmanm yo un d t:' _ k galebesiyle bitti. tkincı devre aş ar 
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1
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" ş • . aşım, u en '.. .. "-ref, Hakkı kip takım muhacimlcr n en . ırısı~e 
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1 
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".ı.1 1'l1h .... t .. 
1

&cne Sarı kırmızı- Dün FenerG çe b' . . . . 1 _ 1 nı'hauet bulan oyundan sonra, 
. ~ rn J .... 1 1 fak ııışnıaıarınm ırıncısını ~ 

• r ~ eyecek k at ilk kısma küme karŞ: eeykoz yaptılar. Ta- (Sonıı: 10 ncu sayı/ada.) 
,~Ilı~ •dar yava§ baı· Fenerbaho;e •ın idaresinde oy· • 
' ~k 'k kımlar Feridun J{ılIÇ .• 1 

~ 1 
ta" hı ada Üst" nanan marıt. rıktıklatı zaman şoy e 

' ~ ill ~ U uste tazelenen Y- :s 

ı~ .1
1
ott. &lacdu~Iarından birinde dizildiler. .,ıa· s •ı l\Q e ıg E. nasamc{• ın - e-

3 tu d tnin } topu Bülent Be· FENERBAHÇ A lel'dis Mehmet 
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1
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ı\~ ~ada Şcruş~ ıle ıkinci, üç çın ilk golunU ).a;,e gürUltUlil oımaga 
t k~~~lllta ta~cfın l~~I: direğine oyun sert, faul~ otoritesiz olması 
~ ~ tıQ~~drlar. rlan uçuncü gol· başladı. :Hake :cuJarı sinirlendirdi 
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.. Hindli ve Hıiscyin miisabaka dan cvveı .... 

T ekirdağh, Hintli 
dakikada yendi 

• 

Bir aydan fazla hir zaınand:ınbcri 
f tanlıulda lmlnnan Hindli pclılh an 
Fazzal diin ii~leılen sonra Taksim 
stııılyomuncla on mü ahaka-ını Tür
kiye hıı,.pelılh·unı Tekinlağh Hii e-

yinle yaptı. 
Staclyomda giirc:.ten e' vel futhol 

müsalınka ı olıluğundan k:ıpılar açıl
rnamı,., halk dışnr<la lıcklcıııc) e unfln-

:ını~tı. 
Saat on heşte nihayet kapı açıldı. 

iki genç p lı linmclan Kıırnmiir elli 
Alıınedin ınıırosn yırtılmca ~iirc.,. ~ ıı
rı kaldı. Hu 'a7.i) et karşı-.ında lıera
here ilan edildiler. 

Dördü çcyrrk geçiyordu. Orfa ha
kemi Cemal Hindli ile 'f l'kinla~lı 
Hü-eyini ringe dn,•et etli. J:,' clii penı 
beli beyaz mayo u ile 1Hi~e) in. onu 
takihen '1e y<')I iirtii ii ile Hindli 
Fnzzal s:ılınya çıktılnr. Hindli <'U<'rİ· 
nin parııınk uclnrını kalılırıp ) ere 
eğilerek luılk1 ~clfıınlndıktan sonra 
ringe çıktı. Jliiı;ı·yinl<' ymı)anu resim 
çıkarttı. Trilıiinlerdı--1 i hiıılercc lınlk 

(Sonu: 10 ncıı sayı/ada) 

Fakat sokııfta biriken halk hirdcn 
]1iiruın edince içercleki turnikelerin 
önü tıklım tıklım doldu. Bu arnıia 
hcda\'a girmek j tiy<'nlrr de göze çar 
pıyordu. Zalııtn nıeımırlarmın intiza- --------------
mı temin etme ine ragınrıı stadyo
mun orta kapı ı kmldı. Binlerce in· 
snn içeriye dıılclı. Sahada ring heniiz 

A'nkaradaki lik 
maçları 

kurulmaya hn~lann~u. 
Bu iş yarını ııntten fazla iirdii. 

On altıya çeyrek knln ringe Knracn· 
beyli İ mnil ile Knrıımür elli Alımcı 
çıktılar. On hcş clakiko giir,\eceklrri 

ilan eclildi. 
On iiç dakika çok sıkı giircşcn hu 

ikinci küme 
maçları 

Anadolu hisar- Fener 
yılmazı, Hilal de (;a
tala Gençleı birliğini 

yendi 
Şeref tadıııd.ı o) nnnan ikinci kii

ınc maçlıırmdu ı\na(lolulıi ar, geçen 
senenin ikinci kiinıc ~anıpiyonıı Aıııı· 
ılohıhi ar Fcn<'n 1 1ıııuıı :~-1 ycıuli. 

Kıı nnr>asu j)~ Oa' mlırnşa ·ara<:ındu 
k

. l' ı ıııaç ılu ıkr hir ınaçtan onra 1-1 
herahere knldılıır. 

Kndıkih·iiııdeki ikinci kiinıc ma· 
çıncln i c İlilfıl Gıılota Gcnçlrrhirliği-
ni 4-0 mn~liıp etti. 

Bnnılgücii sahasında 
Diln heyecanlı maçlar 

yapıldı 
Kesımpaşa ile Davulpaşa 

berabere kaldll 1r 
Dün Bakırköy Barut gücü sahasında 

Alemüar spor kulubilc Barut giicü (A). 
(B) ve genç takımları arasında yapılan 
maçlarda, genç takımlar 0-0 berabere 
(B) takımları 1 -1 berabere kalmış çok 
heyecanlı olan ( A) takımları maçını Ba· 
rut glicU hakim bir oyundan sonra 
3 - O galip gelmiştir. --

An)mra, (A. A.) - Bugünkü lik 
maçları, futbol sahamızda, bilhassa 
milli küme için, iki yıldızın parlamak
ta olduğunu göstermiştir. Bunlardan 
biri eski tanıdığımız Harbiye takımı
dır ki buraya geldikten sonra çok 
muntazam çalışmağn .b~lnmış ve bu
gün icin cekinile~k bir kuvvet oldu
ğunu göstcrmi§tir. Diğeri Muhafızgii
cüdür. O da birkaç senelik hafif bir 
tevakkuf devrcsl geçirdikten sonra 
ciddi ümitler verecek §Ckilde kendini 
toplamış ve bugünkü maçta Ankarn 
şampiyonunu 4 • 2 yenmek gibi bir 
muvaf!akiyct de göstermiştir. Bu ıki 
takım bu sene milli küme namzetli~i
ni Ankaragücüne ve Gençlcrbirli w ine 
karşı adım adım müdafaa dccck ve 
kim bilir belki de onların yerini ala -
cnklardır. Bu küçük mukaddimed n 
sonra yapılan maçları hulfısatan an-

latabiliriz. 
Muhafız ile Ankara Gücü arasın

daki Hk maç birinci devresinde çok 
sıkı bir şekilde cereyan etli. Derhal 
söyliyclim ki Homdidcn ve bilhassa 
lakımın bclkcmiği vnzüesini gören 
Semihten rnahnım olarak orUıya çı
kan Ankara GUcU bu devreyi, Eıneri 
de kaybederek on kişi knlmasma r. ğ
mcn, çok sıkı hUcumlnrla g çirdn 
halde Muhnfızın 35 nci dakikada pen
altıdan yaptığı gole mukabele cdcmi
ycrck 1 - O mağlup bitirdi. 

1kinci devrede :Muhafız 17 nei ile 
20 nci dakika arasında üstüste 2 gol 
daha çıkardı. l<'akAt Anknm Güçliiler 
de evvela pcnnlhdnn bir ve onu miitc-

(I.Ait/c>ı sayı/ayı çrnirini:) 

Taksim liki 
maçları 

Yen, Şişli Arna,..ut Ö~'önU 
y _ndl.Galatasaray Pera ne 

berabere lca:dı 
I>iiıı alınlı Tnk im tmlırıdn O) n:ı

nnn Tnk im liki nıntl.ırıııdn , eni 
·.i~li Arıın,utkö)iİlliİ 6-0 )C'lllllİ tir. 

Likin ı·n kmw•tli ıukıın ı Pt'r.ı ilr 
knr 110-:an Galata.ınr.ı) t.ıkımı nrn 
snulnki ınnç tin O O herıılıcrlikl<' lıit· 
mi~tir. 

Enons talnmı şPhrl· 
miza geliyor 

Yunnnistanın Enonsis klübü futbal 
takımı şel:cr bııyranıındn iki maç yap
mak Uzcre r.ıehrimizc davet cdılmiştir. 

Yunanlı futbolcu!. r 1stnnbulda Fc
nerbahçe ve Güneş Jduplcriyle karı:ıı

laşacaktır. ı\t~ betab · haklı olarak oyu teşvik etti. 
~ b'~dı, .,.o ere olurca oyun . t' c ısyana ı:1•~i ı p ik. k 

1 
ve bınne ıc man zaman yarı-

l> 8eli ı a e arasında Bu devrede 0 Y;Pn ~l }c.arşılaştı. Fik-
Yor' he._..· .. ·'--"'~ı:_a.a__u;:ı._ kalmak tehJılteSı e ~~~~~--~·---~----~ 
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Tayyare hücumların
da ahnacak tedbirler 

(2 nci sayıf adem devanı) 

bir memleket halkı üzerinde gerek 
panik tevlit etmek, gerek tah~ip h.u· 
susunda bir çok yararltklar gosterır· 
ler. 

Tayyare hücumlarına karşı alı • 
nan müdafaa tertibatı yerden veya 
havadan yapılır. Yerden }apılan mü 
dafaa. top, makineli tüfek, zehirli 
gaz ve mikroplara karşı olman tedbir 
lcr ve düşman tayyare filolarının gel 
mckte olduğunu haber verme terti· 
batıdır. 

Müdafaa temin edebilmek için 
haber verme tertibatının çok mükem 
mel olması icabeder. Haber verme 
tertibatı ne kadar mükemmel olursa 
müi:lafaaya hazırlık da o rıisbette ça· 

buk olur. Havadan müdafaalarda düş 
man kuvvetlerine karşı çıkarılan ba • 
lon ve tayyarelerle yapılır. 

T ayyarclerin sürat ve çevikliği ta 
şıdrğı yüklerle zırh ve emniyet terti 
batına bağlıdır. 

Bir tayyarenin vezni ne kadar a · 
zalırsa sürati de o nisbette artar. Me 
sela; yarım ton yükle 1 500 kilomet 
re yol alan bir tayyare iki ton yük· 
le (800) kilometre yük alabilir. Bi · 
naenaleyh tayyarelerin taşıyacakları 
yük ile,.gi.iratleri maküsen mütenasip 
olduğu görülmektedir. 

Maküsen mütenasip olan sürat na 
zarı dikkate alınmazsa son zamanlar 
da bir tayyarenin vezninin onda do· 
kuzu kadar yük taşıyabileceği tesbit 
edilmiştir. ı 

Yükselme kabiliyetleri de yine 
yüklerine göredir. Bir tayyare azami 
6000 - 7000 metre yükselebilir. 

Ve 2 - 3 saatte havada kalabilir. 

yin edilir. Tayyareler tek başına harp 
edemezler. En ufak ve patruy deni· 
len gurup üç tayyareden mürekkep · 
tir. 

Jki p:ıtruy bir turup ii; patruyda 
bir Staffel teşkil ederler. işte tayya· 
reler böylece toplanarak İ§ görür. 

Tayyarelerin göreceği işler gide • 
cekleri hedeflerin zayıf veya kuvve~ 
li olduklanna bağlıdır. 

Zayıf müdafaa t~kilatı karşısında 
tayyarelerin fazla yükselmeğe ihti · 
yaç hissettikleri gibi bombalarım da 
istedikleri şekilde isabetli atabilirler. 

Fakat kuvvetli hedefler karşısında 
yüksek uçmak mecburiyetinde olduk 
lan gibi bombalannda da isabet aza
lır. Binaenaleyh taarruza geçecek tay 
yarelerin bu hususlarda keşif ve av· 
cı tayyarelerinden malumat almaları 
icabeder. 

Keşif tayyareleri muhtelif vesait· 
le tahrip edilecek hedefler hakkında 
malumat verirler. Gece ve gündüz 
bombardıman tayyareleri birbirinin 
mütemmimidir. 

Gece bombardıman tayyareleri a· 
ğır ve aüratlidir. 

Gündüz tayyareleri ise daha hafif 
ve seridir. Gece bombardnnan tayya 
releri fazla bomba taşır ve fazla it 
görmekle beraber uzak mesafeye git 
mez ve uzun hava muharebelerine 
giri~mezler. 

Gündüz tayyareleri ise daha seri 
olup az bomba taşırlar. Refakatleri • 
ne avcı tayyarelerini alırlar ve onlar 
la birlikte İ§ görürler ve uzak mesafe 
lere kadar gidebilirler. Binaenaleyh 
tayyarelerin envaı ve görecekleri it· 
ler hakkında hülaaa olarak bu kadar 

Canbazhk oka
dar kolay değil 

lp ilıtilnde binbir hünerlerini c6rdil· 
f'ilnil• akrobatlar nnnettiğinls kadu 
pek kolay yetipnezler. Mnleie ilk 
bqladrklan dakikadan itibareıı uyı· 
ıız tehlikeler içinde çahprlar. Realmde 
cördüfünUz bir kadın cambazın, mideıi 
ilıtüne çıkan ve herhalde kendiıinden 
kilo itibarile de çok fula olan bir yUk 
altında neler çektiiinl düıUnilnüz. 

I 

Bu cambaz kadını yeti1tiren 8fret-
men diyor ki: 

"Talebeınin karın adaleleri uf lam
laıınca, üzerine çıkar ve ayaklarımla 
bu adaleleri daha çok uğlamlaıtm· 
nm.., 

Onun için hava harplerinin plan ve 
mesaf cleri tayyarelerin bu kabiliyet· 
leri gözönünde bulundurularak ta -

malumat verdikten ııonra atacaklan -----------------
bombalar hakkında da ayrıca yaza • Balkan Devlet Banka 

akip Musanın a atıJJ_e Jkincl golü yap 
tıı~. ViizlyeL 3 .. 2 olduktan sonra 
Ankara GücU iç.in biraz ümit görünür 
gibi oldu ise de Muhafız Gücü son da
kikada bir sayı daha kaybederek sa -
hadan 4 · 2 galip vaziyette çekildi. 

Bundan sonra yapılan Harbiye - Gü 
venspor maçı birinci devrede 2 - 2 be
raberlikle bitmişken çok üstün oyun ı 
çıkaran Harbiye tazyiki ile ikinci 
devrede 6 - 2 Harbiye lehine neticelen
oi. 

izmirdeki maçlar 
İzmir, (A. A.) - Lik maçlarına bu

gün de devam edildi. Havanın çok gü
zel, maçlarm çok mühim olmasına rağ 
men sahada çok az seyirci vardı. -

1Ik maç !iğin en kuvvetiilerinden 
Alsancak - Sabık altay - takımiyle en 
zayıflarından biri olan Demirspor a
rasında yapıldı. Demksporun birinci 
devrede attığı yegane gole mukabil 
Alsancak üçü birinci, yedisi ikinci dev 
rede olmak üzere 10 - 1 kazandı. 

Bundan sonra Doğanspor - Sabık 
Göztepe - ile YamanJarspor - sabık 
Karşıyaka - takımlarının karşılaşması 
'daha bUyUk bir alaka ile seyredildi. 
M&Ç baştan sonn mÜtevnzin bir §ekil
de cereyan ettikten sonra Doğanspo· 
run son dakikada penaltıdan yaptığı 
golle 2 - 1 onun lehine neticelendi. 

Son maç giirıiln en mühim müsaba
kası idi, Bunda Üçok ismini almış o
lan sabık Altmordu ile İT.mirspor na
mını Atcşspora kalbetmiş olan eski 
maruf takım karşılacııyordu. Başlan
gıçta bUyilk bir enerji B!lrfedcn Ateş, 
ilk dakikal:lrdn ücok kalesini tehdit 
ctmc~e başladı. Nctekim Ustüste yap
tığı nkınlarm birisinde oyunun ilk 
golünü kaybederek devreyi bu şekil
de, yani 1 - O galip vaziyette bitirdi. 

İkinci dcvrcve ayni enerji He baş
lamak sırası Üçoka gelmiı:;ti. Bunun 
neticesi olarak soldan bir akınla daha 
ilk dakikada b<.'rabf'rliği. ve n son
ra ikinci ve ücünrii g:-ıl' .. ri k":det . 
mcltte gecikmedi. 

Bu suretle galip vaz'yt tten mağlu· 
biy te r;cçen At.,<"iiler yılmadan oynı
yorhr, ve vaziyeti kurtnrmağa çalı;;ı
yorl:ırdt. J3ı. didi"'me esnnsrnda ikinci 
sayılnrmı dı bir rczı \"Jr:.ı~:.ından 
kaybedince oyun birdenbire çok heye-

... mUdUr ler l cagız. 

.Zııaat Banlt11sı hesa
batını tetkik edecek 

heyet 
Ankara 21 (Tele fonla) - Ziraat 

Bankası hakkındaki bir kanun mu -
cibince divanı muhasebat, iktisat, ma 
liye, ziraat encümenleriyle ba§ve • 
kalet murahhaslarından mürekkep 
heyet yarın 1 S,30 da toplanacaktır. 

Ruznamede, bankanın 1936 yılı 
bilanco hesaplarının tetkik ve taadi
kı safi karın arzedilen şekilde dağıtıl 
ması, murakiplerin 193 7 yılı ücretle 
rinin tayini var~r. 

Tenzilatlı klJğıdın tev
.zi kararnamesi cıktı 

Ankara 21 (Tele fonla) - T enzi 
latlı gümrüğe tabi gazete ve mec -
mua kağıtlarının tevzi kararnamesi 

vekiller heyetinden çıktı. Tevzie gi· 
ren gazeteler ve mecmualar ıunlar • 
dır: Resmi makamlarca teşekkülü 
hususi kanuna bağlı müesseselerce, 
gazetecilikten hll§ka ticaret §irketle -
rince, mali müesseselerce çıkarılma· 
yan, miinhaınran ilan neşri ve rek • 
lam maksadında olmayan tenzilatlı 
kağıda basılan gazetelerin on bin 
nushasmdan fazlası tevzide hesaba 
alınmamaktadır. Hazirandan itiba · 
ren altı aylık müsaadesi birden veri· 
lecektir. 

canlı bir şekil aldı. İki taraf da sık 
sık gol vaziyetine geçiyorlar, fakat bun 
lardan istifade edemiyorlardı. Nihayet 
daha tecrUbcli oyunculardan mllrek • ı 
kep olan Üçok, seri bir inlfle, dlSrdtın. 
cU golU de Ateg ağlarına takarak ma
çı 4 - 2 galibiyetle bitirdi. 

Geçen sene bir araya gelmek lçln 
isimlerini terketmek mecburiyetinde 
kalmış olan İzmir klUplerlnin bu aene 
e:ıki mevcudiyetlerine avdet ettikle
ri halde o güzelim isimlerini yine f e
da etmeleri, yalnız maçların ehemmi
yetle takip edilebllmelcri noktaamdan 
olsun, çok garip neticeler vermekte
dir. Bir Altay, bir Altınordu, bir Göz. 
tepe bUtUn Türkiye dahillnde töhret 
sahibi klUpler iken bir Alaanca.ğm 
kendini tanıtması eUpherdz ıenelere 
tevakkuf edecektir. 

Ankara 21 '(Telefonla):- Balkan 
Antantı devlet bankalan müdürleri 
bu ıabah geldiler. Merkez bankaşı 
müdürü ve ~nkacrlar tarafından 
kat§ılandılar. Müzakerelere yarın 
başlanacaktır. 

DtJK Dô VlNDSOR'UN 
MUHAKEMEEI BUGtJN 

Londra, 21, (A.A.) - Duc de wınd
ıor'un coronatıon c:ommentary mecmu
aunın tabu wrlham Heınınann ve mu
harrir Geofrey deniı aleyhindeki davaıı 
yann ba1layacaktır. 

Duc tarafından yapılan tetebbüı ü
zerine 8' inci Edvard'ı tiddetle tenkit 
eden bu mecmuanın satıttan kald:nldı
iı hatırlardadır. 

LONDRADA SiS 

Londra, 21, (A.A.) - Hükumet mer· 
kezi ile civan kaim bir aiı tabaka11 al· 
tında kalmtJtır. Etraf pek u görülmek
tedir. Yollan çıf Jcaplanuıtır. Seyrüıe
fer güç~Jkle temin edilmektedir. 

MACAR BAŞVEKiL/ BERLINE 
GiTTi 

Berlin, 21, (A.A.) - Macar Baıveki· 
li M. Darınyi He Macar Hariciye nazı
rı M. De Kanya, bu sabah buraya gcl
miflerdir. 

Hikaye 
(7 inci ıay/adan devam.) 

de askere gider gitmez tarlamın güb
relerini topraklarını kilfe küfe kendi 
tarlaıma taııyıp oruını güllük gülüs.
tanhk, benimkini de keleı etmio .. 

YetJmoğlu bu son cilmleden eonra. 
blr ıaniye durdu ve §Öyle dıedl: 

- Şimdi topr&kla.runı iıtiyorum e
fendim. 

Reiı ıuçluya bir diyccefi olup olma.
dıfını sorduktan sonra bet dakika. 
mllmkereye çeklldl; yeniden celle a
~ılc:hfı zaman ıu karar okundu: 

,. - Çonıhun Yuaufeli kuaaından 
Yetimoflunun tarluını aakere (idi -
tinden blliıti!a.de topr&klarnu kUf e 
kllf e çalmaktan ıuçlu falan oğlu filan 
ojlunun topraklan iadesine; ancak 
kendJıi de çahfl1l&k ıuretiyle yeni bir 
tarla meydana getirdlfl f çfn oruını 
haliyle bırakıp Yetlmoflunun tarlaaı
na civardan toprak taemıaama karar 
vertlmiı olup .... ,, - Kenan Hulm 

J.9 1kincite§rin 937 

Dünkü. lik maçları 
(9 ~ scıyıfadan devam) medi. Oyun onuncu dakil<~ 

eeyircllerden bir kısmı hakem ,Ahmed mütevazin bir şekil aldı. f'~ 
Adem aleyhinde tezahürat yapmak is- sa sürdü \'C hükımiyet te~ 
tediler. Bereket ki, sporculukla kabili geçti. 17 nci dakikada. bU ·deli 
telif olmıyan bu haraketlcrin önü ça- mcresini verdi, Melih gerııı'P 
buk alındı. p:ısı yerinde bir vuruşla r' ;, 

ne soktu. Bunu takip ed~ .jı11İl 
da umumi\.·ctlc Günc~in hıik Vefa: 3 

Süleqmaniye : 2 
Şeref stadında günün son ve en 

mühim oyunu Vefa ile Süleymaniyc 
arasında oynandı. 

Takımlar şöyle sıralanmıı;;tı: 

VEFA: Muahhit - Saim, Sülcy • 
1~ • Abdi, Lütfi, Namr7• - Adnan, 
Şük-ri(, Hiiscyi11, Muhte~crıı, Mustafa. 

' SVLEYMANlYE: Muvaffak - Bttr· 
han, llayri - R"-§İt, OrM:.n, lbrahirıı • 
Refet, Daııi§, !brahinı, Süreyya, Ilam
di. 

Hakem Nihadm idaresinde bnşlll· 
yan maçın ilk golünü, daha ilk daki
kalarda Vefalılar yaptılar. Biraz son· 
ra ani :,ir Süleymaniye hUcumunda, 
Soliçten aldığı bir pasa, güzel bir 
§Ütle Vefa kalesine yollayan Süley • 
maniye solaçığt takımmm beraberli
ğini temin etti. Bundan sonra neticesi
ne devam eden karşılıklı hUcurnlar -
da,ı Vefa yavq yavq ağır basmağa 
b~ladı. LUt!i, Muhteşem ve ŞUkrtlnUn 
hesaplı paalan SUleymaniye kalesine 
fena dakikalar yaşatıyordu. Bu sırada 
Vefa lehine tlst\lste iki de korner ol· 
du fakat bunlar da çok güzel bir oyun 
çıkaran SUleymaniye müdafaasının 
mUdahaleel ile bertaraf edildi. 

BiraZ eonra sakatlanan bir SUley· 
·maniye oyuncusu m&Çr terketti. 

Dakikalar ilerledikçe açılan Silley
ınaııiyeliler yavaş yavaş açıldılar ve 
hlkimiyeti almağa başladılar. Siyah 
beyazlıların mUtemadt akınlarını kes. 
mek için, Vefa müdafaası epi mUş· 
külat ~ekiyordu. Birinci devre neti
cede başka bir değişiklik olmadan bit
ti. 

İkinci devre başladıktan pek a.z son· 
ra, solaçıktan aldığı bir pasx çok iyi 
kullanan Daniş SUleymaniyeyc ikinci 
golU kazandırdı. 
Mağlup vaziyete düşmek Vefayı si

nirlendirmişti. Oyun sertleşmeye baş. 
l&dı. Bu sırada. ortadan inkişaf eden 
bir Vefa akmmda Süleymaniye mUda
fauı, Vefa merkez muhacimi Muhte· 
temle yaptığı faul, penaltı ceza.sına se
bebiyet verdi. Fakat Muhteşemin at
tığı şUtU, Süleynıaniye kalecisi kur -
tardı. Bundan sonra Vefa birkaç gol 
fırsa.tr daha. kaçırdı. 

Süleymaniye de boş durmayor Re
f etin akınlarına mukabele ediyordu. 
Fakat Vefanın hakimiyeti gittikçe 
artmağa başladı. Fakat fırsat fırsat 
üstüne kaçıyordu. SUleymaniye mü
dafaası ise, gol yememek için vakit 
geçirmeğe bakıyor topu, sağa sola sa
vuruyordu. 

Oyunun neticetıine pek az kala, Ve
fa soliçi uzaktan topla Uç SUleyma
nlye oyunr.usunu geçti Ye ortaladığı 
topu kapan arkadaşı da nihayet Ve
fanın beklenen golünü attı. Aradan 
bir dakika geçmeden bir korner fn-. 
satından istifade eden Vefalılar Uçiln
cU gollerini de yaparak galip vaziye
te girdiler ve oyun da 3 - 2 bitti. 
Mağlup olma!!ına rağmen Süleyma

niye takımı, kuvvetli rakibi karşı
sında çok canlı v~ güzel bir oyun çı
kannağa muvaffak oldu. 

18hsim Stadında: 

Güneş~ 5 
Eyüp: 7 

-

Bu haftanın Taksim stadında oyna. 
na.n yeglne lik maçı Güneşle EyUp 
arasında idf. 

Maç başladığı zaman her iki takım
daki oyuncular ıu §ekildc yer almı§
lardı: 

GUNEŞ: Cihat - llh<ımi, Fanı.k -
Rı.:xı, Yusuf, ômcr • Murat,, Rcbii, 
llaiirn, Htristo, Leon. 

EYtJP: Halit. Mehmet, Azacddin -
Hayri, Nclet, Mehmet • Cemil, Ferdi, 
H011Jdar, Zoven, Faruk. 

dı ise de ilk ıaniyede topu kapan Gü· 
Maça EyUplular tarafından başlan

dı isede ilk saniyede topu kapan Gü
indiler. Bunu takip eden ve sonclan 
yapılan bir Eyüp akını da netice ver· 

.J • s 
tında cereyan ediyordu. B~,ç 
müdaf ıler mühim rfırsatınr 
32 nci dakika EyUpJulnr~ J 
akınını Haydar gole tah"11 ~ 
kımını beraber vaziyete ge bil 
kalan 13 dakika da miltcka 
lnrla geçti. ~ 

lkinci de\ r nin ikinci. ~o 
Eyüp n cyhinde çekılen bır 
ncşlilere ıkinci sayıyı dıı 1' ~ 
Bundan üç dakika sonra. d~ d 
neyden Uçüncü ve yinnıncı tUef 
dördUncU sayılarını kaydetsfl 
andan sonra Eyüp oyuncu! eO 
men gevşediler ve Güne§ 2~ ~ 1 
kada bir gol daha atarak 
yete geldi ve oyun bu suretle 
galebesiyle bitti. 

T ekirdağh tl.i~ 
liyi yendı 

(9 ncıı sayıfad41' Si 
lıüyük bir heyecan içinde.,.; 
l>?kıyor. Tırnak muayen~~, 
kıp Ccnınl düdüğiinü öttU ~ 
retle maç haşladı. El sıkr:sJI 
Hvan birbirlerinin vücutl~ 
dıktmı sonra Hiiseyin b ~ 
ve HindJiyi belinden tutııJ' · 
tr. Teye uğradığını f&~ırall 
Fazznl minderin sol tarsfııt' ~ 
siirüncrck kurtulmaya çaJ~tlil' 
kim büyiik bir kuvvet. sarf~ 
f~rladr. Hü~cyin Hind~ı):e " 
hır oyun yapınnk iı::tcdı J!O 
si yere diiştü. Hindli bunda' 
etmek iizere atıldı fak~'~ 
alttan kalkıp Fazzalm 1!,s 
HindJinin başını yere d~S~fl 
yor. Bir ara Hi.iseyin Hındl_f 
nyagmı tuttu, geri bükerek ~ 
sırtını yere getirmeye sa,·sf1' 
kat altta minder keııarm8 .. dfl 
rılan Hinclliyi Cemalin du ~ 
nm yere gelmesinden kurt• 
ya geldiler. 

Hü eyin, Fazzalm aysgJSJI 
kaptı. Bükmeye t.ahşırk~ 
döndü. Bu sırada Hüs!Y j~ 
~indlinin ayaklarına _d?sr:,~ 
dı ayaklnrı ela Hindh~ın fııJ 
bet ediyordu. Hüseyın , 
ayakl:ıri)c Hindlinin kaf ıı~jfİ 
1i hir tazyik yaptı. Ve )ı.eJJ 
yatmış v:ıziyPtten f ırlay.~r~ ~ 
nin iizerine hindi. BiltUJl (er' 
abanarak Fazz:ılm sırUll'Jı 
di. Bütiin bunlar altı da 

1
'r,J 

. • çı Y..ıt olmuştu. Halk Hiiseyını k•l•'.ı 
kışlıyordn. Fazznl yerden ·ıı&~ 
ra önüne bakarak ringtef ~J 
yin ise miitehes im etrıı. 1 ,o. 
rm arasında rinı;ten jnıJ' tot 
oda~ma gitti. Bu sı~adde ~e9 
haşmda duran Mülfıyııtl 1 
ı:iirekli surette alkışlıyordll· f~ 

-..:,.__---•• -1191'1~1 
Amerika dun g/I 
ikinci deniz dt g 
Vaşington 21 (A.A.) ; ~,ı 

JlRZirI S\•nnson tarafın!f11ll f'f 
nan rapordan anla•1ld 1~ ııı~' ~ 
merika bnl1ri foc;ant ı1ahB' ııbt' ti' 
tcrcdcn p;ı-ri k:ılmnkla h.e' dt<I 
ka dün) nnın ikinci dtnıJ ~D_i 
rak kalım~trr. (}ff5· ~') 
Aınnikamn cernno l dıı'· i 

hacminde 325 geıni"i ,ııt ~'ı 
renin ise 1.216.938 toll 

285 semi i mevcuttur· ıı ~- J 
Jnponyunm 745.594 10 pJ11; 

'>00 . • .1 f P'.i - geını ı rnruır. d'ı>e 11, Amerikanın ya~ Iınd edi 
9 nuı) nn gemilerinin ~d810 ti Bthtlarm mcçnm tonıl /.ı 

dir. . e ,,ııı 
1 ngiliderin yaş hacldiJJ 11 

yan 181 gcnıiı::inin ırıecJJ~Jl' ~ 
l .042.000 J nronlnrııı c·~eri ' 
ton hncminclc 171 ı:ı;cJ11 1 ,~, 

s,·anson, kongreden . ·1~ 
ah. l ·1 . yr.rıtw t ı o ıın gemı cnn . t • 

gemi inşası için taheıs• 



~ --~? rl e Ui a 81( vaniiğinden: 
:ııı:. &'Uldak U- • • • . · muvcıkkat 
~;ııat l'l'ııkt 'V ayetı ı~ınde apğıda iı:imleri ve keşif b-.-<lel crı ve 

il Levazım ~lniıllği 
ilanlaı ı 

""'il lanıi arlan yazılr. 
Keşif bedeli Ek8Utmeye Teminat -İstanbul Levazım amırliğine ba~lı mt 

Lira Kr. hoıııılaıı kıs- tıttarı 

1 nıın tutarı 
'L_. ~ 2, "'<ll'tın • Sa Lira KtiruŞ Lira · 

3 Zorıguıd franbolu 68130.24 ~7000 JO 2025 00 : şose . c1sa~h i '~ğl' ak ·Devrek 25367.68 10000 oo 750.00 : tamır crı 
s' lıey 1 

• Devrek 32269.60 13000 00 1075.00 : '' " 
'.cL cuına ç Yeni Şose 

"<lfranbo • aycuma 57834.92 22500 oo 1688.00 : 
lu • Araç 25014.89 10000 oo '700.00 : fnşaatJ 

\' oıı 82500 00 f 10zııı •tında • · 937 mali yılı 

esseselerin ihtiyacı için 30 ton yeşi 

mercimek 2. 12. 937 perşerr:be günU sa 
at 15,30 da Tophane İstanbul L<:vazır.

imirliği satmalma kom:s}·onunda kapcı 
lr zarfla eksiltmeıi yapılacaktır. Tahmin 

bedeli 5400 lira ilk teminatı 405 liradır. 
İsteklilerin kanuni vesikalarile beraber 
tekJif mektuplannı ihale saatinde11 bir 
saat evvel komisyona vermeleri. (205) 

(7763) 
ta ita itada fose esaslı tamirleri ile yeni şose inşaatı i§lerının . 1 • 
~ r Yap 1 1 nın inşası ı§ erı 

t . 1 ~arf • 1 acak olan cem'an 825 00 liralık birer kısım arı . 
U tısuJıvı k . 2 93 7 pazartesı 

'-lat ıs d • e e sıltmeye konuJmu ştur. Eksiltmesi 13. 1 • Eksiltme 
ı,,.,, - es· e ZonguldGk vilayeti Daimi Encümeninde yapıl::caktır. 
""llt. ı "c bun .. . . • "d" 1 "g· ünde görüle a ınuteferrı dıger evrak Zonguldak nafia ınu ur u 

l'ı L Aıu..,ak • . ııtp . icat t • 1 tekliler bu ışlerm 
liJı.._ •ırıe \'e ~ı. eınınat yukarda yollar hizalarında yazılıdır. 5 

1 
b'l' Jer Ek· 

"lley YCll1ut · ı · d h t !ip 0 a ı ır . 
da c tirrrıck . ıç crın e.ıı er hangi bir veya bir kaçına a . den 93 7 yı· 

ııı:1 alnırrıı! .ıateyenlerin talimatname sine tevfikan Nafia vckalctın 1 d alın 
k 1/tsi~ v müteahhitlik ehJiyet vesika siyle Ticaret Odasından 937 yı ınd 8 

•l.'tıd e mu kk 1 nr yukar a yazı· 
llt c ihaı va at tcmir.atlarr ile birlikte teklif mektup arı . . 1• - • 

"er,.,. c saat" d b" . . . Encümenı reıs ıgı 
~tlcri İlan~:~:.~~ ~ ır saat evvelın c kadar vilayet Daımı 
.~(7778) 
lst ~-------

DOKTOR 
N ecaettln Atasagun 
Her &iln sabahlan •ekia buçuja 

ak~amları 17 den 20 ye kadar I.lle 
li tayyare aputmanlan ikinci daire . 

17 numarada hastalarını kabul eder. 

Cumartesi gUnlcri 14 den 20 ye ka 
dar hastalarını parasız, Kurun, Ha 

ber okuyuculanm dakupod muka· 

bilinde muayene eder. Telef: 23953 

senererdenberi 

her türluJsoğukalgınlıklarına ve a~: . 
rı\ara ~İrıll tesiri şaşmaz bir ilaç 

olduğu nutisoat... etmiştir. 

~ııh &rıbul Defterdarlığından: 
~b~ telif f • . • beş çuval bo -----------------
!.. llılıırı b ırın, ve degırmenlerı.len m:isadere olunan yetmış . ·-· 
~k ehe k' a usulıle satı 111 ...... :m==::==:mnın•ua-
2 tır. tat k .r ıiosu iki kuruş elli san tim üzerinden açık arttırm -. · 1 • Meccani ene 

ı~ c lıtcri . . . . ..•renmek ısteyen erın mu•r 
ııılid: 937 ile n ve tedıye şera:tı ıle diğer şartlarını og . M'll" Emlak Peroembe güııferf saat 2 den lJ • kadar 

lirlUğiirı.cı;:rnbe günü sa~t on dörtte yüzde 7,5 pey akçelerıle 1 1 
Ortaköy Tqbasamak Palangada 25 .. 

J opJanan komısyona gel meleri.M. (7783) numarada Doktor MQmt&I Gllrl01 

stanb I A tt fakirleri parasız muayene eder. 

v U Sıhhi Müesseseler r ırma • " • •• 
~ •. Eksiltme Komisyonundan : 

iltrrıcy k . pavyonununr---
c onulan ıı : Heybeliada Verem sanatoryonıu ara 

"rııharrı kalorifer te sisatr. 
~ll"tlclc:l'l'ıen fiat : 7978 lira 4 kuruıtur. 

liltııı llt}"bcı· at Pranti : 598 lira 36 kuruıtur. a~ık ek· 
~>'t kolada Verem sanatoryomu ara pavyonunun kalorifer teıisatı :ı 
l ......_ lltı.Iınuıtur. 

~~ıı tica·ı . d" l"ğü binasın-tıılıı Ico •.tıne Cağaloğlunda Sıhhat ve İçtimai Muavenet Mil uru 
~t ~, ~ lllisyonda 24/11/937 çarpm ba gUnü saat 15 de yapılacaktır. 

r bııJ.18 lı~avcıe, Bayındırlık itleri genel husuıt ve fenni şartnameleri ~~oje ve 
~3 ....._ asııc buna müteferrl diğer evrak her gün komisyonda görülebılır. 

htı/stckJiicr cari seneye ait Tica.ret odaaı veıikasile 2490 sayılı kanunda 
b c~er \'e bu ite yeter muvakkat garanti makbuz veya banka mektubu ile 

~ ~~~c benzer 7000 liralık it yap tığına dair Nafia rr.rJdürlüğünden almı_J 
lltea.hhitlik veaikaaile birlikte belli gün ve saatte komisyona gcJmelcrı. 

(7535) 

Aylık 

1 •Ilık 
e •>lık 
Yıllık 

ABONE TARiFESi 

lı;l.ade 

Tari!e.dndeıı &ikan tılrUft ıçtn a1da otuı 
kW'U~ dü§WUr. Posta btrllğine ıtnı:ılYeD 

yerlere ayda yetrnı, beter 1nU'Ut 
ummedJlfJ'. mttm'INE®''MUB J'Orklyentn tıer &109ta mcrkezlDdt 

KURUNa abone ,..zılıl'. 
ı- tdarcınizin Paıabahçc ;nUaklıit; fabrikası araıisi .,.k1ahilin_de yıkılan Oıca 

Adres delfıtlnne Ocreu 7' ıcuruıtur. ve diğer mahallerde şartnamesi mucib~c e ~pı~~ak, 9660 lira kcıif bedelli Jiafir 
iLAN iŞLERi TEL: !0335 __ .. , ve tesviyei turbaiye iti açık eksi1tmeyflJconu1.!riUJt~r. . ... 

II - Eksiltme 29. xI. 937 tarlıi.!e:estlayan J>a;_Zart~ ıunll SU\_ 15 k Ka 
bataıt& levazım ve mübayaat ıubesindeki. alım komiıyonunda yaptlicaktır. 

III - Muvakkat teminat 725 litaaır. 
IV - Şartname ve keşif name h::fn•n 25 kuruı mukabilinde inhisarlar inıa 

at ıubetindcn alınabilir. • 
V - EksUtmeye i§tirak edeuklerin mühendis, mimar veya bir müheı1dia ve 

mimarla müşterek olması şarttır. Bıt'iera iti haiz- olanlarla idaremize ernlce bU 
kabil ifler yapmış bulunanlar eksil~:n üç gUn evvel lcadar inhisarlar inpat 
iubetine müracaatla münakasaya iıüBıe! vesikası almah~rlar. 
'I YI - isteklilerin kanunen kendilerinden arilnılan vesaiIC ile yukarda ya.zıh 
vesiblır Ye yüzde 7,5 güvenme paralaTiyle birlikte eksiltm~ için by]n edilen 
i!1n ve saatte adı geçen komisyona gelmeleri ilin olunur. "7691,!.. 

M. M. Vekaletinden: 

Galatasaray Lisesi MUdOrlUğDoden: 
ikinci taksit zamanı bir birincikanundur . . Vaktinde taksitttrln r.ati'ntmuı rf. 

c:a olunur. (7752) *' •• 

,.. ......... __ ..,.. -
J-.tanbul s~ıediyesi ilanla rı . 

Senelik muhammen kirası 240 lira olan Yenihalde H numaralı ardiyesiz 
yazrhane Uç ıene müddetle kiraya verilm ek üzere açık arttırma günUnde isteklisi 
bulunmadığından pazarlığa çevrilmi§,tİr .. 

Şartnamesi levazım müdürlüğünde görülebilir. htekli olanlar 54 liralık ilk 
teminat makb~z veya mektubile bcraber23. 11. 937 salı günü saat 14 de Daimi 
Encümende bulunmalıdırlar. (B) (7798) 

111 tç) 
90 dı§) 

Us tik 

Tamir atölyesinde biriken eıki otom~!> J lia:i'·Jcri satı?mak :i:~ere nj•k art 
tırmaya konulmuıtur Bu Ibtiklerin hepsine 673 lira bedel tahmin cdilmııtir. 
Şartnamesi levazım müdürlüğünde görU lebilir. 
Jstekı:ıer 2490 No. lı kanunda yazılı vesika 50 lira 48 kuruıluk ilk teminat makbuz 
veya mektubile beraber 23. 11. 937 salı -günü saat 14 de Daimf Encümende bu 
Junmalrdrrlar. (B) ( 7 536) 

Akay işletmesinden: 
Azapkapı levazım ve Kaaımpaıa Camialtr anbarlarındaki eıyaya veri!en fi 

yat az görüldüğünden 29. 11. 937 pazartesi günU sut H de A.ıapkıpı levazım 

anbannda aattf heyeti tarafm::lan açık arttırma yeniden yapılacağından iıtrklilc 

rin tayin olunan gün ve saatte teklif edecekleri bedelin yüzde 7 .5 nisbetinde te 
minat akçeleriyle ıatıJ heyetine milracaatlarr. (7819) 



f ~ Birinci ıınıf Operatör 
Ur.CAFER 'l'AYYAR 

Umumi cerrabJ ""amir. dimaf 
Estetik cerrahisi mütehassısı 

Pans T 1P F akülteai S. Aaiıtan. 
Erkek i<adırı ameliyatları, dimağ 

~stetık · .. Yüı., meme. kano bu
ruşuklukları., Nisaiye ve dofum 

mUtehassııı 

Bayram yaklaşıyor 
Son günlere bırakmayın•• 

Paltolannızı Muşamba 

Büyük 
Eşy·a 

PiYangosu 
IKRAMIVE 

Muayene: Sabahlan Ml'B'DRD , 
8 den 10 a kadar il il 

Pardesü Manto 
ve Kostümlerinizi 

15,4QQ Lira 

öğleden eonrı tlcret lidir 

HeyuğJu, Parmakkapı, Rumeli Han 

- No. 1 Telefon: 4 4086 
Har yardan ucuz va teminatlı yalnız Oalal8dlJ 

Çekiliş 18 12 f937 · B,ir Bilet Bir Lira. Biletler: Cemiyet Merkez 
ve Şubeleriyle Yeni Postane karşısında Erzurum Hanmda İlin işleri 

Bürosunda ve Piyango bayilerinde sa tıhr. (7780) 

. - , .. - -- - -- 1 
H aı ici Askeı I H ıta-1' 

atı lllinlaı ı 

EKSELSYOB 
ElbJaa maıazaaından tedarik ediniz 

Taksitle dahi muamele yapılır. Taşradan gelen mekt11P..,. 
6 kuruşluk pul konulmalıdır. 

ıstaobul DefterdArhğından: 

Galatada gümrilk karşıaı~a Rıhtım ve Kıhçalipaşa caddeleri arasında 

her iki caddede y:izü bulunan ve 176~ metse murabbaı saha üzerin~ in~ edil 

mi1 olup evvelce tütün inhisar idaresine e depo olarak kullanılan eski 3 ye~i 187, 

189, 191 numaralı lctaliye hanı namile &nılan kagir han ile altındaki 193, 195, 

197 numaralı mağazalar parası peşin ve ıırf nakit verilmek şartiyle altmtı bin 

lira muhammen bedel üzerinden kapalı zarf uaulile satılacaktır. 

İsteklilerin 4500 liralık muvakkat teminat akçeai makbuzlarile teklifname 

lerini 29. 11. 937 pazartesi günü saat 14 de kadar Milli Emlak müdürlüğünde top 

lanan komisyon başkanlığına vermeleri ve saat on bette de mektuplar açılırken 
komiıyonda hazır bulunmaları (M) (76 31) 

Be)er tonuna biçilen ederi 25 lira 
olan ~ ton kriple kömUrU pazarlık-
la eksiltmeye konulmuştur. İlk temi
nat parası 1725 liradır. İhalesi 

24-11-937 çarşamba günü saat 10 
dadır. Eksiltmeye gireceklerin 2490 

sayılı kanunun 2, 3 neft maddelerinde 
istennen belgelerle teminat ve teklif 
ıııektuplarmı ihale gllni1nden en geç 

I 
bir saat evveline kadar Ankarada M. 
M. V. Satmalnıa Komisyonuna ver. 
meleri. 

"609,, (7806) 

MUhim ilAn 
Davalrl Resmi, Mektep, Sinema, Tiyatro, 

Gazino, Lokanta ve Kıraathane 

Sayın DlrektUrlerlolo nazarı dlkkattne ı 

Çakmakçılarda Küçük Yeni hanın da 13 No. da her nevi Ham ve ısmarlama: Methur D t N O S Asrl san

dalye, Koltuk, Portmanto, Portatif Masalar ve sinema koltukları SAQLAM, GARANTİ ve REKABETSİZ 

FiYATLARLA Satılmaktadır. Avrupa Hezaren Sandalye 175 kUl'U§tan ve koltuğu 275 kuruotan itibaren. 

Tr>PTAN ve PERAKENDE BATIŞ HER YBRDE D I N O 8 JIA RKASINI ARAYINIZ 

TELEFON : !3371 

Kum~barM biri 
t • 

\ 
1 

• 

Nafıa Vekaletinden: 
1 - Eksilt~ye konulan iş: Ankara da iıtasyon arkasında Çiftlik Y~-: 

de Fidanlığın karşısında Bahçeli Evler mahallesine isale edilecek su tetfl' 
M uhanunen bedeli: ( 50,211) lira ( 4 1) kunııtur. .r 
2 - Eksiltme 7. 12. 937 tarihine rastlayan salı günü saat 15 de ?{JI .;! 

kalcti Sular umum müdürlüğü su eksiltme komisyonu odasında kapalı ,,si 
tiyle yapılacaktır. • f 

3 - İstekliler; eksiltme prtnamesi; Mukavele projesi, Baym'dırlık ~· 
net prtnamesi, fennt prtname ve projeyi (2) lira (51) kurut bedel~ 
de Sular umum müdilrlüğünden atabilirler. 

4 - Eksiltmeye girmek için istekli !erin (3760) lira (57) kuruşluk 
kat teminat vennesı ve 25 bin liralık Nafıa ıu itleri teahhüt edip ' 
yetle bitirdiğine ve bu kabil su itlerini baıarmakta fenni kabiliyeti o~~!~ 1 
ir Nafia vekiletinden alınımı müteahhitlik vesikası ibru etmesi; is~-:-. d' 
lif mektuplarını ikinci maddede yazdı saatten bir saat evveline kadar so-r,, 

mum mUdürlllfUne makbuz mukabilinde vermeleri Ii.znndrr. Posta da ~ 
cikmeler kabul edilmez:. (4229) (7747) ,,,,,.._/. 

Mevduat için elverişli şartlar 
Para plasmanı için öğütler 
Kiralık Kasalar 

Bütün giin arasız açıkhr 

Mekteplllera, Çocuk veıııet1' 
ne, Okul DlrektörDerıne 
ltlelıte11 lıita11laruruı almadan •••• bir lıere aiti ıanıJrl""' 

" VAKiT ,, Kitabevine 
uğrayana. lllı, Orta. Liae, Yühek De Meılek ... Her olıal,,,.,-' 
anılı için, her dilden, her liirlii maaril nqriyatım ~
lıolaylılıla ve derhal ellinebilirıi niz. fi' 

Ratgele yerden alınanın •onunda yandma, yora,,_, 
lrit lıaybetme olabilir, hlile6ilirıi niz. -~) 

llttiıaaq laer yerde ln7J1..t vermeli: (VAKiT KlTAP'" -
tle mektep lıita"""'""a iAti1a kazanmııhr. 

• Kitap üzerine wcleoelı iter .,. guya km:,.lık verilir. ~ 
ADRES: Jstanhal. Vakıt Yurdu. Telefon: 24370. Ti ~ 

Vy.t. latanlnol. P-lmta1111ı 48. ef' 

Türk Hava Kuruoı1J 
Büyükly Pangos&J r6' 

2. inci keşid~ 11 Birincikanun 937 dı 
Büyük ikramiye 40.000 Liradıl'ı/: 

Bundan b&tka: 15.000, lZ.000, 10.000 1inhk bUytlk ilcmDiyeıcıl' 
Yt 20.000) liralık ild adet mUlrlfat nrdır .. 

Şimdiye kadar binlerce kişiyi aencf:ıcden bu piyancoya lttirak 

Sahibi: ASIM US Neıriyat direktörü: Refik A-


