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Bitler bugün Ragştag' da -
müstemleke isteklerini 

.. 
mebusları 
ve Romaiıgadan ortaya atacak 

a~ . .. a~azi_ istediler 
~·ekti Koseıvanof, siyasi hakikatlere ve memleketin _ 
anlarına uymayan emeller beslenmemesini tavsiye elli ~1 

P
al Ya bakımından 
an.va meselesi
nın manası 

bı, k\' azan: Astın Us 
aç s 

~lU ene enci İtalya Ha-
a~•l't :aptetnıck için dcıı.i.z_ 

hat il' kıta<la büyü.J.: bil' 
~ eJcctt a .lsl> Yaı)tı. Ondan son 

anyad.a t'he ı:nud bnşlıyan dnW. 
laratt aba.le ederek l<'rnıı-

aı-ıal' 
1ltı. işin. ının galebesi i~in 
hl'd~ 0 başladı. Halit da 

·\ea,ı. a lllosguld .. ı..ıa lt ., ur. 

Sofya. 29 (A.A.) - Hava.'3 a.. 

jansı bildiriyor: 
Dün, mebusan meclisinde büt. 

Qe müzakeresi dolayısile söz alan 
hatiplerin ekserisi Ron:1nyadan 
ve Yunanistandan arazi istedik.. 
leri halde Yugoslavyadan yalnız 

· oraiaki Bulgar ekalliyetlerinin 
haklarının tanınmasını talep eL 
mişlerdir. 

Hariciye encUmeni reisi GoL 
O.arofun beyanatında sulh dost • 
luğu hakkındaki parça bilha.'3sa, 
şiddetle alkışlanmıştır. 

hl·a ltaçaboşistanm zaptı 1-

hlcla l' a nıaı olmuştur? ıs- Bulgar ba§Vekı1i Köseiva.nof 
lılta~a ll:ıl"anJcocuıara yardun 

Başvekil Köseivanof söylediği 
nutukta, "siyasi hakikatlere ve 
memleketin imkanı.arma,. uymı -
yan emeller beslenmemesini tav. 
siye etıİıiştir. 

• (Devamı 8 inci<ü) 
ı,O.eııu·aı <>luyor? 
it il\t· •l'o herkesin hatırı a 
Yoh~aı liabcşistan isinin 

~l'a. • 
• lıııJ:ı.aı. ~ardnna nisbetle 
~' !!}.'a t " ..... ' <>turmuş olması 
ctı~ğ - . 4 

•• ,.. ... .t'.uu~-. .. ~ 
bıttı.ll.tt 1 ınalüm.at u.ıma
esı ll tersinedir· İtalyan 

lıı.ıı .... a abeşistn.n ~arbı· . . . • ı- tr ıçın 
~31\ llarbı t~k sıırfetnıiş. ls

h O ll:ı.i.ı çın ise şimdiye ka 
·•!la Yaı- t . 
la..- ll. soll.t·n. rank vorilın1ş1 
an lse ı:na • sarfedilecck pa-

ll:uı hun deo.ilmi 
'ııı l'aı- t "' ş ... 
lr· !\ hilJnı l'an.k. en basit bir 

---~- ijttetııiz · bir senelik dev
. lta.1 . ın altı misli bir llltı. l an n pa. 

tUı htt kacı aşvekill l\Iusso-
t eıtel'i ar paı-ayı lspan
ella et:::~ kara gözleri i. 

il. .. lcceğı maı· 1 
~eJ. ~01·0 b um o -

~ lı·ll:tı. lııe ll fedakfiı·lı"'"ln 
ıt- seıesind 

: h hecı . · en çok yük. 
qll ll etı ol 
' . eclet ls ınak lazınıge_ 

ta 'c ~d, . ~nnya. toprakla
lçtl\ st enız havzasında 1-

~ etttı.e\t·ratejik faikiyet te 
~l:tı.a ~. Ond • 
~Ol',.,,_ İllı.t>al' an sonra es-

~!\ ~""11 Y'iiı-u atorluğu hayn.U

üç vekil dün şehrimize geldi 

-!:Ktısat vekili Hüsnü ÇaKır, Maarif Vekili Hasan Ali YUcel, 
M:::.Iiye Vekili Fuat Ağralı dün şehrimize gelmi§lerdir. 

Vekiller bayramı !stanbulda geçirecekler. sonra Ankaraya dö-

neceklerdir. 

Kabinesinde değişiklik 
................................. -.................. _ ... _ ............ -..... ···-···· .. -

b.t ll4 ı i lllcktir. 
·<ı\ıtt-ı ç ll.dir ki I~~ 3'etçu İspanyafüı 1 n g ı" l ı" z 
\' illi erın }{ 
'lıt ll ÇÖJQn atn.lonyn 

lls h" csı bund lU(.ı.~ ' an .son 
~elli. '4.llletintn. 

tıl\Jll. et ede . çok fazla 
ltet' %la.şu ntiyeccği haki 
'•~ c Ve l' lnası hilh · "'Jllht rnnsad .. assa. ln-

' b Yet 11....,. a buyük tcJds 
'h .. ~ J ... ndırcı .• ._.,l':ls ltı.I\ lll.ih ı. Zira. Iler-
ıı.. ltl•L. Veri ile Lo o1" ı>.ı .,.,"eli ndra 
~~ ,) l'tleısılli nrasından ls 

'-la" 1 .il. kalkın -
ı... )'ıı, a al'l'n ası asıl 
'l•t- ~ollı:n açıktan arıv· 
~ · asına "ga 
lq ~ şlttı. sebep ola-

' h ~ hilt .. 
1( ik e1cı~ı-. ~cihanın. '1- ~el' ~l şe me. 
t-ll\ ~ oıal\ Y <>:rta.ya çık_ 

' ı.lll\811 l'ent bü"'~k ~" 'te ld o1... da.-
• 4ecıu. ln.lcri eceği . n zara. 

ıu anlamak 

halk .4onn us . 

dun an Antantı 
tini Yanın takdi-

bu~e l betmiş 
unuyor 

(l"<ı,..~ 
ıo 'U?fcuda J 

Eski Bahriye Nazırı Müdafaa 
Nezaretine getirildi 

4 
lngiltcrcae Çem.bcr1aynin aa1Je°fi it:!erine tayyarecilik için gö-niillü 

yazılanlara cı bise veriliyor 
(Yazısı 3 ~twııde) 

l 
L 

Bu talepler muvafık bir tarzda ileri sürülürse 
Çemberlayn, İngilterenin dostça müzakereye 

hazır olduğunu söyliyecekmiş 
(Yazısı 3 iınciJ.de) 

Frankocular ı . ~~~-~! .. ~!r.~ ... ~~-~!~_!ıeyaRatı münasebetiyle: -·-... ··-··-·---················-
~ apılacak siparişi yalnız İngiliz 
hrmaları arasında münakasaya 
koymak lazım gelmez miydi ? 

Prene mıntaka- \ 
G\nda ilerliyorlar 
Binlerce insan bitkin bir 
halde F ransaya iltica 

ediyor 
Perpignan, 29 (A.A.) - Bu sa

bah saat 8 de hudut açılır açıl

maz, Katalonya halkr, Fransaya 
tekrar akın etmeğe başlamıştır . 
Mültecilerin miktarı artmıştır. Ve 
mideleri boş olarak günlerce yol 
yürümü~ olmalarına binaen bede
ni vaziyetleri acınacak haldedir. 

Dün Frankistlerin Bosas'da ka-

Yusuf Ziya Oniş bu suale cevap vererek 
efkArıumumiyeyi JOtfen aydmlatırlar mı? 

Denizbankta 
150 liradan yukarı 
maaşlar verilmedi 

Haber aldığımıza göre Deniz 
bank ta evvelki gUn maaşları 

raya çıknuş olduklarına .dair şayi yUz elli liraya kadar olanlara 
olan. ~ird hab~l'. ü~erine Ispanyol şubat ayJıklarr verilmiştir. Bu 
arazısın e ır panık çıkmıştır. Bu rakamd k . an yu arı maaş alanla-
şayı~n ~ıa:.ıasına Pa!~os'un rın listesi umumt mUdUr tara-
Frankistlerın uç harp ge:°1ısı :ara- fmdan tetkik olunmaktadır. 
fından bambardıman edilmesı se· 
bebiyet vermiştir. 

Huduttaki Fransız kasabaları 

mütemadiyen gelmekte olan mül· 
tecilerle dolmuştur. 

Askerlerin ve memurların ve 
siyasi mesullerin hududu ge!ijme
lerine mani olmak i!ijin Alavarz del 
Vayo'nun karabinyerlerden müte
şekkil müfrezeler göndermi~ oldu 
ğu söylenmektedir. 

Bir!ijok mülteciler, kır yolu ile 
Fransaya girmeğe uğraşmaktadır 

lar. 
La Junquera, (Fransa) • ispan

ya hududu• 2 9(A.A.) - Havas 
muhabirinden: 

(Devamı 8 ncide) 

Petrol ve Benzin 
Fiatlan yeniden 

indirildi 
(Y@l.M ıo uncuda) 

Şilideki zelzele 
felaketi 

(Yazısı 3 üncilde) . 
Yu.suf Ziycı (°.1nl~ 

(Ya.."'1.fı 8 itıei.dc) 

Dünkü lik maçlarında 

Fenerbahçe G. Sarayı 3 -2 yendi 
Beşiktaş Bey kozu, Topkapı ı. Sporu, 
Vefa da S~leymaolyeyi mağltl.p etti 
ı.-- •• ~ ......... --- .. ~-·-

Günüıı mühim mü.saba7rnSt: Ga'la. tasaray - Fener maçından bir. 
gürit ?tii.J 

(Yazı1a rı sılor sayıfalarımızda~J. 
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işaretler: 
........... ---=- l 
Meclis intihabının ~ 

yenilenmesi Esnaf hastanesi 
Beşinci Büyük Millet Meclisi 1 

Türk Dili ve 
Kurumunun 

Duygusu Yayım 
dünkü toplanfrsı 7enlden milletin reyine müra.-

14238 kişi fedavİ 
caat için intihabı yenilemeğe \················ 
karar ver<H. Etk:Armmu.mfye- ed i 1 d i 
den taze kuvvet, ınilletten iti-

••••••••••••••••• 
Türk Dili ve Duygusu Yayım Kurumu diln Beyoğlu Hal· 

kevinde bir toplantı yapmııtır. T.oplantıda gayrımUslim doktor
lar, avukatlar, mektep müdürleri ve tüccarlar bulunmugtur. mat alarak devletin hükümran- Esnaflarda cilt ve kemik 

lık haklarım kullanan Millet 
Mecllst bu karan. ittifakla ka- hastalıkları çok fazla 

Toplantı Baıkan T. Yılmazın riyasetinde açılmrı, Atatürkiln 
aziz hatırası için iki dakika ayakta durulmuı, İstiklil Marşı ça
lınmıştır. bul etti. Esnaflar arasında hüküm süren 

Türkiye tıtlyilk Millet Mecllsi- muhtelif hastalıkların cins ve mik 
n1n on dokuz senelik ananesi tarını bildiren mühim bir istatis-

Bundan sonra Ba§kan bir hitabede bulunarak hakiki ve sa
mimi bir Türk vatandaşlığının nasıl olabileceğini uzun boylu 
izah etmiş, ezcümle gayri müslim vatandaşlara hitap ederek de· 
mittir ki: 

mutlaka mutat zamam bekle
meden milletin efkArmmumiye
sine müracaat etmektir. Mil. 
Jetinden itimat alarak onnn ef
kAnnmum.lyesine tercüman ola 
rak hareket eden Büyük Mil
let Meollsi harp, sulh ve inki. 
şaf devirlerinin bir seri inkı.. 
lAplarına bö7lece kanuni şekil 
verdi. 

Beşlnd Btlyilk Millet Mecllsi 
de mutat zamanı beklemeden 
lld ay içinde .milletin re7lerine 
müracaat edecektir. 

Altıncı Büyilk Millet MecUsl
nln hıkılA.bın keskin hatlarını 
beUrteceğinden, onun şuurunu 
derinleştireceğinden kimsenin 
şüphesi yoktur. Başvekil Refik 

Saydamın büyük bir hamiyet 
ve imanla gazeteciler toplantı. 

smda söylediklerini tekrarlaya
biliriz. İnkılA.p prensiplerinden 
içtimai hürriyetlerden, kaslın 

hukukundan hulAsa şimdiye ka. 
dar elde edUmiş in.kılAp dava. 
larmm hiç birinden ne fedakAr
lık edilecek, ne de ti.zerlerinde 
tadJIAt yapılacaktır. Altıncı Bü
J'tlk ımııet Meclisini bu inkıUi.p. 
çı ruhun ifadesi olarak göreoe-
ifz. 

Büyük Millet Meclisinin inti
habı tecdit karan taze ananesi. 
ne riayet netJcesl oldup kadar 
bir de mantıki, zaruri barlcl se
beplere dayanmaktadır.' 

Bu zarureti dahili değil, fa. 
kat harici sebeplerde görüyo
ruz. 

Dün7anın geçirmekte olduğu 
büyük kriz öyle siyasi manza. 
ralar almaktadır ki, onu vu
zuhla bir sulh devri diye sa7. 
mağa imkAn 70.ktur. Kriz öyle 
bir safhaya girmiştir ki, har
bin ve aulhün nereden başlayıp 
nerede nihayet bulacağını ta. 
)'in müşküldür. Önümüzdeki ay 
larda sulhtan fazla harp ihti. 
maileri bir kahraman gibi dfin. 
ranm gözü önünden geçmekte
dir. Harp ve su1h lhtimallert
nln alaca karanlıkta belirsiz ha. 
7aletler gibl dolaştığı bir za
manda devletlerin muhtaç ol
duldan en büyük kuvvet itimat 
tır. 

tik hazırlanmıştır. Buna göre 1 
EylUl 938 den itibaren ııbhat ve 
İçtimai Muavenet Vekaletinin 
tasvibine iktiran eden talimatna
menin hükümleri dairesinde çalı· 
!an Esnaf hastahanesinin dispan
ser mesaisiyle geçen bir yıllık ve
rimi gu.dur: 

- Ebedi önderimiz AtatürkUn ve Milli Şefimiz İsmet :tnl:S· 
nünün yeni baştan kurduktan milli ve esaslı prensipleri 'benim
semenin ve onu ıeve ıeve kar§ılamanın zamanı ço'ktan gelmit ve 
geçmiıtir. Türk Dili ve Duygusu Yayım Kurumunun size ıöy
lediği en doğru söz ve göıterdiği en doğru yol ıbudur. Ne mut
lu Türküm diyene ... ,, 

Bir yıl içinde hastahane polikli
niğine milracaat edip muayene ve 
tedavileri yapılan esnafın sayısı 

3227 ıi erkek 1011 i kadın olmak 
üzere 4238 dir. Bunlann ya§lan· 
na göre tasnifi; 1 yaşına kadar 4, 
1 ya§ından 4 yaşına kadar 57, S 
yaşından 14 ya§ına kadar 335, ıs 
ten 24 yaşına 'kadar 1079, 25 ten 
34 e kadar 1179; 35 ten 44 e ka
dar 845, 45 ten 54 e kadar 438, 
55 ten 64 e kadar 233 ve 65 ten 
yukarı yaşta 68 hastanın müraca

Bunu hadan Kemal Terkün'ün sözleri takip etm.iı, Türk 
dili ve duygusu yayım meselesinin milli mahiyetini izah eyliye· 
rek demi,tir ki : 

" - Maalesef vatandaşlık hukuku tanınmıı olan gayrimüs
limler Tür'klük duygularının nobanlığından olacak ki Türkçe 
bildikleri halde umumi yerlerde yabancı lisan ile görüşerek Türk 
kültürüne ve doğrudan doğruya Türklüğe isyan ~tme'ktedirler.,, 

Toplantıda Kurumun ·bundan ıonraki çalışması etrafında 
bazı kararlar verilmi§tir. 

iki tramvay çarpıştı 
atiyle muayeneleri yapılmıştır. Bir yolcu ağır yaralandı 

Her ayın muayene miktarı: t- Dün öğle üzeri Şi§lide bir kişi-
kincikanun 111, Şubat 107, Mart nin yaralanmasiyle neticelenen bir 
144, Nisan 144, Mayıs 151, Hazi- tramvay kazası olmuştur: 
ran 186, Temmuz 215, Ağustos 385 numaralı vatman Alinin i-
474, Eylıll 623, Birinciteşrin 695, daresindeki 145 sayılı tramvay, 
ikinciteırin 539, Birincikanun 827 Şişli makasından dönerken ba§k:ı 
dir. yoldan gelen 171 numaralı tram-

Müracat edenlerden Paratifo, vay arabasına çarpmıf ve mUsade 
1, Boğmaca ı, Grip 91, teneffüs menin şiddetinden yoldan çıkarak 
cihazı veremi 68, diğer veremler silratle tramvay direklerinden bi· 
17, frengi 13, sıtma 2 ı 06, diğer 1 rine bindirmi§tir. 
sari ve tufeyli hastaliklar 137, kan Bu sıra.da tı-amvaym içinde .bu-

4 k kt 1 • l"- lwı"all lunı:tft ,.olout,. • .a .. - -40 1 .. wl H"--~-' ser • ara er erı ma ...- u ,, 
baatahldar eg, mOzmln romatizma hademelerinden Hüseyin oğlu 
83, şekerli Diyabet 27, müzmin ve j Mustafa başından ağır surette ya
had alkolizm ı, diğer umumi h:ıs- ralanmıştır. Yaralı Şişli çocuk h:ıs 
talıklar ve müzmin zehirlenmeler tahanesine kaldmlmı§, kaza hak-
461, nezfi dimaği 5, cümlei asa~i- kında da tahkikata baılannuştır. 

yenin ve bayi havvasın diğer has Adanada arkeoloji 
talıklan 430, kalp hastalıkları 56, tetkikleri 
diğer deveran hastalıklan 117' İstanbul tJ'nivenitesi Arkeoloji 
bronşit 206, zatilrrie 10, sair tenef 

Ordinaryüs Profesörü Bossert, 
füscihazı hastalıkları(verem hariç) A . M" . Ka al Bah . . . sıstan unır rac ı ve a-
l 92, ishal ve anterık 7 S, apandısıt 1 d Alk Et" ti . d . _ h ır um, ı mevzuu zerın e 
80 karacıger ve safra yollan as . . 

' . .h ~ . d' v arkeolojık tetkıklerde bulunmak 
tahğı 46, hazmı cı azının ıger .. Ad ha ali · ·tmi· ı . 

1 
uzere ana v sıne gı ı et'-

hastalıkları 350, nekrıtler 20, o· ı d' 
husalık 2, haml, doğum ve lohu- ır. 

-<>
Şimendifer kongresi 
Pariste beync:milel timendifer

ler kongresine Devlet Demiryolla
n namına iştirak eden Hareket 
Reisi Şefik Etensel ve Hnılit reiı 
muavini Cemal dün Pariaten dön-

salığın diğer hastalıkları 245, cilt 
ve kemik hastalıkları 1252, suite
ge'kkülat 3, meçhul veya gayri mu 
ayyen sebepler 38 dir. 

Şimdiye kadar çok ağır olarak 
gelen yalnız bir hasta ölmil§tilr. 

İstanbul Demirıpor 
Kongresi 

müşler, Ankaraya gitmiılerdir. 

Kutuluk kereıte ihracı 
lzmir Valisi razlı Glilcç'in baş

kanlığında Borsa binasın.da lzmir 
piyasasının kutuluk kereste ihti
yacı görüşülerek ba:.ı kararlar ve
rilmiştir. 

Yapılan mUztılrereler neticesin· 
de kabul edilen esas ıudur: 

- Kutuluk kerestelerin ıama
nmda ithal edile.bilmesi ve kutu
ların hazırlanabilmesi için kutu
luk kerestelerin memlekete ser· 
best olarak ithali ve her kim olur· 
sa olsun gümrük resmini ve mua
mele vergisinı ödemek ıuret\vle 
.11.Lawı.uc a:ereste ıtnal edebilmesı 

esaa kabul olunmuıtur. 
Ziraat Bankası veya Uztlm k-.ı· 

rwnu tarafından icabında ihtiya
cı karıılamak ilzere bir miktar 
stok kutuluk 'kerestenin huır bu· 
lundurulması da fikir olarak ileri 
s•irUlmUt ve kııbd olunmuıtur. 

Bu toplantıda elde edilen mu: 
karrerat bir raporla tktısat Veki
!etine l'rztdile~tk ve hUkQmttin 
müsaadeli iıtirham .olunacaktır. 

l~irde yeni bir eğlence 
• yen 

lzmlr belediye encllmeni topla· 
narak bazı kanalizaıyon i§lerini i · 
hale etmiştir. Belediye İnciraltın
da viliyetin meydana getireceği 

plaj ve gazinoya ilave .olarak bazı 
tesisat vücuda getirmeye karar 
vermiıtir. Bu suretle tnciraltında 

eğlence yerleri artacaktır. 

Mllletfn ltimadIDJ kazanmış 

bir devletle, milletin itimadına 
İstanbul Demir.Jpor klübU ıene

harp şartlan i~lnde müracaat 
mecburiyetinde kalan bir dev- lik kongresini dün Y edikulede 

l-IAV~ 
TAl<VIM~ Jet arasında kuvvetleri kullan- klüp merkezinde milesnsat huzu

ma 'fe karar alma bakımından riyle yapmış ve b:r senelik faali· 

kada k f k dır Yet raporu okunduktan sonra he-
ne r ço ar var • . .. 

sap vaziyeti tetki'k: edılerek soz· 
Devletler için tehlikeli olan b' rv· l ta . d'lmiştir Yeşilköy meteoroloji Jstasyonun-, 

şey kuvvete sahip olmaıııak de-

1 

ır ıgıy e svıp e ı • dan alınan malumata göre, bava Şems - Deliv - Utarit bugilne 
ğildlr. Çünkü kovveto sahip ol- Bunu müteakip yapılan intihap- ~ta Egenin cenup kısmı ile ~- hakimdir. Bugün doğanlar, c~k me. 
mıyanlar yeni kuvvetler, veya. ta .ba§kanlığa Nafia müfettiti Sa· denız kıyılarında bulul!u, diler bol- sut olurlar. Bıiyilk tüccarlar, iş a. 
but sahipsiz kuvvetleri emirleıi 1 ıahattin Kızıltan, ikinci başkanlı· ge!er~e k_aplah ve mevbz_ılgl Ylııiı.şhdge~. damlan, milteahbitler, milcehbezler 

altma alabntrler. Fakat elinde- ğa atelye müd~rü Nu~i lsm~n, u· ı mall, diğer yerlerde garp islikamu. 
1 
b~giln ~etlşir. Çok para kazanarak 

1 

mış ruzgar ar cenup o e erın e şı-

ki kuvveti kullanamıyan onu mumi kaptanlıga Necıp Ersü, ka- tinden orta kuvvette, Karadenizde guzel hır aile yuvası kurarlar. 

kullanmak için lAzun olan fır- tipliğe Bahaettin, hesap müfctti§· ı kuvvetli ol:ırak esmiştir. 1 ~-------im!!'---~ 
satı kaçll11W} olanlar kuvvetle- liğine Doktor Nazım Duınan, ba· Dün ı~tanbulda hava ekseriyetle ~ !pazarteıi'ıl Salı 

...... kaim ah lıkla da Fahri Veli Zübeyir se· ı bulutlu ge~mlş, rüzgAr cenubu ıarbt L 
rine r~11nıon za.,A& ayam ra ' ' den saniyede 1-3 metre hızla esmiş • - i 
kfun. olurlar. çilmi§lerdir. tir. > ! S E 

Her lfOJ anında hazırlanmak. Saat 14 te lıııva tazyiki 763,6 mili ~ • • İ 
her kuvveti yerli yerinde kul- 1 maktan başka bir terle izah metre idi. Suhunet en yüksek 12,9 ve ~ .: § ı! 
Janmak poliUk dirayetin tabii olunamaz. en dü~ük 7 santigrat kaydedilmişlir. 1 i== d N • 

fktlzasmdandır. Hnrp sonrası I Türk milleti hAdtselere kar- 15 Yıl Evvel Bugiin 1 I , • 
Avropasmda elindeki kuvvetle- 1 şı zamanında karar alacak sl. Bugün tstlklAl madalyası ile taltif k 1 1 C 
rı kullanmasını bnmtren iktt. 1 ya.st ıktidarı teşkil edecek oıan edilen bahriyelilerımıze madaıyaıan Va ıt eri : 1 J 
dar mevkilerinin efkArıumuml- 1 vatandaşlan şimdiden seçecek- merasimle talik edilecektir. Merasim • ._ _____ • -ımııı1::---ı--
;relerine, auJh kuvvetlerine, si- ' tir. 1 de nU Siileyman Sami, Kolordu ku
yMI şekillerine, matbuat silAh.. blş iünyanmçh nUle t.r. v b b mandanı Şükrü Naili paşn, bahriye 

1 
.11-ww. 1!.>}Q. ld··,·"- B ülıl' kt n idraki ı kumandanı Mehmet Ali hazır bulu. 

arına r--e; ...... en mal!> p o ~ n m m no a m - 1 ki d naca ar ır. 

rmı görnıiycn var mıdır? Bu dir ki; Beşinci Millet Meclisini 
mağlubl1etlerinpslkol0Jlst, elin. intihabı 7cnilcme kararına sev_ 
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deki km""etl zamanında. kulla • kettL 
namamak, başkalarına kaptır .. / 

Bugün ;)oğanlar ! 
SO kllnunusani günil ve gecesi do-~._ __ ...... ..__ ..... _ ...... ___ _. 

Sadri Ertem i:anlar: 

GONON [ • 

Yeni Efgan elçisi
nin beyanatı 

• 
AKİSLERi lı 

"D grupu 
sergisi 

"Türkiye ile Afganistan , 
arasındaki münasebetler B ugünkü "Günün· aklı 
k d d d bir kaç değerli ıimaııJI 
ar eşçe Ve ostça lr •n resmine hcuredeceğlm. BunJtlı 
Efganistanm yeni Ankara bil- :el Sanatlar Akademisi,, ndl 

yük elçisi Muhammet Hanın mem· sergilerini açmıı olan "D g 
• • Y• sam ue heykellruşlarıdır. 

leke~.au~e geldigıni yazmıştık. "D grup11,, 1933 senesindl 
Yenı sefır ıu beyanatta bulunmuş- kül etmiıli. ilk azaları zcJ.1 ..... 1~1~1 
tur. Abidin Dino, Cemal Tollu, 

•• ~b·.ı! 

"-Bütün Efgantılar gibi, Tür- el, Zühiu Jlüriioğlu ve 
kiye, kendi vatan:m kadar sevdi- Berkten ibaretll. Şimdi bil 
-· • • . ,trif Kaptan, Eren Eyüpo4lıl• 
gım bır memlekettır. Efganıstam Üren, Halil Dikmen, Salih 11 
bu çok sevdiğim ülkede temsil bir çok yeni lelcil.'kiler, itidal 
etmek vazifesini hayatımın en şe- lıa /a;la aklıselim karıımıı 

refli işi ve meşgalesi olarak telakki Zeki Faik 
etmekteyim.Senelcrdenberi türkçe 1905 te lstanbulda doğmuş,~ 
öğrenmek için çalı~ıyordum. Ef- tanisiııcJe okumuş, Güzel Sa 
ganistanda her tarudığtm Türkten kaı.lcmisinden Avrupa birin 
ve ttirkçe bilenden türkçe öğren- çıkmış, Pariste etütlerine d• 
miy u~a tmı. Ş'md" .. .. miştir. Şimdi Akademide 

e . 6~ t ı ı goruyorsu- dir. 
1 

mu bınız konuşabiliyorum. Bura- Ab.di o· 
d t .. k • il 1 f ı n ıno a ur çenu er etmek ırsatını · 
bulaca - • • k d . bir h 1911 de Pariste 
d gım ıçm ço enn az tanbulda Roberl Koll.:jde 
uymaktayım. gazete ve mecmualarda ka'"'0~--·-
Güzel memleketinize bu ıefer mcısırasyon yapmış 1934 teO 

üçUncÖ defa olarak geldim. He.r zaın~na ~utlar muhtelif ~uf 6i 
iki defasında da bugün maddi yeti ınuhıtlerı~~e _çalı~mış ve şıdl0 
b2-den aynla ,., . t• b" york scrgısının Turk pav;'OIJ 

a n ve manevıye ı ı- t · ı guld .. . . 
1
. . na ı e meş ur. 

zım neı ımızin ve milletimizin en Erf N . 
küçük ferdinin ruhuna ve 'kalbine 

1 acı -ııt 
kad ••1 • • • 1898 de Gelibotuda doa.-

ar ı!if"emıı ve ııliyecek olan ·d d. · d G" 1 s u ı a ısm en uze ana ar 
BUyi.ik Dfilıt Atatürk ve onun en s.iue geçip oradan mezun 
yalan çahıma ve baıarma arka- 1931 de Türkıyede ilk defi 
dap sayın lımet İnönü tarafın- yulnız kendi eserlerinden ııı 
dan kabul edilmek ıerefine maz. bir sergi acıruştır. Muıı.lliJJ1 fi 
har olmuştum. tecidir. 

Bugün içimde birbirine tezat i· Cemal Tollu 
ki 'kuvvetli his var. Biri; dünya- 1899 senesinde lstanbuld• 

tur . .Mütareke senesinde .U 
nın en büyük adamı ve bütün şar· ike . mi!ll harekata iştirak IPllP".:H 

km terakki ve medeniyet babası na lu) a kacmı~, dönüşte ..ı1111..,ru ı::ı 
Atatilrkü görememek acısıdır. 1:>i· cJemı·ye devam elmiş, Paris •• 
ğeri ise bu derin acıyı gideren ve ·ıe elüller yapmış ve şimdi 
beni ıevindiren """·do 'T'Urlr: ~ll- hocasnl.ır. 
ıetınin .oaşmcıa; çoK oüyu.1< aaam LUntu mumogıu 
İsmet :fnl:SnilnUn bulunuıudur. Kabataş lisesinden Akade111

1 

Bugilnlerd~ içim yana yana miş ve 928 de beykcllra,~ 
At t•• ldin tab t ·· U d •. 1 birinciliğini kazanarak Pııril' 

a ur u u on n e egı ece· tir. .Memleketin muhtelif 1 
ğimi dü§ünür'ken gene bugönler- eseı-leri görülür. Şimdi ls 
de Tilrk milletinin temiz evladı zesi umum müdürlüjü bd' 
bilyUk ve mil1t Şef İsmet lnönü- dır. 1906 da lstanbulda d 

nün huzuruna kardeı bir milletin Nurullah Berk 
ve kralının derin saygı ve aellm- 1904 te doğmuştur. lst• 
Jannı iblAğ etmek ıerefini kaza- Nişautaşı sultanisinden -_ . ..a 
nacağımı hatırlıyarak mUteselli secerek Avrupa müsabaklll"'" 
oluyorum. nıp 192.t le Parise gilmitı.ir~ 

1932 de Parise bir kere 
Türk milleti ne bUyük bir mil· d' iki . b. ~ d esi 

1 f il 
. b" • ,, . ıp · ncı ır etul evr 

et ve ne az etlı ır ınsan camı· ve muhtelif Avrupa sersU 
'lsı:dır ki, bugilnti yaratan bUyilk rak etmiştir. Bir çok di~er 
AtatUr'kün buy.ilk yapı:ısını on- ları sı~i resim ve heykel:,_ 
dan ıont'l kendıne başhug ıeçmek eserlerı varılır. Ayrıca re 
kiyasetini göstermi§tir. ne dair kit:ıp telin ile ın• 
Kardeş Türk milletı bu çok isa- Salih Urallı 

betli intihap vesilesiyle de Efg:. Oııce tezyini sanatlara , 
nistan.da bir kere daha takdis edil sonra doğruca resme geç~ 
d

. b" d h ·ıd· Sanatlar Akademisinin n•P"JJ. 
ı ve ıraz a a sevı ı. h 1 . 1931 de f":ı .. . . . an arını verıp ~ 
1:ur~ye ile Efgamstan. .a~asın· nıiş ve orada etütlerine d• ;,; 

daki münasebetler, daha ıyısı ola- tir. Resim ve sanatın nıeıııl ~ 
mıyaca'k kadar kardeşçe, dostça yasmLla inkişafı için l>:,ıa 
ve samimidir. Son senelerde yapı- sarfctmektcdir. Bu cüınle il' .. 
lan Saadablt Paktı esasen birbir- ı Anknrada bir kaç arkııdaf fi~ 

• ' • le AR mecmuasını kurrıııJŞ ırr 
terine karşı mtitekabıl dosthık ve ne '"D grupu., na girınıoıJt• 
ilerleme temennilerinden başka lstunbulda doğmuştur. 
bir duygula~ı olmıyan Türkiye, Bedri Rahmi _JI 

Iran, ~fganıstan ve 1rak memlc· 1911 de Karadenizln GOi""~ 
ketlerıni daha çok yak.nlaştmruş, basında doğmuş. TrabzoO 
dUny:ının bu mühim köşesinde i· 1 Güzel Sanatlar Akade~ısl~ 
deal sulhün v-acut bulmasını müm 1 oradan birincıliklc Parıs• 
kün kılmııtır.,. tc "D grupu,, na ginnlŞ fi 

kademide muallimdir. 

Anka -o-d 1 h Halil Dikmen 
. ra an ge 4:_n eye~ 1927 de Güzel S:ın:ıtıat 

Denızbank muamelatını teftış . 1 b ' . Tkl parlS8 •.iJ 
b

• . t k sını en ırıncı ı · e _.,,,... 1 etmek ve Satye ınası ıle mpe s lütlerıni orad:ı muvaff P oJ' 
hidiaeleri hakkında da tetkikler rerek ını>mlekete dönd ~ 
yapmak Uzere dün ıabah Ankara· Kayseri ve Galatasara>' r 'fi 

.dan ıehrimize bir Maliye heyeti limliklerincle bulunrnı.ı:.; 
.,.elmi"tir "Resim \'e heykellraş °!.oe. 
b :ı • M dü D "'d ~. t ib 1ır 

H 4 _alan b b hta . 'b ru r. Oı:; u~ ... ar eyet AilO u sa a r. ıtı a . 
ren Denizbanka gidere'~ tetkikle- Anf Kaptan ı'111 _. 
.ine baılıyaca'klardır. Aslen denizci oıdu#ıl ~rı 

ne 'Kaptan soyadı ~er CJo': 
Satye .binası meselesi tahkikatı riye mektebinden ınczııl'~ 

artık bitmit gibidir. Yalnrz Deniz-
1 
kendisinin dec. :ği gil>i ~ 

bakm 140 bin küsur liralık za, a denizciliiUne gale~e liJlO 
nnın tımaen alınacağı nokta••nın 1030 da bahriye zabıt JIS 
halli ka!mıttir. 1 rck hayatın~ riyaziY;. f~ 

H b "ldiğ" .. B k ka7.anıp resımle da 1_....-..ııı 
a er ven ıne f:Ore, an a·I fırsat bul:ıbilmiştir. tob 

nın, eski umum mildüril Yusuf Zi- , müdürlüğü binasın•_ !.ı 
ya öniş ilf' vazifelerine nihayet lan "p:ıuo,. devlet Jo.ıv-
\'C'rilen M tclisi idare a:ı:aları şir· ı beğenilerek kenıtistne 1 

~et aleyhine bir ::!d:at.ıı~ c!avası Eren Eyiboğlu "1111 
~çmağ:ı 1· ıiı! ar vermişlerdir~ 1913 te Romanyada 
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"Balıkçılık,, la Son Haberler Ltv1 AKA LE 
• 

ı ınııa meselesi 

Görüp düşündükçe -- -

1~.. Yazan : (Jsmun Cemal 
~la Ü tınla meselesi ek peK: tab) şeklinde yazınca (sap) (kap) 
tıı. fe 7°1.ay yabana atılacak kelimeleri de (sab) (kab) şeklin-

ct . ~ kiır. de yazmıya kalkışırsa haksız mı· 

Çemberi aynin 
Nutku 

ıaıın ve kelimelerin nasıl dır? 
du lizıın gelecegini erbabı (Tac) (ilaç) (sarac)nedenböy lhlllAf~arnekadar 
di ~U~lar. Ben şimdi bura- le yazılsın da (saç) (aç) (kaç) ciddi ol U r~ll OISU D 

dotr clırnelerimizden bazda- böyle yazılsın ı 
L-•---\tc u Yazmakta çocukların Bunu çocuk nasıl anlar aca ha? MÜ z a kere 1er1 e 

tceğ~ldukları zorluklardan Eski harfleri, eski imlayi, eski 

·~~rn= . grameri, eski pek karışık kaidele· Halledilebilir 
.-1""'11,,. aınız, ılk ortaya çıkarıl- ri ömründe görmemiş olan yeni o· 

ll her .. .. h k l" ) da sozun, er e ıme- kuma yazmaya başlamış bir insan Birnıingham, 29 (A.A. 
lan çıktığı gibi yazılması bunların altından kolay kolay çı· DUn akşam kuyumcular cemi-

. lla.iy~tırılnuştı. kabilir mi? yetinin ziyafetinde bir nutuk 
tezı it ersonları (B) (C) (D) Eğer bazı muharrir ve mütefek- söylemiş olan B. Çemberlayn, 

llıii e ıtnelerin pek çogu a- kirlcrimizin iddia ettikleri gibi ezcUnılc demiştir ki: 
~ (ll;erret olarak çı_karlar. meselci anmak manasına gelen llütlin memleketlerle iyi mU. 
(t) (l' (C) (D) kelıme!e.rı (yad) kelimesiyle yatmak masda- nasebcUer iı.lame etmek ve dl
~ ~ olarak çıktıkları ıçın rından (yat) kelimesi ve yemek ğer milletlerin umumi hakları. 

(i, bu Unlar o şekle .s?k~lu- kabı manasına gelen (kalı) 'keli· na ılokunmayan ve adalet ve hUr 
koıaYlılı: hal Ç~uklar ıçın ım- mesiyle kapmak masdarından .c- riyeU cerihadar etmlyen mUta
bir it . ' aynı zamanda anla- lan (kap) kelimesi yazılışta bir ya- lebatı temin eylemekten ibaret 

aıde d k . 
t ı»· .. eme tı. zıhnca mana karışıyorsa bu, adı- olan ve bUtun milletlerin arzu. 

.unun b" "n.d b" d 1Q ha ırı e ır e na eskiden (karine) denilen şeyle iarına tekabül eden kararımızı 
ir 

21 
muharrirler, neden- anlaşılamaz mıydı sanki? bir kere daha ehemmiyetle kay-

' Siin~r~z ettiler. böyle şe! Ve sanki eskiden de böyle ayni detmek isterim. Bununla bera. 
ıtı'ii bu usul bazı kelı· şekilde yazılıp manaları lafın ge· ber her tilrlil siyası gerginlik 
trı~:~larını bozuyor ve lişinden anlaşılan kelimeler yok zail oluncaya kadar memleketi 

kcu . manasına gelen muydu? kendisini her nevi taarruza kar 
eıı.ır:esıyle yatmak masda- Mesela şu (kır) kelimesi (eski· şı müdafaa edebilecek bir hale 
~ir~ırı olan (yat) k.eli· den kaç manaya gelmezdi ki. .. Kır getirmek zaruridir. 
İize . karışıyor dedılcr. mak masdarından ( emrihazır olan Hatip tngllterenin slldhlan • 

rtne d . 1 A d , l 
tıı 

1 
e ım amız a o ye- (kır) çayırlık, otluk, yeşillik ma· ma sahasındaki bu terakkllerin 

btııa~ Ya:aş yavaş bozul- nasına gelen (kır) renk manasına tadat ettikten sonra .demiştir 
ftılllll'l~ı .. , rı 1

' ~ıhayet gazete ve gelen (kır) kelimeleri eskiden na- kl. 
tliaı yltıızın olasıya yardımı sıl birbirlerinden ayrılıyordu. :'Beynelmilel sulhUn muhafa. 
b azı alemimizde hemen t l a'-·emize 11•bur tmlamızdaki bu son değişikliği zasından ibare o an g J tl41l. un ortadan kalkar · iti d m vardır 

· ortaya çıkaran muharrir arkadaş- ulaşacağımıza ma 1 • 

·~ ~ Old lar sanırsam yeni okuma, yazma Şimdi elde edildiği zaman her-
r U da iyi mi oldu !dl 1 ak 

. ve imla öğrenmek zorluğunda ka- kesin menfaatine h m 0 ac 
' •ız gelin d k1 . lan çocukları hiç de gözönüne ge· olan bu gayenin elde edilmesi-
'tıııcğc ucr e çocu ara ıml. tirmeden ve salt kendilerinin eski ne yardım etmek, diğer mille\ 
ia ,..raşanlara sorun · bi t!edir ve bunu 
(~ /\htncdi (Ahmed) Meh· imla ve harflerimize, eski kai.dele- lere dUşen r vaz n ha 

thll:ı.td) F ·d· (F "d) rimize etraflıca vukuflanndan do- yapmaları zamanıdır. Bugil 
~ erı ı crı · · d t k n mUddet mev-(l.t' ' -aımıı..ı. ıM:1 ıı..ı\ layı bu isi ileri)'.e silrdiller. va a ar ı uzu 

Şilideki zelzele zc~'.t~l~f!~~mev• 
L 1 k f I • f f" kil bii3 iik hlr do tumla kono-a İma vo anı aa ıye e geç 1 Şlll'kcn, oz, li e3i bitiren oğlu. 

d d ti v ı 1111 hnngi nıc lcğin daha hafll'• 
Şİ e İ yagmur ar yağıyor h olaca,,.,mn gcçmiştJ. Den, zih-

nhnde i llkhuli ımrlnk bir şey 
Santlago de Chlll, 29 (A.A.) HükQmet, imdat fşlerlnfn ten diişiinii.)oNlum. Ccrnp Terme. 

- Zelzele vukuatı yUzUnden vu. siklne faaliyetle çalışmaktadır. me , nklt knlmııdan o: 

kua gelmiş olan ha.sar, bir bu- Tayyareler, pn.) nht ile c nup - 1 \CÇC, .>nlıııt İngiltcreye 
çuk milyar peso tahmln edilmek mm takası arasında mekik doku gumkrfp bnlrkçılık tnhsll etUr-
tedir. makta, ilAç götürmekte, yara- DlC'k niJ tlnıleJhn . 

Öğrenildiğine göre Florlda, lı nakletmektedir. Gemiler, Ta- J>odf. nen, şn.km snşkın: 
Kalki ,.e Tome kasabaları ta- leahuamo ile Valparezo arasın. - Bnlıkçıhk mı? 

mamlle harap olmuştur. da irtibatı temin etmektedir. J>J3e Jın.Jkıımı:;am. Dostum, 

Chillan belediye reisl, bu mın- YU lerce yaralı nakleden b!r kendine nıııh us o zarif To gü. 
takada uçan tayyarecJler tara- çok geminin ve bilhassa Ajax :r.cl tchcs"'iimilo gulüm C) erek: 
fından bile hissedilen kadavra- adındaki ln iliz krtn azörüntin - },, et, dedi, bnlıkçılık ... Ben 
lar taaffUnü sebebile gaz mas. Valparezoya gelmesi bcklcnll -
keleri istemiştir. mektedir. 

Laima ;olkanı faaliyete geç
miştir. Şlddetll yağmurlar vazı. 

yetin vehametlni arttırmakta • 
dırlar. Feltı.kete uğramış olan 
mıntakada resmr yardımlar muş 
kUlA.ta uğramaktadır. 

Ordu başkumandanı Gene . 
ral, feltı.ketzede mıntakayı kon 
troıu altına almış ve alicennba. 

ne yardımlarda bulunmuş olan 
btitUn dost devletlere teşekkür 
etmiştir. 

lngiliz Kabinesin
de değişiklik 

en pnl'lnl .. istiklmli bu i tc göril 
)Orunı ... 

Hu hul iinı, bana o kadar ya
bancı 'on~ kırı gell3 ordu, ki~ 
sızın durıık<:nllmı. Goziimiın ö
nünden yüzleri ert 1103 razlar, 
keskin karn1 C'ller, lo<lo lnr, gün 

doğruları daha lıilmem hnngl 
rüz~llrlnrla ka\J·utmuş, ~ nıuk 

);izhi lmlıkçılnr, kurcklcri esne
) en, 1 knı ıııozlnrı iııliycn ala. 
mannlar, gırgırlar, nr.- 'c man
tar .) iiklu kn) ıkln.r geçti. 

1• ikrctln çifte ''Uahkçılar., ı, 
Cahidin "Ezik J>nlnmut,, u hA. 
1'rznmdn ennlnndı. nnhkçıhj:;rı c. 

Londra, 29 (A.A.) - İngiliz l\lorrisson ayni zamanda mu- clcbl3nttnn o;.renmcnin '\Cr<liğl 

kabinesinde aşağıdaki değişik. dafaa .nazırı Lord Chatfield'c hn) retle do t uma bakıl ord ım. 
ıtkler yapılmıştır: yardım edecek 'e Avam Kama. Zihnhııclcn geı,;cnlcrf anla • 

Eski bahriye nazırı amiral rasmda onun ) erine beyanatta 
Lord Chatfield müdafaa ne.za- bulunacaktır. 
retine tayin edilmiştir. Şimdi Hindistancla bulunmak 

Müdafaa nazırı Sir Thomas 
lnsklp eskiden uhdesinde bu
lunan dominyonlar nezart?tıne 
dönmüş ;e bu nezareti vekil.le. 
ten idare etmekte olan Mac Do
nald da asıl ;azifesi olan mtis
tomlekelcr nezaretine geçmiş. 

ta olan yeni müdafaa nazırı der 
hal lngiltereye dönecektir. 

Londra, 29 (A.A.) - Yeni 
Delhlden bildirildiğine göre, 

ınıştı: 

- Gnllbn, bugiinkü balıkçı -
ln.rm zor 'o Yerim iz Jın) atlan. 
nı lliişiinclüniiz. Oğluma seçti
ğim me leğhı çetlnligi sizi ür
küttü. l"nknt iş ÖJ le lkı'.,il. Mar. 
ııınrn tnhli hlr <lnh nn, bir balık 

u llrad) Süadi (Süad) '>On zarnarrnu diU yaz <nıyı~t- cuuı'~v.... ....... ,,,_ -"ll"""'"'"'cı~ 

<~ahmud) şeklı"nd"' bu emellerine muvaffak cldular. lAzımgelen bir takım şayialar lf J b 1 kt 1 n T.. 1 "' ZJraat nazırı Morrlsson istifa ,·az es ne aş ıyaca ır. kanallara bı nınz o ur. oe,;az • 
'---· diye belletikten son- Fakat çocuklara binlerce kelime- ve şüpheler dolaşmaktadır. Zi. ------------- dan bazan kat kat balık akar. 

milli müdafaa nazırı Lord Chat- deJlO u, Boğazlar tla hu depoyu 
field salı gUnU tayyare lle Hin- doldıırnrı iki balık ohı~1ıclur. 
distandan hareket edecek 'e cu 'ılın h:ı.7k \ l>n<:l n n~ larımla 
ınancsl ı:;tlıı\\ l..ıondrayn. vararak akml. ı· b. l. r. n. lıl .. coı uıulnn, tir. 

'ottın h eden Lord VJntertonun yerine 
(~ mu ki ayni çocuğa nin klişesini belletmek işi ne ola- ra, Amerika Relsicum urunun Lancaster dukalıfı nezaretine H itler bug Ün nu >erlere sahip olan 'o her 
. (Şat) llikmeti (Hikmet cak? . yılbaşı mesajında endişe ile bah nakledilmiş ve ziraat nezaretine gün topral;,"lnm ıılnıctlcrlni bl-
(S erbct) Fıratı (Fırat) Gelelim şimdi imlamızdaki ikin· settlği kuvvetle dünyaya hlkim SJr Reglnald Dorman Smlth ta- Raycf agda bir raz daha ele nlnn u3anık bir dev 

) lt:at) Putu (put) dudu ci bir işe: olmak iddiası gibi, iddia sulhU yln olunmuştur. y Jet, elbette nltm ırmni•ı gibi a.. 
~ llde Yaz.dırasınız. (Askeri) (fenni) (ilmi) (tabii) tehlikeye ilka edebilir. Böyle f k .. J • k ) akları dllıin<lcn uziilcn bn ta-

tfc::ırar: (suni) (edebi) (ilahi) (sınai) (ti- bir iddia, demokratların ictina- i n u u soy ıyece hiat hazine ine de el koyacak. 

·P ('!/J.ın, nasıı oluyor da Mi- cari) gibi nisbet ifade eden ve es· bı nakabll bir surette mukave. I Kısa Harici Haberler i ı>aris, 29 (A.A.) _ B. Hitıe. tır. 
'l>or ilad) Suat deyip (Sil· kiden adlarına (ismi mensup) de- met etmeleri Jft.zım olan bir id- i rin Rayştagd'l söyliyeceği nut- nııgün bJz, <lenizJ\rhnlzdc ya 

~it Uz da Fırat deyip (Fı· nilen kelimelerin sonlarına yerleş- dladır. ------------ kun arifesinde beynelmilel va.zi _ şı3 an bnhkları <leğil, ancak ol. 
(~d) deyip (Surad) put de- tirilmekte olan aksan sirkonfleks· Fakat böyle bir tasavvurun Rlo de Janelro - Brezilya ha yete İtalyanın akdenize müteal. talarnnızn takılanları blli)Onız. 
~ıı. de Yazınıy.cruz lere: mevcut olduğunu zannetmem. rlclye nazırı Aranda Amerika lik olan mütalebatı ile Almanya.. Ülkemizde zeytin 3 n;,mın en f. 

da !İındi bu ~aklı itiraz Yeni okuyup ;azmaya, yeni im- Ne kadar ciddi olursa olsun ~~- hariciye nazırı Hull ile görüş- nm bu miltalebata müzaheret et. yisl çıkar. Balık konser\ esi 
~tlitrıÇoc.uğa binlerce ve bin· la öğrenmeğe başlayanlar soruyor tilD.tıarın harbe mUracaat • mek uzere Avrupadan Nevyor- mek için vermiş olduğu karar fabrikalarının kurıılncn{."I r;ün, 

tnın klişesini ezberle- !ar: meksfzln ve B. Hitıerle Münib. ka hareket etmiştir. hakim bulunmaktadır. uzak sa3 ılımıa.z. Balık, ihracat 
it ~iJ· . . - Efendim, niçin (askeri) ke- te imza etmiş olduğum beyan. • • • Roma hükumetinin yegane res eş) amızın en değerli maddele. 
· l~zde kullanılan bu gi· limesine aksan koyuyoruz da (Pe- namenin derpiş etmekte olduğlu mi hareketi. Fransız - İtalyan 1 rinden olacnk. IlU3 le diışündil• 
tcı:n Pek çoğu başka dil- ri) (Yeniçeri) (Ueri) kelimelerine istişareler ve müzakerelerle ha· Llzbon - Askeri mahkeme itilafının feshinden ibarettir. Fa.. ğüm icindir, ki o;;ıuma, miihen-
lcrd e \'e o diller de şimdi koymuyoruz. Niçin (Sınai, Tica· Iedllebileceğl kanaatinde) im. beş komünisti yirmi seneye ka. kat Fransa hükumetine sarih tek dis, bankacı, <'loktor d ğil, ba.. 

\ 'iı :a okunmadığı için tu- ri) kelimeleri aksan alıyor da (ya· Şu halde teslihatın tahdidine dar varan ağır hapse mahkum liflerde bulunulmuş değildir. lıkçı l aımıak is1iJ onun. 

teı(~h ... \fallı Çocuğa Ahmet ni) (bari) kelimeleri almıyor? müteallik bir itilU elde edeme- etmiştir. Italyadan gelen bütün halx:r. Kt'ndl kendime kalınca, bu 
""'d) . . . . z· lh ve uzlaşma siyaseti. • • • )~ 1 ve Şevket niçin Gelin de şımdı deyın kı: ıra dikçe su ler, Frankonun muvaffakıyetinin komı) u bir kere claha dfüıim-

\tlt (le~ ıyor anlatın bakalım? (askeri) kelimesi arapça isme men ne ve bu memleketi ku\\·etll bir ?tlilano - Floransa rasathane Roma hükumetin.in ileri sürece. düm. Ve do tunıa hak \erdim. 
ıtap) kelimesini (ki- suptur. Peri, Yeniçeri ise cins i~- memleket haline getirmeğe de. si dUn akşam saat dokuz rad- ği mütalebatı bildirmesinden ev. Bu <lcnlzlcrin snJılhl olnnlar, o-

mi arapça sıfattır. Sonra (sınaı) vam edelim. delerinde bir zelzele kaldetmiş- vel temin edilmesi lazım oldu - nun ıılmctlerinln do snlıibldir. 
(ticari) kelimeleri de yine nisbet tir. Zelzelenin merkezi 900 ki. ğunu göstermektedir. ler. llnrl gccikmesek. 
ifade eden birer kelime olduğu • "it d hava lometre 6tededir. Buranın iyi malfımat almakta Hakkı Siiha Gezgin 
halde (yani) kelimesi (manam~· lngı ere e * * * olan mahafili, meselenin şimdi ------------
radolundukta) manasına ve (barı) k pek yakın olan bir istikbalde mev Bayram münasebetile 

b. h.. una arcı Bükreş - Hariciye nazırı B. b h l w k 
ise (ke"'ke) manasına gelen . ıre: UCU m y zuu a so acagmı temin etme te. Ankaradan gelenler 

:r b Gregoire Gafencu, 1 şubatta Bel d" 
ba"'ka kelimelerdir de onun içın ı b 1 ır. 

"' k t .. e er gradı ziyaret edecek ve B. Sto-
rinciler nisbet işareti clarak a san eCrU Londra, 29 (A.A.) - Peoples 

yadinoviçle görilşecektlr. 
alıyor, ötekiler almıyor! gazetesinin yazdığına göre, salı 

Kral ve ailesi de gaz • • • günü toplanacak oıan avam ka _ 
İşte bunun içindir ki dil ve im· d'I Londra-Yuvarlak µıasa kon marasmda başvekil Çembcrlayn 

la işlerimizle uğraşanlar bu mes~- maskesi giy 1 er feransına iştirak edecek olan Alman m;:stemleke taleplerini 

Bayram munasebetiyle Ankara· 
dan Istanbula gelenler çoğalmış· 
tır. Bu tehacüm günde iki defa o
lan postalann kafi gelmemesir.t
sebep olmuş ve Devlet Demiryol
ları fa la trenler kaldırmak mec· lelerde de ya şöyle, ya böyledır Londra gazetelerinde okundu- y :nevzuubahsedecektir. 

d. k • b. k ermeli her· Mısır, Suudi Arabistan ve e- buriyetin.de kalmıştır. 
ıye atı ır arar v ' w ··re fngilterede yapıl:ın hh l dU t Yı"ne bu gazeterun· o··grw endı"gwı·ne wl b. yol tut guna go men mura as arı, n saa Dün mutat trenlerden ma da 

keste ona göre sag am ır - "Hava hücumundan korunma tec· l i l nazaran ,..,,.mbcrlayn egycr Alman 
lıd 17,30 da buraya ge m ş er ve Y" ~ehrimize yc:ıi ilave katarı gelmi~ 

ma ır. 1 rübeleri,, kral sarayı muhitine de B. Mac Donald tarafından kar. ya müstemleke taleplerini muva 
Osman Cemal KA YGIL teşmı·1 edilmi11tir. fık bir tarzda ileri sürerse lngil tir. 

:r şılanmışlardır. 
ttç bombardıman tayyaresi San • • • terenin dost~a müzakerelere ha • 

Bu gece tiyatro yok drı"nham Sarayını bombardıman zır olduğunu beyan eyleyecektir. Avrupaya gönderilecek 
Prag - Bohemyada kft.ln 1 

Şehir Tiyatrosunun bu gece tecrübesinde bulunmu~ bizzat ~~al Chvalko\'ice nahiyesi, Almanya Berlin, 29 (A.A.) - Rayşta- San,at okulları mezun arı 
hem dram, hem komedi kısmında Kraliçe ve Valde Kralıçe Marı ile tarafından Çekoslovakyaya la- gm içtimamın arifesinde nazile Haber aldığımıza göre, 1ktı at 
temsil yokt.ır. Yarın gece her iki Kralın ablası ve kocası gaz mas- de edilmiştir. rin resmi organı Volkischer Beo Vekaleti müsabaka ile seçeceği 
kısım da oynilyacaktır. kesi giymişlerdir. . . ============= bachter, ''İtalya Ye Fransa,, baş. 30 sanat okulu mezununu, dericL 

Kralın kızları da maskelerı:ıı lığı altında İtalyan mütalebatma cilik, yünlü ye pamuklu mensu • 
~ giyerek tecrübeye iştirak etmişler da bizim gibi caru yok mu?,, de- müteallik bir yazı neşretmiştir. cat meslek mekteplerinde oku. 

Galatasara~lılar dir. miştir. tık defa olarak bir Alman ga.. mak üzere Avrupaya gönderecek 
kongresi Yalnız küçük Prenses Mar· Saray muhitinin ikiyüze varan mtesi, Fransa ile bir ihtilaf çık. tir. 

· R k d" · az maskesi ve halkı tamamen bir hava hücumu- ması halinde Italya ile İspan·ua.. M"u"sabaka imtihanlan 1".3.939 Calatasaıaylılar Cı:miyeti ko:ı· grıt c~ en ısıne g •y• .. : .. .., 
gresi dün ekseriyet olmaması yü-, rildig! sırad_a, ~ek sevdıgı M~dıllı na uğramış gibi harekete geçmiş, nm aktcdecekleri bir ittifakın tarihinde Ankara, İstanbul, Bur. 
zün.den yapılamamış ve 15 gün atı içın dahı .hır maske tedarık e· uhdelerine düşen vazifeleri dene- sevkulceyşi :mkanlarından bah. sa, lzmir bôlge sanat okullarm. 
sonraya tehir edilmiıtir. dilip cdilmiycceğini scrmuı'• onun mişlerdir. setmektedir. da yapılacaktır~ 
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- \'ok .. Bizim için her zal'l'an 
öli.ım vardır. Hem beklenmiyen 
yerden çıkar .. Fakat bu, bile bile 
ölümün kucağına atılacağımı h"i 
dü ünmemiştim. 

Kara Halil ayağa kaU:tı. Jlilm· 
nun e>muzunu ok~dı: 

- Korkma, dedi. Sen çok re
aur hir Gvrcüsün Uen cesur in
sanlar kadar GürcUleri öe seve
rim. Hem buraların yabant"ıst da 
değilim. ~C'ninle anlaşabiliriz. ~:al 
nız istediklerimi yapmalısın .• 

- !'J~eC:ikleriniz wi var ben· 
den!. 

- llrm çok .. 
- Yapabmrsem .• 
- Den yap lmıyan şey iste· 

mcm .• Anladın mı Dağların Kra
lr .• Yarın buradan hareket ediyo
ruz. Sen hep benimle beraber bu
lunacaksın. Ben ne söylersem o· 
nu yapacaksın. Senden istiyece· 
ğim, soracağım bazı şeyler olacak. 
Doğru söylersen, aldatmazsan an· 
laşmz. 

- Demek beni serbest bırak
mıyorsunuz? 

- Gitmek mi istiyordunuz? 
- Davit benden haber bekler. 
- Doğru .. Hele sen bu gece ra 

hatça uyu .• Yarın onu da düşünü· 
riiz •• 

Kara Halil bir şeyden çekinir 
gibi etrafına baktı: 

- Casuslarla .• 
Dedi. 
- Nasıl casus? •• 
- Paşam, orduda casus lazım.. 

Onlan her tarafa salacağız. Bir
s;ok şeyler öğreneceğiz. Düşmanı
mız n kuvvetlerini, ne yapmak is
tediklerini bilmemiz gerek •. 

Mustafa Paşa, Kara Halilin bu 
sözlerinden son derece memn~n 
oluyordu. 

- Bildiklerini yap Halil, dedi. 
Sen buraları .da bilirmişsin. Raziye 
Sultan söylemişti. Yalnız orduyu 
çok bekletmek olmaz. Hem yol a· 
ltnz. Hem de senin casuslannrn 
getireceği haberi bekleriz. 

. 
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- Fakat ben bundan bir Jey =ın ister istemez söylenenleri yapa- Davut Hanın .askerleri de bulun-
lamadım.. calctı : medi. 

Kara Halil gülilmsedi: - Peki, dedi, madem ki sonu lliko, günlerdcnberj ayni duayı 
- <::imdi bir şey anlama .. Sonra ı"yı· olacak al K al h · -s • yap ım.. r arbı yapıyordu. O, Davidin İran ordu-

anlars.ın.. kabul etmezse <!c talihimize yana- tıuna yardım edeceğini sanmıyor· 
- Ya Kral bu harbi kabul et- rız. du. Onun için başına gelecek fela 

mezse? • • • k eti evvelden düşüne düşüne alış· 
- Işte bunu sen kabul ettire· Mustafa Paşanın ordusu Cildir mıştı. Kara Halile cevap bile ver· 

ceksin .• Yazacağın mektupla bu· civarında çadır kurmuştu. Tok- vedi. 
nu temin etmek mümkün ... Mck- mak Hanın İbli kalesi önünde Harp, çok şiddetli oldu. 
tubu ben yazdım. Hazırdır. Sc:ı hulunduğu haberi geldi. To'lcmak Han mağlup olarak ri· 
adam·nı gizlice çağır.. Onu gene cat etti. 
· r bu d Başkumandan, yakında kanlı 

gız ıce ra an kaçırınz. Sen ada Van Beylerbeyisi Hüsrev Pa= 
b. h" • . harbin ı:afcrle neticelenmesi için r-

mına ır şey ıssettirmıyeceksin.. da Emirhan kolunu mag~lup etmıı:: 
büt:.:n gayretlerini göstermelerini :s 

Kara Halil mektubu elçiye ve- ti. 
bir daha tebliğ ettikten sonra ba-

rirken: Yüzlerce kesik bac:, zafer nic:a-reket emrini verdi. s " 
- Sen dedi, hep ordu ile bera- nesi olarak serdara takdim edil· 

her bulunacaksın. Yakında İran Kara Halil ile tliko, son müla· di. 
ordusu ile harbedeceğiz. Eğer c· kattan sonra bir daha hiç konıJş· Kara Halil, Mustafa Paşaya: 

Afrmlekel 
irindı 

Aylık 95 
8 &)lık 21i0 
6 aylık 475 
1 yıllık 900 

T:ırıfeden Dalkaıı Jll' 
için oydn otuz kuruş d 
l'o~ta lJirlı~lne girme~ cıı 

nJdıı J'elmiş beşer kıırın 
mcdıhr. 

Abone !kaydını bildire' 
tup \'C telgraf ücretınl. 
p:ırnsının posta ,cyıı lıl 
J oll:ı ına ııcretı ıı ı idare ~t 

GlZLt ORDU 
- Başüstüne Paşam .. 
Kara Halil, böyle diyerek çadır 

dan çıkarken: 

rada Gürcü askerleri görünürse, mamışlardı. O gün Kara Halil: - Yenikale, Ak~kale kapıları·. 

Kara Halil, planını kurmuştu. senin de yüzün gülmeli.. Eğer - Arkadaı, dedi, yarın Tok- nı askerlerimize açtılar .. Mujdesi 
Gürcü askeri yoksa, duanı yap· mak Han kuvvetler:i ile çatışıyo· ni de brraber getiriyordu. 
mış ol.. ruz. Allaha dua et de maktuller a· Btltün kumandanlann Qnünde 

Dağların Kralı esir kızlar tcpla· 
mada ona herkesten fazla yardım 
edebilirdi. Fakat bütün bu işleri 
yapmak için lazım gelen hazırlık· 
farı bir an evvel bitirmek lfizunc!ı. 

- Paşa, dedi, sizi sık sık rahat
sız etmek istemem. B~na zaman 
zaman yardımcı Hizım clacak. Bun 
lan kolayca temin etmem için ... 

fliko çok müşl:ül vaziyette idi. rasında Gürcü askerleri de. ya:ıi gururla söylediği bu sözlerden ı 
·--- 1 sonra Başkumandana biraz daha 

J yakla~tt ve gizlice: 
' - Serdarım, dedi. Çok mühi:n 

bir şey ögrendim .• 

' 

- Casuslarmda mı. Tarihten bir yaprak : 
.............................. ·-··················-·---··--

Kara Halil, Mustafa Paşaya ka
Ji miktarda nüfuz etmişti. Onu, 
daha çok sihirlcmek yollarım ara
dı. 11ikodan ayrıldığı gece Başku
mandanı buldu. 

- Paşa, dedi, zatınızla çok u· 
zun konussam gerek .• 

- Anladım Halil, anladım .. Bu
günden sonra her istediğin olur. 
Emrimi yarın sabah bildiririm .• 

Sabah henüz ağarıyordu. Kara 
Halil, Gürcü elçisini çağırttı. O· 
nu, çadırmm bir köşesine çekti: 

- iliko, dedi, seninle çok ciddi Yalancı Peygamberler 
- Hem casuslarımdan, hem de 

yeni harpten .• 
J Mustafa Paşa, büyiık bir merak 
"<ı Ka~1 Halili dinliycrdu. Kurnaı: I 

- Söyle bakalım, ne var gene? 
- tılerin yolunda gitmesi için 

gideceğimiz yolu bilmeliyiz. 1ran 
l.arışıklığı durdu. Ordular yolu
muzda .. 

konuşmak istiyorum. 
- Emrediniz .• 
- Yok emir değil. . Snna söyle 

miştim. Eğer benimle anlaşmak, 

sonra da zengin olmak, anladın r.:u 
çok zengin clmak istiyorsan şimdi • 
bir şey .sormadan. ~cbn .a,._ -
diklcrimi yapars.n, 'Bu çlcdiklcrim 

Birkaç sene evvel Amerikada peygamber olduğunu iddia 
eden biri çıkmıştı. İki ay evvel de Yahudiligin Peygamberi, kur
tarıcısı olduğunu iddia eden bir genç idam edildi. 1 

esir taciri sözüne devam etti: 
- İran ordusu arasında Gur

cü as'kerleri de var .• 
Yahudiler arasında buna benzer bir vaka da 1707 yılında 

vuku bulmuştu . 
Dedi. 
- Bu mu mühim haber? .• 

l l'arih bu vakayı şöyle anlatıyor : 
- Peki ne yapmamızı istiyor-

un? 
- Harbe tutuşsak .• 
Mustafa Paşa güldü: 
- Elbette harbe girişeceğiz. 
- Fakat harp yerini tayin ge-

rek P<ışam. Bilirsiniz ki buralar 
artık Kafkas dağlarıdır. İnsanları
na da itimat edilmez. Davut Han· 
dan gelen elçi çok şüpheli .. Onu 
hep yanımda bulundurup kastları
nı anlayacağım. 

l'/I ustafa Paşa hiddetle yerin
den doğruldu: 

b::lki sana tuhaf gelecek. Fakat 
daha fazla söyliyemem. Dedikleri· 
mi yaparsan ve yaptığına inanır
s::-n o vakit daha açıl: konuşuruz. 

- Şimdi ne istiyorsunuz ben· 
den .• 

- İstediğim şu. Adamlarından 

biri hemen atlanıp hareket edecek. 
- Nereye? .. 
- Krala .. Bir de mektup götü· 

recek. Ama mektupta ne yazacak 
biliyor musun?. İşte en miıhim o· 
lan tarafı bu. Kral Davut, bütün 
askerleri ile İran ordusuna karışa
cak .. 

._ .. , .. oc <>du .. •ny ...... v~ ıauuıruc:- uu nanam, futsıtnut 

davasında bulunarak Kudüse azimetle vaki olan ilanatı Ü· 

zerine bu keyfiyet gerek buralarca vr gerek Avrupaca Ya· 
hudiler beyninde hayli telaşı mucip olarak her taraftan ge· 
len hahamlardan bazıları lehinde ve bazıları aleyhinde bu· 
lunduklan haber alınmakla merkum Sabatay Levi tarafı 
sadaretten Dersaadcte celp ile tevkif ve badehu Köprülü
nün Giride azimetindc kalei sultaniyede hapsolunduğu es
nada ayni iddiada bulunan diğer bir Yahudi Edirnede 
sadrazam kaymakamına müracaat ederek Sabatayın iddiası 
sahte olduğunu ifade eylemesi üzerine merl:um celp ile hu 
zum şahanede istintak edildi. 

-~lbette ..... - ısuncıaıı ne çııı:aT .. .oııoııy•" 

musun ki irlın ordusunda Giırdi 
askerler de vardır. 

1 - Fakat Serdarım, bu askerler, 
yardım istcdigimiz Kral Davidin 
c-dusunclan gelme erlerdir •• 
j - Kral Davidin mi? .• . 
1 

- Beli Serdarım .• 
- Mu .. tafa Paşa hiddetle yerin· 

den fırlad : 
- Elçi nerede? •• 
Diye haykırdı. 

- Ycksa bize pusu mu kurdu
lar? .. 

Sabatay, iddiasının vahi idüğünü itiraf etmesi ve mü · 
tcakibcn dini islamı kabul eylemesi ÜT.erine merkum sarayı 
hümayun bahçıvanl.ğında istihdam olunmuştur.,, 

Kara Halil, soğukkanlılıkla ve 
gülüm iyerek: 

- Yanımda Paşam .. 
Dedi. - Belli olmaz Paşam .. Her şe· 

yi iyice araştırıp on.dan sonra ha· 
reket etmek gerek •. 

- Osmanlı on:3usu ile harp mı 
edecek?. 

s~ Yahudi Peygamberi, Sabatay lıvinin macerasını bil· 1 

seydi, dinini değiştirip bir baltaya sap olur, idam sehpasını boy· 
lamazdı. 

- Urun 'ka ""rin başını .• 
- Bir zaman daha saklamak 

- Nasıl araştıracaksın .• - Niçin etmesin .. 

Karamazof Kardeşler 
Yazan: Dcstcyevsk i 

Çe,,ireıı: Hakkı Süha Gcz3io G1!" 83 ·~ı.:.ı.. 

Balta kalkıp iniyor ve adalet namına 
o uyanan baş düşürülüyor. 

Rişarrn hikayesi. milli rengi, seci
yeyi taş•dığı için dikkate layıktır. 

Biz Rusların da 'lcamçımız meşhur 

değil mi. Bir şairimizin yazdığı at şii· 
rinde bu insafsızlığımız ne feci bir şe
kilde görünüy~r. Her mısraında müji
ğin güzel gözlü atının suratına indirdi
ği kırbaçlar şaklar. "Çekemiyorsun ha! 
Öl fakat çek~ .. diye diye kır~ç kalkıp 
ıner. 

Çocuklarımıza da ayni muameleyi 
yap:nıyor muyuz. Kırbaç bizim adeta 
tlmsalimiz olmuştur. Okutmak için de 
ayni şeyi yaparız. Mekteplcriinizdeki 
terbiye sistemi budur. Halbrıki dünya· 
mn bütün ilimleri, bütün fenleri çocu· 
ğun bir damla gözyaşına değmez, Aliyo 
şacığım. 

Rengin fenalaştı. Muztarip gibisin. 
Susayım mı :ırtık? 

- Hayır, ben de bu iizabı duymak is
tiy:>rum, kesme! 

- Pekfüfi ... işte sana bir hikaye da-

ha ... Bunu ''Rus evrak mahzeni,. nde 
okumuştum. Vaka on dokuzuncu asrın 
başlarına doğru esaretin olanca şidde· 
tiyle hük:.im sürdüğü sıralara aittir. 
Bize insan hürriyetini veren Çar ya· 
şasın ! ... Eski ve zengin generallerden 
biri, içinde iki bin kişinin barmd ğı bü 
yük çiftliğine gitmişti. Maiyetinde ça
lışanların ruhu ve vücooü üstünde tam 
ve mutla'c bir sahiplik dava eden tipler 
dendi bu general. Kı:ıpısında bir sürü 
atlı ve b"r~aç yüz tane köpek bederdi. 
Bir gün çiftlikteki i~çilerinden birinin 
sel:iz yasındaki ç:>cuğu taş atarken, 
gözde köpeklerden birini yaraladı. 

General sevdiği köpeğinin topallcıdığı· 
nı görünce, sebebini sordu. Meseleyi 
anlattılar ve mücrimi gösterdiler. Ço· 
çuğu annesinin kucağından koparıp a
larak, zindana att•lar. 

Ertesi sabah, general, büyiik ünifor
masiyle atına bindi ve dalkavukları. 

misafirleri, maiyeti ile birlikte ava çık· 
tı. Çiftlikten ayrılmadan ~nce bütü n 
uşa'lclannr toplayarak onlara bir ders 

vermek istedi. Yavrunun annesi de 
bunlaru. arasında idi. Zalim adam ço· 
cuğun çır~ıplak soyulmasını emretti. 
Yavrucuğun korkudan dili tutulmuştu. 
Gık diyemiyordu. Koş! emrini verdiler. 
Çocuk koştu. Arkas ndan bütün köpek· 
!eri birden saldırdılar. Bir dakika son· 
<la, bedbaht parçalanmıştı. Söyle baka· 
yım Aliyoşa, bu herife sen ne ceza ve· 
rirdin? Kurşuna dizer miydin, dizmez 
miydin? 

Delikanlı, şaşk n bir gülLimseme ile; 
- Eveti 
Diye mırıldandı. İvan: 
- Yaşa, diye ha}'kırdı. Madem ki bu 

kararı verdin, şu hal::le senin de içinde 
bir Karamazo! şeytanı var. 

- Saçmalad m galiba ağal.ıey ! 
- Evet, ama unutma, ki dünyada 

adam:ı saçma da lazı~ır. Eğer müra· 
scb:t!;irl:k olmasaydı, dünya da ol:nı· 

yaca :tı. Ben n: dediğimi bilirim. 
- Ne biliyorsun, mesen? 
lvan, bir ruyada imiş gibi konuştu: 
- Pek vazıh olarak bir ~ey bilmiyo· 

rum ama, şimdi anlamak da istemiyo· 
rum. 

- Niçin beni üzi:yornın kcırdeşim? 
Aliyoşa bu suali içi parçalanmı~ bir 

halde sormu~tu. 
- Seni. sevdiğim için, seni Stareçlerin 

nüfuzu altında bırakmama!~ için söylU· 
y on:m. 

!vaıı smtu ve yiizü a:'ISızın karı:tı. 

Aliyoşa: 

isterim Serdarım.. Çünkü ondan 

- Fakat k:ırdeşim bu seninki C:üpe· 
düz Allaha isyan! 

Dedi. 
- İsyan mı? .. Hay·r, bu kelimeyi 

kullan:na. D:inyada asi olarak yaşanır 
mı hiç? .. Ben, ya~amak istiycrum Ali· 
yo~a. Cevap ver bana, açık söyle ... Kü· 
çiicük yumrugiyle göğsünü dö ... en bir 
yavrunun göz yaı:ları pahasır.a mesut 
olmak ister misin? 

- Hnyır istemem 1 
- insarl ğın bu saadetini, bu küçük 

ço:uğun k'ını ile el.le etmeğe razı ola· 
ca ~mı umar mıs n? 

A liyoşa, gözleri kıvılcımlanarak: 
- Hayır böyle bir şeyi de insanlığın 

kabul edeceğini ummam. 
- Aliyoşa, ham daha o:ı dakikanı 

verebilirsen, s!lna acaip bir şey göste· 
recegim. Bir ~iir yazclım: ister misin 
olrnyayım? 

- Sen, şiir mi yazdın? 
- Hayır, ben ömründe iki m•sra 

bile söylemi'i ad2-n değilim. Ama bu 
ş:iri d"!ll"rc. üm. Ezberimdedir .de. Sen, 
benim ilk okuyucum olacaksın. 

- Ba~tan ayağa kadar kulak ke"i· 
ti yorum. 

- Şiirimin adı ''Büyük Engizisyon
cu .. dur. Aptalca bir şey belki. .. Fal::ıt 
ne zararı var. Sana ckuyacağım. 

-s-
BUYOK ENGİZiSYONCU 

'Bt:rad1 edc~i görilş nokta"ındnn b 0 r 
mukad.:le:ne yapmak Hizım gelecek Ha· 

kuponu 
tarifesi 

\'akıt hem doğrudan 

;) n kcndı 1dııre ~ crınclt·~ 
kara cadde ıncte \:ılı; 
allınd:ı J\El'\lı\1.EVl>I:'°' 
11ün Burosıı cliJIC il; 
eder. (Oııronıın ırıdofltl 

daha çok şeyler öğre11; 
Belki de .. 

- Belki de ne olur·· 

nı cderl·z: Ô ';aklt ıJ;e (. 
sı dokunur. Yoksa ~ir fi' 
şin kesmek bizim içıl1 

tirir. ~ 
Mustafa Paşa, bO 

neşesi ile sarhoş bir 
Hiddetini çabuk testcitı ı 
J~alilin verdiği ha~e~ıe;d 
sıni memnun etmıştt· dl 
ve sadık adam, duf11'11 

y~r.du: il 
S b·1· . tl9\ı' - en ı ırs1n P 

tediğini yap .. 

Kara Halil, mühİtn ııı: 
lemek ister gibi :r,{ust• 
yüzüne baktı. r 

. d"l . ıni fi - Bır ı egın r 
- Bir düşüncem :, 

(Dt' 

s 



1 - V AKIT 30 IKtNCIKANUN 1939 

Bir Sivri Akıllının Maceralanı 

Abdülmecit devrınde 
- - -2 1- 2-2 _ _... 

Saray entrikaları 
v azan : Asım Us 
-28-

llbt DleauJiyetlerden dolayı anmak iltemiqi. Bu maksatla 
Viyana ile Berlinde teGebbilaler • Mahmut Pqa ul0-

::==~~::.: Ne var, Ne yok? 1 Raavo ve Tiyatrc;;=I 
Rusya ile İngiltere ve Fransanın 

müzalıeretue o.manıı devleti a. Balıklar Bir Denizin Telefona Cevap Veren Ankara radyosu 
rasmda bir harbin çıkmasını ar. Farkında Değil! Makine !)arkı, Çaldırıp çalgıyı, ' - Griftzen 
zıı etmiyordu. Siya.at vaziyet va- Balıklar Fransa ile tngıltere a· Amerikada yeni bir Alet ketfe. 30 • ı • 1939 PAZARTESi Asım • Kürddı hıcukAr prkı, G6)"' 
hamet. ~y~ıı edince Avustuıya rasın ·a deniz olduğunu bilmiyor dilmİ.<j ve Nevyorktaki telefon nümü başka, 5 - Griflzen As.ım Tak• 
Başvkılı Buol mutavassıt roliı la ı"daresi tarafından tatbikine baş. 12,30 Program. 12,SS Türk müzıAı sim 6 - Griflzen Asım - Gulızar pr· 
takma k . 1 rmıt· ·· pL 13 Memleket saat a7an, ajana, me. kı: Gözlerimdcq gıtmı)or. 7 - Grirt 

. ra ortaya atıl~. Babıilı. Bilmiyebilirler ve oraya ıelme· 1 nm~tır. teoroloJi haberleri. 13,10 - n Milılk zen Asım • Hüseyni şarkı: Mehtap 
nı.n sulh eartlannı llrıye sUrdU. dikleri için, avlanmak tehlikesin- Bu, telefon çaldığı zaman, aça- (Karışık program - pi). 18,30 Prog- <lıılgın dıılgın 8 - S. Pınar - Kürdill 
Vıyanada kongre toplandı. Av • ı den de kurtulurlar. Fakat, Manı cak kimse bulunmusa, insan ye. ram. l8,3S Müıik - Dans pi. 19 Ko· şarkı: Ellerine kimler yakdı ıuna, 9 
ruvayı tatmin ve Çar Nikolayı . . . . d"kl . i . t rine konutacak bir llcttir. nuşma (Doktorun saati). 19,15 Türk - Rakım • Kürdıli şarkı: Demedim 
temi ksad.i ı M · denızını bılme ı erı çın cenup an müzlli (Şehnıız faslı). 20 Ajans, me- hiç ona kimsin, ıo - Kemençeci Va-

B b 
~,ima day e k ençlıkof ve cı"male yaptıkları seyahatler.de ti Mesela, yazıhanesinden bir a hu ra .. ..+ 1 :ıı d teoroloJi haberleri, ziraat borsası (fl- sıl • Kürdili hicazkdr s:ız semaisi, 21: 

Lo d Str
a t!sırdn auhrarıa.sor" 1ti".1

1
P trlanda •ah "ıllerindcn ve İngiltere· müddet iç;n uzaklaşan bir a am, 2015 Til k il fıtt (Ki .. lk r a o un m a c e ı e " b kin · b yat). • r m z e 115 protr Memleket sıı:ıt aynn, 2J: Konu!!ma 

bozul n tan 
1 

b .. yU·k nin yukarıs ndan d~laşıyorlar. Bu telefonun başına uma ayı 1
• ram): ı - Tanburl Cemil - lst:ıhan hukuk ilmi yayma kurumu, 21 ,15: 

d 
1 
~ not bl1:1ği8: u:.ıın. :trdil 3u.et'e yollarını uzatıyorlar... rakıyor. Kendisi orada yokk~ peşrevi. 2 - Zahıırya • lsfııhan hes- Eııhıım, tRhvilat, kambiyo-nukud borc:: :elife 1 n 

1 
erı 8 h · Ali.nlcrin tetkikine göre, bu, telefon çalarsa bu makine. elinı te: l.eyli ıülfiln dilimecouo. 3 - sası, (fiyat), 21,30 Müzik (rııd)o or-

i k
ul e.br~dlo uyor ve arp hayvanlardaki ıevki tabiinin ne:sil uzatarak telefonu açıyor, aranı. Kadri efendi • Neva aAır semai: Sev. kestrası ,er: Praetorlus(, ı - J. Ha· 

ger a ıyor gı ıy . . d il · ı lan kimsenin orada olmadığını dl bu ıönOI senl. 4 - İsmail dede • yon - Seroni re Majör, Nr. 31, 1765 
len ne&ile geçme sın en erı ge · raftan ·· Neva ..nrilk semııl: Ev ıonca dihen. ı 

Fakat Lord Stratfort tstan _ mektedir. Vaktiyle, çok eski de- söylüyor ve diğer ta soy. ,,.. • il yazı mış a) Alleıro, b) Adagio, c) 
• 

1 
nleri dinliyerek, gramofon 5 - Basri Oner - Ney taksimi. 6 - Menuetıo • Trio, ç) Final, Moderato 

bulda sefirler tarafından bu tek. virlerde, İngiltere ile Fransa bır ene . . . I İsmail dede • Acem aşiran atır se- mollo, Richard Strauss, Süit al be-
lifin kabul edilmesinden sonra tek kara parçası idi. O .devirlerde· pl&gı gıbı, kayde~ıyor. w mal: Ey lehleri mllL 7 - İsmail de. mol majör 13 nefesli sazlar tein, op. 
Reşit Paşa ile gizlice kontJ3tu. ki balıklar, mevsimi geldiği ıa· Telefon~ .8~!bi ~eldi!!1ğmza 

0
- de - Acem •tiran yürilk semai: Ne 4, a)Preelild b> Romans, c) Guot, 

man Atlaa Okyanuıundan fimal man. makıneın ıgnesıni pw • havayı balı. 8 - .Emin ala - Acem c> Enlrodüksyon ve fili, 22,20 Müzik 
Rus Can Nikolanm ıahsl düş. .'. 1 ilt · zerine koyuyor ve kendisi yok. aşirıın saz semaisi. 9 - Reşat Erer - (ekamn sololar pl.), 22,30 Müzik (kil 

lan İngiliz --•iri tlak denı.nne geçerlerken, ng ercnın . . k 1 O ~' ski h manı o ııK:.L mu a . . 
1 

Bu iin ken telefon edip söylenen.teri dm. Keman ta s mi. ı - uç e ser al cllk orkesır2 ·şef: Necip Aşkın), 1 -
bu işi bozmak ve Rusya devleti· ıımalinden dolaprlarm I· ı . tilrküsil. A ·Yabandan geldim yaban· J. Sırııım - Dynamlden • esrarensfı 
ne müttefik orduları ile birlikte de, Manı denizi gibi daha kısa bır liyor. ,, dan. B - Yine yol vermedi aceın dal- vals), 2 - Humphaires • Pierronun 

kı • Bu alet Nc,-yor:;taki iş auam. 
bir darbe vurmak istiyordu. Lord geçit olduğu halde, balı •. r. van:

1
• lan. C - Yinede luıynadı çoşdu dal- veda (hıızin ıerenııd), 3 - Hanı 

~ lan arasmda çok ra::a...t gör. ı t 21 M ı k t saat •"·arı 'l s f k · Stratfort Reıit Papyı kendi nok. tiyle eedatlannın takip etti11• yo u 6 "'"" ıırın atı. em e t il • ••ay • ana son de a olara senı sev-
mü.ştür ve her ticaret evi bir ta- konuşma. 21,15 Esham, tahviUlt, kam· dıjliml sö1·lilH>rum (,·als - bo'lton). 

tal nazarına getirmek için ŞU yol. takip ediyorlar. ne almaktadır. biyo • nukut borsası ((iyııt). 21,30 ' - J 11ann Strnuss - r.uzel ılkl!ahar, 
da bir mUtalea ileri ıürUyordu: -o-- Mfi:ı:lk (Sonat) CPllo: Mesut Cemil - (vals), 5- Siede-llkbahar melodisi, 

En Çok Hangİ Meslek Za Piyano: Cemal Reşit. ı .. Van Beetho. 6 - Fuçik ·Hülya, 7 - Bonch elli. 
- Viyam.da tertip edilip Pe - Erbabı Yatar? Şaheserle Ne man ven - Cello sorıatı (sol minör, opus ı.a Gioconda (operasından sar terin 

terabugla Babılliye tebliğ edilen bir • Meydana Gelir? 5, N. 2). Adqlo sostenıto ed espres- dansı), 23,15 llii:dk (cazbant), 23,45· 
nota Rua hWdunetl tarafmdan Bu, tngilterede yapılm 1 ıs- Bir Amerikan l.limiin yaptıCı slvo. Alleıro mollo piu losto presto. 24 Son ajana haberleri ve yannkl 
telkin edilmiftir Ruayanm VL tatiıtiktir. Şüphesiz bizim memle· tetkikata göre, edebi pheserlerln Rondo (Allesro>. 21,55 !ılilzik (0- proıram, 
yana aeflri olan. Kont Boel ka. kete g5re bir fark gasterebilir. Fa _, pera aryaları • pi). 22,15 MOzik (KO- fh N--!I 
ym biraderi M&yendorf b~ lete kat, esu itibariyle bir f~~ir. verdi· çoğu. muharrirleri 45 yqına a~· çük orkestra_ Şef: Necip Aşkın): ı - Dünyayı tiyar eu& 

mtudm Wr rol o)'IWDJltır. Kont fi için faydasız da degıldır. mcden yazılmıştır. Bu~ son Uncke - Emine <Mısır seren dı). 2 - 1ıtila Edecek 
.ooeı .ın 1.~~vJ11.1 ue vı::ıu.a.ııu-ı .......... ~ 4 ... 0 • .ı.. ....,htelif mesleklere ra romancılar, piyes muharrirle- Tschai!·ovsky - Melodi (Opus 42; No. Bir çok memleketlerde cloğu
b,. feda edilmek Uteniliyor. Şu menıup kimıeleriıı vasati ömürle· ri ve pirler iyı eser veremlyor. 3). 3 - Eine11 ·Bir umanlar blr tı- mun azalmuma mu.kabil ölümün 
halde Viyana notumı kabul et. ri ıaıterilm!ıtir: 1armJf. l Pn Tardır- CClta• •tenDesaosu). ele uaJdılı prwmektedir. Bu au. 
mek Babılll için bir fellket ola. Rahip: 71, avukat 70, çiftP ot, Yfııe bu .f8tatı.tfkte en ook .._ 4 - 1c•-.. • ı..-. ..... d .. ı - retle her memlekette gittfkoe ih 
caktır.,, birahaneci 66,5, bankacı 66, artist tılan ldtapalrm, mubarrlllrl J'& ~~ -~:=r:•:!:~ tf~ nea1Jn eberiyet tepil -: 

Lort Statfort Retlt Pqanm L 63, ocak ıUpUrilcU 62, doktor eı. 37 ,..mda iken, yahut ta '2 ya· opentfndea polparl. 13,15 Mllslk cefi eııdi§eel duyuluyor. 
'kll hocası leli. Onun maharetle muharrir 60, denizci 50, bademe tıDd& iken yasıln'llf oldula 1p • CSenfonHr pJiklar). 23,45. 24 Son• Bunda, filpbesiz tıbbm 1ıOJtlk 
döktUftl dile Reelt Pqanm kan- 58, fotoirafçı 56, JdSmOr madeni ret edillyor. Jan11 haberleri •e ranııtJ Pl'08J'Am. bir roltı vardır. Aarmmd& bir 
mamam mllmkUn defileli. Fakat itÇisi 55, lehimci 54, aktör 53, ber- .. .. .. • 5$ Ctu2t .• yyaaıi çok hastalıklara çare bulunm111-
bu notayı dofrudan c1ofruya red- \ler 52, dükkln çırağı 48, ıcför 30. V enuau Begenmıyenler t tur. 
detmek te doğru olamudı. Bir Hayalet Avcuı .Aaırlardanberi kadm gilı.elll. Ankara radyosuuun İstatistiklere göre 1880 lme-

tadil~t istemekle maksat te. Hayal avcıları her memlekette ğinin timsali olarak Vds gös. lı Jlrlnkİ programı ıinıde bir senede 10 l>ln kiflde 20l5 
min olunabilirdi. mdır. Fakat hayalet avcılarının terillrdi ve eski Yunanhlarm bu kiti ölürken 1900 d& bu rakam 

(Det1mnt '107') · r truanacağı yer her baldo he- güzellik iliheleri bllhaaaa u.nat 1 SALI· 3M-93t 182ye,1930dada114 e dölmDt-
------------------ ~e: hemen yalnu tnıiltercdir. dünyasında Jdeal kadın gbelliit tUr • .Amerikada "8 1880 de 198 

MalQmd ki tngilterede perili sayılırdı. f U.JO proıram, 12•35 Türk milzill, olan bu rakam 1930 d& 1l3 ttır. 

~rileri: 

~~TCJLCENBi 
' 11 libl zatülcenbi de tanıyanlar çoktur. Akcilerl kapla

• llaaı tUı.bından ileri ıelen bu butalıkla da mikroplar ite ka'lart nıikropsuı da olabilecelini Jddia etmişlerse de 1•
'-a.ıa ler aksini lıbat etmtıUr. Hatıl Tarditten adını alan ve 
~ 1ap~n fiddetli tazyikler, şiddetli vurmalar, tiddetll 
~ Uer1 ıelea aalillcenbilerin blJe mikropla alAkalan ol
lllt t lleUceal meydana çıkmıfhr. Şu halde bu bastahfın 

de ldarı \'ermemek için söJüs üzerine herhangi bir harici 
'-a ....:nllrnalıdır. 1 
~ "-tı..1• kuru Te sulu olmak ilıere ikiye ayırmışlardır. Bu 
t ... lab ~Bunların da baaı tekilleri vardır. Fakat bunlann 
.:-""il 0~1l kadrosuna ıtrer. Biae bunlar klfidlr. 1 

• lfaa cllz'l harareUe baaan ayakta ıeçirileblldW ıü-
taııtın böyle hafifçe ayakta ıeçivermeai uzvi1etln 

~4- 4-baiıı bir ııur. Her ıaman n her yerde söyledilimiı 
d..ııı. blrıe b~JeUn mukavemeti önemli bir rol oynar. Bununla c.,.,. cl..aı l' lethia konduktan sonra ayakta ıeçinnele 7elten-

ta..... · ""ldir rn i;!. cltite • ..... nkü böyle mukavim ıörilnen bir uaviyet ba· 
..:,.__~:-: 1tl uzatabilir. O zaman tehlike kendin! 16aterir. ~ 
: :"'l't ite .,.:aan sauırree ile beraber yürür; baaan da utiirree-

4- "alt l'llır, Bunun doJrudan sotnıya kend1 kendine işe 
Cfl.ı. ldll'. Fakat böyle işe baflı:yaa utillcenbilerden pek 

"•l'eını • dalı ne balJı olduklannı anutmamahclır. HattA 
' •tuıcı: ilen lidilerek aalOlcenbi buan nrem baflaDllCI 
~llbl l'l de TakJdlr. Daha dotrusuaa s6)'1emek lbım

ltaı 1-TabJanada dalma eller ftNlllfnl 86z6nllad• 
~ llldsl'. B6J'le dClfOnceler, daba 1l1ado sulu cınb.\
~lb. ..:-· Sala ntGlcenbllerde de ban oetftleri Tardar 

~ ~ kon klrU renkli derler. BmıJana ,O.terdik· 
~ et. IOllQ • IGre icap eden tedbirler ahnabllmekle beraber, 

..._. ..._.:•11n edilebilir. Yanakl .. 11mııda da utdl
d&luu ,., tedavlılnla neye ballı oldatunu an· 

' . ... , .... " DB. NBCABTTIN ATASAGUN 

ur • Buglln de belki aanatklrlar L PL l3 Memleket aut ayan, ajans, 
şatolar çoktur. Halk ~u ptolarda da öyle Fakat. doktorlar meteoroloji haberleri, 13,10,14 Mil· Fakat, lnAnaln gittikge daha 
dalma bul bayaletleruı dolaıtı&ı· rasm , • • sik (operetler • Pi.) 11,30 Proıram uzun ömilrlil olan memleket di19 
na ınamr ve memle'Jretin birçok VenUı U hıç beğenmiyorlar w 0 ll,31 llllslk (sont • PL> 19 Konut Macariatan g&terilmektedll'. 

erlerinde mefhur perili fAtolar vUcuttekl bir kadının sa.ilam btln ma (Tilrkl)'e postası), ı:J,15 TOrk 1880 de 10 bin Jdıide 388 'ktp 
Y yeli olamıyacağmı 8lSyltıyorlar. mOılll. <Fasıl beyeıt: Şattaraban ölürken 1930 da bu rakam lm5 e 
vardır. 1..:-k 1 bir Mesela, doktorlara gare, Ve- faslı), 20 Ajana, meteorol.'>Jl haberle-

Bundan uu aç ay evve dilpıu,tilr. 
ı ilt 

cridiyor ve. n"is'Un göğsil çok dardn-, bina. rl, ziraat borsası, (fiyat), 20,15 Tilrk 
Franaız nı ereye •· • h · • 1 ri d lnkı .... ~ ede. müzili, Okuyanlar: Semahat özden· 

Şa 1 il den temizle enaley , cıger e e av--
- to an per er • . . d kto 1 ses, Mahmut Karında,, Çalanlar: Ve-

• ·· erime alıyorum diye ilin memlştır. Sonra, yıne 0 r ara cfhe, Reşat Erer, Ce•det Kosan, t -
~yı uz ' göre. VenUs'Un omuzlan pek dU. Altuni udo rast cedit pefrevl, 2 -
ediyo~.. __ ,_. 1 inde biri M şUk tlş ve kollan beden hareket. Refik Fenan - Mahur şarkı: Bir ntte 

Perilı pto m.ülP er n · . · k k d 
. d k" b damı -toıu lenne lüzum gösterece a ar yarat, 3 - Glriflzen Asım • SUllnAk 

Frank iaının e ı u a :ıı--

na çağırıyor. Ondan ıoııra diğer 
ptolardan da adama davetler yağ· 
maya baflıyor. Hakikaten, M. 
Frank, girdiği ptolardarı hayalet· 
teri kovuyomıuı ..• 

ŞUpheais bu, o hayaletleri g8r· 
düklerini zanneden lngilizlerin ru 
bundaki bir detipklı1rten ibaret· 

tir. 
Kadınlara Karşı 

Muvaffalayetin Sım 
Nedir? 

Bunu her erkek kendine göre 
bulmaya ça111u. Romanlarda tUr 
lll tUrlil anlatılır. Fakat, acaba 
tecrü'bell kimseler ne söyliyor • 

lar? 

Eiiefenceli köse : 

SOLDAN SAGA: 

YUKARIDAN ASAGJ: 
ı - t'ıkOdardan sonra ıelen iske

le. 2 - Bizi doturana nrdiliftıia 
isim, Letonyanıo merkui. 3 - Re· 
sım yapan. 4 - Elhtlki et, hır ıeyiıı 
lezzetine bakan. 5 - G6ze carpan 
bir renk, konuşurken birisine JAOa 
dokunmL & - Ayı )'Uvaaı, bazı mem
lekeUerde insanlara imtiyaz bahşe
der. 7 - iskambil birlisi, eY. 8 -
Binilen bir hayvan, içki ile yenir. 
9. - OkllıOn midesi, bir nota. ıo -
Lanete ujramıf, fark bududumuzds 
meşhur bir daj. ı 1 - En kısa zaman, 
oldula ılbl, taba blr IOl'IU edatı. 

DUnkU bilmecemizin 
halladilmif şekli 

SOLDAN SACA: 
1 - lluatafa, kL 1 - Emine. Ur. 

3 -Ajans. 4 - Maalesef. 5 - Esrar, 
er. 8 - Dua, mL 7 - Feaer. 1 - Le

ALEMDAR SINEMASI 

iKi FiLM 

2 -Ariaonabil • 

TURAN TİYATROSU 
(Bu ak111111J 

Cemal Sabır ••arka. 
daşları anuyU uınumt 
üzerine Öpeyim a)'Ü· 
lannı. Büyük pl)reı 4 
P. yeni varyete nu. 

mıralan. 

1-2 3 sah ıecelerl Hamiyet Ytlce_ 
aeı •e arlwtdaflan Cemal Sabir, la
mall Dllmbllllil blrltkte. 

HALK OPERETl 
(Bu ••ff) 

MODllEN KIZLAR 
!udn ıe d• Mıtl•• 

Baılram tlilnlul mallnılenlı bllfflt 
pregram .. ti., dtı 

1 Bir roman kahramanı olacak 
kadar, bqmdan kadın maceraaı 
~§. url bir Don Juan ol~&lc: 
la tnammıt Güzel Brununel ısmı 
verilen bir adam kendisine aoruJ. 

1 
duğu zaman bunu f(Syle anlatı. :d.•k. 9 - Dua, lpls. ıo - Askı, ----

0
-

1
-
0
-m-----

yor: 
1 _ Kadmlara karşı muvaffak 

YUKARIIDAN A$AGI: Eaki Sellnik valial Hum Pqa 
1 - Mehrned, orada. 2 - Um, A- damadı Jtilyoa tahllli19 doktoru 

sur, Us. 3 - Stıara, lalı:. 4 - La, fe. Nuri vefat etmiftir • olmanın BUT! mı? Gayet basit: 
1Hisnıetçilere düşes gibi muame-

................ ~••••••••m•m•al le etmek, düşeslere hizmetçi gi. 
ı~L ... 

ı - SiddeUI ıolıılı: yapan kış. Ul. 
2 - Ekmek yapılır, peypmberlerin 
orta)& altılı fikir, aşmak fiilini itle
)en. 3 - Zi)·an, boyuna sanlan py. 
4 - Kıymelll bir la~. ruınca ı. 5 -
Ala bakan adam. 6 - Fransanın Ak • 
denizde meşhur bir ellence tehri, 
tahmin, dansedılen ellence 3 eri. 7 -
Durııun. otlak. 8 - Fazla alet yapan 
bir hastalık, ~ocuk doğurtan, en kısa 
zaman. 9 - Bir edat, temiılık hasta· 
ın. ıô - Bir Ağırlık ölçüsü, saadet, 
bolluk. 11 - Arapc:ı su, Hlnl hüküm
darlarına verilen isim, ecdaL 

S - Ermeni. & -As, ini,. 7 - Aljen, 
Ense. a - .... r. ur, is. 9 - Km, aza. Cenazesi bugUn 'kaldınlacaktır. 
ıo - AJwrmak. Allah rahmet eylelin.. 



ma.çıncwn birglfrünii.ş ve seyircıürrdcn btr gnı, 

B~~ök.tc§l~ ~~yk.©~QJJ 41 CI o Y~IFild 1 k 
Topkapz lstanbulsporu, Vefa da Sülegmanigegi kazandı 

Topkapı 2 - istanbulspor O Beşiktaş 1 - Beykoz O ~~~ Ve a 6 - Süleymaniye O 
Vefa: Azad - Vahit, Saim -

Sefer, Lütfi, Süleyman - Necip, 
Abdüş, Şükrü. Sinan, Mehmet. 

Süleymaniye: N'edret - Ruhi, 
Danış - lbrahim, İbrahim, Na. 
im - Sabri, Süreyya, Muzaffer, 
Raif. 

Hakem: Feridun Kılıç (Eyüp) 

Her iki takım sahaya çıktığı yorulmasından da istifade eden 
zaman Süleymaniyenin. on kişi Vefalılar hücumlarını sıklaştırdı 
olduğu görüldü. la.r. Ve Abdwı arka arkaya iki 

Birinci devre başladığı zaman gol kaydetti. Bunu Mehmedin 
Vefa derhal hakimiyeti ele al • dördüncü sayısı takip etti. 
dı. Hücumlar birbirini takip et. Şükrü Vefn lehine verilen bir 
mekle beraber, hücum hattında penaltıyı kaçırdı ise de biraz 
bazı oyuncuların beceriksizliği sonra beşinci Vefa golünü kay. 
gol kaydına mani oluyordu. dederek bu kaçırdığı fırsatı tela 

De>Te ortalarına doğru Vefa fi etmiş oldu. 
lehine verilen bir frikik cezasın.. Devre sonlarına doğru Mehmet 
dan Lütfi Vefaya ilk golü kazan, altıncı Vefa golünü de knydeL 
dırdı. ti. 

Oyun Süleymaniye yarı saha • 
smda oynanıyordu. 

Bu hakimiyete rağmen Vefalı 
lar gol çıkaramadılar ve devre 
1 - O Vefa lehine neticelendi. 

İkinci devrede Yeşil beyazlılar 
hakimdiler. SUleymaniyelilerin 

Futbol dünyası 

Bu suretle Vefalılar maçı 6-0 
gibi büyük bir farkla kazanmış 
oldular. 

Vefa, dün birinci devrede hil. 
cum hş.ttının beceriksizliğinden 

birçok fırsatlar kaçırdı. Fakat, 
ikinci devrede beş gol çıkarmak 

matem içinde · -----------.. -············-············ 
delar -~ o ---· ' u •• 

Fransızca Oto gazetesi, her 
futbolle alakadar kimseyi ve bu 
meyanda bizleri de fevkalade te 
essüre dü.:ıürecek kara bir haber 
veriyor: Sinıdelar öldü!. 
Dünyanın en müthie onbiri sa_ 

yılan meşhur "Vimdertim,, in 
nfızımr, üstadı, yıldızı santrforu 
Matyas Sindelan tanımıyan var 
mıdır?. Büyük şöhretini duyma. 
mış, takip etmemiş, kendisine 
gıyaben hayran kalmamış fuL 
bolcu tasavvur edilir mi? üste . 
lik bu fevkalade kabiliyet bun . 
dan on sene evvel memleketimi. 
z.e de gelmiştir. 

O zamanlar dünya futbol pi. 
yasasında Şafer diye başka. bir 
"harika., yı seyriçin Taksim sta. 
dına gidenlerimiz. diğer zayıf, 

uzun burunlu, sarı seyrek saçlı 

bir genç futbolcuya daha alaka 
ile bağlanmışlardı. Filhakika bi
zim çocukluğumuz devirlerinde 
aslen Macar olan Şaf er, "futbol 
krnlr,, tesmiye edilecek kadar j_ 
leri bir beynelmilel şöhret ta~ı . 
yordu. Fakat bu eski yıldız sö -
nerken, başka bir yıldız doğmak 
ta bulunuyordu. Bu Sindelardı. 

Bu son on sene jçinde Sindelnr 
kadar yüksek ve müstakar kalL 
tede bir futbol kıvamını tutmuş 

ikinci bir futbolcu gelmemiştir. 
!ngiltercde, İskoçyada, ltalyada 
velhasıl dünyanın dört bucağın • 
da en müşkülpcsentleri yüzde 
yüz tatmin etmiş, futbol ve san.. 
trforluk tekniğini malum ve meç 
hul tekmil inccliklerile bilen ve 
tatbik eden bu müstesna futboL 
cunun fut bol için belki geçkin. 
fakat hayat için çok genç bir ya. 
şmda feci ve elim bir şekilde ter 
ki hayat eylemesi cidden acına . 
cak bir vakıadır. 

Fazla vatanperver olduğu mu. 
hakkaktı. Avusturya toprakları_ 
nın Alman Jstilasına uğramasi. 

le ne kadar sarsıldığını anlamak 
için çok sevdiği futbolden soğu
masile ölçebiliriz. Alman idare -
cileri avuçlarına aldıkları bu 
mühim varlıktan bile bile f era. 
gat ettiler. Sindelar dünyanın 

kendisine gıpta ettiği bir zaman 
da Alman milli takımında hakkı 
olan vazifesine çağınlmadı bile .. 

Ve büyük bir aşkla bağlı bu -
lunduğu, bütün hayatını vakfet. 
tiği ''futbol., de şöhretin, muvaf 
fakıyetin, şerefin bütün şahika. 
larrna eriştikten sonra bir rüya 
gibi sönüp gitti. 

M1waklw.r Ekrem Talıı 

İstanbulspor: Orhan - İsmail, Topkapı: Abdülkadir - Hri~. Beşiktaş : Mehmet Ali - Hüs. Beykoz: Safa - BurJ:ıııP }' 
G • 

Hasan - Tarık, Nejat, İhsan - to, Salfıhaddin - Sadettin, Hak. nü. Taci - Ziya, Feyzi, Bülent - hadır - Mustafa, Halit, ~ ...., · 
Burhan, Nuri Bosut. Salahaddin, kı, Vecihi - Salahattin, Ziya, Hayati, Rıdvan, Bedii, Şahap, Turhan, Hakkı, Şahap, llı liıı.;a 
Samih, Adnan Akın. Osman, Tahsin, Hamdi. Eşref. bit. l)· • 

IJ>c o, s Hakem: Şazi Tezcan 
Kadıköy stadında oynanan ilk lstanbulsporun hücumile başlı 

müsabakada, son kararda en zL yan oyunun ilk on beşinci daki
yade müteessir olan ve bu yüz. ]tasına kadar lstanbulsporlular, 
den mütemadiyen yenilen 1stan. hakim oynadılar. Müsait bir çok 
bulspor klübü dün de, - bazı pozisyonlarda gol çıkaramıyan 

elemanlarının bir kısmı iade edil !stanbulsporlular yavaş yavaş yo 
nıediği için - Adnan Akından rulmağa ve bu arada da Topka. 
sonra Nuri Bosutu da takımına pılılar oyuna hakim olmağa baş. 
l<oyarak iki hakemli bir on bir ladılar. 

kurmuştu. Ve bu arada da Topkapı Hak. 

suretile bu farklı neticeyi elde 
ettiler. Süleymaniye takımının 

on kişi oynaması ve yorulması, 
bu kadar çok gol yemelerine se. 
hep oldu. 

kı vasıtasile .ilk golü yaptı. Bu 
golle açılan ve !stanbulspora na. 
7.aran daha toplu ve müessir hü. 
cumlar yapan Topkapılılar çok 
uzaktan ve kalecinin acemiliğin 

(Devamı 10 wıcuda) 

llakcm: izzet Apa7' (Galatasaray) 
Şeref stadında ikinci maç; Ga eden hakem nihayet gol };&' 

Jatasaray - Fener karşılaşmasın. da ısrar etti. , 
dan sonra haf tanın en enteresan Devrenin son dald1'~~ 
ınüsabakasr olan Beykoz • Beşik Beykoz bir ikinci gol tcııtı 
taş maçı idi. ha atlattı, kale önünde l> 

Oyun Beykozun soldan yaptı_ kafaya dolaşan top nihll)'' 
ğı bir akınla başladı. Beşiktaş lnra takıldıysa da bakefll 
muavin hattından geri dönen top taşlıların yaptığı favul d 
derhal sarı siyah nısıf sahasına le bunu saymadı. 

)q 
, l!CI 

girdi. Bu arada soliç Şahap kale İkinci devre, BeşiktaŞıtlfı ' ö 
ağzında topu havaya vererek mü larile başladı bu sıradn \ ·~ Y 
him bir fırsatl kaçırdı. Akabın _ yüzde yüz bir gol poıic) ~d 
da yapılan bir Beykoz hücumun yakaladıysa· da Beykoz Jış; G a 
da da Mehmet Alinin elinden nin güzel bir plonjonile ıı~~ ibıııı .. a 
kaçırdığı top bu defa da Beykoz. geri döndü. Bun.dan soJlT', \ \in 
lu Turhan boş kaleye atamadı. kikalar cidden heyecaD11 

Müsabaka mütevazin bir şekil siyah beyazlıların kurdtV 
de cereyan ediyor, iki taraf da, kı üstünlüğe mukabil 13' 
gol vaziyetlerini kaçırmakta bir. lar mağlllbiyetten kurtı: 
birlerile adeta yarış ediyorlar_ çin büyük bir gayretle ç~ 
dı. sa da vaziyeti değiştirıJl 

Beykozlular devrenin ortasın . vaffnk olamadıkları içiJI - v--·~·---.. ~ . .,,. <u~ 
, meğe başladılar. 29 uncy.Jlakika- tirdiler. , ~ 
. da Beykoz aleyhine olan korner lzmirde Lik MaçlB ~Ilı. 

Dünkii mii1ıim nıii.saba<1a 1uık em Tarı], ve ~T~i taraf ],'l(lpfan1arı 

de sarı siyah kalesinin ::>nü ka- ~ 
rıştı. bu sırada ileri fırlamış olan Bugün yapılan lik xıınÇ t 

Hüsnü bu kargtı.Şalıktan istifade nizami takımla sahaya çı r'. •o 
ederek güzel bir kafa vuruşile Yamanlara Dcmirspar ~O 
müsabakanın ilk ve son golünü galip gelmiş ve Ateş W h <I 

- ..rl 'lt;-
Beşiktaş lehine atmış oldu. · tek sayı ile Üçoku ycı~ •e 

Bu gole Beykozlular itiraz et. Bu suretle DoğansP" ~dı. 
le b' 

tiler, yan hakemlerine müracaat şampiyonu olmuştur. 301 
1 

~f tr 
~ayrl'U:edeıreneır a ıras on <dl a ~ 

Muhtelit takım Şişliye yenil.o ~· 
Ankara lik maçları 

Ankara, 29 (Hususi) - Anka. 
ra lik maçlarına bugün de devam 
edildi. llk müsabaka Dcmirspor_ 
la Gençlcrbirliği arasında idi. 

Çok enerjik bir oyun çıkaran 
Gençlcrbirliği takımı kuvvetli ra 
kibi karşısında hiç ezilmeden 
1 - 1 berabere kaldı. 

Arnavutkög Bozkurda galip geld1ıd .~ Kur t uluş l a berabere ka ~ qııl~ Pe'ra 
suıd :ı c· 

İkinci maç Harbiye - Ankara. 
gücü müsabakası idi. İlk devre 
j - 1 beraberlikle bitti, ikinci 
devrede Güç kalecisinin bir ha. 
tasından istifade eden Harbiyeli. 
ler ikinci bir gol daha atarak mu 
sabakayr 2 - 1 kazandılar. 

Dün sabahtan itibaren Taksim 
stadyomunda gayrifodere klüpler 
arasındaki müsabakalara devam 
edildi. 

llk olarak yapılan Kurtuluş i.. 
le T. Y. Y. '.K. B takımları müsa
bakası, O - 1 Kurtuluş aley -

Stadyum kupası 
Bayramda yapılacak mühim maçlar 
Kurban bayramı tatillerinden istifade edilerek şehrimizin üç 

baş klübile, gayrifcderelerden üç kuvvetli teşekkül arasında bir 
futbol müsabakası hazırlandığını evvelce haber vermiştik. 

Stadyum kupası ismile yapılacak olan bu maçlara Galatasaray 
Fenerbahçe, Beşiktaş. Pera, Şişli ve Kurtuluş klüpleri iştirak et. 
mektcdirler. 
Karşılaşmalar lik maçları nizamnamesi dahilinde puvan usu. 

lile icra edilecek ve en çok pu van kazanan takım - averaj u. 
sulü de nazarı itibara alınarak - stadyum kupasını alacaktır. 

Taksim stadyomuru:Ia yarından itibaren başlanacak olan bu maç 
larm programı şöylece tesbit edilmiştir: 

sı kanunusani salı 

hine, Galataspor - ~işli B ta
kımları maçı da 1 - 2 Şişli le
hine bittikten sonra birinci ta
kım karşılaşmalarına başlandı. 

Şişli - Muhtelit takım 
Suphi Baturun hakemliği ile 

oynanan bu müsabakaya takım. 
lar şu kadrolarile iştirak ettiler: 

,Şi§li: Armenak - Alber, Vlas 
tardi - Agop, Yusuf, Marta. 
yan - MuhbinJan, Haçik, Sul. 
dur, Nııbar, Dirmı. 

J!uhtelit tak"tnı: Hristo - Dra 
go, Keç - Muzaff cr, Palkıalidis, 
Toto - Mehmet, Stcfanidis, An 
drcyadis, Yorgo, Vcno. 

Şişlinin sıkı hücu.mlarile baş -
layan oyunun beşinci dakikasın. 
da. kırımızı siyahlılar bir penaL 

tı kazandılarsa da . ( 
dan istifade edem~1• t 'il. ıq, 

Şişli tazyiki gittık~; q ". 

20 inci dakikada suıd ' ~ 
't "tllı tan attığı şut muhtel! ııJl e 

takıldı. Dc\Tcnin b1?1d,,,., 
ki kısmı yine Şişlinıll • 
tında fakat netice dCı.ı 
geçti. ~ 

İkinci kısmın b:ı.şl ç~ 
dan ortalanan top ~~~ 
bir kafa vuruşile Şb 
golünü çıkardı. ~ 

18 inci dakikada v r 
Ü .. •• eayısJtll ,r. nm çuncu . ti ;ıv 

O - 3 lük galibıye ~ 
Şişli bundan sonra )~tt 
dan istifade eden jo t? 

(Devamı 

Saat 12: Galatasaray . Kurtuluş. hakem: Refik Osman, 13.45 
i Şişli • Beşiktaş hakem Nuri Bosut, 15,30: Fener - Pera, hakem: 

!inde'lann dahil olduğu nıc§1ıur "ırwıtlerlim,. (soulaıı saiJa rloğ. 
a) Virlel, Ilaroat, BiJ:mı, Sindclar, Shwnal, Vagııcr, Çisar. Plnt. 
•er, (rönıelenlcr) Sesta, Zişık, .'foııi~tek (Bmıl<ırdcrn Virtcl, Siıı. 
dclar, Vagncr, Çisar, Platzer, Sesta ve Bmistek mqıhtelif tarihler. 
d6 vo muhtelif tal."lmlarla §Chrimizi ziyaret eden futbolculardır) 

Adnan Akın. 
1 .~ubat çarşamba 

Saat 12: Fenerbahçe . Kurtuluş hakem: Refik Osman, 13,4.5: 
Galatasaray . Şişli hakem: Nuri Bosut, 15,30: Be~iktaş - Pera, 
hakem: Adnan Akın. 

·' Şubat 
f:::;ı:ı t 12: Beşiktaş • IK urtul mı, 

1 
ner - Şişli, hakem: Adnan Akın, 
kem Tarık. 

Cuma 
hakem: Şnzi Tezcan, 13.45: Fl'. 
15,~0: Galatasaray • ı~era, ha. 
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miUıim miisabakMı: Galatasaray - Fcncrbahçcnin dü,ı1·:U karşılaşmalarmdan iiç cnsta 

Galatasaray - Fenerbahçe 
k devresi mütevazin, ikinci kısmı Gala t asarayın hak i m iyeti altında ce r eyan etti 

t1 l\tüsabilkayı Sarı L8civertliler 3 - 2 kazandılar 
O ftır~ 1 ata s aı ır aı v T r D ~ tYı 1n1 tUı n de T1l 

urlıa!l' ta;d~§~ın Osman Münir Gala· Bedianın biraderi Fuafü etrafın-
. G • ener maçından evvel dakilere: 
ıt, ....... 

llı ·. l'aıa,t b - "Yakıt,, ta Muvakkarın de-
' b~? u hafta maça gidecek ciiği olacak, Biz galibiz, diyor .. 

t:/,}'c sordu. Yanındaki galiba Fenerli: 
b,,~ 1\1:·· • - Yok azizim, o kadar acele 
'~ gatib" unırin bu suali benim etme. Daha (85) dakika var ... 

İsi d 1rne dokundu. PekaHi cevab nı veriyordu. 
e bT tdc a 1 ırdi ki, ben, son se- Fener de ilk golünü yaptı. Bu 

tllıı:ı deta futbol hastası ol- sefer sıra Fenerlide... Golü atan 
tibi; Dikkat edilsin, bazı- Yaşan teşci ediyor. Ve Galatasa-

s1 Up değil, sadece futbol ray kalecisi Osmana: 
'tıi~· b- Gayet tabii kendisine 
~Çır u rtıühim maçını her hll

o:UYacağımı söyledim. O 

6 ttıan: 
Yleys ililc ;> e, ben bu hafta bir 

~el~ ilPrnak istiyorum. Arka
"ll b'. 1 Caıataırınden rica ettim. O 

ttrıu11d saray, sen de Fener 
~ aı._ 1e.n seyreder, oyun esna

''<l ın· 

- Osman gördün mü, Ankara 
arkadaşının bu sana ilk azizliği. 
lnşallalı arkası gelir, diyor. Ne i
se devre 1 - 1 bitiyor. 

Devre arası ... Herkes ümitvar .. 
Tahm'n1er yerinde sarı - kırmızı

lılar kendilerinin, Fenerliler de 
sarı - laciverdin kazanacağını söy 
lüycr. 

Yaptık ın taraftarlarını teşci 
~ ları tezahürati yazar- -

tı, o 

(Devamı 10 ,ıott sayf ada) 

bi:'0:ı.n ~gün bana yaptığı 
'rıiurcı· c lıftı. Kendisi de pek· 

ı k' 
: 1 ben Galatasaraylı-

~"11 r/ct. ta.bii olarak da maçı e°' t-{ Y. tribUnünden seyrede
httı c ısc kendisi ikna ettim 

1101 t 'b ~ n ünden ma~ı sey-

t 15 
• to11 " Evvela san - kırmızı-
t, " ra Fen ı·ı ...-~il'lı vgtlla er ı er sahaya çık-
\,~ <le i ~ın bana havale ettiği 
''tb Yi değ'l 
~"'c. b ı ... 

t 
dı. ~taşa gelen çekilir. Maç 
c b· rafıın b k 1 ır h a a ıyorum, hea-

aıl trib·~Yecan ... 
'Ilı lınde 1 ~ da F 0 mama rağmen 

O 
~ıltad cnerliler de var 1kin-• ı tla a Gal · 

1 
tı Ce .. atasaraylılar san-

~~011c'ini ?l'lılın bir kafası ile 
' erite Yapıyor. 

dt ıc}'· 8 
ayakt 

t ırc:i k a ... Bu ara Fenerli 

O 
'eh aleci u .. 

1 
lıa ep 

1 
cıusamettine ve a ni ha: an Mehmet Reşada 

.ıd tıtıdı.ı .... !!.ırx sayılır iltifatlarda 
Su> ti trafta G tıı il\ bom n alatasaraylı 

di •ı.t hu bomları duyuluyor. · v gol be · tı c hu i . nı de şevke ge-
~lit §ı kabul t' w. ecss· c ıgımc doğ 

c'lttcn ır oldum. Zira etrafı 
!'! nıaçı s "ala cyredemiyece-

tasar • 
~tak aylılar b' 

ta k . ır zamanlar 

Hii.'iamctfüıin bir J.,"Urtanfı 

Hususi maçlar 
Barutgücü galip 
Bakırköyde Barutgücü saha. 

sında dün Gücün birinci takımı 

Harbiyeyılmaz ile karşıla§mış ve 
çok çetin geçen bu müsabaka so. 
nunda Barutgücü ancak O - 1 
galip gelebilmiştir. 

Bu müsabakadan evvel Bakır. 
köy Rum takımı ile Barutgilcü 
B takımı arasındaki oyun da 
1 - 4 Rum takımının mağlfıbiyc 
tile neticelenmiştir. 

Voleybo1 ~ "'e b' endıle . ~ ır h . rıne karşı oyna 
şl";'* iltı C aylı de f 8 ıı,çıt'.. !at eırıili . ~rlarını hır- Beyoğlu halkevi tarafından ter 

~ştİııi9 h;da oyna §ıtn.dı kendi ta- tip edilmiş olan voleybol tur. 
şı iln Cemi.ta~ ve her maçta nuvasına dün de devam edilmiş. 

ve. 1 
§1tn.di alkıc:lıyc{'- tir . li ~ 1 . la .... aydi Ce . Yapılan karşılaşmalarda Akın 

t;- ·• dı.ı nuı y v • • trıe 
1
. Yulu., ' aşa Cemil. spor Kabataş lisesine, Bogazıçı 

~ r ıy ,,or. K 1 . . d AL llıcu· c bak urtuluşa, tnlyan lısesı e 
1 artisuer~Yo.rurn.. Sükut.. man enstitüsüne galip gelmişler-
- ı:nızden Bayan dir. ---- --~--------------------~ 

Lilt maçlarının en mUhlmle- 39 uncu dakikada Fener ta. lF b !hl 
rindcn blrl olan Galatasaray - kımında bir değişiklik yapıldı, e O'i1 e r aı çe T r b b lÜ n ıüı n ©!en 
Fenerbahçe müsabakası dUn Lebip nıUdafnaya geçti, lıUcum 1staııbulsııor w Topknpı macr - dc,·am ederken blr subay gcll-
baharı andıran nefis bir havada hattı şu şekli aldı: Fazıl, Şa - nın başlamaslle beraber Fener yor. Herhalde geç kalmış, ) a _ 
Kadıköy stadında yapıldı. ban, Yaşar, Esat, Fikret. trlbllnUnde de kocaman bir kay. nındaklne soru)or: 

Sekiz bini aşan, bUyUk bir Bundan sonraki müddette Ga nana zırıltısı başladı. Arkadan - Maç kaç kaça, diyor. öte-
mcraklı önUnde bir hayli he- latasaray hücumları daha sık - bir ses her halde bir oyuncu o- ki de: 
vecanlr geçen bu müsabakayı laşırken ilk de\"l'o 1-1 beraber. lncak : - Ah yazık. Osmaııın bnta • 
~enç hakemlerimizden Tarık ilkle bitli. - Ah, hen Topkapıdan oyna- sından bir gol yedik. 1-1 di • 

özerengin idare etti. İkinci haftaym saydım, şu Nuri Bosutu adam-. yor. 
Malüm knrardnn sonra Se. Galatasarayın başladığı ikin- nkıllı kırardım, diyor ve arka - Subay hayretle: 

!im, Eşfak, Bülent, Ceıt\l ve Fa- ci devrenin başlarında Fenerin sından da sebebini iznh ediyor. - Galiba siz Galatasaraylısı. 
zıl gibi çok kıymetli elemanla- yaptığı bir iki hUcumdan son- - Bizim takım onun yUzUn - nız? öteki kızıyor: 
rı kaybeden sarı kırmızılılar rn Galatasaraylılar yine rakip den neler çekti. - Galatnsaraylı olmak kalıa
clUnkU oyuna da, Arnavutköylü sahaya girdiler. 6 ncı dakikada lstanbulspor takımında oynı . bat mı ve arkasından bağırı • 
~araflm'i solaçığa koyarak şöy. Ekremin ştitu direğe çarparak yan Nuri Bosutla Adnan Akın yor: "Haydi Necdet koş çok gU
le bir kadro ne iştirak ettiler: geri geldi. Akabında olan bir sahndan çıkarken biriblrine ba- zel haydi,. CeylCın Fikret, Ele. 

0
..,mnn - J,fttfi, Adnan - )lu kornerde Cemilin, Hüsamın boş cağını gösteriyorlar. Her halde rem yavaş al, ey kendine gel 

a , Xubar , ı~ı..;·cnı -,Secdct, Ilu- bıraktığı kaleye gönderdiği to. yaralandılar. Kolay değil top oy Fener bozınası,.derken tribünUn 
d u rl, Cemil, ncd li, Snraflm. pu Lebip kafa ile kurtardı. mak hakemliğe benzemez. Ust tarafından haydi Osmanım, 

Fenerbahçe ise emektar J<'a- 10 uncu dakikada: Reşadı at- Sıra mUhlm maçta, takımlar diye bir şarkıdır başlıyor. Bek-
zılı da aralarına. alarak şl)yle latan Necdet avut çizgisine ka- sahaya çıkıyorlar, en·elA. Gala. letme be çocul{ ne çıkar ) ahu 
bir •'onblr., kurmuştu: dar geti rdiği topu mllsait vazL tnsaray l"cnerliler bağırıyor. takım mağlfıp olursa bunun) U. 
HibanıettJ n-Ya ... nr, Ji'nzıl-Ali yette olan Cemlle geçirdi, fa- lar: "Haydi kavas Ekrem,, ar. zUnden olacak. Heyecan haddi 
nızn , Angcliıli"• Jtcşnt - Şnbnn, kat Cemil çok yavaş bir şUtle kasından ''yaşa Esat varol,, maç azamiye geldi. Bir Fenerli ba-

E nt, Ynşnr, l•'ikret~ J.ıebip. muhakkak bir golU HUsamet - başladı uiı·az geçti. Oyun 1-1 ğırıyor: 
Galatasarayın ilk golü tinin eline ;erdi. Ja. 1 - Şaban dikkat et! Seni ısı. 

Oyuna Fenerliler başladı. Or. Fenerin ikinci golü ::._-., racak. 
talarda UstUste iki ta~ olduk- 17 nci dakikada Fikrete ya. 1 Bir Galatasaraylı hemen ce-

t d t \"ap yerlı.·or·. 
tan sonra !•~kremden Nec e e pılan favulll kendisi kaleye ha- • 
geçen topu Galatasaray sağaçı- vale etti. Bu sırada Yaşarın E
ğı kaleye havalandırdı, bu na sat Osmana şarj yarnpark topla 
fırlayan CemlJin attığı kafa - beraber iı;eri soktular . 
dan Galatasaray ikinci dakika- Bu suretle Fener lldncl sayı. 
da ilk golilnü kazanmış olcJu. sını kazanmış oldu. Mağlüp ya. 

Bu ant sayı Fenerlileri çalı ş- ı ziyete dUşcn Galntasarn) Jılar ) i 
ınağa se,•kettl. Gnlatasnray ise ne rakip sahaya yerleştller. 19 
daha ağır fakat büyUk bir iti. uncu dakikada Budurinin orta-
madı nefs ile oyunuyordu. ladığı topu Sarathn sıkı bir şUt 

- Isıracak kimseyi bulama. 
dr mı? 

lkfncf de\·re oyuncular saha
ya çıkarı.en haydi Galatasaray 
HIUU geliyor, llilCılll Hakkı ge
liyor. Oyun başladı. Galatasa -
rayın sağaçığı Cici Necdete mü
temadiyen bağırıyorlar: 

- Vah Cici! Yah Cici, korku 
sana babadan mı miras kaldı?. 

Fenerin beraberlik golü le kaleye gönderdi. Fakat top 
bu defa da direğe çarparak geri Cemille Husam karrı karŞ1ya 

Yedinci dakikada: Ali Rıza -
nın saha ortasından kaleye gön 
derdiği topu Osman yu mrukla 
karşı ladı, ve Sarıkırmızı ka. 
lenin önU karıştı, bu ı;ı rada gU. 
zel bir fırsat yakalamış olan 
Yaşar da sol ld},;-eyi bulan sıkı 
bir şUtle beraberliği temin et-

Galatasaraylılar dn geri kal. 
mıyorlar: 

ti. 
Beraberliğe yükselen Fener -

ıııer bundan sonra daha dUzgUn 
oynaınağa başlndılar. Rakiple -
rlnin havadan uzun paslı oyun 
!arına mukabil yerden kısa pas 
larla ilerliyorlar ve bu akınlar 
Galatasaray için bir hayli teh
likeli oluyordu. Fakat Adna • 
nın, ;\fusa vo Llıtrin i n yerinde 
mUdahalclcrile netice alınama-

clı. 
On dakika kadar suren Fe -

ner tazyikinden kurtulan sarı 
kırmızılılar yine ileri atıldılar. 
Bu sırada Budurlnln sıkı bir 
şiltUnU HUsametlin kalenin l • 
çiııden çeldi lso de hakem bu 
golü görmedi. 27 inci dakikada 
}'azı! kale önUncle Cemili tek
meledi. Hakem bu penaltıyı 
Galatasaray aleyhine favulle 
cezalandrrdı ve işin beteri Fa
zıla da ihtar verd i. 

Lik maçları 
Tnknn : 0)tın Gnlip 

Beşiktaş 15 12 

Fcnerbnhce 15 12 

Galatasaray 16 10 

Ye fa 15 8 

Beykoz 15 6 

:muı.1 16 4 

lstanbulspor 15 3 

Top kapı 15 4 

SUleymnniye 15 2 

döndü. 
Tevali eden bu şanssızlıklar, 

maçın neticesini belli etmiş gi

bi idi. 

Fenerin üçüncü golü 
Nitekim sıkışan Fener kale

sinden kurtulan topu Esat gU-
zel bir kafa yuruşuyla UçUncU 
defa Galatae:aray ağlarına tak • 

tı. 

Son bir çeyrek içinde mağ -
lüblydttcn kurtulamıyacakları
nı hissetmekle beraber sarı krr 
mızıltlar y!ne akınlarına devam 

ett'lcr. 
Galatasarayın ikinci golü 
Nihayet 31 inci dakikada ıs 

içinde Bediiye yapılan fa\'ulU 
hakem penaltı ile tecziye etti. 
• ·ecdet bu suretle takımının L 
kinci golUnU çıkardı. 

Dundan sonra mUddet, Ga
latasaraym beraberliğe eriş -
mek için didinmesi, Fener de. 
ransının da vakti doldurmak U-
zere ağır harekeUle geçti. Gala
tasaraym sağdan attığı korner 
neticesiz kalırken. hakem; mu_ 
saba.kanın 3-2 Fener lehine bit 
tiğlni ilfın eden dUdUğUnU çalı
yordu. 

puvan cetveli 
Uera. )lnğ. ı\ttığı Yediği Pm nn 

3 58 13 42 

2 1 63 12 41 

3 2 41 17 38 

3 4 32 23 34 

3 G 42 29 30 
1) .. 9 23 46 25 

.2 10 21 43 23 

11 lG 55 9" 
~ .... 

3 10 13 43 22 

ikinci kümeler 
İkinci küme müsabakalarına 

dün Şeref stadında devam edil _ 
di; ilk maç Galatagençler takımı 
ile Boğaziçi arasında yapıldı. 

Hakem Adnan Akının idare etti. 
ği oyunun ilk devresi 1 - 1 be. 
rabere bitti. 

!kinci kısımda Boğaziçinin at 
tığı bir gole mukabil Galatagenç 
lcr iki sayı çıkararak maçı 2-3 
kazandılar. 

Bundan sonra yapılması icap 
eden Karagümrük • Feneryılmaz 
müsabakası, hakem gelmediği i _ 
çin yapılamamıştır. 

- Haydi Habeş (Herhalde 
Le bibi kastediyorlar), bu sUr
atle Clbuti'ye kadar ı;ldeblllr-

sin. 
Musa. tarafından çok gtizel 

marke edilen Fikret o dakika. 
ya kadar takıma bir gol kazan
dıran frikik atışından maada 
hemen bir iş görememiş. Oyu
n un son dakikalarında ) ine Fe. 
nerlller ortadan başlıyan ve so
la. doğru uzauan bir hticum ya
pıyorlar. Top Flkrete doğru a. 
kıyor, koyu Fenerli bir S(I) lrci
nln şöyle bağırdığmı duyuyo-
rum: 

- üstat, canım Fikret, s n 
bu oyunun kralısın! Şu toııu hlr 

Oyunun bazı anları cidden kullan da herkes futbol gör • 
zevkli vo heyecanlı geçti. llk sun .. 
dcuo mUtevazin cereyan et - Son kelime söylcnirlı:en Ya • 
miş ve berabere bitmişti, ikinci şardan top Flkrete doğru uzan. 
kısım ise daha ziyade Galata _ dr, bu eşsiz solaçık stop ede. 
sara) ın baskısı altında oynan- cek, fakat top bacağının arasın 
makla beraber cidden şanssız 

1 
elan kayıp taca çıkmıştı. 

(Devamı 10 wıcuda) 11. Iiıualıaf 

Le bip Galatascrray mıUiacim 7mnl rciurauf'iirliiğd r«?~ 
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:.......... ···········.'~ 
• • • • 

ar me u usuf z· . ,. 
ş n e rı .. 

as e ~ 'İ ; Yunanistan ve Romanyadan 
: i arazi istediler 
: - 1 ~ b D JLJ1 : 1mpeks şirketinin §ilpheli işl:r Ural, umum müdilr muavtıılJ, 
: Çevıre;ı: lW' a u u m ını o VA : Baştarafı ı ıncıtıı nascbetlerde tariht bir değişiklik yapmak istediği hakkında ortnya Jen Tahir Kevkep ve HaııJll 
• Sof ya, 29 (A.A.) - Dün me • yap~. çıkan vaziyet üzerine Denizb.ı:ık menden milteşekkil bir koınİ 
Saçları kırlaşmı.stı una, atik - Kirazlı pasta!... busan meclisinde bütçe müzakere Bu ayni siyaset, komşumuz t f d İ ·ı· fi ı b" et rs:ıvik, rakı gı'bi bı'r adamdı. Ü t" b tın. ara ın an ngı ız ırma arına ı • tes ıt ettik. Bu komisyon ., · 

~ ıw - 5 une as !erinden sonra söz alan bnnvekil TUrk" il 1 d-~'uk 
Tr d 

h '"ta d ta B gül be .....,.. ıye e o an lmU milnase marlanacak vapurların geri hıra- tekliflere nazaran bir rapor ar 
• en a a u:ı syon a. . ma· . -. ravo ·· iım.. ama sen · ve hariciye nazın Röseivnoof, beti · i 1925 de akted"l "'· 
1 d d tl d b 

erın • ı en P~ kıldığı malCimdur. Deniz""'n~'ın im etti. Bu rapora nuaran g 
mı e urma an a a ı ve ır ıs.. nı şımartıyorsun.. müzakerelerin unu.aek bir vatan- t 'h ı ti d · · d b" k ık t tt k te e tı anma Sen k d · · ks ,,........, ın zı n ye aırcsın e ır at umumi müdürlerinden istifasını fiyat hususun.da, gerek + f 
ı u :urara pey mı -, . - o a ar .ıyı ~ocu un pcrverlik ve Bulgaristanın istik. daha kuvvetlendirmiş ve sami. y 

ya başladı. kı Marten ... Haydı kalk yıkan bal ve mukadderatı endişesini mlleştinniştir. veren usuf Ziya öniş bu mesele- müddetinin azlığı cihetinden Jı 
Şubat ayında bulunuyorduk. kuzucuğum. aksettirmiş olduğunu kaydettik. yi aydınlatmak için dünkü gaze· gilterenin en büyük şantiyel;J 

Saat beş olmasına rağmen, .kil· j Delikanlı ile genç kadının hlz.. ten sonra demi§tir ki: ::lu pakt, Bulgaristanın harp- telerden birine beyanat vermiştir. d .. ı biri olan Swan Hunter fİ 
çük beyaz eviu pcncerelcrınde 

1 

metçileri olmadığı için yeme~ri, "Enternasyonal hadiselerin en ten sonra ilk aktettiği muahede. Yusuf Ziya öniş bu beyanatın· sı birinciliği alrruş bulunuyor& 

k 1 t 
dir ve uzun müddet y,...,.r;ne reua. d ki" • b · · · ·· d y '-• kıpkızıl ışıklar na .. ış. anmış I~ büyük, geniş ve fe.rah olan mut· dt"""'ler uyandırarak bütün me.m. "'6"' a ırıng mec urıyeti yuzun en usuf Ziya öniş'in bu "" 

tl lm d 
-

1 
'.f" hede olarak kalmıştır. Al • · d"l "ı~ -~,..,. .... 

Sokak kapısı kılı ı o a ıgı - fakta başbaşa yedıler. leketleri ve bilhassa küçük dev- manyaya sıparış e ı en vapur- tını okuduktan sonra bizirn 
çin, Marten açarak içeriye gir· Vaktile, bu büyük ve köhne leUeri milli menfaatleri koru. Bu siya.set sayesindedir ki, Yu ların inşasındaki müşkülat üzeri- miz bir nokta üzerinde ts 

di 
· od 1 , na.nlstanla dostluk ve ekono: .. i · · · ı · · ı ·1 d ı I~ : köşkün en mühım a arın _an mak için dostlukları takviye ve ne yenı sıparış er ıçın ngı tere- ay ın anmasını fay.dalı bU 

- Ya.vrum!.. Diye seslendi. biri olduğu yapılışından belli o- yeni dostlukları aramaya sevket- münasebetleri tesisi mümkün ol. den temin edilmiş elan krediye muz bu nokta şudur: 
Şapkasile, 5alını sofada' i iı:ı,tem lan V() şimdi de mutfağa ç~vri- tiği bir devirde siyasi hakikat. muştur. Bu münasebetlerin ya_ müracaat edildiğini, Başvekil Ce- Kliring .zarureti dolayrsiyle 
lenin üstüne attı. Halbuki Sere- len bu odada 10 kişiyi rahat ra· lara ve memlek~tin kabiliyetine kında bir ticaret muahedesi ak. lal Bayann müsaadesiyle bu kre- manyaya verilen siparişlerin 
na h~r seferinde onu .~u ~~n: hat alacak bir masanın bir ucu- uygun olmıyan emelleri teşvik et dile genişlemesi pek muhtemel - diden iki milyon İngiliz liraStnm tinde teslim edilmemiı olın8 
çt:.llugundan dolayı, otcberısın.ı nn ilfşen çiftler mercimek çor- mek doğru değildir. dir. vapur siparişi işine tahsis olunma- Denizbank memnun otınaııl' 
askıya asmıyor diye az mı azar- basını, arkasından bol soğanlı Hükfunet millete karşı deruh. Nihayet Romanya ile de, her sına karar verildiğini söyliyer<.'k Başka memle'.~etlerin in~t ~ 
ı ..+. 1 h ·yı k J d k"razl. ' iki tarafta mevcut iyi niyet sa • ·· ı · t d d d" J;..t amı:iw··· .. . v.. • ya nı , ar asın an a ı.. ı te ettiği mesuliyetleri tamamile soz eruıe §U arz a evam e ıyor: lanna vapur siparişi de te1Pr 

Serena, ellerini onlilgu~e .. sıl,: pastayı yedi:<ten sonra bUyucek müdrik olarak bir sulh ve anlaş. yesinde ruıanevi dostluk mUna.se- - Bu karardan sonra birçok şinden dolayı mü~külata uğr' 
,_ tf k k ndan ·orundu b d k d kah i t'l betlerinin husulü mümkün ola. :s reA mu a apısı to • birer ar a a ve ç ı er. m.a siyaseti takip etmi§tir. Ce _ firmalardan teklifler aldık. Bu ı;:i- muş. Bu itibarla İngilteredel' 

Bu se.fer Martene yalancıktan 1 Sonra delikanlı, arkasına da - saret verici neticeler doğurmuş caktır. bi müracaatlerin pazarlık, tenzilat nan kredi içinden iki milyon 
bile olsun çıkışmadı. Hattil. şap- yanarak memnun bir sesle mı - olan bu dürüst ve samimi siya. Komşu memleketlerle dostlu.. ve buna benzer mali hususlan ile liı lirası vapur sipariıine tn~ll 
kasına •. boyun. atk;smo. b~:?a.:1 1 rıldandı: set layık olduğu kıymetle takdir ğa ve !timada müstenit münase. ben meşgul oldum. olunmuş. Güzel. Bu yolda 
~ile .. Zıra ~elıka~ mm yuzun ~ - Yavrum, g'ülUm ~en b~r in· olunmuş ve komşularımızla dost. betlerin tesisi Selanik anlaşma. Denizbank Kanunu bu işin mü- karara bir şey demeğe maııal 
oyle tatlı bır sevınç vardı kı, sanı mesut etmesini bılen bır me- luk münasebetleri tesisine. bil. sına imkan vermiştir. Bu anlaş· nakasasız bitirilmesi hakkında bi- miyoruz. Fakat madem lri 
genç kn.dm gülümsemekte~. ke~ leksin.. Bak, burada dört duvar tün ihtilMlı meselelerin sulh yo. ma, yirmi sene sonra Bul..,aristan ze salahiyet verdiği halde işi res- siparişi için lngiliz kredi 
d~sini alamadı, ve onun gozlerı· arasında ben herşcyi, unutuyo- lile halline, ve müşterek Balkan milli ordusunun tam istikl8lini miyete .dökmek zaruretini hisset- istifadeye karar verildi. B11 

nın içine bakarak: rJID... menfaatlerini korumak için teş. ve hudutıarrnn .. vatan mer."nat. tim. dirde yapılacak siparişi y,ıııı' 
- Demek erken kaçabildin Genç kadın sevgilisine baktı: rı"kı" mesaiye ım· kan verecek •art terinin himayesini hazırlamak im .1. . f" al n6' 

d 
'il kA 31 Teşrinievvel 1938 tarihinde gı ız ınşaat ırm an arası .ı 

ha! .. d. iye sor u. _Yoksa büroda işler aksi mi lan yaratmı..+ır. ı:ı.nrna ka\Tl.Şlluştur. k k ııııv ı nl 2 " biltün firmalara - esasen bütün na asaya oymak llzrm ge ~ 
De ıka ı: .. . gidiyor?.. Bu siyaset Bulgaristana olan Milletler Cemiyetinin bur:'"-tlcü mtimessil ve vekilleri lstanbulda idi? Holanda Kartelini, ~ 
-: Evet ~um, Dedi• ce~p 1 - Hayır .. şikayet edilecek bir itim:ıdı kuvvetlendirmiş ve mern. vaziyeti ve büyük devletlerin en. uıı'""~ ... 

verılecek yu:ıle_r.ce me.kt.ubu go.- cey yok ama, zaman kötü.. leketı"n ı"nkia~fı için elzem olan ternasyonal meseleler) Milletler bulunmakta idi - taahhütlü birer talyanın Ansaldosunu ın ' 
h 1 işl :. ı.- mektup yazarak şimdiye kadar ya teşrik etmekte nasıl ıırı' 

7.e tıktım ve_ guna ış ıye 1-

1 
Serena da kendi derdini açtı: sUklınu, hudutların emnivetini Cemiyeti kadrosu dışında hallet- f d ··ıe'- d"ld., ı d k tı Ama J gayri resmi bir cekilde vermic ol· ay a mu cuıaza e ı ır 

ye pırrr ••• ıya aç m.. ' I - Sobanın da 'kömürü bitti. takviye suretile ziyadeleştirmiş. melcri BuJgaristanı mezkflr dev. " :ıı: tılaf• 
ho§ oluyor kaçmak yavrum... n Halbuki, kışı çıkanrım diye u. tir. !etlerin dostluğunu ve manevi duklan fiatlerin Denizbankı temin Farzedelim ~ Holand_a. (i> li.'ı il 

k d k kl 
dı so etmediğini beyan ve kati fiyat tek but Ansaldc Şırketi tngılit.usıJ' ;,. 

Ve genç ·::ı. mı uca a • rn:ıyordum, fakat... B 1 • tan Balkan paktının mr ·aheretinl araştırmaya mec. .. · tıır, 
d 

ö t.. Se nanın da u garıs ' liflerini Meclisi İdare huzurunda larına nisbetle daha ın . .il ı tı. 
ra doya oya P u. . re. . _ I Delikanlı yavaşça. kadını 8p· yapılması üzerine düşmüş oldu. bur etmektedir. k "f 1>t1 ıv. '<I 

1 d aklar bclırmı""ti Fa aı-mak üzere kapalı zarf ile 7 Te-:- te lı yaptı. Denizbank . J • 
saç arın a ~ · tU: - t hl"k l" "nf" ddan kurtul HUkiimet müstakil bir siyaset :s :ıı: M r ~;-a bebek ·b· b" ""zü gu e 1 e 1 1 ıra - rinisani 1938 tarihine kadar tevdi leri döviz ile tediye etme•· ~ 
kat ince ve . gı ~. ır. yu ' 1 - Benim ev hanrmr karıcı- muatur. Hükfımetin takip ettigwi takibinde devam edecektir. Bü • ...ı hı 

l k 
lfı rt go lerı var ~ etmelerini rica ettik. Bazı firmala- alarak kabul edebilecek 1

"' ~ 
iri, par a cıv~. . . z - ğnn ... diye fısıldadı. Bu ehemmi- sryaset s::ı.yesinde Bulgar ve Yu. yUk devletlerden hiçbirile taah - ı ~ 
d

r Marten seV'!!ılısını kolların. t . b" d"" .. .. • rın müracaati üzerine bu mühleti Acnba Yusuf Ziya ön: ~t • 
• • • 0 • • r k ye sız ırşey.. U!itınmc.. uz.me goslav milletleri arasın.:~ ebedı hüt altına girmeyecek ve Bulga. w 0 "lltı 

aan ıstcmlye ıstemıye brro.ka a gUzel canını bunun için!.. dostluk muahedesinin akdi sure. ristanr kendi mukadderatına ye- 14 Teşrinisaniye talik ettik. O ta- sordugumuz bu suale ce~r 
d
u. rihte 1dare Meclisi huzurunda u- rek efkarıumumiyeyi liıtfeıı 1 Ş 

sor · red ., Yemekten sonra, Serena sof· tile bu iki millet arasındaki mü. gan~ h~kim kılacaktır.,, 
Pek• gu··ıum ne "' ya .mum mii~ 11 - iic._mua:vini hukuk latırlar mı? . 

- 1 ' J ·.. Tayı kaldtrırkcn. Mn.rt-cn de otur ~ 1 
d ? k 

müşavirleri, tercümanlar ve firma Sonr v pur ıpafli, ~ 
- Ne, nere e ·· ma odasına doğruldu. Ocağın f k f p f f 

A d 1 k Sen bana eve ra n o c u ar rene m 1 n a a- lann milmessillen' hazır bulun· bize hususi •ekilde veriltııl ,d l'ı; . 
- va an 1 ••• ka-·:ısma geçti. Piposunu ;•::.ktt. :ıı: v .~ 

erken gel diyinc~, kütüp~an:mi· Eline de bir kitap alarak zevk-

1 
duklan halde zarftan açtık. Fiyat· malCimat daha var. Biz bıl bi 

zin raflarını duzeltmemı ıste- 1 k b l&.d Sin da i 1 er iyo rl ar ler malum oldu. Verilen teklif matr buraya kaydetmeği d~il- Q 

..... ,,on j e 0 umaya. aş ı. mektuplarını, daha emniyetli ;>l· yetin tavzihi noktasmdaJl ! ı,. 
Jnlq .. ın sanu ··• . . Fakat bir mUddet sonra Sere- ' 

Gen
(' kadın bu sôzlerl tstıfın.i 

1 
. . . t• b" _ (Baştara}ı 1 incidt) karga~lık içinde yaya olarak iler· sun diye, rakip firmalar tarafm· lu görüyoruz. t l:ıı .. 

:s ' na çerıye gınnr...e saa ıne ır ~oz • ...11 ı ~ı 
d k 

ladı· 1 Hakiki bir insan nehri denebile !emekte ve Tevrat'ın, bütün bir dan parafe ettirdik. Bu münakasa- Deniliyor ki Denizbanv-(ı )t. 
bozma an arşı • . . atar atmaz. hemen ayağa. fırla· " _ Cicim, ben de senın .. benı dı, ve mırıldandı: cek olan mülteciler, m~temadiyen milletin muhaceretine ait satırları· ya 1ngilterenin en bellibaşlı inşaat ğt münakasaya iştirak edeıı ~ t~t 
öaha çabuk, daha fazla gormek I . i Bi hududa akın etmektedırler: Usu- nı hatırlatan bir manzara arzet· firmalarından dokuz firma, Ho· lara verilen sipariı teklifi' ı Soo 

v - Hemen gıtmel vfm... z. 1 d ~. 1 .. "k kt d" · det '"' için ı ... inden kaçtıgını sanmış- d k "k k d .. .. en saat 21 e Aapatı an gumru me e ır. Iandanın beş altı inşaat firmasını şartlar birbirinin aynı . ·M "'iCl-
49 1 şu a ı aya a ar sozum ona . . . h uw ıt tım d t i i d yUzdUv.. lizU daırelerı, evvelkı gece hemen e· Barselona, 2 (A.A.) - Fran· temsil eden Holanda Karteli, ltal· Yani münakasada birine _ ... ı 

· 1 saa ~ c n e gum san- ı;ı•r Delikanlının aklı başına ge • dk 
1 

t b i "b" men tamamen açık kalmıştır. kistlerin Pirene mıntakasmdaki i- ya inşaat firmalarını temsil eden nan Swan Hunter firına 
1 

a· ı , ya ıu tına nanıyor gı ı . . . de 
'di. "Screı;ı· yııvı:.um . ., . ıye ~ı~ r,öründUk ... Fakat hiç de değil... Ilır yığın halk, :ııennde muaz- leri hareketleri, dün sekiz kilo- Ansaldo ve Danzig serbest şehrin- len teklifin şartnamesın1'ııtl~ 
nldandı. Seni gormek ıçin bu • Yapabildiğimiz ancak felekten zam paketler oldugu halde, kcn· metre derinliğe baliğ olmuştur. den bir firma iştirak etmişlerdir. !anacak vapurlar tek us t 
tün dünyayı çarkederim .. Fakat bir mç dakika çalmak oluyor... troldan geçmeği bekliyordu. Yor- 3ahil mıntakasındaki ileri hareket Bilahara idare Meclisi azasın- rak gösterildi~i halde dii~ 
hazır elim değmi.şken ~~ _rafl.arı ı Bunun Uzerine Seren.n kekeli. gunluktan bitkin bir hale gelmiş, leri giln.de 15 kilometreyi bulmak· dan Yusuf Ziya özenci, ve Sedat İngiliz firmasına, sonra ~ıJI 
öa dUzeltlrim .. dıye ~~şUndtim. yerek sordu: olan, uykusuz ve aç çocuklar ağlı tadır. firmalarına bu vapurla.rıtl ı; 
'.Avadanlıklar ncrcdeydı.,. " _o, nasıl, nasıl oldu, acaba? .. yorlardr. Herkes, Fransaya gir- Barselona, 29 (A.A.) - Fran- Beş lrlandalı yakalandı mrlu olacağı bildirUrnıŞ· ~ 

Genç kadın: ~·alanctıı~tan kı:.a· _ Bildiğin gibi.. hep öyle. ve mek iç.in. b.ekledi.kl.eri anın geçik- kistler, Granollersi işgal etmişler· Lo dr L" ul l 1 d beraber Holandalılar uı:ıı 0 j 

k b 
~ır gıbı yap h f t · n n- ıverp r an a ma te (on iki vapurda) 3s.o.0 ,,,,;, 

ra a6 04 • yine orada yatıyor .. Ooh ~ere. mı;mesı ıçın yerını mu a aza e • ~dır. hallesinde polis bir sok araştır • st•"' 
- Mart.en ne hırpani şe~sin. na, bir kere serbest olabilsey- mek maksadiyle mücadele ediyor- .Barselona, 2.9. (A.A.) - Havas malar '-'apmış ve memnu sil9.h ta- lirası daha ucuz fiyat 

1 
? 

'Avadanlıkların nerede oldugunu d" 1 du. A h b d J Ancak Holandalılar ~· 
N d ola.. ım ···· Jansı mu a ınn en: şrmakla maznun beş İrlandalıyı ·d 

hep nutuyo;sun.. .ı. ere .e . j _ Elinden bfrş~y ~elmcz Dün sabah saat 8 de gilmrük Frankistlerin kıtaatr, ciddi bir tevkif etm~tir. bedelinin buğday ile 
0 

;5e 
cak' 'Merdıven altmdakı kılar- Mart B 'k" ı d b"l" daireleri tekrar açıldıgvı zaman 48 mukavemete maruz kalmadan sa- şart koşmuclar. O zaııı~ .. ..ı · ·· 1 ... unu ı ım z e ı ıvo- :s V"'I>' 
da... i lık t tt ruz. O bövle bkan~ bir halde bu- saattenberi yememiş, içmemiş, u- bil boyunca ileri hareketlerine de- kiye ile Avrupa arasıt1 ~ 1' 

D lik ı yl 
b r ıs U U· r~.ı yol üzerinde yatmakta.dırlar. U1'5t J 

e anı ne v ~· lunurkcn birı:ey vanamazsm, de- yumarruş olan kadın ve erkekler· vam etme'ktedirler. Bu kıtalar, day fiyat farkı çok Y bıl r· 
nı.rak, birçok kitapların agırlıgı- Pil mi? Yoks~ bir türlil vicda. de pek tabii olan asabiyet görülü- :ı:·" akcam Barsclonarun, 40 kilo- EALIKÇI GEMİLERİYLE ğundan Holandabların 

· 1 k""tli hane b" .. " le bel vermış 0 an u P nrn affetmez se"'~ ekim... yordu. Cumadanberi müsellah as· metreden fazla ilerisinde bulunu· KAÇANLAR reddolunmuş. ~ı; 
raflarına. p:andalar.~":1"du. ;:!-, Delikanlı tasdik etti: ker grupları, Figyeras yolundan yorlardı. Ayni kıtaat, Grangoller· Sete, 29 (A.A.) - lki vapur- Bu malumat arasında~ 
n1 de bitir ce sevgı 1~~e k. - Doğru!.. vapamRm. Niha· hududa doğru gitmektedirler, fa· si de ihata etmiştir. Barselonanm la sekiz balıkçı gemisi, dün öğle- hassa dikkıtimize çar 
ı dl ve ona rafları gostererc · . • b ' ud ... en • . b.. yet. onun bu hnle gelJl1PQ1ne. o· kat İspanyol asken makamatı hu- zaptı esnasında Frankistler, 5000 den sonra uraya 7 50 İspanyol ş ur: ıc•" 

- Bak ~ak f'a~ !ıye t 0 
- kazaya l•<{ramasma sebep be. susi emir~eri hamil olmıyanların esir almışlardır. Frankistler Pire· mültecisi getirmiştir. Bu vapur ve 1 Deniz bank bir ıni1~'~ır1 

bUrlendi. Şımdı bır fıl e 0 ur - nim ... dedi. dolaşmalarını menetmek için ica- ne nuntakasında da ilerlemekte· '!e.~ilerdeki ~sl~ha. ve mühimmat yor. B.una bir.ç~k .ecne~if1 ~· 
sa yine <;Ökm~z alimallah... 1 Sonra sevcrilisi ~crenavt öpe. beden tedbirleri almışlardır. .lirler, fakat bu m ntakada çok musadere edılmıştır. ı şaat şırketlerı ıştırak ııef ''it 

Genç kadın. k d rek sokak ktı"''S""t seqsizce al"· İspanya hükümeti, servisleri mudane bir mukavemetle karşılaş Mülteciler, bu küçük F'""nsı.z pılacak sipariş şartıarı·r. Ji61l~ 
- Kendi marifetine •bt~ a da.r t1: VP <'r:ıdıı, hir. bir."PV !'"rmn- · k ed" :naktadırlar. t ısabasına geldikleri zaman elde müsavi olmak Uizııngelı fiı/.ı:ı.\ . insan görmemış un 1• yavaş yavaş tanzım etme t ır: ~ , ·ıtr. t "l 

sevmen .. 

1 

dan, fa at hcrcıevt fst.iv~reı{' vn_ Dahiliye nezareti, Gerone'da vazi- HUDUDU GEÇENLER .. lunan binalarda misafir edilmek ken dokuz tane tngı 1' ııf~ ~' 
ye bir kahkaha attı. k 

1 
t tn-ı ııı'1. vatrıııtk karrnmnı. ken. fe görmektedir. p . 29 (AA) _ Dün te, mütenkiben Boulou'ya sevko· dan birine vapurlar te ~c' t 

Dclilmnlı SereMnın ° unu U- eli" . .,\ beL:::liJi evi"'e doğru .. ol. ""lederp.gnan, h"'kA. ·t. gayr· lunmaktadırlar. diğerlerine çift usıcurlıl ,ti_ 
tacak oldıı. Kadın her.1en sıyrıl-

1 
d Di~er nezaretler de Figuearas· ;b en sonra u ume ın ı kl ıttıt. 

h 1 an ı. ta ... Fakat .:imdiye kadar bunlar· lAI k kl · . "l . Hae.tabakıcılardan mürekkep c· nilınesine bizim a 
1 bıl 

C:lı. Eğilerek evvelden azır amış 1 . fbrah-i'm llmıi :s na ~t er ~ er;n rrı çevrt ~~~ı~ kipler, Parts de Mollo'ya gelmek· Acaba bize verilen bıl '1, 
olduğu şömineyi tutuşturdu. Her dan yalnız müdafaa, levazım ve Jne aıf elmrlı ge mel enkev;eh d. d te ve ora.da yaralılara ve hatta 1 yalan mıdır? Yalan ise ... 11 t ıı 
!kisi de yanyana sedire ~-- na· • • hudut zabıtası servisleri normal en az a spanyo as ·en u u u . . . ar" ,. 
rak birbirlerinin bu derece yakı Çın korsanlar hır Alman surette işelmektedir. Taleplerin zeçmiştir. Bu askerlerin kuman· '.ohusaları tedavi etmektedirler. açıll:ça bildinl~e~ın~tti~'ıll' 
nmd

' a. bulunmaktan dog-an bir vapurunu yagm"' a ettiler fazla! gwma binaen pasaport ver- da 1 b t b 1 PARISTE NtlMAYİŞ Doğru ise bu ışın ıse.t' n arı şu eyanat a u unmuş· bir nokta olduğu till' 
ııevfnç ve zevkle neşeli neşell ya- Şa.nghay, 29 (A.A.) - Alman mekten vazgeçilmiştir. Dairelerde tur: Paris, 29 (A.A.) - Sol cenah 
nan ateşi seyre koyuldular. Hansa vapuru Yangtse nehri muamelat son .derecede sadeleşti· "Düşmanın tayyareleri ve harp fırkalar na mensup nümayişçiler, I O ıJJ 

Serena birden bir çığlık kopa... mansabında. Şanghay için yiye. rilmiştir. -n:ılzemesi, bizimkilere çok faik i- liln öğleden sonra bulvarlarda ::io (J ~ff.!J 
rarak yerinden fırladı, ve: 1 cek yüklerken bu ay içinde ikin.. Gü~r.ük ~-emurları, post.a pa· dü.,. taşarak Fransız - İspanyol budu· Tilccardan Bay Afi~ 

- Pastam... eyvahlar olsun, ci defa olarak Çin korsanlarının lketlerının mufredatını tetl:ık et- As';erler, boş bir fabrikaya yer- dunun açılmasını istemişlerdir. ve arkadaşlarımız:l811 1,ıı ~ 
kömUr oldu galiba ... diye bağır· hücumuna. uğramıştır. 1 memektedirler. Yüzlerce otomobi: ·~ştirilmişlerdir. Di~er taraftı:n B:iyük bir zabıta kuvveti, nü· reddinin hem!iiresı sa efo'u' 
dı. j Bir Japon gnnbotu korsan ge I ve araba yolları ka~atmış olup heı 0Jiriok sivil mülteci hudı:.du ge;· mayi";~ileri <la.ğıtmış ve 300 kişiyi özdede uzun müddetttııl ~ 

DelfKanh mesut ve memnun miler:ne '"ate~ nçmı§hr. Mnmnrih çeyrek saatte ancak iki r.ıetre iler- ·~tir. Bu mülteciler, ta:namiyle tev~if etmiştir. tiği hastal ktan l<ıl~~ti': , 
bir gülUmsemeyle sordu: ı bu gemiler binlerce dolan baliğ liyebilmektedirler. ·,:t!:in bir halde gelmişlerdir. Tcv t=f edilen bil tün nilrr,ayişı:i· dün akşam vefat etı:t1der&14 

- Nelt"pasta idi gülüm?... olan gar,;mctlerile kaçmağa mu.1 Binlerce ka-'ın, çocuk, gayri m- Prats de Mollo'dan imdatların:ı 1 ı::r, hüviyetleri ta.hldk edildi1:tcn 1ı sine ra'ımet .diler, ıce 11,rı'· 
- Bul bakalım!.. , vaffak olmuşlardır. llıl erkek tavsifi kabil olmryan bir gönderilecek kamyonlara intiza- 1sonra serbest bırakılmışlardır. sine taziyeleriıniıi •\1 



Yakın Yurt Tetkikleri 

aradenizin Önemli teci;e; m~~kezı;~den biri olan : 

SAMSUN 

trt•l'lırdunun ve T"" k 1 ltlljg· ur u usu-ı larmda yetişen tütünler, dünya-
. e kavu .. A ı.: •. ille ad şması ıçın ta- run en güzel ve en iyi tütünleri-

:"lltainiz • 1ınını attığı ili hepi- dir. 

Türkiyede 
maden 

Son yıllarda çıka
rılan miktar 

Türkiyenin türlü vilayetlerinde 
son yapılan yeni çalışmalarla ma
den çıkarılma işi artmıştır. Aşağı
da göreceğiniz rakamlar muhtelif 
madenlerin miktarını size göste 
recektir. Bu rakamları ton olarak 
hesap ediniz. 

Çimento; 131.176 

Krom: 150.472 

Linyit: 73.355 

Çinke: 14.645 

Zımpara: 11.992 

Kükürt: 2.178 

Antimon: 223 

Civa: 25 

Simli kurşun 4.410 

Kurşun: 5 
Kil: 5.457 

Borasit: 5,082 

Manyezit: 1,062 

Lliletaşı (sanayi) 694 
Lületaşı (sandık) 694 

Arsenik (kilo) 5,388 

Değirmen taşı (sayı) 5.128 
Manganez: 15,600 

Demir (kilo): 500 

Maden suyu (litre): 315,699 

Bu madenlerden başka diğer ~ • Samsun ıı · · . d ~ :tla 19
19 

· .. ıçerısın e tuğla, kiremit, ke-
hle ba da Ataturk Sam reste, tütün ve sigara fabrikalari 
~tdun.~tı. Bu ayak basma le on kadar un fabrikası vardır 
' .. n erk' r~ k • 

TURiZM BAKIMINDAN 
Samsun turizm bakımından da 

çok zengindir. Burada birçok kap
lıcalar mevcuttur. Bu ılıcaların su· 
ları, romatizma, bağırsak, böbrek birçok ismini bildiğiniz madenler 
ve cilt hastalıklarına çok sağlık de Türkiyede çıkarılmaktadır. 

iM.: ekti '.B ın ıge avuş- Yeşihrmak ağzından ve deniz-
""'lli gör~ u_gün biz, bu ta den yılda 400 - 500 bin kilo balık 

ccğız ll:~aı~ · çı1tarılmaktadır. 
lJ TARlHI 

r ~tlır1u 

vericidir. 
Samsunun beş kilometre güne· 

yinde ve Çarşamba hattı üzerinde 
büyük bir de plaj vardır. 

1lca 
ıınanı T" k" • ur ıyenın en ınsanuaırın 

Bunların henüz kati neticeleri a

lınmadığı için onlara ait bilgiyi 

ileride vereceğiz. 

ret ı· i trnanlarmdan ve 
lıltt~· en ınühim iskelele

Sağlık Düşmanlar"ı , ______________________ ....;;;.. ___________ ..... , ____________ _ 

lııt ır. 
~, tehri r 
~•ık . ımanın batı sahi-

\ tıır bır çıkıntı üzerinde 
~ılt · Saınsun limanı çok 

) Olduğundan b'" .. k 'OQ Qın 8 uyu 
llı 00 - 1000 kışın 

:ı.. Ctrc k , 
l( Ilı adar uzakta de-

Ccbu . 
' c11 z' rıyetindedirler. 

~) ~~ade (Yıldız kara· 
ruzg" 1 

Başlıca hastalıklar 
hangileridir? 

Hastalıkların mikroplaıını bularak türlü 

fırt ar anna karşı ol 

ç~ ~Ü~~~~ ~avalarda va- Size burada türlü hastalıkları 
~ liın çe erler ve ba- gösterirken, bu hastalıklardan ba-

lır1,. anr terketmek .zo- 1 Q .. r. zı arının mikroplarını bulan ve 

aşılar me1Jdana getiren Bilginla 

~C>~ı bunlardan insanların kurtulmala-
S il, <1 • I{ DURUMU nını temin eden büyük adamlar-
16) cnıza . lti!o en ıçerilere doğ dan da bahsedeceğim: 
ıı4., ll'letrc . ıan (B murabbaı bır Çiçek hastalığı - Bu hastalık 
' lta._.ak afra - Çarşamba - iki türlüdür. Biri 1nek çiçeği, di
~rll) k - Ladik - Vavza - ğeri asıl çiçek. 
"'o azala · 1 r 1 • . rull'ı S rıy e, Amasya, Bundan 150 yıl önce Edvard dan bulunmuştur. Bu doktor, göz r Köpek tara ından ı_sırı an ınsa .. n· 
tic ' ıvas "l" 1 k k k b 1 ~ liret . vı ayetlerinin Cenner isimli bir İngiliz hekimi le görülemiyen küçük mikropların lraın ço or unç ır surette o -
illa. ıskcle ·a· ·· ··1 k d" ~ llda d 61 ır. Burası Inek çiçeğine tutulanların asıl çi· insanı zehirlediğini ve verem has dükleri goru me te ır. 
1 hulun eıniryollariyle .de çeğe tutulmadıklarını görmüştür. talığını meydana getirdiğini gör- Bu gibi kazaya uğrayanları he· 

ı.,11 ;,.:•k~•tl>r, Aşağ< yukan iki hastahk da bi•bi- milştü•. men Pastö•iln kutlu• aşm yapdtl.-

Birinci sınıf köşesi: 

TOP OYUNU 
- GÜLER ARTIK ÇOK OLDUN, BIRAK 

BENi. 
-TOPU VER, BIRAKAYIM. 
- VERMIYECEctM iŞTE! 
- ALACAGIM lŞTE! 
-A, A. BAK ANNEM GELiYOR, BIRAK. 
- PiŞ.. BENi KANDIRAMAZSIN. AN-

NEM MUTFAKTA .. 
- AH BENİM CiCi GOLERiM, PEKi TO-

PU VERECEölM. 
- HANGiSiNi VERECEKSiN. 
-BEYAZINI. 
-YOK .. CICtLiSlN1 iSTERIM .• 
- PEKi!.. 
- HEM OY.UNDA MIZIKÇILIK YOK. 

SONRA GENE YAKALARIM. 

Aile Bi(~isi 
-------------------
Bulaşık Nası ı Yıkanır 

Yukarıdaki resimde gördüğü
nüz talebeler yine sizin gibi aile 
bilgisi dersi okuyan çocuklardır. 
Bunlar her gün evlerinde rastla
dığı ve yapmak zorunda oldubu 
bir işi öğreniyorlar. Bulaşık yıka
mak için evvela kaynar suya ve sa 
buna lüzum var.drr. Yıkanacak ta· 

baklar kaynar sabunlu suda evve
ıa bir müddet bezle oğulur. Ondan 
s:>nra aynca soğuk ve temiz su i
le yıkanır ve en sonunda kurula
narak yerlerine konur. Yukarıdaki 
resimdeki arkadaşlarınız da bunu 
yapmaktadırlar. 

1 lftI ..uııcılllllll 

SERÇE 
Bahçemizde bir armut var. 
Onu yerken küçük kurtlar, 
Hemen serçe olmaz dedi, 
Kurtları hep tuttu yedi. ı 1, trc " csınde yabancı rine benzemektedir. O zamanlar Bu hastalık çok müthiş bir düş· ğı takdirde yüzde yüz ölümün Ö· 

)t:: ttind:rYıÜrkiye içerisin- asıl çiçek hastalığı pek korkunç mandır. isanlarda bulunduğu gi- nüne geçebilmektedir. 
t~0 le \'c 

6 

• en muhtelif eş bir hastalıkmış... bi, hayvanlar .da da bulunur. Sıtma - Cumhuriyet devrin- 1 
• l~o b~ırenin yekunu Doktor düşünmüş: insanlara Doktor, verem mikrobunu orta den önce bizim memleketimizde 

it, f ın ton tutmakta- önceden hafif bir inek çiçeği has· ya çıkard ktan sonra bu müthiş en çok bulunan bir ha~talı~ ~a sıt~ 
, .. ~•tıa,.,,, b' tahğ< geçitmekle asd çiçeğin 6nü h8'tabktan insanların kuttulma5' maytl<. Fakat Cumhunyet <lan etli• 1 

O vakittenberi artık, 
Ekmeklerden kalsa artık, 
Serçelere yediririm, 
O zerim, biraz da veririm. 
Çok severim serçeleri, 
Onun küçük pençeleri, 
Ağaçlara yardımcıdır, 
Ne sevimli bir avcıdır. 

~, üç ın· ır hesap ede- ne geçmek mümkün müdür? .. Ve, çarelerini de bulmuştur. dikten sonra memlekette bu has· 
, ı..~'d". S~Yon beş yU.- düşilnmini tatbik edince muvaf- Fakat bu çO'el<', benli• insam tabkla da uvaıa baıtand<. 
~ "liyat ınsun; tütün, fa1t olmuş. Bu suretle, bugün dün- tamamiyle ölümden kurtaracak ka Hastalık, sivrisineğin ısırma· 
~tlllllrta '!e:g!ı maddeler, yaya büyük hizmetler gören çiçek dar önemli değildir. sından ileri gelir. Sivrisinekler de 

ar. aıre de yetiş aşısı bulunmuş. Kuduz _ Büyük bilgin doktor bataklıklarda çoğalırlar. Bu gibi 
~ Saınsu Verem _ Verem mikrobu, Al- Pastörün ismini siz de duymuşsu· hastalar kinin almalı ve doktorun 

IS:. n Ve Bafra tuaf- man tloktodanndan Koh tuafm- nu.du•- dedikledni yapmahtl<d8'. 

1~ Olıt'KOJ: 

Emin Recep 
llHlll 
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Almanlar Amerika 
üzerinde de 

hak iddia ediyorlar! 

Galatasaray 
tribününden G. Sarag F. BaA 

(Baş tco·afı 7 tıcidc) Leblp illihnk cU1kten 
. . . (B<lf tarafı 1 ncicW) olan sarı kırınmlılnr hu kısın\ zeldi. 
lkıncı devre başladı. Galatasa· d bJ 1 t ı il ı ı iki ı a r go a n ı m ş <'r ve go G 1 ta il ı.e, 

raylılar r-ık:· .':'!)r. "Haydi· Esat v .-n a saraya ge D'-' 
:ır • - ' ' yl'- erek ma••lfıı> olmuşlardtr .. 

F .k .... t . i i y 0" " <:I • el "· caıııvı llk golde lcabo ı ... e, gorey m sen aşar şu .. F t k d bl 1 1 k t> 
mana bir gol daha.. ener n ımın a r ne ıs MUdafllcr; vnzifelerinl 
• A'lcabinde bir fav~l atışı! nım sonlarında yaptlah tadtlAt suz ~·a1ıtılnr, muavin • 

K 1 . . kl d k çok isabetli olmuştu. Fikret gl. Musa Flkrete hiç fırtf 
.
1 

~ ec~n ayak arı Eytr eşn be· bl mtikcnımcl bir sotncığm içte 
sı mı§ .. ıupa ç.ı ıyor, sat, a an 

1
, h hl f m<'di. Nulınr i1a canlı 

. . - .emen emen - ç muva -

Bzr Amerıkan tarıhçisine göre: 
ve Yaiar kalecıye ıarJ yapıyorlar. f l 

1 
d ~ <:>g tıkardı . 

. n { o ma ıgını matın ... uncu 
Osman topu elınden kaçırdı. Ha- d kik d •• 1 1 1 HUcum hattında telll • . n nsın an eı; ve an nmn ıy . , 
kem de gol verdı. Bu sefer yıne d 1 den Buduı·i idi; Bcdlflll 
Fenerli etarafmdakiler ile alay e· 

1 :r. ,., 
1 11 1 1 

d R nu oyunu maçın nctıcesf 
d• ~arı ]UC \ ertJ Pr Ç D e C • ' Hitlerin merikadaki Almanlara muhtariyet 

verilmesini ıstemek ihtimali bile var! 
ıyor. şat, Yagar, ve bilhassa Esat çok ne tesir yaptı. 
Galatasarayl.lar sus, pus. Arka' ' ı 1' 
d b

. F 
1 
.. d h 

3 1 
güzel oynndılnr. MUdafnn l\nttı o. ~J. 

srn an ır ener go u a a... · --------------- ____ , _ __. __ _ 

artık Fenerlilerin keyfi yerinde... 'I oukapı ı. Suor 1 Ua) rl f eder' 

Almanların Amerikayı ken.di 
memleketleri olarak iddia etmek· 

Fakat Galatasaraylılar muha· ,. f" 

sımlarrnı 11ıkr1tıran takımları teşci (Baş tarafı 6 tncıda) 8 r l\ S 1 n d 8 
dan olanları 30 nıilyon olarak gös ( tınekten geri kalnuyorlar. Hake· den ikinci gollerini de ~.ıkardı. ( Ba§ taTa/• 8 

te hakları varJ.:. Amerikanın ku
rulmasında, devamında ve ilerle· 
mesinde Aİmanlar büyük bir rol 
oynamışlard r. Amerikada yaşı

yanların ekserisinde Alman kanı 
M1:imdir. Amerika.daki Almanlar 

·······~:::;~::·····~~:ı:;ı 
teriyor. ''Hariçteki Almanlar;, i· min Fener aleyhine verdiği bir Tr.i lar. yunun sonlarına doğrll 
simli bir mektep kitabında ise bu kige yanımdaki Fenerli: Muhacim hattında Adnan A. tarak maçı 1 _ 3 nıağllf 

Devletleri son seneler
de memleketlerindeki 
Nazi propagandasın
dan şikayet ediyorlar. i 
Amerikadaki Alman
ların teşl<ilatları, yap
llkları neşriyat ve pro
paganda entlişe uyan- · 
dırmaktadır. 

rakam 40 milyondur .. Yine mek· _ Yahu, hep Fener, hep Fe· k~n Ye r 'uri Bosutun m~attal .~·ı: bıtirdi. 
teplerde .okutulan hır kitap da ner, diyor. zıyette kalmaları bUtiln ~uku 
Amerikan nüfusunu? yarısı Al· Bu ara genç bir Galatasaraylı mUdafaad.a çok mU\nffa.k ~.ır o. Bozkurt - Ama 
man aslından.dır denılmektedir. Ftnerliye: . yun çıkaran Hasan~ yukluyor- Öğleden sonra yapıl~ 

yakında Birleşik Devletleri elleri
ne geçireceklerdir. Daha bugiln 
bile oraya Almanlar ''Unstr tbi· 
zim) AmcrHuuruz,, diyorlar. 

Halbuki ı 790 daki umumi sayı· _ Doğru .. Zaten Fenerliler hiç du. İlk ~evre bu şekıl~e 2-0 Top Bozkurd - ArnavutkôY 
da Amerikada Almanların nüfu fo\•ul yapmazlar, insaf yahu. Şu kapı. ıe~ıne neticelendı. . ları arnsmdaydı. Bun\I 
sun yüzde se1dzini teşkil ettiği gö Yaşara ve Angelidise bak, diyor. At~ıncı devrede Topkapı yme şı dort golle Bozkurt~ 
rülmüştii. Şimdi bu rakam ~ıksa Galatasaray lehine penaltı .. Yi- hakı~ ve canl~.' lstanbulsporun Ayni klUplerin bi 
r-ıksa yüzde on beşe r-ıkmıt olabi· F" 1. h k b' haylı· kti yaptıgı bazı hucurnlar da Top. müsabakaları ise nıU 
:s :ır ne o .. ner ı a eme ır - . . . .. . 
lir. r·· t kt E l . k. b '"at • kapı kalecısının mudahalelerıte şekilde cereyan etti. Bunlar, çok a~ırx giden Alman

ların söyledikleri sözler değil, A
merikadaki resmi nazi propagan
dasının programından bir kısım· 
dır. Bu pr-:>paganda bugiin btitün 
Amerikada ve Almanyada, Ameri
'kalılar .n düşiinemiyeceği kadar 
şiddetle y;?pılmaktadır. 

ur c me e... m mm ı u .. , . . B 
Georg Timpo ise ''Amerikadaki .,., . tl b.l d ğ·ıd· ı t b'· tehlıkesız atlatılıyordu. u ara- tifade etmesini dah•,; 

renere nyı ı ı e e ı ı. § e u d H kt• •· f ·k·k· "1.. A k 
katolik Almanlar ismindek: kita- U b ·b·ı rd. k" h 1 da g ··ı a asanın c;:e ıgı rı ı ı :öu.. rnavut öylüler bir " •• t n u gı ı e ır ı sa a ar o .. .. 1 af 

Amerikanın en bü- bında şöyle diyor· ..ı··. .. u .. ·r h.ı:ıdi 1 . .. dulkadir çok guzel kurtardı. s.. maçı O - l kazandı) · · uugum ı muessı ;s se erın mu- . h t d S 
yük fikir mecmuaların- ister 40 mil yen olsun, ister 50 sebbipleri... Daha birçok şeyler ta~bulspor muhacı~ a :m ai a 

f dan "Forum" da bu milyon Alman kanı Amerikanın d F k M tb t Ka- mıh çok çalışı~ or aka ya nız 
. uyuyorum. a at a ua . kaldığı için bUtün hücumlar ne. 

i meseleye daı"r çok mu·· - ı esasın.dadır. Amerıkada Alman ke nunu bunları sUtunlarımıza geçır· . . k 
2 r 1 • Al d .. ·· · Al tıcesız alıyordu. 

hı"m bı·r ya•ı çıkmıştır. ıme erı, man uşuncesı, man mekten bizi menediyor. O b' al k rtl . 'b. · " k··ı · ·· Al ·k· · Al yun ır ar ı se eşır gı ı Nazilerin usulü kontrollorı al- u turu, man musı ısı, man Sevgili okuyucularım, iıte be- . . 
tında bulundurdukları Alman ekal Amerikan tarihçilerin- t b. · h Ak· d. "A 'k d , • oldu. Hakem Şazı yerınde mu. e:- ıyesı a ım ır. men a a;ı:ı nim suya sabuna dokunmadan Ga · • • 

d o K p d ,. h k··1 ·· ı .. r a· d l d dahalelerle vauydı idare ettı. Ji}etinde memnuniyetsiılik doğur en ~. . a over ın er u turu er ın amar arın a latasaray • Fener maçında işittik· l 
mak, sonra, husule getirdikleri ka- • bu makalesı"nı"n hu··_ Alman ruhu, Alman inceliği, teva· 1 i Topkapılılar stanbulspor yarı 

~ • . . • . eı m. sahasında oynuyorlar fa.kat Ha. 
rışıklıkta hakimiyeti ellerine almak i lasasını naklediyoruz. 1 zun, fedako.rlıgı, va2ıfeseverlıgı, Tt\IAt DELIDAG b .. :. b h .. 
tlr. Bu usul, Almanyadan sonra : ; gayret ve doğruluğu vardır.,, san ynlnızbaşına utu~k. u ıfu. 

· ı . cumları durduruyor. 1 ı • s ır 
Avu~tury~ .ve. Çekoslovakyada ! .. ·-····--··•·· ............................. , Yine aynı muharrir diyor ki: mecmualar neşrediliyor. Mtmlc· :tnağl\i vazi ette olan lstanbul _ 
tatb~.k edı.lmı~tır. . . . , '·Memlekete Al:nanlar aya'lc bas ketin birçok yerlerinde nazi teş· spor ç~k ycrrnde bir tabiye ile ha 

Şuphesız kı Nazı lıderlen Ame·ı mantown u kurmuş olmasıdır. Na· ı mış olmasaydı Amerika bugünkü kilah mileı::sescleri vardır. 'Bunla· f h tt ı ,. · d. 
. . · d 00. b. hl!k. · ·ı ·· ı.. ·h k f·ı . .1 sanı o~ n ına a ıyor , e şım ı 
rıka üzenn e yle ır " ımıyet ıı ere gore, o ıarı te, a ı esı ı e Amerika olamaulı Amerikanlar- rın en büyügü "Amerikadaki Al· l t b 1 dah i · 1 . . · • s an u spor a yı <:a ışıyor, 
katahacaklarını ummayorlar. Fa· beraber g!lıp Amerıkaya yerleşen daki Alman benliği ne zaman tek· man nullct birliği dir ki Fritz T k k ı • • k t" . . . .. " ve op apı aıesını sı ·ıs .rıyor. 
kat memlekette bir memnunıyet- bu Alman, yenı dunyanm meyda· rar dünya tarihine karı~cak \-C Kuhn'un idaresi altmdadır ve bu d T k l.b. 'ttı.. ..... 

• w •• •• • • u. op apı ga ı ıye e .. cm n ba 
sizhk ve Alman taraftarlıgı yarat· na çıkmasında buyuk ibır ol oyna "'Ski v"'tanın J.audasına hiımct e- şefe Amer\.kan Aımanlanrun Füb- t b t T k 1 . ~ .. ı ·· _1 ye ser es O}"Jluyor. op apı ı 
mağJ muvaffak olup bızi Alman- mrştır. d•n ..w.n bpaa-:v---.., a ... ...-ı rn • a 
yanın düşmanlarına . y~rdı.mdan Yi~e bir Alman: Marti~ Vald· miyoruz. Falc~t, bir gttn geltttk, Birliğin en büyük gayesi Ame- geldi. ağır davranmasından mu. 
alakoyacak olurlarsa kafı lbır za· scemuller 1507 de buraya ılk defa bunu göreceğız ve o zaman, A· rika.daki tınan gençliğini elegeçir hakkak bir golü kaçırdı. 
fer kazanmış bulunacaklar. olarak "Amerika,, ismini venniş· merika için ettiğimiz fedakarl,kla· mektir. Alman ekalliyet mektep· Oyun Topkapı kalesine inen 

Alman profesörleri Amerikayı tir. Bir diğer Alman: Şarl Ken, rın mükafatını elde etmiş olacağıe. lerinde r; ile 1'8 ya§ arasındaki 'iO· bir 1stanbulspor hücumu t'~asın 
kurtaracak olan şeyin yalnız ve Kristof Kclomp dördüncü aeyaha- Bu, bO§ bir Umit değildir . ., cuklara "Amerika Atman Birli~i .. 'da bitti . 
yalnız nasyonal sosyalizm oldu _ tinden döndükten sonra bpanya Amerikadaki Almanları bugün- azası olmalarını temin edecek ter· -

8
--. --R---------

ğunu söyliyorlar. Onlara göre ' kralı bulunuyordu. kii Almanyaya bağlı bulundur- biye verilmektedir. "Yalnız Al· ır Onien gaze-
Amerika, yahudilerin elinde bu • Nazilere gör-e bunlar Amerika mak için çok çalışılmaktad!r. Ştut· manca konuşmak veya Alman g'i· • 
lunan bir caniler yuvası, bozul_ üzerinde Almanların hak iddia et· garttaki "Hariçte yaşıyan Alman· bi düşiinmek kafi değildir. Hepi· sının yazısı 
muş bir memlekettir. Daha fena- melerine kUi sebeplerdir. Halbu· lar müessesesi,, belki dünyadaki mizin mHlet için ~alışması ve bu 

• bi k kil ki, mesela Şarl Ken Alman sayı en büt.·ük propaganda merkezidir. sahada siyasi faaliyet göstermesi HUl,rE' ... 29 ( \.A •. ) lHHlor 
sı, Amerıkalrlar ne r lt teş J 

ederler, ne de bir millet. Onlar famaz, yarı A\'Usturyah, yan İs· Hitler, Göbbels ve ~öting tarafın· lazımdır.,, bunu yazan, Amerika· njnnsı tebliğ ediyor: 
bir takım ırkların melezidir ki, panyoldur. dan çizilen gayesine göre, bu mü· daki nazi gen~liğin\n :naşiricMrı "Tiınput,, gazctf'Bı Balkan An 
bu karışık kan içinde en -asili, Al- Bir naıi profesörü de protestan essesenin vazifesi ''Alman kanın· "Genç Millet,, mecmuasıd r. tantına tnh · -ettiği barmalrn-
man kanıdır.. lığı ortaya çıkaran Martin Lut<her· <lan,, elan bütün insanları Alman· Teşkilatın gazetelerinden ba~· 1e-sinde dlvor l,f: 

in Alman olduğunu, protcstanhk yanın manevi birligi içinde topla· ka, Amerikanın muhtelif yerlerin· CC'nubu arı l Anupa ı mcs<>. 
çıkmasaydı protestanlann Ameri· rr.aktır. (Meşhur Amerikan kadın de çıkan Almanca 20 gazete \•ar lcl rjn gcSstertlme~ c .başlanan 
kayı ellerine ge-çiremiyeceklcrini muharriri Dorothy Thompson bu dır ki bunlar da gayriresmi nazi d<.>rin nliıl a Balkan Antnnlıııı 
yazıyor ve '•bu suretle, diyor, A· teşkilatı komünist Intemasyoli- naşiricfkarıdır ve Yahudi aleyhta- 1sunıın mesdC'lerl i~ihd" ön !lafa 
merikanın ilk esası Almanlardır.ı. nin tam bir mukabili sayar.) rr, demokrasi aleyhtarı neşriyat 'Çıkarmıştır. Bazılarımn Ba1kan 

Naziler, Amerikada memnuni

yetsizlik uyandırmak için demok· 
rasiye ve demokrasi müesseseleri· 
ne hücum ediyorlar. Resmi bir na
zi neşriyatı olan "Deniz aşırı dost 
lanmıza malUmat,, serisinin 7 inci 
kitabında şöyle bir cümle vardır: 

Naziler, bıit~n bunlara dayana· Ges;en sene ~tuttgartta topla· yapmaktadır. Antantına atf<>tmek :i Mi •lcrl 
rak, Amerikan n Alman .clduğunu nan beşinci "Hariçteki Almanlar 1936 da Leipzig'de neşredilen uiyctı<.>r hilafına olarak. bu An
iddia ediyorlar. kotıİetansr,, nda Dahiliye Nazırı bir .kitap ~ar ki Am"CTika'lıiann ta:nt su Ilı, isti krnr "" le. rlkJ me. 

"Ba~lıca gaye Amerikan Birle- Nazilerin, Amerika üzerinde Frik şöyle dem1§ti: pek göıüne çarpmadan geçmiştir. sat progcamrnı muharaza~·.a dfl. 
tik devletlerindeki ıcraiti bozmak hak iddia etmek için ileri sürdük- "Hariçteki her Alman şunu u· "Bizim Amerikamız,, ismindeki 'nm C'd('{'cktir. Antantın i tecll. 

Günün ~on mtl!a 
ile I\:urtulUj takunlat'I 
ıdi. 

Çok kuvvetsiz bir 
ha) a ~ıkan Peralılar, 4' 
mıyaıı takımlar ara.SJJI 

.-... 'll ... 

cu vaziyette olan J{u ~.t 
sa\'i bir şekilde oynaJI":. 
sabaka.y1 d:ı ancak ~ 
rebildilcr. 

Nitekim ilk devre O.J 
tuluş lehme ruhayetl"' 
kısımda kalecinin bir~ 
i tifadc eden Pcra ~ 
bir kafa vuru§ilc beft 
nü attı. 

• 
enzın -ve 

fiyatları ye. 
indi rilldi 

Ankal"ll, 28 (A.A.) -
ktinden: 

1 Şııl>:ıt 1 !130 t:ırih111 

ınulcbcr olınk uzcrc ve' 
. eı:e lcnckc rıl :ılları, ıcrı 

rc~ıııi ve rıııı:ımclı• ,e 
~ışitJn,Jcr u:ı:C'rlne < 
gon.ıll'N' İ \C\1ıılc bC~' 
zıfon ) eni en ı t.,bil e 

IJ){ er şehir \C J;,ıı ıı~ 

n i s.ıtış fayill:ırı J~• • 
depo fiHıll:ırıno nıık1'' 
rcsinılt·ı k h :ı ri k ·ırı ,e, 
tosunun ıl."ı ~c~i sorti

1 

tcs1ıit olunm:ıld Hır• 

Dokınc hcıızııı fi>» 
<lcğışıklik ~ol< ı ur .. 

trr.,, 
Onlara göre Amerikalılar bir 'ke 

re hürriyete kavuşturulacak olur
sa anayasayı derhal yırtacaklar· 

dır. Naziler bu anayasaya ''Ame· 
rikan siyasilerinin sefalet zinciri" 
ismini veriyorlar. 

leri şeyler araJ n.da şunlar da var- nutmamahdır ki nerede -olursa o::l bu esere ya'rı reımii olarak bakıla· i;i hudutlarını garanti altında 
dır: sun kendisi ..aaıma rAlmanyanın lbir bilir çünkii kitabı yazan Colin bl'ılunclurmak '\'c siyasi, 1ktısa- ı ·1trn'k:mı r.3 ' 

Amerika ihtilali esnasında ora- parçasıdır.,, Ros~ Ştııtgartta'ki nazi propagan· di 'c har t sahalal"cla ki t~ riki l~~:~bul ~~~ 
ya Avrupadan gelip yerleşmiş o· Yine ayni kongrede Göring Al- .Qa teş'lı:ilatının memurlarındandır. tn<' .ıist~ıl. ıinkiş.nf Uirmc~>11r. '.\kr 111 560 
lanlarrn büyuk bir kısmı Almandı ımanyan'in "Dünyanın her tarafın- Kitapta Amerikada'ki Almanla· Bu teşrıkımesnı başka hıchlr S:ımsun 560. ~ 

Amerikada memnuniyetsizlik 
yaratmak için nazilerin b3şvur

duklan çarelerden biri de memle
kette Alman ve \ ı 

0

ıudi meselele· 

veya ~'Alman kanından., dı. Bir- daki Atman1arı hSmayeye sadece nn bir araya toplanmaları, Ame- d<'\ lct nlC'J hine m Utcvcccih .(le. Isı nlıul 'e l:ıınır 
~ok Almanlar Vaşingtonla beraber hazır değil, ayni zamanda bu k:uv· nlı:amn ~iman ruhu ile meydana ğildlr. 11r" 

Al "" 1• il 1 1 'G:ız cır1 hu.}uk ır ,,,. 
çarpıpuştır. ihtilal sona erip mem veti haiz., olduğunu •öylemişti. gefrrilmiş bir §ey, bina"enaleyh i:ıC an c au aşma arı esnasın. Gaz tek kıı~uk ı~n:~ 
lcket istikli11 kazanınca Almanca- Amerika&ki Nazi propaganda· maııların bir <t~ri o1doğu fikri ile-,da Balkan Antaut.ı münhasıran Benzin çıfı bü)iik ,. 
yı Amerikanın resmi dili yapmak sının iki gayesi vatdrr. ~lman ol- ri 'SÜTÜlmelrl:e:iir. anlaşma zllınlycUle hareket et. 
ve boş olan Ameri1can tahtına bir mryanlara ırk, Yahudi aleyhtarlr· Hülasa, istikbalde ~merıika için Uğini isbat etmiştir. Onun iste-

rini hararetlendirmek gayretidir. Alman kral getirtmek için bir ce· ğr, itçi aleyhtarlr~ propağandasr bir te,11ike akla gelebilir. Zira, na-'diği Bulgaristanın da kendi gru 
Naziler, Ameri1can çiftçi, i~i 

esnaf ve orta sırıılfına, Amerika 
Yahudilerin hakimiyeti altındadır 
kanaatini vermek için 1933 tenbe· 
ri binlerce kitap ve broşür neşret 
mişterdir. Bunlar da Amerikan pa· 
rasınrn Yahudi kontrolü altında 

"Olduğunu, Amerikan gazetelerine 
Yahudilerin sahip bulun.luğunu 

ve bükUmete Yahudilerin nüfuı 
icra ettifini ileri sürüyorlar ve 
''ari" olan Amerikalıların Yahudi 
isripda'dma :ıtarıı ~syan etmelerini 
istiyorlar. 

Raziler, Amerlkanm Alman ka· 
nına Çok ıey borçlu o1duklarml 
1ddia ı;t1crlerken istinat <ettik'teri 
ba§ltca nôk1a Pastorius'un Ger· 

rc'yan vardı. Meşhur bir Alman yapılıyor.. zikrin :ı\merikada bir ''Irk ve punn. iltihakıclır. 
muharriri olan Jchannes Stoye'ye Alman aslından olanlar için ya· :ı:an,, ıu:ğıruna mücadeleye g:rmcle· Aktedllen bUt.Un anlaşmnlar 
göre, "bazıları bir Fransız, bazı· plan propaganda ise .aaha fena ri için nazari ve maddi esasları Dal kan terakkisini Ye tesanU. 
fa'rı bir Alman kral istiyorlardı.,, dır. Evvela, nariter ''Amerik:ın var. Aimaniar planlarını çok uzakldilnll tak~iye etmiştir. Daimt 
Fakat Anglo - Sakson ckalliyeti Almanları .. tabirini kabul etmiyor isti!<baller için hazırlarlar. Hitler,konseyln yakında Bükreşto ya. 
Almanların elinden bu ıaferi al- lar ve ''Amerikan~r'' kelimesini kendisini tekrar tekrar, yeryüzün- pacağı toplantı, bir arada mu
mıştır... kullanıyorlar ki bu .cnlarca "Ame deki bütün Alman kan•nda'n olan·j' azzam bir kuvı. et teş'kil eder. 

Fakat naıilerin bugün için bul· ıikadaki Almanlar,, demektir. lann hamisi olarak ilan etti. Du memleketlerin sulh arzusu. 
<lukları teselli Amerikada Alman· Bu "Amerikaner., iere nazil~r. Aıağı yukarı muhakkak nazan nu ve cnternayonat nizama hiz. 
lann "Kan,, noktas ndan üstün ol nasyoncl sosyalizmin dünyayı is- ile bakabileceğimiz bir ıey varsa1met etmek emellcrlni bir kere 
malandır. Onlara göre memleke· tihdaf eden bir hareket olduğunu o da ıudur ki, Hitler, Avrupadakiıdaha teyit eyllyeC'ektir. Evvel
ıtin b:ızı yerinde nüfusun dörtte ve, Amerika ile ber.aber, bütüoliki büyük demokrasiyi tazyika mu ce karışıklıkların ocağı olan Bal 
lbiri, bazı yerinde ü-çte biri Alman fünyaya lhikim olması lizımgeldi· vaffak 'Olursa, Çekoslova1cyactalkalnlar bugUn sulh eseri dola. Ruble .2320, ~ııt 
kanın.dandır. 'ğini, cünl:ü Almanlann tabiiyet 1 yapttğr .gibi Amerikad.aki ''Irk vc 1 yısile diın~anın takdirini ccl .. lirası 604.30• ~ 
Meıhur coğrafi siyaset naıari- ve tarih tarafından dünyayı idarcfkan,, mücadelesini de derhal lcuv- betmiş b"Ulunuror. lnc il:ıir şey 3.1:5, tsviçre ! O. 

yecisi pr.cfesör Karl Kaushofer için secitmiı ••müntehip millet,. cllvetlendirecelrtir. Hatta, :Amerika·
1
Ba1kan Antantını şimdiye ka. • 6.30, Bc1ga 21.ı 

'"Siyet dfinya,, iiımlndcki eserin- du'klanm eğtttty.otiat'. d~ ':\ :Aimanlar ~in muhtariyet ıbİ· dar tecrtlhc edilmiş olan yoldan Rayşmark 50.!0ı 
{]c Amerikada bu Alman kanın· Bunun için birçok kitaplar ve le istiyebilir. 1 nyırmıyacaktır. 'Kuron 4.15. 
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M.ikdarı Muhammen bedeli 

40000 kilo 
95000 ,, 
24000 ,, 

Beheri Tutan % 7,5 te. Teslim mahallı 
Kr. Santim Li. Kr. Li. Kr. 

20,80 8320.- 624.- Kabataş A. 
7.- 6650.- 498. 75 ,, ve Cibali 
7.- 1680. 126.- İzmir Fab. 

Eksiltmenin 
Şekli Saati 

Kapalı 15.-
.. 15.30 

Açık 16.-

l ..... y 
lr ukanda cins ve miktarı yazılı 40.000 kilo benzin, İstanbul teşkilatınız için 95.000 kilo 

lleıııı fabrikamız için de 24.000 kilo motörin şartnameleri mucibince ayn ayrı hizalarında ya· 
erıe satın ahnacaktll', 

~ 
a ....... lluhammen bedelleriyle muvakkat teminatları hizalanııda gösterilmi§tir. 
i; tksiltme 6-2-1)39 tarihine rasthyan Pazartesi günü hizalarında yazılı saatlerde Kaba. 

\>aznn ve Mübayant Şubesındeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 
t .... (!_ 

~rtnameler parasız olarak her gün sözü geçen eubeden alma.bilir. 
~ ..... ..,.._ 

«~palı eksiltmeye girmek isteyenlerin mlihlirlU teklif mektubunu kanuni vesaik He % 7.5 
tı e .Parası makbuzu veya banka teminat mektubunu ihtiva edecek olan kapalı zarfları iha. 

ııı.u~l'i~d:n birer saat evveline kadar yukarıda adı geçen Alım Komisyonu Başkanl~ğma ~ak
tilııabılınde verilmesi açık eksiltmeye iştirak etmek isteyenlerin ve münakasa içın tayın c. 

Ve saatte % 7,5 gUvenme paralariyle birlikte komisyona gelmeleri ilan olunur. (420) 

• • • r ...... 
ll ..._Şartnamesi mucibince 1500 kilo kazein kola açık eksiltme usuli,le satın alınacaktır. 

AfUhanuncn bedeli beher kilosu sif 50 kuruş hesabile 750 lira muvakkat teminatı 56.25 li-

llt 
)aa_~ Eksiltme 9-2-{)39 tarihine ra.sllıyan perşembe günU saat 14 de Kaba.taşta Levazım ve 

t\P §Ubesinde alım komisyonunda yapılacaktır. 
'I ...... Şartnameler her gün parasız olarak sözü geçen şube den alma bilir. 

....., İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatte % 7,5 gü\'enme paralarile birlikte 
adı geçen komisyona gelmeleri ilan olunur. (442) 

• • • 
Mikdarı Muhammen B. % 7.~ 

Beheri Tutarı Teminatı 

Eksiltme 
Şekli Saati 

10.000 kilo Lr. Kr. Lr. K. Lr. Kr. 
60 6000 - 450 kapalı 15 

~ 40 adet 14: 52 580 80 43 56 Pazarlık 16 
l ı) 

'Şartname ı.·e nümuneleri mucibince satın alınacak (10.000) kilo tonga ipi ile (40) adet 
elan ibaret) kristal yazı takımı hizalarında yazılı usullerle ayrı ayrı eksiltmeye konulmuş. 

~ .... 
~ l.tuııanunen bedellerile muvakkat teminatları hizalarında gösterilmiştir. 

....., Eksiltme 7-2-939 tarihine rastlıyan salı gilnü hizalarında yazılı saatlerde Kabataş-
l\ı \'e MUbayaat gubesindeki almı komisyonunda yapılacaktır. 

'b· ~art.nameler parasız olarak her gUn sözü geçen eubeden alınabileceği gibi nUmuneler 
~ e ılır ' . Rapaıı eksiltmeye girmek isteyenlerin mUhUrUl teklif mektubu kanunt vesaik ile % 7,5 

Parası makbuzu veya banka teminat mektubunu ihtiva edecek olan kapalı zarfları iha. 
~bir saat evveline kadar yukarıda adı geçen alını komisyon başkanlığına makbuz mu. 

'an"et'ınelert ve pazarlığa tetlrak edeceklerin de muvakkat temin:ı.tla.rı ile komisyona gel. 
olunur. (443) 

~ 

10214 kilo 
2700 •• 
2921 .. 
350 adet 

6531 Kg. 

• • • 
Muhammen bedeli 

Beheri Tutan 
Kr. S. Jra Krş. 

6.50 663.91 
10.50 283.50 
12.- 350.52 
9.- 31.50 

13.50 881.68 

% 15 teminat 

Lira Krş. 
99.58 
42.53 
52.58 

4828 " 13.50 651. 78 

4.73 
132.25 

97.77 
l, 
~· 'tukarıda cins ve miktarı yazılı ıskarta sargı ve ipler ayn ayn pazarlık usuliyle satıla. 
'lıt ltt' llha.nunen bedelleri ile muvakkat teminatlan hlzalarmcfa gösterilmiştir. 
~~ırına, .~2-939 tarihine rasthyan çarşamba ~U saat 14 de başlamak üzere Kaba
~ ...._ ~ Ye Mubayaat §ubesinde milteşekkil satış komısyonunda yapılacaktır. 

Sigara Nasıl kat Edildi? 
Anlattıklarına göre, çok yakın 

bir zamana kadar tütunü kağıda 
sarıp, yani cıgnra yapıp içmeği 
bilmezlermiş. Tütün sadece çu. 
buklara veya pipolara konulup 
içilirmiş. 

TütünU cıgara yapıp içmek eu 
şekilde ortaya çıkıyor: 

Napolyon Mı3ır seferinde Ak. 
ka'ya kadar gitmiş ve orasını 
muhasara etmişti. Bu muhasara 
esnasında Napolyonun ordusun -
da d Mısırlı askerlerden biri çu. 
buğunu kırıyor. Fakat, kendisi 
pek tiryaki bir adam olduğu için 
tütünsüz edemiyor. Düşünüp du. 
rurken nihayet aklına bir çare 
"'eliyor. Oracıkta bulduğu bir ka. 
ğıdı boru gibi yapıyor, içine tll. 
tünü dolduruyor ve yakıyor. Bu 
suretle de cıgaro. icat edilmiş o. 
luyor. 
tenasüpsüzmUş ... Onun Jçin, Ve. 
nUs'ün bugUn kadın güzelliğine 
artık bir timsal olarak gfü;tcrile
miyeceğlnl söylüyorlar. 

-o--

ltalyada Kahve Kıtlığı 
İtalyanın birçok şehirlerinde, 

bilhassa Romada halk kahve sıkın
tısı çekmektedir. Kahve fiyatleri 
çok fazla yükseldikten ba§ka sa
tışlar vesikaya bindirilecek kadar 
sıkıdır . 

Bunun sebebi, İtalyanın kahve-
yi Habeşistandan temin etmek is
temesi, halbuki oradaki istihsali· 
tın İtalyanların kahve ihtiyacın3 
kafi gelmemesidir. Habeşista:lda 

kahve ekip biçmeyi daha faılalaı· 
tırmak istiyen İtalya buna muvaf
fak olamamış, hariçten ithalat da 
kesildiği için kahve kıtlığı başla
göstermiştir. Bunun için Brezilya 
ile bir anlapna yapılmaya baıtan
mıısa da henüz müzakereler bir 
neticeye varmam•ştır. 

-----------·· ------------
Yavuz Sezen 

Diplom Terzi 
Hnkikl tek kostümlük lngtılz ku. 

mnşlarımıı gelmiştir. - 113 Bcuo~lu 
Parmokkapı Gayret Apl. Turk Foto 

ı, Evi üstünde. --------------- -- - - - -----

Dr. irfan Kayra 
RöNTGEN MOTEHASSISI 

Türbe, Bozkurd Kıraathane. 
si karşısında eski Klod Farer 
sokak No. 8 - 10. Öğleden ıon 
ra 3 ten 7 ye "kadar. 

Dr. Hafiz Cema ı 
Dahiliye mütehassııı. 

tstanbul Divanyolu. 
No. 104, Tel: 22398 
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· Dçvlet ·. Oe~Jryolları .VEt~_.Li,n~nJarı 
, r_ işletrrte :. Umii'm .: idaresi.";'iJanf arı . 

Muhammen bedel, muvakkat teminat ve mikdarları ile cinsle
ri ve eksiltme gün ve saatleri aşağıda ait olduğu listesi hizasm.. 
da yazılı kaynı traversler her liste muhteviyatı ayrı ayn ihale 
edilmek üzere kapalı zarf usulü ile Ankara.da idare binasında 
satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin listesi hizasında yazılı muvak
kat teminat ile kanunun tayin ettiği \'esikaları ve tckliflerJni ay· 
nl gUn eksiltme saatinden blr saat evveline kadar :komisyOlJı re.. 
isllğine vermeleri 18.zınıdll'. 

Şartnameler parasız olarak Haydarpaşa, Ankara, İzmir ve 
Esk.işchirde İdare mağazalarında dağıtılmaktadır. (651) 

Liste Mikdarı ve muhammen muvakkat eksiltme 
No. sı cinsi l:cdeli teminatı günü aaati 

Adet beher adedi 

1 11025 Kayın makas 
traversi. 500 G\r. 4006,25 L.) 

2 3195 •• .. 420 •• 1006,42 '• ) 
3 6608 Kayın köprü ) 

traversL 320 ,, 1585,92 ., ) 
4 24892 KaYJDı cari ) 15/2/939 15,30 

hat traversi 140 ,, 2613,66 •• ) çarşamba 
5 14280 ı• .. 215 " 2302,65 " ) 
6 5929 •• .. 175 •• 778,18 .. ) 
7 5880 •• " 255 .. 1124,55 " ) 
8 60410 ,, 

" 185 " 6837,93 " ) 
9 12771 •• " 215 .. 2059,32" ) 

10 26333 •• " 175 ,, 3456,21 .. ) 
11 93317 •• " 245 .. 12681.33 " ) 
12 70000 ,, 

" 225 •• 9125,00 " ) 16/2/93915,30 
13 38500 •• " 175 ,, 4618,75 ,, ) per§embe 
14 12271 kaynı dar 150 •• 1380,49 .. ) 

hat ) 
15 9289 •• ,, 150 " 1045,01 " ) 

' ... . . ..~ ' ..... . . ) .... -
lstanbpl Belediyesi.·. ııaiıları 

• ~ . \' ,. ~ ' 'f' , ' • "' 

Daire adı i3in cinsi ve mahiyeti keşif bedeli ilk teınJnatı 
K. LiraK Mikdan Lira 

ÜskUdarÇa Çakırcı Hasan mahal 
lesi Ahali sokağı 1321 36 99 10 
Kaldırım tamiri 

.Karaağaç müessesatmda 
Otopsi binası inşası 1486 82 111 51 
Karaağaç mUessesatmda et askı 
tertiba tmm tamiri 2119 6Q 158 97 

Dairesi adı. cinBJ, mikdan, ke§.i.f bedeli yukarda yazılı bulunan 
ioJer ayrı ayn açık eksiltmeye konmU§tur. Eksiltme 10.2.939 
cuma gUnll saat 14,30 da daimi encilnıende yapılacaktır. Keşif 

evrakı ve prtnameler levazım müdürlüğünde görülebilir. lmek
Iiler 2490 sayılr kanunda yazılı vesikadan başka bu işe be.nr.er 
iş yaptıpa dair eksiltmeden evvel Fen İş. mUdürlilğünden &la. 
caklan fen ehliyet vesikalarile hizalarında gösterilen ilk temi • 
nat ma~buz veya mektubile beraber yukarıda yazılı günde saat 
14,30 da daimt encümende bulun malıdll'lar. (604) 

CöZ HEKiMi 

Dr. Murad Rami Aydın 
Takıim - Talimhane, Tarla 
baıı caddesi No. 10 Urfa apt. 

Tel: 41553 

ı, Göz Hekimi 
Or.ŞUkrU Ertan 
:ağaloğlu Nuruosmaniye cad. 
No. 5. Tel. 22566 (Dr. Osman 1 Şerllfettin apartımanı. 

' la Urn~neler her gUn sözU ge~n şubede görülebilir. 
·~~~~ ~brma~inta~edil~~w~%W~~:m=in:a:tl:a:n~il:e~~=~a_n_d_a_~_ı _____ ~~~~~~~~~~~~ 

Yona gelmeleri ilan olunur. ( 444) \' A.KIT'ın kitap şeklinde roman tefrikası -

• • • 
\tfktan " h 

J.nU ammen bedeli % 7,5 temi. Eksiltmenin 
l ~'l Lira Kr. nat Li. Krş. Şekli saati 

'ı 3 
kalem sif H. Paşa 4600.- 345.- açık 14 

u~ltk 
~~ ep 2200 kilo 2190.-164.25 ,, 14,30 

<10o 
>t lıbb· ki) 1 adet si! 800.- 60.- " 15 ıye 75 
l ...._ kalenı 643.- 48.23 ,, 15,30 

~ ~ leriyle 'k 
~ iyıe 

8 
rnı tarları yukarıda yazılı malzer.ıe açık ek· 

' '- atın alınacaktır 
<llllllh • 

h.~rf~~t en bedelleriyle muvakkat teminatları hizala. 
"'({, ı lr. 

~kafltıne ıs-
~ ~l Yaıth sa 2-939 tarihine rastlıyan perşembe giinU 
~ ~ .\lnı:ı k ~tlerde Kabat~ta Levazım ve Milbayaat §U. 

i ':4 tlı ~ ~ oınısyonunda yapılacakbr. 
.,, ~..... aJhelerle 1. tel -zU 

~ ~" lllınab . ıs er para.sız olarak her gün 80 re-
~ , ~ llır. 

'' ko"il ,ı..... ~ltlift ~alz.eınesi eksiltmeye girmek f8teyen firma.. 
~e erın.ı. v k 
lı ti.nı ek ' erece leri malr.emenin profillerini, de . 

tı .. ~~ hU~di~~e gününden bir hafta evveline kadar İn· 
:""'bt ~ ur1u~ı . 

'1 .... ·
1 
l~ek . . 6 " Tuz fen şubesine vermeleri ve ekıılt. 

~a ıçın t kl' 
1-ı laıı e ıflerinin kabulünü mutazammm bir ve. 

?ndll", (625) 
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B-:-- k k A"ık hallerine benzeyen bu ihtiras beni 
ır er e ......, d t h . d' . 

şaşırtır. bana hem nefret .. veri.r, hem ~ll esbeı~ ~ ıcı 
rrd· .Arzu ile yanan gozlerıle Karmı a nı en. 

ge ı ı. . .. .. , h kı. 
dine çeker, sıcak dudaklarıle oper, oper 'e ıç 

rıklar içinde mırıldanırdı: . 
_ Sen benimsin, benim olacaksın ve ebedıyyen 

birleşeceğiz. .. . _ .. . 
Sonra kendini geri atar, küçllcuk ellerıle yuzunU 

kapar ve beni öyle, titrek bir halde bırakırdı. 
_ Ne demek istediğinizi. derdim, bana izah ede. 

bilir misiniz? Belki bende, sizin irin çok aziz bir 
şeyin tasvirini görüyorsunu7-w Fakat böyle ha. 
reket etmeyiniz. B5yle konuştugunuz zaman ne si. 
zi, ne de kendimi tanıyorum. 

!cini çeker, basını çevirir ve ellerimi bırakırdı. 
Bu gayri tabii tezahürata bir mana ~·ernıeğe 

beyhude yere uğra~ır~ım. Bunları latifeye veya bir 
kasta hamledemezdim. Bunların yatıştırılmağa ça. 
lışılan bir heyecan veyı. bir insiyakın en yük!ek 
tezahürll olduğuna şUp!le yoktu. Karnıma. anası. 
run kati tl.'minatma rağmen ani delilik buhranlan 
mı geçirivordu, yoksa tebdili kıyafet etmi, bir er
kek miydi? 

Eski kitaplarda böyle hikayeler okumuştum. 

Genç bir aı:ıık. mahir maceraperest bir kadının var. 
dımile ve böyle kndm kıyaf ctine girerel: bnna i 1fuıı 
aşk için şatoya mı girmişti? Gururumu pek okşa. 
makla beraber bu ihtimal üzerinde duramazdım. 

HORTLAK. 29 

hakkında fazla ihtiyatlı bir sül ut muhafaza ettiği
ni görüyordum. 

Belki de haksızdım ve siyah kadifcli kadm tara. 
fından babama yapılan tenbihata hürmet etmem la· 
zımdı. Fakat merak öyle bir ihtirastır ki, hiçbir ka
dın kendisininkinin tatmin edilmemesini kabul ede
mez. Bu kadar hararetle öğrenmek istediğim şeyi 
bana bildirmekte ne fenalık olabilirdi? Sözüme iti
madı yok muydu? Bana tevdi edeceklerinin kelime_ 
sini bile diri bir mahlllka ifşa etmiyeceğime yemin 
ettiğim halde neden bana inanmıyordu! En küçük 
bir ipucu vermek hususunda gösterdiği tatlı ısrar_ 
da, başından pek fazla bir soğukluk var gibi gcli· 
yordu. Bu hususta kavga ettiğimizi söyliyemcm. 
Zira arkadaşımın münakasa etmesine imkan yok. 
tu. ŞUphes\z bu hususta ısrar etmek benim için bir 
terbiyesizlikti amma, elimde değildi, yapamıyor_ 
dum. Kendisini bu hususta rahat bırakmı~ olsay
dnn. ço:C i. i olacaktt. 

Bütün ısrarlar:ma rağmen, arkadaşımdan öğre. 
neb.ldiklerim şunlar oldu: 

!smi Karmilla idi. 
Ailesi tok eski ve asildi. 
Garp taraflarında bir yerde oturuvorlardı. 
Arkadaşım , ne soyadım. ne asalet dcreresfnf, ne 

de memleketinin ve malikanelerinin isimltttntn ~
lemcdi. 

Onu mütcmadiy n suallerimle rahatsız ediyor· 
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1 1 1 ve şüphesiz hepsinden tesirli teneke kutularda 
1 

1 
E3 

Gribi, nezleyi, Romattzma.yı, dl, n baş ağnlarmı hemen g~lren yeglne ka,eıerdlr. Hadeni kutularda olduğundan tesiri \'e terkibi 
sabittir . İsmine ve marka~ma liıtfcn dikkat. Her eczanede teklik kutusu 7,5 kunıı:tor. 

' 'I 1 ' ı ı lıtı 
... " ' .ı 

I ~ 
.. 'il, .• " J . . .. .. : • ' . 

• kası'nın 
939 K. TASARRUF iKRAMiYE PLANI 

32,000LİRAMÜKAFAI 
Kuralar: 1 Şu '.Jat, 1 Mayıs, 26 ağustos, 

1 eylu 1 i kinciteşrin tarihlerinde 
çekilecektir 

",__. iKRAMiYELER: 
1 Adet 2000 liralık - 2.000 lira 
5 ,, 1000 

" - 5.000 
" 8 ,, 500 

" - 4.000 
" 16 ,, 250 

" - 4.000 
" 60 

" 
100 

" - 6.000 
" 95 

" 
50 

" - 4.750 
" 250 " 25 

" = 6.250 
" 

L 435 32.000 

•=m Birinci sınır operatör ::::. 
1 Dr. CAFER TAYYAR :: 
ı.: •• • •• ;ı; Paris Tıp fakiiltcsi mezunu. :! 
:c Umumi Ye sinir, dimaR ccrr:ıhisiii 
ti ve (akdın Doğum) miilch:ıssısı 5i 
E Erkek ve kadın nmellyallnrı, di·!: 
~ ıııağ, ve estetik: (yüz lıuruşuklu-g 
i ğu, meme k:ırın sarkıklığı ve!: 
~ çirkinlik) ameli~'alhırı. !! 
~ llerı:iin s:ıh:ıhl:ırı g 
:.=i. :'lluaycne 8 Llen 10 n kad:ır :Mec-:: 

c:ınen, Beyoğlu Parmakk:ıpı Ru-g 
H nıelihan No. l . •• 
" -::::::ı::ı::::: ::: ::::::::::: :ı::::::::::c:n. :: 
- ----- - - ----

1 

Vapurların kalkış gün ve saatlen 
30/ ikincikanundan 6/ Subata kadar • 
kalkacak vapurlarm isimleri, kalk ış gUn 

ve saatleri ve kalkacakları rıhtımlar. 
Karadeniz hattına - Salı 12 de (Tarı), Perşembe 12 de ( 

su), pazar 16 da (Ege). Galata rıbt 
dan. 

Bartm hattma - Çarşamba 18 de (Antalya), cumarteSi 
de (Ülgen). Sirkeci rıhtımından. 

İzmit hattma - Pazar, salı ve perşembe 9.30 da (Uğur)· 
hane rıhtımın dan . 

Mudanya hattına - Her gün 9 da (Maraka.z) vapuru 
mi vapurlardan biri. Cumartesi a 
13.30 da (Trak). Tophane rıbtımmdaJJ. 

Ea.ndırma hattına - Pazartesi, çarşamba ve cuma gJ!S 
(Trak), ayrıca çarşamba 20 de (!{ 

ve cumartesi 20 de (Anafarta) . ToP 
rıhtımından. 

Karabiga hattına - Salı ve cuma 19 da (Bursa) . 
rıhtımından. 

İmroz hattına - Pazar 9 da (Tayyar). Tophane rıhtını 
Ayvalık hattına - Çarşamba 15 de (Mersin), euın 

15 de (Bartın). Sirkeci rıhtımından. 
İzmir sür'at hattına - Pazar 11 de (İzmir). Galata rıh 

dan. 
Mersin hattına - Salı 10 da (Dumlupınar), euma 10 da 

zurum). Sirkeci rıhtımından. 
Telefonlar : 

Merkez - Denizbank binası 

cen er, . A tel l Karaköy Köprübaşı 
Sırkeci Yolcu salonu 

42497 
42362 
22740 

T. i ş Bankasına para yaırmakla, yalnız pura 
biriktirmiş olmaz, aynı zamand• tallhlnlzl 

de denemiş olurunz. 
. - \ (.. ~ , _, 

SOMER • BANK 
Birleşik Pamuk ipliği Dokuma fabrikaları Müessesesinden: 

IJakırJ,(jy ve Kayseri fııbrlkalarımı: kaput btzlerinln satış fiyatları aşağıda gösterilmiştir• 
llıı fiyall:ır Cabrik:ıdn teslim ve peşin tediye şnrtile muteberdir. - -· Hastaneler, Şirketler, MUessesat ve Vapurlar ldare ıe;iri;;;ni;n --~ 

Bir bal~aıfan eksik satışlarda fiyallar:ı % 2 zamınolunur. 

K AYSE Ri FABR I KASI MAMULATI 
Ehemmiyetle Nazarı Dikkatlerine. 

Tip: 1-t Anahtar mark:ı 75 santim bezin 3G metrelik topu 640 f\rf' 
Bat taniye, yatak ve yatak çarşafları, yastık l ar ve yorganlar 

her nevi sofra takımlarının binlerce çeşitlerini 

Sultanhamam Bursa Pnznrı H asan Jhisnfüle görmeden 

lıa~kn yerden almayınız. 'I'cJefon 2 002;; 

Tip: 14 An:ılıt:ır nınrka 8::> santim bezin 3G metrelik topu 704 J{rf' 

B AKI RKÖY FABRI KASI MAMULATI 
Tip: 9 Karini m:ırkn 85 s:ınlim l>ezin 3G metrelik topu Gi5 J{r} 
Tip: 9 Kıırtnl m:ırka 90 santim bezin 3G metrclik topu 705 
--· t1mbal6.j ve ııaldiye licreti müşteriye aittir . • •• , .... ~/1'1~ ·.J.·~-- -'c. 

- \ .' A 10'.l"ın kita v şckllıı<.lc ı·oman tefrikası -

30 11ORT TıA 1l 

dum uı.nnetmcyiniz. Fırsatları kolluyor ve telmih -
lerlc hareket ediyorum. 

Fakat birkaç defa açıktan açığa hücuma geçtim. 
Bununla beraber, pHinlnrmı ne olursa olsun. daima 
muvaffakıyctsizlikle karşılaşıyordum. Serzenişlerin 

olsun, hoş sözlerin olsun üzerinde tesiri yoktu. Fa. 
kat o kadar tatlı bir hüzünle kacınıyor, bana itima. 
dı olduğunu, tccssüflcrinc karıştırarak o kadar ih
tiraslı bir Rekilde söyliyor, bir gün herşeyi itiraf 
edrceğin.i o şekilde temin ediyordu ki, kendisine kar 
şı bir dargınlık duyamıyordum. 

Güzel kollarile boynumu sararak yüzünü yüzü -
me koyup. kulağıma fısıldıyordu: 

- Sevgilim, aziz kalbin yaralandı. hafızamın ve 
kuvvetimin mukavemet edilmez kanununa itaat 
ettiğimden dolayı beni zalim zannetme. Eğer kalbin 
muztarip oluyorsa. ben!mki. vahşi, seninki ile he· 
raber kanıyor. Muazzam mezclletim içinde. senin sr. 
cak hayatınla yaRryorum ve sen, yavaş yavaş. be. 
nimkile öleceksin. Elimde değil. Ben sana nasıl yak
In..c:ıyorsam, sıran gelince sen de baı;:kalarına iiyle 
yaklaşacak ve aşk den.ilen zulmiin şehvetini tada. 
<'aksın; bunun için, bir müddet olsun, benden birşcy 
~ğrenmeğe 'kallasma, fakat bütün sevgi kabiliyetin. 
18 1-.na !ttmat et. 

:Bu nteşll sözlerden sonra beni ihtirasla sıkarak 
bo ~acakmI!l gibi öpüyordu. 

Heyecanı ve sözlerini bir türlü anlayamıyordum~ 

il O R T J, A J{ Jl 

Şurasını da söylemem lii.zım ki, bu çılgın ihtiras 
sahnelerinden kaçınıyordum. Bereket versin sık sık 
olmuyordu. :F'akat mukavcmetim azalıyordu. Bu 
fısıltılar. kulaklarımda teshir edici bir şekilde çın
lıyor, heyecanımı bir mestiye tahvil ediyor, ve kcn.. 
dime. Karmilla kollarını boynumdan ·çözdükten son.. 
r:ı.. ancak gelebiyordum. 

O. kendini bu garip halete terkettiği zamanlar 
onu sevmiyordum. Ben ise garip, karmakarışık, ga.. 
yet hoş fakat akabında müphem bir korku ve tik. 
sinti duyduğum bir heyecan içinde kalıyordum. Bu 
sahneler olurken mahiyeti hakkında fikir edinemi -
yordum. Fakat tapınma ve ayni zamanda ikrah ha.. 
line gelen bir aşk karşısında bulunduğumu anlıyor. 

dum. Biliyor um. bu, size garip görilnecek. Fakat 
hislerimi başkn türlü anlatmama imkan yok. Ara_ 
dan on sene geçtiği halde, o zamanlar farkında ol. 
madan geçirdiğim bu tecrübeleri titrek bir elle, 
müphem ve feci bir hatırlayışla yazıyorum. Bunun. 
la beraber hikayemin mecrasını sarahatle hatırlı. ' 
yorum. Her insanın hayatında, öyle ihtiras saatle. 
ri olur ki bunların cereyanı esnasında hisler fevka. 
la.de gerilir, hatırlanmak istendiği zaman güçlükle 
hatırlanır. 

Bazan, böyle b ir halsizlikten sonra garip ve gü.. 
1:01 arkadaşım elimi alır. büyük bir muhabbetle sı

k ar, sonra kızararak, mahmur ve ateşli gözlerini b:ı. 
na dikerdi. O zaman nefesi artar, göğsü kabarırc!ı. 

>, 

inşaat ilanı 
~il 
~lt 
~~ 
~h 

SUmerbank Umumi Müdürlüğünden~..: 
1. - Sapanca gölünden lzmit fabrikalarına isal~ ıJl ~ 

ya ait hendek kazılması boru döşenmesi su hazneıerı.t~ ~ 
tnsyonları ve memur evleri inşaatı He teferrüatı işlcf1 'jf ~ 
esasile ve kapalı znrf usulile eksilblıeye konulmuştu!· 1 il 
atın muhammen keşif bedeli 369.838.89 liradır. ~ 'll 

2. - Eksiltml: cvkarı 20 lira mukabilinde Süıller 
şubesir.den alınabilir. 6 4' 

3. - Eksiltme 6 şubat 1939 pazartesi günü saat l 
rada Sümerbank umumi müdürlüğünde yapılacaktır· 

4. - Muval&at teminat miktarı 18.344 liradıf· 0,t 'lı 

5. - İstekliler teklif evrakı meyanına şimdi)':; ~)' 
oldukl:ırı bu kabil işlere bunların bedellerine ve lı '!"~ •, 
muame!ede bulunduklarına dair olan vesikalarını lt~ ~it 

6. - Teklif mektuplarını havi zarflar kapalı 01dll S t 
nil saat 15 şe kadar makbuz mukabilinde Ankal'8 ~tıf ~ 
umumi muhaberat şubesi müdilrlüğüne teslim oluJ13ceB' 

Posta ile gönderilecek tekliflerin nihayet ihale ıc•P' 
saat evveline kadar gelmiş ve zarfını kanuni şekilde 
ması lazzmdır. tdle'J 

7 - Bu inşaatı banka dilediği müteahhide ve 
muhafaza eder. (249 ) ( 499) 

Askeri Müze MüdürlüğDf1 
·te' 

Askeri Müze Bayra.mIIlı birinci gUnü kapn.11 dı 
çıktır. (801) (643). 


