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e,.alteıi 
b • gençler, Milli Şefi lstan'bulu §erc[lendirdikleri gün L!tasyonda alkt4ltyorlar 

·· C\eı1• .~ .... 2~llınhur İnönü dün, saat 12 de Kabataıtan araba vapurile Oı· 
)e do .. Çerek Kadıköyündeki hemıiresinin evine a-itmiıler, sonra saat 
lttill~ş Modadan Sakarya motörile saraya avdet buyurmutlardır. 
l>i~ e~, buaabah Üniversiteyi ziyaret edecektir. Yarın da kazalar· 

aıA e ınd~eri söylenmektedir. 

is. Bankası 

YIL: 22 • SATI:'73Dt 

Futbol, Güreş, Yüzme 
ve Atletizm Amatörleri 

Arsmda 

SPOR 
Yıldızını 

• 
seçıyoruz 

qf va ınıacaı. 111ır1 or · 
Od ilmeğe mu hf a çf 1 r y.,_, (Fencrbahç•) 

•lce y •zan : ASIM US on yedinci gllntt' rapılacatmx lldnclye: - Şık ve kıymetU bir saat; üçüncüye: _ bir rift 

idare meclisi Azalıkları 
Bir Bisiklet 

"- ~ sıı evvelce yazmıştık. Haber aldı,. ~ ......_ Qit ,.tulllard iıbrpin; dördilncilye: - Bir ppka; beıinciyc: - Bir senelik 
·"' ı,ıe ~~ be a 7az - ten düşmesfııe sebep olmamalı- ğımıza göre, bu içtimada ban ta 

l'e ~ gı~eelmd~~e~ dır. Zira bugün takfas prlmlemlde. nın senelik hesapları tetkik ll • Resimli Halta abonesi: altınc:dan onuncuya kadar: Birer bo· 
il L .. t1l-Jtı ~ --.. Dilen şey bir tara tan m e • yunbağı: 4 kiıiye birer çift :ipekli çorap; 10 kiıiye birer adet 
~~~ere bir şekil ald,ı- kette hayat pabalılılmı arttı • Junduktan sonra yeni idare meo 
!ıt~ k hartce kal'fl ran, diğer taraftan 

7
erll mah _ IIsl azaları da seçilecektir. Yeni Tayyare piyango bileti, on l>e§ okuyucumuza birer şişe bil· 

Rükı'imrtçilcrin yeni 
Baş1.-umaııdaııı Ncgrin 

Londra, 5 (A.A.) - General 
Franko, Sunday Chronicle gazete 

1 
si.~i.n B~rsclondaki muhabirine ver 
dıgı mülakatta ispany.ol miJietinin 

İtalya ve Almanyaya kaqı olan 
vaziyetini teyit etırüı ve demiıtir 
ld: 

(Devamı 8 incide) 

Sovyet- Mançuri 
hududunda 

Müsademeler ,1Jluyor 15 
Rus 5 Mançuri askeri öldü 

Tokyo, 5 (A.A.) - D. N. B. 
Pslngfng'd en btldlrlllyor: Sov • 

yet hududunda, Vladlvostokta 
300 kilometre m esafedeki Sul .. 
fenhonun şimalinde dUn ve bu. l~~~ llli~ muha • sallerimWn kıymetlerini dlffl· mebus intihabatında Cumhur!- yü.kkolonya; 15 okuyucumuzı birer 3.i§e kilQük kolonyao 25 ki. 

>t ş~tın lktısada alt ren bir Amildir. yet Halk PartJsJ namına namzet fiye birer tuvalet .sabunu; ayrıca 150 ld§iye muhtelif cins he.. gUn mllsadem eler yuku bulmuş 
et J)~ lt il4 bazıdcilflk. Acaba bizim tasaVVlll' ettlll· gösterilmek her hangi bir ,ır- diyeler. tur. Sovyet kıtaatı hudut Uzo • 
·11.~ftlJc:. ~eldlğlne ı. mfz gibl ithaUt ve ihracat mil. ketin idare meclisinde aza ol • rfndekl Mancurf kıtaatrna hU • 

~ bta (!er Şet lsıiıet esseseleriıı1 orgaıılze ederek ta- mamak şartına bağlanacağı an.. ı Müsabakaya iştirak Koponu •· : 3 ı cunı etmiştir. 6 Mançurı ve 15' 
to ~t a: Şehrimızde kas komJsyonCalan taratmdan !aşılmakta olup banka idare • _ • Sovyet n cferlnin öldU#ü bildiri-
~~~, aanıda talcfts pp:ılan mutavassıtlık hlzmetbd meclisinde bu itibarla değJJlk • _ _ __ ___ _ _ _ _ • JJyor. ?ı!ançurl kıtaatı SoYyet: 
~n,;~n~o~.d~~nrm~~~~! llkwk~~~~h~~~~~----~--~--~---------~m=U=f~r=~=e=lo:r:in:l~p:~:k:U:rt:m:U~ş~W~r~. 
~bı ll ){a 

1 
•Cn :ual uıuat Mak•adnnaı ayc!mlatmakl· · l b 1 A k O:~r0ı:'.:ı~~."'1"' ' 0

"
1' <1n yu1JeUt:rt~sı-0ne,!"~ Halide Edip şehrimizde Sf Qn U n Q7Q'11l 3·1 gendz• 

'6tı hı.J:c •-,. Urmek J&zmıdJr. )faJQmd '.:I 
• 'b ~ti :o..ıı l>olnıahah _ ttbaJAtçılar hariçte lstnısal e.. Uzun mUddettenberl Parlıtc M 
~ ~~ ;:.•rın hulAsast dlJon ecnebi maJWdaD ııa.ııe. bulunan romancı Halide Edip u hte 1 it takım da Ta mc:v arla o -o berabere ka ld 
t ~ ~elt Pllacak itlın· r1nJ.n nerelerde sarfedllebilece- bu sabah ekspresle eehrJmJzc '18 1 
~~ııne:~en 7erll llnl tetkik ye tabldk ederek gelmiştir. Hailde Edibi Sirkeci Kas 1 m paşa k 1 Ü bii -k. . 

' .. ııe.ı.: 'llsıılli lbnc:at. lnuıları tedarik eden. iJırAOAtÇı. gannda b!rçolı: tanıdıktan icar- 1 1 n c 1 
"'1~ ' ~ edeceJdert mal lar ı.se, barice satılmak üzere şıJamışlardır. k .. ' m e ş a m p ,. y o n 1 "':'!lıı•lt ı.ı,, el I~ mOmlebt dah1Un4e ı.tfJısal 0 • '-' U O d U 
>o., l-e 1aft..;_ ~ komta • 4flen eşrap. toplapp boıılan J • d • f tı;~ I~~ mecbttr Al'folunabilecek 7erlere gön46- zm 1 r e CI n aye 
~ \'e bta ~ la anıa, • ren ticaret müesseseleridir. Vak 81 1 bl k 
il ~Ol\ ~tçdar bir tiJle bu iJd smıf tJc&ret ve JDM- r 8 me e r 8• 
~ •o• tek erbabı arumda enelce Jllç dını lJldDrdD 
'~ nt.-. ıı~rda çok bir mÜDASebet Te rabıta 7okta. .• J .., 
l' ~e lllenıieketıer Gerek ltbaJAtçılar, serek ibra. Dorl Kadmı a Ap ,S_ •eksen dörde ca~--ııar mu.stahsillerle milşterl- ly maladı 

h.,._ . q-. ı-.k ,,,... ..; 
ha..-~ """-'t a.s komla. ler ye müsteJıllkJer arasına.- •%mir s (Huıuıt) - Osman ia .. '"""'oq · ""Q esı ih rmdA ra da .ı. ' • al'I bl raca~ - rerlerdi. Arala pa cll minde bir amele kenldiıine hasta· 

~ ~e.ı o}d rleşttrmek milbadele .,.uıtası idi. Şlm Jık aıılayan ve ötedenberi seviıti· 
~bı~et (le 

1 
ntuna göre, beynelmilel mübadelede para ii Mürüvvet isminde bir ıUnab· 

>-)~~ bn •ı>&blllr. (döviz) "Vasıtası ortadan k: kir kadını öldürdü. 
ık~· lşt •&dece dev d JDilbaCJele tekllne . . ~ l'ı a ' ithalAtçıJarıa lh.. a aynen ca ]ıarfce mal gönde- Osman dün g~ce. M~~ttin 

Qı..._ 'ht ft)'l'ı O?'lranlze hasır kaim maJlal'DlI Jıa· bulunduğu eve gulice gırmıf, O· 
~~ ll:ı. '1lıı bulmalı recek ~ eneJ harlç .. dasına saklanmıf, Mürüvvet içeri 

}ı.. ~~ ~blUııde dır. rlce sevketmeldeD ~ ıtbaJitçı. girince üzerine atılarak bıçakla-
... ~~ • ınaı memıe- ten mal ptttebileet• 
tt~<q{eJce getirmek a.. ve an]apıak za- ır.ııtır. 
~lltt te lıal':fc;:tcn 1a • ! larla blrlefDlek ıar tşte bu 1k1 Osman kaçarken kendisini r .Jt-
'~ ancak blziın p ~ ruretlnl duJD1or esiek sahlplo. mak isti yen Hidayet, N ec:niye, 

l 'lt ll saı~n •lınak şa:ı_er sınıf tJcaret ve m anla~ - Şilkran, Ayet ismindeki dört ka· 

11
!...._tra Slalu lthaıat e ma rlııl blrleştlrJllekbl ye utavassıt ıoını da muhtelit yerlerinden yara-
"•ı"ı_ tti.Jcs 1 şyası mak i~a 7enl r Dl k . ~ "hhtı e ınestne h ştu1' ki bll (la Jamıştır. Oıman va a yerıne ye--
-~t bı •n •rtınasın~ a • nntfı peyda obftu 

1 
dır tiıen memurlar tarafından yaka-

aııar.ını.n k ' Y•·, takas komJsyoncn arı ~-..!il•J 1ranmııtıı: 
ı> mcf • (Devamı 8 inv-

Dii ııkii. lsia111Jt(l - A n7.:ara nıiisa'ba'kasuıdaıı bır cnsrmıraıı~ 

~ maçlula diğer haberlerimiz spor sayfa1arımızdadır.). " 

f 

l 
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Maden ocaklarında1 

Grizu Patlaması 
Gecen gUn Zonguldak havza. 

sındaki maden ocaklarında bir 
iştial oldu. Birtakım Türk a • 
melesi topraklar altında kaldı. 

Maden ocakla'°ında grizu in -
tllAkı zaman zaman işitilen bir 
hAdised!.r. Bu hAdisenin mahl • 

Yaralama vaka- r 

larında alınacak 
tedbirler 

Pamuklu endüstrinin inkişafı 

Bakuköy fabrikasına 18000 
iğ ·nave ediliyor 

Karadenizde 
şiddetli fırhna 

Olge;ı Vapuru Tehlike 
Geçirdi yeti nedir bilir m1sintz? 

Farzt.dlnlz ki evinizdeki mut. Adliye Vekaletinin 
fakta ha.vagazi musluğu gUnUn Mühim Bir Tamimi 
birinde k11.patılmıyarak açık Adliye Vcklleti yaralama vaki· 
kalmıştır. BUtUn gece musluk- larında alınacak tıbbi tedbirler 
tan ÇJkf\:ı raıler odanın havası. hakkında çok mUhim bir tamim 
nı doldurur. Sabahleyin uyku- çıkararak al!kadar makamlara 
dan kalkıp da kahvaltı hazırla· göndcrmiıtir. Bu mUhim tamimde 
mak Uı:ere hizmetçi mutfağa denilmektedir ki: 
glrdiı;I 7 aman henUz ortalık - Tcldbirsizlik ve di~katıizlik 

, , , le vukua gelen veya kasten i§le· 
karanltk ... r. Etrafını ljice gör- ala h!d' 1 ind alı 
mek t.:zer.: eline bir kibrit alır. nen yakr mb.a ıae er e hyar 

run ya :n ır eczane veya asta-
çakar. Bu:n:n neticesi ne olaca. h ki d"l k h k aneyc na c ı ere ayatını ur-
fını fllphestz tasavvur edersi • k . . kt · t bb. ::~ 

uır:lUl ıçın mu azı . ı mu.ua-
nlz: Odryı dolduran havagazi tı kt' d tı 1 1.e va n va ın e yap rı ması "zım 

birdenbire atee alır ve hizmet- 1• k k · 1 k b 
~c.ır en, - a sıne o ara azı cm 

çl kadın birdenbire ne olduğu- .. : et m u 1 Udd · · ... y em r arının m eıumumı 

nu tayl" c:iemedlği ateş dalga- lcr veya sulh hakimleri gelinceye 
sı içinde yanar. k .:ı "ld" ak 1 d ld auar, o urmc v a arın a o u-

Bu iştial hAdlsesl nasıl olmuş. ğu gi!>• yaralıların olduğu yerde 
tur? Jiavagnzi kömUrle ldrojen ve aynı vaziyette kalmalar.nın ıra

(mUvellldUlma) zerrelerinden nııi o~:hıgu yolunca yanlıı teHi.kki 
mUrekkPp hJr mahlClttur ki ha.1 ·ı~ zchaplarla müdavatını yaptır· 
va lç3rsln1e intişar edince ok-ı rnad kluı gibi tesadüfen oraya gc 
slJen llJ kerışır ve letlale mUaa. len resmi veya huıusl doktorla.ı:ı 
it bir hal alır. Havagazt 1ettaı 1 

da müdahale.ine mümanaat et
edebl .r maddelerden olduğu gi ınektc oldukları anlagılmı§tır. 

hl maden ocaklarında gayet ku· Filhakika basit bir ameliye- ile 
ru kömUr zerreleri de iştial ede- hayatının kurtarılması milmküı1 
blllr. elan yaralı bir vatandapn yakın 

d kl d ha bir eczahaneye ve haıtahaneyt> 
Bazı ma en oca arın a .• 

xaldmlmaaı veya oraya ıelen dok 
va cereyanı ile gayet ince kö • t Udabel • ti' 1 'lk u orun m eaı ıurc y e ı m · 
mUr zerreleri amelenin çalıştı • d n1 bi L h 11 avat yaptı maıu rço.. a er-
ğı galerinin her tarafını doldu d f la k i yilzil ..... e az an z yaı ıNcn ter-
rur Bunun farkında olmıyan a· . . · kihayat etmeaıne ıebep vermıı o· 
mele bu ııl'ada bir kibrit çaka- 1 ur. 
cak olıa derhal bUtUn kömUr B U b tle bah u m naae e mevzuu ı 

zerreleri hep birden ateş alır yaralama bldiaelerinde tahakkuk 
ve bir deheetlt tnfllA.k olur ki muameleti bak.mmdan kanunen 
amelenin hayatını tehlikeye ko. =l8rWen acele tedbirler a-
yar: lı,te srtıu patıamuı-d•lll - beraber twisJ&urt 
len hA.dise budur. mOddeiumumiıi veya ıulh hakimi 

Maden ocaklarında bu tnruı ııhı vaka yerine ıeJmeleri beklen 
tehlikelerin önUne geçmek için mekıuin aynı zamanda derhal ya
maden ocağının duvarlannı ıa. ra1mm aıhhat ve hayatının kuıta 
latmak, rutubet Ue kOmUr zer • nlma11 için icabeden tıbbt tedhiı'
relerlnln uçmasına ve hava mu· lerin alınmaaı lllzumu allkalılara 
bitini aarmaıına meydan ver • bildirilmittir. 
memek JAzımdır. 

Duvardan Düıen Tq 
Bir Vatman 270 Ura Yenimahallede cevizler mahal· 

Buldu telinde 12 numara.da oturan 23 

Val' bnağı caddesinde Emek yaılannda Amil dUn evinin lcapı
ıpartı~anında oturan Dipladio aı_nı ıUpilr~ken duvardan bilyilk 
adındaki kadın içinde 270 lira pa· bır tat yennden çıkımı ve ıavallı
ra ile yilalik ve bilezik ıibi mü· nm lld ayalma dUtmUıtUr. 
cevherıtı bulunan çantalllU evvel· Ayaklarından ağ r ıurette yara
ki ıün 94 numaralı ikinci mevki lanan Anif otomobille Beyotlu 
Fatih - Abaray tramvayında u· baıtahaneslne kaldmlmııtır. 
nutmuıur. Neden ıonra aklı bap· Bir Kadın Muhtelif 
na ıelen kadmcal • ıaıkına dCSne- Y erlermden Yaralandı 
rek poliıe mllracaat etmiı ve ya- Cibalidc Sef erik o mahalleıhı-

pılan tahkikatta tramvay vatmanı de Müezziıı ıokak 30 numarada o
Supbi'nin çantayı bularak Aksa- turan kJmllrcU Mahmudun kızı 
ray merkezine teslim ettiği öğre· Mualll dün lbrahlmpap caddeain
nilmiıtir. Vatmanın bu dürilıt ba den ceçerken y.Aör Hallclin iclare
rcketi memnuııiyct uyandırmıt· ıindcki 2200 numarah otomobilin 
tır. • l&'deme3lne mana kalDUf, ythU i· 

Dla ................. kapala .. 
,...._. ppDİt. ribslr tiımli ..... 
kidm ..nı,He 10 - 12 metre .a
ratb •lmİftİr. Sut 11 de haft tu 
yild 789 " - ,.... rihaaet ... 
recetl 1, • a da adına altnda 
anda 7 .. 11 .... t D7ledilmittir. 

~ PazırtuiJ Safı = l s MUT f;""M'AR 
C 1' \luharremf• \tuhaırem 
1- IH Kuım g ı O Kuım 

V 3 •n ';ler l Van. "'.sanlı Vua I E&aa 1 ---92;1 J222 U'I 12 9 
tu5

1 

&20 t ·•ıı eııt 

IG~-4 982 ı 89 1132 
Aıu•111 1'40" ttoo 1101 12011 
Yat9ı 198• 1 in t9'tl\ l llO 1 

1 111-11 't8 10" ' '7 til 40 1 

le rilcudUniln muhtelif yerlerin 
den yaralanm ıtır. lof6r tutula
rak tahkikata baflanmıttır. 

ORTA YAŞ 

•ikdam,. refiki 11fl1dmlıcle f&Jle 
bir aerlevba var: 

Dilber ku, .Up.,llfl idi. Ol•ld d 
uı tu. r,,,.,,.u .,. orlG ,,.,,. uidt ,,._ 

Acaba ba orta .,atlı erkek kim, 
diye dll~ilndllk. Nihayet, bunun doa 
tumuı Ali Naci Karacan olduıuna 
hllkmettlk.. Bu hOkmllmllıde yanıl· 
madıtımııın lsbatı da, AU Naci Ka. 
racanın kendini iki dilber arasında 
unutarak, tefrikasını yazmalı lb • 
mal edlılndedlr. 

181 BBLINB BmAIDlill 
Sultanhamam yantPnında urana 

ne kldu oldnltttna tahminde ıase. 
teler mlttefik delil. "'Tan,. her 

___________ _.J halde Ham LCUflye tahmin etllrmlf 
olacak, kllsunh ihmal etmeden 
t,131,000 11n dlıor. Nuannda • 

Malatya bez ve iplik fabrikasının inşaatı 
da faaliyetle devam etmektedir 

lkl gttndenbert Karadeniz ve 
Ege denizlerinde hUkUm suren 
fırtına bUtUn şiddetiyle devam 
etmektedir. BUyUkdere önlerin. 
de demirleyen vapurlar hava 
açma.dıfı için dUn de Karadenl
ze çıkamamışlardır. Seferde bu· 
lunan vapurlar limanlara sığın
mışlardır. Trabzondan dun sa • 
at 12 de limanımıza gelmesi 1. 
cap eden Denlzbankın GUneysu 
vapurunun ıUvarlıinden gelen 
bir telsizde Samsuna ıellrken 

yolda mllthlt bir fırtınara tutul 
dukları 't"8 tipi rtııtınden aaat -
lerce denlıde bocaladıktan ıon· 
ra ctıçltlklı Samsuna llUca • -
deblldtklerl anlatılmııtır. Fa • 
kat Tapur Samıuna rolcu çıka. 
ramadılt slbl 7olcu da alama -
maktadır. GUne11u ancak 7arın 
öll• Userl 7anl '8 aaat teahhUr 
le Umanımııa ıelebllecekUr. 

Bet yıllık birinci endüıtri pro
gra."1Unın ıöze.ttiği bet ıubeden 
ilki "Dokuma endüstrisi., olduğu 

maU~mdur. Bu programın tahak
kuk ettirilmesi ve Devlet fabrika· 
ların·n itlctilmesi vazifesiyle mü
kellef olmak üıcre Silmerbank ku
rulduğu zaman, devraldılı endüs
triyel müesseseler ara11nda yalmz 
bir tane pamuklu fabrika11 vardı. 
Bakırk8yde bulunan ve tesisatı 
çok noksan ve eski cJ:luğu için 

ciddt bir faaliyet göstermiycn bu 
fabrika ancak 3 bin ille çalıııyor· 
du. Sümcrbank tarafından tevsi 
edilerek iğ aayı11 9.496 ya tezgah 
sayısı 2915 ya çıkarılan bu fabri'ka· 
mıı: 1934 mayısında yeni ıekliyle 
ifletmeye açılmıt ve o umandan· 
beri en memnuniyet verici bir te
klmill ıeyri içinde faaliyetine de· 
vam etmittir. Senede bir buçuk 
milyon kiloya yakın pamuk iıtih
lak eden BakırkCSy Bez fabrikası
nın pamuklu bez imalitı 1936 da 
4.203.000 e çıkmak ıuretiyle ad 
sene zarfında bUyilk bir artıt kay· 
detmittir. 

Pamuklu piyasaıınlda ıon sene
lerde talebin fazlalafDlUl dolayı· 
sile ihtiyacı karplamaya yetmiyen 
bu fabrikamızın 18 bin if illvul
le bilyütülmcai kararlapruıtır. Bu 
ıurctle Ba~kay fabrikası 27.496 
il " asö tu"1Ja Pblal'a'k ..
de 2, 7 milyon kilo 1111,muk istihlU: 
edecek ve bez imalltı 825 bin ki
lo, iplik imalltı d& 1,4 milyon ki
loya çıkacaktır. 

Proeram mucibince 1935 Eylil
lilnde temeli atıhmf olan ve pa
muklu ünitelerinin en bUyillil o
lan Kayleri Bu fabrikalı 193-.5 
Eyl(Uünde itletmeye açılmqtır. 

33 bin il ve 1024 tezılha ma
lik olan bu fabrikamız kSa aynı •Ur 
atıl lnldpfr ıöttepniftir. Fabrika
nın pamuk iıtibliki 1935 da 2 mil 
yon 956.000 kilodan, 1937 de ar· 
t ıta 3. 715.508 kiloya ve 1938 de 
4.086.862 kiloya çıkmıatır. lmallt 

da fıtihllke mUvui bir ıurette art 
mııtır: 1936 lda bez imalltı 18 mil 
yin 354.000 metre iken 1937 de 
20.225.00~ metre Ye 1938 de de 
19.242.000 metre olmuttur. 

1938 de be• lmalitmda bir ev-
velki ıeneye naıaran bu nlıbt dU
:üklUk, memleketin ihtiyacını kar 
'jılamak Uzere iplik imalltına da· 
ha siyade ehemmiyet Yerilmeain
len ileri celmiıtlr. 

Filhakika iplik lmal&tı 1936 da 
37.ooo kilo olan 1937 de 103.ooo 

Ereğli bez fabrikası 1937 de 
17 7 .000 kilo iplik ve 5 76.000 met· 
re bez imal elden fabrika imalitı· 
nı 1938 de 354.000 kilo iplik ve 
l.940.000 metre beze çıkarmııtır. 

flk Cince 15.200 ille lrurulmut 
~lan bu fabrikanın li mevcudu 
yakındı 22.000 i bulacak •e ima· 
latı 2 miİyon kiloya yaklapcak· 
tır. 

937 ilktetrinlnde açılmıt olan 
Nazilli baıma fıbrik111 1937 de 
kısmen ve tecrübe imalttlylı met· 
gul olarak 7 58.000 metre bU •• 
basma imal eden fabrika 1931 ... 
nesi aarfmda 1.497.000 kilo pi• 

muk ilt1bllk ederek 7.819.000 
metre bea ve buma ~ıbrmqtır. 
Bütün diler fabrikalar nwnulltı 
ıibi bu batmalar di piyi•da bU· 
yük bir raibetle karplqmq •e 
hariçten ıe1en emullnden ıırek 
bez ve prek11 emprime bllteti 
bakımlarından llltiln bulunaıut· 
tur. 

Proıramın befincl fabribaı o· 
lan Malatya Bez ve iplik fabrika
ıınm inpatı faaliyetle ldevam et· 
mcktcdir. 26.000 il ve 432 teı· 
gihla çalııarak 1enede 1.400.000 
kilo pamuk iıtih11k edecek ve ay· 
ru miktarda bez ve iplik imal ede 
cek olan bu fabrikamız "Malatya 
~uklu fabrika11 TUr]c Anonim 
$lr ...... ~~-
uu. Aynı 9hkçt Adcına M•"•m•at, 

fabrikumı da aatm almıJtır. Şim

Diler taraftan Bartın4an ev· 
nlkl aabah limanımıza ıelecek 
olan Ulıen vapuru da ancak 
dUn ••cerarııından sonra saat 
ı de llmaıumııa varabllmlşUr. 
Vapur Bartındaıı kalktıktan 
ıônra fırtına ·re tipiye tutulmut 
bu kUçUk ve eıld tekne dtııalar 
arasında aaatlerce çok tehllkell 
anlar yaşadıktan sonra Ereğli • 
ye aılınabllmlttlr. Fakat orada 
da fazla duramıyan vapur, bU· 
tun tehlikelere rağmen dlln 11. 

at 11 de hareket ederek dalca
larla boluta boluea gecerarı • 
ıından sonra limanımıza 1'ara -
b.~l~IJ.Ur.101culardan blr kıımı 
.... ,..11 1a-t.. \;ı.1.ta.ai .;.-..-. 
, hı4'1ıA sQP.Pı:J "'~Vtd~ ıeçt'rin!~ 
lerdlr. Bu aabah tıhre çıkacak. 

di 7050 il ve 90 tezglbla sabpn lardır. 
bu lril;ilk fabrikanın 6 bin il ve Devlet Meteoroloji tıta170 -
80 tezılh illveli auretiyle trnll nund•n nrllen maltm~ta ıD"r• 
kararlaımqtır. Traky~ Kocull ve llı• bGlge-

Hllen yapılmakta olan lnp '" lerlnde hava bulutlu, orta Ana
tnal itleri tamamlandıktan sonra dolu, Kara:lenlz ve Akdenlı Ju
Sümerbank'ı.n ldarelinde topla· yılannda çok bulutlu ve yer yer 
nan pamuklu fabrikalann mecmu yağışlı ve diler bölıelerde de 
kapuitni töyle dacaktır: 11 1&- kapalı ve 7alıelı geçecektir. 
yıaı: 163.502, tezıah uyı11: 3 bin RUzglrların um umlyetle ti mal. 
324, itçi sayıaı 12.800, ıenlı"k ham den Trakya, Ege ve orta anado
mlidde sarfiyatı 17.900 ton, iplik luda kuvvetlice ve diler rerler
ve bez imalitı 14.609 ton. de de orta kuvvette esmesi muh-

Bu rakamlar tahakkuk ettlii temeldir. Karadeniz, Marmara 
giin, Silmerbank, lmalttuun ıe- ve Akdenlzde fırtına devam e • 
nifllli itibariyle memleket pamuk· decektlr. 
lu piJU&IUll fiilen kontrol edecek 
bir vulyete ıelmit bulunacaktır. 

Yuaoalavya • Türkiye 
Afyon Müzakereleri 
Yugoelavl&rJ& anmmtıld af.. 

yon ticaret anlı§JDıaı için Uç ay 
evvel tehrlmiRı gelerek mllake. 
relerde bulunmut olan heyetin 
kararile talik edilen glSrDpıele. 
re yarm öfleden 80Dr& Belgrat
t& bqlanacaktlr. MU.kerelerin 

Karadenizde Serıeri Bir 
Mayin Görüldü 

Xaradenizde Midye llmanmm 
Sipka mmtakaımda denbde bir 
ıeneri mayn cörülmtiıtilr. Mayn 
ıularm tnlriyle Bol&za dolru ıU· 
rUklenmekte oldupndan ıemiler 
için tehlikelidir. 

;re 1938 Je 619.000 kiloya ytlbel- bir hafta kadar .urm.t tımlt e. 
Deniz Ticaret mUdUrlUfil Ka· 

ndenbe çıkacak semDerin .o ... 
rilerine teblilatta buJwmnıf. ted· 
birU davranmalanm tanlye etmlt 
tlr. Diler taraftan t.tanbul dtnb 
.lnımandanhlı da ma)'Dl imha et· 
mek t1ftre mahalJlne bir mlfren 
cGndermele karar nrmlftlr. 

mittir. dllmektedir. 

--- -
mlJ)"Onan kıymeti olmınn AU Na. 
el O.tat "ikdam,. dı bet. allı miJ -
)'OD llbmln etmekle, blalm ceride 
ile "Yeni Sabah.. riyazi katlyet ifa
de eder stbt 7 milyonda karar kıl. 
maltlldırlar. 

Fakat bİr 1111 bOylllc 16ren, cid 
clJyelile llnınmıt ve mlkroskoplk 
dlhller naılrl "Cumhuriyet,. yan • 
ıın zarannın 12 mllyon lira oldo.. 
ıunu blltlln azametlle JIAn etmek. 
lertır. 

HUAIJBRET KAlDBLERl 
"Son Telgraf .. reflklmlıln llç ya. 

tına basııını dün tebrik ellik. Bu 
ııenç refikimiz. yirmi iki Y•fında 
al:ıbeyal oldutumuıu unulan:ık, bl. 
ılm1e lıUbıan kalkıtı10r. Kllçllk • 
lerln lılm lilnlerlnde " bayram • 
lannda tıman1dık etmelerine mil. 
aamaha edilmesi IAıımıelecelinl 

blllrlz. Fakat tuhaf bir tesadüf, yine 
dtın, llaarlf V eklletl, coc:uklara 

hoeatan lanıfındın mıuı1Jerel Jı:al • 
deleri ölrelilnaeal içla bir timim 
)'aplı. 

btttabl. 
IKl ll'DDll 

Peyami Sarının • antcl 1rendlst 
esaab lınlt tlbl • bir de fireli ismi 
Tardır: Server Bedi. 

Bu isim altındı • aankl kendiıl 
alır feyler .,azarmıı ılbl • hafif 
feyler yazmak iddiasındadır. 

Peyami Sara, namı dilt>r Sener 
Bedi, dün, "Gübre .,. maymun,. 
me'fZlılan etrafında, eski bir T~nı. 
kapdan bahsedl7or, lnaanın astı • 
nın biri veya &teki olab11eeelt ka. 
naallne •ndıklln 90nn. kendisi • 
nln, bir terazinin lkl '6•1lne 111'• 
lettlrdltf bu maddelerden biç biri· 
ılnden ıelmedlllnl iddia edlym-. 
Acaba bu fevkalbeıer mahl6kun 
ma7ua necllrt 

Harice ısmarla 
vapurun yarı 

Hallçte bir 
inşası doşU 

Denizban: . ."ın fngil 
lamak üzere ol.dulu 11 
lcındaki tahkikat bi~ 
Bu vapurların siparlf!ı.ı11 
reden aldığımız krea""'"~ 

yon liraya yakın bir 
lccekti. 

Haber aldığımıza 
bu paranın baıka tilfl8 

sini dlitünmcktedir.; 
evvelce inpsı karar 
kında birçok projeler 
köy tersanesinin ihfl" 
edilmektedir. 

Terunenin beıer biıa 
mller yapabilecek bit 
mcıi için bet mUyoo 
ıelecep tahmin e · 

Bu ıuretle on OIÜ 
tabliutın bet milydl;.. 
lrurulmallfta urfedil ~ 
lan bet milyon kadit 
de buıUn Avrupaya 
dOfUnWen cemiler ifJfl 
cektir. 

TUrkiyedki amele 
terejden Ye Avrupaıus' 
leketlerinden çok il 
ıemilerin burada ço) 
olacatı muhakkak ı 
Baylelikle hem bir 
olacafmıu cibi yiıı• • 
la ihtiyacımız ol&ll 
memleketimde intl 
tir. 
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Günlerin Peşinden: -- '- ._, ----
Fuat Köprülü 

jübilesi 
b p • d ' İstanbul Vııiversitesl Edebi. 

1 ~örE,P d~d'!_~ 
Kürtdagv ı ndaki Müridler Suriye / ~angisine 

ınanalım? 

Son Haberler 

~ ey o ı· rl ,· pı e · 1at :Fakültesi, profesörlerden 
• Fuat Xöprülilniln 7lrml beşin • 

Y 1 
el yıldönüınünü kutladı. Fakat 

hükumetine isyan ettiler "Oskar YaJ Jd,, Jn gardiyanı, 
.Londrada at kalmış. Yetmişini· 

ııcc:cn bu .za' alJıya, İnglllz ede
bi)· atçıları yardım edecekler • 
oıfş. 

Qılııdır 1 azan : Osman Cem• Fuat Köprülünün :ilim ba7atı. 
il btr f kinci nevi ek· bul ve Galata Balıkpazarlarının m.ız<lakl kıymeti yalnız rJnnl 
81'de o)[ ornıuı arandığını kayık fskelelerlnde satılırken beş yıl Cnivenlte talebesine 
~. ıaıııa?dup duruyoruz. görüyorum. Eğer bunlar, ora· ders vermı,, •>·ru zamanda blr
hlıt b 

1 
ır aranan bu lara biraz daha temizce kaplar çok: kıynıetll neşriyatta bulun • 

1 u una 

Üç Jandarmayı kestiler 

• Pek llladığı gibi Jcfnde, ftlna ile satılacak olsa muş olmuında değildir. Muh • 
ıhcaıı: kolay kolay da ara sıra alır ve lezzetle de ye- terem profesörün memleket 
tlhaıı gibi! rlm ! ııençllğl için örnek olarak göı -

»tl'ıtıaıua t21Utetekklrleri- Gecen sene, oldukca zeki ve terilecek asıl büyük meziyeti 
C.ı l{a &österllenlerln- mezot geçinen bizim eski b!r daha pek genç bir raşta iken i. 
t.f reı ''T l"" "ıtııı k anınruayan ahbap, beni lstanbul tarafların· um hayatında ihtisasın uzumu-

~•tr tuıc itabının bir ye· dakl fırınlardan birine ka.dar nu takdir etmiş, bu takdirini 
' arı Şöyle bir şey sUrilklemlş, zorla esmerce bir ınetodik çalışma ile kendi haya-

la b.. ikinci ekmek aldırmıştı ki ne tında fiilen tatblka muvaffak 
'hı111 diye, fırancala yalan söyliyeyim, ben bundaki olmuş bulunmasındadır. 

01.dııtıı ıa la.yık diye ye- ~eşnlyl kolay k., ay unutama· },uat :Köprillü bir Türkçü ve 

Halep, - İki tayyarenin hıma 1 Kırk klldar MUrid Zeytunek 
yeslnde bulunan 150 kadar Jan. köyündeki Jandarma karakolu
darma KUrtdağındaki MUritıe- nu basarak karakol kumandanı 
rin köyUnU abluka ederek bir ile iki neferi koyun boğazlar gl 
cok MUrldi siJAhlarile birlikte bl kesmişler vo beşini de esir a
tevkit etmişler ve bunları kıs· larak dağa götürmUşlerdfr. Bun 
men Atrine, kısmen de Halebe ların hayatından haber yoktur. 
getirmişlerdir. Tevki! edilen Bu h!dJse Uzerlne Kürtdağın • 
lerln arasında mUrldlerln ikinci dakl bUtUn yollar kesilmiş, hic 
reisi şeyh Hanefi de vardır. MU kimse evinden çıkamaz bir ha
rldlcrln reisi Şeyh İbrahim Hali ıo gelmiştir. DUn akşam n bu 
Jln nerede kaldığı hcnUz anla • sabah Halept,en 200 kadar jan· 
şılamamıştır. darına ku\-vctl Afrlne gelmiş \"C 

l'ctnılşllk aı: adama yardnn 
ic;iıı, cdcbiJ ntçılnrın, öııo ~e _ 
c;işJcrl scbebsfz değil. Çünkü 
05kar \'a3 ld zindanda iken bu 
gardiyan ona JJ i bakmış. Mah
bu ıara yasak edilen şeyleri a • 
lıp getirmiş ,.c bir gün yine böy· 
le bJr iJ :ilik ederken, yaknlana
ı-ak 'azıt esinden ko' ulmuş. 

İşt~ şimdi, Lonclra) ı heyecan. 
!andıran açııı, lıöylo hazin bir 
geçmişi \llr. Şu diin3a ne tu • 
hattır! ... Kn·k sene C\"\"cl salon
larda bir zekA çlı;eğl glW açılan 
her gün bir ''IJcdl,. nln sQfrası• 
na çağınlan, hay~nlıkla din " 
lenllcn "\'aJ l<J,, , bir gün ansı • 
zıır aforoza uğradı. 

il~ ctbı~uz 0 bembeyaz, mış, ondan sonra bir hayli defa edebiyatçı olmakla beraber 11 • 
tiıı:ııı aı knıekler de es· ayni fırına gidip 0 ikinci ek- mi faaUyetini ,.e tetkiklerini 
e~ıel'lıı esnıer ve tıkız· mekten almıştım. yalnız Türk edebiyatının mu • 
11ktı 0 ~adı olnıadığı gi· Birinci olsun, ikinci olsun. ek a1yen de,·ri üzerinde teksif et.. 
bt ekıııeenıbeyaz, 0 pa- mek denilen şeyde kendine miştir. \'e bu muayyen de,·lr il. 
daıa da e klerınıız gıda mahsus bir çeşni, bir koku ol· zerinde baklld bir ihtisas ka • 
'alda Ski ekmeklerin malı ve bu çeşni bu koku ta· zanmıştır. Kendi ihtisası dalre
Uıa llleSıfır kalırlar!" mamlyle buğday; andırmalı! sine giren meseleler üzerinde 

Afrln, - MUrldlerln ikinci re- Müridlerin bulunduğu mınta • 
isi Şeyh Hanefi Ile elli kadar kaya doğru gitmişlerdir. 
müridin hile He yakalanarak Dönen şayialara göre, MürJd
sllAhlarlle birllkte Halebe sev. lerln reisi Şeyh lbrahlm Halil, 
kedllmelerl, KUrtdağındakl bü - "Suriye hUkftmetl şimdiye ka • 
tun MUrltlerl ayaklandırmı.ş ve dar beni aldattı, fakat bakkrn
hepsi de dnğa çıkarak Suriye dan geleceğim,. .diye hUkfımete 
hUkOmetine 1syanlarını ·JIAn et· karı,ı açıktan acıta diş bilemek 

Acı bir nın.hkenıc safhasından 
&onra hap e atıldı. Ha) ranları, 
birden yiiz çe' lrdiler. Do tları 
ondan ayrıldılar. ~ ''llfr§~ur dUnya mU- Halbuki, bugUn bizim birin· söz söyler, o daire haricine ge

eıa so Ukarı bunları el ekmeklerde olsun, fırancala· lince: 

mişlerdir. te imiş! 

1 
il lezıe~ra şinıdtkt ek- !arda olsun Karelin dediği gibi - Bu benim işim değildir.,, 
Çlıı. böyı "e gıda cihetin- buğday kokusu devede kulak, Demekten (eldnmez. 

Londrada Bir Ya?~ 1 Abdülhalik Renda 
Bombası Keıfedıldı 

Dünyada hlı;hlr ahlAksızlığın 
cezası bu kadar leci olmamış. 
tır. 

01': •oıır e fos Olduklarını battA bazılarında biç yok! Onun için }'uat Köprülü jübl-
lı tıcı il da halkın en Ekmekler kar gibi bembeyaz lesini sadece luiletll bir ilim 

Londra, s (A.A.) - Diln ak· Çankında Halkın 
şam 24 saattenberi ikinci ıelmak Dileklerini Dinliyor 

Oskar Ya3 ltl, hl\kinıJc ala7 
etml~, pek mağrur bir dil kul • 
lanmıştı. Gurur sarhoşI,ğun -
dan.zmdancl.a ayıldı "I>c rrofun 
dis,. sanatkAı·m )erden göğe 

lndlrc:lij:'.ri bir kıtaııtır. 

tdeıaııeııasr olan ve adına ve pamuk gibi pufla olacağına adamının 7trm1 beş sene bir 1. 
illan gfbnesnede biraz da biraz esmerimtırak, biraz tıkız- llm ocağında hizmet etmiş ol • 
'ltzıııı 1 öz1u şeyler bu· ca olsa da çeşnili, kokulu ve masına .karşı hassasiyet teza -

geldiğin! söylU· daha gıdalı olsa daha iyi değil bürü gibi teIAkld etmek dotru 
lel kareıı midir? değildir. tstanbul Vnh·ersitesl 
~11'1 Olturk ı:ı. kitabındaki Bugün, ikinci ekmeğe tormlll bu törenle daha ziyade l<lıat 

1 
tar

1 
en llklıma bl- aranırken - ama bilmem ki 1- Köprülünün ilimde ihtisas me • 

ili' n ek..... ı ki t - ı bl ükAfat rıe 1 ... ekleri gel· dare eder mi? - Biz m es a ziyetıne manev r m 
~ııı. ı,ta~~ıetıı, ne yedik· yın ekmeklerinin formum aca- vermi~tlr. Jübilenin luJlllletl de 

111 
'erıercı a~ılan ve ne ba akla gelmez mi? lşt-0 bu noktadadır. 

~,~ onıar ! Tabil, benim zahireclJlğlm, HASA1" KUMÇAYI 
ba,lt, ı Ya? Eskiden deflrmencillğlm, fırıncılığım, ! "e ba Yerden lstanbu- çeşnici başılığım olma.dığı lcln 

ı'l" t.,, ~tı:ı. lstanbulda 0 tfp bir ekmeğin ikinci ekmek 
ı (! .... 
tıı ftısan"" ıtxv AkmAk rı .... +."A ~ıkıo cıkamıyacağını 

l'e eJcllıek • bqnıarı_yer· blle.ms~m~ı ........,._ 
b le '1'er 

1 
diye değil, A-

1 
Eğer çıkar, ~ eaer, .n 

~hı 11'Jcac g hı Yerdi. Hele bırakırsa ondan daha AIA. ikin· 
4tı1 l' hatu Yıl önce Hayra· cı ekmek olur mu sanki? 

ll.ı t il.cağı b '~ııı Utar z ana bir- Hazır sırası gelmişken şunu 
ı ~ etı •u lllda bir Hayra· da söyllyeylm ki bizde eskiden 
ı ı:ıtetaııı ll?nu~tu ki hani. bahar mevsimlerinde enfes pey
~e!rıı ek Yanında! nlrll pideler çıkaran fırınlar 

ıut lnekıeri 1 eıı.1 de bJr n n tıpa· vardı. 
ll.f ben haya onlara Bu tereyağlı, ç

0

ayır peynirll, 

peynlrll pideleri o fırınlar şim· 
dl ne tein cıkarmazlar acaba? 
lşte bahar yaklaştı, peynirli pi
_d~nin zamanı geldi demektir. 
bari baıt nnncırar a'ifl tueıer 
de 0 canım peynirli pideleri ye
niden ihya etseler! 

Ama bunu vejetalin, yahut 
' margarin yağları, bayat yum ur· 

lalarla yapmaya kalkışacak o· 
lurlarsa şimdiden haber vere • 
ylm, onları yaptıkları gibi gene 
kendileri tıkınırlar. 

Osman Cemal :KA YGIJJI 

üzere bir yangın bombası keıfedil 
miştir. Bu bombayı posta telgraf 
ve telefon memurlan, payitaht za. 
bıtasının yüksek memurlarınldan 
birine ait olan bir k,cii'de bulun-
mu§ tur. 

Eksperlerin mütalealanna göre, 
infilak takriben kolinin polis ida
resine teslimi sırasında vukua ge· 
lecck idi. iki polis hafiyesi, bu sa
bah Bukingam sarayına, Parli
mentoya, Baıvekilin ve Dahiliye 
nazrnnın dairelerine ve ikamet
gahlarına gönderilmiı olan koliler 
de taharriyat icra etmişlerdir. 

o es, 

iki Arap idama mah
kllm edildi 

K~üs, 5 (A.A.) - Hayla harp 
divanı bugün iki arabı idama mah 
kum etmittir. İngiliz baıkumanda
nı ü~ arap hakkında verilen idam 
cezasını müebbet küret cezasına 
çevirmiıtir. 

Çankırı, 5 (A.A.) - Müntehip· 
leriyle temas i~in ıehrimize gclmi§ 
olan Çankırı mebusu AbdülhAlik 

Çile ini c;okip bitirdikten son 
Renda, vilayet, parti ve belediye
yi ziyaretten sonra Çocuk Esirı.:· 
me kurumunun tesis ettiği Çocuk ra, anladı, ki nere)'C gitse, ayru 
Dispanserini ve Süt !damlasını geı zindan gcnlşllyerck onu ic;lne 
miı, halkevinde halk ve esnafla almaktadır. "Audre Gide,, gibi 

. . pen·asız bir adam bile, onunla 
görüıerek onların dileklenni dın· k k k ~ '· . . . . onu~ur en, so a&" ar.asını 
lemıı, kendılerıyle memleket ııle· döndürmek zorunda kalmıştı. 
ri hakkında konuımuıtw-. 

"Doryan Grcy,. in ba.,ına ko)"
Abdülhlilik Renda bu teması duğ'u fki sayfada, kendi estetik 

hakkındaki intibalarını ıoran bir cihanım gö teren O knr Yayl -
muhabirimize ıunlan ııöylcmiıtir: ~n, bizzat kP.n<lisi, gıırdi) nmn. 

-~craı, t»lltalt' mmelftette dan daha feci günler yaeıadı. 
oldufu gibi her zaman me9'Cut bu- Parl&fn bir tavanarasında aç, 
lundufu ıekilde birlik, iman ve çıplak öldü. 
inan l>uldum. Halkla yaptığım ko At'aba şimdi IJOml.rada onun 
nuımı, memlekette gördüğüm gar<llyanmıt karşı gösterilen 
manzara, bana, bu kati intibaı ver şefkat, bu acı geçmişin bir ke • 

di. Bu birlik ve inanıı teıahüril, tareti midir? 
Çankıq hakkında herhangi bir ıey Delki harpten sonraki nesil • 
ilavesine lüzum bırakmanuıtır zan ler, eski edebiyat tarihc;llerinln 

ne.derim.,, (Lütfen sayfayı çeviriniz) , ara sıra lstan- taze yumurtalı ve bol tere otlu 

--------------·---------------
, 

11iR RUIİ 
4flIAMMASI 

tlerliyerek otelin bar kısmına dojnı yürüdilki AmerWatıba· 
nn önürideki yüluek iskemlelere brmandık. 

- Yann aidiyo~ 
Dedi. ı 
- Bu ıüzel ıecenin o müthiı sabahını hiç lı.abrliımak iste-

miyorum. 
Diye ~ap verdim. 
- Niçin, c:aıum? ... Öyle aôylemeyiniz, ıiz ......... olanılc 

bizi clalına ziyaret edeniniz; ben de, annem Cıe bundan mmınun 

olunaz. . 
_Peki _.11u taamadığı erkek aht..bı kocaruzm naııl 

karıılayac:afını biliyor mu•unuz, bakalım? 
Bir ~ocuk gibi acvinçle ellerini çırpb: 
_ All'alıan, nhi, o artık kocam oluyor, dejil mi? ''Mesu-

dum, meıudum ! ... ,, diye bajtrmak istiyorum. •• 
Bu im hu ıec:e beni _pldırtacak-. Ben neden •baheediyorum, 

o naıil veriyor! 
Ne olsa artık fazla hir ıey ümit etmeme m.kin yok, hari hid-

detim içimde kalmasın, dedim, açlkç.a ç.atmaia ıbqı.clım: 
_ K uzum, ıiz ne Mllaıılmaz terıini:r. .•• Hem nif81l)mızı de

lice aevdifini.zi .söylüyorsunuz, hem de daha INdmç sün ~vel 
tarudıiınız yabancı bir ertcekle rece yanlan otel kötelerinde tek 
batmıza oturup tehlikeli mevzulan konuımaktan çdli.nmiyorıu
nuz! .... Hem öyle INr erk• k~ iıte açık söylüyorum, ilk fıraatta 
ıizi bir muz ıibi avucunun içine abp bbufunuzu itina ile IO)"a· 

rak bir hamlede yutmafa lıam'dır ••• Yoksa hu, modern ve cea· 
retli pnç kızlıim bizim anlayamadığmuz bir huıuıiyeti mi? •• AJ. 
ı.ıı müstakbel kocanıza ıeni!, ıonıuz bir tahammül wrıin, diye
yim; çünkü yarınki hayabnızın lu~lık lutvplan içinde ıeç-

meıini arzu etmiyorum. 
_ Ooh, nelerden bahaediyorıunuz?.. Kocama her DmAn 

için hayatımın tonuna kadar ıadık blacağım! 
'_ Alfedeniniz, size kartı asla hünnetsizlik etmek istemi

yorum; fakat pliha bir zamandanberi sadakat bizim anlıadıimuz 
minadan çılanrı 'Vtl yeni bir mefhum almıı olacak •.• 

_ Bu sece o kadar neteliyiın ki,· sizin bu kaba sözlerinizi bi
le a(fedeceıim... Benim hareketimde anlamadığınız ,ey nedir? 

_ Bizzat ben, kendim.... Benim rolümün mahiyeti ... 
Ga.-n önümüze bir fArap ıiıesi ,.e iki bardak lımılap çe

kilmiıti- Narin t.oıalan kadehlerimizi birt!r kere cWıa doldur
'duldan sonra bir taneıiıü hana doğru ıuzattı; scnra ucu pembe 
manikürlü elleriyle uzanıp knvatımı düzelterek: 

-Siz en ıstıraplı zamanımda benim ıyoluma çrldmız, dedi, 
onun )"811Dd9. onun lİP.İncle, bana onu cliiıündiirep, cıaa yaptaD 

bir ~rkek ... Onun ve herk•in ~na lakayt olduğu günler~e cıcwn 
yerine seçmiı 1r1"hi heni heyecanlandınp avutan hir erkek olarak 
aiz claüna içimde mıunla birlikte w ikiz bir hayal olarak yapya· 
cakımız! 

Sa ıeler Jıicldetimclen plümıiyerelc: 
- Becayiıe razıyım, dedim, keıki ben madde olsaydım da, 

o hayal olsaydı ... 
-12-

Gittiler. Onları Mudanyaya ırötürecek olan otomobil havuz
lu baoyonun yanından süzülüp api'ıki aıfalta kıvrılırken tek ha· 
ıırm, ellerim paltomun cet»incle, yakalarım J•alluk, Çwirge )'Oha
na doiru Mrseıi adımlarla ilerliyorum. Rüzpr boyun atkınu alıp 
ıötürecek ıibi uçunıyor. 

S.vdiii erkek aıaiı yulcan benim yaınnda imiı, benim ti
pimde imiı, hana benziyonnuı ... Jktıaatta eski tabiriyle bir .ika
me bnuau V...dır; ihtiyaçlan aynen brtrlamak mümkün olmaz· 
sa yine o ftZİfeyi biraz ekıijiyle olıun ıörebilecek baıka madde 
aranılır. Ru kar.un afkta da ciri demek .•• Ruhiyatta c!• hedefini 
bil'den IMılup kavuıamry•n İ .tP.k hazan yer deiiıtimüı, kılık 
deiiıtirmiı bir ha.ide, ideta munJdaat hir zaman için ilk hedefin 
yerme ıeçmiı sayılan bafka hedeflerle oyalanır. 

Kedi yavnHUftUD Lir yün yumağı ile,, küçük bir topla evire 
çevire oynunıuı vibi '"' hırçm, haste, sinirleri boı:-.1.ık yarı deli 
kız da bmimle kendisini bir müddet meııul eden bir B<üçük mad
de ıi>i oynadı ha... . . . . . . . . . . . . . . 

Birkaç ıün sonra 1atanbutdan 'bir telsl'llf aldım. Tcıbtli~
da yapılacak olan düi\ine davet ediliyorum. Bu kadar !Muk de
mek. .. Ni.-ı, niüh, wiün, hepsi bir .rada oluyor. Gideyim mi, 
ıitmiyeyİm mi? 

D~vetnameyi okurken içim 1Mırlculdu. Nesrinin humma ile 
arzu ettiii adaımn önümden, genç kızı kolları ar.ısına alerak, 
talihli bir kumandan edaıiyle ıeçip ıittiğini gönneok ıgaliba bana 
biraz l'ÜÇ &'eleeek! Xandüni bu had>in mağllııbu bir .Mer aibi 
hiHediyormn; fütur içindeyim, plibi k11kamyonım.. öyle bir p· 
lip ki ke,ndiıi hiç bir emek aarfetmediii halde muvaffakiyet lc.a
natlarmı açarak ona dofnı uçar sibi koıup 11titmiıtir! 

Nesrin bu ad.mı çıldırasıya ıeviyor, halbuki İ§le kız kendi
ıi de biliyor ki nipnl111nm ona brıı hiç bir hi11i yoktur 'Ye o sa
dece hem pul, hem renıin bir ge.nç kız kendisine ven1mdr iı· 
tenilince bu fınab lı'.itfen reddetmiyen(!) Lir adam vaziyetinde
dir. Böyle Wr izdivacın iki .... tonra naııl bir ııelice)'9 vancaiı 
meydanda,.. Ac:Ma yine bana ihtiyaç olacak ım? 

S ON 
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le, acemisi olduğu İstanbul !()... 

kaklarnu dolaştı durdu. Koca şe. 
hir, o tarihlerde kim kime dum 
<ıL1L1:ı idi. Ne alan belli, ne satan 
belli!. Alı!;ık olmadığı kalabalık, 
acniz, binalar, tramvaylar, türlü 

,\ 

r---

muameleler kendisini evvela çok HA • • • YAZAN: 
şasırttI. Fakat cin gibi idi. Ken. RPUTLU ŞERiFiN AMERiKA HATIRALAR 1 MUftkkat Ekrem Talu~~--
dini çabuk toparladı. Her ne ka. . . . • . . . . 
dar dayısını bulmak bir türlü lerce. evel oraya gıtmişler, heme_:u şadı. Şerif meınnw;ııyetinden ~ lan hak getıre. •• ~ öteberi ça.. Yuıw:tan, . Fransa~ .~~~:e, 
kısmet olmuyorsa da hemşeriler. 7.engın olmll§lardı. Onun da dog. tromonun iki ellerıne sarılıp op. mafil' almak, yattığı hanla hesa. Holan anın bir çok küçük, buyük 
de:! t::i vasıtasiyle Gala.ta güm· rusu en bUyilk arzusu bu idi. Ar ... mek istedi. Sevincinden gözleri bmı kesmek için Jostromodan mü lakeleleriDe uğraya uğraya bir 
riığiltde hamallık bulmuştu. kada.şlan, lostromoya ne evet ne yap.rın.I§t.I. ıaade alJp a.k§ama doğru kara. aydan fa.zla. aiiren bir yolculuk. 
Gc.ıç. toy, fakat gilçlü kuvvetli hayır demediler. Şerif fırsatı ka. " • • ya çıktı. Sırtında lacivert takını. tan aonra. bir gece vakti Nevyor. 
ic~i. ı:u işte, az zaman.da, gözil a. çırmak iste:nedt.. Arkadaşları Şerif, göaterdiklerii !ıöcnide lar, başında henüz fesini çıkar. ka vardı. ı;tıhtı~a yana~ayıp a.. 
ç:;ldt. Vapurlara girip çıkıyor, bir şUphelenmesın dıye, g~iclden kıyafet.ini değiıtirip li.civertli ~am19, harpten dönen muzaffer ç~ demırlediler. Ertesı ~bah 
ç3 kl:::iınselcrle ahbaplık tesis e. evvel kahveden çıkıp sokagm ba· gemici kılığına girerken, Kızku.. bır kuma.ndan edaaiyle ı;ııtmıa guverteden ~bak~ Şerıf hay 
eliyor, hayatı yavaş yavaş anlı. §mda lostro~?yu bekledi. ~iraz lesi önlerindeki gemiden ee1ıre tırmandı. Vedalaşmayı do~ bul retten .. kendinı .bır tilrlil ~yor 
y.:m"lıı. Bu tertemiz Anadolu ço. gonra o da gozi.lkttl. Kendislııı ya. baktı. İstanbul çocuğu olma.dJğı madr. Belld caydınrla.rdı. Ne o. du. Gözlerini ilk evvel büyüle • 
cuğu totanbulun bin bir dalgası- k.aladr. Bera~~ 80kaklarm 1 - halde. bu kadar saatlik sevinç lur, ne olmaz. klın$elere gözük- ren mam:ara §U. olmuştu: ~ki .ta. 
na. göğüs vere vere iyiden iyiye çınd~ epey yilrüdüler. Ka~ılart • heyecanını unutturacak bir yeiae meden göreceği işleri gördü., Ye. ne dehşeUi bilyük uma koprü .. 
pişti. na ilk gelen ° zaman~ çok meş. kapıldı lstanbuldan nasıl ayrıla.. nlcamide ikindiyi kıldı, sahafla. Liauuı muamelesi biter bitmez 

Bir gUn, nhtmı kahvelerinden hur. bal~~da.n ~ır ta.nesine ca.ktı?.. Basbayağı!.. Doğduğu. n boylaYJP bir KelAmtkadim te. bir kaç arkadq şehri gezmeğe 
birinde bir ka~ arkad3,fiyle otu. girdıl~rd. Bü!11kd k~obmıkbinKedl Ha • büyüdüğü, hava.siyle suyuyla darik etti. HaZil"ladığı ufak bir çıktılar. !c;lertnde bir İ!'\-eçll var-
rurlarken, b"amda limon kab0- sanın 1 aresm e. 1 • u a a meş beslendi-· _ .......... ,,.,,A1:-~-n irin "'lkmla, hava brarmadan gemi • d ._ b gı -..-... ~ t ~ dı. Bu Nevyorku iyi biliyor u. 
ğu gibi me6in bir kasket taşıyan. hur kantocu Uyük. Peru.zu da. Harputundan, anasmda.n. 'baba.. ye döndü. Bir çok defa seferi vardı. Doğ. 
la·cı·vert ..,.;\,, fanilalı ilst kısmı hayran hayran seyretıler. Kan.ta_ d .kard I d 1 ...... 1 • • • ~~ U 

J...... • 1 lirli hali d k sm a.n. eş n en nası a,,....... nıca sekizinci avanetada ~ n. 
dar pacalan etek gibi geniş·ön. ar uzun 8 P a neşe en L dıysa. lstanbuldan da öyle a.ynla. 14 bin tonluk büyük bir şilep cü 21tritte deniz adamlarmm top. 
{ n' a"ılrr kapanır cepli pantolon nlırken Şerifin gözü hiç bir eğ - ktr V erte . sal .. nü .... ~ 

1 
ö u ca . apur sı ı gu sa- ola.n "Mealııa., İtalyan bandıralı landıfı kahvelere gittiler. 

g·ymiş şişman bir adam kahve. encek g diı;n1lniY.?r v~ ne yapıp ya · baha. kuşı hareket edecekti. O olm&kla beraber ''Andria Lüküm. 
<l"n 1,..eri gır· di Masalardan biri· pıp en s gemıye kapılandır· 1 d bilh 00. 1 bak .k fi Şerü, gündüz olduğu halde or. 
~- !ı • k 1 . . d N.ıh zaman ar a. assa ye ge. ,. na.mmda bir Amerı an r. 1 .:;. ml tan 

ne l'i'eçip bir "ay ısmarladı. İri ma çare ermı arıyor u. ı a • . . ıf i . port . . f -·"ma aı'tti. +-.. --~uıd.... ta ıfY parıl parıl ayd a mu. 
• !ı t R d . . k d' . d h nııcı sm ı çm pasa , l%lil ~ ua..... J.aL&DIU ... 10nra k 

1 
k:ı.lm kollarında, vücudüniln ya • ye um enızcı, en ısın en ?f a.zzam elektri ziyala.rma §S.Şt-

· nsı balık şekilli kızların döğme lannııı olacak ki erteal 11.bah lçın yordu. Caddelerin üz.erindeki ha. 
resimleri vardı. Bu nevi deniz a.. §ilepte randevu verildi. T ~rihfen bir yaprak•.. vat tramvay yolları pek sık ve 
da.mlarrru, mesleği icabı çok gör. . O g~, Şerüin gö~ uyku ~ bol olduğundıµı gündtı.zlerl dahi 
miiş olduğundan, Şerif fazla bir gırmedi. H~yecan ~~ ~:1~? son .......... ....... elektrik kullallllıyordu. Bir de na 

alaka. göstermedi. Lakin meçhul derecede fdı .. Methinı:. ışı:ıgı mu. Jl l.us ı•k ı• ve aşk zan dikkati çeken elektrikli Uh 
gemici. onları şöyle tepeden tır. ~Amerika §e!1ri, ~aya.ea. lY,J. ~ lar olmuştu. Kadmlann o zaman 
nağa kadar uzun uzun sUzdU. gı ~ı:ıanıar, a.şacagı denizler, m.U bile, 1sta.nbula nazaran aıklığı, 
Derken,, ocağa birer kahve sesle· balagalı hayallerle kafumda. hır Üçüncü Selimin sa.vt nıualltmi Sadullah Ağa, urayın en 
nerck kalktı, teklifsizce yanların. sinema şeridi gibi muttasıl dönü. nüfuzlu simalarından biri idi. Padişah ta onu son derece se. yahut kendi ta.birince .. dekolta,, 

rd S "'"ah a.f kl be be di l"'İHo\ tr.• ..,t ün .. Sel' lığı ile mağaza.lamı ufak çapta da. oturdu. Adalı bir Rum olmak. yo u. a.u f a a ra r, ver · >'....._ .. uç cu ım, ayni zamanda. nıUBikiye düş. 
la. beraber iyi tUrkçe biliyordu. rıhtım açıldarmda demirlemiş O· kündü. birer sa.ray manzarası g&terme. 
Cebinden tütün tabakasını da çL lan, "'Mesina,, ya bir sandalla İhtiyar Sadullah Ağa, gUnttıl birinde okuttuğu cariye.. st bu cahil Anadolu çocuğunu 
karıp hepsine uzattıktan sonra geçti. Lostromoyu sordu, henüz lerden biri.ne gönlünü verdi. Bu çok tehlikeli idi, padişah hayretten hayrete aUrüklUyor • 
ıara şu yolda başladı: uyanmamıştı. duyarsa d.ütünmeden kelle.sini ~urabillrdi. Fakat tutuşan du. 

_Ben ''Mesina.,, şilepinde tos. Tayfalar paça.larmı sıvamışlar gönül sönme7.di. $adullah Ağanın aşkına g'Ü7.el cariye de mu. Şerifin, Amerlkada ilk ra.stgel. 
tromoyum. Gemiye bir ateşçi lA.4 sabah temizliği yapıyorlardı. Şe. kabele edince gemi azıya aldı ve bir gün padişahın kulağı bi· diği Türk, Sel!n.ikli bir vatandaş 
zım oldu. ttaıyan bir arkadaş ko. rif, milstakbel kapı yoldaşlanna le bu in.anılınaz hldiseyi duydu. nk sözü şu oldu: olmu§tu. Bu zat senelerce evvel 
leradan öldil. Yeri bo§tur. Eksik takdir ve gıpta ile baJuyoniu. On. - Yakalaym haini, götürün... Amerikaya gidip orada. iş tut. 
kadroyla hareket edemeyiz. BU.. lar da. - bir hissi .kablelvuku - Arkasından da pek tabii olarak idam iradem çıkmıştı. muş ve büyük bir lokanta ile üs.. 
yük sefere çıka~ lta.lya., Şerifi yabancı )1erine koymıuror.. Padip.bm Sadullah AiaYa kaıılı ıiddetll muhabbetini tUndcJd ~"'-" '""'°'w'v•uu. ıyı 
Fra.Ma sonra doğru Amerika. lar, can kurtaranlan yerlerine a. bilenler, irade çrkmasına raimen onun idanıma bir türlü ce- lro.lpli b.ir adam olan Selanikli, Şe.. 

Amerika! .. Amerika!... Barken kendisinaen yardırii talep saret edemiyorlardı: rifi iyi karşıladı. Her ne suretle 
Bu kelime, arkadaşlarından zi. ediyorlardı. O, çabuk başlıyan - Bir gün pişman ola~k, bu işi lolediğimizden dolayı olursa olsun başı sıkı§aC&k olur. 

ıade Şerifin gözünil birdenbire bu yakınlıktan s?n dere_c~ ~em bizim başımızı kestirecek.. sa kendisine milracaat etmesini 
Kamaştırdı. Zira hep iştiyordu ki nun. kalmıt. küpeştenin ailınme Diyorla.rdL ısrarla tenbih etti. 
Amerika demek para, r.enginlik, itinde de hizmete bulaşmıştı. Mil Vezirler karar verdiler ve Sadullah Ağayı zindana attılar. 
lhtişa:;n, demekti. Kendi tanfla- liyeti :meçhul bir türkilnün nağ- Sadullah Ağa zindanda Beyati urban faalmı telif et-
rından da bir çok kimseler sene. melerine bile uyup hafüten mı . miş ve padi§a.hm musiki meclisine göndermişti. ============== rıldandığı bir sıra.da geceki los.. Üçüncü Selim, tıe§eli bir günUnde çalman musikiyi din. 

tromo arkada§, yanında beyaz lerken ha88a.ı kulaklarına Beyati urban ak!!edince yerinden Oskardan esirgedikleri yeri de 
ona bağışlıracakları'Jır. 

Ynkardn. şü dün:ra ne tuhaf· 
tırt dedim. 

Diin kcndislnl açbğa. yoksul
luğa. ,.Q d:ılıa beter bir azap o • 
lan şerefsizliğe ınahkfını ettiği. 
ıniz; bir ad.nımn, bngiin haplsha
ne<leki gardiyanının üstiino tlt· 
riyoruz. 

Acaba hruıgi~lnde samiıui);z? 
Dünkiinllc mi? Bugünkünde 

mi? l\fadcmki Oskar Ytı,rld de. 
ğlşmcili? D~işcn bu kıymet 

hükümlerinin sırn ne? Hangi • 
sine bıana.lun? 

HAKKI SttılA 

&± 

sakallı, uzun boylu bir adamla fırhyarak, bestekarı sordu. 
çıkageldiler. Gelenler, Şerif in fa_ Bir f'ınlat kollayan 'Vezirleı-: 
aliyetiıti uzaktan görmüşlerdi. - Sadullah kulunuzundur .. Katline t&kaddüın eden gün. 
Yakma gelince, gülerek: l lerde telif etmiş. fakat hazreti phanenize ana fı:rsatıyap 

- Af erin! Aferin. İ.§e ~uk olamamıştı. 
alıştın! .. Sonra çabuk bıkarsın!.. Padişah derin derin iç çekti. Gözleri yaşarmıştı. Vezir-
diyerek bir kahkaha attılar. Los. ler yutkunarak ya.kl~dar. Bu bulunmaz fırsatı kaçırmadan 
tromonun -yanmdaki adam, anla· Sadullah Ağanın sağ bulünduğuuu, hapiste yattığını söyledi. 
ma.dığı bir lisanda tayfalara ba. ler. Üçüncü Selim, evvelce duyduğu hiddet ve nefrtt yerine 
zı emirler verip çekildi. Lostro- bu aefer sükUnet ve sevgi ile: 
mo, Şerife hitaben: - Hemen huzuruma ~elsin. •. 

- Yavrum! Senin iı oldu. De. Emrini verdi. 
min yanımda gfü"düğün çarkçıba. Onu kucakladı ve sevdiği kızla. evlenmeleı1ne milsaade 
§ıya seni gıyaben ta.wdım. O da ettiğini müj~teledi. DUğünlerini bizzat kendi~i yaptı. 
gözüyle görüp senden memnun Gü7.el sanatlar sevgisi:ıin en katı kalpleri yuırıuşattığına 
kaldı. Haydi! Göreyim seni!.. gür.el bir misal değil mi?.. N. A. 

Diyerek Şerif in omuzunu ok. 
c 

Şerif ilk aylığını aldıb zaman 
henüz Amerikaya muvasalat et. 
memişlerdi. Eline sekiz Napol • 
yon ta.bir edilen san san, çil çil 
Fransız lirasını saymışlardı. Ha. 
mallık ederken aylık .kazancı üç 
lirayı ge~iyen genç ve beklr bi
ri için bu m.:iıktar ne kadar çoktu. 

Nevyork limanında. mallarm 
boşaltılması .Jıi saten pek uzun 
sürmüştü. üstelik Portlant aeen. 
tesin.:ien gelen bir telgraf üzerine 
Nevyorktan yüklenecek büyük 
bir parti mal vardı. Bunun için 
:ie da.ha on beş gUn kalmak ıı. 
zrm geldi. Bu müddet zarfında 

~rif sık sık eehre çıkıyor ve ki.h 
kendi başına ufak gezmeler yapı. 
yor, klh a.rka.daşla.rla berle§ip sL 
nema "e tiyatrolara gidiyorlardı. 

(Devamı ııar) 

• 
ABONE 1' 

Memlektl 

Aylık 
3 aylık 
6 aylık 
ı Jılhk 

trindt 
95 

260 
475 
900 

Tarireden Da 
için ayda oıu:ı 111 
Poo;ta birliAine il 
ayda yetnılt brftf 
tnedilir. 

Abone ltayJuu 
tup •e ıeıarar O 
parasının posıı Y 

yollama ücretini 
ıerir.e alır. 

TU.rklyenin htf pOI 

·udır. Dört satırı 
fazla satırları bet 
sap edilir. 

lll:met kupcnS 
küçük ildn «orlf tıl 
lndlrlllr. • 
\'ııkıt hem doğrııd' 
)'B kendi ıdare yeri11 

kara caddesinde 
alhhda KEMAL 
llA.n Bürosu eliyle el 
eder. (Büronun tel 

ltaıya.nta deralerbll 
Bu İısam kolayca eJ6' 

Karamazof Kardeşler · 
kusursuzluğuna kanidi. Kabul edilec:e· 
ğinden tüphe etmiyordu. Yalnız bu 

Samıonov denen adatrnn ken<disini nasıl 
kaf1ılaya:ağrnı kestiremiyodu. Çünkü 

Diyeceği dakikada, ikisinin de yeni· 
den doğmuş gibi olaeaklanna yemin e
debilir.di. Yeni bir hayata başlıyacak· 
tar.ılı. Bunak hamiye gelince ... Dimitri, 
Gruıinikarun onu hiç bir zaman sevme
diğini biliyordu. Artık o da mazi ol
muştu.. Çünkü aşağı yukan bir sene• 
denberi bu rabıta baba ile kızın arasın
daki yakınlığa dönmü§tÜ. 

kanapeler ... Tavanlarda 
billur avizeler aarkıyori:S"' 

Yazan: Dostoyevski 

Çevirer. H•kkı Sam G911iD -115 

- Hayır, diyordu, hayır. Böyle bir 
leke ve alçaklıkla yeni hayat:ma başla
yamam. Geçmişin hesabım temizleme
liyim. Lazım gelirse, yol keser, adam 
öldürür, kervan vururum; fakat Kate· 
rinanm parasını veririm. Alem bana ka 
til diyecek. Sibiryaya gönderileceğim, 

evet bütün bunlara razıyım; tek Kate· 
rina, benim için: "Beni .dolandırdı 1 Ben 
den çaldığı para ile Gruıinikayı kaçır· 
dı !,. demesin. 

Dimitri dişlerini gıcırdata gıcırl-lata 

İ§te böyle söyleniyor, halinde bir beyin 
lhtikanı alametleri görülüyordu. 

Onun gibi iflası ortalığa yayılmıı bir 
adam. böyle mühim bir parayı nereden 
buhbilirdi. Biraz .düşüniince, Dimitri
nin ümitsiz vaziye.ttc olduğunu. kabul 

etmek lazımdı. Fakat işin ıaıılacak ta
rafı §U, ki o, son dakikaya ktllar bu Üw 
bin rubleyi bulacağından emindi. Belki 
gökten yağacağına bile inanıyordu. 

Dimitrinin tipinde ve onun geçirdi(• 
buhran içinde olanlar böyle meyus bir 
ütni.:ie düşebilirler. Aliyoşa ile ıörilŞ· 

tüğü dakikadanıberi bütün müfekkerui 
ldarmadağmdt. Kafa tasının içinde çıl

gın bir kasırga esiyordu. 

l§te bu ıaşkınlık içinde, işe en ter· 
sinden başladı. Para istiyeceği kimsele· 
ri en yakın tanıdıklar.dan seçeceğine en 
uzak ve en allkasız1ara başvurdu. Zih
ninde tasarladığı planı, Gruşinikanrn 

h4misine anlatırsa. parayı hemen vere
cek sanıvordu. Pllrunm ticart bakımdan 

onunla henüz tan·1mamışlardı. Yalnız 

bir ayağı çukurda olan bu ihtiyar çap· 

kının, aon demlerinde Gru§inikaya bir 
istikbal temin etmeii bog göreceğini 

umuyordu . .Madam ki bu iti kendi ya
pamıyordu. Şu halde genç kadını aaj~ 
lam bir adamla evlendirerek, gözil ar· 
kada kalmamasına çalrımaaı gerekti. 

Gruşinikamn ar<i•la aırada ağzından 

kaç•rd,ğı sözteri, ' birbirine ekleyen Di~ 
mitri, Samsooovun kendisini babaıma 
tcrci!1 c:ieceğine kanidi de ..• 

Belki, Dimitrinitı bu adamdan yar
dım istemesini iyi bulmayenlat olacak. 
Fakat gunu kaydedelim ki. Gruginika· 
run geçmiıi Dimitrinin biç umurunda 
değildi. Bu mazi onun nazar•nlda tama· 
miyle gömülmü~tü. 

Aşkına. ruhunda'-:i ihtira&& o kaıbr 
inanmıştı ki, sevgiliıinin, 

- Artık ıenin~m, evlenecefim f 

Delikanlı, kendisi bütün karı§ık ve 
gürültü; U yaşayışına rağmen ço'k saf 
ruhlu .clduğu için hayatı ve insanlan 
bu temiı Jdeseni., :ıı .. kasından görüp 
muhakeme ediyordu. BJ iç temizliğiyle 
dir ki, ihtiyarın bu son ı::temJerindc yar· 
dımdan çekinmiyeceğine inaıı:ru1tı. 

Dimitrl, Aliyop ile konuttufttıUHl 
ertes.i günü, ıaat ona doğru, Sa~ono· 
vun evine gitti. Bu cY akl, geniı ve tat• 
ıra bir bina idi. Alt katında tıd otlu ka 
nlarlyle oturuyorlar, bir bölüfünU de 
ihtiyar hem!!ireıiyle kızı tutuyordu. 

thtinr, yanma öz kızını bile alına· 
dan bütih üst katta yan~elivordu. Sa· 
bnla:-, eski tarz.da dö~en':'nişti. Sıra aıra 

1toltuklar. kanapeler. yine koltuklar ve 

Bu odalar ve aalonW 
tiyar t! köşedeki kiiçli1' 
idi. Artık kendi kendiıt1 

de lcb kal.mqtı. Bir ya~ 
şak ona bakıyorlardı. 'I' 
katı ruldu bir adam cJ.dıJ 4' 
.ta ıüler yilı göıte""°' 
mazl:it. "Yüzba§',, nın gel.,I 
her verdikten vakit, ıııtı 
memitti. 

Mitya, ısrar ~dinee: ; 
- Sarhot ~u. kıııııı 

diyor mu? 

Diye sordu. Upk: 
- Hayır!. 
Deyince, yüzündeki te 

ğr ge~ti Zaten Diınitri. 
J • • 1'• 

me'kt~n korktufu lçın 

kur1unkalem1e: ~ 
"Ağrarenaya dair ısı. 

bir it için görügınck istJ 
Cil=nlesini yazınııtı· dd· 
İhtiyar, bunu okU( .J 

ıonra : fJI"" 



Bir- Sivri :Alallınin MaceralarH 

aarif Şorasında neler konuşulmah ? 
10 ME SELE 

,T• --- • . . 
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Yazan : CelAlettin lzmirli 

bir çöl, muzarrer olan. G - Mideye 
akıtan. 7 - Keskinleştirmek, bir e
mir. 8 - Karşı aeımek, her ıeyi satın 
alan. 9 - Parçanın tersi, bir hayvan, 
cem edatı. 10 - Nezir, bir şeyi an
latmak. ıı - Bir musiki Aleti, en kil· 
çilk Tapur. 

Dünkü Bilmecemizin 
Halledilmit Şekli 

ı - Hokka. Ha. 
2 -AnarşisL 
3 - Şu .. abu. 
'-Ru .Vuih 
5 - Emsal • kısa. 
6 - Ta • zaman. 
7 - Otnz. 
8 - Tırak, isa. 
9 - Ele • L'Astik. 
ıo - Vmmt - Ta. 
YUKARDAN AŞAGI: 
l - Hasret, şen. 
2 - On, umar, gi. 

3 - Kaı. Ten. 
4 - Kruvazör. 
5 - Aş • Allkalı. 
6 - Irz, nnka. 
7 -·ı,. lku - al 
8 - Tahin. iL 
9 - Asit. 

10 - Asuman • aka. 

~os~onlar). 19 Konuşma (Türkiye 
postası). 19.15 Türk müziği (Fasıl he
yeti) Tahsin Karakuş ve Safiye Toka
yın Jştlraklyle. 20 Ajans, meteoroloji 
haberleri, ziraat borsası (riyal). 20. 
15 Tilrk milzlAi. alanlar: Vecihe, Ru• 
şen Ferit Kam, Cevdet Kozan. Oku· 
yanlar: Mustafa CaAlar, Radife Ney. 
dik. l - Osman beyin - Nlhavant peş 
revl. 2 - Faik bey - Nihavent beste • 
Visali yare. 3 - Rakımın • Nihavent 
şarkısı • Ne yıınan kalbim". ' - A
rif beyin - Nihavent şarkısı • Söyle 
nedir baisi ahın. 5 - Vecihe tara
fından kanun taksimi. 6 - Rahmi 
beyın - Niha\·ent şarkısı - Saçlarına 
balla nah ey peri. 7 - İsmail be
yin - Nihavent aAır semi - Seni bük,. 
mil ezel. 8 - Se!Ahıııtln Pınar - Küt.
dili hlcazkAr şarkı - Aşkınla yanao 
kalbime. 9 - Selahattin Pınar ? Kür .. 
dili bicazkAr şarkı - Ne gelen var ne 
haber. 10 - Selahattin Pınar - Kür· 
dili hicıızkAr şarkı - Akşam yine ak· 
şam. 11 - Sepoh - Kürdili hicnkAr • 
oyun/havası. 21 Memleket saat ayarı. 
21 Konuşma (Hukuk ilmi yayma ku
rumu). 21.-t!> Esham, tahvilat, kam
Liyo - nukut borsası {fiyat). 21.25 
Neşeli plAklar. 21.30 Milzik (Radyo 
orkestrası - Şef: Hasan Ferit Alnnr). 
1 - G. Fr. H:ındcl: Concerto grosso, 
op. 6, Nr. 2, fa majör, Andante lars• 
hetıo, Allegro, Largo, Allegro mıı non 
troppo. 2 - R. Schumann: 1 inci sen 
foni, si bemol majör, Andante uo 
poco maestoso Allegro molto vivnce, 
Larghetto, Scherzo, Trio 1 ve 2, Al• 
lcgro animato e grazioso. 3 - Otto 
Nicolai: "Vindsorun şen kadınları'" 
operasından uvertür. 22.30 Müıgt 
(Virtilozlar - pi.). 23 Müzik (cazbant 
pl.). 23.45 - 24 Son ajans haberleri,.. 
yannki program. .. 

Mitlerin Münibe 
çağırdığı dansöz 

İngiliz ve Fransız gazetelerinin 
yazdığına g<Sre Hitler, Fransada 
Kotdazilr tiyatrolarında temsiller 
veren meıhur bir dansözü r;eçen• 
lerde husus~ surette Milnihe ~"' 
fırtmıı ve oyunlarını seyretmi'-

tir. 
Mis Marion Daniels ismlndcld 

bu Amerikalı artisti almak içrn 
Bcrlindcn hususi bir tayyare 'gCli .. 

yor~ Dansözü Kctduzür'den ah• 
yor ve Ştuttgrat'a götürüyor. O• 
raldan Hitlerin adamları dansözü 
karııtıyorlar ve otomobille Müni .. 
he getiriyorlar. 

Marion Daniels Münihte Hitle
rin ve Alman devlet ricalinden di
ğer bazılarının karşısında rakset• 
tikten .sonra yine tayyare ile Fran 
saya dönmUı. Orada söylendiğine 
göre, Hitler o ak§am siyah elbise 
ile imiı. Diğerleri de hep sivil el· 
biıe eiymiıler, üniformalı kimse

ler yolmıuı. 
Oyundan sonra Hitler artisti 

bizzat tebrik etmiı, çiçek venniı 
ve kendisine onun kadar iyi bit 
dansöz görmcldiğini söylemiı. Mis 
Marion Daniels şunları ıda ilbe 

dciyor: 
- Çok kibar ..• Çok nazik, çok 

sevimli ve güzel bir adam. .• 

Şair Mehmet Akifin 
eniştesi öldü 

Merhum Şair Mehmet Akilin 
cniıteıi, Halet Arslangilin babası 
ve Fevzi Arslangilin kaynata.il 
Arif Hikmet Çobanoğlu diln irti
hal etmiştir. Cenazesi bugün Koı
ka ca.ddeıindeki evinlden kaldm· 
tarak cenaze namazı öğle namuı· 
nı müteakip Fatih camii tcrlfindc 
kılınacak ve Edirnekapıda mer
hum Şair Akifin kabrinin yanında 
ınakbcreainde Allahm rahmetine 
tevdi edilecektir. Merhum. Hukuk 
tan ve Darülmuallimini tuyeclen 
mezun idi. Birçok muallhnJfklerde 
bulunmuı. birçok gO.zicte talebe 
yetiıtinniıtir. Mevli rahmet eyli· 
ve. 



--~IO .. -- ·-,_- L 

s 

Çetin bir müsabakadan sonra golsüz olarak berabere ka ldılar 

Çok süratli oynanan oyunda iki taraf da birçok fırsatlar kaçır 

-
Tamşvar - ~fu1ıtelit maçlarmdcm bir görünüş 

topu muhtelit muhaclmlerine ııo ile Suldur iki nılilıiın fırsat İstanbulluların kaçırmış oldu 
verdi. kaçırdılar. ğu bu mühim fırsatlardan son. 
Sağdan Suldur vasıtaslle Ro- 20 nci dakikada sağdan orta. ra Romenler açıldılar ve sağdan 

men muhtelit muhacfmlerl da _ lnnan topa Bambino çok gUzel soldan muhtelit kalesine tehll
ha llk dakikalarda çok mühim bir kara vurduysa da top rUzgA.- keli akınlar yapmağa. başladı -
bir fırsat kaçırdılar. Suldurun rın tesirile avuta gitti. Arkasın. larsa da başta VlA.stardi olmak 
çok gUzel ortaladığı topu kaleci dan mUsait bir pozisyonda topu Uzere Armenak ve Lebibin gU
ile karşı karşıya bir vaziyette yakalıyan Suldur acele yUzUn - zel oyunları karşısında hiçbir 
yakalryan Butley fena bir vu - den avuta atarak muhakkak bir netice alamadılar ve flk devre 
ruşla avuta attı. gol kaçırdı. • bu şekilde O_ O berabere bitti. 

Romenler ilk dakikalarda sa- Romenler birbiri arkasına at- İkinci devre 
vuşturdukları bu millıim tehli- !attıkları bu tehlikelerden son- Bu devrede muhtelit rUzgl\ra 
keden sonra soldan muhtelit ra canlanarak muhtelit kalesi. karşı oynuyor. Romanyalılar 
kalesine inmek istedilerse de ne inmek istedilerse de (Çulafi aynr kadroyu muhafaza ediyor
Çula!i ııe Vlft.stardinln gUzel ve Etlycn, Nubardan) mliteşekkil lar, buna mukabil lstanbul ta. 
CedakA.r oyunları karşısında bu haf hattının ciduen gUzel oyunu kımmda Basri oynamıyor. O -
na muvaffak olamadılar. Oyu. karşısında buna muvaffak ola- nun yerine Hıraç girmiş. Nu -

:Ankarada iki maç "llptıktan A,·lıle.. Ge be G tı d ı " " ' - r n, ogo. · - nun ilk dakikaları iki taratın ma ı ar. bar da Butley ile yerini değiştir 
sonra 1stanbula gelen Roman - ' 'ne; Se ı r n t T t " •' fi' \.on - oy er, 0 • birbirini denemesi ile karşılıklı KAÇA::-: FIRSATLAR mlştl. 

Goşnk, Jcjlk, Per~a. akınlar ile geçti. 10 ncu dakika- İstanbul muhtelit! haf hattı. Oyuna muhtelitln soldan yap. 
Oyun dan sonra 1stanbullular daha nın güzel oyunu sayesinde Ro - tığı sıkı bir hücumla başlandı. 

yanın Tamşvar takımı dUn gU· 
neşll fakat soğuk bir havada 7 

bln kadar tahmin olunan ı;ok 
kalabalık bir seyirci karşısında 
İstanbul birinci llk karışığı ile 
karşılaştı Ye gilzel bir oyundan 

Oyuna saat tam 1,35 de Ro- a~ır basmağa ve oyunun mer • men kalesini sıkı bir çember i· Sararimln çok gUzel ortaladığı arada santrforlarının çoı 
manyalıların sağdan yaptıkları kezi sikletini Romen nısıf saha- cine aldı Ye Romen kalesini mu topu Nubar ile Hıraç biribirine llkeli bir , .olesi kale 
sıkı bir akınla başlandı. Leblp s ına intikal ettlrmeğe murnf .. temadi bir şilt yağmuruna tuttu girerek öldUrdUler. 

sonra golsUz olarak berabere 
kaldı. Şimdi bu mUhhn maçın 
tafsil Atma gelelim: 
TAKIMLAR VE HA VA 

Saat tam 1,5 da hakem Şazi 
Tezcanın dUdUğU ile 1k1 takım 
sahaya çıktılar. Mutat merasim
den sonra iki takım şu şekilde 
yer almışlardı: 

İstanbul birinci llk karışığı: 
Armenak - '\'1tlstord1, J,o • 

bip, Çulnfi, Etiyen, Xubar - Sul· 
dur, llnmbino, Butlcy, Basri, 
Snraflm. 

bir akını kolaylıkla durdurarak fak oldular ve bu arada Bambl- larsa da Romen kalecisinin gU- Bunun akabinde Romenlerin 
zel ve şanslı oyunu, Basri ve, 
Butleyin biribirlnden kötU ha -
reketlerl bUtun bu fırsatların 

heder olmasına sebep oluyordu. 
Bilhassa llasrl birbiri arka "' 

sına Uç m Uhlm !ırsat kaçırarak 
maçın neticesi Uzerlne müessir 

Ankarah lskender 
Süleymaniyeye girdi 

sıkı bir hücumunda Romen sağ 
açığının çok gUzel bir şutunu 

Çnfatinos fevknldde bir plon -
jonla kurtardı. Oyun gayet su -
ratli ve zevkli oluyor, top iki ka 
le arasında adeta mekik doku_ 
yor. 20 nci dakikadan itibaren 
Romenler ağır basmağa ve sağ 
dan soldan İstanbul kalesine 
korkulu hücumlar yapmağa baş 
!adılar bilhassa çok gUzel oynı
yan santrhaflarmın yerinde pas 
ları muhtelit k3Jesl 1çln her an 
'hh· tı>hlfke nlm Al! n. başladı. Bu 

sıyırarak avuta gitti. 

Oyunun bitmesine ıo 
kala muhtelit tekrar cll 

Bamblno - Sarafim kolll 
nu oyunu Romen nısıf sa 
intikal ettirdi Ye muhtelit 
hacimlerinin bircolc şU 
Romen kalecisi ve mUd 
kurtardılar. 

Oyunun bitmesine 3 
kala soldan Romen kal 
nen muhtelit oyuncuları 
da Romen kalesini kar 
lar. Bu sırada Bambin" 

Devamı -t.0 
Siyah • beyaz forma giymiş 

olan Tamşyar takımt ise: 

Şilt Maçı 
Romanyamn Trınışvar takımı 

'1itiı 

Matbuat takıD1 ~ 
Peranm Kuvvetli ve Oldukça Genç Ta"' :>ı Askert Llsener Arasında ---····-·--·---.. ·----·····-----·-......-.-...... ·-··· 1 

• Karş ısında lı<f 'Beylerbeyi, Galata
gençleri .Yendi 

üünün Y,eg~e şilt maçı Feri
ijun, Kılıcın «ıakemliği ile Şeref 
stadında yapıldı. 

Boks ·maçları Dün ilk defa mağlup oldu 
Teşekkülü tarihindenberi yap. I mış olan gazeteciler ni~ 

tığı altı maçı büyük farklarla ka- on dakika içinde hem ~~ 
zanmış olan meşhur Matbuat fut. karşı oynama!~ ra~ •• Geçen hafta - temdide rağ. 

men - bırakılmış olan bu takım. 
Iar dün de zorlu bir maç yaptılar. 
Daha düzgün oynıyan Beylerbe. 
Y,i onbiri müsabakayı 4-3 kaza. 
narak şilt maçlarında Galatagenç 
leri tasfiyeye uğratmış oldu. 

Kır koşusu 

Deniz, Kulei, Maltepe, Bursa 
liselerimizin boks takımları ara. 
•smdaki müsabakalar dün Malte. 
pe lisesinde b~lamıştır: 

Maruf boksörlerimizden Seli· 
minin orta hakemliği ve muallim 
Muhsinle yine eski boksörlerimiz 
den Hafızın idaresinde yapılan 

bu müsabakaların birinci günün. 
deki teknik 'lleticeleri: 

51 kilodan Kuleliden Nihat, De 
nizden Vecdiyi birinci ravuntta 
abandone ederek yendi. 

53 kilodan Bursadan Burhan, 
Denizden Tayyarı birinci ravunL 
ta abandone etti. . . 

53 kilodan Kuleliden Ihsan Mal 
tepeden Sedadr ikinci ravuntta 
abandone etti. 

istanbul Takımı Dünkü 51 kilodan Bursadan Ahmet, 57 kilodan Kuleliden Şefik, Mal 
Müsabakada Seçildi Maltepeden Nurettini ikinci r~- tepeden 1brahimi üçüncü ravunt-

Hem İstanbul kır koşucu bi- vunt.ta abandone ederek galıp ta sayı hesabiyle yendi. 
rinciliğini meydana çıkaracak g_e_ı_d_ı. ____________ 5_7_k_i_ıo_d_an_B_ur_s_a_d_a_n_K_e_n_an_D_e. 
liem de Türkiye şampiyonluğu ko 
§Usuna iştirak etmek üzere An. 
karaya gönderilecek takımı seç. 
mek üzere mıntakamızca tertip 
çdilen yp.rış dün sabah Şişli ile 
Hürriyetiebcdiye tepes i arasın _ aa yapıldı. 

6000 metre mesafede koşulan 
bu yapşı tanınmış atletlerimiz -
<len Rıza :Maksut 20,2 ile bitire-
rek birinci, Hüseyin de 20,4 ile 
ikinci oldular. Üçüncülüğü Ar • 
tin, dördüncülüğü de İbrahim 
kazandı. 

Bu suretle dünkü yarışın bi . 
rinci, ikinci ve üçüncüsü olan Rr_ 
za maksut, Hüseyin ve Artin An. 
kara koşusunda lstanbul temsil 
etmek üzere a)Tılmış oldular. 

Basketbol -Voleybol 
Beyoğlu Halkevinin turnuva 

devam edildi maçlarına dün de 
Haydarpa§a ve Mühend is Mektepleri Voleybol 

Finalisti Oldular 
Beyoğlu halkevi tarafından ter j paşa takımları finale. kaldılar. 

tip edilmiş olan voleybol ve bas. Bu çok ehemmiyetli müsabaka 
ketbol maçlarına dün de evin! gelecek pazar günü yapılacaktır. 
spor salonunda devam edildi. ı -- B f .. .. 

BASKETBOL aru gucu 
Basketbolun dünkü karşılaşma IIALICIOCLU~A MACL'OP 

larmda alınan neticeler şunlar • 
dır: · OLDU 

Sen Mişel A, Çelikkola 58-19, 
1 Robert kollej Sen Mişel B ye 41 

-29, İtalyan mektebi Alman IL 
sesine 51- 12, Pera. Feneryılmaza 
15- 14, Rumelihisar Kurtuluşa 
~ükmen, Deni zlisesi Galatasa -
~ay B takımına 37- 17 galip gel. 
:li. 

Dün Bakırköy Barutgücü sa
hasında Halıcıoğlu klübüyle Ba. 
rutgücünün }.., B ve C takımları 
arasında futbol müsabakaları ya. 
prlmıştır. 

C timleri karşılaşmMı 2- 1 Ba.. 
rutgücü lehine bitmiş. B takım. 
lan ise ikişer golle berabere kal
mışlardır. 

Ko~mıun birincisi Rıza Maksut 

VOLEYBOL . 
Voleybol müsabakalarında ise 

·umart~!'!i gUnU Mtihendtse yeni. 
'en Gatntasaray timi dün de Hay. 
darpaşa takımına. mağlup oldu. 
Bu suretle Mühendis ve Haydar-

Giinün mühim maçı olan A ta. 
ktrnları karşılaşmas1 Hahcıoğlu. 

nun açık UstUnlUğü altında cere. 
yan etmiş. neticede BarutgüçHL 
ler 2-0 mağti'lp olmuşlardır. 

nizden Sadiye dört ravuntta sa. 
yı hesabiyle galip geldi. 

61 kilodan Bursadan Nadir, 
.Maltepeden Kemale dört ravunt.. 
ta sayı hesabiyle galip geldi. 

61 kilodan Denizden Sermet, 
gayrinizami vuruşları üzerine 
diskalifiye edildiğinden Kuleliden 
Şabana galip geldi. 

66 kilodan Kuleliden, Reşat, De 
nizden Efdale dört ravuntta sa
yı hesabiyle galip geldi. 

66 kiloda Bursadan İhsan Mal. 
tepeden Yavuza üç ravuntta sa... 
yı hesabiyle galip. 

72 kilodan Kuleliden Muzaffer, 
Denizden Afife dört ravuntta sa. 
yı hesabiyle galip geldi. 

bol takımı, dün Taksim stadında dadın §ahsi bir gayı-cti neti 
üç bin kadar bir seyirci önünde de bir gol de atınca i§i ~ 
Pera ile yaptığı yedinci müsaba. ler ve bundan istüade 
kada mağlüp oldu. ralılar da kuvvetli hücuJll 

Bermutat Ahmet İhsanın ida- riyle rakip klübü tazyike 
re elliği bu kar§ılaşmaya; gue. dılar. Nitekim devrenin 
teciler bir hafta evvel 3-1 kn.. doğru Pera penaltıdan 
zandıkları Şi§li takımına ka.r§ı ği temi1' etti. _ -*' 
çıkardıkları "onbir,, le iştirak et. İkinci devre rüzgara PJ'.ı 
tiler. nıyan Peralılar yoıııla.ıı 

Namık - Ercünıcmt, Ahmet~- ta.kımt kar§Ismda. gittik~ 
denı - Ali, Sal<ihatfüı, Tarık - miyeti ziyadel~rerek .-.ult 
Şazi, Niyazi., Sedat, Ulvi, Besim. detlerini dörde iblağ etıV'" ~ 

Pera ise bir ikisi müstesna eli- Maç ta böylece 4- 1 
ğerleri geçen senelere kadar bi. takım aleyhine bitti. ~ 
rinci timlerde as olan elemanlar Perada Andref, Bon~ 
şu şekilde dizilmişti: lamidas hiç te mütekaitl ~ 

Sotiri - Andrcf, Dimos - A. remiyen çok gü?.el ibir o:ı;, 
72 kilodan kuleliden Haydar, laziah.i, Bonaços, Kaçaro - Cin. kardılar, bilhassa. Kange'tıııll 

Bursadan 'Nihada dört ravuntta cos, Kalamid.as, Kangclklis, Diya kiloluk vücudüne ,rağıncO 
sayı hesabiyle galip geldi. kos, 1rasiliadis. kil Pernnm birinci 

79 - kilodan Kuleliden Hayri, Peralılar namağ!Up takımı kn.. alacak kabiliyette idi. 
Denizden Nedimi dördüncü ra- zanmak için Pariste bulunaİı meş Matbuat takımı ise d0-
vuntta abandone suretile yendi. hur oyuncuları soliç Kalamidis'i defa olarak - çok fCJ1S 

79 kilodan Bursadan Ahmet, bile §ehrimizc getirtmişlerdi. oynadı. 
Maltepedcn Kayayı ikinci ravunt. Oyun şiddetli esen, rüzgarın aL .Muavin hattı bUtün o 
ta abandone suretiyle yendi. tında oyuncuların malfun ve çok detincc yok gibi idi. şn.Si 

Bu suretle ilk günkü maçlar muntazam ( !) top kontrolleri sa- sim de hiç muvaffak ol 
sonunda Kuleli 7. Bursa 6, Mal. yesinde bir hayli e~'enceli başla. Ahmet Adem başlıbı:ışın• 

- - -----------1 dı. Her zaman kazanmağa alış.. I dafaa kurdu. • _ ı• 

Matbuat Pcra ma.çuida>t bfr gl5rltni1§ ve Pel"a ta~mı 7llip mm Vu'!Cet vcrirkCJı 



stanbul Ankarayı 3-1 Yendi 
/V/ii.sabaka çok güzel oldu, Ankaranın golünü Ha~im, 
ls,tanbullularınkini de Buduri, Diran ve Şere.f attı 

dı. Bilhassa iki taraf oyuncuları. ' Mehmet Ali plonjonla kornere at-ı 
n.:m güzel paslarla ve iyi top kon- 1 tı. 
rolü yaparak hazırladıkları akın- !STANBULUN İKİNCİ GOLÜ 
lar oyuna daha fazla .zevk veri. 19 uncu dakikada ortadan bir 
yordu. !stanbul hücumunu Ali Rıza kes. 

14 neli dak&~da o~un baş- : ti ise de .topa ~amıyar~ tek_ 
lanğıcmdan berı çok guzel oynı_ 1 rar Şerefın ayagına verdı. Şere
yan Ha§im topu gerilerden kapa.. fin Diranı bulan güzel bir pası ve 
rak Hamdiye uzun bir pas verdi Diranm yerden an1 olarak attığı 
Hamdi topu avut çizgisine süre. 1 şüt ikinci defa olarak Ankara 
rek ortaladı ve İstanbul kalesi kalesine girdi. 
karıştı Hüsnü ile Haşim aynı an. !STANBUL 2 
'la sıçradılar. Ve top sıkı bir se- AAXARA 1 
·rirle İstanbul kalesine girdi, Bu gol Ankaralıları coşturdu. 

1ST ANBUL , Derhal İstanbul kalesine indiler 
.r:ı ANKARA 1 ise de Hüsnü Lutfi ve Musanın 
~ere/ ı·ı .. .. I 

lııa~ l çunaıı stanbul golünü atarken güzel oyunları, .Angelidisin ince 
e4 ... :~Pnıak ti.zere !stanbu_ di, Haşim, Gündüz, F'ıl•ret, .trb. Bu gol her iki tarafı da coştur gözüşleri sayesinde hiç bir netice 

A1ıkara l~lcdsi Nec dt>tbı bir l."'ttrlar-ışı 
4 

~ ls~~~lk :rnaçmda iyi teşkil dül. du. Bir taraf elinden kaçırdığı alamadılar ve devre bu şekilde 
ı: p ed-;'1buı llluhtelitini 2--1 OYUN: galibiyeti tekrar elde etmek di- 2-1 İstanbul un galibiyeti ile bit-

~-un .. baskıs~. ~~tmd~ oynandı. 3 tekrar canlandılar. Hatt~ bu ara. 
uncu_ ve 4 unc~ dakikalarda Nec. da Şeref bir de gol attı ise de ha
d~~ ~le Budurı arka arkaya iki kem bunu saymadı ve oyun da: 

ırt lltj:c . .An.kara karışık ta- Oyuna Istanbulun sağdan yap_ ğer taraf ta avantajı kaçırmamak t i. mühım fırsat kaçırdılar. (lJ::vanıı ıo uncuda) 
'ı'aks· 1 karşılaşmasını tığı sıkı bir hücumla başlandı: için uğraşıyorlar. 1.K!NCt DEVRE: 
bi~ ırn tadınd N~ 'd N d t N d tte d ANKARANIN KAÇIRDIQI GOL İkinci devrede İstanbul rüzbrrar .. ~ s a yap_ acı en ec e e, ec e n e 

fSTANBI\"'LUN 3 üNCü GOLÜ 

7 inci dakikada ortadan bir Is. Nüzhet Abbas 
lıil . evvelkine nazaran Buduriye geçen top ilk dakikada 17 nci dakikada soldan inki • la oynuyor. Ankaralılar takımla. 
'Jnıa ~ılrniş ve dün cidden Budurinin sıkı bir vuruşiyle Avu- şaf eden bir Ankara hücumun • rında küçük bir değişiklik yap • 
~~ıtır§ olan İstanbul ka- ta kadar gitti. Oyun gayet süratli da, solaçık Ham.din.in sıkı bir şü. mışlar. Nuri çıkmış yerine En. 

ısında 3- 1 mağlup oL ve zevklI oynanıyor her iki taraf_ tü direğe çarparak !stanbulu mu- ver girmişti. Muhacim hattında 

tanbul akınında Buduri Şerefe 
bir ara pası verdi, bu ara pasını 
iyi takip eden Şeref güzel bir vü
cut çalı.miyle iki Ankara müda

Futbol Federasyonu 
Reisi oluyor 

t l.. ta daha ilk dakikada netice al. hakkak bir golden kurtardı. A • da Haşimin yerine Habip oynu_ 
·~ 1 

fiini atlatarak yerden köşeyi bu- Ankara sanat mektebi müdürü 
lan sıkı bir şiltle !stanbulun ü. olan Danyal Ak.bel, Beden TerbL n İd da hakem Ahmet mak için canla başla uğraşıyor- kabmda Gündüzün sıkı bir şütü. yor. 

~ Çık~tesinde iki takım da Iar. nü de bugiin çok güzel aymyan l Bu devre ekseriyetle !sta~bu- çüncü golünü yaptı, yesi Umum müdürlüğündeki va. 
aı ılar. 5 nci dakikada soldan bir An. · • ı 

lıuı~ar göğüslerinde beyaz kara. hücumunda Haş~den gü
iji, ~an YP.şil forma giy . .zel bır pas alan Hamdının şutunu 
'~ .. ~~a nıukabil İstan • Mehmet Ali fevkalade bir şekilde 
~guslerinde beyaz yıL ,bloke etti ve dakikalarca aJkışlan 
~atlastan kırmızr for_· dı. 
ıe ·i~~ot-Iar. YP.k&min dil~ İSTANBULUN İLK GOLÜ 

1 11~1 ~ taknn sahada. şu şe. Oyun böyle arşılikiı Dır şekı1. 
J btı.ıdııer: de ceryan ederken 8 nci dakikada ı ~ 

~l>ı 1.tuhteliti: sağdan yapılan bir !st~bul hücu. t' 
! et 4Zi . munda iki müdafi arasında topu 
,'114.>ıaeıi<ı?; ~ıisnü, Lıl.~fi- yakalıyarak sürülen Buduri kale_ 
~ tıqııti "N• . usa - Dıran, sinden çıkış yapan Necdetin boş 
a~a At~t ~:Z: N_ec~et. bıraktığı kaleye fevkalade güzel 
t e ıtı ıse. bir çevirişle sokarak !stanbulun 

ltıı,~ Nuri, Ali Rıza - ilk golünü yaptı. 
' lt!ıl$tafa - Ham. Bu gol Ankaralıları canlandır-

.... ~._,,......,....,,.,,. 
'.Ankara - lstmı bul nıaçındmı 

lstanbul mıntakasmm 
kadro ve bütçesi yapılıyor 

İST Al\1BUL 3 zifesinden istifa ederek maarifçi 
ANKARA 1 olarak kalmağı tercih ettiğinden 
Bu gol Ankaralıların şevkini futbol federasyonu reisliği inhi. 

kırmadı, bilakis onları da.. lal etmek üzeredir. 
ha canlı oynamaya ve şayanı tak Mevsuk bir membadan aldığı. 
dir hücumlarla İstanbul kalesine mız habere göre Danyal Akbel
telilıkeler yatatmaya teşvik etti. den boşalacak olan futbol fede .. 
Bu :- ıda Mehmet Ali cidden fev rasyonu reisliğine eski İstanbul 
kal:lde güzel kurtarışlar yaparak hakem komitesi reisi Fenerbah_ 

• takımına. faydalı oldu. Oyunun çeli Nüzhet Abbas Baba. ge
son dakikalarında İstanbullular tirileccktir. 

Istanbul-Ankara 
Futbol, bisiklet, Atletizm ve güreş karşı laşma

ları Mayısta Ankarada yapı lacak· 

• Kasırnpaşa 
1tıci kümenin şampiyonu oldu 

Beden Terbiyesi Umum Müdür 
Iüğü tarafından verilen bir emir 
mucibince Istanbul mıntakasmm 
bütçe ve kadrolarının hazırlan _ 
masma başlanmıştır. Bunlar te. 
şekkül edecek ve kurulacak olan 
mıntaka ist~are heyetinin tasdi. 
kinden sonra umum müdürlüğe 

İki gündür şehrimizin misafi- şıla.şacak olan İstanbul ve ~ka. 
ri bulunan Ankaralı sporcuların ra sporcuları futbolden başka. gü. 
başında gelen Ankara mintakası reş, atletizm ve ibisiklet gibi 
idarecilcrile İstanbullu idareci - branşlarda da biribirlerile boy 
lcr arasında yapılan görüşmeler ölçüşeceklerdir. 

sonunda bu iki şehir sporcuları -----------
beyninde mühim müsabakalar 
tertip edilmiştir. 

, DünkU maçta Hisarlırarla berabere kalan beyaz 
~ ~~ ~arta .. IAcivert takım birinci kümeye terfi hakkını kazandı 

~. bıri.. . :Yaptıgı hem şilt takımlar şu c::ekilde çıktılar: Oyunun birinci devresinde rüz-
~ı "1cı k" " 1 d K gönderilecektir. 

Mayıs ayında Ankarada kar. 

q~ ll.qa }!· umeye terfi mü- Kasnnpaşa. gar a tm a oyruyan asımpaşa 
·ii.. et?lıiş 1sar

1 
takımını 1-0 !sak_ Rü~tü, Selim - Cafer, hasmın n.isb.i ~a~imiyeti. altında ======================= 

~~~hah 0 an, iKasmıpaşa e. Mümtaz, Sabri _ Dinçer, Hamit, kaldı. 32 ıncı dıkıkada Hısarlı Or 1 - sıfır mağ!Up bitirdiler. 

Bisiklet Y anşi 
Dünkü koşuyu Haralambo 

kazandı 
~~ ltUın Şeref stadında yi. Hayri Murtaza Aslan. han nefis bir şiltle Kasımp~a ka. !kinci devreye rüzgarla bera -

lkiııcı keye teli'i için ayni Ana<loıuhisar~ Iecisinin mükemmel plonJonuna ber başlıyan Kasrnıpaşalılar bü. 
Gelecek hafta derece ala-

arc::ıı · - 'Ik H'sar golünü yaptı tün devre devam eden hakimi -~~ ti aşmasını yap Mehmet - Kamil A"ldettin - ragmen 1 1 · 
nuyanlar arasında bir 
müsabaka yapılacak 

4 bq-'<I. ~clnan Necati Sabahattin Faik- Meh. Mağlllp vaziyete düşen K~sımpa.. yetleri ve bir çok kaçan mühim 
~~ ltıiiı.. ;Aknını idare et. met S~im, Orhan, ' Fu.at, Angeli, şalılar müdafaaya d~a ~ıyade e: gol fırsatlarından sonra 35 inci 

....... un llli.isabakaya Necdet. , hemmiyet vererek bırmcı devreyı dakikada geçen haftanın da goL 
cüsü bulunan Hamit çok müşkül 
bir pozisyonda kalarak topu ka
lecinin müdahalesine rağmen 
Kasımpaşanın beraberlik ve şam
piyonluk golünü yaptı. :MaQm bit. 
mesine on, dakika kala Hisarhl::ı.r 
biraz açıldı ise de Kasımpaşanm 
müteyakkız oyunu neticeyi değiş_ 
tiremedi. Hakem bu devrede has. 
'Tlma tekme atan N ecdeti oyun
d-ın çıkardı. Dokuz sene evvel 
ikinci küıne şampiyonu olup ter_ 
fi müsabakasında yenilip te yine 
ikinci kümede kalan ağabeyleri. 

nin ulaşamadıkları neticeye 9 se
"lC sonra ulaşmakı't ve klüplerini 
ie ulaştrrmakla iftihar edebilir. 
ler. 

Adnan Akın ma~m ehemmiyc. 
~i ile mütenasip dürüst ve ince 
~örüşlü bir maç idare etmiştir. 

Büyük mm·affakıyetıerindcn 

dolayı Kasımpa~alrlnrı tebrik e-

Seri bisiklet yarışlarının ikin. 
cisi 1Iecicliyeköy - Hacıosman te ' 
pesi - Tara.bya - Kibrit fabri. 
kası - Yeniköy - Tarabya -
Mecidiyeköy arasındaki 38 kilo
metrelik mesafe dahilinde yapıl. 
mıştır. Geçen haftaya nazaran 
daha sert ve daha soğuk bir ha.. 
vada yapılan koşu neticesinde Sü 
lcym:ı.niden Haralambo bir saat 
on beş dakikada birinci olmuştur. 

Feneryılmazdan Torkum ikin. 
ci, Süleymaniycden Yani üçüncii 
ve yine Süleymaniycden Cevat 
dördüncü olmu§lardır. 

Haber aldığımıza göre bisik. 
Jet ajanlığı önümüzdeki hafta 
1937 ve 1938 senelerinde hiç ya_ 
rışa iştirak etmemiş bisikletçi -
ler arasında yeni bir teşvik mü_ 
gab:ı.kasr krtirı edecelitir. 

An karada 

Necdet top peşinde 
r ........... , .... ,...,,.,,_,._ 

derl9.. E. Mııt1ıt 

Ankara, 5 (A.A.) - Beden 
Terbiyesi genel direktörlüğü ta. 
rafından tertip edilen bisiklet se. 

(Devamı 10 uncuda) ı 
• • I 

An1oara kalecisi .bir tehl~4 ' 
"aVU§fıtrıtrıl«m 
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Çin kuvvetleri 
mühim muvaff a

kigetler ka,,&anıgor 
Japon!ar bu muharebede 3000 

ölü ve yara1ı verdi~er 

Sultanhamam yangrnı 
Ateşin nereden ve 

bir türlü fesbit 
nasıl çıkhğı 

edilemiyor 

1 General Frank· 
nun beyanafl 

Şanghay, 5 (A.A.) - Çinin ha· 
tı §imalinde bugün Anlu'yu aldık· 

ları Japonlar tarafından bildiri· 
liyor. Japon tayyarecileri Çinlile
rin arkaJanndaki köylere ateı ve
rerek Han'ın batısına doğru çekil
diklerini bildirmektedirler. 

Hong - Kong, 5 (A.A.) - Çin 
Ajansı bildiriyor: 

Çin kuvvetleri Hankeu iıtika
mteinde ilerlemekte berdevamdır. 
Bu kuvvetler Vuıang ve Hankeu
daki di.:ıman kuvvetlerini tehidit 
etmekt:dirler. 

Şimdi JaJY.>nlar 3upeh eyaleti
ne Hangçuen ile Tie - Men'den 
hücum etmek ve Hankeu'daki Çin 
mukavemetini bu ıuretle kırmak 
için takviye kuvvetleri istemi§ler
dir. 

3000 öLU 
Hong - Kong, 5 (A.A.) - Çin 

ajansı bildiriyor: 

Çin kıtaları Honan vi!!yetinin 
doğ~sunda mühim yeni bir muvar 
:akiyet daha kazanmıılardır. T3i
kang ile Tonghu cl'"atırıida 30 kilo· 
metrelik arazi ÇinJiJcr tarafından 
itgal edilmittir. Ja~:ı.,l1r 3000 öli.'. 
ve yaralı vermitlerdir. 

25 KtLOMETRTtLtK RAY 
TAHRiP EDH .. Dt 

Loyang, 5 (A.A.) ·- Şimal Çi 
nin.de müıterek bir pror.rım dahi
linde hareket eden Çin çeteleri ay
nı zamanda 17 yerde ceman 25 ki· 
lometre ray tahrip etmiflerdir. 

Hong - Kong, 5 (A.A.) - Çin 
Ajansı blldiriyOT: 

Pinghau ve Tainpu demiryolu
nun muhtelif noktalar;m:ia bulu
nan Çin kıtaatı mütemadi muvaf
fakiyctler kaydetmektedir. Bu kuv 
vetler Poehing civarında bulunan 
Kaoyang ve Poye ıehirlerini it1al 
etmiılerdir. 

Sultanhamam yangını hak -
kındakl tahkikat bitirilmemiş • 
tlr. Tahkikatın bUtUn cephesini 
mUddeiumumlllk idare etmekte 
dir. Yapılan bUtUn tahminler 
atetin Ata Refik hanından çık. 
tığında toplanmaktadır. Yalnız 

yangının hangi kattan veya da
ireden başladığı da bir tUrlü tes 
bit edilememektedir. Yangın hA. 
lA için için devam ettiğinden 

benUz keşif yapmata imkA.n gö
rUlememiştlr. 

Esasen keşiften de bir netice 
elde edileceği şUphell görUlmek 
tedlr. 

Çünkü hanın bUtun dahllt ak. 
samı yanmış ve kül olarak <:ök
mUştllr. Bütün bina bir dört du 
vardan ibaret kalmıştır. Bu va
ziyette de ateşin hangi kattan 
veya odadan çıktığını kestir • 
mek imkA.nsız görülmektedir. 

En alt katta yatan han bekçi
lerinin de ttadelerl neticeyi mey 

la eşyaların hakiki kıymet ye • 
künu da henUz anlatılmış de • 
ğildlr. Yalnız bunlardan sigor. 
talı olan kısmın 4 milyon 200 
bin lira olduğu anlaşılmıştır. Bu 
mikdara hanlarda yanmamış o
lan dairelerin sularla harap ol -
muş eşyalarını da UA.ve etmek 
IA.zımdır. Ayrıca gerek hanl"r 
ve gerekse eşyalar arasında sL 
gortadakl kıymetlerinden çok 
fazla kıymette olanlar vardır. 

Yangın sahasının civarında bu· 
lunan binaların su yUzUnden 
gördüklerl zarar 300 bin lira 
tahmin edllmektedlr. 

Bütün bunlardan başka ya . 
nan han ve yazıhanelerdekl ka. 
salarda bulunan mUhlm mlk -
darda senet, bono ve çeklerin 
A.kıbetleri de meçhul'.lUr, kasa
lar ancak soğuduktan sonra a. 
çıkabilecektir. Birçok tüccar 
bu evrakların Akıbetini merak
la beklemektedirler. 

Varşovadaki görüşmeler 

dana çıkarmağa yardım edecek Sigorta kumpanyaları yangı
mahiyette değlldlr. ÇünkU bun- nın çıktığı Ata Refik hanlle ya, 
lar da ateş bina dahlllnde hayU nındaki Kasantopulo hanından 
yayıldıktan sonra dumanın ve maada diğer han ve müessese. 
hararetin teslrlle uykularından lerln görmUş olduğu zarar ve zl
uyanmışlar ve derhal kendileri. yanları ödemele başlamışlar _ 
nl sokağa atmışlardır. Yangın dır. Bu arada bazı yerler de ta· 
mahalllne ilk yetişen Fatih it- mir edilmektedir. 

Romanya ve Lehistan siyasi 
mesailerini tanzim edecekler 

falye .grupu da binayı tamamen 
alevler içinde görmüş ve tık ön
ce hangi katın tutuştuğunu tes. 
bit edememlttlr. 

Netice itibarile yangının se -
bep olduğu zarar mikdarı bu • 
gUn. ankaz altında kalmış olan 
kasaların açılmasından sonra 
anlaşılacaktır. Yangın hAll .de-Va.rşova, 5 (A.A.) - Cumhur 

başkanı hasta olduğu için, Ro • 
manya hariciye nazın B. Gafen. 
koyu Mareşal Rydz Smigly ka. 
bul etmi~tir. Keza p.toda veri
len öğle yemeğinde de Reisicum.. 
burun yerine Mareşal kaim ol -
muştur. 

B. G&f enko, öğleden sonra Bul. 
garistanın Yareova orta elçlainl 
kabul etmiştir. Siyası mahfiller 
bu kabulde pek ziyade alakadar 
görUnmektedirler. 

Bu ak§8J11 Romanya elçiliğinde 
bir dine verilmi§ ve dinede B. 
Bek te hazır bulunmUftur. 

Varşova, 5 (A.A.) - Bay Bek 
ile Bay Gdenguvar Gafen.ko, Po. 
lonya hariciye naZIJ'I tarafından 
Ro:nen hariciye nazın terefine 
verilen ziyafette teati etmiş ol
dulclan nutuklarda Polonya -
Romanya itti!akmı ve dostluğu.. 
nu son derece metlı ve sena et • 
mişlerdir. 

Bay Bek bilhassa demiştir 1d: 

Yanan dört han ve bllhassa 
layı hali huır4a yapılacak en ma-

. bunlardan Ata Refik hanının vam etmekte ve ankaz altında kul ııtir. ' 
Kurjer Cadzienny diyor ki: vaziyeti tehlikeli görüldüğün -
Birkaç gündenberi Avrupanın den buradaki caddeden halkın 

nazarları Varıovaya çevrilmiıtir. ge<;mesl menedilmiştir. Çünkü 
Polonya diplomasisi hususi bir fa esasen birer tat ve toprak yı
aliyet göstermektedir. Varıovada ğını halinde olan duvarların her 
Polonyanın pek ziyade faalAne it· an yıkılmak tehlikesi vardır. 

bulunan bazı eşya dumanlar 
çıkararak yanmaktadır. 

Bunun için ateş görülen yer
lere sık sık su sıkılmakta ve a. 
teş sahasında bir itfaiye grupu 
gece rundUz nöbet beklemekte· 
dlr. tiraki ile Şarki Avru~ın niJ:amı Diler taraftan yanan hanlar. 

teala olunuyor, .. ıes•a eonbaha' ............... ..__....._ _____ ......,-'" ____________ _ 

nn hercümerci tesfiye olunuyor. 
Bu faaliyette Romanya ile Polon
ya, blrind derecede bir rol oyna
maktadırlar. Romanyanın harici ıi 
yaıeti P.clonyarun mücrib d01tu 
Bay Gafcncu'nun tecrübeli idare
si altında Avrupanın cenubu pr
kisinde sulhün takviyesine bi: 
amil teıkil etmektedir. 

Yekdiğerinin müttefiki olan Ro 
manya ile Polonya arasındaki me
sai birliği ne kadar sıkı olacak o
luna Romanyanın sulh davasın
daki mesaisi o kadar feyizli olacak 
tır. 

Beynelmilet vaziyet 

Libyadaki ltalyan kuvvetleri 
13.0 bine çıkarıldı 

Pariı, 15 (A.A.) - Beynelml • 
lel vaziyet hakkında teCelratt11. 
bulunan Le Matin gazetesi, Ro
ma muhabirinin bir telgrafını 
neşretmektedlr: 

Telgrafta ezcümle denlltyor 
kl: 

mektlr. Halbuki Fransız metro. 
pot ordusunun ancak 500 bin 

( Ba~tarafı l incidı) 
Evvela şunu sarih bir surette 

söylemeliyim ki, ne ltalya ne de 
Almanya ne lapanyol toprakları

nın her hangi bir kısmını, ne de 
ispanyada askeri üsler tcsisi:ıi 

istemiılerdir. Almanya ve İtal

ya ile, "lapanya Ispanyalılann

dır,, prensipini zaman altına alan 
anlatmaları müzakere ettim. İl· 
panyol topraklarından bir kanı 
dahi her hangi bir yabancı devle· 
tin hiikmU altına geçmiyeeektir. 

General Franko sözlerine ıu su· 
retle devam etmİJtir: 

Yeni tıpanya intikam ve kin 
mefhumlannı tanımıyacaktır ve 
bütün dünyanın bunu anlaması el
ıemdir. Zira mUsalemetsiJ: bir za
fer, boı bir zafer olur. Dünyanın 
ve bilhassa İngilterenin bunu an· 
lamasına ihtiyacımız vardır. 

Keza Ispanyada fimdiye kadar 
bize düıman olanların da bunu bil 
ınesine ihtiyacımız vardır. Şimdi 

vazifem, ülkümüzün onlannki ka
dar samimi olduğuna ve birbiri
mize karıı muhalif saflarda har
betmiş olmakla beraber ülkümU
zUn müıterek olduğuna inandır
maktır. Dünkü düımanlarımız bi· 
zimle teırikimesai etmek istedik
leri takdirde, İspanya Avrupıtda 
kendisine düıen mevkii bizzat kcn 
di eayretile elde edebilir. 

NEGRtN BAŞKUMANDAN 
OLDU 

Madrit, 5 (A.A.) - Bay Neg
rin, merkez ve cenQp ordularının 
şimdiki grubunu feshederek bü
tün orduların kumandanlığını er
kinıharbiyenin yardımiyle p.hsan 
deruhte etmeye karar vc-rmi~tir. 

Bu karar çok mühimdir, zira Bay 
Negrin bu suretle bütün harck5· 
tın tefi olmakta ve bagkumandaıı 
General "Joıe Miyaja,, ın fevkine 
geçmcktedtr.· ,.., - • , .. 

nu Jrarar Bay Negritıtn da:fnıa 
müdafaa etmiı olduğu sonuna ka
dar mukavemet tezinin ifadesidir. 
Geçenlerde baıvekil, nazırlar mec 
lisiooe ordunun vaziyetini takvi
ye etmek fikrinde olduğunu ve bu 
maksatla Alikante viliyetinde ka
lacağını söylemlı idi. Bundan baıı· 
ka mumaileyh 44, 45 yaıındaki er
kekleri terhis ederek bunları JA-

zım olan tarla itlerinde 
etmeye karar vcrmiıtir. 

Katalonya hadiıelerindl 
lık göstermit ve derhal 
mıntakaya ldönmÜJ olaJI 
terfi edilmek suretiyle ısı 
dmlmaktaclırlar. 

KARTACADA tS 
Saln t.J ean-de-1 uz, & 

O. N. B. bildiriyor: 
Kartaca radyosu b1' 

ansızın verdiği bir hab 
kfımet filosunun tsyaD 
General Frankoya lltl 
ğlnl bildirmiş ve bir .. 
şehir halkının ve sahil 
nın da bu harekete tştJ 
lerl ve filonun bUtün bl 
gemllere beyaz bayralı 
lerl için bir Ultlmatoıll 
dlğlnl lllve etmiştir. 

Fakat aaat 11,30 da 
rar hUkfımetçllerln ell 
ğunu, bUknmettllerl 
rar işgal ettiklerini ve 
me hareketine de başl 
nı bildirmiştir. 

Salnt-Jean-de.Luz. 5 
- Kartacadan bildirUI 
yan hareketi henüz t•~ 
durdurulamamıştır. şe~ 
rında muharebeler cer 
tlğl haber verllmektedlr· 

Barselon, 6 (A.A.) " 
cadan gelen isyan bab• 
zerine Franklst flloya 
bazı gemiler derhal 1' 
hareket etmiştir. BUtOO 
metçi filo Kartaca JlıO 
bulunmaktadır. Bazı bil 
kruvazörlerin limanı t 
ğe teşebbüs ettlkleri tt• 
maktadır. 

Londra, 6 (A.A.) - ıı 
Jansına CebelUttarıktalS 
Uyor: 

Kartaca radyosunun 
iği bir tekf:lpte bazı 

llD"l• 111'1 llst taraftarlarının aD ..t 
yo binasını işgal ettlklfl' 
edilmektedir. 

Londra, 6 (A.A.) -
ten Röyter Ajansına bl 
yor: 

Kartacadaki askeri 1 
şebbüsUnUn tamnmeıı b 
dığt resmen blldirıııne• 

Filistin konferan 
terk ediyor 

Devletlerimizin hayatiyetine o.. 
lan imanımız bedbinliğin dalga. 
larına kal'§ı bir set vUcude getir. 
mektedir. Bu iman ' beynelmilel 
siyasette hasıl olmuı olan değL 
ıiklikleri daha bUytlk bir .Ukb 
içinde nu.an dikkatten geçirme. 
mize ve onlan teknik bir meeele 
gibi derpiı etmemize medar al. 
maktadır. 

Bay Gafcncu'nun ziyareti bu 
mesai birliğinin sıklaımıı ve derin
lcımiı olduğunu göstermektedir. 

Mutedil sağcenah muhalifleri· 
nin organı olan Ganiecwarzawaki, 

l~lnde buluııduğumuz mart 
ayının ilk haftaları zarfında ne 
olacağı hakkında şimdi bir ha _ 
yale kapılmamıza imkAn yok • 
tur. Mertyette bulunan tnglllz -
İtalyan anlaşmalarına rağmen, 
1nglltere katı olarak Fransa ve 
Amerika ile birlikte faşizmin 
ve nasyonal ıosyallımln dUş • 
manları araıında tasnlt edil • 
mektedlr. Pari• - Londra mih. 
verlle bUtUn sahalarda mUca -
dele etmek ve Polonyayı bu 
mihverin dostları arasında say. 
mak lAzımdır. 

mevcudu vardır. HulA.sa Mare 
şal Göringin maksadı ve oyna· 
mak istediği rol belU dettıdir. 

Buna intlzaren en fptldat thtl . 
yat kaidesi gayet müteyakkız 

bulunmayı emretmektedir. 

Populalre gazetesinde Bros . 
solotte diyor ki: 

ithalat va ihracat 
işleri organize 

eHHmsğe muhtaçtır 
( l;aş tarafı 1 i>ıcide) 

Londra, 5 (A.A.) -
gaıe eler, Yahudi delegel 
zartesi günü Filistin koııf 

Bay Gafenko, vermtı oldufu 
cevapta ezcUmle ıayıe demfftfr: 
Diğer koDıfU ve dost devletler. 

Je de aramızda mU§terek olduıfu
nu anlamq olduğum meeal blrll. 
ği arzumuzun, mU§terek gayret. 
Jeri ile Avrupa medeniyetinin ee. 
JAmetiıı.I temin etmekle mllkellef 
olan her milletin hesaba katma
ya mecbur bulundufu ve istinat 
edebileceff mühim bir lmfl ol • 
duğu kanaatindeyiz. 

Varıova, 5 (A.A.) - Romanya 
hariciye nazırı Bay "Gofencu,, nın 
%iy&reti bUtUn ıazeteleri metıul 
etmektedir. Gazeteler milttefilı:an 
Gafencu • Bek telikiıinin ehmmi· 
yeti üzerinde ve Romanya ile Po
lonyayı yelıi:iiğerine bailayan uz
vi rabıtalann aıklatmıt oldufı: 
noktanıda ıırar etmektedir. 

Gazeteler, bilhuaa Bay ''Gafen
cu,, ile bay "Bek,, araaında umi -
ınt doatluia iıaret etmekte mütte
fiktirler. 

Dobry Vleczor yanycr: 
Kamı br • da llrtıaadt mev 

atar haldmtı!a noktal nınr tea· 
tisi, iktı1adt m:selelerln ıiyaal me 
ıelederle gftgi • daha ziyade girift 
bir hale gelmekte olmasından do 

yazıyor: 

Polonya Bay ''Gafencu,, nun 
phsında Polonyaya kartı bealenil 
mekte olan doatluğun mUteaddit 
delillerini göıtermiı olaıi milcrip 
bir dostu aelimlarnaktadır. Bay 
Gafencu'nun ıeyahati, iki devleti 
alakadar -eden hali hazırdaki bey
nelmilel .neıelelerle yahuldi mese· 
lesi hakkmda noktai nazar taati 
edilmesiıfb medar olacaktır. Polon 
ya milleti R.~ya kralı Karol'un 
geçenlerdeki ziyareti esnumda 
müteaddit defalar göstermiı oldu
ğu çok büyük dostluk hisleriyle 
Romanyalı misafiri ıelimlamakta· 
dır. 

Yine mutedil sağcenah muhalif
lerinin organı olan Nieccorvarzavs 
ki, diyor ki: 

Gafencu'nun ziyareti bUyUk bir 
ehemmiyeti haizdir ve birçok milt 
terek menfaatleri elan iki miltte 
fikin siyasi mesatlerini tanzim et· 
melerine medar olacaktır. Yahudi 
meselesinin de iki memleket için 
büyük ehemmiyeti vardır. 

Ruzvelt 110 milyon 
Dolar kredi ist yor 

Vaşington, 5 (A.A.) - B. RU7 
velt, kongreden tank ve top mu 
bayaaın için 110 milyon dolarlık 

1 bir kredi ile Panama mıntaka 

sında sal~il talıl:imatı için 6 bu 

Epoque gazetesinde de Klrll • 
Us yazıyor: 

Göringln seyahati pek tatmin 
edici mahiyette değildir. Llb -
yadaki en iyi Alman generalle_ 
rtnden biri olan General Udet 
ve müteaddit askeri ve hava 
heyetleri ltalyaya golmlı,tlr. Se
yahat İtalyanın gittikçe hara · 
retlenen askeri hazırlıkluiyle 
aynı zamana tesadUt etmekte
dir. Libya ordusu 60 binden 130 
bine çıkarılmıştır. Du kuvvet 
bir mllyon 200 bin kişilik Al • 
man orduıuna. katılıyor de 

cuk milyon dolarlık bir kredinin 
mllstacelen kabulUnU istemiş 

Ur. 
Retslcuıphur bundan başka 

~llot talimi için 7.300,000 dolar 
!stemlş ve ileride Panamayı kP. 
nal mıntakıısı haricincle kate 
:!en bir yolun lnşıı.sı lç"n tahs' 
aat istlyece.::uı t:lc:irmiştlr. 

İtalya yeni askeri hazırlıkla -
ra tevessUI etmiştir. Diğer ta _ 
raftan ispanyadaki İtalyan or -
dusu da tekllmlştlr. Japonlar 
ise Hainan adasını işgal etmiş -
!erdir. 

lNGlLlZ GAZETELERiNiN 
NlKB1NL1Gt 

Roma, .5 (A.A.) - Bazı lngl. 
Uz gazetelerinin beynelmilel si. 
yast vaziyet hakkında göst~r • 
dikleri "nlkblnllk,, demokraal • 

lerln bir taarruz harbi hazırla . 
dıklarına ve artık ılllhları mu -
azzam bir şekli aldılı için bu 
harbin gecikmlyecetlne kani 
bulunan Glornale d'ftalla gf\ze -
teslnde makb eekllde tefslr e 
dllmektedlr. 

lnglllz bUtceılnln 48 milyar 
;39 milyon lirete baliğ olduğu. 
nu kaydeden bu gazete, B. Çem. 

herl:ıynln "müzakere yollyle ba 
rış .. formUIUnün "korkutma yo· 
llyle barış., formülUne çevril . 
mekte ıeclkmlyecettni kayde • 
ilyor ve diyor ki: 

Birkaç ay zarfında harp de • 
:>oları dolduruldulu için lnglllz 
sesinin değişeceğine ve barı, tnf!' 
todisile daha az abenkU bir tın. 
1et gösterece.,.lne kati naurla 
~akrlnblllr. Şimdi müphem bir 
111.(bfnltk <lalgası görülmekte t
Je de, bu ni!:binlik şüphelidir. 

Türk ihracatçıları 1111: zaman
'arda harice gönderecekleri 
mallar hakkında lthalAtçılan 

kenılllerl Uc anlaşmağa ruı et
mek için yüzde on, on bef, nl • 
hayet yirmi nisbetJnde blr prlm 
veriyorlardı. Şimdi öğreni;roruz 

!d bu primin nıikcları arttıkçıı 

artmıştır. HattA yilzde yüze ra
:an bir nlsbetl bulmuttur. \ 'e 
t>u artma nlsbetinıle yerli mal. 
' arımız kıymetlerinden kaybet 
ınlt ve harlçU,n getirilen itha • 
l&t et:rasının flyatlan yOksele -
rek hayat raJıahlı/;I (berine 
tnenn tesirler 7apmaktadır. 

Bu takdirde de,·letçe bu ta • 
lr.u işini kola,.ıaştırmak lf;tn 
·apılaC'ak bir tef hatıra sellr: 
ıu da ihracatçılarla lthal&tçı 

üccarlar stlmrelertnl a71n ayrı 
">rganlze etmek, bunlann lhtl
·açlannı mua1)'en bir merkez. 
le toplamak, aralarmdald ta · 
asaut ve anla,,ma itini kola7 -
aştırmak, bu auretle Ttlrk lb -
-aca~lannı blr!akım llbumsaz 

tufeyll mata\·~sr'" ... 7em nl. 
maktan kurtarmaktır; bir ta -
'Aftan Tllrk ihracat mallarının 
'UJ'IDetlnl ele muhafaza ümek • 
tir; cllier taraltan ltbalAt .,,. 
11Da alt ftratıann ,abelme.lne 
nı&nl olmaktır. 

Bu organtzuron lı,t nasıl 1•· 
pılablllr~ Ve lilz'1~51U mntavae 
aıtlıır nasıl ortad:ın kııldırıla • 

terkedecekleri mütale 
lar. 

Sunıdey Times gazet '/ 
si muharririne göre, 
konferanstan ayrılırken , 
lerini müdafaaya Yahudi 
memur edecekler ve 
akiJn 'kalması mcsuliyetiJli 
rir.e alınamıı olacaklar.dl~ 

B. Macdonald bu ıu~.J 
ranı n nihayet buldUr'"....ı 
talik edildifini ilin ede 

o 

Seyahate çıkacak. 
kan gemiıerı 

Vatington, 5 (A.AJ ""'~ 
ye nazın B. Sva.nson, :!d. 
rupa seyahatine dört 
sinin çıkacağını ve -~~· 
ay ıUreceğinl blld~-f 
(Jovet) torpito muhri::,, 
ta Bostondan Le aa ~ 
cek ve müteakiben Cb' • 
s-enhag'ı ziyaret edetf 
sonunda Amerlkaya el 

Nevyork. Arkansa' 
1.cruvazörleri de 2 ~,.Jt 
talebe ile yıllık MY.-.-.t 

Anvenı, Roterdam. 
ve Edimbur~ uman! 
•cek ve 31 afu.Stott9 
"'* döneceklerdir. 



'bty AZ 
-~dedi : _ 
l'eniim giizelliğ in renğidn-, oJ:' Ürperitim İne eliğin denğidir. 
~ ~zsam, kay be derdi saflığından alem 
l\ı~rn, sevinç ben im tanımam hiçbir elem. 
~Mızı 

...,.~~-henden aldı kız ğın alev gibi renğini 
Q~ ben veririm ahengini, dengini 

azsam, mana kalmaz donuklaıırdı i.-

~1ncim, heyecan un bende bilmem elem 
~ RMIZI BEY AZ 
l Ce renklerimiz, dünyayı meıtederiz. 
. e ortak olur, dünyalan gezeriz. 
tenği, hakkın renği bize derler her za-

~ Yalnız Türke değil dünyalara verir 
Gün Bendereli 

Avrupanın Başlıca Memlaketlerftnden ı Yabancı me_mle~etlere Türkıyenın 
sattığı mal miktarı FRANSA 

137,984,000 
Liraya yükseldi 
Türkiyenin yabancı memleket

lere yaptığı ~atı~ miktarı etra
fmda 936 yılında tutulan istatis-

Fransamn Coğrafya bakımından durumu ehem
miyeti, hayat ve sanayi çalışmaları ? 

Yabancı memleketlerin incele. 
me işine bu sayıda da devam· edi. 
yoruz. Bu sayfada her hafta neş. 
redilen Türk ülkeleri, yabancı ve 
icomşu memleket resim ve yazı. 
larmı keserek bir coğrafya dos
yası vücude getiriyor mwıunu ?, 
Bugün de sfae, yine Orta A vru. 
panın belli baJjlı memleketlerin. 
den biri olan Fransaya ait bilgL 
ler vereceğiz. 

tiği bundan evvelki sayıl:ı.rda yaz 
mıştık. Bugünde son gelen 937 

' yılına ait istatistiği size verece
ğiz. 936 yılında 117, 733,000 lira-
lık satış yapmıştık. 937 yılında 
137,984,000 liralık satış yapıl
nuştı. Bu miktar memleketlere 
g\>re şöyle taksim edilmektedir: 

Almanyaya: 50,412,000 
Amerikaya: 19,201,000 
İngiltereye: 9,769,000 
ltalyaya: 7,266,000 
Çekoslovakya ya: 6,093,000 
Rusyaya: 6,508,000 
Fraıısaya: 5,264,000 
Yunanistana: 1,962,000 
!sveçe: 1,921,000 
Belçikaya: 6,633,000 
Suriyeye: 2,256,000 
Avusturyaya: 2,799,000 
Japonyaya: 765,000 
Holanraya: 1,671,000 
lsviçreye: 2,163,000 
Hindistana: 820,000 
Mısıra: 1,449,000 
İspanyaya: 2,000 
Polonyaya: 2,261.000 
Filistine : 650,000 
Romanyaya: 1.025,000 
Diğer memleketlere: 7,094,000 

137,984,000 

Fransa; Avrupanm batısında 
, Akdeniz, kuzey denizi ve Atlas 
Okyanwı denizine yUzü olan bir 
memlekettir. J3u sayede Fransa 
bir yandan Amerika ile bir yan. 
dan da Süveyş kanalı yoluyla U
zak Şark memleketlerile müna • 
sebeti vardır. Karadan da; Al • 
manya, Belçika, İtalya ile temas 
edecek huduttan vardır. 

Cumhur başkanı MUli Şef lame t lnönü, bu hafta Anloarad'an §eh mi::e gelmiştir. ismet lnısnayü yu.. 
karıdaki rcsimdcj Dolnıabahçede Sarayında halkı ve memleket türlü i§lerwıdc çalışan sanatkôr'lan 
dinlerken görüyorsunuz. O, onların dertlerini kendi ağız'Zanndan dinleyor ve dile~ni tubit e
diyor. 
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Siyasi şahsiyetler na-llsta n bul-An kara· · Hindiçini denizlerinde 
. . (lhJ4 _tara/• 7 taoide) !~ıa~~~. dab• ııellmtama.k için Hay nan ada s 1 n 

Sil m U hafa Za Ol U n U r? dU!g'unla§bfı bır sırada 3-1 fs. B k ren· h tıruı k · 

İngiltere emniyeti 
hususi şubesinin 

• ta~bul muhtelitinin galiıbiyetiyle u a ·şamın §e • 
1 

a e.. a d • ı d •? 
s rd ' ta.tarırnızda biç bır za.ırıan unu. 1 şg a 1 e 1 1 • • • ona e ı . tulmıyacak izler bıri.kaca.ktır. 1 

umumıyesının • . . Saygı değer misafirlerimizi . 

Çal iş m a 
1 arı !startbullu ve Ankaralı futbol. tekrar saygı ile selAmlarken on. Adamn işgali - Siyasi ve iklısadl vaziyeıı.' 
1 etiler -dünkü ma,çta spor ıneraklr. l bedt ..... h t d"'tl dl 

la.rına. cidden &üı.el bir oywı rös. ı:;~~ .un a ve 
6114 

.. er • devletlerin müşterek menfaatleri 
~diler. Çok fiddetli esen rü?.gA. On Şubat .. Saat sabahın Uclst.. f da Japonya hariciyo 
ra rağmen her iki taraf ta usta- s·ısıklet Sesa~ bir cecc, her yer Ufll)'Or, pısı önünde duruyor. 
ıklı oynadı. Sert rii.zgiıra karşı hafif bir 5iı var .. Dcniı yüksek, Saat tnm bahJll 

.op kontrolü, pa.slarm yerini bu. ( B<J.'} tarafı 7 ncidc) tiddetli ldatgal&r Hıynın adasının Franaıı lç.isi Ma.1' 
~uşu çok güzeldi. Ankara ekipin. ri yarışta.rınm ikincisi bugün 40 alçak nhlllcrini dövüyorlar .. Mcv ry. J p:ın harletr•....ı 
Je kaleci Necdet top havada iken kilometre .mesafede ve AkköprU ıim rilısfin pılllliye ağaslarını uJ Arlta tarafınldan kP'"'. 
rusursuz yerden gittiği zaman • süvari karakolu - İı!tanbul eooe- tıyor, 14.kat kırk dakika 
'a.r müteredditti. Müdafaanın si Uz.erinde 17 ko~ounun l§ti~ Jicrkeı, ber ıey uyuyor .. Gece· ken vekll ile acfiriıı 
JCrt fakat caruıiperane oyunu şa.. !<iyle yapıldı. nin ıeııuliği içinde birdenbire tebessüm pek amiasf 
ya.nı takdlrdi. Munvin hattında. Çok 8Crt bir ril%gam karşt ve ıök gürültUıUnU andıran bir gUın de iyi bir bava içiıldl 
:!asan bu mevkide rakipsiz oldu- :>ldukça soğuk bir hava.da ge~n bürdemc .. Sanki dünya patlıyor. lardı .. FilhaK!ka 'F 
!unu bir kere daha. isbat etti. bugünkü koşuya. iştirak edenle.. ıonra yekdiğerinl t~p eden top 

Muhaclmlerden Fikret saha or. rln hepsi de yarışı muvaftakıyet. esleri ve alçaktan uçarak ıehri 
tala.rında iyi, 1kale önünde bece. le bitirmlolerd.ir. bombalayan, mitralyöz; ateılnc tu· 
rikelzdi. Çok çetin bir milca.dele ile ge. tan tayyarelerin uğultuları. 

GUndüz ve bllh:ıssa Ha~fm ıs. çcn yarış neticeleri fJUdur: Böyle ant blr taarruz knrırsm-

'Hor Bc?lı,~ tılr Be1Jahcıtto iken 11d4'rc içindeki B'it>il mcmU1'dur,, 

tanbuldııld oyunJarmdan kat kat Birinci AnkaragUcünden Nw-i da ıdaldaki Çin kumandanı neye 
güzel oynadılar. Hele Haşim Ku~ 1 sa.at H dakikada., füinci teıcbbUt edebilirdi? .. Hiç .. Saba
- oynadığı müddetçe - yirmi A.nkıı.n.gücünden Aliettin ilç boy ha kadar ıliren ~Ir ka~ aaatlik mii 

tn:-ııtereclo hlAndnlı tedhlo -f nuyor'1u. Bir memur eotörUn ikis':,F~unun en iyisi idi. geride, UçUncü Anknra.gilcünden cadcleden ı.;ınra nihayet yeniden 
çllerln cıkardı~ı 'Son hMlseler yanm<la oturuyordu. Qtomoblll · açı ta Hamdi de takımı le- Orhan Suda bir boy geride, dör· sükWı avdet elti. Japonlar bu ilk 

'dolayıslle, lnglliz nnzırlnrını 

her zaman lcto gOz n.ltmda bu ... 
lundurıı.n ılvll poU•ltr arttml • 
mışur. 

J Zaten horha.n;l bir nazır, ne
reye gidenıo gitsin, sıvn polis -
Jer onu takip ederler. Vukua. 

elmcsl muhtemel bir tccııvUzo 
;\'era nUmnylşo kar ı ~nrckctc 

haıardırlnr. 

Fakat bu adnmlnrın kim ol • 
(luklnrını tayln etmek gUçtUr. 
}3UtUn sivil polisler glbl, onlar 
!dıı "klmeoye g6rllnmodcn sör • 
mek,, knblllyetlno malik ldı:nsc. 
lerdlr. 

Jngiltere Emntyetl Umumi • 
jeslntn hususi bir şubesi vnr -
;cıır ki, b!lhassn casuslar, tahri -
ka.tcılnr, şUplıell kimselerle 
xneşgul olur. Bu lttbarla hıglllz 
••gtzll servlst,, nln blr koludur. 
Fakat başlıcn vazıteleri, bUyUk 
şahelyotlerl ve yabancı momlo • 
kotlor<lon çelen cbcmmlyctll 
Jdmsolcrl muhnfa.ıa. etmektir. 

Bq ıeubenln memurları, ha • 
z1rhklar~nn, daima. sa.ntıerce ev. 
vel bnşl rla.r. 'Yüksek , helyo .. 
tın stdeccği yere önceden gider .. 
l~r. lcap eden tertibata dahil o· 
)urlar. Sonrıı. blr kısmı, bir göl
te cH>'t takip ederek o mUhlm 
',;a.belyctlo birlikte f;ldcr. .. 

tngtltero Kralı bir yere gide. 
~ek olan, bu elvil memurlar, be
rnberlndadlrler. Başvokll, mu • 
hnkka.k surette bu memurların 
birlikte tıkar, kralın kardeşinin 
ltüçUk oğlu Prens Edvard snra
;,vının babçcslndo kendi başına 
'pynarken, civarında. blr elvll me 
:mur bulunur. 

Kral nlleslnden her biri, Baş 
:vekil, hnrlctyc ve dablllyo na • 
:zırlar• her zaman için sivil po. 
llslerin muhafazası nıtmdndır • 
lar. 

Fakat yine hususi \•aknlnrda 
bittabi hususi t()dblrler a.hn • 
maktadır. 

lngillz emniyeti umumlyesl • 
nln ''husust şube., sinin nasıl 

çalıştığını göstermek itin Baş -
Yckll Çcmberla;nlo birdenbire 
?JUnlhc gitmesi hft.dlscslnl misal 
olarak ileri sUrllyorlnr • 

Çekosl .:>vakyo. buhranında İn· 
glliz Daşveklllnln llltıerle gt\. 
rUşmck Uzcrc tayyareyle Münl 
he gideceği haber verilir veril -
mcz derhal iltl sivil memurun 
kendisine refakat etmesi emre· 
dllmlşU. Dl~er birtakım secmc 
memurlar da, tayyare istasyo. 
nunun mühim noktnlnrınn dikil 
mlştl. O da.klltacla, tayyare ls • 
tasyonuna girmek lstlycn her
hangi bir so.10.hlyetslz adam, 
mutlaka bir husnst eube memu. 
rlle karşıla.şncnktı. 

Cemberlnyn. bnşvekO.lct dai
resinden çıktığı sıra.da kencllsl· 
nl uğurlnynn halk araBinda 
••husust .f!ubc,. memurlart bulu. 

nln ardından da bir polis oto • 
mobUI gelmclttc idi. HnttA tay . 
yare fstnsyonunn ıccndlelnl u • 
t;urlama~n gelmiş meşhur eah· 
ırctıcr arnsındn bllP- ~nyot şık 

hine tehlikeler yaratmakla fay. düncU Ankaragüciln:ien Hasan, taarruzlarını garpten yapmışlardı. 
dalı oldu. beşine! Ankara.gilcünden Na.ımi. Sabahın saat altı~unda ve bu se· 

:lstanbul takımma gelince: Meh lzmİU8 fer cenuptan yeni bir teıarruı ya-
met Ali, HüsnU ve lAtli va.zile.. !zmit, 5 (A.A.) _ Blaiklet se. parak Sana koyuna te~avilz etti· 
terini fa.ıluiyte ifa ettiler. Mu. ri yanelannm ikinciili bugiln .tO ter, karaya çıktılar .• Deş bin kişi· 
avin hnttı çok iyi çalıştı. Bun - kilometre Ur.erinde btslklet aja~ den mUte~ekkU lkl Jtpon al:ıy: 

stylnmlo ııolls memurları bu - lardan bUhassa Ekrem kale ağ • lığının idaresinde yapılmıştır .. aklııyı i~galc başla:mş!arch. 
ıunmaktny.dı. Bnşvak1ll Ml\nlhe unda.ki bir ..,..k tchlikeıen· sav • .,...... Yan~ yedi müsabtk iştirak et. Akşama d::~ru adanın merkezi 
cötur n tayyare, seldmetlo ha- makta takmımm -1ibiyetinde ~ 

6- miştir. Oldukça. sert bir rüzgür olan Haykev ile en Dliihinı lima.tu 
rcltet edlncey~ kndar hiçbir u- milhim bir lmil oldu. 
yanıklık tedbiri ihmal edilme • ve ara ara kar tipisi 1çi.ıJı:le ge. Lulin de düftil. 

Muavinlerin ycg!\:ne kusurlan çen bu yarJş geçen ho!tadan da- *'°* 
mfştl. topu !azla. ha.vnyn kaldmnaları ha heyecanlı olmuş \"C ne.ticede: llaynan adası Fransız llindf· 

Tayyarenin ıcınc ccllnce, Bnş idi. Dünkü oyun-da top havalBll. lbrnhlm bir saat 27 dakikada çinisi aahillcrinden iki yüz elli iki 
vekilin oturdu~u kamnranın dıkc;a :ınUsafir ta.k1mm faik ol • birinci, Mitat bir boy geride ol~ lometre ltadıır ıarkta bulunan BU· 
hemen ardında. ikl stvll memur duğu görilldüktcn sonra muavin rak ikinci, Şükrü tlçUncü, Vah. yük Britanya adası cesametinde 
yer almıştı. lerin hava.dan oyna.mu.lan hata det dördüncli gelmişlerdir. bir adadıl'. 

idi. Esk·ışehlrde Al:ianxn en mi.ihiaı vasfı acvltul· 
tnglltero Krnl nllesine men • HUcum hattmd& Na.ci sok bo. cen bakımından biiyük bir chcm-

!UP herhangi birisi, seyahat e • zuktu. Necdet ve Şeref 'Vn.aa.t, Di- Eski§ehir, 5 (A.A.) - Bisik. miycti haiz olmasındadır. Ada 8}"-

derken, yahut hnlk araınna çr. nın iyi, Bu,ıluri ise clddcn mil _ let seri ya.rıelıımun ikinc~l olan b' k · l"kl 
ke.mmetdi. 

,, 0 ,·'lometrelik """$ eert bir rür. nı umanda ırço zengın ı ere 
kacaeı zamnn aynı tedbir alınır. -. .u _........ in de maliktir .. Bllhassa pirinç va pa 
Bu muhafaza tedbiri o kadar lyi Hakem Ahmet Adem tna"'I ku.. g8rm altında on. bef bl.sikletçin . "' ·'- tır muk JldMJUi baı~ca ıservetıni te~-
organize edl1tnl$Ur k1 hlctil.r hl· 
dlseye bemen hcın'en meydan 
verllmeı. 1'"akat bunun lsttsnat 

mlsıllerl de va.rdır. Meseın. Kral 
Sekizinci Edvarde. roveh•erle bU 
cum eden adamı hatırlarız. Ko. 
za bazı -diğer tnsmı siyaset ft· 

damlarının marua kaltlıfı hU • 
cum ve nUmnylşlcr olınuetur. 

1nglllz ''husust şube,. !linin en 
ziyade uğraşmağn mecbur ol • 
duğu elbet, halkın, meşhur ,.e 
mUhlm adamlara karşı ı;llstcr -
dlği heyecan olmuştur. Çok kim 

aoler meşhur simaların ellerln.i 
sıkmo.ga, bazıları doftcrlerlni 
imzalatm:ığn teşebbüs etnıeltto. 

c.lirler. 

Hele isUdıı. vermek hastah~ı. 
na tutulanlar vardır. Fakat 
bunlardan çoğunu "hususi eu -
be,, tanır. B6ylc bir hnrck te 
ı;ecmcalndcn evvel nlıkor. 

Kral veya. Kraliçe bir 1cre 
gidecek oldu mu, orası haftalar 
ca önceden taranmağa bıı.şlar. 
Herhıı.ngl bir ntlmn.ylş hnzırlığı 
olup olmadığı tesbıt cdlllr. 

'•Hususl oubc,, memurları da· 
ima lrlyarı adamlardan intihap 
olunur. Bazıları pek şişman glbl 
görUnUr, çok idmanlıdırlar. Un. 
rokete gettlklerl zaman cUsse • 
lcrlndcn ammt fayda görlllUr. 

Bu memurların işleri sıkıdır. 
zahmetlidir fnknt bu zahmetin 
şöyle bir mtlne,·t mllkAfatı da 
vnrdır ki, bnzan o meşhur a • 
damla onu muhafaza eden sh·U 
memur çolc yııkın dost olurlar .. 

BUyUk siyasileri muhnfaza 
etmiş birçok mUteluı.tt İBglllz 
memurlarında bugiln o meşhur. 
lar tarafından hediye edilmiş 

kıymetll yadlgArlar vardır. 

Otomobil sergisi kapand ı 
Bertin, S (A.A.) - Beynelmi· 

tel ctomobil aergisi bu akpm ka· 
panmıınr. Ziyaretçilerin adedi bı: 
sene geçen ıeneldndcn 63 bin ru
la olarak sıs bine balif olmuştur. 

sırrauz Jdar.e ettı. iştirakiyle bugUn yap.ıun1Ş • 
.ı. ~etfcede idiiıall ytirdundan kil etmaktadir. Adada hcnlli i.J· 

Dün akşamki ziyafet 
.A.nkaralı misafir sporcular ee

re!lne mmtaka tarafından dün 
aqam No,·otnide lki yUz ki§llik 
bir ak§M1 yemeği verllmf§Ur. 

Çok samımı ve nc~i geçen zi. 
ya.fette lstımbul ve Ankara bal. 
geleri mUdUrlerl vo ajanlar, ta. 
ıunmı3 sporcular, muhtelit talmn 
uaları ve gazeteciler bulunmu • 
laniır. 

Yemekten sonra. ls~nbul mm. 
takası namına ltakem Nuri Bo • 
sut bir nutuk söylemi~ ve buna 
Ankara bölgesi futbol ajanı Fe. 
rit çok nlkı~lana.n bir nutukla cc. 
vap vermiştir. 

NURİ BOSUI'UN NUTKU 

Arka.daşlarmı: 
Şu dakikalarda. hUk~et mer

kezimizin gilzldc çocuklarını a. 
ramııd& görmenin E vinci i~lnde 
bulunmaktaymı. 

Şehirler arası temaalannın 
memleket gençliği için ne kadar 
lüzumlu olduğun& Ankara ve t&. 
tanbul gençlerhtln iki gUndUr ku. 
ca.klaşmal&rmdan bir daha anla. 
dık. Bizim için bayram diye ta
rü edebileceğim p Jki gUnUn hu. 
sual bir manuı vardır. 
Şunun içhı aeviniyorua. Anka_ 

ra - lstanbul maçl&r1 81.dece bir 
futbol mUsabakaamm icap ettir. 
diği hu.sust formülden ibaret kal. 
nıadı. 

Şehrimi:&in sayılı kuvvetlerin· 
den olmaya b~lryan matbuat ta. 
kuru da Ankaralı kard~leri fC. 
refine vazifelerini bırakarak sa. 
h:ıya çıktılar. Onhr da aramıır.. 

da bulunuyorlar. 
Eski nizamın gayrif edere diye 

isim taktığı ve bugUnkU vaziyet. 
teri bir.den hiç farklı olmıyan 
kardCDlerimiz da centilmen ra. 
kiplcrlmizle boy ölçil§tnede bir.. 
den yardımlannı esirgemediler. 
Onlan da uamızda gl5rmekten 
mütevellit hAdsiı. bir eevinç için. 
de buhmuyoruz. 

Buraya koca Jstanbulun şu kU. 
çllk ve mütenı.ı köeeslnde gaze
tecllerlmiz.le, hakemlerimizle, 
klüD ve ida.re adamlarmu:r.Ja ıi~i 

li 90 dakikada /birinci; tekerlek lcnmcmiı çok zengin madenler de 
farkı ile Salih ikinci, bir saniye var.dır • 
farkla Zekeriya üçüncü, iki sani- Adanın ahalisi bir buçuk milyon 
ye farkla D. Spordan Emrullah kadardır. Fakat bunların hepsi 
dördilncü, uo i!aniye :farkla td.. Çinli değildir .• Adada Tibettcn gel 
m:ı.n yurdundan Faruk beşinci gel dikleri zannolunan Sayalar ve Ni· 
miştir. Diger kogucular da a.z bir yular vardır. Bunlar adanın yijk
farkla. ko~uyu biUnn.iolerdir. sek dağları arasma sıkı§mıı dt· 

rin valdile.rdo yaıayao vah,ui halk· 

Muhtelit· Tamşvar tırAda ba11:. biraz daha ~ruttc 
iıtigal eder. Fakat ce~im vuıta· 
ları daha ziyade iıçak~ıhk ve af· 

(B~ tarafı 6 noıda) 
Ieci:yl atlatıp bot' kaleye attığı 
şUto Romen sağ mUdafll h&rlku 
16..de bir kata vuruolle kurta • 
rnrak kornere atmata muvat • 
fak oldu. Oyun da bu fırsat ile 
l>ll'lnct devr<?dekl şekli u,, J ant 
Q - o berabere bitil. 

Naaıl oynadılar 
Takım lUbarlle Ud taktm da 

gUıcl va teknik bit' oyun oyna· 
dıta.r. Roman takımında. k&lecl 
111 olmakla beraber cok şanslı 
idi. MUdnfller çok lyl ldllcr. Mu. 
hacim hattı bıışta. aautrh&fl&r1 
olmak Uzcre vazlfeslnl nıuvaffa 
kıyetle başardılıı.r. ıuıcıılll hat
tı ise zararsızdı. 

:Muhtcllte gelince: 
ı<:alacl Armenak vo Çatatinos 

iyi. Vllstardl Lebip !ovkala.de 
idiler. Muavin hattında. muva.f. 
fak olamıyan bir Butıer vı:ırd1. 
IIUcum hatunda ise Dnmbtno ve 
Suldur tok. çalıştılar. Diğerleri 
zararsız bir oyun oynadılar. 
Hakem Şazi Tezcan oyunu c.:ok 
gilıel ve bltnratane idare etti. 

n.nAJiroGLU 

yonculuktur. 
••• 

Bu ıebtple Haynın adasının !ı· 
ı•Unden d6rt gün ıoura Fransız 
ıefaretine ait bir otomobil Tok~ 

Beethoven'in piyano çal
dıiı kahve kapanıyor 
Viyanadı Eeethovcn'in ilk defa 

olarak umuma piyano ile konser 
verclifi kahve yakında kapanacak· 
br. ''Et1te Cafcchauı,, (Birinci 
kalın) iamhü taıryan burau Vl· 
yananın tanınmıı bir toplanu yeri 
olduğu gibi rrı"'ısiki hayatında da 
mc2hur blr mabrel t~gkll cdiyor
ldu. 

Burada, Becthovcn•dcn eonra 
dört kiJiden milrckkep Böhm he
yeti konserler verirdi. accthoven 
o günlerde sağır olmuştu. Bunun
la beraber. konserlere gelir, bh
kcnara çekilir ve çatanlan ı;özlcrl
le büyük bir dikkatle takip ederdi. 
Salonu inleten çalgı sesinden en 
uf ak bir fısıltı bile duyınıyan Bect 
hoven bu hareketleri seyrederek 
musikinin zevkine varabilitidi. _____ _,,..,.-----~--....-.. --~--- -

• , 4 • " '..J - ';' r .. " • , .. ' _. ~ ~ 

ile SABAH, ÖGLE ve AKŞAM 
Her yemekten SOilTI! muntıua man di~criniı:i fırçalaymız. • 

da Amiral Kanao l* 
r!kan gazetecilerine ~ 
Şang • I~ay Şck'i ) 
ten Ueri gitmiyeeeil 
minat vermiıti .• 

Bu sıralarda H 
ne§riyat bürosu ıı~r 
sevkcdcn yanlı§ bir 
ti .. Hariciye Vckill 
namına söz söyIIyefS 
vai gazetecilere verd 
tt: 

- Hynan adass11~ 
yanın milli e;Dcllerı-f 
ettirmek için atılsn 
İşgalin uzun ve.,. 
hakkuıda bir geY, 
Demiş ve bu işgaıdeO 
malUmat verllıncııJt 

bil... olarak evvele.'~~ .. l""• 
rilmiş bulunduğunu 

Bu ••tabir0 l:elira"' 
rnokrasileri heyecııı' 
çin k!fi bir izahat 
lunmuştur. 

Büyük demo~ 
den endi eye . 

Haynan adasııun 1~ 
rı beyec:ann dütilrd~ 
gilterede de bUyUk 

ratnu§tır. Ç~nkU·de' 
Hong Kong'a gı 

mecburen Haynan 
geçmektedir. P 
Ge~en 27 Hıızirao 

riciye nezareti batlı \ 
13utler bu mevzua t .1' 

- Fransız ve tıı~ •t 
teri, Haynan ada• 
tarafından işgali 1" 
devletler ile Japon>" 
yanı tecısUf Mdis~~ 
sebebi;,et vcrecegbl 
bildirmi§tir. Bu 11 

!ıktann zuhuruncl• 
Fransa yek!:iiğerin: 
dınıda bulunmakta 



Ateşin icat edilmesi 
i? hiç de iyi olmamış! 

Doktor Rişe'ge göre insanlar gayri 
. tabii bir surette besleniyorlar.!? 

eti' 
8~ 

ı, 

dt~t Yeınedim ki karnım ağrı 
~ ı. Fakat, çiy etin, piımiı

• faydalı olduğunu iddia 

mümkün olduğu kadar, çiy yeme
yi tavsiye ediyor?ar ve bu cihet
ten doktor Riıe'nin tezi ile birle
ıiyorlar. de Yar. 

· i;~. ateıin keıfi insanlık 
~ Çok mühim ve büyük 
~ l Ptır. Yiyeceklerimizi pi

dctj .ondan sonra çıkmı" 
'te h ır • 

$ıkrııı 8 çılık aanati atcıle or. 
' Itır. Bugün yediğimiz 

olııı. tiizcı yemekler var ki, 3. 

sa bunların hiç birini ta-

tl, ateı icat edilmeseydi da-
o \lrd d' lıi u, ıyenler de hatırı 
~ ~erdir. Bunların başın
~Uy{ik bir ilim,, vasfı ve. 
'
16 

Riıe {Ric:het) var ki, 
. kit Yle ileri sürer: 

ıu ıne~sup bulunduğu hay 
il' ~ ıtıresı, her zaman çiy şey 

; ~ lllahIUklardrr. Adem 0 • 

il ~Yeceğini pitirmeye bat· 
tek dan itibaren, hesap edi
. kadar uzak bir mazi
I devam eden bir kanunu 

1t~1°1du. İnsan, tabii olmıyan 
İtti de gıd~ sis~:mi . tutarak, 
it gayrı tabıı hır şekilde 

dı tedir, yani fena gıda al-
r. 

(ı~ Ric 'dd' · b · • ıre, ı ıasını ıı at ıçın 
ar •· . , At Uzennde tecrübeler ya. 

t eıeta, köpekleri alıyor, 
,.: ~lr müddet yalnız pişmiı 

l'iyor. diğerlerini de ayni 
zarfında çiy şeylerle beı-

Fakat, son zamanlardaki tecrü
belerle bugün iıbat edilmiıtir ki, 
pişirmelde bir nebattaki vitamin 
tamamiyle değil, yalnız kısmen 

kayb:>luyor. Esasen, bütün ıebze 
ve meyvaları piımiı olarak yeme
diğimiz için, bazı doktorlar, gerek 
bu kısmen kaybolmıyan vitamin
lerin, gerek salata ve meyvalarla 
aldıklarımızın, vücudum•.za kafi 
geldiğini söylüyorlar. 

Yalnız ıebze yememizi tavsiye 
edenlerin muarızlarına gelince; 
bunlar en kuvvetli itiraz silahı o
larak, vücudumuza lüzumu olan 

Cigara paketlerinden 
çıkan resimler merakı 

Çocuklar arasında, c:iğara 'Pa
ketlerinin kaplarını biriktirmek ve 
bunlara, o nevrden az veya çok 
bulunmasma nazaran bir kıymet 
vermek merakı vardır. 

Bugün Ingilterede bu şekilde 
bir kolleksiyonculuğun büyük kim 
ıeleri dehşetli sardığını görüyo-
ruz. 
Avrupanın birçok memleketle

rinde ciğara paketlerinin içine re
simli kartlar korlar. Bunların kimi 
artist, kimi meıhur ıporcu, kimi 
tanınmıı bir muharrirdir. 

Bu kartları biriktirmeye merak 
saranlar onlardan albümler yapı
yorlar, ellerin1de olmıyanlan bir
birlerir.le .deği~iyorlar, pul kopek-• ,. 

bazı maddelerin sebzelerden tama! Bu itiraz, çiy yemek taraftarla 
miyle alınamıyacağıru ileri ıürü. rının mühim bir iddialarını çürü. 
yorlar. Bunlardan başlıcası albu- tüyor. Onlar diyorlar ki: 

mindir. . Tabiat her şeyi mahJUklarma 
Sebze yemek taraftarları ıse, lazım olan şekilde yaratmıştır. Biz 

bu noksanrn,v o maddele~in az o~a- onları pişfrerek, tabiatin istediğin 
rak bulundugu s.ebz~ler~ çok ~ık- den başka şekle sokmuş oluyoruz. 
tarda yemekle gıderılebıleceğı ka- Binaenaleyh, vücudumuza, lazım 
naatindedirler • olandan ba~ka şeyler veriyoruz. 

ÇiY YENEN FAYDASIZ 
YEMEKLER 

Et yemezlere olduğu gibi, çiy 
remek taraftarlarına da muarız ~
!anların ileri sürdükleri bazı nok
talar var. Mesela, birçok gıdalar, 
çiy olarak yendiği takdirde vücu
da hiç fayda vermez, çünkü mide· 
miz onu hazmedemez. Nişasta bun 
lardan biridir. 

Halbuki, çiy olarak alınan gı

dalar vücudumuza hiç yaramadığı 
na göre, pişmiı olarak yememiz 

şüphesiz daha hayırlıdır. Yukar
da da söylediğimiz gibi, eğer on 
binlerce sene evvel dedelerimiz ı 
ateşi keşfetmemiı olsalardı biz de 
bugün seve seve çiy et yerdik, mi· 
demiz de ağrımazdı ... 

~~e ıonunda görilyor ki, 
k.>İYen köpelder cılız kalı
~~ haatalığa tutularak 0• 

.' l>iğerleri ise semiriyor 
ei~ouları &ibi bu lı:2dlu.ı-.t.tı;p...~~~b--..ı•• 
'tan' a1an-ve .. sônr'a'°'istiyent'ere ~t'an 

l'orıar. 

~) r ~işe bu kadar tecrübe
~ aıını isbata kUi görüyor 

&ını şiddetle ilerj silrerek, a . 
e çıy yemek yemelerini 

Cdiyor. 

~ ~ beraber, Şarl Rişe, in. 
c,ın· . . h .. tir ın çıy etı azma musa~ 

>'tti i:ını kabul ediyor ve bu
~llıt ~e, etin suyunu sdup çiy 

0
'fi ınuvafık buluyor. 

~'1 r n.işe'nin, çiy etin hassa
daLrıdaki fikirlerine iştira'k 

qil b" ~ t ırçok alimler vardır. 
t . tcr"b 
'il, c u elerle isb:ıt etmişler-
~te bulunan albumin, çiy 

~, , ... nıraa daha çabuk hazmo. 
"1t licuda daha fazla fayda te-

r, 

lar var. 
Cigara paketlerinden çıkan kart 

ları biriktirenler aralarında bir de 
cemiyet kurmuşlar. Geçenlerde bu 
cemiyet bir kongre yapmış ve 60 
bin resimden müteşekkil bir kol
le ksiyona 2000 lira kadar lıir paha 
biçmiştir. 

SEI.ANIK ll.\:\'KASJ 
ltltlcide Jfeyetl l'mıınıiue 

/çtimaına Daııel 

Selı'ınik llankns ı hi • scdarları, Tira. 
ret Knııununun 31i1 inci ıııncl<lcsine 
ve esu! mukavelesi alıkCırııın:ı göre, 
1939 senesi martının 30 uncu perşem. 
be gilnil ~nal lli un lsınnbuldn, Gnl:ıta 

Jandarma Genel Komutanlığı Ankara Satınalma 
Komisyonundan: 

ı - Bir tanesine yllz on kuruş kıyın et biçilen vasır ve ör . 
ncğlne uygun sekiz bin ekmek torbası 7- 3- 939 salı gUnU sn. 
at onda kapalı zar! usullle satın alrnacaktır. 

2 - Şartnamesi parasız komisyondan alınabilecek olnn bu 
eksiltmeye altı yUz elll liralık ilk teminat banka mektup ,·eyn 
sandık makbuzunu ve şartnamede yazılı belegeleri muhtevi 
teklif mektuplarını belli gUn saat dokuza kadar Komisyona 

vermiş olmnları (553) (1070) 

Dünyanın Beynelmilel Endüstri Alemi 

Çapa Markanın 
Erişilmez bir kuv\'"et olduğunu 

(HORS CONCOURS) mDkAfatı vermek 
suret ile tasdik ve kabul etmiştir. 
ÇAPA ~ARKA HUBAT UNl.1ARI 

Sıhhatinizin yard~mCI kotları 
Nefis baharatı: 

Yemekleriniz lezzet ve iıtiha kaynağıdır .•• 

Tarih tesisi: 1915 M. NURi ÇAPA Beşiktaş 

Devlet Demiryoilan ve Limanlar1 
işletme Umum idaresi i.f anf arı 

8-3- 1939 çarşamba günil saat 15,30 dan itibaren sıra 

ile ve kapalı zarf usulile satın alınacağı il~n edilen 3 liste muh. 
teviyatı, muhtelif toz boya, Ustli beç, neft yağı, vernikler ve sika
Mf'Jn .,ödUerı J.!lzı•ma biaııen eks iltsinden sarfınazar edilmiştir . 

(1428) 

Türk Hava Kurumu 

Büyük Piyangosu 
Beşnici keşide: 11 Mart 939 dadır. 

BUyUk fltramlye 50,000 liradır 
Bundan baıka: 15 bin, 12 bin, 1 O bin liralık 

ikramiyelerle (20 bin ve 10 bin) liralık iki adet 
mükafat vardır ... 

Bu tertipten bir bilet alarak iştirak etmeyi ihmal etmeyiniz. Siz 
de piyangonun mesut ve bahtiyarları arasına ginniş olursunuz ... 

ltıı • 
~il •Çin, bilhassa midesin-

da Asslkurnzioni Cenernli hanında. 
ki idare merkezinde sureti adiyedc 
ictimaa davet olunurlar. 

MÜZAKERıtT RUZNıtMESI 

........, __________________________________________________________________ ~-

ttıız olan kimselere, midc
tt •ıı 'Yleri kaldıramıyanlara, 

... ~ .. .-.... t, l'~ tavsiye olunmaktadır. 

lııı.ııtt Çıy yemek taraftarları· 
ıı.,dUğu bir ıey varsa o da, 
"" es· · • 

11
• ının, on binlerce sene. 

0~ıniş yemek yemeye a-
r tğ:ıdır: Belki, hakikaten, 

L tta r çıy yemek yemekte 
'fi )ar elerdi daha sıhhatli, da
'lıj ti ~-olacaklardı. Fakat, de-

t a~r kere yiyeceklerini pi
°'1Iar §rnışlardır ,böylesi bu. 
~ttdı~ tnideıine daha uyğun 

ır. 

~i> t"t YEMEZLER 
it~ )tlllck 
'taıc taraftarlarının fikri-
~ lar d tden diğer birtakım 

~eti ilha var ki, bunlar da 
il'•, •• ,. ~i§rnişlerin onların ''vi 
'ıı ""llı "h Ilı ayat unsuru,, ndan 
t tttiğ' . . .. .. 
. otı.ıar . 1ınız1 soyluyorlar. 

1 - ldare Meclisi ve milrakıp rapor
larının kıraati. 

2 _ Bl!Anço ve ldlr ve zarar hesabı 
nın tasdiki ile meclisi idarenin 
ibra:.ı. . 

3 - Müddetleri lıiıaın bulan mecllsı 
idare azıılarının yerlerine yeni. 
den uzu inlilıabı ve esııs mukn. 
''elenin 16 ıncı m:ıdılcsi muci • 
lıince meclisi idarece münhal 
azalığa yapılan intihabın ıas -
diki. 

4 - .Meclisi id3re az3sın11, şirkrtlc 
icrayı muamele edebilmeleri i· 
çln, Ticaret Kanununun 323 
üncü maddesi mucibince lilzım 
gelen mezuniyetin itası. 

5 - Mural.:ıpların intihabı n ücret
lerinin tayini. 

LA3kal 8,29 Tilrk liralık "125,. A 

tertibi hisse senedine malik olup da 
heyeti umumiyeye iştirak cıınelli ve
ya temsil edllmeiıl isleyen hissedar. 
lnr, hl se sencllerini heyeti umumi • 
yenin içllmaından llluk:ıl bir J~art~ 
evvel, yani 1939 ın:ırıının :?3 uncü 
günilne kadar: 
JSTANBUl.DI : Şirket merkezine 

Ve 15 gün evvel, yani nihayet 1939 

martının 16 ıncı gününe knılar: 
SELANIKTE : Sclanik B:ınk:ısı Şu -

besine, 

\~tlc etı de yemek listesin
~ tititıe ~c Yerine yalnız neba
~~ g~ lcoyınak istiyorlar. 
ıııı.: "Ucu~e et, ölmüı bir un
ı -"ltabiı a fayda vermez. Bu. 
~t ~il'' 8~bzelerde, bilhassa PARlSTE 

1\ ha Ylnecek meyvalar da 

:Kambon sokağı 43 nu
marada "Cr6dit Fon
cler d'Alprie et de ti Yat v •• 

~lt, erıcı ıııklan bulun 

. , ttt PARISTE 
~ 1 la21nı de, çiy de olsa yen-

Tunisie,. ;>'e, 
• Boulevard Haussmann 
• 29 numarada "Soci • 

6t6 Gencrale'c, 
)<!llltt gelen feyler arası-

~rı b le,·di elmclidirler. 
· aıka, sebzeleri de MECLiSi IDAllE 

\ 1 AIH1''ın .ldta.v şcklJndc runıan tefrikası -
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Aksiliğe bakın ki otomobil bana mısın demi

yordu. 
Bir daha ... bir daha ... Con Brent kolu çevire çe. 

vire birhal olmuştu. Bu esnada korktuğu felaket bü. 
tiln dehşetile kendini gösterdi. Red Mangus hastane. 
nin kapısmdan belirmiş kendisine doğru geliydrdu. 

Birdenbire Mangus'un haykırdığını işitti: 
- Hey .. acele etme .. seni görmek istiyorum .. 

Con Brent bütün Jruwetile kolu bir daha çe. 
virdi ve bir mucize kabilinden otomobil harekete 
geçti. Kolu çıkardığı gibi derhal direksiyona atla
dı ve bütün hızıyla yola çıktı .. 

Bu sırada Red Mang us'un t abancaya benzer bir 
şeyle otomobilin önüne doğru kostuğunu farketmiş. 
ti. Fakat külüstür otomobil, o zamana kadar göster. 
diği inadı te?afi etmek istermiş gibi müthiş bir sa\· • 
Jetle öyle ileri atılmıstı ki, Mangus ezilmek tehlike. 
siyle yolun bir kenarına sıçradı. 

Con Brcnt'in ot omobili hastaneden uzaklnşmağa 

başladı. 
Bunun iizerine Rcc'I Ma.ngus hastanenin önün. 

de duran lüks otomobile atladı ve Con Brent'in pe. 

şine düştü. 
Con Brent bütün ga\Tetine rağmen a~rak saaL 

te kırk kilometre yapabiliyordu. Fakat büyük salon 
otomobilinin bir cehennem süratile ilerlediği mu. 

haklmktı. 
Şimdi tehlikeli bir knçııı ve takip . başlamıştı. 

OLÜMLF.: PAZARLIK 

Böylesi, ölilmden daha berbattı. Bununla beraber 
kendisini olduğu gibi tehlikeye atmıyacaktı. VazL 
yeti şöyle bir hayalinden geçirdi. 

Şimdi Jan Kalmers evinde de~l de, hastanede 
kardeşinin yanında bulunuyordu. Cô~ Brent te ora. 
ya gidecek olursa, nlsbeten emniyette bulunacaktı, 
Zira, Red Mangus'un elindeki vasiyetnamede J an 
Kalmers'iD evinin adresi vardı. Hastaneyi bilmi. 
yordu. 

. Fakat ya sorup öğrenirse ... Con Brent bir müd. 
det sonra: 

- Adam sen de, dedi. O kadar tehlikeyi de gö
ze almak 19.znndır. 

Bu kararla kendisini, bulunduğu mevkiden hay. 
li uzak olan hastaneye götürecek ~i r v:sıla arama. 
ğa başladı. 

Bereket versin elden düşme bir otomobil buldu. 
Pek eski bir şeydi. Fakat ne de olsa i~ görebilirdi. 
Bu otomobille b ir gün öğleden sonra saat birde yo. 
la çıktı. 

Otomobil pek hı1.11 gidiyordu. Bununla. bera. 
ber saat üç buçuk sularında hastane göründil. 

Az sonra da oraya vardı. Otomobili durdurdu. 
Dışanya çıktr. Hastanenin önünde kocaman bir lilks 
otomobil görünüyordu. Con Brent bu 'Otomobilin ya
nından gecerek hastanenin bahçesine girdi. 

Hava sıcak olduğu için hastalardan bir çoğu da 
bahçede dol~cmıaktaydılar. 



12 - y AK.tT ' 6 MART 1939 

Vitamin, Kalori, Gıda kaynağıdır 
Çocukların en bayati gıdasıdır. Türkiyede ve dünyada HASAN YULAF öZUNON benzerine teıadüf etmek mümkün olamaz. Bunu yalnız İngiltere yapabilmi§tir. lngiltereden buraya gelincef t ~ 
dar zam..ın ~eçer. Halbuki çocuklar gayet taze i UI..\F öZUNDEN iıtihdl'! edebilir. l!ASAN YULAF öZO bilha$sa kemikleri kuvvetlendirir. Adıelelere sertlik verir. V ücudün tekamülüne Jıiı' 
m et eder. Bununla beraber çabuk yürür, çabuk dit çıkıarır. HASAN YULAF ÖZILE beslenen yavrular bütün ömründe hastalık çekmezler. Tam bir aıhhata malik olurlar. 

~ ' . . . . . . . ··_ ~ . _.. . . : . 

, Dün ve Varın 
~~ i f ercüme külliyat• 

Bütün göğüs lıa.sta

lıklarma yol açabilir 
Fakat bir tek 

Baş, diş, a clale ağrılariyle diğer ağrıları en kısa zamanda ve 
en k at'i şekilde dindirir. Xezleye, soğuk algınlığına, gripo ve 

emsali hastalıklara karşı bilhassa müessirfür. 

Alaanmayınız. Rağbet gören her şeyin taklid ve 
benzeri vardır. GRiPiN yerine başka bir marka 

verirlerse şiddetle reddediniz. 
~ 1I:~ ~: ")'°~ :-:-- . ~ . . ~ ~ ' ; .. . . . 

; • A •• ı::• A ~' f • \ 

Satış yeri: 
VAKiT KITAPDVI 

J-1 O kitaplık birinci seri 

Numara 
1 Safo 
2 Aile Çemberi 
3 Ticaret, Banka, 

Borsa 

Kuru~ 
100 
100 

75 

4 Devlet ve İhtilal 75

1 
5 Sosyalizm 75 
6 J. Rasin külliyatı I 75 
7 İşçi sınıfı ihtilali 60 
8 Ruhi hayatta Ulşuur 60 
9 Isfahana doğru 100 

10 J. Rasin külliyatı II 75 

795 

Bu serinin fiyatı 795 kuruş. 

tur. Hepsini alanlara % 20 
, iskonto yapılır. 236 kuruşu 

i
l peşin alındıktan sonra kalan 
4 lirası ayda birer lira öden. 
mek il2.ere dört taksit e bağla
nır. 

Dr. Necaettin Atasagun 
Sabahları 8.30 :ı katlar; akşam

ları 17 den sonra Laleli Tayyare 
Ap. Daire 2 ; No.17 de hasta l arı n ı 

kabul ecler. ( Telefon : 23053) 

Galalada Bebek tramvay durağına 
50 metre mesafede cadde üzerinde 
111 No. l u şeker iınalalbanesi üstün
deki bamn tamamı veya ayrı ayrı 
kiraya verilecektir. Aynı zamanda o
tel yapmaya <la çok clçcrişlidir. Gör
mek ve kiralamak isleyenlerin Gafa. 
tada Bosror hanında 3 üncü kat 14 No 
ya mliracaatları. 

!!im .................. . 

· Dr. Hafız Cemal 
LOKM A N HEKiM 

l_iN_HiS_AR_LA_R ~U_MU_M_M_ÜDU_ .. RL_üG_üN_DE_N 1 
Dahiliye mütehassısı. 

t stanbul Divanyolu. 
No. 104, T el: 22398 -----·------ . 'W' 

Cinsi Adet 

Be 'llru': Cul "Baı:ıma ı:rrt., 115000 

Muhammen 
Fiatı Bedeli~ 

Kr. Lir a 
70 33033 

' 'Kilosu,, ''Takriben., . 

Teminatı 

Lira 
2477.4.8 

Orolog Dr. Kemal Ozsan 
İdrar yolları, deri ve frengi has

talıkları mütehassısı 
Tünelbaşı İstiklal caddesi No. 
380 Bursa pazarı tisi ii Tı>T. 41235 

1 - Ynkarıda ya.zilı çullar için 27- 2-939 tarihinde kapalı zarfla yapılan münakasada fek_ 
lif 'olunan fiat haddi layık görülmediğinden pazarlıkla mübayaa sı kararlaştrılmıştır. Göz Hekimi 

II - Pazarlık 7-3-939 tarihinde saat 16,30 da Kabata~ta Levıazım müdüriyet binası alım 
komisyonunda yapılacaktır. 

Dr. Murat Rami Aydın 
Taksim - Talimhane Urfa apartman, 

Teleron : 41553. Muayene: Pazardan 
başka her gün 14 - 18 e kadlJr. III - Taliplerin teminat akçeleriyle birlikte be~li günde komisyona gelmeleri ilan &lunur. 

(1405) 

- VAKIT'ın kitap şeklinde roman tefrikası -
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Az ileride ahşap bir bina göze çarpıyordu. Bu. 
r asz hastanen.in bekleme salonu idi. tc:eriden bir ses 
geliycırdu. Bir ses ki, Con Brent bunu işitmek için 
bütün servetini verebilirdi. 

Bu ses şöyl~ diyordu: 
- Fakat istediğiniz şey kolayca yerine getiri. 

lebilir bir arzu değil. Sizin kim olduğunuzu bilmiyo. 
rum. Arkadaşlarımın adresini hiç tarumadığım bir 
adama nasıl verebilirim? 

Binaya do~ru ilerliyen Con Brent birdenbire 
durdu. Çünkü şimdi bir ses daha h~itiyordu. Kendisi. 
ne hiç te mülayim gelmiyen bir ses: 

Bu ses tc şöyle diyordu: 
- Fakat Bayan, ben ardr.o::ini aradığım ada:nırn 

arkach~ı:vrm. Kendisi i~in bir iş üzerime aldrm Ye 

bu işi görmek isterim. 
- Pek ala, kendisine niçin mektup yazmıyor

sunt•:;? Eğer ontın arkada$;I İ!:!eniz, herhalde adresi. 
ni de b':lmeklicriniz lazım gelir. 

- Evet biliyorum. Fakat oradan çıkmış, Nereye 
gitli!liıı.i bulamıyorum. 

ÖLUMLE PAZARLIK 

Bereket versin, ki J an Kalmers esas itibarile 
Con Brent'in adrusini bilmiyordu. Sc>n bir kaç gün 
iqinde yaptığ,ı budalaca hareketler arasında, çok 
şükür adresini vermek ahmaklığını yapmamıştı. Ne. 
r ede saklandığını J an Kalmers'e asla bildirmemiş~ 
t i. J an Kalmers'in sesi yeniden işitildi: 

- İşte benim bildiğim adres te sizin bildiğiniz. 
dir. Madem ki orada bulunmadığını söylüyorsunuz. 
Yapılacak ba~ka bir iş yoktur. Şimdi buradan ay
rrlmağa mecburum. Zira hasta yatan erkek karde. 
~imi görme"!e gelrniştim. Kısa bir zaman için ziya. 
ret etmekli~ime müsaade et.tiler. Hatt~ beş dakika 
geciktim bile. 

Bu sırada ayak sesleri işitildi. Con Brent bahc:e
l';n kenarındaki taflanların arkasına ger.ti. Ve ora. 
c1 ı.n seyrclmeğe başladı. Jan Kalmers dışarı çıktı. 

F':<> 1~at Red M.,n.,.us ta onunla birlikte C'Jkıyordu. Be
r"..lıerce yliriidüler. Ha$bırıf' binaQrııa doğru yaklaş. 

trkq1, ne konuştukları iBitilmez oldu. 

Bu sırada Con Brent'in aklına bir fikir geldi. 

Vapurların Haftalık Hareket Tarifesi: ~ 
6 Mart ton 13 Marta kadar kalt. a tBt ( 
vapurların is mleri, kalkış gün~ , 
saatleri ve kalkacakları rıhtı m18~ 
Karadeniz hattına - Salı 12 de (Cumhuriyet), perşer:ıı.1du 

Bartın hattına 

Mudanya hattına 

de (Karadeniz) , pazar 16 da ( 
neysu), Galata rıhtmımdan. . ı 

Çarşamba 18 de (Ülgen), CumarteSl 
de (Antalya). Sirkeci rrhtınıından· ıŞ 
Her gün 9 da (Trak) sistemi va!'% 
dan biri, Cumartesi ayrıca 13,J 
(Sus). Tophane rıhtımından. ~ 

Bandırma hattına - Pazartesi, çarşamba ve cuma 8.15 
1 

{Sus), ayrıca çarşamba 20 de (AJltsl;~ 
cumartesi 20 de (Ülgen). Tophane rı 

Kar1hirr:ı ha-':lma 
mından. ıı~ 
Salı ve Cuma 9 da (Bursa) . 'foP 
rıhtımmdan. t? 
Pazar 9 da (Tayyar). Tophane rıbJ~ tmroz hattına 

Ayvalık hattına 
dan. ~ 
Çarşamba 15 de (Saadet), Curtııı 

15 de (Bartın). Sirkeci rıhtnnmdaJI' ( , ~ 
fsmir sürat hattına - Pazar 11 de (İzmir). Galata rıbtJlll ~ 

dan. ı:t 
Mersin hattına - Salı 10 da (Mersin), Cuma 10 ds ~ 

dikzade). Sirkeci rıhtımından. tı'' ~ 
lznıit hattına - Perşembe 9.30 da (Tayyar) 'foP 

rıhtımından. # 
Not: Vapur seferleri hakkında her türlü malfımat ıı;ıı:ı 

telefon numaraları yazilı acentelerde öğrenilir. 
Karaköy acenteliği - Köprübaşı 

Galata acenteliği - Deniz Ticareti Müd. 
binası altında 

2214° Sirkeci acenteliği - Yolcu salonu 

Yeni Bilet Satış G:şelerİ: t 
1 - Karaköydeki acentalikta: Bütün hatlar için kartlıı~ 

letleri. . , gi• 
2 - Galata rıhtımında Deniz Ticareti binasına biti;l1' 

lerde: Bütün hatlar için güverte biletleri. (11/ 
3 - Tophane rıhtımındaki Yolcu salonurıda: ?1{~ ctıef 

havzasile İmroz hattı postaları için kamara ve güverte b11,.ıı, 
4 - Sirkeci Yolcu salonundaki ğişelerde: Mersin, fS 

Bartın hatları için kamara ve güverte biletleri. . -cı>I' 
Fotoğraflı gidiş _ dönüş ve halk biletleri almak iS~~cıı 

rin, vapurların hareket günlerinden bir gün evvel Jllıır 
etmeleri menfaatleri icabındandır. 

lzm tt Postası ı<tJıı~ 
Yalıuz bu haftaya mahsus olmak üzere 7 mart salı "' Bu konuo::'l1:ıyı işi1 en Cnn P."cnt'in vii"ndü. h;r 

an için felce u'!Tamış ı:ı-ibi oldu. ÇJ.nkü bu iki se"'; dA 
tanıyordu. Birisi Jan Kalmesrs'in, diğeri haydut Red 
Mangus'un sesi Mi. 

Du fikri hemen tatbik etmek üzere hastanenin bah. 
çesine doğru koştu. 

Orada keneli otomobili duruyordu. Gün ışığının 
a lt mda, bütün büt ün sefalet i görünen berbat bir oto_ 
mobil... İçeriden kolu alarak radyatör~n önüne tak. 
tı. Ve motörü harekete 2'etirmek üzere cevirme~e 
başladr. 

Izmit hattı postası yapılmıyacaktır. ....................... _. ................ -.:. 
Demek Ren M\nav.!I Jan K::ılıres'i'l bı.ılı•nr,11';;. 

yeri bulmuştu. Şimdi de ondan kendi adresini bulup 
çıknrmağa savaşıyordu. 

S.\IIIBI : ASI~! l!S 
seı' 

Ne')riyat !\liiıliirii: /?. ı\lııııel 
Basıldığı yer: \'AKIT .Matbaası 


