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Hariciye Nazırı bu sabah 1iSPANYADA 1 

hükumetçiler ehrimizden ayrıllyor 
:Mı.,.-li;: --,. Vierj de la Cabeza 

mabedini de aldılar 

Aal tayyareler bir lnglllz 
muhribine gene atef açtllar 

ı:~ 
l"ı?ı .A >ı'·-

"'llra.dıJ . ke U 1 • >ı Başbakan tıe VcT..-iUerimizle bir amda çıokilmi~ 

0411 ~ &iindenbe . bir re.,mi 

~ ıı d ?•t Irakı rıh tehrimizin misafiri 
ıı..... tın U n ar· . '""1tııc clcud ıcıye nazırı Naci 
b,., Sıklllıı ara gcçmiı, Çamlıca te

l'crı . • •onra 1 
~1 . crı gc . stanbula geçerek 

(,. 1'afir b zrnııtir. 
• • ah u •abah k' ..........._.-Ya ieç sc ız buçukta Hay-

"'-- erek dokuzda kalkacak o-

lan Toros ekspresine binecek ve doğru· 
Halebe, oradan Bafda-da gidecektir. 

Naci Asıl Haydarpafa istasyonunda 
vali, İstanbul kumandanı, diğer zevat 
tarafından uğurlanacak, bir kıt'a asker 
ve polis resim selamı ifa edecektir. 

• "•t ... ~ u muvaffakıyet 
.. -. • ASIM U8 (Yaz"'' ı nci aayftJtJa> 

a-:----=·--------~~ 
ır Mayıs dfinyada 

A nasıl geçti ? 
Q,.ist e gene arbede çıkıyordu 

Andujar, 2 (A.A.) - Havas 
ajansı muhabirinden: Hükumet 
milisleri saat 16,30 da Vierge de la 
Cabeza mabedini İfgal etmi,lerdir. 
Buraya "İkinci Alcazar .. deniliyor
du. Hühumet arazisi içinde F ran· 
kistlerin yegane mukavemet nokta· 
sr idi ve 18 ağustos 19 36 danberi 
içinde 1200 ki§İ mahsur bulunuyor· 
du. 

Andujar, 2 (A.A.) - Havas 
muhabiri, Vierj de la Cabeza zavi
yeainin tfgali hakkında ataiıdaki taf 
silatı vermektedir: 

Zaviye, bir tepe üzerine inşa 
edilmi~ olan Andujarın şimaline 19 
kilometre mesafede bulunan büyük 
bir binadır. Baılıca bina, çok kalın 
duvarlarla çevrilmiş olan bir nevi iç 
kaledir. Bundan bafka ismini taır 
makta olduğu Meryem heykeli di
kilmiş bulunan bir de zaviye vardır. 

18 temmuz 1396 tarihinde isyan 
harekitma iltihak etmit olan bir ta· 
kım zabitlerle sivil muhafızlar bu · 
mıntakanm ufak askeri mevkiin 
garnizonunu tqkil eden muhafızla. 
rın küçük zabitlerile onbaıılarını top 
Jamıılar, aileleri ve bazı ıivillerle 
beraber m11bede kapatmıılar ve mın· 
taka ahaliıinden bazısı ile binbaır 
Noupentea ile oğlunu rehine olarak 

(Sonu Sa. 4 Sii.. ,f) 

Roma - Berfin 
görüşmeleri 

~ ~o•kov çabuk önlendi ..• 
~l bild· ·a, 2 (AA) ~l~ 'ii d··ırıyor: B .: .: - Tas a· ı tererek geçmiılerdir. Bu geçit Moı. 
1 1 bir tın 1 Ma utun Sovyetler kovada da dört saatten fazla ıür-
l'~kttirı §ckilde te ~~1 §e~ ve eğlen· müttür. TB§man levha ve bayrak
~ Rtçitl:~ büyük 

81 eh~trnı~tir. Mem- lar1a yeni.. ~tali~ ~anunue.sasisi v.e 
f\ lt<;i t YaprJrn

1 
§ 1~!e~ınde aske· Sovyet hukumetmın muslıhane sı

~ bitı)~hüratla §, bu_ tun şehirler· yaseti selamlanmakta ve tezahürat· 

Von Neuraht buaun Romada 
bulunae11k. Orta Avrupa 

l9lerl görUfUlecek 

t ~ Ctc rı tertı ed') • So ) ff r-· . '))" k 
fj ~ ·l~ct}: tB~hüratçı P h··'k~ı§tİr. çdar •.. vby~t.~r ı~ ıg1 ınındamı Jdı e 
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"~ İtıc b} İtliği . u umete nomının utun şa"a arın . e e et· 

~ 

Maltepe mektebinde dünkii mcrcısimden iki intiba 

Maltepe Lisesinden 250 
genç mezun oldu 

Yar~nın zabitleri dün mektepte davet
lilere bir bayram günü yaşattılar 

Maltepe askeri liıesini bitiren 250 
gencimize dün mektepte merasimle dip
lomaları verilmiştir. Bu münaıebetle 
lcfün Maltepe mektebinde güzel bir bay
ram ıünü yaşanmıştır. Generaller, yük
sek rütbeli zabitler, birçok ıubay yetiş· 
tirmiJ hocalar, talebe velileri merasime 
gelmişlerdi. 

Davetliler, yarının genç zabitleri ta
rafından karşılanmı§, mektebin konfe ·ı 
rans talonunda istirahat ettirilmişler • 
dir. Merasime İstiklal marşı ile başlan
mış, bundan sonra Maltepe lisesinin 

martı söylenmittir. Bundan ıonra tal .. 
beler jimnastik hareketleri, müzikle rit• 
mik danslar, piramit numaraları göıtel""' 
mişler, Japon güreşleri yapmıılardır, 
Tabanca, bıçak sungü ile hucum edeq 
bir düımanın elinden bu gibi silahların 
nasıl alındığım gösteren hareketler çolC 
alkışlanmıştır. Boks yapılmıJ, eıkrim 
mucadelcleri seyredilmiştir. 

Daha sonra "Gençlik ve lisan isim
li bir piyes temsil edilmiş, bu ~iyeate 
rol alan gençler İngilizce, fransızca, al.o 

(Sonu: Sa. ! sa. 1) llYük rn hl'll ı lletlerinin ıe· tiği muazzam muvaffakıyetlerden 
u abbetlerini gös- (Sonu: Sa. ! Sü. ! ) 

er • 

Roma, 2 (A.A.) - Von Neurath ya
rın sabah birçok yüksek memurlar ve 
tekniıyenlerle birlikte buraya muvasalat 
edecektir. İtalyan ve yabancı mahfiller 
bu ziyarete,, ya'lnız yeni siyasi vesika -
lar akdine müncer olacafı için değil, 
ayni zamanda Roma - Berlin mihveri-

~-----------------------nin daima sa~lam ve itler bir halde ol - A K • · 
dutunu ıösterecefinden büyük bir e • Mi Ilı üme maçlarında dünkü neticeler : c kın hattında işleye-

J./Q~ Yeni gemilerimiz 
.. le~IJ tle Surige sahillerine de 

12o3"Pacak olan bu gemiler 
1011. gük taşıyacaklar 

Ate,-,..~ . 
-r11 ),_. lo • 

'"<&ltı'ta . . . 
tflıyecek · · · krokiaı yeni gemilerindzden bf,,,ıın 

(Yamı 9 uncu 8<Jyt/amtZ4.a) 

lfQ . 

hemmiyet atfetmektedirler. 
Bu~c1an .. ~1ka, Roma ile Berıin ara- Fenerbahçe-Gençlerbirlig._ ini 2-1 

11nldakı ıoruıııR mevzuu çoktur ve 9 
F.?hrerin ~üme11ili ile Kont ~.ia~o bu: Ankaragu··cu·· - Dogv ansporu 
ıunkil bırçok meseleler onundekı 
milıtere.k' siyasetlerini pratik surette 3 2 d • 
tasrih edeceklerdir. B. Görinc yakındı • yen 1 
İspanya meselesini ıörüıtü, B. Von 
Neurıth daha z~yıde orta Avr~pada Sekiz klüp turnuvasında da : Beyk oz - HllAll 
ve batı devletlerı, franıa ve tnıiltere J karııaında takip edilecek hattı hareket- Anadolu - Jstanbulsporu, Siilegmanige -
le iıticaı edecektir. .... Vefayı, 7 opkapı - Egiibü mağlup etti 

ATEŞ 
Clkeslnde 

Bugün 9 ve ıo uncu 
sayıfalarımızda 
devam ediyor 

Af rlkada vahşi orman-

ec1. Dıs/ıaneden firar 
e,,ıe,. ljo/a çıkarıldı 

lar ve Sabır yanardağ 
mıntakasında yapıl
mış olan bu heyecanlı 
segahalln hlk~geıinl 

ı 
okuyunuz. 

a(tLWıT~ Dimkü Fenerbalı.çe - ~'ıçler Birı.ği mtJÇtndatı bir gÖT'iilM}f • • 

(Ya.ıııı '1 fnci ~J. .. .. 
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Bir teşebbüste iki 
türlü muvaffakıyet 

An~ara kömür. serginini gezip • 
rörmekle insan yalnı:z kömür dava • 
nnın artık halledilecek bir safhaya 
geldiğini anlamı§ olmuyor, ayni 
zamanda Türkiyede bir de (Sergi • 
cilik sım'atı) yetişmiş olduğu ka -
naatine varıyor. Sergiyi gezmek, 
gömiek, görülen şeyler arasında 
birkaç saat yMamak insanın ruhu • 
na en ·güzel bir şiir okumak kadar 
zevk veriyor. Beynelmilel kömür 
sergisini görmemiş olanla.r gören -
lerin takdirkar sözlerini gazeteler 
de okuyacaklar, fakat öyle samyo
rum ki bir kömür sergisinin bir şiir 
kadar ruha zevk veren bir eser ola
'Dileceğinc bilhassa böyle bir eserin 
doğrudan doğruya Türk sanatkar -
lan eli ile vücuda getirilmiş olduğu -
na pek kolay inanamıyacaklardır. 

Halbuki bu bir hakikattir. Alman
yada ve Rusyada sergicilik san'a
tını tetkik eden Hayri Egeli kömür 
aergısının komposisyonunu ken -
disi yapını , Ressam Ratip Tahir ve 
~dil gibi birkaç Türk san'atkarlarr 
:ve T-ürk işçileri ile birlikte bu ilk e
seri ortaya koymuştur. Şimdiye ka-
dar bu tarzda yapılan sergilerdeki 
tekiller, heykeller, sütunlar, drvar
Jar, kabartmalar, hülasa serginin en 
~sash malzemesi tahta ve alçı iken 
bu sergi hemen baştan başa mu
kavva ile eski kağıd, paçavra 
ve kırpıntı hamurundan yapılmış, 
bu sayede inşa masrafı da asgari 
bir dereceye düşmüştür. Onun için
dir ki Ankara kömür sergisi sadece 
kömür bakımından değil, sergicilik 
ecın'atı noktasından da muvaffak ol
mu§ bir eserdir. bundan dolayı ser
giyi yapanları takdir ederken Eko
nomi Bakanı Celal Bayar'ı da tebrik 
etmek lazm1drr. 

C::~~ ~ f?n büyük bir mczi. 
yeti ış sah«] ® ihtisasa layık olan 

~ıyıneti vermesidir. Fakat icabettikçe 
A~'TUpe~an mütehassıslar getirırken 
;r urk elemanlann yetişmesi icin ted-

'irler alması, yetişmiş olan ~ Ti.irk 
gençlerini de arayıp bularak istifa
de edilir yerlere koymasıdır. 
Ankarada beynelmilel bir sergi aç· 

mak kararı verildiği :zaman ilk ha· 
~a gelen §ey Avrupadan bir müte
~~ıs geti~mek ve sergiyi kurmak 
l§lnı bu mutehassısa vermek olabi -

lirdi. Fakat Celal Bayar i~in bu ko
lay, ve endi~e11iz tarafına gidecek 
yerde bu teşebbüsü Ti.irk san'atkar· 
lnrınm eli ile yapmak yolunu ihti
yar etmiştir, meydana gelen eser ile 
bu hareketinde ne kadar isabet et -
tiğini de göstermiştir. 

Beynelmilel kömür sergisi böyle 
muvaffakiyetli bir eser olmakla be • 
raber bunun maksadı ne olduğunu 

soranlar görülüyor. Mesela Türkiye
nin bir kömür memleketi olduğunu 
pek iyi bilen ve bugün yüksek mek
teplerin birinde profesörlük eden 
bir zatın ağzından §U sualin çıktığı -
nı duydum: 

- Bu kömür tıergisi niçin~ Neyi 
göstermek, neyi ispat etmek isti -
yor?" 

Ben bu suali duyduktan sonra 
kömlir sergisinin memleket ve halk 
için ne kadar lüzumlu olduğunu da
ha iyi anladım. 

Sergide maden kömürü ve Lin • 
ğit yakmağa mahsus olan demir so
baların ve ocakların şekilleri ve ne
vileri okadar çoktur ki bunları birer 
birer saymak mümkün değildir. Fa-
kat bunlar içerisinde en ziyade 
d;kkate çarpan şey şehirlerde bu ,_ 

gün kullanılmakta olan ve maden kö. 
mürü ile ev i§lerinin görülmesini te
min eden ocaklardan başka köylü
lerin kullanmasına elverişli ucuz 
ve basit ocaklann da bulunmakta 
olmasıdır. Ve~ilen malUmata göre 
henüz tecrü~i yapılmamış olan bu 
ocaklardan bir tanesi köylülere dört 
beş liraya mal olacakmış. Ve bu o
cak~arda köylüler Linğit kömiirü ya 
kabıleccklermiş. Kiitahyada Seyi • 
d_ömer. I:in~it kömürlninin tonu ~e
nnde ıkı, ıki buçuk liraya mal ola
cağı, uzak köyler de dört, beş liraya 
kadar verilebileceği hesap edildiği -
l'le göre bµ Ôcakhmn memlekette 
ku1lanrlmnsI taammüm ettiği gün 
m:.··nlekette kömür davası en geniş 
~ı~yasta halledilmiş olacaktır. Şim
dıkı halde kömür sergisi halle müh _ 
taç bulunan "e hal edildiği gün 
memle~cte tahmin edilemez iyilik
ler getırecek olan bu milli davayı 
f rtaya koymuş bulunuyor. Fazla o
~:ak harekete de geçilmi§ olduğunu 

gosteriyor. 

ASIM US 
Sırasıg~~li~n~c~e-:~--·----------.:::.:=:.::..~:__-
--- ... 
intihar h~berferini yazmak 

l+'asagı karşısında ... 
Gazetenin bırinde okunuyor: 
" .. , Bu sm:. .:la komiserlik binası dahi

Snde taşımakta olduğu tabancasını yere 
Büşünnüştür. Tabancanın tetigi ateş 
almış, çıkan kurşun Mustafayı yarala _ 
mıştır. Yaralı Mustafa derhal Cerrah _ 
paşa hastanesine kaldırılmıştır.,, 

Şu Beyoğlu merkezinde telefon san. 
tralcm Mustafanm geç:rdiği hadise ... 
Bunu okuyandan güzel bir fıkra dinli • 
yoruz: 

. Atına düşkün bir adam varmış. Bir 
gün at hastalanmış, efendiye pek ıcloku· 
nacak bir akıbite uğramış. Kim fena bir 
haber getirirse vay haline! Seyis. hu _ 
rura çıkıp el pençe divan durmuş: 

- Ne o? •. Ne oldu? 
- Efendim, bizim ata . bir hal oldu 

lemi§; ne yiyor, ne içiyor; ne krmıl ~ 
Banıyor, ne nefes alıyor! 

Efendi kızmış: 

- Öldü desene be adam! demiş. 
. S~yis: - Efendim, ben demiyorum, 

sız dıyorsunuz: deyip kendini kurtar -
mış! .. 

Biz gazetecilerin şu ''intihar haber • 
!erini yazmak.. yasağı karşısında vazi· 
yetimiz bu değil mi? 

Salih Kılıçtan rica ederiz: 
Matbuat kanunu intihar haberleri 

y<ızılamsm dememi], bunların yazılma
sını zabıtanın iznine bırakmıştır. Kanu
nun yazılmasını istemediği intihar vak
ala rı bunlar olamaz. Gazeleri bugünkü 
ıu gülünç kanun hileıine başvurmaktan 
ikurta rmarun bir çaresi vardır: intihar 
vak•alanndan buna benzerlqini öteki 
vukuat arasında yazılabılir deyip gaze
telere vermek ... 

• • 

Maltepe Lisesinde 
(Vstyam 1 incide) 

ı:n.ancayı mükemmelen konuşmuşlardır. 
Hatti bur gençlerin iki lisanı birden 
konuıduklan da göriilmüş, çok allCış _ 
lanmIJtır. 

Piyesten sonra canlı tablolar göste -
rilmif, davetliler mektebin bahçesine 
çağmlmzılardır. . 

Burada ~ek.tep müdürü kurmay al
bay Adil Törer bir nutuk söylemiş, ye • 
dinci yila basan Maltepe askeri lisesi _ 
n in bu yıl orduya 250 ı;:cnç verdiğini, 
bu gcnslerin Cümburiyet gibi kutsal bir 
devrin feyizli mahsulleri olduğunu söy-

lemi.Ştir. Talebeden Sabahattin müdü • 
rün sözlerine cevap vermi~, b'.itün tale
be tarafından andiçilmiıtir. Bundan son 
ra general Osman Tufan tarafından 

gcnçkre diplomaları verilmi§tir. Ayrı • 
ca birincılikle sıkan 22 77 Nuri ye bir al
tın saat, . ikinci ,2JS4 Eteme gümüı sa
at. üçüncü 2215 Orhana gümüı saat ve
rilmiıtir. 

Davetliler çay ve pastalarla .iz.az c -
dildikten sonra merasim bitmiştir. lki 
yüz elli genç . ordtıda bir mü:idct staj 
gördükten sonra Harbiyeye geçecekler· 
dir. 

Şırmga 

''TAN" da Burhan Felek yazıyor: 
İ§ a1':lı yürüdü. İngiliz futbolcüleri

ne tatbik edildiğini Eşref Şefiğin ortaya 
attığı gençlik şırıngası, Voronofun ma
hut aşısına nazaran çok daha kolay bir 
çare olduğuna göre buna sade futbol -
cüler değil halk jçindc de erken doğ • 
ı:ıuş olanlar şüphesiz talip olacaklardır. 
Hatta geçende futbolcü Zekinin: 

- Bana lüzumu yokl demesine .rağ
men bu isi c;ll:ldi telakki etse bir fırsat 
bulup hemen taç giyme mesarimini gör
mek, hem de şırınga mütehassısı olan 
İngiliz doktorunu ziyaret etmek üzere 
ingiltereye bir !\eyahat yapmayı öz1i • 
yeceği bence şüphesizdir. 

Zaten sözlerinde: 
- Bu bir alaydır, ciddi olduğuna ka. 

ni değilim I Demesi de bu fikrimi te • 
yit eder. 

Bana sorarsanız eğer hakikaten bu 
şırmga mevcut ise bizden evvel buna 
hakketmiş nici! gençler varken ken:dimi· 
zi ileri sürmeyi haddini bilmemezlik sa
yarım. 

B. Halil LQtfinln bir tasv:rı 
Cemal Nnd:r Fotoğt.af tahlilleri .eri

s.inde Halil Lütfi için yazıyor! 
Son derece rakik ve sosyal fikirler

le muttasıftır. Yeryüzündeki fakirlere 
bir kişi daha ilave etmemek gibi yük • 
sek emellerle on paranın üstüne on pa
ra daha koyar ı .. 

Çok •ehavctlidir. T-anıdıklilrına bol 
bol sc!am vermekten · ho.şlanır !.. Altın 
rengi,gurubdan, çil para sesin:len zevk 
alır ki bu bedii öakımlardan Bay Celal 
Muhtarı andırır 1 

hada büyük inkılaplar yapabilecek işa
retler görülmektedir. Bu hususiyetlcıri -
ne llakıp onun bir gün yemek ;yemeden 
yaşamak, papu~ eskitmeden yürümek 
gibi modern muvaffa~tter 'elde ede • 

• ceğine iman etmemek kabil değildir! .. 
Muztarip bir ruhu v:udır. Gazete • 

nin bütün yazılarını oturup kendi ya • 
• zamdığı, sokaklarda seğirtip gazete • 

sini kendi elceğzile satamadığı için ince 
bir ıztırap duyar! 

Bahar f deoloJllerl 
Mayıı bayramı münasebetile Peya -

mi Safa imzaıilcı "CUMH URiYET" te 
ciıkunmuttur: 

Mayısın ılk günü resmi bahardır. 
Sanki dünyanın bir çok hükümetleri, bir 
taraftan ahaliye: ''Bugun eğleniniz !,. 
derken, bir taraftan da ağaçlara: "Bu· 
gun yeşil ünıfomıalannızı giyiniz. gü • 
neşin altın sırmalarını takınız, halkı 

merasim elbiselerinizle karşılayınız ı .. 
emrini verirler: ta biatle cemiyetin ilk 
randevularını hazı::larlar ve ikisine de 
biribirlerine muhtaç olduklarını hatır • 
latırlar. 

.. .. ..... 

lloluvudun gıi::c 

• Fred Astet' 

Sinema dii" 
sında gre~ 

Aktöı ler de ııtv! 
edecekler gri· 

Siteııı' 
_Ho:i~d: 2 (A.A.) -:- i~ı 

dustrısınde çalışan on bın ajll 
sendikalan tanınmazsa. gre",..tif· 
ceklerini ka'i surette bildif111ı,'" 
sendika, yani dekoratörler. r 
berberler ve desinatörler, g~:, 
şimdiden başl a mışlar, gtiidY..-- eli' 
b k · ı .. ül' a ·kıııişıer e ~ı er ve gozc er ı . 
'"k .. 1 . b . • •· tdıP ~ tor erın u greve ıştır•" fd• 
cekleri daha belli değndir. . dr 
aktör birl: ğ i bu ihtimal uzet1tl 
kerelerde bulnmuştur. ff 

Bu birliğın ida re heyetine, e1 ,)\ 
Mon~gommery, James c;agrı 
Cravford. Boris Karloff ~e 

Amerikalı sanayicilerin metoduna 
benzer metotları vardır, Babıfilide, at 
benzinle çok yol alan · Amerikan oto • 
mobilleri nevinden muharir yetiştirme -
ğe çalışır! •. 

Kuvvetli bir irade sahibidir • .Mes -
lektaşları birer otomobil ed:.ndikleri 
haltlc o, od emir gibi İrade ile kendini böy-

Hakikatte insan cemiyetlerinin ba
hara iıafe etmek isteı:iikleri siyasi ma • 
nalar ne olursa olsun, bu kavuşma em· 
rini veren tek b'.r kuvvet vartiır: Ta • 
biat. K"ışın son günlerinae cevheri tü -
kenerek uyuşan insan karu, baharın ilk 
günlerinde uyanarak tatlı ve gizli mı -
rıltılarla damların boyun-:a kosmaya baş 
lar .Bahar hasretile bütün bir kış vi -
tamin sayıklıyan uzviyetin istekleri art
mıştır: Genç kollar ve dudaklar ağaç 
dibi, iş_tahlı gQzler ve mideler yeşillik 

arar. 'I1abiat karşısında, mayısın ilk gü
nü, ş~ v<'ya bu politika aşkına eğlendi· 
ğini hatırlıyacak tele bir insan tacavvur 
etmiyorum. Böyle insanlar vat'1>a onlar. 
damarlannm isinde öz kan yerine kır
mızı vehimler taşıyan ve yahut birkaç Motris vardır. 
damlacık taze kanlan varsa onu da ne -

. le asri cazibeye karşı korur ı.. · · 
ticesizliği çoktan nbit olmu~ ihti1aller- D ••k d •• 
de akıtmaya hazırlanan b:r~a~ bedbaht ll O 
avaredir. t . n • Yiiıdiniin çl:ıı,ı:i.lerinde ekol}OmlJ< ı:a - - - ..... · ~arc3 

Günlerin peşinden: 

Ankarada hayal 
pahahhğı 

Ankarada da hemen her sınıf esnaf ay sonlarına doğru alı§ 
veriş durğunluğundan şikayet ederler. Bir dostumun bana vel'diği 
malumata göre Ankara belediyesinin )'aptığı bir istati~tik zahiren 
manasız gibi görünen bu türlü şikayetlerin bilakis çok hakli oldu
ğunu göstermiştir: 

· Belediye tarafından idare edilen oto,Püs servısının hasılatı her 
ayın birinden on ~ine kadar vasati olarak bin yedi yüz lira 
tuttuğu halde on beşinden ay sonuna kadar olan hasılat mıktan 
ancak yedi yüz liradan ~barettir. Bundan çık.an mana şudur ki An· 
karalılar ,uühiın bir kısmı sabah akşam evlerinden işlerine gidip gelir
ken yalnız ayda on beş gün otobüse biniyorlar, diğer on beş günde 
tasarrüf maksadile yaya yürümeyi tercih ediyorlar; ihtimal ki 
nakliye i§lerinde takip ettikleri bu kaideyi yemek içmek bahsin -
de de tatbik ederek her ay on beş gün Arapların dediği gibi: 

··- Külo veşrebo!" 
Kaidesini tatbik .ediyorlar, ikinci on beş giinde ise: 
.._Vela tüsrifo!" 
Düsturuna tabi oluyorlar .. . Nihayet bundan çıkan netice de f U

dur ki Ankarnda hayat pahalılığı aylık ile geçinen bir kısım hallan 
ayda yalnız on beş gün otobüse binmesine müsait !bulunuyor. 

Hasan Kumçayı 

- Köpeğiniz yok mu? 
- Hayır, yok. Gürüllü iıittiğimiz zaman biz kendiınİ2 havlayoru~. 

Bu hafta zarf mda '' 
Kral Madam sırr.P' 

ev:enlyor ·ôJ. 
• fı{l 

Paris, 2 (A.A.) - parıs 1'll (. 
zıyor: Dük dö Vindsor·un •d• :;I 
vusturyada Saint Wolgaııd ~ 
kametgahını tcrkederek fr•~~. 
deceği söylenmektedir. pu ;,ri 
pazartesi günü öğleden sonr~ir~~ 
mak niyetindedir. Pariste ,. .. ıı 

·ıe v -kaldıktan sonra kara tarilcl ae~ 
tosuna gitmek üzere yoıuıı• . , ; 

• .. rtt51 
decektır. Duk, oraya paza tdı 

• • cesi vasıl olacaktır. Teıl1111 ıııı' 
göre sabık Madam Simpson ~ft• 
dam Wallis ile izdivaçları rııtı' 1 
günlerinde ve en geç p~ı1e~ 
tes'it olunacaktır. Merasıırı ır~ ~\r 
to unda yapdacak ve bU ~ J 1" 'ı 

'51 I'' lı\: 
ufak kon•unun belediye reı T 

riyaset edecektir. ~ fi 
c - bl 

Pasha f ga mü11a~se ,1. ,, 
Atlna hôp shall ~ 
220 mahkQm s•U .~ . , ır 

Atina, 2 (A.i\.) - p.tııı 
diriyor: i~:J 

Ortodoks paskalyası ırı~ 11'; 
a!tı aydnn aşağı a di cüriiıt'~~ 
-olanlar muvakkaten aff~~.-: 
1ar il; sene içinde yeni b~r }t(ıt' ., ) 
te uğrarlarsa şimdiki ceı• ·"""~ 
miijnlıyacaklar:hr. KoJ'l'IU '"j\~r-ı 
ile milli döviz, uyuşturU'~ 'I 
kaçakçılık ve hayvan hırJ11 ~ .. 
rına karşı gelmiş olanlar ~~~~J 
riçtir. Atina hapisancleri bW' 
kek ve 30 kadın mahpus 
Bu milnasebetle her tarart' 

tezahürat yapılmıştır. ~ " 

c - "''' 
Japo11gadaki ~"'~ 

Tokyo, 2 (A.A.) - Sc~ıı. 
ticesi hükumet a1eyhindek7i 
kat'i ibir zafer teşkil etıne 

M. · · · 11s se ınscıto partısı ' 
azalık elde etmelerine ı11U~ 
metçi partiler 41 ve ınüst• 
lık elde etmişlerdir. 

Muhtelif diğer partiler 
9 

kazanmışlardır, 
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F tı 
~ 

talebeler 

r Yandım kızlar, 
SU Ve~~~"~rmaktaıil Misafir 

~ 
OSMAN CEMAL HA YOILI l Belgret -u-nı-ve-rsıtelllerl 

Dokuzuncu işletme 
mildilrlilğil 

Banliyö için 

Ölçü· ve tartılar 
Kontrol muamelesine bU 
günden itibaren befl•nıyor 

ölçü ve ta.rtı aletlerinin kontroluna 
bu sabahtan itibaren bqlanaca.ktır. 
Bu kontrol Uç ay sürecektir. Bu aene
ki kontrol daha ıııkı olacaktır. ÖlçU ve 
ayarla~ mlifettişiJiği tarafından yapı
lan bir tetkik neticeBinde birçok ölc:ü 
iletlı>rinin damga.sız bulunduğu görUl-

J eeıetıı .. r•ydlı bugılC• 
.., lıııı. bir 1110 .. mer• veı:ııcak 

Evvelki g\in Yugoslavyadan 30 ti. 
caret talebetıi gelmişti. Dün de elliye 
yakm Belgrad üniversitesi talebesi 

Yeni bir sefer tarif esi 
hazırladı; 20 Mayısla 

tatbik edilecek .. brıı "wl ~ • <>ae ·ı 'k' ııoı .., hlod ı e 1 ındi ara- haftan boşa ayni ıeyin içine dalıp 
OntıızLmn ern kopuk, ce· çıkmı§ ! 

~~llcrine :ı atmıılar, §ap· Şapkası mayısa bulanmJf olanın 
• '"""illi aaU mltlar; on lan elinde koca. bir rnarul, fakat, o koca 

tuttunn aya, savura bu S lor Yolu uılar, yalpalaya marulla omuzundaki ceketi bir eli\e 
C.L7·orJ.r. na doğru ilerleme- tutamadığı ic;in ikide bir ya ma· IL""'Yorı., d' rul, ya ceket yere, tozların içine 

ile..:ı 
1
Yorum ru"nk.. dütüyor ve onlar her düıtükçe beri-

•• eme~ • :r uza· t~ •tın gc değil, doğru ki prkıyı kesip ortaya okkalı bir 
"'it-~ rn .;;: bile güçleri küfür savurduktan sonra düıeni 
-ı.ı. do f eıı. ~ •. •eklerin sesleri yerden alarak tekrar: ı.; laıı dıı\'Ud~ll Birininki ara "Yandım kızlar bir su verin ır 
· : ...... O:,Y~ ~a~an az ya- maktan! .. a boflıyonlu. 1.ıııı.;.""· Pea\ ekınınki tizlerde Kırdan dönüt etmit kadın erkek 

I~ d n hir 8..,~:;e yayıklaııp kafileleri arasından elli bq, altmıt· 
Otıı ı •de 1 neva! !ık bir kadın bunların bu halini ııü-
·.,:.L A..;';kn:::;n.l.ar ~ir renk. rünce kendilerini süzüp eüzüp rlc 

...,. kum) gobcgı zemin ne dese beğenireiniz) Demeein mi 

• ,1!'~ları be u ol~n bu panta· 1 ki: ll;,;0~ derin n dıyeyim yirılli - Hah. kızların iti yok da eizin 
ı.;;._ııı İalcarı:;:,zar. eanti~,'" 1 gibi çamur oğlu .çamur~ra su vere· 
~ Yctıle çıtla nn~~ yuzu ör- cekler. Kızlar eıze rlcgıl eu, zırnık 
~ 'lhti)anda n, uzcri beyaz bile vermezler. 
. '• lı.Ye Yakın n .. : Öte~ininki Kopuğun biri. yani ~p~ı ma· tiitı~lalt bır kctenın kap- yıelı. Yatlı kadının bu aozune fena 

it~ ~u .. , ık!g·e~ parçalarile içerledi: 
hi; "t?İn li ısının d d Sc be o-..l' tr ~ e ·,.

0 

e sırtm a - n eue 1 eaı, muımula 
.ı..,"t1' fan·~ •yYaeı rengin· suratlı, ..na bizim \ifımız yok! 
~ Ya Yat~ j" Saçlar iki· Arkasından öteki atıldı: 
~ Jloy,ıı..ı., b.,jıı ama, dün- . - Senin o eöy\ediğin kızlar, bi· S ll\ıt olan b Pomadla ar· zım ellerimize ııu bile dökemezler! 
~ 1 ~ riİzııiırla u jçlar, belli Sonra aıkadatma döndü: 
' b· ea kını .. çak - !"laydi ulan, eöylemene bek 
• '<ıt., Ü 1"" f ozla ve b. senin . koca karıya aldırma, bot ver ı 

• ~ ç •. kırk be ı~az da Ve tekrar bofladılar: 
~ ~ crıne pek t 

1 
elh falan Yandım kızlar bir ıu verin ırmaktan! 

~tıı:~i~ u ak asma· K da d" k f'l l ~-...; afirm qhruJ,).._ı.; .. • ır n onen a ı e er araeında· 
1-rda ı lllak isten'J ~ lcı JU'V\""" ~.,,.ı •• 1: ..ıh·• ~ _.,.n 

';d. ~ın~klar be~n ~-a: kıvırcık eaçlı, koyu çiko\ita rcn\diei 
bit y ra Yaparak n.. ı~- bunu kendilerine alındı atik bir L:.ı . arım secdeye vvu.cu • sıçrayı§la kopuklardan birinin kula-

~~ arıyor- w dib. k ld • ne !'n~ '?e .'° u u ve elile yolun 
ho.!

1

hiç 
1

_ dersiniz .. l uzerındekı bır çetınenin yıkık yala· L~lc 8~Baklık ' 8 koy edikleri ğmı göstererek bağırdı: • 
:'ll',f r, kı yo ... B' · ~ t" •tte 

0 
r Yolunda bu h 'J;t - Irmaklar kurumuı. yalağa ya. 

k~\ildcnn~ o kadar . a e, na§ın. yalağa 1 
"'ltıL soy}" ıçten ve · · . . . lltt •~ 14lrtn uyorlardı k' b' Ve ne dersınız, ıkı modem ko· 

)~ '4ıbL • ardı 1 ır k · kızın b ·· ·· .. · . ~ b· 'Gtıle ııra, ha ı pu , zencı , u sozu uzerıne, 
ı.-"'...-n~ b..~ ~ır udçu ~1elmekte ola f nkda gerçekten çetmenın yalağına yanaı· 

""'-.~ı ı e y n a- 1 "' A . ·•p '•I tefçi L •nındaki Y maem ar mH ma eu ıçmek için 
t \'~ .Rılarile boıan bile day am· değil. Mayıs'ın ikinci günü ba•tan 

itte u c ' · b . ana· ba bul :r • l o :ı:a um üıe k t I· ı• taptaze m&Yl"' anmıt olan 
~ oı, o du ha ı ınan manzara· ~ ppkalarile iekarp~lerini yıkamak 

• :,ı°rta.ına • için... Onlar, fimcli hem, ııözde, o-
Cbıcı çoluk çocuk . racla temizleniyorlar, hem de hali 

~ l . ' •ucu ' sı- 1 k" k" "k b' _..l_ 'le aynı . .. l &· .. lij 
1 
l<>ın • ' gazozcu or utu >' .... ı fCYl eoy Ü· 

_.:· . ...-... , 1t~ c eri birikg~ giden ka~e yorlardı: )>do~ ?iiı.:!f" m Yandım kızlar bir'!'~ '"':"'""'"· 

gelmiıtlr. 
Talebeler öğle yemeğini Galata.cıa· 

ray lisesinde yemişler saat on dörtte 
Köprüden kalkan vapur:a Büyükada. 

ya gitmiılerdir. 
Misafir talebeler bugün Ça.pa. Kız 

Muallim mektebini. Onh·erııiteyi, Yük
sek Ticaret mektebini ve müzeleri ge
zecekler, gece Galatasaray lisesinde 
bir mUN.mere vereceklerdir. 

Talebeler ya.rın Boğsziçinde bir ge
zinti yapacakla.r. Beykoz Deri fabrika. 
sını ziyaret edeceklerdir. Gece de Ti. 
caret mektebi tarafından Tokatlıyan-
da bir çay verilecektir . 

Çartamba. gUnli de Bakırköy bc1 
fabrlkaın, borsaları gezeçeklerdir. 

[Poll• haberle~ 
Fenerden KesımP8f8Y• 

gelirken 
BiR ANNE ÇOCUGU /LE DENiZE 

DtJŞTtJ 

Devlet Demiryolları işletme müdür 
lüğil Banliyo hattı için yeni bir seyrü. 
scfe~ tarif esi hwrlam1~. tasdik edil. 
mek Uzcrc Vekalete göndermiıtir. Yir· 
mi mayıstan itibaren tatbika konması 
muhtemel olan yeni tarife ile günde iş
liyecck trenlerin adedi yirmiden yirmi 
beşe çıkarılmaktadır. Bundan ba.l}ka 
yazın ihtiyaca göre daha fazla tren 

ka ld1rdaca.ktır. 
Trenlerin öğleye kadar sık ı;ık Sir. 

kceiden. öğlede>n sonra da ayni sıklık. 
la Floryadan kaldırılmasına dikkat 

edilecektir • 

Ondel••fOn meklnelerl 
kontrol• b•fl•ndı 

Berberlerin kullandıkları ondUlis. 
yon makineleri hakkında belediyece 
bir talimatname yapılmıştı. Bu talimat 
namenin tatbikine bu sabahtan itiba· 

ren başlanacaktır. 
Mayıs sonuna kadar bütün maki. 

neler gözden geçirilecek, kullanılmıya 
elverişli olanlar damgalanacaktır. Dam 
gala.nmıyan makinelerin kullanılması 
yasak edilecektir. 

· Kaıwnpapda Camiikebir mahalle· 
sinde oturan Naciye Fenerden sandal. 
la Kasımpapya gelirken yolda üzer
lerine doğru gelen bir motörden kork· 
muş, birdenbire ayağa kalkmış, kuca· ğında bulunan üç Ylllmdıılıi çocuğu ile Telııbelttr için ucuz karne 

denize dii§mUıtür. 
Devlet Demiryollarınm A \TUpa hat

tı banliyosu için kabul ettiği ucuz fi
yatlı talebe karneleri evvelki sabahtan 
itibaren muteber olmıya. başlamıştır. 

Etraftan sandalcıla.r yeti§miş, Na . 
ciyeyi ve çocuğunu kurtarmışla.rdır . 
Naciye baygın olduğundan Beyoğlu 
hutahantaine kaldırılmıştır. 

AÇIKOÔZ BiR SATICI - Seyyar 
satıcı Ropen dlln Harbiyede tramvay 
durak yerinde Piyer isminde birisinin 
cebinden para çantasmı çalmış, kaçar. 
ken pollsltr tara.fmdan tutulmuştur. 

Hav• tenezzUh uçufl•rı 
r•ib•t görUyor 

Havayollan idareııi tarafından ter
tib olunan İstanbul üzerinde gezintiler 
çok rağbet görmektedir. Diln· hava çok 
iyi olduğundan bir tayyare saat on 
dörtten itibaren on altıya kadar birçok 
kimseleri uçurmuıtur. 

BIÇAKLA YARALADI - Cağal
oğlunda Takrir sokağında 1 numaralı 
pansiyonda oturan Mahdume ile ayni 
yerde oturan Feryad kavga etmişler. -=-=--:--:--------
<Ur. Feryad, Mahdunıeyi bıçakla elle- 1 , • ====-= 
rinden yaralamış, yakalanmıştır. lf. & & & 

mU,tür. 
Damga.sız ölçU kullananlardan pa. 

ra cezası alınacaktır. 

= ' 
Yaraladıktan sonra 

Gerip bir ke~m•k usulU 
Maltepede bir yaralama vak'uı ol· 

muştur: Maltepcdc bahçıvanlık eden 
Halıl, Muııtaf a ismindeki çırağına yol 

vermiş, fakat iki lira kadar tutan~ 
cağını ödememi,tir • 

Ha.lil evvelki gece Maltepe .iBtuyon 
gazinosunda ra.kı içerken içeriye Mus
taf a girmiş, alacağını istemiftlr. Ha· 
lil buna kızınıf, bıçafmı çekerek eıki 
~ırağının bo~ böfrUne saplamı,tır. Muı 
ta.fa kanlar içinde yere yuvarlanınca 
Halil vak'anm mahiyetini değiştirmek 
için bıçalını kendi eline de saplamıı· 
tır. Bıçak derince girdiğinden Halil 
ve 14usta(a Haydarpaşa bu+ftı.aneai. 
ne kaldırılmışlardır. 

faik Kurtollunun bir 
çocuıu dUnJ•Y• geldl 

lktısad Veki.leti mUateşarı Faik Kur
doğıunun bir çocuğu dünyaya gelmi§. 
tir; küçük yavruya uzun ömllrler di. 

lerlz. 

lnhlserl•r umum mUdUrU 
Ank•r•J• gidiyor 

lnhisa.rlar umum müdürü Bay Mit
hat yeni bütçe ve kadro etrafında Ve. 
kaletle görüşmek üzere bugiln Anka
ra.ya gidecektir. Bay MiUıat Ankarada 
bir hafta kadar kalacaktır. 

H•vuzler mUdUrU 
Van• gitti 

TAHTA SUYUNDAN ZEHIRLEN- L& a 
Dl - Beyoğlunda Valde çeşmesinde • cumhuriyet Merkez Ban 

59 numaralı evde oturan Jimi, Dilber '" .. "'" •ı..-anna ._ ~ ... ı:= 
apartımanmın altıncı dairesinde otu- !~":1 6~~ec:::::;t::r~'-zı edilecek klr h1aııe tıa 

Havuzla.r mUdürU Bay Cemil Vana 
gitmek ur.ere §ehrimizden hareket et
miştir. Van gölünde işlemek Uzıere ya
pılan gemilerin montajında orada bu. 

lunacaktır. 

ran Viktor ismindeki a.rkadqına mi. 
safir gitmif, bir a.ralık susamış, masa 
~rinde bir ba~ak içinde bulunan ma 
yıl su diye içmiftir. Bardaktaki su 
t._ahta silmeye mahsus bir mayi oldu. 
gundan Jlml zehirlennıi§, hastahaneye 

• Galatuaraydakl eıkl poliı merkezi bina 
ııma talip çıkmadığından btnanm deferi 66000 ura.ya indirilerek tekrar müzayedeye ,._ ........... - ... --... - •• - .... ., 

çıkanlllllftll'· I 1 
• Ereğli §irketlnden Atm alınan oc k 

kaldınlmıfbr . 

la zonguldak liman teıılaatı tamamen ah~~~ İ A c L. I K 
met eııne seçmııttr. ! 

• önumtızdekt aeııe lklll Adallada, dördü ı 
dfter \illyetıerde olmak Uzere alb kız 1&1ıat 

1 mektebi dalı• açılacaktır. 

Yu~n: 

..._,. .:"rttıler: ar ç..lgıcılara Alın da bahar alcmını, eglcntiyi 

'f ~ '--~ be . koyun rafa! 
: "!\~ "----· llZiyor -----------vaz 

geçen prens 
\ıaun ·~Yor! " ~ u ııtcdilcr,, U kk J Dllı.hliııoı ·Ondan eon- na ınaan 

ÇALINJllŞ KURŞUNLAR - Be· 
fikt.qta Ihlamur caddesinde oturan 
seyyar leblebici Fevzi çuval içinde kur 
ıun götürürken çevrilmiş. kurşunları 
nereden aldığı eorulnu11tur.Fevzl bun. 
lan Ticaret mektebindeki inp.atta ça
Jıpn Hakkı, Mustafa ve Muheinden al· 
dığım eöylemif, her Uç amele de yaka· 

• ııaartt veklletl bir "okullar mtızeal .. kur : 
maktadır. aunun için eıkl ve yeni barflerte : 
mekteplerde okutulmuı bütün kitap. aUaıı 1 
harita ve1&lrelcr toplanmaktadır. i 

• btanbUl ttfalyeal 7~.000 lira aarflle saz f 

Refik Ahmed 
SEVENGIL 

~~~h·· tık~ dan da ~li kız!,, 
lerak k çıfte elli ·1 ıvırın ı e 

lıı. ~ • • aya beı-lli' . ac • ~· )C>h ~t...J Ç Vakit ~~~"' ~n ~r:.-' a~ca k ~·· .'&idi ~urf· aran-~ lit ı iki Yorduın U§, gene ay. 

~~t'itlcr~odcrn Jc.~p~e dcrsi
tı.... • • g acn~ c k kırdan 
~t'\lc tene ~e ta '-- c etler aol 
~ ıı.._ ten iU?ıd" Pqlar .. ~~~) ı ~ aYni u~kü tiirk ,_ el • 
~ \i tihjo..akin b Yctden uyu ça
~f~1'rile Y&lı.ı:r lcfcr ~.e1ıniyor
\ll\, ~~.l'~ la, ha~ e gün
~ ' 1 de l&ın lccde) l karam· ''t ~L.r. •nıa':ıi değil, bu 
~l~ dt t.l.~ aclio duvar' e :zum da 
~~ ~~t. bir YorJarc1ıı'pnin. bu 

l&llDllfbr. 
SBVDIGI KADINI YARALADI _ 

Kllçilk Zeyrekte oturan Rirıeli Kazım 
sarhot olduğu halde Kuımpqaya git. 
miş, kendisine varmak istemlyen Zey. 
nebi bıçakla ellerinden yaralamıştır. 
Kizmı yakalanmıı. Zeyneb tedavi aı. 

tma aınımııtır. 
ELBiSE TElllZLERKEN - Be. 

tiktqta Vitneade eokağında Nazıni· 
ye apartımanmın sahibi Bayan Nazmi
ye elbüıeainl benzinle silerken benzin 
tutUfDlUf, yangın çıkmıt. sirayet et-

meden söndUrUJmüşttlr. 
KUBŞUN Hf BSIZLIGI ÇOGALI. 

harbi veaaltl ne tak,·lye edilecektir. 

Yeni çıktı • şeıırtnılzde husuat otomobil aded' çoğal 
mlf ve bemen takıılerle muaavl bir badde 
gelmlftir. Bu ytlzden takallertn 1§t azalmıı 
tır. • DablllY• veklletl memleketin en uzak İ Daiıtma yeri V AKIT Kütüpannİ k~lerln• kadar rtden tuJQal kumpanyalarl f rıab 50 '-·-·· 1 
na yardıma karar vermlftlr. Halkevlerl de i ..... ""7 

bU kump&nyalarla allkad&r olacaktır : .......................................... "" ............. . 
• TOrk atcortalannm beynelmilel algorta ; 

!<:ılık dUnyuında tanmmaııı ve Re...Uranı 
paYI vertlnıeal lçiıı A vrupada Refi Bayann 
yaptJll temu ve mUaakereler muvaffaldyet ı~---
1• neUceıenmlttlr. · 

KURUN 
ABONE TABl,ESI 

• Oablltye veklleU iaklD kanunu muclbln 
ce memurlı&ra ve halktan ıatıyenlere veril 
meşine cevaz bulunan bakımaız arazi tevd 
edilirken tehir l1;lnde çok kıymeUI arııalann 
da verlldltlnl duymuı ve bUntann bedellerini 
detat"n iştenmeainl emrctml§Ur . 
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Aylı le 
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T&rUeelndeD Balkanlar ltiD ayda otuzar k•., 1 
ruf du,tııür. Polta tıtrııttne lirmlyen 
tere ayda yelmlf befer ku .. •• )'91"' ...... ummedfltT'. 

~ "-İ ~e alay Çoluk etlerin. 
~. e ~)'i erreflerile ~ocuk, 
~'-~~İt ?tkctı Yorlard uygun 
L:"'-ııi ne ·· Utul~ ı.. Yanla. 
L'. .. "'~la. aor,Yiın b~~kkat et. 
~ ti:... ~le· 1 ... _ • ırı . 

b
. '-adınla ev

Hanedandan oırnıyan ır • 
lendiii için prenılik ünvanıt'1 kayl:Jıeldilen 

YOB MU1 - Tepe.balında A.emalımes. 
çitte oturan 50 yatında Habibullah ev
velki gece Balatta Fethiye camiinin Us. 
tllne çıkınıt. yirmi kiloya ya.km kul'§un 
sökmÜlt çuvala koymuıtur. 

• Atmanyada 193tXl7 ııeneainln mali mrıı 
müklfatı (diktatör) filmindeki rolü tçin 
ı:mu Janntnpe vertımııtır. 1936 aeneat kitap 
mUJclfaLI cemektar ukerlertn martı) lalmll 
eııertndeft dol&YI Jl'rtedrfcb BetnMe ,·erUmlt 

tir. 
• ıtaıyaıı ısarbılye nesareU müalef&" 12 in 

el beyııeımııeı binicilik ınU.bakaJarma lfU 
rak eden aü,•artıer tettflne Romada blr zlva 
fel ~tonnlıtlr. TUrk ve AlmAn elclleri de zl 

Türklyenıa IMr poata merkP&lnde 
6UR a aboae ....... 1• J-'· 

vl\i . •ilin .. ~ ın nın açık .. ı. __ · ?rdek ı... __ &Yıı)a ........ 
"'41ll>ı ) ""tlfl •••U· 

~ crind Yeşile <;a
cn b'. ırı rı,. 

k
. . N:'"'-'· pnı c 

es ı Romanya prenıı ""~' .. ,. · v .ıya· 
beraber, Romanyayı terketnUt c 

naya ıitmiıtir. 

Resimde karııile beraber 
s\ikfcttel'l 

ayırılırlarken ıörUlUyor. 

Habibullah camiin duvanndan iner. 
ken l>dçller tarafından görülerek tu
tulmuş, cUnnÜ meşhud mahkemesine 

verilmietir· 

vafıtte hazır bulunmuıtardır· 

Adrulnl delllUren aboneler 2& il 
öderler. Göndermlyenlertn adr91U:: 

ı ................ demtlfliıiltlrt~l;m;ea.;.. ... _. .. .J 
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·HapislıaneJen firar 
edenler fOla çıkarıldı 

At>dı.r•ıah, kabahati Tevfiğe yük
letmekte, şeytana uyduğunu 

söylemektedir 
Ha.pisbaneden kaçan katil Abdullah her dakika bana saatler kadar uzun 

ile Te\.'fik Adana müddeiumumiliğince ~eliyordu. 
de isticvab edilmi§lcrdir. lki firari bu- Nihayet memurlar göründü. Kendi. 
ğun Adanadan trene bindirilecekleı·. lerine doğru ilerledim. Memurları gö
dir. İkisinin ürerindeki hüviyet etiz. rür görmez sanki heyecanım birdenbi. 
danlarmın ~kalarına aid olduğu an- re sU.kün bulmuştu. Kendilerile soğult
laşılmıştır. Tcvfikin üzerinde çıkan kanla. konuştum ve dedim ki: 
hüviyet cüı.danında Akşehirde doğrnu.ş - Siz görünmeyin. Şurada sakln
Mehmcd Kemal, Abdulahm ise U§aklı nın. Ben kahveye girerek katillerin ya
!smail yazılıdır. nıba§mdaki masaya oturur, size işaret 

Abdullah verdiği son üadedc üze. ederim. 
rinde bulunan tabancanın mahpus ibir Dediğim gibi yaptım. Kahveye gir. 
arkada.sına aid olduğunu, söylemiştir. dim. Katillerin yanıbaşıdaki masaya 
Tcvfık ise tabancasını 80 · liraya. utın oturdum ve derhal işareti verdim. Mt'. 
alını~tır. murlar yıldırım gibi kahveye girdiler 

Abdullah kabahatı Tevfik'c yüklet.I ve katilleri tabancalannı kullanmağa 
mekte: vakit bulmadan yakaladılar. ,, 

- Ben kaçmıyacaktım. Fakat şey- TEVFIKIN KAQIŞI ANTAKY ADA 
tana uydum. Tevfik'in sözlerine inan· NASIL KAR.~ILAND/1 
dım, demektedir. Antakya, (Hususi) - Amcazadesi 

Tevfik de eunları $Öylemcktedir: Saffeti öldüren Tevfikin İstanbul ha. 
"- Ben de kaçmağa mecburdum. pishanesinden ,kaçması burada h eye. 

Çünkü görillecek işlerim vardı. Fakat can uyandırmıştı. Bilhassa Saffetin 
~c'anaya gelmekle hata etqm. Zira bil. akrabaları katilin buraya gelerek bir 
tün şüphelerin benim Antakyaya. kaç: cinayet işlemesinden korkuyorlardı. 
mnk istiyercğim düşünccsile bütün ta- Tcvf ik 1bir dUkkAn yarmak su çile 
kib ve ta_nuuıutlarm bu istikamette te. tutularak Antakya hapishanesine kon
kasUf ettirileceğini tahmin etırıeli muş ve ayni gece görülmemiş bir şe. 
jdim ,, kilde hapisha:ıc duvarlarından atlıya-

OT E LO/N iN ANLATTIKLARI rak kaçmıı;tı. Birkaç: gün sonra da am. 

J ~atı'llcrı· tan 1. t tt A cazadesini vurup Türkiycye firar cL " ıyıp po ıse u uran - . . 
d -ı .. _da. Ceyhan oteli sahibi Bay Şev- _m_ışt_ı_, __________ _ 

'k , \·ak 'ayı eöyle anıatmikt.a.dır: D •• d J 11 llayıs 
- Nisanın 29 uncu günü a.kşaJnı Un Y Q Q l YI 4 

yarıma doğru otelime iki müşteri 'gel- (0 t 1 · · ı-.J ) 
d. K d ' l · .. 8 yanı uıcı 3ayt oua 

ı . ~n ı erıne 9 numaralı odayı ver d L • l · · .. k "d' 
d. E~-... . ·· .. . . · " • · oıayı sevınç erını gosterme te ı ı-
ım. ı. u;sı gun yanı nısanm otuzuncu 1 

....ıı U , - · ... • er. cuma 6 .. n sabah sa.at sekiz.de sivil ta. B' k h" ı .. l · h · 
1 

d A~~ ~ ırço teza uratçı ar, uzer crın· 
k a;;ı ;em~ ~m ;n u ak şev. de "la~nyol milletine selam,, iba-

e e ·a11ı aş ım. ana: releri ~lunan bayraklar ta§ıyorlar· 
- Ben de sana gelecektim. Şu !Q. dr. 

k~ı!ın içe:,i.sine gir. Sana iki'f~t.Öğr'if Kızıl meydandaki tezahürattan 
gosterec:gı~ d~.t. . . sonra, sporcuların büyük geçidi baş-

Sokagın ıçerısıne girdık. Bira.z ileri- ladı. On binlerce erkek ve kız spor 
k 1i'·t.:11 so~rn. durduk. Bana ik(fotoğ- cular, göz alıcı renklerde !por kıya-
r ef ~osterdı. ve: fetlerile geçtiler '\'e Sovyet gençli-

- Bunları tanır mısın? dedi. ğinin mesud inkişafını gösterdiler. 
Dikkat ve alaka ile b&.kt.ım. Fotoğ- p ARISTE 

n.fl .. rı evirdim, çevirdim. Nihayet ta. Paris, 2 (A.A.) - Zabıta, dün 
nrd· :'lmı söyledim. Cha.ınps - Elysees'de Etoile tnkı za· 
. Bu .:nu.?avercden sonra tekrar ote. feri altındaki meıaleyi canlandırmak 

ı · .ı~ dondum. Kendi hizmetlerimi gör- için oraya gelmiş olan nümayiş~ile
mcge hMladım. Böylece birkaç saat ri dağıtmıştır. Zabıta, yollarına dc
geçti. Bütün İ!llerimi bitirdikten sonra vam etmekten imtina"' eden birçok 
kahveye indim. kimselori tevkif etmiştir. 

Tam saat iki idi. İki şahsın otelin Dün saat 17 de Voltaire meyda. 
Jmrısmdnn içeriye girdiklerini gördüm. mnda 1 Mayıs alnyı, Fransız sosyal 
D:rhıı.I yerimden fırladım. Kendileri. fırkasının daimi merkezinin bulun· 
ne : makta olduğu bir kahvenin önünden 

- Bir emriniz var mı? Dedim. geçerken ufak bir hftdiae olmu~tur. 
1ki yolcu ctrnfa şüpheli birer nazar Nümayişçiler, hasmane bir takım 

atr•ttikten sonra gayet tabii olmağa bağrışmalarda bulunmuşlardır. 
ça!ırı:ıklan bir sesle cevab \'erdiler: Bunun üzerine bir arbede çık· 

- Evet, bize iki yatak ayırın. mıştır. Bir iki sandalye kırılmı tır. 
Yolcular bana bu cevabı verdikten F~kat patron, kahveyi kapatmı§ ve 

az :-onra otelden ayrıldılar. bunun üzerine sükunet teessüs et-
Bu hareket eüphemi uyandırdı. Har mİ§tir. 

fızamı topladım . Taharri memunı.nun 
~a gösterdiği resimler gözümün Ö· 

nünde tecessüm etmcğc ba.cı.ladı. Ken
di, kendime~ 

- Bunlar, dedim, İstanbul tevkif. 
ha.nesinden kııçan katiller. 

Ve derhal otelden uzakl~ma.ğa baş. 
lıyan firarileri göz hapsine aldım. Bun 
lar. köprü başına doğru ilerliyorlardı. 
.Arkalarından, belli etmeden ilerledim. 
Oturacakları yeri görmek istiyordum. 
Nihayet köprü ba.cıınıı. geldiler. Bir 
ııaniye tevakkuf eder gibi oldular ve 
ini bir kararla orada bulunan Nebinin 
kahvesine giı·diJer. 

Katill~.rin kahvede oturduklarını 
gördükten sonra derhal civarnnızda 
bulunan telefona kaştum. Polis nıerkc-
7.ini aradım. Ses.im heyecandan titri. 
yordu. Nihayet meramımı sarih bir su 
rette rınlatme.ğa muvaffak oldum. Ve: 

- İstanbul tevkifhanesinden kaçan 
iki katil, burada, Nebinin kahvesinde 
oturuyorlar. Yaka.lanmaları için me
mur :gönderin. Dedim. 

TeWonu kapadığım zaman ter için
öe olduğum.un f arkma. vardım. Ha.yatı. 

• ..._,, . t 

~~~ecanlı da~ikaJarmı yaııyor 
dum. Zabıt& memurlarını beklerken 

LONDRADA 
Londra, 2 (A.A.) - Dün ak

şam, 1 Mayıs münasebetile Hayd· 
parkta sol cenah partileri tarafından 
tertib edilmi~ olan nümayi§e 60,000 
kişi iştirak etmiştir. Bu rakamın 
misli namesbuktur. 

Kabul edilen birçok karar suret· 
Jerinde nakliyat ve köınür madenle
ri amelcainin grevleri tasvib olun· 
mu tur. 

Mühim miktarda polis kuvvetle· 
ri seferber edilmişti, fakat bu kuv
vetlerin müdahalede bulunmalarına 
lüzum hasıl olmamıştır. 

VARŞOVADA 
Varıova, 2 (A.A.) - 1 Mnyıe 

münasebetile tertib edilmesine hü
kumetçe ruhsat verilmiş olan yedi 
alaya l 00,000 e yakın kimse istirak 
ctmiıtir. Dört sosyalist ve Yahudi 
fırkası Yahudi rnahall~inde, üç 
Leh fırkası ise sarih surette tahdid 
ve işaret ediJmiş bulunan yoJlarda 
geçit yapmı~lardır. 

BRAGDA 
prag, 2 (A.A.) - Bütün mem· 

leket 1 Maym sükun ve intizam i
çinde tesid etmiştir. 

ispanyada 
(Vatyanı 1 inci Myıf aM.) 

yanlarında ahkc.. .. ;muılardır. Nou· 
pentes bu sabah kaçmağa muvaffak 
olarak hükumet hatlarına gelmi~tir. 

Asilerden bir kısmı, mabede 5 
kilometre mesafede bulunan Ugar· 
ncvo çiftliğine yerleşmi§lerdi. iki 
mahalli işgal edenler arasında yer· 
altı keçi yolları ile kolaylıkla muva· 
salayı temin ediyorlardı. 

Asiler, cengaver kimselerdi ve 
yüzbaşı Curte:ı, mülazim Ruano ve 
Rueda gibi enerjik ve hain tabiatli 
zabitlerin kumandası altında bulu
nuyorlardı. Fazla olarak binanın 
kalın duvarları önünde ilk bir mü
dafaa hatlı teşkil eden siperler kaz· 
mışlardı. 

Bundan iiç ay evvel hükumetin 
kumanda heyeti, cumhuriyetçilerin 
ileri hnreketi dolayısile hatların 30 
kilometre gerisinde bulunan bu ada· 
cıklar meşgul olnıağa başlamıştır. 
Muhasırların çemberi tedrici bir 
surette sıklaşıyordu. Fakat en e
min çare açlık yüzünden muhasır· 
ları teslim olmnğa mecbur etmekti. 

Bir müddet asilerin tayyareleri, 
muhasırlnra yiyecek ve saire atma
ğa muvaffak olmuştur. Fakat cum· 
huriyetçilerin avcı tayyareleri bu ı 
manevraların devamına mani ol
muşlardır. 

Bir m i.iddettcnberi muhasırların 
vaziyeti artık müdafaa edilemez bir 
hale sclmi~ti ve firarlar biribirini ta
kib ediyordu. 

Bundan on beş gün evvel Ugar· 
mueva m üdufi!eri, artık dikiş tut· 
tura~nıyarak zaviyeye iltica etmİ§· 
lerdır. Bu sabah kati hücum icra 
edildiği zaman muhasırlar pek fazla 
mukavemet gösterememişler ve bir 
kaç saat devam eden bir muharebe
den sonra beyaz bayrak çekerek tes
lim olmuşlardır. 

BASK MÜDAFAA KOMiTESi
NİN TEBLlCI 

BiJbao , 2 (A.A.) - Bilbao rad
yosu, Bask müdafaa komitesinin 
a!ağıclaki tebliğini nep·J~migtiı : 

Biskayada dü~manın Urmendi
deki mevzilerine karşı şiddetli taar
ruzlarda bulunduk. Fesadcılar bir 
c;ok ö lü bırakarak ricat etmek mec· 
buriyetinde kalmışlardır. 

Gucmica ve Durango tali mm. 
taka larındaki taarruzlar tardediJ. 
m i§tir. 

Sahilde kıtaatımız, ltalyan kıta. 
lan tarafından idare edilen bir taar· 
ruzu püskürtmüşlerdir. ltalyanlar 
kıtalarıınızm mukabil hareketi kar. 
şısında geri çekilmişlerdir ve mühim 
miktarda malzeme bırakmı§lardır. 
Dikkate şayan bir takım vesikaları 
hamil olnn birçok esir elde ettik. Bu 
\•csikalar faşist kuvvetlerinin müda· 
halede bulunmakta olduklarının ye
ni bir delilini teşkil etmektedir. Bu 
şerefli giindc dügmana üç bin kadar 
tahmin olunan agır zayiat verdır· 
dik. 

Burgos cephesinde, Bnrcndio 
ınmtakasmda bataryalarımız, elek
trik ve gaz fE:brikalarını tahrib et
mi§lcrdir. 

ASJLERJN TEBLICil 
Salamanka, 2 (A.A.) - Umu

~i kn!argiı.hm bir teblifönde dün 
l· rank ıs tler tarafından zaptedilmit 
olan kcısabalarm isimleri tadad e
dilmekte ve Bermo limanının zapte
dilmiş olduğu tcyid olunmaktadır. 

. T cbliğdc bundan ba1ka deniliyor 
kı: 

Madrid cephesi : J~ara değer bir 
§ey yoktur. 

Cordue cephesi: Marksist milis
ler, el kombarolarile trıarruzlnr yap· 
ınışlarsa da hiç bir netice elde edc
ınemişlerc.lir. 

Aragon cephesi: T eruel mmta
kaernda hatlarımızda l<:.shihat yap
tık. 

Ankara Kömür 
sergisi 

Ankara , 2 (A.A.) - Ankara bey -
nclmilel kömUr gcrgiıinin uyandırdığı 

alika hiç kesilmeden devam etmekte -
dir. Eugüne kadar sergiyi gezenlerin 
s:::yısı 45 hini gcımiştir. Sergiyi ziya -
ret edenlerin intibalarını toplamakta 'de-

Bisiklet yarışı 
Ankara - Kocaeli arasın
daki yarıfı Ankarahlar 

kazandı 

Ankara, 2 (A.A.) - Anka
ra - Kocaeli bölgeleri bügün dör
der kişilik bisiklet takımlarile sene· 
nin ilk bölge temasını yaptılar. 

Yon~. Akköprü - Çiftlik asfalt 
yolunda dört defa gidip gelme su· 
re tile 5 2 kilometrelik bir meaaf ede 
yapıldı. 

Yarışın taf silatma geçmeden ön
ce her iki bölge takımları arasında 
bir mukayese yapmayı faydalı bul
duk: 

Kocaeli bölgesi; bu temas için 
bisiklet: ileri arasından seçerek gün· 
derdiği dört koşucu, genç ve isti· 
dadlıdır. Ancak bugünkü koşu bi
ze §Unu göstermiştir ki, bu dört 
genç, Ankara koşucularından daha 
geri bir vaziyct .. dirler. Bunun asıl 
sebebi çalışma tarzlarıdır. 

Bundan baş!~a bugünkü koşuda 
Ankara takımından 11 dakika geri 
kalmalamun da sebebi, Kocaelilile
rin takım vaziyetinde ko§u bilgileri· 
nin noksan olmaeıdır. Bölgenin 
dört bisikletçisi darma dağınık bir 
halde, şahsi gayretlerile ko§muşlar 
ve bu şekilde yarışı sona erdirmiş· 
Jerdir. 
b~şlan~ıçtan sona kadar tek bir a· 

Buna mukabil Ankara takımı, 
ba~langıçtan sona kadar tek bir cı· 
dam gibi koımuş ve oldukca sert 
esen bir rüzgara rağmen biribirleri· 
ni yormamak için önde giden arka
daşlarını sık sık deği§tİrmek suretile 
sok güzel bir kogu yaparak .5 2 kilo· 
metrrlik mesafeyi bir saat 26 daki· 
ka ve 27 saniyede katetmek sure· 
tile saatte vasati 36 kilometrelik bir 
sürat temin ederek birinci gelmi§tir. 

Yarı§ ba§lar başlamaz, daha tek
nik olan Ankara takımı toplu bir 
halde, rakib kuvveti tartmak üzere 
ba§a geçmi~ ve süratini azamiye cı· 
kararak ilerlemeğe b:i§lamı§tır. -

Buna mukabil Kocaeli takımı ay· 
ni taktiği tatbik ederek Ankara ta· 
kımmı takib edeceği beklenirken 
Kd':Hıı U\kınu tucınak ıcın bu dort 
koaucu dağınık bir hald~ Ankara ta· 
kımının peşine düşmüş ve dört ki· 
lometre sonra bu hal daha fena bir 
vaziyet alarak her birinin arasında
ki mesafe 50 şer ve yüzer metreyi 
bulmuştur ki, bittabi bu vaziyet An· 
kara takımı lehine büyük bir fırsat 
te~kil ctmistir. 

- Niteki~ Ankara takımı koşunun 
son yüz metresine kadar hep bir a· 
rnda gclmi~ ve son viteste Faruk bi· 
rinci, lsmail ikinci, Yakub iiçün· 
cü, Nuri Ku~ dördüncü ve bunlar· 
dan 1 1 dakika sonra kocaeliden lb
rahim hC§inci gelmiştir. Kocaelinin 
diğer ~ogucularından Vedat, lastiği 
patladıgından yarışı terketmif ve 
Mithat ve Kadri de kırkıncı kilomet· 
rede dü~erek yarış harici kalmı§lar· 
dır. 

T akımlnr ~u suretle tesbit edil
mİ§tİ: 

Ankara: Fnruk, Nuri Kuf, 
Y okub, lsmail. 

Kocaeli: Kadri, Mithat, Jbra
him, Vedat. 

vam eden muhabirimize Japon sefiri "U 

beyanatta bulunmuştur: s 

"Sergiyi büyük bir itina ile hazırlan
mıı. ince bir zevkle tertip edilmiı ve 
milkemmel bir ıekilde baıarılmıt bul • 
dum.,, 

Serı;iyi ıezen Amerikalı müzik ve 
estetik profesörlerinden Mac Noal'in 
serci hakkındaki intibalarını fÖyle te::· 
bit etmittir: 

"Serıi çok muvaffakıyetle tertip e· 
dilmi~tir. Herkeıin anhyacağı bir ıe • 
k:Jde, bütün incelik ve teferrü~t düıün. 
celerle yapılmı§tır. Grafikler bilhaau 
kömür hakkında istenilen bilcümle ma
lumatı hav•dir. Serciyi ihzar edenleri 
muvaffakıyetlerinden dolayı ttbrik c • 
derken ıerıinin, ıörmüı oldufum bey· 
nelmilel aerıilcrle hem ayar oldutu hat· 
t$. bazı cihetlerden üstün olduğunu ıöy
ltrim.,, 

Berlinde çıkan B . Z. D. gazetesi bey. 
nelmilel kömür sergisi hakkında yaz: -
dıfı yazıda diyor ki: 

''Ankaradaki sergi herhangibir Av -
rupa §ehrindeki benzeri sergilerden 
fırkıız ve muhakkaktır ki Balkanlar 
için nümune olacak derecede mükem • 
meldir . ., 

• 
ltalya PrenseSI; 
pırlanta nı,, 

kaybetti 
Zabite memur•"'•-' 

bir gazlnodJ • 
Prensese "'"' J 

B. 1 .. ı br·tJiS' 
ır •aç gun evvc şe • 

lan İtalya kralı Viktor S-"° 
çük kızı Prensese Mari de t ı 
leden sonra fJski.ldara gtpıııı 
Üsküdar civarındaki fr' 
bir gıızinoda oturmuıtur· ;#', 
müddet istirahat cttikttf1 
bula dönmU~ otele gclin'e !..
şıdığı kral hanedanına ııı• 
ta nişanının kaybolduğll1'tJ ı• 

Prenses bunun üzerine ~ıtı . ..... .,ıı ... 
her vermiş, kaybolan nı,.-
masını rica etmiştir. zabfU 
prensesten gezip dola§tıit 11'1 

b. 'k det tcs ıt ctt ı ten sonra 
b:ııılamrşlardır. 

Memurlar bu arada adJ 
19 

noya gitm:~lcr, sıkı bir ·~ tJll. 
cesinde pırlanta nışanr bır 
da bulmuşlardır. Mcnıurl•' 111 
tan bula geçip otelde bultJl1 clil'' 
kaybettiği nııanı vcrrnitlcr ~ 

Prenses, nışanının pe~ t~ 
manda bulunup kendisine 

1 
'.1 

sinden dolayı Tiirk zabl18
" 

derck teşekkür etmittir. 

lzmirdeki pi: 
İzmir, 2 (A.A.) - 1, 

ikinci ma!jını Doğansporlda 
ar 1• da oldukça kalabalık " saı' 

tonbuldan gelmiş olan sd. ~ 
tin idi. Ankaragücü kerı \r 
tadilat yaparak şu ıckitıdt~ıJ'I 

Ateş - Enver, Ali ~ 
Semih, Abdill - Hamdi. Ş 
İsmail, Abdi. t 

Buna mukabil Do!1115~d• 
şu kadro ile oyuna batlı>'0 rı ı 

J{t~ 
Mahmut - Adnan. . fıı' 

Nurullah İrfan - Sabrı, 
' 

Mehmet, Nejat. 41'1 
Kur'ayı İzmirliler ka.~1~1 

beple oyuna Ankaraı:ütU ~1ıı 
ı..v\i• 

~ v uaıc.ı..a ı...au• w ı.ı ailcİf 
ve daha J\nkarılıların f 
vam etti. 0,u 

tlk tehlikeyi Ankara~ıeri 
lattı. 13 üncli dakikada 

1 

11 
yış yapan Hakkı bütün ~ıiJ 
)atarak kale:i ile kartı1•!1, ~ 
celesin::len defa bir vuf\11 

cinin eline verdi. • 
1 

ııadl' 
Dog-anıpor 10 dakik ,1. 

·rıe 
vaziyette Ankara kale•• 111,i ~ 
yapıyordu . Nihayet 25 alı r. 

• vu~r ~ Ne1adın golposta rtJr 
bir ~ütünü isabetli bir ~il 

1
ul 

mamladr ve tzmir lehine 
0 

lünü kaydetti. .. dU"~U 
Ankaragücil buguıı 10tl". 

nazaran daha güzel oY11~,cıa' 
retle 33 üncü dıkik•Y1 ııta' 
rine devam eden A~.ka~11\il' 'I 
hücum esnasında Şukf\l 1"' 
ruşu ile beraberlik .,yıt dl 
ter. Birkaç dakika ıonr~e~I' 
ğiçi İsmail Doğanıspor /. 

sından istifade cd~rc1' ·ıarP '
ikinci sayı:ıınr izmır aifıs'it/ 
say~jan gayrete ıeıen 

1 
,. O 

madi hücumlara başladı aı,.....1 
t~ıyik ~ltında ve fakat ·cti
&ücUnUn lehine oları~ ~ıc~ 

ikinci devrede tz;rnır .1# o •• 1 ~ 

mek için tam bir cncrJ
1

1311 '' 
ladıkları gö~UlüyordU· ·ıcıd• .'J 
ticcsi daha ikin:i clak• JJI~ 
göııtcr':li ve h':"ir ıa~fl\I 1,f ğı ile bcrabcrhk ~01unUdat .1 

Oyı:n 10 dakika Jc• tO'~~ 
hızlı ak•nlarilc geçtikte" ıc 

rı1" cpor takımında yorgıı ; J 
bclirmc~e baıtadı. Bil"~~ 
vin boıuk oynuyordu• . ~ 
eden Ankaragücü 20 irı'1 ~~ 
şar vaııtasile ,3 üncU "e,~~'J 
tünü de elde etti. Ank•~.,ı ,J 
kımrnın bütün gayretle ,r,J 
trn':Ia durdurabiliyor ."'e ~"-' 
mir kalesine tehlikelı )1 ~ 
biliyordu. Doğanıpor 1Jıl. 
kaybetm:9 bir takını )IS~ 
güzel vurutlar Anlcara# d
faikiyet temin ettiriyord 
nün bu faikiyeti oyunısfl 
devam etti. Maç da b\J ~ fı' 
karacücünün galibiye~ 

Hakem Sait Sallh~ 
1
'/ 

bir bıtarafhk ve dürU•1 

mittir. 
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Yeşil C~hennem 
V:A%AM:(.,Al-UDE OSMAN 

lzmirde bir çocuk 
hastahanesi yapıılacak 
Şehir meclisinde taksilerin tahdidi 
görüşüldü. Tahdit kabul edilmedi 

lzmir, 1 (Hususi) -sehir mcc· J Arkada~lar~ 1 11 'I> 000 ·
1

' l l Dr. Cje,vad en igi masayı intihap 
etti. Miloviç'i buradan daha iyi 

/ıiçbir yerde göremezsiniz .. 

li . d.. ···1 d , • o, ..,.. 1< sı u.:1 og e ~n sonra fasılasız dört biidçenin 1 50 bin lirasını borca ~'·suren .. b'~ toplantı yapmıştır. 35 - 40 bin lir••ını da ed<iz 
0~ 

\E T·l1~n ':":'h'm k~rarlar orasmda oenehk i timl.<k bomma ayırdıktan 
Y ~ en ıbbarcn Kordonda i~lctil· sonra 214.000 lira ıoı lmJirin ima· 

meg~ başlanacak olan otobüsler me- nnn. 1'95 bin lirasını sıHhive j leri
selesı var?ır. ne, 86 bin im ını temiz:lik j ]eri-

....... totuk 
, ley " • dedi . ·u ~ Jôktur. ' uıadam Luiste. hiç 

•t ' ııadcc b' ~l? ~" e ır kadın ... İgte 
llldın. 

karşılaşmak üzere bulunduğumdan ile
ri geldiğini biliyordum. Fakat böyle l 
mi düşünmüştüm? Yahud böyle mi dü. 

§ünmck lazımdı? .. du. •• l3unu d ile '- lialbuk' b oktor Cevad söy-
ıı:ad ı u k r '1> ar Çek· c ımcyi hayatın~ 

' ı. ckı, dcd. ıngenliklc konuşurdu!.. 
"'llf 1 ın . fak 'ı. ıyoraunu' at ani karar ver. 

lll>'tt z ... 
l.u· . o k d ttıı, talc ko a ar ani değil... Ma-

anu nuıtuğum d . ta Yalnız b akıkalarda ... 
ru- ırakaca ~ . illuh .. ,, Cünk.. gımı hıç zan-

r~ tıç old ~u, hayatının bir in-
ugu d k'k ....... \' a ı alarmı yaşı~· 

lttıı.ı a ?dada ' 
llir 21 biliyorın. · Madam Luis bu 

, ... : rrıu' 
........ .,..li}'C d •" 

Herşeyden evvel doktor Cevatta 
Madam şuvartsa karşı duyulan hare. 
ketleri önlemek Jazımgeldiği muhak. 
kaktı. Fakat, tuhaf bir şekilde Madam 
ŞU\ııartsa karşı doktor ~vatı~ kendi I 
kendimi ayni hizada hıssedıyordum. 
Doktor Cevatla aramızdaki silah ar- 1 
'Jcada.ş11ğında bütün siıkiınetimiu rağ- l 
men iki üç gün gibi en kısa bir zaman
da bir ate~ hattı meydana. gelmişti: 
ve hak'katen ikimiz de, bunu içten iç 
hissetmekle beraber açığa vuramıyor-

~ Urdu· 
da n.cdcriın • . 

l~ 'I· böyıc b' dcdı; gerçi dudak. 
~lu 1Yanaya .11'§cy konuşulmadr. 
.~~~dulunu 1~.ıtmck mecburiyetin
~ '1

1
·-' bunu h~ylediği bir dakika 
.r•n ıssct · tı~a, •da b' tım. Madam Lu-
lllın b ırçok y )o Ütün apac.ağr işler var. 
'" li' servet" t b ıç Üınid 1 ~rada yüzüstü 

tı •• \..:,llnla.rıa k ctmıyoriim ki, bir 
~U\lg' cnd' 

1 oı ın .•. ~ 1 malı gibi orada 
.._. sa b' unu ~. ~ l~. ılc, h Japtığmı düşün· 
'tıı~ ~ı!l" crhan · bi •-~"- 1 tnah gı r hilesi Ma-
t.~ - ~ b' vcdebT \:'t le! 1'lcy k ' ır... Onun için, 
~ h •daın lui:nuşulmadı diyorum;! 
•- ~ ... Ptnışur bu daveti gözlcrilc 
~ "e il • 

' ~~·a aat doJ...ı..ı ~~ ld kırk y zu geçiyordu. Dok-ı 
tib· le Yatağı aşının en mutedil ha

l\:" l, bütün na yerleşmiş bir ne-
~~ '-'·- - Vak' 1 't l'aıt~ı· kil nlanıı ortasında 
4.~llrd!d_an ~k~gi ~~inruwuuvor ••. 
~~unı. odaclan ıy>,>rdum. Hat· 

duk. 
Sabahtan beri devam reden bütün he. 

ıecanrma rağmen. doktor Cevad i~cri
1

1 
girdiği za.mnn. )1atağm1a arka iistü 

uza.nm1ş yatıyordtım· 1 
- Zanncders"ın• dedi, bu geceyi o. 

danızda geçirc>oeğc benziyorsunuz? Fa. 
kat Madam şuvarts saat on buçukta 

bizi beklediğini söylemişti?. 
Odam11 .. m hafif aydınlığında Yeşil 

otelin bahçesinde ktrtl:ınan büyük şen
lik etrafa parlak bir nyna gibi aksedi
. ·ordu. Doktor Cc\"ad. hiç unutm1ya

ca~ım bir ya\'ac:hkla : 
- Ne tuhaf. diye devam çtti; Ye-

şil 04-clin bir insnn1 bu kad r değiştL 
rcc"~ini hi" iimin r.tnıiyordum. 

Dıo:ıarı cıktı: btiYtik balkonna. ıı.şa. 
~·d'ln vuran ış1k1 arl:ı. hayali bir (plo 
tjhi ::ıvakta ilurııvordıı. Onıı adl'.'t~. ı:ıt. 

~~~a bile b . dışarı çıktığ:ı 1 
~" tt •dan 's cnımıe yaptığı bir 
"t· l'af onra h k . . \ '~ <>tı lrtda dol ~e etlcrının re- düttc>n ve nrrd<'n ""t'

1

'°1i,..irni bilıııe-
~11.. \l daim aşacagım kestiri- di;r,m bir tcrt"d.:ıiitı<'n daha bac:ka hı'c 

" ...,.dı·-· a kontrol" .. :t -r lit ~ .... uYord umun altm- bir şey yapmamı!dım. 

bj;j.ım !f-nı;ıln ıra .. n1nn""''9 u:r nobi ~l,i 
ı:ürüyordum: aW~ım t3~ .. F~k~t nıi;ha 
Hii?a eW;rinıi dC' böJimrd11m: rünkü 
doktor CcvPd~ 'knrşı fik;r'"rımd!'ki te-

~~~i büYiik :~·- :00ktor Cc\'ad --- -...,-------

ili' }'ll~ <>nun t'""i ~~ı~al icindcydi. 
ı.'-~ ltı Yal -" rdı~ı vak' l \;ı~ rı.::.._ - nız an h a arın a.. 
~ dlllcn, ~n a atlarım bilmek-

~ ~lirtıi~~YOrdıırn dah~. büyük bir 
,~ g·~n l.cadarn · Çunkü, bütün 
~4.ı ~lbıUştüın.. Şt~vartsa intikal 

~~do tn ŞuvartsEğcr istemi.~ ol-
bue ktor Cc ı yalnız Viyana-

A...-' alıp .. Vadı dah 
b ~ltı h gotürec k . a uzak yer-
~ t .. _ eıeean e tı. 

""11.llıt ttna geı· adığını }, ınoc, bunun 
iadam Şuva.rtsla 

Aşağı indığim zaman. Yeşil otelin 
muhtelıf odalara açılarak geni§liyen kü 
çük salonunu rengarenk bir bayrak 
kalabalığı içinde buidum. Dalm saat 
henüz on olmasına rağmen bütün ma. 
salar kamilen tutulmuştu. Her masa. 
da Türk, Alman ve A vustur)'R mütte.. 
fik bayrakları kağıttan bir işaret gibi 
duruyor; ve ışıkların altında renkleri 
daha cok cazıb gfrilnUyordu. 

Bununla beraber Yeşil oteldeki sı
cakbgı daha z·~, de daınar'arımda his
st'diyordum; \"C büttin bunlrırın üstün
de Yeş•l oteli d'.llduran bir ses arası
ra fls1ld n k abalı"ı bir hamlede 
gzy,::ereJt etrnfa y"v~r; ya\'a.§ yayılıyor. 
du: bu sesi hiç unutamıyorum: masa.. 
larm arasından yüriidüm; ıbu M loviç.. 

Bu gcced~ hafı1.amda kalan bir 
ünüorma parlakJ·ğmı ne kadar habr
hyorum? Adeta blitün sivillerin garib 
'bir su ic;erisinde eridiğini \"e y.ok ol
duğunu hissediyordum. Sadece sarı 
madeni düğmeler v~ş!l otelin büyük 
ışıklan altında ııarıJdıyordu; :ı.•e eğer 
har.pten haberi olmıynn birisi içeriye 
gelseydi en bVyük bir delil gibi bunu 

derhal anhyabilecekti. 
Bu arada 'M.adam Şu,·artsı aradığımı 

ti. 

söyJurncğc lüzum görmüyorum. Hal
buki onu derhru bulacağımı tahmin et
mi~tim. Hiı;bir vakit Yeşil 'Otelin eğ. 
lence :geces'nde bu kadar fazla bir ka
dın kalabalığının bulunacağını düşün
memiştim. Da:ha sonrn, salona girdi
frim dakika ~1adam Suı.~ nadir <TÖ
riilcn sarı saçları 'ile hemen gözlerhni 
aiaca:ktı? Bu hıssimdc yanılıyordum'?. 
Belki ilk adımda böyle bır fikir aklı
ma gelmiş olabflir? Faknt aradan sa
niyeler geçince, hiçbir seyin Madam 
Şuvartsın gö:ılere verdiği intibaı dol. 
duram1y?.cağm1 gbrüyorum. 

Metrdotel: 
- Geç kaldınız, de:ii; halbuki Ma. 

dam Şm-atts daha yarıım saat evvel 

sizi sordu? 
- 'Madam şuvarts burada mır .. 

.. Be.ledı}:~ mazotla işliyeoek oto- ne, 78 bin lira mı tem,.jr t ıve 4..\ 
busle:ı eylul~e teslim alacak ve he· bin füasmı da jtfaiye i lerine ayır
men .ı~le~~ge başlıyacaktır. Bu . dınız. Biitıün bunlar belediye) j e
n un ıçın bud~eden 82000 lira ayrıl- hemmiyetle ve ayrı ayrı sahalarda 
mıştır. . . alakadar edCll i§'lerdir. 

T aksılerın tahdidi görii..ii\m·· 11.., • h. 'k' . d h clı .. k . . ~ - uş, n·ru 1 m ı ı ış n a var r: 
muna aşa nebcesınde tahdid kabul 8 .. 1 . E edilmcmiııtir. Otomo,_ill . . h m zmır ntemasyonal fuarı 

s ıoı er ıcm a- · 'd' g· h h zırlnnan talimatname d ...... 
1 

•ı• •r. "" er ususta yardımlan· 
mü•. tasdik olunmustu:. goruşu . ~1 .esirg~iye~ villlyet """.'mi. mec· 

Buna göre taks'l d d lısı azasıle ıvalı B. Fazlı Guleç e bu-
• ı er e ra yo ma· da . lı l . 

kinesi ve dikiz aynası b 
1 

ra mınnettar k arnnm alenen z· 
f" l u.unmıva- ha t .... b' 'f bT . 1 • c.aktır. Şo or ekr aynı renk ve ş;kil· . r e legı. l~lr ':az1Fe dırım. k~ı-

de elbise ve. nsket giyeceklerdir. ~ın. ve zmı~ ... ı. erın. ~ar an n~ ac.ar Ehliyetnanıe5'Z §oför kullan ~ ,.tıfade eıtıg> hepımzce malumdur. 
dan ellişer lira ceza alınacaktı~n ;r. Beynelmilel temaslar netice.-inae 
mara pıiıkası bulundurmıyanl · d u muhtelif memleketler deniz ve 'kara 
yirmi be~er füa, şehir dahı'lı'nadr ~n nakil vasıtalarmda birçok tenzılat 

1 
. k e ıs- .,_ 

teni en yere gıtrrte ten imtina d yapmışlaran. şoförlerCien onnr 1ira ceza alın e ek~ Kültürpark, halkın eğlence ve 

T 
"· . IL''ll . aca 'h . b tır. aKSl otom?m erınde vak vak hava almak l tıyacmı u sene c3aha 

kome ya1nız şehır dahilinde !kulla _ iyi bir şe'ki1de tatmin edecektir. 

1 1 
nı t . . "h' l • aca dır. )cincı mu ım mese e; 'kurulacak 

'Talimatnamenin kabuliind"'n 
8 

cocu'k hastanesi i idir. Hepiniz bi-
ra reis B. Behçet Salih Uz bir ~n: }iyonıunuz ki btltün dünya ııüfos 
panmn nutku söyliycrek demİ§t~ siyasetine biiyu1c ehemmi~t veri· 

ki 
ır B : yor. unun-esası da çocukların mh-

- Arkadaşlar; bu devre rn hatlen1e alakadar olmaktır. 
isine ıson ·veriyo~z. Bu ene bü~- lzmir bcleCliyesi muhasebei hu· 
mevzuundan har!ç. o1arak ;şehir h~ 8usiyesinin ve civar kazaların yal'-
~mm mt"1faatlenm ehemmiyetle 

8
, dunile bu iş başanlacnkur. Y oPYeni 

la.~~a.ar eden k"'.a~lar aldmoz. Ver· bir mevzu olan bu iş Uzerinde hu 
d'.g>nız.~arnr1ar '.~ınde en mühim iş, sene ehemmiyetle duracağız. Beıı 
~ud~e ışıd>r. Budçenin her rakam• senede 150 bin lirıı •ar!ile bir rornk 
uzennde duruldu ve hemşcrilerin hastanesi tesis edilecek.tir. Sıhhat 
m~~~n~l7ıinin en miifid bir ,şekilde Vdkaleti tle bunun için bize yardmı 
temım 1çın azami surette ça1ışıldı, edece'ktir. Bµ hastanenin tesisi hu-

.. A~~aşlar; bu sene meclis susun da a1dtğnuz karardan 1haU .. "'ll1 

bud::esını yaparken diğer yıllara na- minnettarlıklarını size şimdiden ar:z 

zaran. ~alk hizmetlerj ~çin cidden ederim ... 
daha ıyı ve faydalı oimağa çalışını§" --------------

tır. Bu. aynca hepimiz 'cin lbahti· 
y.adrk olarak !kaydedilme~ .(1 ~ r ı.------ A ı/i B A •

1 ---r.::: 
b
• ff L! ' t:> C.:,O'C ır P1~~'3 aıuycltır. ı.ı ıı.ooo li- miiesseselerıi 

rnhk budçeden ayırdığımız 139 Ol9 lira ile halkın büyük bı'r "ht' ' \ Anlt~ad&. her lisanda kitap gaze-
" ı ıvncma t :re me 1 

cevab ''e~uecclc yeni bir adım. atmt!l e mua arı Akba anue~ 
bulunuy()J'llZ. mzmir ha1kıı lbu 'kara· lexindc bulabilirslniTH Her lisnnaan 
rınızla yaland:ı modem ve 1ro f .J1 kitap. mecmua, gazete ıiparifi ka-

- Hayır. Yalnı:ı: sizin gelip gelme-
diğinizi merak etmişti! Eğer intihab 
edilen masayı bilmiyorsanız ... 

- Ya doktor Cevad? .• 

b 

.. J k n onıı bul, lstanbul ........ nt.. ve mecmuala 
oto ~8 e.r: ~~şacak, çok muitarib ..eı--""" oldugu ~ımdik~ otobüslerden kurtu· rına ilan ]<ab·ıl, abone kaydedilir. 1 
Jaca.ktJr. Bu iş: beleb'iy-c.-mize syrıca 1 T ,.fan: 8371 varıdat da temın edecek ir. • .. l:l!f!!',,,.~İ"'l:"'"""'!'!sf"!":!sl'!':=-==----~ 

- Doktor lbiraz iskeleye kadar u-
:zandı: saat on birde gelecek1 .. 

:Metrdotel masaların arasında bır yılan g>bi kıvrı!nr•k yürüyordu: G ez i n ti 1 e r : 
- Doktor eevad, en iyi masayı in

'tihab etmiş. dedi; cünkU Mıloviçi bir 
yatakta olduğu gibi borada yakından 

Sanatkir ara saygı 
görecel\Siniz. .. 

Adunların aconıiliği yanında Metr-
dotele hiç ccvab veremiyordum; sade. 
cc önümde })eni istediği bir yere daha 
aoğrusu a<>Jrtor Ce,·:ıdm intihab ;ettiği 
bir yere götürüyordu. 

Hakikqtcn ıdôktonın intihıtb ettiği 
masanın yer gUzclliği burasını saat. 
derce ıne Jcadar o1çUp biçtiğim gösteri-

yordu. :Metrdotel: 
_ Ev.et. dedi: burnsını gelişigüzel 

intıhab etmedi; 'Miloviçe yapılan -eah
neyi uzun uzun bana sormu~tur: 

Fakat bütün btı ~ş yalnız Metrdote-

lstanbul Halkevlerinde ha) lı 
canlılıl;: var. Şehreınini'ncle'a Mu· 
sahib zade Celal'in sahne edebiyatı· 
nı1za ettiği hizmeti alkı~ln anarken, 

Enıinönii merkez böli.imiinde de bir 
Halid Ziya Uşaklıgil gecesi hnzırla-
nıyor. 

kooa '.bir ç Edır. 
'Bir onc1an önceki roman v~ ihi· 

kayeyi. bir de aııııcla ıha ilay-U' büyii· 
yen. ülkeyi 'kaplayan, kendirindcn 
sonrnki şahsiyetlerde devam ecen 
romanesk nevini dü§ilnürsek. Ü<'ta· 
dın sanat ba'kımmdan erdiği hai ti
yarlık için bir o1s:ü e1Cle etmiş olu-

ruz. 
Diinyanm hic bir yerinde "liSRn •• 

bizpeki kadar çabuk eskimez. Tan· 

Yasak edilen 
bir kıyafet 

Bu Avusturyalı kızlar. bu ık.ısa. panta 
• o' de Jane1ro y~ &ık 

lonlu kıyafetlcrıle J.'ıo . . k diler.ini tutmuş 

Un söylediği gibi değildi. Ücümüriin 
bir ara)'R ~c}eceği mnsa, Miloviçi en 
yakından görJ!le'lde beraber, Yeşil ote
lin yan odalarından b "rinc aÇllıyordu: 
orada kücük bir ıcnpı denize doğru ini
yor; ve ı!]lklı bir y-01 üzcrındc, en ni. 
havette kUcilk bir motörUn mğr sakin 

Musahıb zadede sanal,; bir giiz 
meyvesi gibi geç ardi. ışakak~cırın· 
da ihtiyarlığın sabahı baslarken onu 
tanımıştık. Eski 1stanbul, eski Is· 
tanbullu, eski adet ve gör~ek1er 
düğünleri, muhabbetleri, \kma ge
ce1eri, ko1tuk1an, hulasa büh1n var
hği1e onun eserlerinde yaşadı. On -
da ıbir Ahmed Rasim nıhllnun ta· 

~imattan eonrn, her gün yeni bir yam 
iş1enen, 'bir bazuk1uğu onar.ilan dil, 
şa'hıs'lardan önce o]u, eriyordu. Böy
le en kısa bir zaman dal~aSJna ç:ır
pmca eriyip dc'lğtlan bir dil harcı ile 
biiyi.ik, uzun ömürlü eserler yarat
manın n.e kadar gtıç olduğu mey· 
dandadrr. Boyle olduğu 'halde "A"kı 
memnu,. bala rQmancılığm yüza'k1 -
§ettfile yaşıyor. ıgı tıklan zaman polıs en 1 . 

f 1 
gczrı:ır. erme 

ve şehirde bu kıya et e . b' le i:eınıye ın-
müsaade etmiyerek te rar • b 

l 
k ıma&;a mcc ur 

Zlleğe ~e orada kapar a 

de~izd~ uzun ve parıltılı bir a'kis bı. 

Takıyordu. (Devamı var) 
""Bir yazın 'taTi'hi., ile "SoıguI1 

demet,. de de !hikfı'vc )'a 

ku 1i 
J pımızm 

V'\'et ·ve zanf cızgiler"ıru· .. .. goruyo· 
c~rni§tir! ~ 

-;=;~--=~~---~----Radyo Müsabaka Kuponu 
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zelendiğini, - onun kadar derin ve 
!kavrayışlı o1mama'kla beraber -
gôriiyorduk. Musahib zade iistün
de ~urma:k istediği ihadıse ve ''a'kayı 
gi.ize1 ayuır. Oe'kor ve !kıyafetler • 
den sır;an nı.wanm lhususı1iğini :jyi 
belirtir. Demek istiyorum, ki genç
ler, ona boy1e bir geoe vermekle 
yerinde bir iş y.8pm1ş oldular. 

Halid Ziyanın elli bqinci yı1dö· 
nüm üne gelince: Bunun değeri 
daha başka v-e daha engindir. Mu
Mhib zade bir çağın içinde, bir ıren'k 
ti. Halid Ziya, bir ~ahsa sığdırılmış 

ruz. 
A:ga~ S~rn?'1 ince bir eanat ada 

mı: degerlı bır edebiyat hocası ola 
rnk tanırdık. Zaman ve . ~-"' 1 

•• _ _ı· k" ımKan ar 
gostcroı, q onda yumuca~-

ısım : 
.Aders: 

k b
. . ,. "' ,K "\:c canı 

y.a m ır tcşkılat ı :ruhu ela B d .., l vann1ş. 
aşar ıgı şey erle öğünse yeridir. 



6-KURUN 3 MA Y15 1931 -
Avrupanın beklediği geni bir konuşma 

1-litler-=Musolini mülikatı 
Avrupanın vaziyeti ancak bu ko
nuşmadan sonra daha aydınlık 

bir hale gelebilecek 
Londra, Nisan - Bugünlerde 

dünya efkarrumumiycsinin dikkati 
iki nokta üzerinde toplanmaktadır. 

1 - Edenin Brüksel ziyareti. 
2 - Hitler . Mussolini arasında 

vakmda vukubulacak mülakat. 
Birinci~i Belçikayı Lokarno itti

fakının askeri ve siyasi teahhütlerin 
den kurtaran İngiliz - Fransız teb
liğatı akabinde tahakkuk etti. Bu 
tebliğ ile iki büyük garb devleti bir 
emri vakii, yani Belçikanm bitaraf
lığını tanıdılar. Bu suretle Belçihı 
artık Fransa ve lngilterenin müttefi
ki olmaktan çıkmı§tır. 

Fransız - lngiliz tebliğatmı Al-
manyanın Belçika hududlarmm 
mahfuziyetini tekeffül etmesi takib 1 
etti. - Malum olduğu üzere ayni 1 
teminat Felemenk ve lsviçreye de 
verilmiotir. - Bu ı:ıuretlc Belçika
nm bitaraflığı Almanya tarafından 
'da tanmmı§ oldu. Binaenaleyh ye· 
ni bir muharebe zuhurunda 191 4 
istilası tekerrür ctmiyecektir. 

Fakat Belçikanm coğrafi mevkii 
Fransa ve lngilterenin müdafaasilc 
duğrudan doğruya alakadardır. Bü
yüle dünya muharebesinde Alman 
a'akeri Belçikaya taarruz eder etmez 
İngiltere harbe girmişti. Amuresi 
i§gal eden Londrayı toplarının ate§i 
altında bulunduracağı gibi Belçika 
arazisi lngiltereye kar§I tecavüz e
~ecek tayyareler ve denizaltı gemi· 
1eri için bir yataklık vazifesini gö
rebilir. 

Bclçikanın tabii vaziyetinin. ha
disatın da gösterdiği gibi Fransa ve 
lngilterenin müdafaasile alakadar 
olması bu meml~ketin bitarflığmda 
Bux şartlann bulünmasmı zaruri 
ıfılmaktadır. Bunun için İngiliz 
hariciye namının Brükseli ziyareti 
bü §artların tanzim edildiği suretin
dr'kal:iul edilmektedir. Zaten Eden 
ile Baıvekil Van Zeeland ve hariciye 
nazırı Spaak arasında vaki olan mü
lakatlardan Belçika bitaraf olmakla 
beraber Fransa ve bilhassa İngiltere 
ile pek sıkı temasını muhafaza ede· 
ceği kanaati doğmu§tur. Büyük Bri· 
tanya hariciye nazırının bu rnülakat
lannm neticesi Belçika yeni beynel· 
milel vaziyetini • daima iki büyük 
garb devleti cebhesinde olmak üze· 
re tanzim etmi§ oldu. 

r· 

r C)tl atıla.pı •• , an idare c<leıılerdcn 
B. Eden 

kendi kendine sorarak sözlerine şu 
§ekilde devam etmiştir: 

"Pek çok endişelere meydan 
veren beynelmilel gerginliğin son 
aylarda azaldığına inananlar çoktur. 
bu his belki bir dereceye kadar doğ. 
rudur. işaret edilmeğe değer bir 
nokta mesela lspanya dahili harbi
nin etrafa saçtığı husumete rağmen 
nihayet yirmi devlet beynelmilel 
mürakabenin temini için bir itilafa 
varmışlardır. Bundan evvel tarih
te bunun emsaline teşebbüs edildiği 
görülmediği gibi böyle bir itilafın ta· 
hakkuku da görülmemiştir. İşaret 
edilmesi lazım gelen bir nokta da 
dünya sulhunun yaratıcı devresin
den uzakla§arak harb devresine nak
li mekan ettiğidir. Onun için daha 
esaslı bir programın tatbikine çalışıl
ması lazımdır. Bunun sözle kolay
ca tahakkuk edeceğine inananlar al
danıyorlar. iş çok zordur. Hazırlık 
pek ziyade dikkatle yapılmalıdır. 

"Bu bakımdan Belôka Başveki
linin devletler arasında iktısadi teş
riki mesaiyi takviye için kabul et -
mek lutfunda bulunduğu çok neza
ketli vazifeden dolayı Büyük Britan. 
ya miittehid krallığı hakiki bir mem
nuniyet hissetmiştir. Her memle · 
ketin karşılamak mecburiyetinde 
bulunduğu muhtelif meseleleri var
dır. Herkesin hususi olarak tanzim 
etmeğe mecbur olduğu dahili dü
şünceleri ve kendisine mahsus zor
lukları var. Bu §artlar dahilinde 
her birimiz ferlğatlerde bulunmak 
mecburiyetindeyiz. Çünkü fera • 
ğatsiz hiç bir terakki elde edilemiye
cektir. 

ller Gün.Bir lliftaye 
Değişmiyen bir adamın aşkta duyduğu ıstıt'1'" 

Sevgilim değişti! 
Anlattt, dinl.cdik: 
"Erkeklere ina -

nılmaz,, derdi. Bu 
sözünde "erkekler,. 
arasında benim de 
kaııtedilmeme ve aş
kıma "inanılmaz,, 

denilmesine mütees -
sir olur ve itiraz et
mek isterdim. 

Fakat bu.gün be
nim artık onu sev -
mediğimi bilse ken -
disinin o zaman bu 

.)U U:>lfl;l[AQS p;ıız2s 

kadar haklr olduğu
nu düşünür. Lakin 
Ben onun hakir ol -
duğunu düşünmüy0-
rum: 

Evet, "erkekle -
re inanılmaz,, der -

ken kadınlar belki haklıdır. Fakat bili
yorlar m< ki erkeklerin unutmalarında 
kadınlar kabahatlidir - kabahatli de -
ğilse bile amildir? Belki erkekler aşk -
larınr kadınlardan daha çabuk unutur
lar. Fakat buna sebep kadınların ayni 
nisbette çabuk değişmeleri değil midir? 

Ben bugün sevgilimi unutmu~ bu -
lunuyorum - çünkü sevgilim deği~ti .. , 

1(. ~ • 

Onu tanıdığım zaman on yedi ya • 
şında idi. Bunu bana kendisi söyle • 
hişti. Halbuki !daha küçük görünürdü. 
Ya~ını saklamaması, yalan söylememesi 
bana çok dokunmu,, yalan söylcmiyen 
bu temiz çocuk karşısında bir tükran 
hissi duymuştum: Kendisini seven bir 
adama karşı samimiyet göstermesi kar• 
şısında duyduğum bu şükran hi!-si ile 
ben de ona karşı hiç yalan söylemiye -

Büti.in bunla.r söylenip icra edil
dikten sonra büyük dersin getirdi
ği meyve bazılarının sulh veya harb 
hatırı için ortaya sürdükleri metod
larla kıyas kabul etmiyecek derece
de daha çok iyi olarak dünyanın re
fahını temin edecektir. Eğer imkanı 
olduğu görülen bu hakikatin esas 
kıymetini bütün memleketler tak
dir ederlerse şimdiye kadar hiç bir 
vakit görmediğimiz refaha yctişme
memize sebeb yoktur.,. 

İngiltere hariciye nazırı bundan 
sonra Fransa, Belçika ve lngiltere 
arasında teati olunan notalardan 
bahsetmİ§ ve bu notaların Belçika
nın Avrupa işlerini tanzim için gös
tereceği yeni terakkiyatı teshil etti· 
ğini nlgilterc ile Belçikanın daima 
bu noktayı, nazarlarından uzak hu- ı 
lundurmadıklarını ilave etmi§tir. 

o 
~ kaya attığı zaman alıyordu~ 

iri, siyah fakat biraz kısık usıııc 
içten ve samimi bir tebes• 

Kadınlar erkeklerin 
çabuk unuttuklarını 
s lJglerken acaba 
kendilerinin çabuk 
değiştiklerini niçin 
hatırlamagorlar ? •• • 

Yazan: 

Vlr Gül 

cegım diye kendi kendime yemin et -
miştim. 

Onu ilk gördüğüm gün benim için 
unutulmaz bir tarih olarak kalmııtır. 
Bir iş için yazıhaneme gelmişti. Kapı • 
dan içeri girmesi hayatımda bir hadise 
oldu: Gözümün görmeğe alışmadığı fa
kat görmek istediği bir tipti: Her ka -
dm gibi görmiyen, her kadın gibi aüs
lü olnuyan bir genç kızdı bu. Arkasın -
da, koyu renk bir eteklik üstüne yaka -
ıı kapalı siyah bir ceket, başında kur • 
ıuni bir bere. Sade bir baş tuvaleti, bo
yasız bir yüz ve cidl:ii bir bakı~ 

Bu hali ile onda yaşlı başlı bir ka· 
dın tavrı vardı. ilk bakışta, biraz evvel 
söylediğim gibi, on yedi yaşında veya 
daha küçük görünmüyor, yirmi, yirmi 
bir yaşlarında ciddi bir hayat kızı fik -
rini veriyordu. On yedi yaşında veya 
daha küçük bir genç kız halini, başın -
dan beresini çıkarıp, kapalı yakasını bi
raz açarak ciddiyetinden sıynldığr, ko
yu kumral saçlarını başını silkerek ar • 

dı. 

Buranın ciddi siyasi mahfellerin. 
de §İmdi -artık yeni Lokarno için 
anla.§mak kabil olacağı kanaati var
dİr. Eaenin bu husus hakkında tet
kiılcatta· bulunmağı üzerine aldığı ve 
Berliil'ile Romada te§ebhüslere ge
~cği"anlaşılmaktadrr. Bu teşeh
ı;üİün~ muvaffakiyete iktiranı hiç 
ıüphesiz hazırlanmakta olan Hitler 
ve Mtin~li~i mülakatına bağlıdır. 

1000_ kiş iyi ölüme çağıran kadın!I 
Führer 11e Duçenin .. vereceği ka

rarlardan sonra '.Avrupanın iki bü
yük"ittih~dı, yani lılgiliz - F ran
sız - Belçika ile '.Almanya - 1tal
Y.a arı.:smda sulhün temini ve yeni 
L 4. • T f'!:ı~' ld dil • • . oır ~Karno e e e mesı ıçın teş· 

riki mesai. edilip edilmiyeceği anla
§ılataktır. İngiltere yeni Lokarno
nun yapılmasında ısrar etmektedir. 

Eden Brükselde Avrupa sulhü 
hakkında §U sözleri söylemiştir: 

"Büyük muharebenin yaşamakt~ 
olan nesli o hadisattan ne öğrendi
le'r~ Elbette siyasi adamların en bi
rinci \•azifeai insaniyetin başına o· 
nun gibi ve belki ondan daha beter 
olicak bir felaketin gelmesinin önü
nü almaktır. Biz bu fecayia maruz 
k7ılôık ve ne olduğunu anladık. Bu
gün birçok memleketlerin siyasetini 
ellefinde tutanlar bu muharebenin 
neslindendirler. Fransa hariciye na
zırı muharebe musibetine iştirak et
miotir. Almanya hükumet reisi si
perlerin ilk hattında asker idi. Bu 
memleketler için doğru olan şeyler 
büti.in diğer memleketler için de 
aynidir . ., 

Eden bundan eonra bu eserin ı 
me!ud bir netice alıp alamıyacağmı 

\ 

Bir gün N evyorktaki tanınmış ta • ı 
nmmamış birçok kişi şöyle bir davetiye 
alıyorlar: 

''Helen Kim Mont 25 nisan 1937 gü

nü akşamı Park Avenue'de vereceği 
"kokteyl ıürpriz parti,. yi teşrifinizi ri
ca eder. Bu toplanh Nevyorkun en bü· 
yük ve en hayret verici toplantııı ola
cak. 

Hamit - Bu davetiyenin iki kopya· 
11nı alıp iıtediğiniz arkadatım:ı:.a gön • 
derir ve onları da benim namnna davet 
edereseniz çok müteıekkir kalınm.,, 

Bu garip !davetiyeyi alan herkes is
tenileni yapıyor ve davetiyelerin adedi 
bini geçiyor •. Helen Kim şehrin en meş

hur dansöıüdilr. Onun verdiği bir kok
teyl partide kim bulunmak istemez 1 As
yalı bir güzel olan dansözün oyunlarını 
seyreden herkes ona aşıktır .•. 

Broadway'rn meşhur bir yıldızı olan 
Helen Kim bilhassa "Çin fısıltıları., is
mindeki eserde bir Çinli meş'um kadın 
olarak Çang Huan rolünde çok şöhret 
kazanmı§tı. Badem şeklindeki gözleri, 
son derece ahenkli endamı ile bütün 

Davetiye ile dansözün evine 
çağırılanlar o gece ne gördüler? 

Amerikalıları teshir etmiş~i. Hatta, o-ı 
na aşık olan birçok gençlerın hazan ~ü
lünç, bazan acıklı maceralarını herkes 
işitmişti ..• 

Helen Kim'in bu kokteyl partisi, bu 
suretle, hakikaten Nevyorkun görülme
miş bir toplantısı oluyor: 25 nisan ak
şamı dansözün apartımanının kapısın -
da, otomobiller duruY.or. Cadde kala -
balrğı almaz oluyor. Hatta, bu kala -
balık karşısrn'da polis şaşırıyor ve asa -
yişi temin için tedbirler alıyor. 

Dansözün apartımanındaki dairesi 
geniştir. Fakat büyük salon dol<luktan 
sonra davetliler diğer salonları, kori • 
dorları dolduruyorlar. 

Kalabalık arttıkça vakit de ilerliyor. 
Fakat, ortada ne ev sahibi vardır, ne 
hizmetçiler. Gelen !davetliler açık kapı
dan içeri girmişler, salonda beklemeğe 
baı;larnışlardr. Fakat, gerek vaktin geç
mecıi, gerek davetlilerin çoğalması üze· 
rb" nihnyet sabırları tükenmiş ve ev 
sahibinin görünmemesi endişelerini mu
cip olmuştu. 

Herkes biribirine: 
- Helen nerede? 

- Niçin görünmüyor? 

- Masalar hazırlanmamı§ 1 
- Bizimle alay mı ediyor? gibi su -

aller soruyor ve kimse bu muammayı 

halledemiyordu. 
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u1ktısat konferansı 
11ııllni bir anlaşmaya gardım 

==rz Z'-.. 

edebilecek mi ? .. 
Birkaç a ydanberl milletler arası 
ticaretin ihyası için devletlerln 
8• kı bir işbi rliği IUzumunu duyma• 
la rı umu mi bir kanaat haline gel· 

Milli Küme maçlarında dünkü neticeler: 

h loııdr nıtş bulunuyor. 
•eı1 • ı, nisa 

}it o, ~1llctıcrj ~ :- Kanaatkarlık ıi • tesirini iÖlterecektir. Bu iki büyük dev
letin siyaset ve iktıaat bakımından bil -
tün dünyaya karJı tesirleri o kadar bil· 
yüktür ki bunların kat'i bir hareketle • 
riİe bütün muha!efetlerin ortadan kalk-

Fenerhalıçe - Gençlerhirliğini 2 -1, 
A'(lkaragücü Doqansp~ru 2-3 1Jendi 

it\.• ıtclld' onune ge ·ı . 
._ tııab·· . ı kendi) . çı mez bir taz-
d rp lo llsırıe götü erı~e yaşıyabilmeleri 
ı:.tltıı t lltınun y rrnuş oldu. Bu hal 

Sekiz klüp turnuvasında da: Beykoz - Hilali, Anadolu -
c;.ı ctt· aratt -''r A 1tinde . ıgı vaziyetin mad-
'lıı "'\' n )1 • tı. ~tilruPa devıet~rı . ~~imiş değildi. 
~d· c harp erını ıdare edenle-

ması mümkündür. Bunun en iyi miaali 
doktor Şaht'ın Brükseldeki beyanatıdır. 

Istanbulsporu, Süleymaniye - Vefayı, Topkapı -
llıc sonun . n k scıcıcr· un ıhdas ettiği ik-

ıı\'\' ı rnakul b' 
dı.ı tt \'c ~ ır surette hal 

~ ... ' ııya h' sogukk 1 1 -
'<lltr&ı ıç b' an ı ıgı bulunsa 
~·ıar dbiribirıc';. vakit bütün memle • 
"t• ıkp. 1 arasın h tıı· 1 ıı:lcri a mu kem du -
ra~tia?'Ctirı hi ne şahit olm:ıyacaktı. 
~~~ aı artık rrı~ndurmadan her an te
telirırı·ltıa§tırııın asebetlerin daha zi • 

11ti asını b' 
ır 13ıı 

8
• r, ır zaruret haline 

l.'I d 'Yaser 
~· 0ğu •n §iınd' ( ofd tduğu 'k ıye kadar tatbiki _ 
~ bıı Ufo rne:d tısadi zorlukların pek 
ti.1, aı~orıuklar andadır. Ayni zaman. 
ııı ıı:s,d ın rniU ti 

ı.ıl~iıı~ erek b e erarası siyase -
•ıv cıt ,_ u ıahad d · as:r Çıttard ğ a a hesapsız 
t~ n u ı ı da 'k· Pah ik ıuıı tnüdd aşı ardır. Ayni 
r . .\\' tısadi b· et daha devamı Av-

>'~ıııııu~Upanın h~ ~ıkmaza götürecek • 
!ıii'Ctj t Yarrıac,r :uk devletleri ile ok
lıtııllcr· '?dit cd n aki devletlerin insa _ 

Eyübü 
Milli Küme futbol maçlarına dün de · 

Ka.dıköyünde Fenerbahçe stadında de
vam edildi. Hava açık, futbol sahası 
bir bilarda masuı gibi ıUzel ve müsa
itti. 

Bir gün evvel Beşiktaş gibi İstan
bul likinin en kuvvetli takımlarından 
birine çok güzel bir oyundan sonra be. 
rabere bir maç çıkaran Ankara Genç. 
ler Birliğinin Fenerbahçeye karşı ala
cağı netice merak ediliyordu. Ve bu. 
nun için maçın başlamasından çok da
ha evvel stadda birikmeye baehyan 
kalabalık, saat on altıya doğru takri
ben 7-8 bini bulmuştu. 

mağlup etti 

11ıı· •rıın en har 
~ gll!lu llıiinas h ~ sonu iktısadi 
lir ila

11 
Çoktan b e. etaız ve yersiz ol • 

1 Ulcu. 'trnckted~rlı pek çok iktısatçı • 
tr· 't c ır er y· 

t 111 l:ııii ellıiyer . · ıne çoktanbcri 
tbı!UiJ llıcsailJe _ını te§kil ed~n devlet-

tt1ı c he rı art k b 
~- Çare Yncırnil . 

1 
u usullerin 

İngiltere ve Amerika devletlerinin 
açık arzulan Almanyanın itidale dönme
sine sebep olmuıtur. Almanya gerçi 
henüz dört senelik planını terketme -
mittir. Fakat müfrit istikametleri bı • 
rakarak diğer devletlerle teşriki mesai
ye doğru meyil ıöstermeğe ba1lamr1 • 
tır. Dünya konferansının toplanmuı 
kat'iyyen takarrür ederse bir anda bü
tün mütkülleri ortadan kaldıracağı bit
tabi tasavvur edilemez. Hatta ahvalin 
tazyikile muhtelif memleketlerde bu ka
dar senelerdenberi tatbik edilegelmek
te bulunan iktısadi usulleri hemen teb
dil etmesine de imkan yoktur. Bu usul
ler daha bir çok seneler devam edecek
tir. Çünkü bunların ilgası veya birdenbi
re ıslahı mümkün olma1dıktan ba.ıka bü
yük zararlara da sebep olacaktır. Bina
enaleyh dünya iktıaat konferansı eğer 
mevcut himaye usullerinin ve sair ma _ 

niaların tahdidile yavaı yavaş insan, 
sermaye ve ticaretin serbestisini temin 
edebilecek umumi bir anlaşmaya veya 
hiç olmazsa büyük devletler arasında 
bir itilafa varabilirse vazifesini pek mü
kemmel ifa etmiJ ve insaniyetin iktısa
di hayatında tarihi bir durak noktası 
vücude getirmiş olacaktır. 

Günün ilk maçı Fenerbahçe ve Bey
koz küçükleri arasında oynandı. Halk, 
büyük maçı merakla beklemesine rağ. 
men, bu güzel ve mütekamil futbolil, 
hiçbir sabırsızl ık alameti göstermeden 
st'yretti. Neticede küçük Fenerciler 
5--Q galib geldiler. 

Saat tam on altıda Ankara Genç. 
ler Birliği, halkın candan tezahüratı 

Dünkü Fenerbahçe - Gençler 

arasında sahaya çıktı. Bir dakika son
. ra sarı lacivertliler de sahaya çıkıyor 
ve ayni samim! tezahüratla istikbal e. 
diliyordu. 

Bir°Uği maçındaıı bir görünii.ş 

Merasim çok kısa sürdü. On altıyı 
beş geçe hakem İzmirli Musta!anm 
ba§lama düdüğü öttüğü vakit Gençler 
Birliğini şöyle sıraJarunı§ görilyoruz: 

Rahmi - Halia, Kadri - Asım, Ha
san, Ke§fi - Selim, Salihattin -, Ra
sim, Niyazi, İhsan. 

"Ctlcu lcrin buı el tıcareti teshil ede-
~% er unınas 
t . arcb .arasında 1 ve esas itibarile 

. 
KLVPLER/N MiLLi KÜME MA.ÇLARJNDAKI VAZiYETLERi 

ı,,~lli b taırıe ıı'h rnevcut gümrük 
"4t ty ı a Yet ·ı . ,i.... an ed· verı rnesı :raru 
~"· "'<idi ıp du • 'lı~ lıo Ye kadar rmaktadırlar. Fa-

Dünya iktısat makinesinin munta -
zam surette işlemesini temin edecek yol 
ancak bu suretle elde edilecek ve mil -
Jetlerin iktısadi lralkınmaıı mümkün o-1 
Jacaktır. 

Betiktq 

Oyun adedi 
9 

Galib Berabere 
5 2 

Mağlüb 
2 

Puvan 
21 

Fenerbahçe takmıı da şu şekiltie !I· 
ralanmııttı: 

~akc IJulan bu Pek çok defalar or • 

~llıcııı~elcr naza r~eseleler iizerindeki 
""lti t 't \re A.. Yat sahasından ileriye 
Ci.ı. iltb·ı. vrupa d 
~i b· 111: etti'-] . evletlerindcn hir 

ır h ıt erı k ·1 :ı 1 lıııc areket .. §e ı leri bırakacak 
trar ak bir'- gosterrnemişt' 
':it ilaı . "'aç a d ı. 
l· ı tc. ~•taretin 'hy anberidir ki millet-
"lr '- ıtılci 1 Yası · · 

Yakın istikbal bugiln Avrupıt talihini 
elinde tutanların fırsattan istifade ede
cek celadeti gösterip ıöıtermiyecek • 
]erini bize anlatacaktır. 

Gençler Birliği : 
Doianspor 
Fenerbahçe 
Ankarag{icU 
Galatuaray 
Üçok 
Güneş 

. . 
.._ "'ilraı- llıcsaj et ıçın devletlerin ----------
"il · ıı:tc ıneleri f'k . s b k l'tı 1Ptid r alına~ ı rı umumi 
4 Paııın ~arında J: ~aşlamıştır. Mar - 8 J Kralın 

8 4 1 3 

8 3 1 4 
6 4 l l 
8 3 ı 4 
4 2 2 
8 1 1 6 
5 ı ı 3 

macerasını 

ima eden bir tablo 

17 
15 
15 
14 
ıo 

11 
8 

'ti l'ı iltaıa Olcuı Şiın i1 de toplanan Av -

~~Caiııj i~tıdaki tic:ri de~~eti murahhas
b.. ltı d esas ol tnubadelenin tak. 
h,·'ll lt;ıb.:..,I ittin se:brak kabul ettiler. Bu 

rl\ .. et est rn"'b dıllıd rnesi lb u adele esa _ 
~a Geçen ır. e ette ehemmiyetli 

Ilı ilııla C}']QJde 
lrsa . 11l:ıasr li Yapılan ü • 

tic dıyatı ç biiy"k ç cephelı pa-
iltct . llr dU u devletin d .. 

Bütün sanat güzelliğine rağmen Londradaki 
resim sergisin~~n kaldırıldı 

~ c •tı}f zeltın k unya-
1$İlı • lııda b~§af Yerın:k v~ .beynelmilel 
ltıı 1lcrİ.si h rleıebilec k ~Çoin tatbikat 
f~~'-iııe alclcında b:. I~rıni gösterdiği 
lıııı 'l'ctıcr· "esile 01 uyuk ümitler bes
ta trilta ırı crı belJ'brnuştur. Bütün bu 
~" 0Jdu'" ı aıh .. 

t~r lifrit h' gu &Örüı rnuteşebbisinin 
L ttıu. .. •1tı.a... ınektedi A • 
~4ıa :rt\ir, ~ ,,e Usulün r. merı-
ı'tita: tcc:ruı:lc~t Pratik ~en çok zarar 
~t c tt nırı g" uhJu Ameri-

la;ıt l?ıeğ' 0 sterdi y • 

l'tlli . •iyas 1 hiliyorı gı derslerlden 
ile 1•tilca etlerine ar. Bunun için 

~~illtu1 ~ette zara:ıer~k istedikleri 
'ı tcrcıhır altruiat r .hır benlik yeri-
. a, ed· e sıya . 11'! \rclt" 1Yorıa setın fayda _ 

aııı ın Av r. İşte C" 
~tlj . ah§lr rupaya b ~nıhurreisi 
hı;l'ij~ll. Bebe~~ ll'laruf b' ay..,15 gibi ge
tiJt;ı ıtiı:tıa 1 budur ~r zatı gönder -
ı.. il Ilı'' drl'l? d . noosev 1 •· '<la, ı.ııtı a h . e t ın pek 
tır, ~nr t,llı;~•~li bir k~z olan bu Ame. 
ltlııif~giltcr.. ıçin zcrrı·nferans toplan -
r ı · " "e ,., ın ha ı a11, Çıtı b: ~tansa h" zrr ıyacak • 
t t .r d" uk· ct1t·._ 0Jlları Unya 'k urnetlerinin 
\> "'iltt ll'laa1 • 

1 trsat 
'ltı]j "a hı.ıı ırnk&nı Ve konfe-
• v Una arı h k ~"•!ıa arı ı caJc ol a kında 

b.tl t 1'a Celand' an Belçika Ba 

ı,,t,:~ töı~~~ağr ha~~ Aınerikaya bir 
ı.. ıai... urıd rnida 

'•ıı "'lll .. e tut Yerilen ha-
~ak , l?ıuarrıir ulursa b . ,. 
~cı . lazrıtı olına ~ ayvıs ın 

~kctı· Çıka lla gelir. ga baıladığına 
ı:ı ab· 1 \re .. §"cicili 
)"t) lfcCcJt llı~§kül \t ~Caba bu rok 
b· tr;ır llıı? A azıfeııin ır ne -
ılcc:cı. asr ile caba tas de rnuvaffak 

le . it ..... tııad· avvur <l'l 
t·~ ·•1ı? li 1 koıır c ı en mil 
~ .\Ilı er cransı 
a... •ına b Ctiita h"Şey İngilter .toplana-
"Vcti lflıd Ulcfıınetı . . e ılc Bir -

""' • lf'. t'-· crının '" ıhr ıı:ı b.. .. anlaş • 
ı1art uyuk d l 

arzuları b ev etin ce-
u rneıelede 

Sabık tngiltere kralı Sekizinci Ed
v.ard hakkuıda yaSılan bir kitabm: sa.. 
bık kr&lın p1ısl talebi tU.eriııe piyua... 
da.n toplattıntınuuıdan sonra, eimdi 
de A vrupanın bUyilk resim aergilerin. 
den olan Londra "Royal Academy" 
sergisinde asılan ınanidar bir tablo, 
sergi ınakaınlarl tarafuıda.n kaldml-

mııttır. 1 tn . 
Dün sabahki potayla ge en gıliı 

tel m. den "Newı chronicle,, bu 
gueer i "I it §aya.nı dikkat hadise~ IOY e an a • 

ktadır . "Yüksek bır heyet taratın. 
ma . cad 'L 
dan beğenilip RoYal A ~my aergıı 

. . . b' erine uılan bır tablo, aa. 
nın ıyı ır y . b' . ih 
bık kral VindSOr dUkilne ır ımayı -
ti va ettiği için kaldırdmıNştır. . . 

1
. 

Bu tablo, 63 ya.tında oser ısım ı 
b. tarafından yapılmıştır. Ve 
ır ressam . . dir 

adı, ''Hilkatin haki.JJll,, . · 
R unu demektedır: 

eBSam ş . adamı gfütcri. 
"-Tablom btr genç -

baŞfndlı faf, agzında 
yor. Bu adamtn. rdağt oordtr ve 
cigara, elinde b,ra ba~ı. b. l«ıdın ta.. 
zincire bağ/annıı§ o'üı~ ~ w er bazı 
rafından çekilmektedır. k ktiyorlar. 
lcadınlar dD. mıtt ~.·~w· 'bir tim. / Tablovu yapan reuam bu bahis il. ( 8imdir. Herhangi ziruha bir imada bu. 
Bu tablo, bugiinkü genf •!1'" rinde di} r ki: lunmak <ı.!la aklımdan gcçmemifter. 
Mlidir. Noser'e r.e "-Akademi, benim tablomda Vind. Tabloda görüllm genç adamtn bafın-

Sergi makamından ress;mııtır: 
80

r dükünün ]«J.!tedildiğini aanıyor. daki taç, oımn kurtlar ve kıt*lar üze. 
giden mektup şu yolda Y .. 

11
e ret.« Fahlt ben Ml.a böyle bir ~ey kmtet- rinde mevcut oliluğu far::ed.ilen 7ıô.ki. 

"- Royal Aoad6f11.1/ mccliaı ' 6dim. Bundan daha uydurma bir tah. miyetin -tıcmbolik bir ifad~'1dir. 
" Hilkatin hakimi,, ;.,imli tab~:~~, :,,, olanı.az.,, Di{jer bir tabirle, bu tcıblo, kızlar 
«tergiden J.-aldırılmM'~ ~ror Çiin,;; Şimdi R<>ya/ A,c,v;ıMmy ri,ıxı.,eti tara.. tarafından yolclan çı1.-arıl.nn pnıt; er. 

g~ · · · ı.;1..1·--i ıstıyor. fııı..1-.. kaldın1o.n tabloyu ben iki 86- keklere bir r ,,~:hat olıl'lll3ı içfo yapıl-
ını aıze ınw-ıı "~"· • ısfırab CUI'" 

bu resinı ı.-lka biiyiil• esef tıc . ..,. evvel •"'-pmı§ltm. Mana,,a bence a- mı§ bir ruimdir.,, 
• ,,,.,. • t ekte gı- ,.... ~~ 

ueren 'bir me
8
ewyi ~ret em çıktır. sembolik mahiyeti haiz bir re-

bidir.,, 

Hilaamettin - Yaşar, Lebib - Cıe. 

vad, Aytan, Reşad - Niyazi, FAaa, 
Ali Rıza, Naci, Fikret . 

Oyuna Fenerbahçeliler ba§la.dılar. 

Oldukça hafif esen rüzgln arkalarına 
alml§lardı. 11k akını Fikret sürükledi. 
Keşfiyi ve Kadriyi diriblinglerle atlat
tıktan sonra topu ortaladı. Ali Rısa
nın daha birinci dakikada çektiği liltf.l 
Rahim gül.el bir blokajla kesti. 

Oyunun ilk dakikaları Gençlerin 
yarı sahasında, hatta kalesi önünde 
oyn~ıyor. Halid ve Kadri, Ustüste 
tazelenen Fener hücumlarını ketımek 
için çok çabalıyorlardı. Nihayet Ha.. 
san vaziyeti uzun bir vuruşla kurtar
dı. Ankaralı Selim ile Fenerli Reşad 
arıunnda çetin bir mücadele seyredili· 
yor. Nihayet Reşad topu kurtardı \'e 
Fikrete verdi. Fikret gene Kejff ve 
Kadriyi atlattı. Gençlerin kalesine doi 
ru iniyor. Topu daha mUsaid vaziyette 
olan Ali Rızaya verdi. Ali Rıu, Hali
din bir ıtarjını neticesiz bırakan bir 
hareketle Naciye pas verdi. Be§ metro. 
dan sıkı bir şilt, fakat Rahim gene to. 
pu kesmeye muvaffak oldu. 

Fenerbah~lilerin mutlaka bir sayı 
çıkarmak için sarfettiklerl gayret, 
Gençlerin bu sayıya meydan verme
mek için JÖstcrdikJeri faaliyetle kar. 
şılaşıyor. Fakat Fenerlilerin daha ağır 
bastıkları ve Gençlerin kalesini ınkı 
bir çemberle çevirdikleri görlllilyor. 

Sekizinci dakıka : Fikretin sUrilk
Iedıği yeni bir Fener hücumu daha. 
Ortaya gelen top, Ali Rızanın gUzel 
bir manevrası ile Nıyaziye geçti. Fe. 
nerlilerin orta milhaciml, topu arkadL 
şma vermekle beraber Ankaralı mU. 
dafileri yerlerinde tesbit etmeye mu~ 
vaffak oldu. Niyazi önU boş kaleye a
kıyor. Kalenin köşesini bulan sıkı bir 
şüt ve 1',cncrbahçenin ilk sayısı. 

Fenerbahçeliler, bu golün Gençler 
Uurinde bıraktığı tesir kaybolma.dan. 
ıkinci bir sayı daha çıkarmak için ra
kib kaleyi yeniden sardılar. Ankaralı
ların sağ mildafauı adeta yıpranırca. 
sına çalışıyor. Buna rağmen, bu saha. 
nın en iyi oyuncusu olnn Fikret, her 
defasında topu geçirecek bir delik bu· 
labilıyor. 

Dakıka 11 : Topla ilerliyen F.eada., 
Gençlerin müdafii Halid, tam cem çiz. 

(Devam' 10 uncu aayt/ad4) 
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mc:mıı 
KA.51RCiAS·I 

Kadlrcan KAFLI Tefrika: •• 

Genç kız şimdi biraz yorulunca yalvarmağa 
başlıyor; binkaç dakika ne/ es aldıktan 

sonra daha ço'I< boğuşuyordu 
- Doğan onu olsa olsa Ayasloğa. 

götürür. 
Diyorlardı, bunun için hepsi de o 

tarafa doğru uzaklaştılar. 
Doğan bunu düşündüğü için denize 

müvazi olarak Agamemnan deresine 
doğru sürdü. 

·Her a-. attıkça dizlerinden aıağt· 
,sına sanki yüzlerce iğne batmyordu, ba
cakları bükü)Jyordu. 

Doiarun ayak sesleri ve çalıları ara· 
lamasından, çitleri aımaımdan çıka.o 

hışırtılar kesilmemişti. 

Ufuk -ağardı. 
N erdeyse ay doğacaktı. 
Yirmi adım ileride iki karaltı gördü. 

Bir ağacın gölgesinden çıkmıılar. di
ğer bir afacın gölgeıinde kayboluyor

Fakat ayni zamanda genç kızı bı -
rakarak doğruldu. Çünkü pehlivan ya 
pılı bir Türk kılıcını çekerek onun üs
tüne geliyordu. 

Geri kaçtı ve arkadaşına seslendi: 
- Anriko, kaçalım, Türkler var bu

rada ... 

I§ığın pek solgun, ağaç gölgelerinin 
sık ve koyu olmasına rağmen bu iki a-

I 

' VıR GuL 

Atını idare etmekte güçlük çekiyor, 
ikide bir devrilecek &ibi oluyordu. Çiln· 
kil Ane durmadan çırpınıyor, delikan. 
lıyi yumrukluyor; kendiıini yere atmak 
istiyordu. 

Doğan onu ıımsıkı kavramııtı. 
lardı. 

- lıte bizimkiler .. Beni aramak i· 

damın, genit kenarlı §apkaları, belleri 
dar ceketleri, krsa kilotları ve geniı 
konçlu hafif çizmelerinden iki Cineviz 
olduğu hemen belli oluyordu. 

-10-
Bir taraftan ağuru ellerile kapıyor; 

bir taraf tan da korkutmak için: 
- öldürürüm 1 

çin çıkanlar 1 ... 
Böyle dütUndü ve ellerini uzattı. Ha 

vaeızhktan yanan cigerlerini ıerinlet • 

İkisi de kaçmak için bir kaç adım at 
tılar. Fakat demin çekingen davr~n 
Anriko ~trafı dinle<likten sonra birden
bire durdu. Ayıeyi kucaklıyan adama 
baktı ve arkadaıına çrkııtı: • 

Gangster bana, Karlota'nın bulundııl"rt 1 

yerden, bir daha ayak basmamak nze 
Diyordu. mek için uzun bir nefeı aldı ve ıeılen -
Ayte aanki bu sözü hiç duynıuyor- di: 

ayrılmamı teklif ediyordu 
C!u. 

Doğan kendi kendine: 
- Biraz aonra yorulacak ve artık 

hJ~bir ıey yapamıyacak. 
Diyordu. 
GUn iyiden iyiye kararıyordu. 
Bir aralık durdu ve dinledi: Arka. 

dan nal ıealeri de gelmiyordu. 

-·Kurtarın! ... Beni Kurtarın ı .. Ge
liyor!. .. 

Ciğerlerini boıalttı. Bu hava aanki 
onun bütün kuvvetiydi: Dizleri bilkül· 
d:l ve oldutu yere diz üstU düıtU. 

• • • 
-16--

UMUR BEYiN NtŞANLl!f Yeniden yoluna devam ediyordu. 
Solda Karaburuna doğru uzıyan fU 

yeıil ve yalçın dağlara bir çıksa!... O İkisi birden sesin geldiği tarafa bak-
ııaman korkunç ormanlarda genç kızla tılar. 
başbaıa kalacaktı. Ayıenin o zaman is- Biri diğerinin kolunu sıktı: 
ter istemez onun yanından .ayrılmak is- - Bu bir kadındır J.. 
temiyeceğini, hatta etraftan çakal ve Dedi ve ona doğru koştu: 
kurt J!Cıleri geldik~e ona aokulmağa Diğeri onu tutmak istedi • 
mecbur olacağını umuyordu. Umuyor. - Acele etme! Belki tuzaktır. Mil· 
du kı bukadarr olduktan sonra artık da- lazıma haber verelim. 
ha ilerisi de kendi kendine olacaktı: Bu- Fakat dinletememişti. ·Çünkü arkadaşı 
na' benziyen birka~ macera yok muy. çoktan uzakla§mış Ayşenin kolundan 
dı.ıl ~ilt ~ şevı;ililerine zorla sahib olan-: tutanılC -yu°'zilnU çevirmiş. •Ö'lğun ay ay 
Jann udlıa ııonıa stl~uı giLI 1:1evildik1c. dınlığında onun gerçekteq bir erkek 
ri olmuştu. olmadığını görmü~tü. 

- Aptal, bu yalnız bir kişidir. Ça
buk mlilazıma haber veri.. 

Ayni zamanda ince uzun kılıcını çe· 
kerek Doğana hilcum etti. 

Doğan avını sol koluna aJdr eonra 
adım adım gerileyerek dü!tmanı kar • 

ııtainağa baıtadı. Havada parlak birer 
kavis çizen her iki kılıçtan birer kıvıl· 
cım fırladı: İki kılıç biri birine çarpmış
tı. 

Doğan bu Cineviz kılıçlarının ne 
kancık şeyler olduğunu biliyordu. Bi:
~amış kadar ince oluşlarına bakarak 

onlara aldırmayanlar kolaylıkla şişle • 
nirlerdi. Hele bazıları uçları saplarına 

değecek kadar bükülse gene kırılmıyor
lardı. Bunu bildiği , kolundaki Ay~eyf 
de düşündüğ•J için mümkün olduğu ka
dar- uzaktan ·döğüşüyordu. 

(ArlCaıı var) 

"Sende bir esrarengizlik "görüyorum. 
Kendin hakkında malumat vereene açık 
bana ... 

Bir kahkaha attı: 
- Ayol! dedi. ne malmat vereyim 1 

Sen benim kim olduğumu anlamışsın 

zaten 1 
Hayret ettim: 
- Hayrr, eledim. Ben 

madım. 

birşcy anla.
1 

O ısrar etti: 
- Anlamışsın! dedi. Ben, 

düşündüğün gibi, esrarengiz bir 
mım ... işte bu kadar! 

. 1 
senın 

ada· 

Bir§ey söyliyecektim. ağzımda br· 
raktı ve sözlerine devam etti: 

- Sen beni belki iyice anlamadın 
ama, dedi. ben senin kim ve ne olduğu
nu tamamen biliyorum .. 

Buna da hayret ettim ve sordum: 
· .:..... Söyle 1:iakalim .. ben kimitn? 

- Sen aedi. buraya Chlcagodan bi. 
risini ara~ağa geldin ... Değil mi? 

Fakat Ay§C gittikçe 'daha hırçın ve-~-__________ ___.....____._ ___ _:_...._ ____ ..-.. __ ....... -!-->.....:_-........._..:;..;...;_....:..-~---.,...-~~--

yola gelmez bir hal alıyordu. O kadar M •l Ah b • k h • 
uğraşıyordu ki iki defa nerdeyse attan e Sl a , ne lÇQ , ne ze lr •• 
yuvarlanıyorlardı. 

Genç kız şimdi biraz yorulunca yal· 
varmağa ba§lıyor; birkaç dakika nefes 
aldıktan sonra daha çok boğuşuyordu. 
Bir aralık Doğanın sol eline sarıldı ve 
onun bileğine dişlerini geçirdi. 

Doğan can acısile sıçradı. Dizgin 
birdenbire ve bütün sertliğile çekilince 
at da olduğu yerde ııaha kalktr. Genç 
kız delikanlının bir an süren gevşekli
ğini fırsat bildi, kendisini yere attı. Ko. 
lunun üstüne dUştU, fakat hemen doğ
ruldu. Ağrıya aldırmadı. Ağaçların, ça. 
lıların arasından geçiyor; çitleri ve 
hendekleri a§ıyor, gerisingeri kO§uyor· 

du. 
At fena "halde ilrkmüştü. Doğan ye· 

Te atılan ıenç kııı tutayım derken ken
dini tutamamı§. o da dü!müştü. Birıey 
olmamı§tl ama dof ruluncaya kadar 
genç kız ağaçların arasında kaybolmut-

tu. 
Atı tutup ta bininceye kadar bütbü • 

tün uzaklaşacaktı. 
üstelik karanlıkta koşan birini atla 

rastgele bayırlarda kovalanıanın zorlu -
ğunu biliyordu. Bunun için o da genç 
kizın gittiği tarafa doğru ko~tu. 

Ayşe bir Ceylan çevikliğile kaçıyor· 

du. 
Hemen hemen her gece Kadife ka -

leye doğru baka baka gözleri karanlığa 
alıımıştı. Şimdi de her küçük yokuşu 
çıktığı zaman uzaklara göz atıyor ve 
Kadife kalenin ışığını arıyordu. Kasa -
banın yerini o ışıkla belliyecekti bir ta· 
tarftan Doğanın geldiğini de duyuyor; 
1aşırtmak için zikzaklar yapıyordu. 

Biraz sonra ay doğacaktı. 
Ay doğmadan <ince kasaba yolunda 

ve kol gezen gönütlülere kavuşmalıydı. 
Citlere dayanan çalıları aralayan el· 

leri çiziklerle doluyordu. Bol §alvarınıh 
ince örtüsür.>'..in birer parçası bu çalılar· 
la çitlerde kalıyordu. Her hendekte 'diz
üstü dü§erek inliyor; fakat bir an bile 
<lurmadan tekrar koşuyor. 

Uzakta ıcıklar görünrü ve söylendi: 
- Pek sağa gitmişim. Kasaba §Uyan 

da olacak!... 
Yolun:.ı ıola doğru değiştirdi. 

~----------------------------------~------------

Kıldan ince, kıhçtan kesl .. in bir 
ölüm aleti 
Cava Sultanı ile evle
nen Avrupalı genç 
kızı böyle bir ölüm 
mll tehdit edlyoı? 
Bu eene hanedandan olmıyanlarla 

evlenen kral, prens ve prensesler gö
rilldU: Irak prensesi Azda, kral Edvard 
Romanya prensi Nikola halktan birl
sile veya kendi milletlerinden olmıyan 
birlle evlendiler veya evlenmek için 
ünvanlartnı kaybettiler . 

Son mmanlarda, Şarkta da böyle 
bir vak'a geçti: 

Cavtda Cokca Sultanı da kendi mil· 
Ietlnde-Jt ve hanedanından olmıya.n bir 
kızla evlendi. Burada mevzuubaheolan, 
hem ırk, hem hanedanlık meaelet1idir. 
Fakat, memleketinde yalnız kendisi 
hakiın olan kral tahtını ve tacını mu. 
haf aza ediyor, evlendifi Yunanlı kızı 
da Cavadaki sarayına götürüyor ... 

Cavalılar siyah ırktan öeğildir: 

Mongol uhndandır ve A11yanın güzel 
ırkına menıııuptur. Fakat, Cavalılar son 
derece an'anesever ln11&nlatdır ve ne 
olursa olsun, yabancı blrşeye karşı bU. 
yUk bir dtişmanhk duyarlar. 

Bunun için, bir Avrupalı kızla ev· 
lenen Cokca Sultanı memleketi tara. 
fından hiç lstenmfyccek \'e hatt! teh
like doğuracak bir iş yapını§ sayılı-
yor. 

Asyanın en esrarengiz yerlerinde 
dolaşmış, Japony~yı. Çini adım adım 
gezmiş bir kadın seyyah olan Fransız 
muharriri Bayan Titayna, Cokca Sut. 
tanının bu evlenmesinden bahsederken 
tehlikenin genç sultandan ziy:ıde Av. 
rupalr kızı tehdid ettiğini söylUyor. 

Titayna'nın söylediğine göre, Cok. 
·ca sarayında sultan Pakol Alam'ın 

Cava Sultam ue MJtayınd.aki güzel 
oariyelctden biri 

bet yUz carlye11f vardır. Avrupalı genç 
kız bugün saraya bir "Hanım Sultan., 
olarak gidiyor. Fakat, bir gün onun da 

dlfer cariyeler arasına katılmıyacağı
nı klpt temin edebilir? 

Bu, Avrupalı genç kızı tehdld eden 
tehl ıkolcrin en hafifi: Sarayda. beş 
yUz cariyenin bulunduğu haremde, bır 
odaya kapatılmak. gllnlerce hatırı so. 
rulmadan orada kalmak, daima ayni 
hayatı y8.§8.mak ... 

Fakat, 8.§k ve ihtirasları insanüstü 
bir şiddet gösteren bu sıcak mcm lckct 
kadınları ncaba aralarında bir yaban
cının bulunmasına tahammül eaecek
ler mi? Acaba onu ~ra.l:ırından uzak
la.ştıtmak lstemiyecekler mi? 

f!(:te. A vnıpalı gl'nç kızı tehdld eden 
-OlUm buf'adn.n başlıyor ... 

Bu ö!Um, ayni zamanda, dUnytı.nın 
en csrareng-iz ö1ümü olacak. Hakikaten 
Cavnna cok esrarengiz bir ölilm ~ar. 
dır: $1md'vc karlar birçok kisln!n kur. 
ha.n gitti~i bu ö!Um ne bıçakladır. ne 
silahlıi. ne de zehirle .. 

Cavanm bu esrarengiz ölümüne alet 

olan bambu a~acının bir mahsulüdilr. 
'.Ji'iakat, yukard:ı d! sôylediğ'imiz gibi, 
bu bir zehir değildir: 

Bambu ağacınm dalları Uz:?rindc 
gayet ince tüyler vardır. Kedi tUyün. 
den daha ince olan bu tUyler, kılıçları 
keskindit: 

ÖldiirUimek istennn bir insanın ye. 
mcğıncı karrntırılacak ohın bu kıllar 
anide ölilmü tcvUde kafidir. Yedığl ye
mekte bu kılları yutan, derhal mide
sinde müthiş bir sancı duyar. Bu san
cıyı teskine hicb'r ilaç muvaffak ola. 
madığı gıbl. adamı ölllmdcn kurtar. 
manın da imkanı voktur: Ne nmeli\'at 
ne diğer bir tıbbi -<;are ölUmiln önüne 
geçemiyor . 

Cokcli Sultanı Pakol Alam Ue ev
lenen N'adya Vlasov belki Cavaya A!
ya memleketlerinin mc~hur esrarlı ti.
lemini yasama'k fç~n gidiyor. Fakat, 
belki bu esrarengiz öliimle karşılaşmı
yacak Ye bir Sultan hayatı yaşıyacak .. 

-Evet. 
1 
fa~ 

- Bak nasıl biliyoruıı:\• 1'' 
şey söyliyeceğim daha faıla oır 
d'eceksin. Ben senin kiınİ ara !ıJI 
biliyorum l Halbuki bunu ıe<ı 
miyorsunl Degil mi? 

- Evet.~. ..ı .ı 
- Ha 1 İşte şimdi ınUj1'U• 

girdin: ·~ 
••Aradığın adamı bulmak 

1dJ~ 
le hoş geçinmek lazını. O a ıı 
olduğunu öğrenmek istiY0~11t 
diklerimi yapacaksın.· Kabul 

- Kabul! 

- O halde dinle: ~ 
"~imdi buradan berabe~tl. 

deceğiz. Bunu sen de ist~r~.1~ 
canını güç kurtardın. Kını 1

rJI 
daha ne belAlar gelecek. 13u ))i1 
meli bir yer: '.Fakat, buraya ılt 
hiç aya~ baımııyacakstn· B~ 
bul et~ek islctnezsin sen. Ç 11~ 

Bunları söylerken, k'B~ 
gözlerinin ışıldadıgmı f a.rk ~"' 
dum. "Çlinkü,, demi§ dtıfl11 

Sordum: 
E .. kil' e? ; - , çun n . ğiıııl 

- Bunun sebebini bildi 

biliyorsun. ~ 
- Hayır. bit' o 
- Ben senin burad:ın . i ~ 

ayrılmayı niçin isteınedtğitl 
muyum zannediyorsun?. 

B'l . k"' ' - ı emezsın ı. . iı!I' 

- Niçin bilemiyecekIXl1ş 
- Bilemezsin, cünl:U .. · 5ff"'~ 
''Çünkü,. deyip durıtt~ıc ı ~·. 

fü bana gelmişti . Onu bır99t o' 
bırakmak istemistim. fail 

1 
,et 

ve benim sözümün arkıt!lftl ıııı•ıı' 
- "ÇlinkU, buradan ııY1'1 d 1 

tediğlm yalan., diyeceksin 911 ti 
Fakat. çocuğum, o zanuıil :o. tt 
lan sövlPm!ş oltmmn. CU::oı~ 
mın Harvest olduğunu b· tı\,ıc 
senfn de buradan ayrıl"ll~ jSt 

ğ-inl ve niçin ayrılınanıtt 
blllyorum. 1'~ 

- Bilivl'rnr- n söyle brı1'91'~ 
- Yo ! Bu sır aramııd9 

göz olmıya!ım daha iyi. · .~' 
Bunları söv 'erken ('01' ;.-l'ı 

bir tavır almıf!• ı Daha ~ 
meye lüzum gbrmcdım· ; 
mi hakikaten anlayıp atı11 J 
şüphe ediyordum: ~ 

Ben burayR. Karlot"Y',_.~ 
tekrar gelmek hıterdiIXl· ~ıif#t 
ltin Harveıt olduğunu :e 1,.ırf 
dam benim bu dU ünC'eı!l1 '* 
du: yoksa onun, t:i1ivcrıı1'1' r ' 
başka bir scy mivdi? 'flt i(# 

!'la yanıhrus olmt.sı betl~ 
lyi idi. 1<"' brndA. iF;nıe -At' 

- PPki. dedim. F'ar~" ...-
- Havır. "farredelil" 

''itiraf edC'lim ki. ... 
- Peki, senin dedilitl 

raf ede1'm ki ben bursdıtl' 
gelmemek i.izere ayrılnı'~• 
edeme:n. Bundan ne r11'~ııf 

- Büti.in i~imiz ooztl 1C 
- O halde, ne yapJJ19 

(J.f~ 
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~~~~ni~=~-- Mersı·n· hattında lan en yüksek dereceye çıkanlmqtır.~ 
~ ~tın· . 8 

Ve bunların Ana makineler mUtenavib hareketli 
ı:ııfJJ~~:tık. bilh \'e üç inbisatJı olup bunlara birer (Ba • 

. ~~ lltitiJı 'h assa ce • • ı k ı • · • ı • • uer • Wa:=h) ekzost türbini de ilave e-

~ ~~~~1:n'!:; ';;:;: iŞ eyece o an yenı gemı erımız :~:ir':::;;.~~ı;::;;:upununi§-
. ~ YucuJarmuza tanr. Bu makineler takriben ·280 de~ 

eıı ~1er. Atın . . Bu gemiler agnı zamanda Hataıı, Suriye, santigrada kadar ısıtılmış ve. santi-'k anırt an Loıdınin bu tip '::I metre mürabbaına 15 kilo tazyiki havi 

" ı oaln : Filistin ve lskenderiııeye de ug"' raııacaklar süperhitet stimle çalıBırlar. Makinele. vD 1J /( " .., rin azami süratteki de\'irleri dakikada 
~ Yazan: takriben 130 dcvirdC'n ibarettir. Ek7.ost 

S t. T' I Mühendis NACJ z.r ,.ı/ı JI türbinlrrinin de,•irleri takriben 4500 
llıtthı. il n. r kadar olup bu dC'Vİ r mutavassıt dişli • 

. ~ ~ göre y A R K Jer ,.~ ~?:nsfü• 1:i0 za kadar tenz!J ve 8 • 

lfbt~çUJer· apılacaklardır. 1 na ma'.inenin srast ~ıftına naklolunur • 

. ~ ilk . Metre! gemilerin taksimat ve tertibatı o su.f Hiçbir sınıf yolcu.su bu hususta sıkın-} kadar zengin tutulmuEl ,.c dablbotum/ T~rbin. ile .makin~ · arasındaki irtibat 
~lldan u 98,80 retle tanzim olunmuştur ki, yolcunun tı çekmiyecektir. tanklarına bilhasa chc.mmiyct veril. Hıdrolık bır kaplın \'asrtasile temin 
~ jr:ad1eıı ge:~~~k ~~·~ 1ı rahatsız olmasına imkan kalmamıştır. Gemide; iiçü tek yataklı \'e otuz miştir. J olunmuştur. Bu kaplin ufak bir mane. 
"ICV~ ar; ... • . Ambar ağızları hiçbir mevki yolcusu. dördü iki yataklı kamaralar dahilinde Geminin üç amban vardır. B<-her: veli vasıta.sile arzu edile~ hC'r zamandan 
~'lied e nun Umanda ali.kadar olmadığı saha. olmak üzere 37 birinci mevki yatak, ambara ikişer bumba ve ikişer vinç arıa .makıneden a~TI_.labılir. ~ardımcı 
· au e 7,30 !arda tertib ve derin ambar kaportası ve 12 si ikişer \'C 32 si 4 der yataklı kumanda eder, ayrıca yalnız 2 numa- makıneler bu ~abıl makine tcsısatında 

9.60 tarzında insa olunmuş ve yük ambar. kamaralar dahilinde olmak üzere 41 ralı ambara. kumanda eden bir de 10 kullanılan malum tarz ve miktarda ve 
r 4,90 Jarmdaki k~kula.nn yolcu tavlununna ikinci ve ikinci ekonomik yatak bulun tonluk ağır yük dikmesi ve donanımı en modern fabrikalar mamulatından. 
~. takriben Ton geçmesine mahal bırakılmamıştır. maktadır. Güverte yolcuları ic;:in de mevcuttur. Vinçlerin doğı:udan do<Yru. dırl_ar. Elektrik makineleri üç adettir. 

~i 3900 Bütün kamaralar alabandalarda. beraberlerinde getirecekleri yataklarr ya kaldırma kudret!eri 3 tondur. 1kin- Bunlardan ikisi 35 kilovat istihsal e-
~· 81kleti 1600 k d k . 'ürat , takriben doı!rudan doğruya ziya ve hava alan serme Üz('re tavlun ambarlarında :304 ci mevki kamaralarm üstüne isabet e- en ve ampavunt stim makineleri ta-

la Siir 2300 bir" tarzda tertib edilmiştir. f ç tarafta ranza ter~ib edilmiştir. . den ambar vinçleri elektriklidir ve ses rafından verilen dinamolardan ve di. 
Jl'6 

• . ati 13.5 deniz mili Ge w • d b' d' 
~ ltibaZiı 12 ve karanlıkta kalan bir tek yolcu ka- mide doktor kamarası, eczane, çıkarmaz mamulattan intihab olun- gcrı e 1r ızel motörii tarafından ted 
."."'lıl~ ~ :-rcrsin hattı ·h~· marasr dahi emvcud değildir Ana gü- bir kadın ve bir de erkek hastahanesi muşlardır. vir edilen bir tek dinamodan ibarettir. 

1:>. 11 i aA __ • ıçııı Ya t 
1 ~ıya. vcrtc üzerine isabet eden kamaraların mevcuttur:. Tahlisiye sandıklan ve sair tahlisi. K.4ZAN TESiSAT/ 

~ ~~~a;:~ti.ş ~l~~Z::11~~~.ge. ıumbuzları 45 santimetre aydınlık kut Yolcuların gemiye giriş ve çıkış va- ye vesaiti niza.matın en ağır şeraitine Gemiye beheri takriben 1200 bey. 
~~-- ı ta.manda "k runda ve üst güverteye isa.b:?t eden ka ziyetleri serbest ve rahattır; yük alıp göre tcsbit ve tcrtib olunmuştur. Yan. gir kuvveti istihsaline elveriaJi iki a-

-ıtiz Ve t mu em- 1 · d dört kruu.d· \'erme k ye· t' d b'lh h c-m tertibatı mükemmcldı' r. ~ lttJ· Ya .ınıir hatları ara. maralann pencere en e ~ ır. e ıye ınc e ı assa e cm- ~ det CPrudhon. Capus) PrUdon • Kapü 
. blJıde ıt:e!aı·nbılecekJeri gibi lü- Bu sayede kamaradaki yolcular en miyet· verilmiştir. Tahlisiye sandalları yüksek mata. sistemi müttehid su ve alev borulu ka-

('
•ta.ta" • ..:.Ur·". hattının devamı sıcak havalarda bile bol ha\'a ve ay- 2 ve 3 nurna.r'llı ambarlarda tcrtib foralara asılmı~ oldukları cihetle fili. 

J .;, zan vazedilmiştir. Bu kazanlar (How-
ı difeı-ı tye ve Filistin sahiJ. dınlık alarak sıcaktan bunalmıyacak edilen ikişer kanatlı ve iki metre gc- ka güvertesi de yolcu için kazanılmış den) sistemi cebri cereyanla ~&lı§ırlar 

·ı~~k İsk: Par~ın) servisini ve sıkılmıyacaklardır. · nişliğindeki su geçmez borda lumbar \'c burası güzel manzaralı, güneş ban- ve santimetre mürabbama 16 Kg. ta.z.. 
illa "e orandaderıye~e kadar gi. Bu gemilerin birinci ve ikinci mev. kapaklan \•asrf.uile gil\•ertc yolcusu yosu yapılacak ve ~ezlonglara uzanı- yikindc stim istihsal ederler. Kazan. 

wrı!'flh.. c:löııın n Pm~ tarikile kilerindeki yemek ve istirahat salonla.. veya icabı halinde hayvan. araba \'~. !arak istirahat edilecek bir güverte lıı.rın su borulu kısmında stimi 280 de-
: ~ir ~k şart.ile b • n akranları bulunan başka hiçbir yol- ya otomobil, vinç hıtimaline lüzum kal. haline getirilmiştir. Ger<'k bu gih·er- rece 14antigrada kad:ır teshin eden sü. 
'e. p·. ersin • Para.sam cu gemisinde mevcud değildir. Cem'an madan doğrudan doğruya rıhtımdan lede ve gr.rck salonlarda radyo hopar. ~r biterler tanzim olunmu~tur. Ayrı 

.• ~:': ~~. Lıtanbul) vey~ <tS: 4 aded olan bu salonlar büyü){Jüğü, ambara alma bilir. lörleri yolculara dünya haberlerini ve bir yaznnızda okuyucularımıza gerek 
~:_ ~r . i:c'leriye. Paraşam. ferahlık ,.e orijinaliteleri itibarile yol. 80 metre mik'abr vi.isatinde olan SO· tath musiki nağmelerini ilunaralc iyi bu kazanlar ,.c gerl'k <Baucr. Wach) 
te ~'1en if lanbul) seferlerini cular üzerinde çok gür.el bir tesir btra.- ğuk hava ambarlarının bir kısmı uzak \'akit ~cçirilrnesini temin edecektir. tilrbinlrri h~kkında mufa~sal maJQmat 
~~or ile ~kedebilecek terti- kacaktır. seferlerde geminin kumanyasma ve di. 'MAKiNE TESiSAT! verecek ,.e bunların planlarını neşre-
~l'ıı ~etini h . ~a ve denizci. Gerek ana. ve gerek üst güvertede ğer kısımda kıymetli ya.5 mcyva, ba- Gemiler ~ift u.skurludur. Bu büyiik. deceii1 .. 
\ ~l.11.dir. geniş koridor ve pasajlar vasıtasile hk ,·eya sair tüccar eşyasına tahsis O· liik ve süratteki gemilerde her ne ka. Mersin hattı tipi gemilerimiz Al· 
~~ıaz-: neş:edilen plan. merdiven inip çıkmad!Ul geminin bq lunaca.ktır. dar çift uskura. fcnn,i bakımdan ihti. manyada <I~ostock) şehrinde kıiin 
~ \>e (Akde veçhıle bu gemi- ta.rafından kıç tarafına kadar gidilebi- · Gemi tstanbuldan sefere çıkış \'a· ,raç me\•cud değilse de hükıimctimlzin (Neptunwerft ı tezgahlarında yapıl. 

· elteki ~z) de seyreden lir. Bu imkanın mevcudiyetindeki kıy- ziyetinde rahatc:a 1000 ve aYdet vazi. / ötedcn~ri takib ettiği (denizde brr- maktadır. 
· bi~h:nbaebı gemilerinin en meti, denizde sık stk seyahat eden yol. yetinde de azalan kömürden istifade! ~eyden cvn~l. emniyet) siyasetine uy. Birinci ı;:cnıi 18X938. ikinci gemi 
)a,ctf; ktından üstündür- cularla gemi zabitan ve mürettebatı edilerek 1200 ton kadar yük alabilir. ;:-un olarak çı ft uskur makine te~;ııatı 18.6.938. üçüncii ~<>mi l8.9.93S Ye dör. 

ff~~k ,.e i ,~e servisle alikadar olanlar bilhusa Müvuene. gemi güvertesine küfa tPrcih olunm~ı:; ve bu ı-ayede gemil<'-

1 
dünr.ii gemi de 938 Fene11i niha.yetleri

~i lla.]{J tabr. halinde canlı takdir ede1~r. Sıhhi teııiNt 88. da.hiilnd~ VRl'li miktarda sclı1.e \eya rin denizde ı;clamet \e emnıvet \e Jı. ne doğru (Roııtock) ı;ehrinde f«'~llüm 
edebilecek olan bu ri her türlü ihtiyaca uygun ve boldur. mey-va ~;iklcl"m<'sinc müsa;d olacak m:rnda mıın<'vra kııbili\·etleri kabil o. (Lütfen s:ıyıfayı c:rviriniz) 

ATEŞ Ol.KF.SINDE 
rfakıa .. 1 
ı:.~tıuk v;o .. 1~vası ~iddetle parlıyor, 1 Bu kelimeleri yav8§ca aöylemİf· 
111ı<>rl.j ·• 0 u vaz' ı f ti . Uzun ve geni, tepeleri enditeli 
ladı "rıuYordu B ıyette ler tara nazarlarla tetkikten sonra hı" r ı'htı'. 
\1 gıtn~ b' · ununla beraber an-
tll~ atlılaril ır~ey varsa Şeyh şikarı yat olmak üzere küçük bölüğünden 

·~ ~e eli~zdnüz buradan ~eçme· bir kısım muharibleri ve kCJ§8flan 
~u Nıharet be en kurtulamamıştı. uzanan dağın methalinden yakm 
fı t"etlerinıj kle'21ekte olduğumuz mesafelere sevkederek atlan yedek· 
titl\lJ'an at~j agızlarmdan köpük te kayalıklar içine gönderdi ve son 
f.oc" kgiineıind e gkelip Yetiştiler. Af. emrini verdi: 
td \l larının b!ll avrulan bu şehir - Ben itaret eder etmez atef 
Jc,';;jr. gördUkfe~~ssa ihtiyar yüzba. ed~eksiniz. fakat katiyen hop at· 

I' erınc ı>a 1 zaman sevinç ve miyacaksmızf 
lak '-lece 'YanYan Yoktu. Biz. yüzbafı ile birlikte ve bey· 
tni\Jerçcveaj :~a doğru ay, yuvar girlerimizin sırtında, bir kaya çıkın· 
~l.iJa~._Ifriı ile ~~nde dağla.n, dereleri, tısı arkasında kaldık. Yüzba§ı, pla· 
t 11 ·ı::~ Yolul'tlu0 Pcrken bız de müş· nını genif bir §ekilde tamamlamıt· 
'ti""' .ıYade Yol uza devam ediyorduk. tı. Haydudlan tecessüste buluna· 

···ı~ llıuz ·k kurulan tuzak ilzerine getirinee-'raer .e llıan.i o) u uzatan ve sür- ra k I . . 
'rılar ıdi. Ar ~n F abe bloklarının ye ve bütün uvvet enmız arasına 
"nech da atları:ı çok sarptı. Bazı diitünceye kadar tecavüz etmiye-

)erfer~r ~l'Yorch:kYcdekte çekmeğe cektik. . w 

Ve ~ e 1118anla . Bu sarp, derin ilk hamlede Şeyhı yakalıyacagız. 
"ki ele Y\>Cllılarıın lln soluması, tüf ek Eğer Ledi Ethel avcılar arasında bu· 
~an ... _ r duYul\I ~n sesinden çıkan lunuyorsa kız dve _Şeyb~ f&fb ıılacaklar, 
~ ~ " Yordu T'lk' v I arkasın a ıse ız u unuyo· '!• ade .raru:rnrı:a · ı ı ve ça- • o un 
t'i de ,. ta biziınl b~a~r sokulmala· ruz. .. 1.-- k 1 k 
Y~_bir Ilı c ırlıkte yürümcle. Biraz sonra yuzucıgı ı ıcım çe .• 

~tekı ._:-tı b a~ra idi tı". 
&eti • ' Ura..J-ı • . ~-·J 'Jah tın k 'llrau~ tıı Çok iyı~b·ıı· Yolu, dağların - Arka~ ar, sı ... a. ~. ya· 

Sevk ı ıy b · . k k • yanlıtlıkla bmbmmızı, ya· 
~· A.l'tılt ediyordu or, ızı U• ;; dtı~, ralıyarak acıklı bir vazi· 

~ ~e lha ~lıklar bir 1 u ~ :r8 elim· Dedi. 
ii~ı.._~drrnrı:a az aza mıştı. yeteBgırnu~rden sonra aramızda bir 

l _ "'- ;atı: YakJa§tık. . u emı. .ı:ı- - ~:. Mebhut. en• 
'-"ıra .. _) .::.fen..J·ı k 1 t b eauuaew \i . -..'Qlıo QJ er k e ıme ea . )a b .. saat vakit geç· 
~~c:· • Bu Y~)ç~.ur. Yolun ağzı di!eJ_i bir intızal'rda d~eden bir iki el 
~İti~ uçuruıncL_ ı dik ve tüyler mıftı. Uzaklau Biraz sonra gü· 
~İtıera 12 l'tletrcdi~ ~f~rı çıkar. silah sesi duyuıou. 

· t ~ll on llletre · kı tarafta rültüler ifiti)di. c:... hin kül8.hını fark 
'tal~r. 1( lathrrnaiı b· boyunda taş Avcı1anmız ~~ k gaya girmif· hir ~ite. br la ır fekiJ vermek- ettikten sonra artı av 

t>edi teral'a g~anda burada ..ve· tik. 
· · cccği~ Yüzbaşı yavaşça~ . 

• 1 

~ TEŞ OLKE.SINDE t 7 

Çadırın önünde d?)~ silahla 1 birdenbire yüksek horra sadası her 
nöbet beli yen mu ha~~- ı~ı avcı ne· taraf 1 çınlattı. Bir de dikkat ettim 
ferine yak)af8rak m~lazım T esart· ki bizim yüzbaşı .. de Armond .. at 
la birlikte yayılıp v~zı.ye~. a.~dılar oynatarak kartımızda idi, sevinçle 

Bunların bu halını goruncc he· selam veriyordu. Mülazim de Se-
men yanlarına koştum. Perde ar· gur, her şeyin intizam ve yolunda 
kasından vaziyeti setrettik. Rö- devam ettiğini amirine bildirdi. 
velverleri de çadırın yakınında kum· Yüzba§ı: 
lara soktuk. Hulasa gecemiz rahat - T C§ekkür ederim. Bilhassa 
geçti. kadınlar hakkında içimi kemiren bır 

Sabahın saat sekizine doğru Ta- endişe vardı, onları emniyetleri 
lat Olada geldiğimiz gibi hepimiz beni buraya kadar getirmiftir. Hal. 
memnuniyetle kaleye doğru yollan- buki bu işi daha başka türlü düfii· 
dık. Uzun ve muntazam kafilemiz nüyor, ehemmiyet veriyordum, bil· 
endişesiz yoluna devam ediyordu. akia vaziyetin iyi olduğunu şimdi 
Mülazim Tesart, birkaç avcı ile ön- öğrendim. Artık ne§eliyim. 
de gidiyor, Doktor, Lord ve ha· Derken elile bir Arab süvariyi 
mmlar arkasından takib ediyor, ben göııterdi. Arablar tam bir daire §ek· 
'\'e mülıizim Segur diğer avcı ne- linde öndeki grubumuza doijru gi· 
ferleri en son kısmı teşkil ediyor· diyorlardı. Doğrusu bu anda bir§Cy 
duk. Yolda konuşmamız aras,nda anlıyamadım. Meğer Şeyh, bizce 
mülazim Segur kaleye vardıktan malUnı olmıyan, gizli bir plan tat· ' 
sonra güzel kızı babasından evlen· bik ediyormu§f 
mek üzere istiyeceğini ve buna aid Şeyh, bindiği aygın serbest sev· 
tasavvurlannı söylüyor, kızın ba· ki tabii üzerine Ledinin bindiği kır 
bası tarafından kabul edilmemekten kısrağın etrafında birkaç kere sür. 
korkuyordu. Bu genç tazelere ve atle dolu dizgin dola§bnnca kısrak 
bizim sevdalıY.a yürekten saadetler da huylanarak baımı alıp yıldırım 
t~menni etmekle beraber aynca da gibi alaydan çıktı. 
kendisinin kim olduğunu, yüksek Yüzbafı: 
ailesinin evsaf ve zenginliğini Lor- - Bu bir hiyanettir. 
da ve kıza bildirmesini tavsiye et • Diye bağırdı. 
tim. Lorda gelince, ellerini çırparak 

Şeyh bize tahminen yirmi ka· kahkahalar atıyor: 
dar muhafız süvari vermişti. Bun· - Hayret... Fevkal8de bir§Cy .• 
ların refakatı ve sağımızda solumuz. Diye gülüyordu. 
da vah§i bir sürat içinde at lcottur· Bu slrttda Şeyh, alaydan dI§arı 
malan muntazam yürüyüıümüzü çıkan kısrağın üzerine ıüratle hü. 
bozuyor, bu çöl çocuklarının bini· cum ederek Lediyi eğerinden kopar
cilikteki maharet ve sanatlan tara· dı ve kendi atının üzerine aldı, hız. 
frmızdan alaka ile tetkik olunuyor· la yoluna devam etti. A'rkaıını ta-
du. kib eden süvarileri .. ayni zamanda 

lıte bu halde yolumuza giderken firarilerin etrafını kapıyorlardı. 
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Mitti Küme maçlarında dünkü neticeler: 
(1 inci 8Ql1Jıf adan devanı) 

@inin Ustünde hatalı bir şarj yaptı. 

lİ&kem frikik veriyor. Esadın sıkı 
bir şütü golpostun üstüne çarparak 
geri geldi ve Kadri uzun bir vuru§la 
tehlikeyi uzaklll.§tırdı. 

Bu biribirini takib eden tehlikeler 
Gençlerin gayretini kamçıladı. İhsan, 
Cevadın ilerde bulunmasından istifade 
ederek topu kaptı. Niyazi ile pasla.şa· 
rak Ya§arı atlattılar. Topu bu sefer 
Fener kalesi istikametinde tehlikeye 
doğru gidiyor. Fakat, Reşad SalH.hat
tlne verilen paaı tam zamanında. kese
rek Aytana. verdi ve urun bir vuruş, 
Niyazinin yeni bir Fener hücumu ta. 
r.elcmesine mukaddime oldu. 

Fener tazyikinin devam ettiği müd. 
det 1çinde daha. fazla sayı elde edileme
mesinin tek sebebi Naci ile Esadm, 
kale ya.kınında milreddid ve isebetsiz 
olmalarından ibaret kalıyor. Gençlerin 
def ansı bu vaziyeti mükemmelen istis. 
mar etmesini bildiler. 

Ankaralı Gençler, kısa bir mUddet 
için hücum avantajını elde ettiler. Jı,a
kat milnf erid gayretler, karşılarında
ki oyuncuları pek iyi marke eden Fe
ner defansını yenemezdi ve nitekim de 
yenemedi. 

Dakika 15: Aytan Niyaziye bir pas 
verdi. Niyazi topu kafa. ile ortaladı. 
Ali Rıza. topu dü§ürmeden Naciye ge. 
cirdi. Dört metreden sıkı bir şilt. Fa. 
l:at lrontrolsuz vuruş fırsatı kaçırdı 
ve top kaleyi aşarak avuta gitti. 

yalıyarak avuta gitti. 
Fenerliler hakim oyunlarını devam 

ettiriyorlar. Gençlerin mUdafaaaı sert 
oynadığı ,için üsttiıste iki cezaya scbe- ı 
biyct verdi. Fakat Fenerliler istifade 
edemediler. Gençlerin bu çok enerjik 
oyununa karşılık Fenerliler hemen he. 
men mevsimin en gür.el oyunlarından 
birini çıkarıyorlardı. 

Dakika 25: Gençler ilk lehli keli 
akınlarını yaptılar. Sol açık İhsanın 
indirdiği top, Selimin sıkı bir kafa vu. 
ruşu ile avuta gitti. 

Oyun çok hızlı 0;1ıuyor. Niyazlnin 
ortaladığı topu Naci kafa ile Ali Rıza. 
ya verdi. Ali Rızanın Esada bir .pası 
,.e avuta kadar uzanan sıkı bir şilt. 

Dakika 28: Gençler yeniden Fener 
kalesine indiler. Top kornerde. F'akat 
Fenerliler kurtardılar ve Ali Rızanın 
Fikrete verdiği pas topu yeni bir teh. 
like halinde Gençlerin kalesine doğru 
sürüklüyor. :Fikret sıkı bir c~pc ile 
Kadriyi atlattı ve topu ortaladı. Niya
zinin topa biraz geç kalması muhak
kak bir Fener goliiniin k<lçması neti
cesini veriyor. 

Dakika 30: Yaşarın yaptığı bir favl 
yüzünden Fenerbahçc kalesine bir fri. 
kik atılıyor. Hüsameddin tehlikeyi müş 
küliıta ve kornere atarak bertaraf c. 
de bildi. 

Oyun gözle takib edilmekte mtifıkü· 
!at çekilecek bir süratlc oynanıyor. 

F.ikrctin yarattığı bir tehlikenin sa. 
vu§turulmasmı takib eden saniyelerde 
!<"'ener kalesi önünde gene Ya.§arm se
bebiyet verdiği ikinci bir frikik atıldı
ğr görülüyor. solaçığm attığı şüt Sal.1· 
hattinin kafa vuru~u ile Fener kalesi. 
ne doğruldu. Fal•at topun kale direği. 
ne çarparak avuta gittiği görülüyor. 

bahçe 1-0 üstün vaziyetini muhafaza 
cdi~ordu. 

Fcnc:' w:ı~1ç~l1l.:: ikinci devrede rUz.. 
gara kar§ı oynadılar. Fakat rüzgar 
hafıf olduğu için Sarı • Lacivcrtlile. 
rin ilk devredeki hakiıniyeti bu devre
de de gösterememeleri için sebep yok. 

Sahayı çerçiveliycn inMn dalgası
nın heyecanlı kımıldanışları arMmda 
hakemin b~lama düdüğü işitildi. lı,e

nerlilerin soldan bir akı§ları ve Fikre. 
tin 20 metreden bir şütü kaleci topu 
bloke cdemcdı ve top beklenmiyen bir 
vaziyette ağlara takıldı. 

Bu gol Fenerlileri yeniden gayre. 
le sevkctti. Sarı • Lacivert takımı, son 
mevsimde görülmiyen yüksek bir ener 
ji ile oynııyor. Fikretle Niyazinin kar
şılarındaki müdafanyı yıpratan hU· 
cumları hep birer tehlike halinde Genç 
Jerin kalesi önünde tekaslif ediyor. Beş 
rtakik:ıya sıkısan kısn bir müddet için· 
ele Gençlerin kuleı1ine üç şilt atıldı. 

Dakika 36: Topu kalelerinin dönün· 
den çıkaran Gençler soldan bir ini6 
yaptılar. Yararın bir ıskası ile birden 
bire tehlikeli bir mahiyet nlan bu hli. 
cum, Niyazinin enfes bir kafa vuru. 
şu He gole t.ahavvuı etli ve Gençler 
2-1 gibi Umidli bir va~iyetc geçtiler. 

Fenerlilerin tehlikeli bir vaziyete 
düşmeme'< için s:ırfcttiklcri gayret 
uzun müddet semere \'ermedi. 
Gençler taşkın bir gayretle yeni bir 
gol çıkarmaya uğra~ıyorlar. Fakat 
Fener müdafaası, temkinini kaybet· 
medcn bu hii,r.umlan karşılıyor \'e 
hükümsüz bırakmaya muvaffak o
luyoı·. 

On beşinci dakikadan sonra F e
ncrba.hçeliler gene kati hakimiyet· 
!erini kurmağa muvaffak oldular. 
Muavinlerin de i§tirak ettiği Fener 
hiicumhrı çok tehlikeli oluyor. 

Her gün Bir hikaye 
(6 ıncı sayı/adan devam) 

ıoluk olan rengi daha fazla uçmuttu. 
Fakat, benim ıevdiğim asıl bu temiz 
yüz ve c:ı::Idi giyiniş idi. 

"Değiıen., Süheylayı ondan rlokuz, 
on ay sonra gördüm: Arkasında koyu 
ye9il ve güzel bir manto vardı; ba§ında 
gü:ı:el bir şapka; saçları "altıaylıklı.,: 

dudakları boyalı, - yani iüslü bir Sü
heyla, öteki kadrnlar gibi bir Süheyla ... 

Onu görmemezlikten gelmek ve çiğ
neyip geçmek mecburiyetinde kalmış • 
tım. E!;kiden kendime o kadar yakın 
bulduğum bir insanın yanından timdi, 
bir yabancı imi§ gibi geçmek benı mU • 
tees:ıir etti. Fakat o, arkadaşlığımızı 

kaybetmekten her halde benim kadar 
müteessir değildi: Ondan bir mUddet 
ıonra karşı karııya geldiğimiz zaman, 
selamını esirgerken herhalde hiç müte· 
cssir olmamıştı ..• 

O benim için artık. ııcr 
kaybetmiş bir ;eydi. .EsJıidcıl 

. . . ·ı d' .;ı;er bil 
rı ve samımıyetı ı e ı., 

lardan ayrılan benim !C°'' ı 
onlar i;'İbi süslenerek. onla~~ 
miyetsiz olarak. bütii~. bir~ 
kaybetmiş. her kadın gıbı 
muştu. ~il 

İ ·ı· . . kaybelD"' , nsan sevgı mnı ttkff 
verdiği teessür içinde onu dt 
mcık arzusunu duyar. Bcll 
yu oduyuyorum belki. Fa~t~ 1 

ki, ne eski yazıhaneme gı ll ~ 
at beşte beklesem o l<IP' ı' 
biscsile ciddi iş arkadafrıtı~~ 
de tramvay durağında ~ hl 
vcrt mantoıile o temit ~p~ 
görebileceğim... O günlcli bili~ 
tık yok. Onu cismen bul• 

manen bulamam ki... ·stcrl-
0 ı (C 

Sevgilimi unuttum. desill 
"Erkeklere inanılmaz.. fi~ 

Lacivertliler gene Gençlerin yarı sa- misal göstersin. Haktıdır~c1'1'~ 
de haklıyım: Kadınlar, er ı.ı ~ 

huından çıkmıyorlar. Fikret b:?ş da- •" ...... 
kika sonra takımına yeniden iltihak unuttuklarım söylerke~ . l\İ~ 

rinin çabuk deği§tiklcrırı1 

etti. , 
Devrenin son dakikalarına doğru mıyorlar · 

Gençler yeniden hızlandılar, Hatta kır • " • .~ 
kıncı dakikada az daha bir golle ne- Belki beni haksız bul•' 11 ot 
ticclenecck bir de fırsat yakaladılıu-. \ ki. hakikaten, bir genç )<ıt~ ~' 
Fakat solaçık, kaleci ile karşı kar§ıya nl doğrub:Jlmamakta h~kstı: y•t 
kaldığı halde acele yüzünden topu avu. insan muhit değiştirdı~~e, 13 
ta attı. tirdikçe kendisi de dci1f1':.cı' 

..sletı"' Mac bu suretle 2-1 Fenerlilerin genç kızın hayatta su f• 
galibiy~tile bitti. ra sevmeğe hakkı va~~ır:ıııııı' 

•. . d subeı ' 
Fenerbahçelilcr galibiyeti hakkc. mh uteessır.ded' en .!~Y ntaınıf 1>it .J 

den üstün bir oyun çıkardılar. Ali Rr- ayatın cı ıyetını a Jt•P'~ 
za. gibi enerJ"ik ·bir oyuncunun hUcum olması, sonradan heveıe ı.UçiJI", 

. b" "kk k. nl<el\ ,. J.0 hattının ortasında yer alma.ısı bu hat- nı, uyu en, ·am .. elefl"" 
tın vazifesini kalaylaştırıyor. Müdafaa Belki bütün bu -dü~u~~ı1'i ti 

d ·1 · ı· · Sc"dır.· · hem gayretli hem de euurlu oynadı. en ı crı ge ıyor · . ·»i ~ 
k . d'~· . de~ıştır. 

Ankaralılar bir gün evvelkine naza • sevme ıste ıgımı. • •f t 

rcın !daha güzel bir futbol oynıdılar. kaybetmş olmanın ver?
1 ;ıııd' 

SEKlZ Kl ÜP TURNUVASINDA ve b.elki bc.n tuhaf bir 
1~kateıı 

l 
~ 

3 

4 
s 
e 
? 

Top gene Fcncrbahçcnin sol tara. 
fmda oynanıyor, fakat Ali Rıza, hiç 
umulmadık zamanlarda, Gençlerin mü 
dafaası hep bu cenahta birikmişken, 
topu Niyaziye geçiriyor ve çok mü. 
kcmmel fırsatlar hazırlıyor. Nitekim, 
23 füıcü dakikada, gene böyle bir vazi
yc t:.-. Ali Rızadan gelen şandel Niya
zinin kaf MJnı ve oradan kale direğini 

CwldJWW Z 

olunacaktır. 

NOT: 

De\Tenin son dakikaları Fenerlile
rin tazyiki altında geçti. Gençlerin mü 
dafaası azami gayretle çalışıyor. Ra. 
him cidden tehlikeli vaziyetler geciri
yor. Üstüste atılan dört frikik kaleci
ye kendini göstermek fırsatını verdi. 
Rahim bu şütlerdcn ikisini tuttu. Biri 
avuta gitti, biri de Ali Rızanın kafa
sından kalenin üst kö~inc vurarak 
geri döndü. 

On yedinci dakikada Fikretin 25 
metreden çektiği şüt golpostün üst 
köı:ıesini bularak avuta gitti. 

Fener muhacimlerinin candan 
bir gnyrctle idame ettikleri hakimi· 
yet Gençlerin müdafaa:ıını cidden 
yoruyor. 

• meyı scvmıyorum. Hale •t11• 
İstanbul, 2 (A.A.) - Sekiz klUp d:r: Sevdiğim bir ıey.i dal (ar ~t 

turnuvasına bugün Şeref stadında de • daima sevmek isterıtn .~ )~ 
vam edildi. Alınan neticeler ıunJardır: !daima kahverengi elb.ite iı~~,t \ı;ıt t 

Beykoz - Hilale 2-0 galip, Ana - kit ederler) 1 H~lb~l<ı lJe!1 ~!it 

• 

Ru 11azıyı bıır/ii:ı inti.1(ır edecek o. 
Z1 ıı (Deni::) mconıuasıtıd~n ıi.kti'(xı., et
t ·1·. Ayni mecmua.da bıı gemilere d<ıir 
lı "> 'm 1.r, mufasnl plrinZarı lmZacaksı-

dolu - lstanbulspora 2-0 galip, SU •
1 

yor, insanlar degitıyor. fYI 
lcymaniye - Vefaya 1-0 galip. Top- sem belki mesele katınaı:· 
kapı - Eyübe 6-3 galip gtlmitler • deği§miyorum. .1 
d. . :.11· se"S1 
ır. Ne kadar ıstcraırn e 

11::. Birinci devre biU:ği zamo.n F<'ncr. 

Tazyikin en Eliddcfü hissedildiği 

25 inci dnkikada Fikret sakatlanarak 
sahad'.ln ~ıktı. On kiı:;i oyniyan Sarı • · se"' (Diğer spor haberleri 4 cü sayıfada) ğiımese de onu daurıa 

ta ı LE il 

l.1erhal korkunç silah seslerile 
ateş başladr. Birkaç Arab kumlara 
yuvarlandı. Hep bunlar tahmin e· 
dilmiyen bir çabukluk içinde vuku· 
bulmuştu. Yalnız şunu teabit ede· 
bildim ki Şeyh kendi avı ile, müla
zim Segur de arkalarında olmak ü
zere uzakta, hep birden kayboldular. 

Yüzbaşının öfkesinden yanına 
varılr.uyor, durmaksızın gürlüyor. 
Fakat ~nümüzde boş ve geniş çöl, 
çok uzakta hayal meyal görünen 
kmnnhk bir nokta, arkamdan ge
len bir kısım avcılarla öfke ve yeis 
içinde yüzbaşının yanında at ko§tu
ruyordum. 

Yüzbaşı, bu delice ve neticesiz 
takibin deihal farkına vardr. Hemen 
§iddetle emir verdi: 

- Şimdi yirmi atlı ile Talat Ola-
• dm duvarına geri dön. Kızı orada 

bulursunuz, himayenize alınız. Aksi 
takdirde Şeyhi ve biitün kabileyi 
bulunduğu yerde tesbit ediniz ve 
hiç bir tarafa bırakmayınız. Sen 
mülazim T esart, Mis Mabelle kale· 
ye git; orada kumandayı eline ala· 
rak Serkant Belliye Benin rehberli
ğinde on avcı ile su, ve yiyecek a
brak Dibe! Serdatm geçidine acele 
götiir. Beliyent bu mevkii çok iyi 
tanır. Ben burada diğer adamları· 
mı bekliycceğim. 

Yiizünü doktorla bana çevirdi: 
- Efendilçr, o hilekarın planını 

biliyorum, sizlere de anlatabilirim. 
Merakcşe geçmek için hududu bul· 
inak ietiyor. Halbuki oraları pek iyi 
tanırım. müsterih olunuz, o bizim 
bunu dü§Ünebileceğimizi hatırından 
geçirmeraj§tir. Henüz Ethel tehli- I 
kede dc~I?ir. Korkacak vakit de [ 
geçmemı§tır~ 

'ATEŞ O KESiNDE 

Mnillardı Scrgcandla birlikte yn· 
rım saat at koşturduktnn sonrn 1.-:ırd 
ve Mis Mabelle beraber geride kalan 
avcılara yetiştik. 

Öfkeden ağlaması bir türlii gcç
miyen Mis MabeJle mülazim T esard 
haylıca meşgul oldu. Lord Landas 
Dale gelince hiç bir zaman teselliye 
muhtaç olmadığı görülüyordu. San
ki cşkiyanın kaçırdığı kız kendisi
nin değilmiş gibi gayet endişesizdi. 

Sorduğum suale kolaylıkla ccvab 
verirken ayağının üzerinden siiratle 
geçen bir küçiik kertenkeleyi dahi 
unutmaktan vaz geçmiyor, bir ta
rnftan da: 

- Kızımın yaptığı ufak bir ge
zintidir. Siz de böyle dü~ünür mü· 
sün üz. 
Diyordu. 1\1ülazim T csart ve Ma
belle kaleye gitmesine dair yiizbaşı· 
nm verdiği emre de hiç itirazda bu
lunmadı. 

Yiizbaşı yiizüne karşı: 
- Hayatımda böyle bir lngili7e 

te:;adiif etmedim. Bir daha kafi· 
lemde yüzünü görmek istemem. 

Dedi. Bu sırada Lord, yiizbaşı
ya: 

- Centilmen sağlıkla kalını?., 
tekrar görüşmek üzere Alla.huımar • 
ladık. 

Diyerek T esart ve: l\ labeli taki
ben dört nalla uzaklaştı. 

Yiizbaşı, hayvanlarımızın yor
gunluğuna bakmıyarak mülazim 
Segurden malumat almak, icabın
da ona yardım etmek irin bir kısım 
avcıları <\rkasından gC:ı~derdi. Par· 
mağının ucunda tuttuğu pipo ile 
garbı gösterdi: 

- Efendiler bakınız; §U yüksek 
silsileyi uzaktan görüyorsunuz, o· 

ATEŞ üLKESfNDE 

rası alabildiğine uzanan Atlas dağla
rının dik, sarp yokuılarıdır. işte Me
rakeş hududu olan "Dibel Sar
da,, boğazı da görünüyor. Oraları
nı benim gibi Şeyh de iyi bilir. Ge· 
çit pek sert, yalçın kayalar arasın· 
dan gider. Bize esir dü,memek 
maksadile Şeyh bu fena yolu takib 
etmiştir. Halbuki cenub istikame
ti. kısaca bir uzanma ile doğru bu 
geçidin üzerindeki hududa götürür
dii; ayni zamanda başka bir yoldan 
ntla bu dağ arasına uğramaksızın 
geçmek de mümkündü. Fakat o 
bizi §~şırtmak için bu yolu intihab 
etmi~tiı-. Hududa gelmek için mut
lı:ıka bu Dibel Sarda boğazından ge. 
çecektir. Pek müşkül olan bu pati. 
kayi takibi sırf hudud iizerine dii§· 
me!< içindir. Şeyh, hatırından ge
çirmediği bu anlayu~ımızı ve büyük 
bir kuvvetle §imalde onu karşılıya· 
cağımızı asla hesaba katmamıştır. 

Bu geçit yolu boğazı, yarım 3y 
şeklinde, terk ettiğimiz Duara 
doğru bir kavis yapıyordu. 

Yüzbnşı: 
- Bu haydudu, bafka bir tarafa 

ka ınasına meydan vcrınekaizin 
mutlaka methalde yakalıyacağız. 

Dedi. 
Dok tor F orrer endi§eli idi: 
- Belki de onlar bizden daha 

cv,•el varmış olabilirler! 
Diye mırıldandı. 
Yüzba§ı cevab verdi: 
- Araziyi tanıyorum, beygirlc

rimiz yorgun değil: onlar daha bu
rayı geçmek için vakit bulamadılar. 
Şeyh, hiç hir 7.aman dağın tepesine 
şimdi va~ıl olmak istemez. Çünkü 
buranın her iki tarafında korkunç 
uçurumlar vardır ve onlarm itikad· 

· ciıı· 
larına güre, burada gece vaktı et• 
]er, periler gülerek ve ağlayar~~ et• 
rafa saldırırlar. Bütün tesadu ıJ' 
tiklerini kör kuyulara, derin ;~ıı· 
rumlara at~rak telef ederler. A· 
dan oaşka zalim, kana susan'l!'r.11.1· 
rablar vardır. Bu yüzden 1br11 .keJİ, 
sanın ve atlılarının böyle teh~1 e( 
kanlı uçurumlardan gece vaktı •bit: 
melerine imkan yoktur. Eğer 91• 
bu geceyi ihmal edersek Şeyh. 11• 

hah erkenden, kaçırdığı kızla ~lit· 
ber buralarını atlamı§ bulun• ko1' 
Daha ak,am olmadı, muaven~t e5İ 
larımızın Dibe! Sardaya yetlf~u· 
mümkün değildir. Şu halde ~ h'' 
miz vardır. Bu arada biraz istı~eh· 
etmeliyiz. Çünkü pek yakın~ ele' 
likcli bir silsilede büyük bir rrııı~ 
le varl ıt' 

Yüzbaşı sözlerini bitirdikten~ 
ra fundalık yanında parlak kurı> oz;e" 
içinde yere uzandı. Yalnız at eiı'f' 
rinde bir nöbetçi bır,Jttık. G 'b,. 
kalan dört asker de bizleri tak• 
derek yattılar. ~~ 

Birkaç 'Saat çok güzel u)'ll . ıı• 
Bir zaman sonra yüzbaıı biıl~# 
yandırdı, ~)eriye doğru hareketi 
tanzim etti. fJ• 

Daha evvelleri yüzbaıınıtı ~,
ziinde endi§e alaimi mev_:~ #._ 
şimdi tamamen zail olmuf, ~ ıl'' 
de idi. Beygirlerimizle birkaç J 
ilerliyerek Dibel Sardanm •~ 
vardık. Buradan serbest me.., ,. 
yukarısı, a1.ametli ta§ parçalıafl ~ 
de uzun step, fazla olarak M ~ 
hududu görünüyordu. Sonsııı ~ 
rayı, kuvvetli dürbünlerimizle.~ 
le, dikkatle arqtmyor, Üt~ 
ne tek bir zihayata, ne d~ 1 ~ 
bir harekete tesadüf etmıY.0 



'~"-lıu:nom lmmet olmllk üzere .avll dnH ~ 
~ itier!"Dii alecak kolayWdan kendiltıri illi dl..... ball 
l ""' M-i-,~ &örecektir: 
'~·· etY• vesaire utmak veya almak iatfJldllet: 

1 ~ :.ı_ra_~ıip, hizmetçi, qçr, igi illi,enler T8 hu fdsinetlere 

t ' ~ ~ ev, apartıman, dükkln, .....,.. .,.yanlar. Ki
t ' t;>_; ' kiraya ftl'lnek. Almak nya .. - .... bmk_. ildJenler, 
t ..... ~ek veya almak istiyenler, 
? ' --~ almak utmak veye ifletmek iitiJeııler•, 
'l alınalc utmak veya tamir ettirmek ~ıer. 

~lbae .etticmek veya teıdmeler ~ lltif~ bu. 
isiıı tleruıi kolaylıkla ve emniyetle ~ ı&~elen 

(V AKIT PROPAGANDA SERViSi> nde .b~ ıtlerle 
~-:-.-tal olmak üzere aynca bir büro ricada ~ıttir· 

darda hiçbir byıt ücreti almmaz. ___ ..Aa Se · · 
V alot Propq....-; rvısı 

Vakit Yurdu ~ ~ latanbuı 
Posta kutulU 491elefon 2~70 

t_ Telpf. p~• Vakit 

qtanb-=-----~~-----------~~
c1ııa uı DetlerdarlıiıodaD ı 

Ve llıtvJcii 

"-~ltcsl'tin ~'it 'Yler de Zeytinlik mahalleıi • 

.... a ~e IOka,imda altı <*la bir 
~: 1 ~ 2a ~taır mü,temllltı havi 
~ G. h kagir rrin tama. 

~ llu.r ı.ıa~ı. 
~ e. Yerı';'f da e•ki Bezirgan hı-
'- ... ~ rabacı Beyazıt mahal-'=' la 'tltat.p rt efendi tokafmda yenl 

~uhammen bedeli 
Lira 

850 

ahıap bahçeli evin ta. 

'"~ 75 ~tıcS& c' ..:...-~ ın.ı ve mevkileri yuılı emtlk hbalanllda1ri bedeller üzerinden 
1r11- uıutııe · · · ·· ~ k · · ·"'ilde 

7 
•atılacaktır. İsteklilerin ve tediye ıeraıtını ogrenme ıstı· 

11 - ıc..- 3 MAYii 1137 -

........ ıJ;? ......... ~~~~_..:.~----------------------~~~------------.__.., ______ • 

~--....BAL~I~ N 1 ŞAN 

"-.. lttfl«tı,.~nİS pey akçalarile 10-5-937 Pazartesi ıünü ııaat 14 de Milli 
-...._ ~ Unde Toplanan Komisyona gelmeleri., (M.) (2296) 

Başvekalet istatistik Genel HAJi'TALI~ 
4 Ka)'lll Hutaıannı bergiln a.Qam• kadar 
2 Sefer Beyoğlu, Tokathyan oteli yanmda 

4,54 Mektep 10kak 35 .ııumaralı mu• 
ı 9,09 yenebaneainde tedavi eder. 

3.40 Tel: a43 ---11 
12.11 
16,ül FRANSIZCA öORENMEK iSTi. 
19,09 y&NLERK: 

. ~ ~~ As samanda n ıüçliik çekmeden 

124 
franıızca öğrenmek istiyorsanız Kudı:ın 

241 uetalnde B. A,hmecle mUracaat e ı -
~--. .. -;._J..~~-1 !iz. Size muktedir bir öğretmen tavsiye 

~.':'.~.P-~~G•IG 

RADYO 
~-- Praar•1111 

3 MaJll 137 PUMtesİ 

om.J!! ın:şRtYATI: 
Saat 12,ao p111tıa Türk mustktll. ı2,so 

Direkt6rlüğU 
Eksllf me ve ihale lomlsyooundan: 

ı. - Kapalı nri ~yle .~ ........ i6 Genel nim ..,_ Mtiee
Jerini gösteren fransızca ve Tiirkşe yazı lı batlık ve ıiltun tertibi klmilen yekne-

sak 20 cilt eserin baskısıdır. 
2. - Beheri 16 IAltife lzer~n 140 ,._ tahdn alllnan ıo cilt aerin laer 

son. birinden ikiter bin adet ba•lac:üm. 
AKŞA>' NJtŞRiTATI: :..t..-'- -L. Saat 

11

,
99 

tıtıcı\Ap der9!erl Ontftnıtteden Forması 35 llr8'3ao 4900 lira baakl bldo1l t ..... ..- uıaunmuttur, Hl liralak 

llavadla. 1~ tıuh"11L pWc netrl.Jatl. 14,00 

ki ltee8P l'eJl9P tarafmdaıı. 11,30 PIAk· muvakkat ttminat ~edlmeu ~rmchr. = d::. nıufiklll· 19,3t Konferam doktor 3, - Eksiltme 1137 Hiziranın 3. cd pe11embe günil saat 14,30 da Umlldl 
Salim Abme~ <srtm•)• 2o.oo Rltat ve arka Müdürlük binasında toplanacak komisyonda açılacaktır. Açılmadan bir saat f/11 • 

tatt.fmd&ft Türk anıalklBI ve halk n k · R · 1* · · · · d&flart Rıza ta af vel zar ann omısyon cıs •ı;ıne venim esı lazımdır . 
.... kt•a- 1990 o-ıer r ıadan arap b t k' t .. · ~· d • t b'l' - ) '"; rıö-;;~ :za,

61 
8atl19 ,,. arka~ıan tara Bu ıp a ı ıar name ve numune komisyon kAtipI·.ın en ıı ene ı ır . (1

11
•3 

~~ ~ nılJlllıdBi 'Ve halk rrkılan: Sa (2462) 

at ayarı. tı,ıs ı,eııtr tıyatroeU dram kısmı Tiirkiye Ciiınhuriyet lerktız 
Bankasından: 

(Safoı. Saat •.ıB A-- " borsa kberler'l ve 
ertesi ,uniıi pJ'Oll'dl'· 12,30 Plü'a aolotar, 
opera ve operet parçaıan. :18,00 Son. 

4 MaYI• 937 Salı 
Hiuedarlarımıza beher hiase itibari le ı 936 ...... lPn Y8rilmni hlutMılar 

umumi he1etinct lsaıarlaıtınlan 645 ku.r~ aaft Wna. llarlsu Baku& ta'e· 
MLE ın:şıttYATI.:......_ wı1~~ ....... si bulunan ycr1trcle 3 DJ111S1Aft itibaren ı~~eter·miıce ve bulunmıyan yerlerde 

12 30 pıAlda &_.. m ...... ._._ • • Saat · ibJlı.IU pWr Dep11ab. ıuo de 15 mayııtan itıbaren Zıraat Bankası ıube yeya aandıklannca dafıt!hDu*na 
Ravedl& ıa.G6 batJaaacaiı ilAn oluur. (2477) 

soa. 
~-~ATI: 
Saat lS.JO plAkl• da.ıı nıuaikiııl. 19.SO •ı 

nU balkeviıl IOl'Yaıı.t yardım ıubeııt na 
mtnö __ , _.,

11 
2(),00 Belma ve arkadqlan 

mm• k~e·- · tara:ınd&n T11rk nıuaikisl ,.e halk prkıtan. 
Rtz& tarafmdan arıı.bpça 116yteT. 

20,30 öın~~, -r•-11 vea rkadqlan ta!'8fmdan 
20,4!5 Cen- -· -•ıc ... ve balk f&rk1lan. aat ayan. 
TU-rk mu ... '" 
21 115 orkestra. ' 

22 15 
AJall8 ve borsa haberleri ve 

ert!"~ıbı programı. 22.30 Pl!k'a ııololar. 
..-t ... ttalan. 23.00 Ban. 

opera ve .....- - ..-- • 

s MaJP 937 Perıembe 

öaLE NEŞP.lYATI': 
saat 12,30 J'lAkla TQrlr ,111•1Ud1L ıt.IO 

H•' adia. 13,o:i :Muhtelif plak 8111fP&:l· l"'9 
SoJl. 
AKŞAM N~RİYA TI: 
saat 17,00 1nkıllp del'lllrl O'llılMll_.llllf 

naklen Hikmet Bayur ~ u.tl Ptlk 
ıa danı mustkiıt. 19,30 Spw nıda!l•belerl: 1 
E§ref ŞeClk tanfmdan 20 00 lladl .,. arka• 
dqlan tarafmdaft TUrk muııiklıi ve halk 
~ ._. O.w a- uratmdaD arap 
G& a11,ı.. • a .._. " llfk•datlan tara 
,.._ ,..._ ........ w '9lllttarkt1ıın: Saat 
.,ut. 11.11 ............ 911JaD Kstl&YID 
_......~ 

IUt il.il ~ w ...... berlerl ve 
_.,. ..... pa4: ı ...... ııoıoıar. 

......, ..... _ ....................... ... 

AKJM' nşatt4Tl: 
..-ıyo ........... a.-••• 

.... ,....ı .... ... ., ...... sut fl&k 

..... •""" ıt.ao ........ ~ il ....... .... "'*°"' ..... tll'llf9SaD 

............ 'l'Qltr aUllld ...,.... .,,30 

o.it .............. -- •. '5 
Yllllle ................. ,.. .. ..,,.. 11.ıa 

~. 

• 
öCıJI "-ll'ATI: 
Saat 11.80 ..... TUrk mualldlL u.eo 

Ha,adil. 1',0!l Kuhtell.t pW<........, lUlO 

Son. 
AKŞAM NEŞRİY A Ti' 
Saat 18,30 Pllkla .... Qd' ıt.30 

Kadıköy halkevt - ....... (Dl ba 
kımıl dif doıu.ıft .... -.., ID,GI .J'Ull 
su h7eu. .. O--... tıaNlllM arat ça::r .................. ,. ........... 

.-11,11 .,_. ft ...... lıJ'M" 

...... ~-:illllllli.. .... .... .... .... NIL':a .-ıar. 
opera ve operet parçalan. 21,00 Son. 
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HAFTAS 

BU HAFTA MAÔıAZALARIMIZI Z\YARET EDENLER EN NEFiS 

KUMAŞLAR! UCUZ FİATLARLA ALMAK FIRSATINI BULACAKLARDIR 

YERLİ. MALLAR PAZARLARI 
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KUMBARA BIRE, 
1000 \ 
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1 

TARLADIR j 
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PARK OTELiNDE 
SARİ BARABAS 

ve SCALON 

SATILIK, 
ARSA 

KiRALIK E~, 
VE SAiRE 

SA TIUK ve KİRALIK 
1 - Krad<lıda Küçükçamlıca caddesinde Boğaza 

denize nazır fevkalade havadar ve içinde içilir ~ 
nu, müteaddit meyva ağaçlarını ve çamları ha.S ..... 
hem kiralık ve hem aabhktır arzu ederJerin V ...
ganda servisine müracaatları. 

SATILIK ve KiRALIK 
2 - Kıııkhda Küçükçambca caddesinde büyük ÜÇ odlf' 

çeyi havi bir kötk hem kiralık ve hem aatılıktır• 
SATILIK ARSA 

3 - Kuzguncukta Gazhane adile anılan etrafı du\'arb fi 
teaddit ağaçları ve auyu bulunan bir araa eb•eJI 
aatılıktır. 

SATIUK KAGiR HANE 

4 - Beyoğlunda latiklil caddesine yakın Bekir v 
1~ 

1 O numaralı 9 odalı bahçeli ve aynca çflma~ırb$1 
tırhğmda iki odayı havi kigir hane aatılıktır. 

SATILIK KAGiR HANE 

5 - Çemberlitaşta Peykhane caddesinde kagir 18·2~-~ 
kapıb dört katlı apartıman tertibine elveritli ve ,..
da dahi müfrez daireleri havi kigir hane -'ok ucUI 

SATILIK HANE ARANIYOR 

6 - Kadıköyünde Moda caddesi Bahariye Rızapata ~ 
rmda yeni yapı ev veya apartunaru olup da .. 
yenler en son fiatlarile bizzat. 

SATILIK SECCADELER ARANIYOR 

7 - Az ve temiz kullanılmı9 laparta 2. 70 X 4 boyuJldl 
ile Acem ve laparta ıeccadeıi olanlar bizzat. 

iŞ ARIYOR 

8 - Yüksek Deniz Ticaret mektebi mezunu lktısad \f 
den çarkçı ,ehadetnamesini haiz \'e maliye hiııtle. · 
bulunmut bir genç çarkçılık ve muhuiblik arıY°' 

lerin. 

DiKiŞ MAKiNESi ARIYOR 

9 - Singer veya Navman markalı az kull .. n·lmıt el "et' 
dikit makineıi olup da aatmak iatiycnlerin. 

SATILIK KAGiR lKl EV 

l O - Şi9lide Şifa yurdu civarında 3 katlı be!er odalı ~~ ~ 
kos ve elektriği havi iki ev çok acele aablıkbt ~ 
yenlerin. 

SATILIK MÜFREZ ARSALAR f. 

11 - Maltepe ile Bostancı arasmclaki Küçükyah iat~Y? 
ıalinde 17 parça müfrez arsa tamamı 20,000 arfdl 
uygundur. 

SATILK APARTIMAN ~ 
12 - Arnavudkiiyii ile J1 .. bek a,.asında Vezir köşkii 9~ 

iki daireli biri üç \ 'C diğeri dört m~llı bahçe b8 ~J 
yunu havi apartıman acele satılıktır. Talib olaı> dD" . 

Bunları almak. veya 3atmak istiyenlerin Ankara ':,.. 
VAKiT Yurdunda VAKiT Propaganda servisine mi.iracaat1 

,o 
Muhammen bedeli (475129,70) lira 3tup eksiltmesi feıhediJel1d' 

krible Alman Maden kömürü 17.5.937 Pazartesi günü saat ıs,30 
Ankarada idare b 'nasmda satın alınacaktır. . c #' 

Bu i;e girmek .istiyenlerin (22755,19) liralık muvakkat tcrt11ıı' 1'1' 
nun tayin ettiği vesıkaları, resmi gazetenin 7.5.936 G. ve 3297 JS ti' ,ı 
hasında inti~r etmi§ olan talimatname dairesinde alınmıı vesikl~ ,/ 
ni gün muayyen saatte Komisyon reisliğine müracaatları lazırndd'• cı'\~ 

Şartnameler Ankarada Malzeme da iresinde ve Haydarpaşadl 
sevk ıefliğinde görülebilir. ( 2413) 

t~ 
K . . .. l<trol• onservatuvar ıçın luzumu olan 52 tane tek taraflı ele ~":ı/. 

ile bcherinden bc§er tane ki hepsi 260 tane nümune plağı açık t ~ ı 
nulmuıtur. Bunların hepsine 1773 lira bedel tahmin olunmuştur• 
namesi levazım müdürlüğünde görülebilir. İstekliler 2490 N . Jı ~~,JI tıiJI 
vesika ve 132 lira 98 kuru~luk ilk teminat makbuz veya ı:neıctıJ 
13-5-937 perşembe günü ıaat 14 de daimi encümende bulu 
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