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80 adet oldukt.a.n aonra en çok 
belencflllnls prkmm ~le 
'beraber bize s(Sndereceblnlz •• 

panga Reisicumhuru Azana 
iltica etti dünFra·nsaga 

t>o.ooo kişilik bir Cumhuriyetçi 
Ordu da Fransız hududunu 
~geçmek üzere bulunuyor 

Yugoslavyada hDkOmet buhranı Frankocular Gerone' den sonra 
~ Yazan: Asım Us Figueras'ı da aldılar 

~ada 8toJ'M)fnovtç laVTadald katollklerle ortodob 
tı. ~di. Ajamlar hAdl. lar arumda hukukça müaavat 

&t izah ediyorlar: temin etmek ga7eslni lstnıdat 
~ kadaşlarmdan beş ki eden Konkordato akdi meselesi 

llıescıeslnde Başvekil dahlll bir buhrana 7ol aÇJDJt'J. 
'1p Çin takip ettllt siya Ortodoks JdllHBI bu konkorda-
"e.a.u etmemişler, istlfala. toJ'U tasdik eden mebmlarla lıii 
~ler. Bu suretle hilkik- ldimeU aforos etmlftl. Bununla 

IO ltnJ.a sebep olmuşlar. beraber Sto7adinoTiç bahranm 
~'lll'a Diyabet meclisi şiddeti karfUmcla metaneti 

ı.:01 istifa eden na _ elden bırakmadı. Mukavemet 
etkovlçi 7enl kabl- göeteıdl. Netleede konkordato 

lee llıenıur etmiş. 1s - tatbik oln••ach TO htUttmetle 
1- eski mmrlardan ortodob Jdlt .... &l'MIDdald llL 
be 1•kın dostu)'Dloş. tlW da kalktı. 

l'aber J'enl kabinede 8to7adlıaovl9 htllttmeU 90n 
çtn hariciye nezare- defa 7apdan mebllll in~ • 
'\~de.......,. &aMIA .. ,... ~ JreH• FrtJnaaya ilticct ean Cumhuriyetçi aakerler 

JUta.ıuuın ..... - .. ı-: "'9---Aı-.. ~ueı"' hemen (YtıNI 8 incide) 
~ 1'lllt a&termek llul'tte 6ç UU1 ---etetanif;;. _..._._,_ ___ ......,.,..-.--;......;;--....__.:_......,. .......... _..____:_ 

lngllterede 

Tedhişçiler mütemadiyen 
-~, .. r ar ~ \'fada aon bir Ud tar olaıa meblla1Aıc1aa Mflldl. 

~ ~1&n eden hAcll- Fakat hlkbıetbı elde eWll bu 
: llfbıe getirmek JA • muvaffakı7ette intihap unlll • 

niin 4e tesiri vardı. Zira aeçilen ispanyada ftranico .,....,. 
:--..,~ ... :.~ :=m...=::ı.:= men gallp g lmedlkç• Limandaki kaçakçıllk 
.._ 't'ntıç kablnealne muhallfier blrllllnln aldıiı re1 ı'ta 1 11 "11 '' I ı ı k~ 1 ıı. ~:... ~~ :::e:n ~.: yan UDDU U BflDID Çe 1 • Kumpanyanın depo müdürü rüşvet 
~tr D.evt faşlmı ats. battan aonra &t.oya4tnOTJç ,_ı. • k •ıd• ~ ls~mesl olmuştu. den teşkil etull bblne,e eakl memesıne arar varı 1 verirken cürmümechut yapıfdı 
~ ... eet umumı inttha.. daldll1e nazın Koroteta'i alma-

7 

ıı.:ILl'ln ekseriyetini dı. Diler taraltan &toJadlnovlÇ lussotininin bOJUk devletlere verecegvi muhit"& Vapurun blrlnel, ikinci kaplaolarlle 
bat eı:e kısa bir zaman Hırva~ lideri Haçek ile anlat • 

1

' b 
8
°"Jet kencıı.ını mak lmkAm buıaaap ı.aı...ma- ile isteklerini ortaya atacağı sDJleniror azı taffalar nezaret altına alındı 

l'e.ıt un.un tberlne in- dıtmı tetkik etmek iblere bir (Yamı ı lnelde) ~~çile arkadaşla • kere &ha mtl&&kere7e atrlftl· --:----:----:--;--:=--:::----:::--=:---=--------------(Yı:_aa_:.:"_:
1

~..,,.~='):. 
k~4() tenkttetmlşve Fakatı.umilzakerelerdeamell y oslavyada Dünk ..... futbol ilk maçları ır...__ · -'la11 Dıebm .Jl&m.- bir netice vermedi. U g MI 
~,,...lrtan çekinmiş Şlmdl Belp'&ttan selen kabl. 

s~OTIÇJenlkablneyl nelatlfanhaberilftebuhAcll· k b' b h Beşiktaş Ve/ Q1'l 1-0 gendi 
~:::mecll-=:: ..... ,....-.... a me u ram ~ 
~.ı:!"ır!::_"':: ..!~::=...~ Henüz halledile- Galatasaray Hilili 9 -1 Beykoz da Topkapıyt 
~teı bilhaua Ud mfl • Koroşeta'ln 7alan dOllt11 olan • 3 • 1 magv lup etti 
ıa.,.~ feçt( ki bunlardan bir nazırın pçmeai fUDU IÖ'te- med 1 .- ~:a- ınesıellnden r1r ki Yuıo-Javr• utoUklerl Betgrat, 5 <A.A.> _ AJDI .._ Fener • lstanbolspor mDsabakaıı Sarı Slyahlılarıa 
oaa~i1:11ı oroşeıa, öteki arasında bi)'llk bir nuf11Z11 hals manda Yugoalav radikal birllil l• ım ık aramamaları yUzDnden .,. ılamadı 
~ ~anlarının olan bu ut kabineden açıkta partisinin buhram o1aa kablne 
• l( t bulunan kaldıktan acmra bot d~, buhram seyrini takip etmektedir. 
~-~· kabinede Sto7adlnovlçbl merkem7etçl .ı- Yeni kabineyi tefklJe memur 
~ ~P&ho da ııa- ,uetl ale7hhlde olan kabine a- edilen B. Svetkovlç bu l&bah ._ 

l'~ naı lşpı et- zalan ile uı..,..ıpır. Bu nret. nato bqkam B. Korotetm. ra41. 
~l)" aha le bualnktl babraa Tuk1la ael· , kal birlliinfn sıcmn tefllrl, mU. 
ltı ~~ il ltsini teşkil mlştlr. Ulmanlarm l8fl B. llebmet Paho 
t,~ ll'Vatıar ve.Boş flatırmımda kaldıtma aOre, (Devam• B ı..ofde) 
--., tttı ibtllAtı J'Ok. son intihabat propaaandalan ---·---·--
~-~ ilçQ de &ll'pta esnamıcla eald bapekll Stop· D .. rf v. k•ı• • '~ .,;;:ıd• lhıııatı hu- dlnov19 1at1ta eden bik6mettn O e 1 1 m iZ s . ....,._l" :"1· lnıu din- programuu .. cilmlede buıa.a ()0 D allı• m An-

... ~atı. l'todoka oldu etmişti: d • ti 
it '1tıuıU:- katoUk, ııo; ''Bir kral, bir halk, bir dn. karay~ uDd 
.!"at it •ncbr. Stora- let, dahilde ve hariçte •ulb.n (YGNS Ş flnoGcfe) • 

ııa..~'1' ~toliklert ka _ Hırvat lideri Maçek'ln lede • ==-=======::::;:: 
•'-~ l[ 1 t!ttlit hflk6. rallzm at:ruedne k"'1 olan bu deblllrtz. Zira Storaclhlovfç'fn 
'ha ~·ı getlrml~. programın deii.,eceilnl ıaJnpln siyaset arkadaflan şö7le dur • 

'-t -..._.~ n •k lçln de et.meflz. Ancak sp.ııo ile "°". aun, en ko:ru muhaUtlerl bile 
'~bak. u konıbine- şcts'i memnun edecek ,....U harici sl7asette kencUsln4en •1· 
\ ._:....._ katen nıuTaf bir genişleme poUtJkua Mtııs rı delildir. Onun içindir ki 1!Jtı06 

· ~...._ -.-.~ilk6nıet par. gelebilir. Yq011l&q8Bba *1 · 7adlncnl(bl bapeldlllkten çekil 
~'tf~I ltetııı dahili kan AntAatı csasma dar-• nıJş oldatu halde ,tne harletıtt 
~ ı..__"IQ1et 1lde devamlı ı harici alfuetlne sennce, )nanda JlCZ81'f'tlne plmesl thtilnall8 • 

""""'1 .... IÖeterır.ışttr. da en kllçilk bir delltlkllk ol. den bahsedlll1or. 
•YJeJ..x ••• DUJ.acalım flmdl ... temin.. &ma 111 
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•şaretler: .____.. 

Tehdide karşı 
tehdit psikolojisi Seçim defterleri 
Avrııpanın küçük devletleri f 1 ve demokratik rl>ünyelt büyük amam an d 1 

devletleri her akşauun nasıl bir 
sabahla karşılanacağım artık 1 O Şubatta Açılması 
fAhmin edemi,.orlar. Haritala Muhtemel 
rm, ve siyasi ıcoğralyanm dal : Mebus intihabına esas teşkil e
galı bir denizin yüzü gibi bn _ decek olan defterler kaymakamlık· 
ruştuğn anlarda harita.lan de. 1~~ca hazırlanmakta idi. Defterler 
ğlştiren rüzgArm adı sadece teh dun akşam tamamlanmıı, beledi
dlttir. ''Totaliter,, rejimlerin yeye gönderilmiştir. 
şefleri hemen mütemadiyen Yalnız Beyoğlu ve Fatih kay-
tekrarlıyorlar makamlıklarındaki defterlerin tek 

- Harbederizt siri kalmıştır. Buralardaki memur 

Dünra öyle bir halde !ki, )larp lar dün .. ge~~w de çalışarak defter· 
nasıl yapılır harp 1n ıı teri bugun ogleye kadar tamamla-

' ,....e e yapı - yacaklardır. 

lır, ne zaman harp emrivaki o- 1 tih • 
1 ? 

""'.. n ap tefti• heyeti' if · · 
ur ... ,e zaman '1a,rp sözü bir .. :ı var eaını 

palavradan ibaret kalır?. gorecek olan b~lediye daimi encü-
Bunn diisünmek i"I klmı meni azaları dün belediyeye gele-

.... ~n .a ' rek çalı 1 d 
fikrini t.oplamıya henüz tmkl\n şmı~ ar ır. 
bula.mifor Defterlenn bugünden itibaren 

- • teftiş heyeti tarafından tetkikine 
Çunkü, harp bir psikoz halin başlanacaktır. 

do ruhları sarmıştır D f • e terler ~u ayın onuncu gil-
Harp psikozundan istifade nünden sonra asılacaktır 

etmesini bilen t.otallter rejimle. • 
rin şefleri, müsbet tefek.kürü N -o--
hattA erklmharbiye hesapları~ afıa heyeti 

. nı bir tarafa bırakarak harp D" 
psikozu içinde nk:lnu, idrakini un de Metro Hanında 
bir türlü ,ayarlıyamıyan kütle _ Çalıth 
nin kulağına korktub'11 şeyden . -ı:~amvay ve Tünel ıirketlerinin 
bahsediyor. bilcümle emval ve tesisatını dev-

Demokrasilerin diplomatları riteıdim almağa batlayan Nafia he 
da kütle gibi akıl ve idraki ha. yeti. d~ .de çalr§malarma devam 

rap eden psikolojik bir lıassasi- etmıftir. 
yet içinde oldukları lçin emriva.. Sabahtan geç vakte kadar Met
kiler biri.birini takip etti, hal • r? Ha.runda meşgul olan heyet iki 
bnk.l harp, kuvvetli bir maliye tırk7tın muamelat ve besaplannı 
ne, ihtiyat Jmvvetlerle ve bol tetkık ederek teslim almıştır. 
malzeme ille, ham nıadde st.ok~ Bu arada şirketin bankalardaki 
larilo, lııırp istiyen kütle ile paralan da tesbit edilmiştir. Bu 
ve hesapla yapılır. Harp istiyen sabahtan itibaren tesisat üzerin
lerin bunları temin edemlye _ deki devriteslim muamelesine baı 
ceklerini yine hesaplar gösteri. !anacaktır. 
yor. Fakat hesabı anlıyacak, -o--
dünya işlerini blr 11lnlr 'buhra - Bir Çocuk Arkadaımı 
nmm dışında mütalAa edecek iYa.ra.ladı 
insanlar nerooe? Dün 14 ya§mda bir çocuk kendi 

Korku 'pSikolojislni bn sebep sinden ·büyük bir arkadaşını çakı 
lorden t.otaliter rejimlerin şef- ile yaralamıştır: 
leri bir harbin galip neticeleri Salmatoprukta oturan 17 yaı-
haline .sokmasnu bildiler. larında Ferit oğlu Zeki ile ayni 

Şimdi Amerikadan bir ses ge sokakta oturan Ali oğlu 14 yaşla-
. llyor. Dünya meselelerini haki. rında mazhar sokakta kavgaya tu
ki imkllnlarile görebilen bir in- tuşmuşlar ve ·bunlardan Mazhar 
san mantıkmıbatırlatnn bu ses- cebinden çıkardığı bir çakıyı Ze
te totaliter devletlerin ileri sür kinin sol gözü altına saplayarak 
dükleri. ''harp,, korkusuna kar. ağır surette yaralamıştır. 
şı bir ııksüIAmel hissi mevcut _ Yaralı tedavi altına alınmış suç-
tur. Rnzvelttn nutku tehdide lu çocuk da yakalanmıştır. 
karşı bir tehdittir. Bu tehdidin ---o-
bir harp ihtimalini yaklaştıraca Şehir Meclisi bugUn 
ğmı sanmıyorum. BilAkis bu 
nutuk mahiyeti itibarile çok toplanıyor 
fazla istismar edilmiş olan harp Şehir Meclisi bugün saat on 
psikozunun artık yıpranmağa dörtte Şubat devresi toplantıları· 
başlamış olduğuna bir delildir ••. na başlayacaktır. 
İlk aksülAınel Amerika.da ken- Bu devrede muhtelif belediye 
dini htssettirdJ. Fakat tehdide hizmetlerine ait meselelerle ma
karşı tehdit birkaç defa. ıdaha karodan gelecek yeni teklifler mü
tckrar edilirse dünyanın geçir. zakere ve tetkı1ı:: oluna.caktır. Be
diğt sinir buhranı yeni bir isti- lediyenin 939 senesi b'Utçesi he-
krunct alabilir. niiz hazırlanmaktadır. 

Korkaklar böylece cesaretli Yeni bütçe Meclisin ancak ni-
adam ha.llni alırlar; ve korku san devresi toplantılarında görü-

modası piyasadan çekilir harp gülecektir. 

psikozunun ~rtadan kallonam; --o-
korku psikolojisinden istifade Dün tren ve vapurlar 
ederek besapları, ve imkAnlarI çok kalabalıktı 
tanımaz gibi hareket edenlerin Bayramdan evvel Ankaradan 
akla, hesaba ve jmkAıılarm bu- tstanbula gelenler altı gUnlllk 
dudu içine dönmelerini zaruri tatilin bitmesi üzerine dUn An-
leştirlr. karaya dönmüşlerdir. 

Sadri ERTEM Muto.t trenler kA.fl gelmedi • 
ğlnden fazla bir tren kaldırıl -

~-------"'!'1---- mıştır. Bandırma ve Mudanya L Pazartesi Salı 1 ya giden vapurlar da fevkallde 

_______ __/ 

Günün meseleleri~ 

ispanya 

Limandaki kaçakçılık Polise rüşvet ihtilal Kuvvetlerinİ° 
General Zayiab 

Teklif eden Ne Vaziyette • 

Kumpanyanın depo müdürü rüşvet 
verirken cürmümeşhut yapıldı 

Vapurun birinci, ikinci kaplanlarile 
bazı tayfalar nezaret altına alındı 

e· h h Üç seneye yakın bir ~ ır ay apse ma kOm danberi devam eden tspaııY'.~ 
Oldu ~i Avrupanın bu gilzel ın~ 

Dün cürmüme!<:hut n .. bet · . tınde taş üstüne taş bır~ 
:J o çıs1 o- Cum.h . t . . . a.ı . l'}"".' j 

lan birinci ceza mahkeme4inde en- urıye çı ve ihtıl cı ~ 
teresan bir rüşvet muhakemesine ya~;r karşı karşıya. birib ~ ı.., 
bakılmıştır. ye er .. Bu gün de yine .A tlf ""'tJııı 

Suçlu Serkis isminde bir Erme· :1 :u ce~up - garp meı:xıleltt Jlfı' 
nidir. Kocamustafapaşada Sancak k~ an govdeyi götilriiYO~ 
tar Salihattin mahallesinde mek- 1 . ete karşı ayakla.nan . ı-ı' 
tep sokağın.da oturan bakırcı Ser- ~rllı ba§mda bilindiği gı"bl (>'' 
kis d.cgw um yıl d.. .. ·· .. b gün general Franko vardlf· -•"' 

Sokonl Vakum Gaz Kumpan
yasına alt Eosen-Hongkong va. 
purundaki kaçakçılık hAdisesl 
tahkikatına .dUn de -devam edil
miştir. İstanbul GUmrUk muha. 
faza başmüdUrll Hasan tatil gU. 
nü olmasına rağmen dlln güm
rüğe gelmiş, gece geç vakte ka. 
dar tahkikat ile meşgul ol
muştur. 

HA.dise dün yazdığımızdan 

daha enteresan ve mühimdir. 
Çünkü işe bir de rUşvet' cUrmU
meşhudu karışmıştır: 

Sandala saklanan memur 
Eosen vapurunda kaçak eşya 

bulunduğu öğrenildikten sonra 
tertibat alınmış ve vapur Uma. 
na gelir gelmez içine lbrahlm 
Onat ve İhsan GUnuğur adla • 
rında iki muhafaza memuru nö
betçi konmuştur. Esasen Uma. 
na yUk almak veya yük boşalt
mak için her gıılen vapurda usu 
len muhafaza memurlarından 
nöbetçi konulmaktadır. O • 
nun için bu vaziyet ştıpheyt cel. 
bedecek bir hareket değildir. 

Fakat bu defakl nöbetçilerin 
ayrı bir vazifeleri daha oldu -
ğundan gece bastırınca bunlar
dan biri derhal ortadan kaybol. 
muş ve geminin sandallarından 
birine gizlenmiştir. Diğer me -
mur da blr kenara çekilerek 
kendlalnl u_vulda.r blr vp.ziYete 
sokmuştur. İşte bu sıra.as. saat 

rekkep olmak üzere 150 lira 
çıkararak memurlara uzatmış. 
tır. 

Muhafaza memurları işte bu 
sırada bUyUk bir soğukkanlı • 
hkla hareket etmişler ve bir ta 
nesi elini uzatarak mlldllrUn 
elinden parayı alırken diğeri de 
derhal işe mlldahale ederek 150 
lirayı kapmıştır. Bu suretle tek 
şahitli olmak Uzere mlldllr Mak 
lamaraya bir rüşvet cürmü -
meşhudu yapılmış ve derhal o • 
rada blr zabıt tutulmuştur. 

İş bu şekilde katı safhasını al 
dıktan sonra memurlardan biri 
civarda saklanmış ol:ın arkadaş 
Juını çağırmış ve gerPk gemide 
ve gerekse sahilde bir araştır -
ma başlamıştır. 

• onumu munase e- neral Frank "h . A kıl~. 
tiyle evvelki gece evinde bir eğ- b kum o 1 tilalci ~' 
lence tertip etmiJ ve ne kadar ar- 1 aş andanıdır ve bu .k1l ~ 
kadaş ve ahbabı varsa hepsini ça- er vc~uriyetçileri yava.3 ya 
ğrrmıştrr. mcglup etmektedir. r! 

Gece yarısına kadar devam eden .~~any~ harbinin za.yia:, JJ' 
toplantıda, Serkis ile beraber he· mühim ~ır yekO.n. tc~kil ederi,,!. 
men bütün davetliler içerek epey- ker, ~bıt ~e halktan ~1~ f'' 
ce sarhoş oldukları için eğlenceyi :U bıraz ımkinsız gıbıdil'·~ 
bir türlü bitirmeğe kıyamamışlar bat .~on gelen Fransı~ ptıe~ 
ve saat biri geçtiği bal.de ayni su- ~~ ~ocuıa: di~e ~ • 
rette eğlenmekte devam etmişler· tilfilcı kuvvetlenn b~ il~ 
dir. mandan kaybetmiş olduğull ~ 

Fakat bütün mahalle gürültü ve ~riyorlar. B~ zayiat aras~ 
patırclıdan uyuyamadığı için poli- ılal hareketinin ilk şefi el 1 
se şikSyetler olmuş ve karakoldan Don Jose Lauyur Jo ~"ıl 
gelen memur Cafer de Serkise ar· vardır •. General Sanjur~_..aıf 
tık d ğtl 1 

.. 
1 

. . muz 1936 tarihinde tayr·~~ 
a ma arını soy emıştir. . e1t IJJ"'. 

Buna rağmen baılan içkiden Lızbondan Burgosa gitın IJf'. 
tAraştırmo.ların daha başlan d- l al ~ b Estorel tayyare meyda.J1Il1~ ~ onen er memura y varmaga aş ı;,ıcında kaçakçılığın ne kadar lanuşlar ve hiç olmazsa bir iki sa- yareye bindiği srrada. ta~ t 

Anbardaki Mühürü 
Nasıl Bozmuşlar 

kurnazca yapıldı~ı meydana at daha eğlenceye müsaade etm~ ale~ alarak ölmüştU. Bu ~ 
cıkmıştır. ÇUnkU, gecenin karan s· . i t . 1 d" zenne General Fra.nkO ill "" ını s emış er ır. . _;ı:ıti- U" 
lığında sahile çıkarılmak iste. Fakat polis Cafer tabiatiyle bu kuvvetlerin başma. ge~· ... ı, 
nen kaçak içkl ve diğer eşyala- .. 1 kul k d bal nera.1 Goded ve general 13~ _, soz ere a asmamı§ ve er ı.eı• 
rın geminin kumanya anbarın da;ı:..lrnal ~ . ~~-eli d k Cumhuriyet hükilmeti as,. .dl • 

6
• arını, arı;sı uuı. r e anu- . tJY: 

dan alındığı görUlmUştUr. Ka n" takibat a a.kl b"ld" k ha.kemesi tarafından öluıtl -_ı k 
1 

• ı y pac annı ı ırere 1336 ~ 
ça çı ar, gemi limana gelerek karakola doğru yürümeğe başla- s~na ç~tırılmışlar ve ~ 
kumanya anbarı muhafaza me- mıştrr. sı teşrınıevvel ayında. 
murları tarafından F'lhürlen _ B d ahiibi S k C dizilmişlerdi. Attf' u sıra a ev a er e11 a- Ge cıs.19i'jıl' 
dikten sonra· çok ustalıklı ola- ferin arkasından koımuş ve cebin- . neral. Emilio Volo ,-11 

rak bu mUhlirlerl bozmakta ve den rıkardıgı~ iki tane en· 'ku _ nesmde Bılbao şehrinill ~ 
b 

~ 1 ruı tarihten bır" ·· ~ 
ellrslz bir sekilde anbarın ka "' g.Ç..IDm -1:11 pısını açacak aıa\;1:1.A.ıau tı:;ıyıua= luan n,?':tbr:ılr '"Rgnh.!"T ~t ~~ bY.• - ~ ,.1 pıraz aana musaa e e•,, oem § • Ge al F ·uı hurirew .~ 

rı çıkardıktan sonra bu eşya .. Bu açık rüşvet teklifini gören v tnler. a.tıJk A cumh k_..,efi tJJ;, 
1 

. . e erın as erı mu a ~: .... ıs 
R.rın bulunduğu sandıklar mik Cafer de dayanamamış ve Serkıaı fınd .. 1.. a.hk"'- ediJJI"" .1111 

d a b b Şka ız m k .. .. .. an o ume m w•• ... ıatl' .. • 
arınc an ara a ma e e yakalayarak mer eze goturmuş· ağustos 1936 tarihinde fP"' ':.J 

koymaktadırlar. ıu··r ~t :ın,:. • ku..... d"zilm"şt" aeııefl>' 
ki 

.. b. h . ı 1 .. ll -~una ı ı ı. ~ 
Ser s d'Ull, ır ay apıs e o - k k d · R n ~.fi onun ar eşı aıno JY Bu suretle gemi limandan ay 

tanlar nöbetçi memurların bu. rılırken kumanya. a.nbarı a
lundukları yerleri gözden geçi- çıldığı zaman içerde ilk mühür 
rerek meydanda hiç kimseye ıendiği andakl kadar san·dık ve 
rastlamayınca derhal anbara in malzeme bulunduğu görülmek
mişler ve yüklendikleri sandık- tedir. Böylelikle de kaçakçılar 
ları sahile taşımağa başlamış • llmaı..da birçok eşyayı gümrU ~ 

bire gelmiş ve sandalın içinde 
bulunan memur gemide gizli 
bir faaliyet başladığını hisset -
miştlr. Gemi mürettebatından 
bazıları lle birinci ve ikinci kap ra 60 kuruş para cezasına çarpd- 1938 · d b" ta __ .,.re senesın e ır yı--

mıştır. sı neticesinde ölmUşt~· ill~ 
General Kabanella ıse eY 

Po 11 ste ıık neticesinde 19s1 sell , 
Burgosta ölmüştU. .. 111 ttf.i 

!ardır. ğl\nU. "'ermeden dışarı çıkardık. 
Bu suretle dışarı bir iki parti la\'ı halde bu kurnazlıkları sa-

K.. .. d z hi l General Frankonun og ~' omur en e r enen d.. R. kA nusaııl 1 no o ıvera anu ·~ ..... alo 
Karı Koca tarihinde Madrid'de kur; ... 

Elmadağı caddesi 12 numaralı zilmişti. ~~ 
taşınrnır: ve bunu gören sandal
daki memur aralarında karar -
laştıı·dıkları üzere arkadaşına 
bir işaret vererek ikisi birden 
derlıal sabile atlamışlar ve san 
dıitları muhafaza altına almış. 

ıardır. 

Bu şekilde cUrmUmeşhuda uğ' 
radıklarım anlıyan gemi mttret
teba.tı Ue sahildeki depolar bek
çilednden birl ne yapacaklarını 
şaşırmışlar ve hemen depo mü. 
durunun evine giderek Makla -
mara. adındaki bu zata haber 

vermişlerdir. 

Müdür Rüıvet Teklif 
Ediyor 

Maklamara derhal h!dlse ye-
rlne gelmiş ve memurlara "bun 
lar benim şahıl mallarımdır. 
Hususi olarak getirtiyorum.,, 
diyerek lki memuru depodaki 
dairesine çağırmıştır. Memur -
lar bu tekllften şüphelendikleri 
için davete icabet etmekte blr 
mahzur görmemişler ve mUdürU 

~es· nde yakalanmaktan kurtul
mak:adırlar. 

Kaçakçıların bu hilesini de 
anlıyan memurlar mü • 
hürün .ırnrnazca açıldığını tes
bit ederek kumanya anbarrn -
dakl ma~ları da kaçak addet -
mlşler ve bunları da muhafaza 
altına almışlardır. 

apartımanda cturanlar kapıcıyı Son senelerde !spaJlf&yı ,.." 
müteaddit kereler çağırmışlar ve miş olan ve General ~ ~ 
ses alamayınca polise haber ver· sağ kolu diye anılan Get1 ~ ı 
mişler.dir. tinez Anido kfuıunue~el~ 1-

Polıs kapıcı Mığırdıç ve kansı rihinda hastalık neticeB .J 
Kulyadinin oturdukları zemin kat mliştür. f.J 
odasının kapısını açmca her ikisi- Franko kuvvetleri galifet I' ı 
ni de baygın bir halde yatar bul- takdirde ispanyada de-q'~;, 
muş ve Sürp Agop hastahanesine sistemi de değişecek ~e ~f 
kaldırmıştır. riyet rejiminin Y~~ ~..I 

Karı kocanın kömür çarpmasın- kurulacaktır. Bu va.Zlye uJl f".~~ 
dan zehirlendikleri anlaştlmıştır. varisi on üçüncü AJf0

118 
.. ~ıl 

K 
!arıdır. Bunlardan erı b~_;,pJ ı:,ı 

umar ÜY.Jlarken Kübalı bir kızla se~·fıı~ 
.Yakalandılar u··zerı'ndekı" haklarındr.. ~ 

Müdürün Evinde Kaçak ~ Evvelki gece yarısına doğru, ettiği mahlmdur. Jr.s it' ovr A' 
Mal Bulundu Samatya. Alipaşa caddesindeki Ah si de 1938 senesin;de b o}1il~ 

Sahilde ve gemide yakalanan 
kaçak eşya içinde 18 sandık iç
kl Ue sut huIA.saen, bisküviler, 
gaz sobaları ve fitllleri de var. 
dır. lçkilei· arasında rom, cin 
gibi cinsler de bulunmaktadır. 

Diğer taraftan dt~n esasen met Yılmazın kahvesinde kumar bil kazası neticesill~ıo'pl 
muhafaza altına alınmış olan oynandığı haber alınmış ve yapı- B ... 0 :.ln 1spanyad.a ~ 
sahildeki depolarla depo mü • l2n baskında, Mehmet, Lütfi, Ek- si kurulduğu takd~

8 

~ 
dürü Maklamaranın evinde de rem ve Ziya isminde dört kişi ku· Juan tahta geçecektit:,.tıer '/,, 
araştırmalar yapılmıştır. Mü _ mar oynarlarken suç üstünde ya- r:alen ihtila.lci kU"'":~;J 
dürün evinde birçok ecnebi si. kalanmışlardır. kumandanı Fra.nkO tsP~ . 
garaları ile iskambil ka.ğıtları T · T l tı namma nasyonalist .1 yakalanmıştır. Tahkikatta bU _ ~~~~ ~§ ~yan Çocuk hükmetmektedir. ,ıtı fJ 
tUn bu kaça eşyaların tn • Dun oğle uzerı Çatladıkapıdan Franko buJÜil kıt1' JJ.SS~: ~ 

----------- ı takip ederek dairesine girm!ş-
·- --~~---,--•kalabalıktı. > "' 3 E "" 3 ~ =!i ~~! 

glltereden getlrildiğl anlaşılmış geçen banliyö trenine bir taf atıl- dadır. Hem :tspaıı:;f :ı 
tır. Şimdllik suçlu olarak depo mış ve kompartımanlardan birinin ordusuna, hem do ~ı 
mUdUrü Maklamıı.ra. ne depo camı ~ı~ıştır. manda etmek~ ~~.,1 1"?'.J 
bekçilerinden biri, vapurun bi- Polısın yaptığı tahkikat sonun· İspanya başvekillll!;...... , 

<( ;:,_E! ~E• 
0 ünkü hava lerdlr. Maklamara bura.da, me. 

murlara tekrar yalvarmai;;a baş 
• il> -N ı ... N Yeşilköy Meteoroloji Enstitüsün -

lı--
11 

! 1ii h ~ 1 den aldıiıımız maliimala göre, yurtta 
1 İ C İ j C hava Karadenlzin şark taraflarında 

Vakıtlerı ı ı ı ı bulutlu, di~er bölgelerde umumiyetle 
1 1 1 1 ı açık geçmiş, rüzgarlar orta Anadolu.. 
> lıl > lıl d l ı -----·-. - --__ I a sak n kalmış, şimal bölgelerinde 

aa n•• 7 07 ı 87 'f 06 ı 34 
1 
cenubl istikametten orta kuvvetle, ce 

001• 12 :<8 6 IS7 12 28 6 56 nup böigelerinde şimalden hafif ola-
lklnell 1518 9 i2 Hi 14 9 .c2 rak esmiştir. 
Ak••"' 17 81 12 00 17 82 12 00 Dün hava lstanbulda as bulutlu 
vataı ıq 04 ı 88 19 04 ı 83 rüzgar cenubu şarki den saniyede ' ~ 
'"'••k 526 1151 52"ı 115316 metre hızla esmiştir. Suhunet en 

, ____ .....,_...;.._...:;.._..:,._..,:. yüksek 6,9, en düşük sıfırın allındn 
i3 tür. 

lamış ve bu işi kapattıkları tak
dirde kendilerlnl memnun ede
ceğini de çekinmeden söylemiş. 

Ur. 

Memurlann Kurnazlığı 
Memurlar müdürün bu tek

l!flni s:ı.!:ıte blr tavırla kabul e
der görünmüşlerdir. Müdür bu 
vr.::lyetten emniyet getirmiş ve 
derhal cüzdanından muhtelif 
mlkıdarda k!ğıt paralardan mu 

rincl ve ikinci kaptanları ve da taşı atanın, Hisar sokağrnda o- tadır. . ... ııı 
turan baltkçı Kazmun 6 yaşındaki Burgos hük{Uıle~. f. 

mürettebattan da birkaç kişi pVJ'• .A 
nezaret altındadır. oğlu Fikret Tanır olduğu anlapl· elli a.za.dan mUrekke u.P'.ıt mxıttr. Kısa bir ~dı:ı .. fJ"c!~ı 

Suçlular bugün tahkikat ta. eni ..,v ııJ "'f 
D O .. d Öld'" den ve her gUn Y ~,.r .A mamlandığı takdirde kaçakçı • am stun e u beri duyulan tspatly& Jl"""t,.,. lık işlerine bakan beşinci ceza Dün saat 17 de Balattaki Vodi- hakkak ki pek çolt ~ 

mahkemesine verl~eceklerdir. na caddesinde Tabirin fmnın:n ki- bebiyet vernıi.ştir· tl~f. 
Ayrıca depo direktörü rüşvet remitlerini aktarmak için dama çı- lşte Frankist lctl~ .. "" cUr1:1Umeşhudundan dolayı ikin kan Hüseyin ismindeki bir rençpe- kumandan zayiatı tsr~ 
el hır mahkemeye daha sevke •

1 
rJn çalış<rkcn kalbi durmuş ve dam binin yaptığı taJır~tıı' 

dllecektlr. üstünde ölmüştür~ at acı bir ınjss.lic:Ut~ 



A vrup3nın istikbali ~---~~----------~~~· 
Sanayi teşkilatı 

3-VAKIT 6 ŞUBAT 1939 

IGörUp düşUndUkçe 
---··--------------------

~ Yazan: Samet Ağaoğlu Hitler ingilterenin silahlanmasından korkuyor Derste sinemanın 
r1ı .. !çtimal tesanüt hissi Sonra ticaret ve çalıema .serbes- d 1 h f lf f d --~""""1lkmevcuttur.Buta- tisi devri geldi. Fra.IUIIZ inkılibı Ve söylen iğine göre, Si a arın aza 1 masını yar ımı 

'- teına.yUl bilhassa mes. ile ba.şlıyan bu devir, çalışma k 
"natı icra eden kimseler 1 hürriyetine muhalif her teaiıi red t e k 1 İ f e d e C e Dün mektep ve tocuk hakkın 

ti.,, • Bu temayül menedL detti. Fakat bu reddin akaUll. . da güzel bir karnr Terildlğinden 
~"il Yaşar, ve tesir' eder. meli derhal başladı; ve gizli mes Avrupada bir harp muhak-ı YAZAN ı aşırı müstemlekeleri olan kU- hah etmiş ,.e bu kararın nasıl 
~"'~da her nevi mes. , lekt birlikler meydana geldi. Bu kak olacak diyen adam, herhal- Meıhur İngiliz Siyasi cUk Avrupa memleketlerini bl- bir psikoloji taşıdığını, ne tiir. 
-~'111 Yasak eden ihtilfil ka.. önüne geçilemez bir hi.diae idi. de, sulh teminat altına alınmış- Muharriri riblrino dUşUrmek lsteyor. lü bir mürebbi tcşhi 1 olduğu -
ııı.....; idari tedbirlere rağ- ÇünkU gerek işçi, gerek iş ve. tır, diyenden daha az ihtiyatsız- Her Hitler son senelere ka- nu anlatmağa çnhşnuşhm. Xe f • 
. --ıekt birlik teşekkül ve ren ayni meslekte çalıpn kimse- dır. MUnih mUllkatından ıon- Vernon Bartletl dar mUstemlekeden hfç bahset- yl bir tcsa.diiftiir, Jd o Jınbcri 
~tı, bunlara meşruiyet ıer karşılıklı münasebetlerle bi. ra bir k!r zarar listesi çizecek mezdl. Onun için, bugUn bunla. veren gazctelcnlo bir başka 

rıı.. tarihli kanun hakikat. ribirlerine bag~lanmıalardır. Ara. olursak zara. r hanesini biraz rı acaba neye ileri slirUyor, dl- müj<lc daha vn.rdı. Yine Maarif 
"'111 '-'- Y f k t k siyasetteki muvaftakıyetini is- d u ü 0 b \T' k'll. lı... llll' Vaziyeti teyit etmek. larrnda müşterek menfaatten dogw dolgun görlirUz, a a azanç ye Uş n yoruz. nun undan e ·ı ığf, sinemnyı Jıocaya bir 
;'ita b ıı.ildl bat etmiştir. Böyle yapmamış 1 k d A d d h d ir -.y yapmadr. Bun. nıa bir tesanüt vardır. Birinin iL hanesi pek zengin de6 r. ası mn sa ı nupa a. a a ba- yar mıcı yapmağı düşiiniiyor • 

.,.. olsaydı kendisi bir muvatrakı- 1 k 

~?Xı.llşterek "alıa.ma bu. zerinde vaki bir degwiınne digweri- Yalnız, cesaret bulmak için 7.I yerler ontrolU altına almak muş. 
~ ~ ~ yet kazanmış olacak ve bu, Hlt-

dt nizamın zaruri bir ne tesir eder. Carl fiyattan aşağı şunu ıöyllyeblllriz: Avrupa ha- t hl tır. Bu iki karara kaplayıcı bir l't L lerJn nU uzuna mut ş surette Nereleri mı 1 :Mesela. Tuna 
~ uu müşterek çalışma bir gündelikle iş kabul eden işçi ritasındak"i mühim bir hudut, bir darbe indirecekti. gözle bakarsak, bugünkii mek-

lıultuJc telakkisi doğur - diğer işçilerin gündeliklerinin a. harp olmadan değlştt;ilmiştır. ha\·zası ve Balkanlar.. Fakat tep ve çocuğun terbiye ye okut. 
"" Bununla beraber, Göbbels'in H ı ı B lk 1 da karşısına >l ... ~ '-'erdt hukuk yerini ya. zalmasma sebep olur. Sattığı ma. Bir muahedenin bir maddesini, ;ter n a an ar ma bakımından elo alındığını 

:, lınnıe hukukuna bırak lm kalitesinde milıterisini alda. mtizakere yoltıi·la, değiştirmek bUtUn propagandasına rağmen, çıkan bir mania yar ki bu da l· ~rebtliriz. Saç , .e siis, çocul'I-.· 
"'--• Almanların tenkit kablllyetlerl- t 1 0 mıntakada harekete b .. ~ -eaı.ekt birlikler bu tan tüccar bUtün meslekdaılan- nlıbeten kolaydır. Halnız, hu- a ynyı avareleştlren bir sebeptir. Sl _ 

ı.ı.ıı b nln tamamfyle mahvedllmemlş ıı. mecb etmek korku \. 1r ifadesidir. nı şUpheli bir vulyete sokar. Pa. dudu on, yirmi, elll mil öteye geçmooe ur • nema ise, gayesiz kaloıkta, 
olması Almany& dışındaki biz- d Zira ltalya Fransa ve birliklerde 

8 
_ _. milca. zara h!klm olmak için birdenbi. alan bir muahedeyi değiştir- su ur. • mektepli zindanından başka 
w.u Joere bir cesaret vermekte ve ı ilt k k lan Yu bir ,, ...... -. mahı'yetın' i re fiyatı düşüren fabrikatör bU. mek pek kolay değildir. ng ereye c;:o uza 0 

• bir şeye benzetilemez. Batu\ 
,.,.. _..,"" u. Alman yada harbi mllll siyaset i t A tı k Bulga 
"4lıı-._ .. dür Fakat dun·· _ tiln mesleğe en büyük zararı ver- Çekoslovakya hududu, Al· ııan s nn, rnaYu u ' - çok kere yalnız tocuf,'1m \aktlni 
·~ . vasıtası olarak alanlara bir lh- y l a karşı 

lartlar i"inde buma. miş olur. Ayni te§ebbüsün Ieçl. manya herkesi harp ne korkut- rlstnn ve ugos avyay öldüren bir zındım olmakla da 
ta--- :ıı l i tr nl ha.k"kl b" ·1 tar teşkil etmektedtr. bazı ihtiraslar beslemektedir • 
. -...'Yan mesıe1-f' :ı-ı'rlı'kler er ve pa o an ı ır aı e. tuıı.u 1,.1n de""iştırildl, diyecek- kalmaz. Onun UıUra"'ını kam -ıı, 1,,~ ıu ·v be & .., e; Nihayet lnglllz etkArıumumi- 1 ~ 1ktısat sisteminin ye .nzeyen 'bir cemiyet vüc.ude siniz. Evet, öyle oldu Fakat, Diğer taraftan, A manyanın, çılar, ahUlkına sn1<1ırır. 

tir 1 , d yeslnln, MUnlh anlaşmasını su- d ğ 1 k tl baune gelmi .. lerdir. ge ır er ve bu cemiyet ~çın e acaba dUnya. işlerinde korku ile hemhudut ol u u mem e e er-
'L,.L S" f dt f lf tI . k kQnetle beklemiş olması da bu b d ğ nı gösteren Halbuki sinema, biyoloji, cot 

~ .,ır IBmıfm, 'bir mesle- er aa ye erın milştere men değil de umumt arzu Uzerlne ha hA.dlsenln kazanç hanesine ya. de, otlş urmayaca ı rafya, kozmoğrat'ya, arziyat 
tenılyet ve fert için ay. fa.~ti bozmama~u için bUtün mes. reket edersek daha mı isabet zılacak şeylerden biridir. lşare er var. hatt.A tarih gibi derslerde, lıo-

~.,~- ehemiyeti haim.ir. Ce leğin işçi ve iş ııahibi ~larmı etmiş oluruz dersiniz? Fakat zararlarla mukayese ŞUpheslz, Rusyaya karşı ha- canın en büyük yanlımcılan 
~e ysunuan insan bir kontrol edecek ve işe disiplın ve- rekete geçecek değil. İngiliz ve haline konulabilir. 

~ 1.. -,;/~J recek he.kim te-1.1.:ı1lere ıu··zum Acı bir hakikat var kl bunu edecek olursanız bu kazançlar .. +- hallnd di ıı. V'-'AAw Fransız hUkflmctlerlnln, Rusun 
ı.ç,was e r. unutmamak IA.zım: Yeni ve çok pek kUçUk kalıyor. "-.. ·• e fert k dl 1 W• vardır. Çekoslovakyaya yardım taahhüt Hoca, ne kadar değerli olur. 

ı:..~ı.~ en mes cgın. gUzel bir makine olan Milletler EvveP', Hltlerlere ve Hlmm-
.. 

'aı\ girift 'bir takım mU.. İşte bu teşekkilller her mea. 
1 

k 
11 1 

dı~ı 1,.1n ti h d ıcrine karşı gösterdikleri mua- sa olsun, sözlerinin hep ini sı -

~
e bU 1 k 1 in 1 Cemiyet , u anı ma ., .., lerlere demokrasUer arp e c- meleden sonra so,·yetler birliği mf kalabalığına kelimesi keli oı 

~ı.d ~ tün cemiyet için. e ç 0 mesleğin meıusup arı bırakıldr, paslanıyor. Yahut da mez kanaati gelmiştir. Çe-~ olur B i lndi ta.rafından kurulan birlikler sen Avrupaya gittikçe daha az e- mcsine dinletemez. Herhangi 
JOli • unun ç r ' · sulh anlaşmasındaki haksızlık- koslovakya askeri kuvveti imha 
U" h.."ı:ı 'te:rnas ed ih - dikalardır Sendika bumı"kÜ ce hemmiyet ,·ermeye başladı. bir sebeple çocuklnrdn.n birkaçı 
1 ~ """-• en er rr-Y • 6

.....u 
1
- ları devam ettirmek hususunda edilmiştir ve bundan sonra bir ~• -.-uyeti de alakadar miyetin iktısadt prtlarmdan b • ~ t L hl t 1 l\i arls nın dikkati birkaç saniye için 

.ı,,. l"\..._ · bir A.det olarak kullanılaca6ı • Alman • Fransız harbinde yUz Almanya e s an a ac · · 
eı•""' ~ • ~ek ki ferdin mes risidlr. Fabrika latihsalinin netL 1 lt d ki idi elde et- dağılabilir. Bir şeyin uçuşu, bir 

.,,_
tr· latıerı ile cemiyetin cesldir ve büyük sanayi teknik. çin altı, yedi mem e etin gene- binlerce askerden murekkep tan arasın al gc; b ;;,da i)ksürük sesi, ha,·ada uçan bir 

b ıl ıı.ı ona dU•manca bakıyor. k tll bir Çek ordusunun ınek istemes ne rnt.men, Ut. • • .. .. 
ata hiblrlerile sıkı bir te rasyonalizasyona, Jçtimat ha. 6 v uvve 1 1 k aksadı ile tayyare lll()t,örunun -Ob'11ltusu, 
~~. Bu !hem iç.. yatta aendikallzme vanr. MUnlh anlaşması Oyle bir an- Fransadan ziyade, .Almanyaya yını e e geçkrme b: Uk bir har· onların dersten ayrılmalarına 

tiıı.... "":" ferdt olan menfaat Büyük aanayie dogruw yürümek laşma ki onu imzalamış olanla· yardım etmek tmkA.nı hasıl ol- Ukraynaya arşı Y k T yol açar • 
. ~ edlll , ry rın hepsi utanç duysa yeridir. muştur. bl göze alamaz. Zira, artı u-

1' r. e.lnız ferdi te olan memleketler için de mes. d bl nlk hava- Di~er taraftan Almanya, icap na haYzasının buğdayını kendi- Fakat gözle birlikte kalayı 
... ~lnı? Yoksa fertleri lekt birlikler iktısadt ve t..+ı-aı Bu anlaşma a r pa 6 k h d b •·-~+ "wu.. 11 ektedir ederse, oradakilerin de zararı- sine temin etmiş bulunuyor. c;:e en ve er parçasın a aş .... 

1ııı.::~ mdan_ bl_r_ araya zaruret 01--aJcJ-~-. TUrk .... ;.. sı sez m · hl JAk ~-· ' · ln fQ u..c ;ıı.nuc .,__ 1 td · k bt kt .A ·rupa Almanva önUmUzdekl bahara r a .._ a yaşa ...... n s cma genç h. ~ iki . ,,;,.il,.rtnf ve bn ıanavide çalr. Fakat, bugUn A man aresı na ol ara , cenu şar l - .; 
~ sı de tecrübe e. şan ışçırenw. -'tecı~ul:ı.'(!Cwl.IUUmıt • '-··'-·-·n ''tU•l'!lArrlP.kl Cek· aınt1!lld nııurını kuvvellendire· Leh\$tnha karşı harekete geçe- dikkatlerin mıhlndwclır. Son • 
~ esnat cemiyetleri, zamanı gelmfftlr, ler, anlaşmadan enel Çek lda· cektfr. Bu suretle .Almanya bU- blllr. çunkU, Albay 'Bek'ln Ce ra lılÖale anlatılan, haritada gös 
~ lıı 4Ie, Avrupada kor. Bu teşkil!tm prenaiplerf, tar. resi altında. bulunan Almanlar- yük bir lptfdal madde kaynağı koslovakya buhranı esnasmda terilen, resmi 7apılarak izah e-
'\..~ ~l ile asırlarca müd- zı: ve sistemi başka bir yazımızın dan daha azdır. bulacaktır. aldığı cephe onun etrafından dilen bir şeyle onun JcendJslntn 

irllkler hakiın oldu. mevzuu olacaktır. Bu ıurete bize, Jıudutıarın KAr ve zarar listesini bu su- bUtun dostlarını uzaklaştırmış- beyaz perded,e canlanışı, elbet. 
h k·ı harp etmeden de defişebilecefl retle tesbit ettikten sonra var· tır. Fakat şüphesiz Lehler, harp te bir olamaz. 

l. ve 1 dün akşam Ankaraya do .. ndu gösterilmiş oldu. Kan dökme- dığımız netice şudur: Münlh an. etmemek 1c;:ln .Almanların bir· Bir terblyeclnln eserinde gör 
L~~d den muvaffak olan Almanya, !aşması "idare etmek için par- çok taleplerini kabul edecek ve nıüştiim. Amerika ve İngiltere_ 
~' btıt~ evvel şehrimize l hakkında tetldkler yapan he • kan dökerek muzaffer olan <11- çala" umdeslnl tatbik etmiş o· Rusyaya yakınlık gösterecek- <lo birçok mektep filmleri yapıl 
tıı,9 lketklklerde bulu - yet de Deniz Ticaret Direktör. fer herhangi bir memleket ka- luyor. ••• lerdlr. makta imi~. Bunların değerin • 
«nll 'ak trsat, Maarif Ve. lUğUndekl mesaisine bugUn tek- dar makul hareket edecek gö- Litvanya gayet kolaylıkla, den hayranlıkla bahseden Fran 

~>, <1ö Şanıkı ekspresle rar devam edecektir. rUnmeyorsa da, bu gene bir ka- Her Hltler Mister Çember- gerek Almanyanın, gerek Le- sız, kendi memleketinde de bun 
lt '7 ntnllşlerdlr. zançtır. layn'le M. Daladye'ye, MUnlhte- lılstanın istifade edece~l bir larm meydana gctlrilmeslnl is-
b,l' ekıu HUsnu Çakır Orman Umum Müdürü Diğer blr kazanç daha var. ki mağ}(lblyetlerlnden sonra kurban olabllir. tiy'lrdu. şu baldo milli olmıyan 

~' 11:etınden evvel De • de Gitti Alman mllletl, liderlerfnln on kendilerine gelmeleri için vakit Diğer taraftan, Avrupanın en şeylerde o filmlerden l>lz de ıs • 
... ~tlll um MUdUrU Yusuf Orman Umum MUdUrU HUe. ları harbe ne kadar yakın bir bile bırakmadı. Alsas ve Lö- kendi halinde devletlerinden marhyabilJrfz. Müşteriler ~ğa-

'~~ltıı: K:r~şnıuş ve banka nU Yaman dUn akşam Ankara- n9~taya kadar sUrUkledlğlnl rendeki tahrlkA.tı ile Fransızla- birine: Danimarkaya karşı son lmca elbet kurdelelerin bahası 
~"lldtk a Ye ve 11 vapur ya dönmUştltr. gördüler. Onun için, Alman ra ne kadar yalnız olduklarını zamanlarda Alman matbuatın- cln. <lii~<>r. Yalnız kendimize alt 
~ l ~lrekt tahkikat hakkın- • • • hudutları lcine Sudetıl Alman- hatırlattı ve bu suretle, her ne da tehlikeli bir hUcum başlamış olan tnrlh filmleri Jçin de bizim 

ltı,l' tı tttıer vermiştir. Zıraat Vekilı Ankaraya ları almış olmalarından dolayı olursa olsun Almanya. ile bir tır. Mesel~, "Völklçer Bcobah- stüdyolarnnn da talışmalıdır. 
l~tıııa:erınde meşgul bu. Gitti sevinç duyacak yerde bir harp anhtşmaya varmak isteyen bazı tor" gazetesine göre, MUnth an- Bundan ıonra her mektebin 

hbll "ab 'Ve Maliye mUfet- Ziraat Vekili ,. .. uhlls Erkmen tehlikesine kadar sUrUklendik- Fransızların nUfuzunu artırdı. l . d Danimarka ~' " h .m aşmasın an sonra · birer kütüphanesi, lAboratunr. 
t, ta tan itibaren De- ile Emniyeti Umumiye MUdUrU lerl için iğbirar duyuyorlar. MUstemlekeden bahsederek da "Alman aleyhtarı cereyan lan olduğu gibi bir de film oda.-

~~kıa:;1tar calışmalara ŞükrU Sökmen SUer dUn ak - Mister Çemberlayn Her Hltle- de bir taraftan BüyUk Brltanya öyle tahrik edici bir hal almış- sı olmalıdır. 
ll:ı.eıtt r. Almanyada şamkl trenle Ankara.ya gitmiş. rln istediğinden fazlasını der- ile Don1lnyonları, diğer tar;ıf- ttr ki buna her tUrlU Yasıta ile 

e olan vapurlar !erdir. hal vererek, Hltler usulUnUn tan da BUyUk Brltanya He deniz bir nihayet vermek l!zımdır." HulAsa şu lld haber, terbiye 
ve okutma bakmımdan Ud müj

Maamafih polisin bu faaliyetleri 
neticesiz kalmıştır. 

Mısırdan Londraya 
gidenler 

Kahire, 5 .(A.A.) - Naşaşibi 

fırkası azasından be§ zat başla. 
rında Ragıp Bey Na.şaşibi oldu.. 
ğu halde bu sabah tayyare ile 
Londraya hareket etmiştir. 

Bu zevat, Londra konferansın. 
da Filistinin mutedil fırkalarını 
temsil edeceklerdir. 

Müftünün fırkası. mutedillerin 
bu şekilde temsil edilmelerine mu ı' 
arız olduğundan bu hidisenın 
yilksek Arap komitesinin konfe
ransa iştiraki meseleıinf ortaya 1 

atıp atmıyacağı suale eaY.an gö.. 
rlllmektedir, 1 

- Günlerin peşinden: -------------------.. -·. 
Tarih nasıl yazılıyor? 

Eski Arap müelliflerinden biri mukaddes tarihte milalU. 
uılar kadar Yahudiler ve Hıristiyanlar nezdinde de muhte

rem bir peygamber olarak tanınmış olan Hazreti abrahimin ka. 
rısı SAra'dan bahsederken ibu kadmı bir hilkat garibesi gibi gös. 
teri yor: Guya Hazreti !brahim yUz altmış yaşına girdiği zaman 
kansı $lri. doksan yaşına varmışmış. Bununla beraber o yaş. 
ta tazeliğill;i yine muhaf p.a etmiş. Adeta yirmi Y&§mda genç 
bir kızdan farkedilmezmiş. O kadar :ki o zamanın büyük bir bil. 
kümdan kendisine işık olmuş! Bu kral SAra'yı elde etmek 
için bir çok feda.karlrklarda bile bulunmuş imiş! 

Daha üç, beş sene evvel Zaro ağa isminde bir adamın yüz 
altmış yaşma kadar yaşadığını biliyoruz. Onun. için İbrahim 
peygamberin de bu yaşa kadar hayatta kalmasını. karısı sara
nın doksanlık bir kadın olmasını tabii buluyoruz. Fakat doksan 
yaşında bir kadmm zamanında istediği genç ve gilzel kızları 
alabilecek mevkide olan bir kralı teshir edebilmi! olmasına bir 
tilrlil akıl erdiremiyoruz. 

Tarihi hadiselerin bazan ne kadar başka iblr şekilde ya. 
zıldığını anlamak için bunu bir misal olarak alabiliriz.. 

Hasan Kumçayı 

Belclka da bu cihetten yana de gibi alklşla.nacak şeylerdir. 
pek emniyette değil, zira .Alman 
matbuatı ondan da Öpen'le Mal- Bak.ki Süha GEZGİN 
medl'yl lsteyorlar. 

Bununla beraber, A Yrupanın 1• 'lf d , 
s.lyast coğrafyasını tehdit eden ngı ere e seçım 

ne zaman 
bUtUn bu tehlikeler Nazl hUkn
metlnin kontrolU dahlllnde ol
mayan bir Amile dayanmakta.-
dl ki b d l iliz hUkCımet a- Londra, 5 (A.A.) - Niyuz Kro 

r u a ng 'kl te . .. B Çembe 
da 1 tutacakları siyaset- nı gaze sıne gore, • r. 

m arının 1 ·--~ · ·hini 1 ayn umWIU seçım tarı ge e. 
tir. cek teşrinievvel olarak tesbit eL 

BugUn Avrupada dikkate car- ·..+· 
mıil .. ır• 

pan en mUhim bir şey varsa o . 
da lngllterenin silA.hlanmasın- . ~aşvekıl, 0 zam~ ln~ilterenin 
dan Almanyanın duyduğu endi- silah ve tayyare ıtibarıyle Al • 

dl manyaya faik olduğunu, ticarl 
şe r. rönesans, bütün pasifik müdafaa 

SllAhlanma, tek başına olur- planlarının tamamen hazırlan. 
sa, harp doğurur. Fakat silA.h· mış olduğunu, zirai refahın iade. 
lanmaya bir de kUl .derecede sini ve harp halinde iaşenin te -
mcfkCıre taşıyan, azimli blr sl- mına· t h 1. lı b 1 d w a ıne a nmış u un ugu. 
yasct HAve olunursa, o zaman nu bildirec.~k vaziyette ola .. ığım 
bllAkis harbe mani olur. zannetmektedir. 

Tanıdığım en iyi görUş sahi- ============= 
bl kimselere nazaran, Almanya seneye kadar mevkllnl kaybe
önUmUzdekl sekiz ayn kadar, si- decektlr. Fakat, yazımın ba· 
!Ahların a~altılması için muza- şında. işaret ettiğim glbt, cok t
kerelere gırJşllmesi teklifinde leri giden tahminlerden cekln
bulunacak, Her Hltıer de iki mek l!zımdır, .,, 
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Böyle derken kılıcının ucuyla o--

nu dürtüyordu. 
tliko, bir türlü kadını bırakmak 

fstemiyordu. :tçinde garip bir mer 
hamet, sevgi ve şefkat vardı. Bu 
zavallı anne sanki kar.deşi ve san· 
ki sevgilisi idi. Onun yüzünü sil
mek, kuvvetli kolları arasına al
mak, teıelli etmek, kızını kurta· 
rıp kaı-§ısına r;etirmek: 

- tıte sevgili kızm Eliso •. De
mek iıtiyordu. 

- Hey.. Sana söyliiy.Ci'um .. 
Yokaa •• 

Koea haydut, bitkin bir halde 
sendeleye ıendeleye ayağa kalktı. kan bunu haykınyor gibi idi. Par 
Yüzünde derin atırap 5izgileri makları bu arzu için birbirine ıe
vardı. çiyor, kolu bir arzu ile belindeki 

Kara Halilin hiddetle parlayan hançerine gidiyordu. Evet, 1liko, 
korkunç bakiılan ile karşılaştı ve başrrun ucunda bir ölüm heykeli 
içi ürperdi. Büyük bir kabahat, gibi dikilmiş Kara Halili yere aer· 
günah işlemf }lere mahsus bir hisle mek için elini hançerine götür
ba§ınt yere eğdi. Fakat gözlen, mii§til. 
şimdi susmuş, göğsünü hafif, ha- Bir silah sesi ile yerinde aaraıl• 
fif inip kalkan kadına saplanmıştt.. dı. Yedi sekiz kişi Üzerlerine ge
İjte o vakit, damarlan yandı. Par· liyordu. Biri Pi§tovunu ateı et· 
makları hırsla gerildi. Ve dudak- miş, fakat isabot ettirmemijti. Ö· 
larından gayri ihtiyari şu dimle hürleri han-~rletini ellerine almış· 
do1dlldil: Iar. koşuyorlardı. Kaybedecek va-

- Allahım sen bana yar.dıtxı et. kit yoktu. Kaçmaya bile zaman 
- Ne oldun 1liko?.. kalmamııtı. Kara Halil, onları da-
- Bir gey yok sultanım.. ha geç gördü. İliko, kendini trii· 
- Ne sultanı be udaır. .. Sen ba· dafaa etmezse, bu azğzn Gürcü de-

na bayle tn1 arudıılık edecektin. likanlılann elinde parçalanacağmı 
~irat evvel ıöylediğln sözler ne anladı. Şimşek f.iltati ile kılrncma 
idi?.. sarılarak gerildi. nit' taraltan atı-

- Kadlfiın haline acıdım da.. na doğru geri geri giderken öbür 
- Ne, acıdın ttıi? .. Böyle der• taraftan yanı ba§ına gelmi§ adam· 

ktn gülünç oluyorsun tliko .. Acı- !ardan 'kendini korumak için kt!t· 
.ınak ne .demek., cını sallamaya başla.dı: 

11iko taınamiyle ayağa kalkmıı, - Yaklaşmayın ... 
dimdik duruyordu. niye bağırırken bir gencin kar 

Kara Halil: nını da yarmr§ti. 
- Haydi, dedi. Şu kadının gö- Kara Halil, haykırıyordu: 

beğine bir tekme indir.. - lliko, atina atla .• 
Haydut deli gibi: Fakat 11iko, kolay kolay atınıı 
- Ne .. Tekme mi?.. atlayamryıtcağmı anlamıştı. tanı 
Dire arkadagının yü.ıilne baktı. yanan bir aslttıt gibi böğUrerek 
Fakat Kara Halil, çelikleşmiş il%erine hücum etmekte olan Ciür-

bir heykel gibi duruy~rdu. Yüztin· cülere saldırdı. B!ti~ihi daha yere 
de her nf: pahasına olurııa olıun yıkti. Bir Uçilncüsünu tekmeler· 
kararını yaptırmak istiyenlete ken Kara Halil imdadına kot· 
rna.hsı.ıı blr clddlyet vardı. tu. Ceaur ha1dut. atını aaha kal-

- Sanı ıtsytUyoruıtı ıınıo.. 't.ıt dırmıhJ:ı!t elitıd• _,piıtov (iürcü~ 
;nent §li kadrnıti göğ!iürte itıdir \te lerin ilzeflne silamyôroU.Ha.nçe-
bana tadılt bir arkada§ olduğunu tini, 1likonun arkasından sapla· 
isbat et.. mak istiyen birini bir kurıunda 

Hayır, ltııto, buttu yapaıtiüd.I. cansız yere yıktı. Bu eımada Uiko 
Yapamıyacağını da anlıyotdu, Erı da atma blnmiıti. 
çetin milcadelelerlnde yanı batın· Dört nala uzakla§tılar. 
da götdülil ölümü unklaıtırmak, Biraz ıonra koltuklarında birer 
yemini onurı ağsından kapmak i- gen~ ltız taşıyan süvarilere yetiı· 
çin klıptkltr cibi çarpııan hay· mişlerdi. 
dut

1 
J3adi ondan da, ölümden de Kara Halil, Gürcü haydudun<: 

korkmuyordu. Bu kadın için, o- yaklaıtl: 
n1.tn önünde ölmek iıtiy.crdu. O- - iliko, aenin isin yanlış düşür. 
nun içln ölümü 'kucaklamaktan en tnüşüm. Beni affet .. 
büyilk :aevki duyacaktı. Kara Ha· - Hakkın var ... Ben de hata ct
lilden nefret ediyordu. Şu anda tim belki.. Ama emi~ olun dUşün· 

en büyük ve amanıu:ıı dü~manı Ka- meden yaptım. Benim bUtUn 2aa
ta Halildi. Uııerine atılıp yere yık~ fım kadınlaradır. Doğrusu y~ralı 

malt, ve aonra par)a parça etmek bir kadın, iş"kembemi de~se de kar 
hıntnı dı.ıyuyordu. Bı·nu yapacak· tı duramam .. 
tı. Kafası, kalbi, damarlarındaki - Ne ise artık onları unutalım. 

-14'-

Şimdi yapacağımız İJ bu esirleri 
doğru Potiye ıevketmektir, 

- Naııl eınrederaeniı .• 

- Sen de beraber gfttnek ister 
misin? .• 

11iko heyecanla cevap verdi: 

- Nasıl istemem .. 
Kara Halil bir müddet dUfün· 

dil. Sonra: 

- Yok, de~i sen benimle kal .. 
Bfıfm yapacak daha çok itimlz 

var.. Onları görelfm .. Arkada§la

nndan biri yanlarına 'katılsın .. 
Yardıttu otur .• 

I ... 

ları ıarı1dı, Elli Juta yetmit mu- - Tanınm ya .. Nerede o? .• 
haltı verillyordu, _.ı.t!ıte ıu .• 

Esir kızların !Üstleri ba§ları yır- iliko hisleri büyülenmit gibi 
tılmış, bazı?arırun yilzleri, kollarr heyecanla itaret edilen tarafa ibak
'kanamı§tı. tliko, ne yaptığını, he· tı. Kalm ~ir potur §alvar giydiril
rede olduğunu unutmuş gibi fdl. rniı, uıuns açları kafasına sarıldık 
Elbiseleri giydirirken gillUmsiyc• tan ıonra Yeniçeri külAhı geçiril· 
rek: mit genç bir kır, dalgın dalgm 6· 

- 0Uze1 kız ıenin adın ne?. nilne bakıyordu, 
Diye soruyordu. fUko r 
Bazıları cevap veriyor, bazdan - Eliso .. diye söylendi. 

hain hain yilrline bakıyordu. Yava~ yavaı ona doğru yaktaı· 
En güzel bir kıza ~ tı. Ba~ıru, zorla elbise giydirilmek 
- Senin adın Eliso mu?.. te olan bir kıza çevirerek: 
Diye sordu. - Eliso, hiç merak etme, ıeni 
Genç k.z, hayretle Uikonun 7n. kurtaracağım, annene ıötürece-

.ıilnc baktı ve: ğim .• 
- Hayır, dedi. Siz Eliı~yu ta· Dedi. 

nır mısınız? lliko, bu sözleri söylerken ter 

Tiflis y~fon.da ilk baskında elli 

genç kız kaçmlmııtr. Bir orman
lı!rta hepsine erkek elbiıeleri giy· 

dirildi. Baılarma Yeniçeri aarık· 

----------------------------, i~inde kabnıftı. Başını çevirir çe· 
vırme:ı, Kara Halilin abus çehre· 
si ile kar§ılaıtı. Esir tüçcarr, Ciilr· 

Tarihten bir yaprak: CÜ e§kiyasmdan yaman bir haydut 
olduğunu göstermigti. 1liko ilikle· .... -................ " ................... -. ............ _ ... 
rine kadar titredi. Fakat çabuk 

Bit ve Damat kendini topladı: 

!stanbulun seyyl'll' !atıcıları "bekar o<la.ları,, adı verilen 
hatilarda yatarlar. TabU .sıhht şartlara hiç riayet etmeden .. 
Esnaf Cemiyetleri, bu gibiler için yatacak yerler ha.zırlaya. 
cakmıs. ucuzca karmlarmı doj'Urmak içlıı de a§hancler açı 
J a caknuş. 

- Epey yorulduk, diye g!ililm· 
sedi. ka.dına erkek elbiııe&i giydir· 
:nenin ne kadar zor i1 olduğunu da 
şimdi anladım .• 

Kara Halil, ayni baktflarla Gür
cü eşkiyaaını süserek: 

- Öyledir, dedi. 
Bu havadis bana Rüstem Paıanm ' tJ\ehle,. fıkrasını ha. 

tırlattı. 

Rüstem Paşa. padişahın damadı oluyordu. Mihri Mah 
sultanla nişanlanıyordu. Paşayı çekemiyenlcr: 

: ~~t:m Paşa cüzam hastalığına ınüptel.i.dır. 

Tabii padişah telişa düştU: 
- Cüza m hastalığı nasrl belli olur!' 
Diye sordu. 
Doktorlar: 
- Eğer hastada kehle bulunursa. hasnı ue;uaır, yo~ 

cüz:ımlıdır dediler. 

Iliko, kafileden aynlan otuı ka· 
d.ır ıüvari ile Kara Halilin yanın
dan dönerken, yepyenl bir inaan 
hilviyetine bürünmüş gibi Jdi. O, 
nw .. 

nun kurtarmak istiyordu. _Fakat 
Kara Halilin teıkilitına henilı: ak· 
h ermemiııti. Bit aralık. Eli.oyu 
gönül rızası ile iıtemeyi diltündü. 
Hismetine mukabil para alacak 
değil mi idi, Ondan vazge~er: 

- .Bana yalnıs Rli.aoyu ver, der 

VAKl1 
ABO!l."E TARtfESI 

Jfemlekd JI 
lrinde Jı , 

Aylık Vj 155 
ızJ ' 3 ayhlr 260 • 

6 aylık .f75 ~ : 
1 yıllık GOO 18~ 

Tarlreden BaJkaD 
için ayde otuz kuru' dO 
Posta birliğine gtrroeyea 
•.Yd• yetmı, beşer kl1f1Jf 
medilir, 

Abone kaydını blldirfll 
tup ve telgraf ücretio~'-·" 
parasının posta veya ~ 
)'Ollama iJcreUni tdar• l 
zerir.e alır. 
Tüt-kluenin htr poıla lifi! 

VAKITa abone uaı::.
Adres değiştirme 

25 Luruştut• 

iLAN ücRET~ -
Ticaret illnlarınııı ,,ıı 

ıatırı ıondan itibaren 1~ 
falarında 40; iç sa1r•l~ ~ 
kuruş; dördüncü sı'l' 
ikinci ve üçüncüde s; • 
4; başlık yanı keanıeee 
dJr. 

Büyük, çok devarnlı.'1'! 
renkli ilan verenlere 1 
indirmeler yapılır. ResJSI 
rın santim - salın 30 k 

TİCARi MAHiYETTE Jı. 
KOÇUK l~ -

Bir defa 30, iki def•~~ 
defası cıs, dOrt del .. 1 J

0 
defası 100 kuruştur. 
Hin verenlerin bir dıf,,ı 
vadır. Dört satırı seçeli .ut 
fazla satırları be' kUJ1W"' 

sap edllir. 
lli:met kupona ·-• .M 

Hcak lldn larlf "' ,,,-
indirilir. ~ 
Vakıt hem do#rud•11 ~ 
;va kendi idare yerindek,t 
kara caddesinde v~ 
altında KEMALEDl>U"' 
İlAn Bürosu eliyle l~ 
eder. (Bironıın teltfO"'' 

nunun üzerine Mehmet Halife kcşf e memur ~dildi. 'Tarih 
bu h8.diseyi kaydederken şöyle der: 

"Ol dahi nazarı hakimane ile piraheninde (gömleğinde) 
bir kehlecik müşahede etmeğiiı rikabı hü.maywıa ar:ettikte 
müşarünileyh derakap Anadolu mansıbı ile tebcil kıhr.! p ... ,. 

di. ::/1 
( Devamt ı.ıar) ---------

Bu suretle gömleğinde bir bit bulunduğu için kuıtulan 
Rüstem Paşaya damatlık rütbesi do verilmiş.. 

Şair de: 

Oluncak bir kişinin bahtı kain t.ıu yor 
Bilıifhıda lcehle tlahi mu.n i.şi1te yarar, 
Demiş. 

.. Bl"G.)N SAKARYA SINEMASI--. 
iiii En rüze! yddız D O R O T H Y L A M O U Jt ,_. 
nh büyük muvaffakıyeti 

~- MANUELLJl 
tHJ Fnuaarzca aö.lü mükemm"ll Ye muhlefeld ftııo-
:~ lıaveten : MEKSİKA GECELERi , .. 
i' .: Holivudun ea büyül.c yıldızlan tanfandan ~ ,,-ı 
..: tamamen renkli ve eğlenceli film. Buaiin ~ 
:ı:ı ......... IC: .. ":all:ar.:• ..... d •t~L--- ba•'-• ~ • ::::::::::::g .. ::::. ......... :: en 1 .uanD ,-.. 11 ............................ -- -_ ·.~~ 

1vanrn ken.diıi de niçin, neye eüldüiil- tik1yet ettiği sualler aö~ ırtt'-Jıs"" ~: 

Karamazof Kardeşler 
öteki sanki bunu pek tabii buluyor· 

muı gibi hiç ~tiğini OC.Zmadan: 
- Ali! Eğer bir şey olursa. Mosko

vaya telgraf çekerek ı;ize bildiririz. 
İvan bir kere daha döndü. Fakat 

Srncrdiyalcov artık biraz evvelki fima
r .k ve küstah adam değildi. Hürımtle 
ellerini kavuşturmuş duruyor ve göz
leriyle de aaııkl: 

nü bilmiyor, kurulmuş bir makine aibi &aat sonra, ev sessizleşuııttL t1 I 
yürüyordu. bekleme ateş'i içinde bir a~~ .A' 

-7-
'kan dolaşıyor ve ara ıra, ,ıs d.,r 
rafı dinliyor, parolalı vurU~J j 
ia çahıryorau. ~J Yazan: Dostoyevski 

', 

Çe.frem Heklu Sübtl Ceqio - 87 tıwl•• 
- Bu işi becerirsen fena vurgun de-

ğil! . 
De.diğtni de biliyorum. Bu takdirde, 

nt dtin, ne de öteki kardejlerinizin ba
banızdan on para almaru..ıa ihtimal kal 
rnu. Çünkü Grcşinika evlenmeğe Tatt 

~ıursa, ancak efendiyi ıoymalc için ra· 
zı .olur. Babanız şayet bugün öllirse, 
her birinis, kırkar bin ruble alıranuz. 

Hatta o kadar hücuma uğrayan Dimit
ri bile .• Çünkü henüz vasiyetname ya
,phnamııtı:r. Aiabeyiniz bütün bunları 
biliyor i§te. 
İv~o yüzü kızarıp buruştu: 
- Peki ama, nisin benim Çermançi

yaya -&itmemi ı&rarla istiyorsun? Ne 
ıfbi bir ıdiifilndüğün var? ~ir ıey mi 
biliyorsun? Ben gidince burada neler 
olacak? 

Diye ıorau. Zavallı genç nefes nefe
se bir halde idi. 'Smerdiya'kov biç teti
lfni bozmadan ve dikkatle tvanr süze
relu 

- J!!vet, dedi, ben bu fikinleylm. 
fvan gözünU kan bUrUdt\fil halde, 

kendini nptetıneğe çalışarak: 
- Evet mi? •• 
Diye sordu .. 
- Bunu, si~ acıdığım için aöylüyo· 

rum. Sizin yerinizde olsaydım, her fe
yi bırakır kaçardım .•. Belaya uğramak
tansa ... 

İkisi de birkaç saniye sustular. 
lvan yerinden saçrayarak: kalktı: 
- Sen müthit bir ahmak ve tam bir 

kcpuesinl 
Dedi. Kapıya doğru yiirümek niye

tinde idi. Birdenbire durarak Smerdi
yakova döndü. İ§te o zaman garip bir 
hadise ile karpla§tlk. İvan du.daklannı 
ısınyordu. Upğın üstüne atılma'k ilze· 
re idi. Smerdiyakov bu hareketi vak
tinde görüp geri çekildi ve titredi. Fa
kat beklenen, umulan şey olmcı,dı. tvan 
tekrar kapıya doiruldu -ve kendisinin 

de şaıtığı bir sebeple Smerdiyakova: 
- Madem ki, bu "kadar ısrar ediyor

sun, o halde öğren iıte, ben, yarın Moe 
kovaya gidivorum. 

Dedi, 

-. Hepli bu kadar mı? .. Daha baı
ka bir söyliyeceğiniz yok mu? 

Diye soruyordu. lvan sebebini tayin 
edemediği bir ihtiyatla ~esini }'iibelte· 
rek bağırdı: 

- Çermançiyaya da baöer -gönderi· 
lemes mi? 

Up'k, e~ndisinin gözleri içine t.k
maktan vugeç~n: 

- O~ya da haber g&ıtlcrilebitir' e· 
lendim. 

- Yokta Motıkonyı ıu:ak mı bu1u· 
yorsun? Yol paraslla mı acıyorsun? 
~rmançiyaya git~kle mesele haUe
dilmi§ mi olacak. 

Smetdiyakov çirkin bir gülü,ıe ve 
titttk bİı' 'Sesle: 

- Evet, çok iyi bildiniz. 

Dedi ve hemen 'kaçmağa hazır, ür
kek bir tavır takındı. Fakat 1vanıı:ı 
kahkahalarla .ıülmeğe başladığını gö
rilnce §2§akaldı. Kapıyı geçtikten son· 
u da delikanlının kahkahaları 'kesilme· 
mi§ti. Yalnız, bu gülüşUn neşe ile de 
11iç bir a1ikası olmadığı meydanda idi. 

ZEKi ADAMLA KONUŞMAK 
BiR ZEVKTiR 

Salondan ıeçer1ı:en babasını gördü, 
ve uzaktan: 

- Odama ç •kıyorum.- Sizi Tahatsız 
edeeek değilim. Yarm görlişürtiz 1 

Diye seslendi. Görmemek için önü
ne bakıyordu. ivan bunu içinde duydu
ğu n~frctten ötürü yapmıştı. Fakat bu 
hali Fiyd~un dikkarindea kaçmach. 
tbtiyarm, mühim bazt şeyler için onun 
la 1tonuımala ihtiyacı varık Sesini ıdu
yu~a gafona çı~ı da bu yüzdendi. Bıa 
hoı kat"§tiayıım delikanlı tarafından an 
laJt!mayışı, Fi~ra -acaip göründU n 
oğ!u kayboluncaya kadat" alayh göz!Cf' .. 

Vakit epey ilerlediği ııaJd:,Of';ı 
lvan da uyuyamıyor,, dill;p'~ 
.Ancak saat ikiden ı;cnra ~ ,eııO ~ 
kile-bilmişti. Neler dütuııdil oO,- f 
da ıliyliyecek değiliz. %ate0 ~/ 
aa girmenin de srraıı geJıO e'f• ~ 
ra, onu şimdi düşiindil:eıı ~ ~ 
ıi bir fikir mamumesı de JiJ :;~ 
iç~odeki bulanık, ~~pb~ .. ~ ~ 
~lmde kıvranıyor gıbıydi· ~ ",,/ 
tından toprağın ka~i~·ııi1 ;'1~ 
guların 'kendisini büriıdii~oP 1',J, 
du. Yalnız, gece yarısına ğıf ~ ~ 
n lma.z bir coşkunlukla::,.,-~ ~ 
Smerdiyakovu yakal~>:- td'!. 'l. 
etmek isteğinin benJı~ ,oi ~~~ 
düfünii .anlıyordu. Niçin ~ 

·Y"f' nuz? .. Bunu o da bilııU ·jiıı' ; 
giren Smerdi- riften pddetle nefret ettı ; 

yordu. . ~~ 

le ac'kasmdan baktı. 

Tarn o sıra.da içeriye 
yaltova~ 

- Nesi ftT bunun: 

niye sorclu. 
- Bir §eye kızını§ olacak ama ne· 

ye? .. Orasıııı ancak Allab bilir. 
- Şeytan alsın onun k:zmasmı ... Ha 

di semaveri hazırla ve defol... Yeni bir 
haber y:::·:~ aıu ? 

Bunun arsasıtıdan, Smerdiya.kovun 

Bir iç .dalgaaı ııaıind~r 
0 

.-........ . 

tektcıı sonra, sonıUS bı ··tilJ' Afi. 
derin 'bir halsizliğiıı biJli ~ 
'kaplayarak. onu bir ;.nıı:ı
dürdttğünil anlıyordu. ~ 
birinden, bir şeyc!en ÖÇ ,... ..,,it 

boaaitmakistiyordu. sot'~jr1"' 



Bir Sivri Akıllının Maceraları: 

Abdülmecit devrinde 
-- zwwwı .... .. ....--.-. 

Saray entrikaları 
1
· 

Yazan : Asım Us 
, -29-
~~ Mustafa Naili Paşa 1 şanın bu çocukça hareketini sa -

ciye Nazırı Reşit Paşanın daret makamını elinden kaçırmış 
~.~ ~kraz için Parise adam olmanın neticesi gibi te\3-kki etti. 
~ nıeselesinden açılınca Tecavüze tecavüz ile mukabele 

~ \betin nıevkii de sarsılmış ol etmek elinde olduğu halde bu yo. 
:, ~'-ııaha doğru.su hükfunet için- l~ gitmedi .. ~~t~a. Paşa. aley • Ne var, Ne yok? 
df ~ lcuwet Reşit Paşada oldu hinde meclısı valada dava açtı • 11 

~ ....... ıtUstafa Naili Paşanın Sadrazam. Kıbrıslı Mehmet Pa. Y . F Cumhurrei-ı !ardan yalnız birinde kızıllık bu-
,,1 ~t . ikb 1 ·ki· d em ransız tY nıakammda kalması şaya gelince, o a me> ın e • K" Ol k? lunuyor. 

. a~ Olatnazdı. kalmak ve Reşit Paşa ile taraL Si un aca • Bu suretle katil ele geçiyor. 
d ~ ~ \>az!yet devlet ricali ara • tarlarmm tesirinden kurtulmak Fransız Cumhurreisi M. Leb · ta cak X 
~ eı._.k · al · · al dahild k dine mah- · · tih "'d Fakat, saç • an şuaın • ;~ b· ~ı olınıyan entrık ara ıçın y ruz e en . . rönün beş senelık ın ap mu • . ~ 
~~il' tahrik unsuru katmış o- sus bir parti. yap~ak teşebbüsile deti bu sene bitmektedir ve ye- d~ fark~en bu kızıllıgın sebe

ı~ \~ latıı. Bu entirikalardan en ev iktifa ~tmedı. Reşıt P~~ .asıl rine kimin seçileceği mevz~bahs bı ne? Nıhayet a~laşılı~o~ ki bu 
~ ~~1ltact.e eden Kaptanı Derya kuvvetı 1stanbulda lngılız sıya~ !maktadır. Bu arada meclis re. kızıllık, katilin, cınayetı ışleme. 

d: ı ~~~ lırehınet P~şa. old?'. Zi- :ıet~.temsil eden Lord Stra~ort ~i Herrio ile Fra~sanın d~vlet den. yani saçı oraya düşmeden -
10, 'lb.a Paşa ahvalın ıc~bıle ~a.. ıle ıyı anla.şvmrş o~~smdan ıba. adamlarından Pie.:Xı v~. Bwsson bir müddet evvel aspirin yutmuş 
,r ~ ll kanuna geçmek ıstemı • ret bulundugunu duşunere~ o ta. amzet olarak gosterıliyor. olmasından ileri gelmektedir. 
~ ariciye nezaretinde bu - rafta da vaziyetini tahkım. eL n 

·11 ~ lt SUretile işleri idare et . mek istedi. Bir gün İngiliz sefi- Şimdiki halde M. . Lebrön, --o-

', ~etcih ediyordu. !Kıbrıslı ri ile tertip ettiği bir mülruta.t es.. CumhUITeisliği devresıv_bittikten Fıstık U~le Beslenen 11~ ~ t l>a§a Reşit Paşaya ta • nasında Reşit Paşadan bahsede.. sonra Pariste çeki~ece~ ~part -
1 ~ Sı buıUnduğunu anlattı. Eğer rek dedi ki: manı kiralamış ve ıçe~~nnı ~azır~ Maymunlar 

'~ .... ıtustafa Naili Paşa yeri- - Ekselansınıza. Hariciye Na- lamıya başlamıştır. Bır mudd~ Londra Hayvanat Bahçesi mü. 
~ ~ ~~ olmuş bulunsaydı zırrmız Reşit Paşanın şahsı Pariste kaldıktan 50n:3' da, d~g. dürü Mister Boutenyer geçen 
~ ~ ~~ bir sözünü iki yap ve siyaseti hakkmda bir kaç söz duğu şehir o~an 'A!ersı'ye çekılc- gün halka, Bahçedeki hayvanlar 
, ~ gı kanaatini verdi. Fazla söylemek istiyorwn. Reşit Paşa.. ceği söylenmektedır. ve yaşayışları hakkında bir kon _ 
~ \ ~?rıslı Mehmet P~ Re~ nm hari~ siya:'e~ saltana.tı se- Bir cuınhurreisinin saraydan, ferans verdi. 
nl'b' ~ ile damat Mehmet Alı niyenin sıyasetıdir. Bu sıyaset h A apartman dairesine geçişi 

s.ıaı-ası:nda bir türlü teskine- haricl meselelerde İngiltere dev. ~:sı andıncı bir hadise sayı
l, ~lç~ett h~~eti biliyordu. O- leti fe~imesi ile birlikte .h~eket ~: ;u u:ususta 1906 da Emil Lu. 
1 P teı..,_~endisı sadaret makamı. etmektir. Rusya devletınm Os. . mhurreisliğinden çekil -
~~olsa bir gün bile Meh manlılık aleyhinde o~aya koydu. :::~ ec~air bir fıkra anlatırlar: 

~ l>llŞaıım tstanbulda otur ğu emeller memleketın her sınıf ıp . 
j, lntisaade edemiyeceğini halk tabakası arasında malWıı ol Lube saraydan apartmana gi -

r::: ()ll.\l nefyettireceğini yine muştur. 1ııgilterenin Rusyaya derken, yerine geçen y~ni cum • 
~ .. \rasrtasne Reşit Paşa - karşı saltanatı seniyeyi müdafaa hUITeisi Fallier onu evıne kadar 

:;;ıı bu~ kadar yetiştirdi. Ni edişi ilk defa vaki olmuyor, bun- götürmek istiyor. Lube itiraz e-
'a~ . §ek.ilde çevirdiği entri- dan dolayı padişahımız efendL diyor. Fakat Failler bırakmıyor. 
~:S~de nıaksadm.a da. na.il miz de İngilterenin minnettan. Nihayet, eski ve yeni cumhu:re· 
~aı.a.ın koltuğuna otur. dır. isleri beraber, apartmana gıdi • 

,)\t Şu ka.da.r var ki Hariciye Nazı. yorlar. 
~ \ .~darete geçinceye ka - rmıız Reşit Paşa İngilterenin 
'ıı-~ her tU .;- 1->--· .... ~-ırif:. - 'T'i",.lti ha.kkmdaki bu müzahe.. Kapıdan içeri girer girmez, es-
\ '\lhrı rlu çareye uaıı -vu. re~ sıJlseonrmr.ı. .H.1:::uu1 &o-lL.,.. .... •- ---~~; .:ı'""~n hir nefes a-
\~~k: slt Mehmet Paşa bir ke- seri imiş gibi gösteriyor. Hatta lıyor ve kansı.na: 
~~ h· aı:ııa oturunca tamamen ekselan.smızm hakkınız olan mu.. _ Oh! diyor. Nihayet kendi 

~ I' ~t:ı~danı olmuştu. ~amat vaffakıyet hisselerini de kendisi. evimizdeyiz! Şimdiden sonra her 
_, ~ dlırs 1 Paşayı nefyettırmek ne mal eder gibi tavırlar alıyor. kes gibi ay başında kirayı saya. 

iSJ ~\Uo ll.n, onu meclisi vükela- R~it Paşa bu tilrlü tavır ve ha. cağız ve sokakta ev sahibini gör
' ~ etmek_ ~ile istedi. reketleri ile memleketin en yük.. dü ~ .. m vakıt evvela o bana de
\~ il tle hancıye Nazırı Re. sek devlet ricalini kendisinden so ~en kendisine selam verece. 
'141İa e Rıbrıslı Mehmet Pa- ğutmuştur. Osmanlı devletinde v• 

1 
~lt 3.rasy açıldı. Reşit Paşa.dan başka hakiki İn- gım. --o--

. ~aş.a devletin en büyük giliz dostu olan devlet adamı Zikz k Giden lm~arator 
'tt- ~ısında bulunduğu yokmuş gibi bir zehaba düşmek a . : . 
~a ka.fasmı sadece mü • meleketimize ve milletimize kar- Eski AI:11an Ka~en Vilhelm 
~ ı .... et trıeseleler ile m~gul şı nankörlük olduktan ba~~a dün yazdıgımız ~b-~ 80 yaşına 

\~ ~tken yeniden birtakım İngiltereyi de memleketimızın bastı. Fakat bu gunu, H?l~da -
l' iltOdularla uğraşmağa sadakatinden beyhude §Upheye daki Doorn şatosun~a, ailesı ef -
~' aı Qlu.:vordu. Evvelce belli • düşürmek olur. öyle za.nnediyo. radı ile mütevazı bır halde ge. 
:\.' ~l>tst has:m.1 Damat Meh- rum ki zatı asilaneleri böyle bir çirdi . ~· .. . 
~'~~ ~8.§adan ibaret iken bu şüpheye düşmekten münezzeh bu.. Hatta, söylendigıne gore, eski 
'~"_.&tara Naili Paşa ile bera.- lunuyorsunuz. imperatorun bu yıldönü~ünde şa. 
\~ Kıbrıslı Mehmet Lord Stratfort - Pa.şa hazret.. todakiler §ampanya yerme şarap 

~ ~~bl'ıa da birleşmiş bulunuyor. !erinin bu sözlerinden vl~ ~ir içmişler ..•.. 
/'.. \ ~lt ırehnıet Ali Paşa ev- mana çıkaramıyorum. Hancıye Vilhelm ıçın yakın adamların • 
f \,"')ah. gizli '\Tasıtalarla Reşit Nazmnızm siyasetini tasvip edi- dan biri vaktile "zikzaklı adsm,, 
' ~,, ~herler gönderip onun yorsunuz. Yalnız şahsı hakkında demiş. Bugün bunu hatırlatan 

~~a ~ttnek yolunu tutmuşsa şikayetlerde bulunuyorsunuz. Bu bir Fransız muharriri şöyle di • 
'ı ~~ Sadrazam olduktan türlü şikayetlerle benim şahsan yor: v 

~ tic:t ~8.§anın hasmı olan alakam. ne olabilir? Reşit Paşa "Bu sözü ben de dogru bulu • 
~)ı h li ~le elele verdi. Reşit ile ara~a. mev~ut ol~ ~ahsi yorum. O, siyasetinde zikzak bir 
~ l~itı.~cıye nezaretinden at- dostluk münasebetmden ıstifade hat üzerinde giderdi. Korkunç 
~ ltl! aıtsı istikamette entri. ederek kendisine bazı vesayada bir harpten sonra, siyasetten çe-

\.' ~ "lerdi. bulunmam mı arzu ediliyor? kilişinde bile böyle hareket et -
~'\t hıı Slrada . . . • . Kıbrıslı Mehmet Paşa. - Re. miştir. 
~ita ~aut ıdi ki Gıntli şit Paşa Hariciye Nezaretinde "Prusya Almanyasında ana -

Hayvanat Bahçesi müdürünün 
söylediklerinden öğrendiğimize 

göre, orada yaşıyan hayvanların 
yiyeceği hakikaten lngiliz hUkCL 

metinin bütçesi için büyük bir 
masraf teşkil ediyor. Londra 

Hayvanat Bahçesindeki hayvan -
!arın bir senede yedikleri içtikleri 

bizim paramızla 100 bin lira ka • 
dar tutmaktadır. 

Buna hayret etmemek lazun. 
Çünkü, Hayvanat Bahçesindeki 

100 kiloluk bir goril var ki her 
P'İln vi'ı71PY"l'ı:> h!lınrı:ınm. yiyO()oği -

ni silip süpürüyor • .Morina Jsmin. 
deki bu gorile sabahlan, kahval
tı olarak büyük bir tencere yu -
Iaf çorbası, yine aynı bilyilklük. 

te bir kase ile içine yumurta ka· 
nştırıI:mış sütlü çay veriyorlar. 

Gorilin öğle yemeği bir kilo 
üzüm, bir kilo muz, yarnn kilo 

elma, bir alay soğan, domates, 
marul, havuç, şeker kamışıdır. 
Akşam yemeği olarak da tereyağ 
Iı ekmekle büyük bir kase çay, 
pirzola ve diğer birçok kuvvet 
verici şeyler yiyor. 

HALK OPERETi 
Bu akşam 9 da 

JfODERN KIZLAR 
< Büyük operet 3 perde 

Yazan: Mahmut Yesari 

TURAN TİYATROSU 
Ba akşam Halk gecesi 
Ertuğrul Sadi Tek ve 

arkadaşları 

AKTÖR KIN 
4 perde 1 tablo 

Doktor P.EYBEDEN Komedi 1 perde 
Localar 100 her yer 20 Paradi 10 ku· 
ruş. 8 Şubat çarşamba akşamı Hami. 
yet Yüccses ve arkadaşlan. 

S - YAKIT 6 ŞUBAT 1939 

1 Radyo ve Tiyatro 1 
Tiyatro: -- Mevsimin tik Telif Eseri 

"Bir misafir geldi,, 
Evvelki akşam, Şehir Tiyatrosu 

Tepelıaşı kısmında, bu mevsimin ilk 
telif piyesi oynandı. 

"Dir .Misafir Geldi,, ismini taşıyan 
piyes, geçen sene, edebiyat alemimize 
''Yakup ve ötekiler,, le parlak bir su
rette girmiş olan Celateltin Ezinenin 
kaleminden çıkmıştır. 

Piyesin ilk oynanışı, salonu müel· 
lifin dostları, telir eser meraklıları 
ile doldurmuştu ve tiyatroda, büyük 
akşamlara mahsus o derhal alaka ve 
heyecan veren hava varclı. 

Du alaka ve hc'!(ecan haksız değil· 
di ve cevapsız kalmadı. "Bir Mise. 
fir Geldi,. Şehir Tiyatrosunun sah
ne~ine, daha ilk akşamından, kola)• 
kolay gideceğe benzemiyen bir eser 
getirmiş gibidir. 

*** 
Teli! eserlerin en yüksek tercüme e 

serlere bir faikiyeti var: Aktör ile 
seyirci arasında mevcut olması Hl • 
zımgelen cereyanı çabuk temin etli. 
yor. 

"Bir :Misafir Geldi,, başlarken, bu 
cereyanı yakmakta bir an gecikti, fa
kat sonra "kontak., oldu ve yalnız 
ikinci perdenin son sahnesinde bir 
inkıta yaptı: Müellif cereyanı bir tL 
yatro darbesine feda etmişti. 

Osman gibi bir Alimin, günlerce 
beklediAi ve yedi dakikııdan fazla 
sürmiyecek olan küsuf esnasında, 
küsuf tarassudunu ve lıu iş için gel· 
miş birçok misafir alimleri bıraka • 
~n.k. s~Up karısını ıtraması cidden 
beklenflmiyen bir hAdJs~ fdl. 
Bunları söylerken, eserin mev:ı;uu

nu anlatmamı~ oldu~umu eörüyo _ 
rum. Sebebi, buna taraftar olmayışım 
dandır. Böylece hem piyesi görmeğe 
gidenleri peşin bilinen bir ma _ 
cera knrşısında bırakmamak, hem de 
bir nevi hikAye intihali yapmamak
tır. 

Mevzu üzerinde sadece şunu söyli_ 
.rcbilirim : 

Bu, bir ruh - hemşire bulamamış 
olmanın feryadıdır .. Riyaz hoca -
nın ağzından ç>kan "lise felsefesi.,, 
kafası ile yaşıyeıı Osmanın riyazi 
hissini veren hakikatleri, Belkisin 
bazu karşısında geçirdiği şehvet an· 
iarı ebedl teslisten başka bir şey de_ 
(ıildir. 

••• 
Şehir Tiyatrosunun bence bir ek

siAi var: "Umumi prova,, yapılmama 
sı .. Evvelki akşamki ilk temsil, umu. 
mt prova mahiyetinde olsaydı, bir • 
çok noksanlar düıeltilebilir ve oyun 
lam kıvamına girebilirdi. Ben, Se _ 
bir Tiyatrosu sahnesinde nice oyun
lar gördüm ki, ilk gQnleri fena, son. 
raları mükemmeldi. Bu sebepten, oy· 
nanış hakkında, burada, şlmdiJik bir 
şey söyllyecek değilim. 

Fikret Adli 

TÜRKİYE RADYO DtFOZYON 
POSTALARI 

Türkiye Raduosu • Ankara Radyosu 
DALGA UZUNLUGU: 

1039 m. 183 Kcs./120 Kw.; T. A. Q. 

19,7.J m. 15195 Kcs./20 Kw.; T, A. P, 
31,70 m. 9·105 Kcs./20 Kw. 

TÜRKİYE SAATİYLE 
5 • 2 - 39 - 11 - 2 • 39 

G • 2 _ 39 PAZARTESİ 

12,30 Proınram. 12,35 Türk m(l .. 

ziği - pi. 13 Memleket saat ayarı, a .. 
jans, meteoroloji haberleri. 13,10 • 14. 
Müzik (hafif uvertürler ve fanteziler: 
pi.). 18,30 Program. 18,35 Türk m~ 
ziği halk havaları. 19 Konuşma. 19. 
15 Türk müziği (Fasıl heyeti: Bes. 
tenigiır soba faslı). 20 Ajans, meteO'" 
roloji haberleri, ziraat borsası ,(ti .. 
yal). 20,15 Türk müziği (klasik prog. 
ram) : l - Osman Girayhan - Baya.. 
ti araban peşrevi. 2 - Sadullah ala 
- Bayati araban birinci beste. 3 -
Sadullah ağa - Bayati arnban ikinci 
besle. 4 - Sadullah ağa ~ Bayati a.. 
raban ağır semai. 5 - Reşat Erer: ~ 
Rcman taksimi. 6 - Arif bey - Mu.. 
hayyer şarkı: Humarı yok. 7 - Lemi 
- Bayati araban şarkı: Bakasız hüs. 
nün. 8 - Dede efendi - Bayati. Kar. 
şıdan '"ar güle güle. 9 - Lemi - Ba
yati araban şarkı: Çeşmanı o mehve-o 
şin. 10 - Mahmut Cclalettin paşa • 
Karcaar şarkı: Vahı mey'ısi. 11 - Sa 
dullnh ağa • Bayati araban: Yür1Uı: 
semai. 12 - Etem efendi - Bayati •· 
raban: Saz semaisi. 21 Memleket saat 
ayarı, konuşma. 21,15 Esham, tahvi· 
lat, kambiyon - nukut borsası {fiyat),. 
21,30 Müz.ik (Oda müziği): Piyano: 
Cemal Reşit. l{eman: Orhan Borar. 
Viola: 1zzet Albnyrak. Cello: EdJp 
Sezen. C. M. Von Veber - Pianolu ku. 
nrtet (Si bemol majör, opus 8). Alleıı
ro. Adagio ma non troppo. l\Ienuetto 
(Allegro). Finale (Presto). 22 Müzik 
(Küçük orkestra - Şer: Necip Aşkın)! 
t - Şubert • Moment müsikal (fa mf.ı 
nör, opus 94, N. 3). 2 - Nesvadba • 
Lorley şarkısı üzerine fantezi. 3 -
Nielsen • maskarade komik operasm.. 
d:ın İspanyol dansları. 4 - Lebar • 
Libellentanz operetinden potpuri. 5 
- Mozart • Re majör divertimenf(joo 
dan nıenüet dansı. 6 - Şumann • 4: 
üncü senfoninin romansL 7 - Del 
::\lichııli • Duselcr serenadı. S - Jo
h:ınn Slrauss - Şark hlkdyeleri. 2S 
Müzik (Cazband - pl). 23,45 • 2' Sod 
ajans haberleri ve y:ınnkf prognmı. 
7 • 2 - 39 SALI: , 

12,30 Program. 12,35 TQrk mtıd.. 
ği - pl. 13 Memleket saat ayan, ajan" 
melcoroloji haberleri. 13,10 - 14 Mil-o 
zik (Küçük orkestra - Sef: Necip~ 
kın). Varyete programı (Tangolar• 
valsler, fokstrotlar, saire) 18,30 proı. 
ram. 18,35 Müzik (Soli ve liederler • 
pl). 19 Konuşma (Türkiye postası)~ 
19,15 Türk müziği - (lncesas faslı: 

,''il, ıı~h.ln t~ sa~ kaldıkça kendisine tesir edecek neyi Bismark yaratmıştı. !mpe -
~\~ ~ aşadan aldıgı hiç bir nüfuz olamaz. On,a söyle.. ratorun ilk zikzak hareketi Bis • 
~ llla retıe sadarette? necek her söz bir kulağından gi- markı uzaklaştırmak, fakat on • 

Eğelenceli köşe: 

Hicazkdr). Safiye Tokayın iştiraki~ 
le. 20 Ajans, meteoroloji haberleri, 
ziraat borsası (fiyat). 20,15 Türk mtı. 
zlğl. Okuyanlar: Radife Neydik, Sa. 
dl Hoşses. Çalanlar: Vecihe, Reşa' 
Erer, Cevdet Koz:ın, K. N. Seyhun:. 
1 - Osman beyin seba peşrevi. 2 -
Dedenin - Gilş eyle gül bülbülleri. 1 
- Hüsnü efendi - Çok silrmedl. ' -
Aşık Mustafa - Bir esmere gönfil Terı 
dim. 5 - Reşat Erer • Keman taksi
mi. 6 - Sadettin Kaynak - Durup da 
bir bakışın. 7 - Said efendi - Şevk 
e!za saz semaisi. 8 - Sadettin Kar 
nak - Ela gözlerine kurban oldtılttım. 
9 - Sadettin Kaynak - Batan gün ka.. 
na benziyor. lO - Refik Fersan - Kıs 
bürün de şalına. 21 Memleket saat •• 
y:m. 21 Konuşma (Hukuk ilmi yaJ'" 
ma kurumu). 21,15 Esham, tahvillt, 
kambiyo - nukut borsası (fiyat). 21, 
30 Müzik (Radyo orkestrası • Şef: 

'I._ ~ . bıti.k:S:bep 0!an Reşıt rip öbür kulağından çıkar, gider. dan sonra yine onun siyasetini 

~ almagı tasar - Ekselans~ v~yeti izah ed~- tatbik ve inkişaf ettirmek oldu.,, 'ı--+---+-+--ı 
~ ~aili p . şimin sebebı Reşıt Paşanın Harı. --o- t ~ı--+-+--, 

~ ~da aşa Ue .~şıt ciye Nezaretinde daha fazla kal. 3 
~ ~ ll!tbıi komşu ıdiler. masmdaki mahzuru ifade etmek. Aspirin, Bir Katili 4 ~~~'h-ı~ bahçeleri bir tir. Zatı şahanenin Lord hazret- Ele Verdi 5 
hi~ :tttıı- · Mustafa Na- !erine nihayetsiz teveccühleri t 1 6 
~ t.tracaat ttiği inti Bir yerde bir cinaye o uyor. 

~ ~ du e • vardır. Bu maksatla Dolmabah. Katil meçhul. Polisin elinde yal- 7ı--ı--ı--ır--ı .... -t-
v lttt ~ b~ar.ı yıktırarak çeyi bir defacık ziyaretiniz blltUn ruz bır' sa" teli var. Fakat, kimin 8~1-1-ı-_,.._ 
~~ l..

0 

çesine tecavUz müşkill!tı izaleye kafi gelir. :.- 9 
~ "Q bı saçı olduğunu da kat'i olarak ı----
~ .~tbı~ltanı planı bir gece (Devamı var) söylemiye imkan yok. ÇUnkU şüp tO 

"il~,.._. edildi. he edilen üç kişi var, UçUnün de 
\ '"l'. tıı. til SOLDAN SACA: ~~ ~ai}ı l>a~u olan Giritli saÇı bu saça uyuyor. Acaba ka 1 - Asri Karagöz-Bir peygamber 

~l>tı ~lt it>t 8.Şa bu tarzı ha- bunlardan hangisi? 2 - Nağara .. Ek, 3 - Hikdye • Şiip_ 
scı~ l'ılq_ ll tdat olduğunu far- v AKUT' a Bunun üzerine saçı x şuaı ile he, 4 -Zamanın taksimatından - Son 
~ lı.~ ll tal'?;r hareket ile a n-. ""ne muayene ediyorlar. Saçta hafif 5 - Nota, 6 ~ Bir emir .. Rimyevt 

b. 'U. ~§it Paşanın ma.. · IW"""' bir kızıllık görülüyor. Sonra, o bir madde, 7 - Bir içki - Bir mabut, 
"1t .,... 1l'rnağa çalışıyor 0 ft U iri) lYJ Z şüphe ettikleri üç kişinin de sa. 8 - Hafif değil - Tesadür, 9 - Fidan 

~a.~a... çını X .§uamdan geçiriyorlar. On · Fransada bir şehir ismi, 10 - En 
J'.iustara Naili Pa- ı beyaz. 

1 - Evet - Yuva. 2 -Bir Rus is_ 
mi - Kfune, 3 - İnsan • Bir kadın is 
mi, 4 - Namaza davet _ Ekin bıçağı, 
5 - Dil, 6 - Beyaz • Kale, 7 - Ce_ 
fa-İklısat, 8- Yardım- Bir emlr, 
9 - 365 sün .. Şerik, 10 ..- Bir hay
van • Bir nehir. 

Dünkü Bilmecemizin 
Halledilmit Şekli 

SOLDAN SAGA: 

1 - Daladye. 2 - İzale, itfa. 3 -
Zer, ravi. • - Bremen, ün. 5 - Eba
enced. 6 - Gardenbar. 7 - İya, ya, 
zem. 8 - Cirit, ita. 9 - Rakı, ekli. 
10 - Anahtar, iL 

YUKARIDAN AŞAGI: 
1 - Dizbağı, ra. 2 - Azerbaycan. 

3 - L:ı re, Raika. 4 - Al, med, nb. 
5 - Derebeyi. 6 - Ananat. 7 -Yiv, 
eb~ er. 8 - Eti, nazik. 9 - Ücretli. 
10 - Ilazne, mail. 

Praetorius) 1 - Fr. Barsanti: Con
serto grosso trompet, iki obuva, tem. 
bal ve yaylı sazlar için, op. 3, Nr. 10, 
Re majör. Adagio - Allegro, Larso, 
Allegro, Andantino, Allegro. 2 -1oh. 
Christ. Bach: Senfoni op. 9, Tempo 
di menuetto. 3 - N. Miaskovskl: Con 
certio Jirico, op. 32, Nr. 3, MaJllr. 
Allegretto, Andante monotono, Allel" 
ro g!ocoso. 22,15 Müzik (Saksafon ao
loları: Nihat Esengin tarafından)._ 22, 
45 Müzik (dans pilAklan). 23,45. 2' 
Son :ıjans haberleri ve yarınki prog
ram. 



Cenubi Amerika Sporu ~it:letDzm 
....................................... -···-·--·---·-·------

''Arjantin-Brezilya 
nıuharebesi,, 

Kır koşusu 
Dün Şişlide 3000 metre üzerine ya 

İstanbul Atletizm Monitörlüğü tarafından tertip edilen. 
arası kros müsabakası kalabalık bir atlet grupunun i~ti 
dün Şişlide 3000 metre üzerinde yapıldı. Baştan başa he iki fut bol takımı arasındaki milli 

karşılaşmalar nasıl geçti?. 
geçer. bu krosun teknik neticeleri şunlardır: 

Ferdi birincilik: 
1 Abdullah Haydarpaşa L. 
2 Ahmet Sanat M. 
Habip İstanbul L. 

1ngilttre futbolu ıiyarında fakat 
ondan daha cazip olan Cenubi A
merika futbolundan ve futbclcu
larından bu sütunlarda epey bah
setmiftik. Ve bunların içinde de 
Uruguay ve Arjantini, bilhassa i
kincisinin son zamanlarda çok te
rakki ettiğini ve Avrupada yakın 
lbir §Öhrete sahip Brezilyaya. kat
kat faik olduklarını da yazmıştık. 
Lik ıampiyonalarım bitirdikten 
sonra kendi aralarında her sene 
tekrar edilen milli -takımlar karşı
laımasına da geçenlerde başlan
mıştır. 

Oradaki arkadaşımızdan munta
zaman mektuplar aldıkça entere
&an haberleri ve hazan da resimli 
tafsilatı sevgili okuyucularımıza 

takdim ediyoruz. İlk maçların ne
ticelerini biliyorsunuz. 

Yalnız şurasını bildireyim ki, 
''Roka kupası,, tesmiye edilen bu 
müsabakalar.da milli takımlar iki
ıer kere çarpışmak mecburiyetin
dedirler. Yani bizim milli küme
de olduğu gibi Cumart~i ve Pa
zar üstüste değilse de ayni hafta 
içinde iki milli temas .• 

İşte bu maçlardan en mühim· 
mi - zira Brezilyalılar kendile
rini Uruguaydan üıtün ıörmeye 
baıladılar - Arjantin - Brezilya 
kar§ılaımaları idi. Bunlardan il
kinde Arjantin, Lconidas ve arka
daşlarını umulmadık bir netice ile 
5 - 1 yeniverdiler. !kinci maç ise 
2 - 2 devam eder1cen son dakika
da hakemin Brezilya lehine ver
diği penaltıya itiraz eden Arjan· 
tinlilerin sahayı terketmesi ve aha 
linin oyunculara hücuma kalkma· 
~iyle oyun neticesiz kalmıştır. Her 
iki maçta da bulunmuş olan arka
da§ımızın tafsiHitlı mektubunda 
bu son maçın tekrar edileceği 

haber verilmektedir. Bakalım ne 
olacak? 

Şimdi maçalrı anlatalım: 
"Riyo de Haneyro ! .. - Brezil

yalılar Janeyro demiyorlar - .. 
Hava, İstanbul ağust-;sunu .değilse 

"t!ant1'for Morcno 

Yazan: Muvakkar ~kırem TalOı 
bile Mayıs ortalarını hatırlatıyor. jantinin baskısına giriverdiler. Ve 

santrfor Moreno'nun attığı yeni 
iki golle bu çok güzel maç niha
yet bulmuş oldu. 

Biz ne ilave edelim?. Nuri Bo· 

sutun, Adnan Akının, Feridun Kı 

l cm icrayi hüküm edecekleri me:n 
teket doğrusu! .. 

Muvakkar Ekrem TALU 

4 Gazi Haydarpaşa L. 
5 Vladimir Rober Kolej 
6 Necmi Deniz Lisesi 
Takım itibarne vaziyet~ 

1 Haydarpaşa Lisesi 
2 Robcr Kolej 
3 lstanbul Lisesi 
4 Deniz Lisesi 

İki gündenberi ''Kahve paytah
tı., ndayım. Bilhassa bu mühim 
iki maç için geldim. Başka hiçbir 
hususi işim yok. Saat altıya geli
yor. Burada, bütün Amerikada 
müsabakalar geç saatte. Zira se
kizlere kadar karanlık olmak bil
miyor. Otobüs ve tramvay bulmak 
imkan haricinde. Dopdolu. Bura
nın hususiyeti olan tek atlı taksi 
arabalarından birine atlayıp saha
yı\ geldim. Biletimi sabahtan şeh
rin içinde bir dükkandan aldım. 

- Biletler, tayyare bileti gibi 
dükkanlar.da, hatta sokaklarda sa 
tılıyor. - Stadda benim görü~üm 
elli bin insan var. Hani kadınlar 
hamamı derler ya .. Burada erkek
ler Mstırıyor azizim .. Ne gürültü, 
ne gürilltü? .. 

Arjantin, dediğim gibi mükem
mel bir maç çıkardı. For hattı, Av 
rupanın her hangi bir milli takı
mından çok yüksek kalitede idi. 

Gayro'ffedereuerr arasnnda - - - - _ .. -
Pera ve Şişli mağlU 

Galataspor Bozkurdu 2 - 1 yendi 

Sahaya, bizde ıelduğu gibi, ev
vela bölük bölük belleri ailahh ve 
omuzları tüfekli birer kafile çık
tı. Bunlar polis midir? Asker mi
dir? Anlamıyorum. Bağıra çağıra 
köşe tuttular, mevzi aldılar. Sa
tıcıların yaygaraları, feryatları a
daıru kah eğlen.diriyor, kah sıkı
yor. Hele Matmutpaşa gibi tem
poyla fıstık satışları var, ömür 1 .. 
Uf olsun diye ben de alıp 2eve· 
Jemcye başladrm. Ma~a hazırlı1c 
arttı. Etraftan koşu§malar, telaşlı 
görülüyor. Derken evvela mavi -
beyaz çizgili takım alkışlar ara
sında çıktılar .. Bunlar Arjantin .. 
Ne olsa hemşehriliğim var .. Ben 
de alkışladım. Yanımda Ömer Be
sime benziyen biri fena fena bak· 
tı. Beni Vildan Aşire mi benzetti 
nedir?!. Derken hemen sonra düz 
yeşil formalariyle göğüslerinde 
sarı işaretelr taşıyan bir sürü A
rap - Aman Naci Sa.dullah alın· 
masın ! - k.-;~a koşa çı'kıp ahaliyi 
selamladı. Taksim tribünleri olsa 
çoktan yıkılırdı. Ne şamata Yarab 
bi ! Hakem, Ahmet Adem gibi sa· 
çından tırnağına kadar siyahlar i· 
çinde ama, i§aretlerinde ve bakış
larında onun kadar celallı değil!. 

Arjantin milli takımtnm meşhur 
müdafii Suarcz 

Müdafaa da eski kurt ve takım 
kaptanı Suarezin üstat idaresiyle 
takımı iyi tuttu. 

Brezilyaya gelince, içlerinde bir 
çok tanınmış yaman elemanların 
bulunmasına rağmen hiç iyi bir 
tesir bırakmadı. Hele meıhur ka
lecileri Batataes sadece sıfırdı.,, 

ikinci -bir mektupta diğer maç 
hakkında kısaca şöyle deniyor: 

''Arjantin yine hakim başladı. 

Gayrifedere klüpler arasında rahlar ikinci takımlarını çıkardı. 
raksim stadında yapılmakta o - lar. 
lan müsabakalara diln sabah ta Arnavutköy hücumiyle başlı _ 

devam edildi. yan ve onların tazyikiyle devam 
Bozkurt ve Kurtuluş B takım. eden oyun bu cereyanını bozma

ları maçı 1-1 beraberlikle bitti. 

Galataıpor · Bozkurt 
Birinci takımlar arasında ilk 

müsabaka Galatasporla Bozkurt 
arasında idi, Şazi Tezcanm ha. 
kemliği ile yapılan bu müsabaka 
ya takımlar şu şekilde çıktılar: 

Galataspor: H ii.se-ı,Jin, - M ıt -
za/fer, Yorgo - Petro, AngeJi, 
Petro - Dimitri, Nino, Yorgo, 
C!.f11l _ _,;,:ı;,_ 'T..: .... -

Bozkıtrt: Sa1is - Altiettin, Şa. 
fak - Anjen, Cambaz, Hofman 
- Nardea, Refii, Maya, Kadri, 
Jıya. 

dı ve bunun semeresini Arn.a.vut.. 

köy solaçıklarımn yaptığı bir gol 
le kazandı. Bu gol Perayı biraz 

gayrete getirdi ise de. parlıyan 
gayretlerini Arnn\-utköylülcr ça. 
buk söndürdüler. Ortadan santr. 

Bu müsabakanın ilk kısmı kar. 
şılıklı hücumla fakat kuvvetsiz o
larak geçti. Bu devrede Galata. 
sporlu Mehmet kolu üstüne dü. 
şerek bileği kırıldı. İkinci devre. 
de rüzgarı arkalarına alan Gala. 
tasporlular hakim oyun çıkar?ı
lar ve ilk dakikalarda Stefaru • At11aı•1ıf7:i:y takımumı merl•cz 
di:t ilk golü 15 inci dakikada da muavini Kıi?ntran 
Dimitri ikinci sayıyı kaydetti. 

Bozkurt devrenin sonlarına 
doğru frikikten yegane golünü 
attı ve maç ta böylece 2-1 Gala
tasporun lehine bitti. 

Kurtuluş · Şişli 

Tenis 
Paris, (A.A.) - Fransa kapa. 

lı kort tenis şampiyonsında tek. 
ler arasında Alman Menzel'le 
genç Fransız tenisçisi Polizza. fi. 
nale kalmıştır. 

Birinci takımlar arasında yapı 
lacağı ilan edilen bu müs~ba~a. 
ya Şişlililer ikinci eki~lerıl~ ış. 
tirak ettiler ve kuvvetlı rakıple- Karşılaşmaların neticeleri şun-
ri karşısında sönük bir oyun çı_ lardır: 

haflarının idare ettiği 11e ,t. 
vazifesini gördüğü hücuıxıl 
ribirlerini kovalarken bU 
dan birinde sağiçleri ikin~~ 
de çıkardı. Gogonun attığı. 
cidden çok güzel ve nefisti· 
re bu minval üzere niha)'e 
İknci devrede Peranın bİ~ 
yapmak istediği anlaşılıY 
ma bugün hakikaten iyi 0~ 
Arna vutköylüler baskılar~,! 
ci devrede de artırdılar. sı 

tı, Pera ycı.rı sahasın.a 
0 

oyunu aınıak için gerıde 
xgr y fütf 'ttaf·hattniin 1ıib 
müdafi lbrahimin temiz ~ıı 
lu vuruşlarile Pera yarı s~ 
intikal ediyor. Takımı~ 
tşindeki isabet, ve pasl ııJCİ 
lişindeki temizlikle ll ~ 
çok fazla muvaffak ~1~.n uıı 
da bugün Arnavutkoyu.n rU1' 
:lığı muvaffakıyette bü~ . dt 
· A tk.. taz"'il'1 

dır. rmı.vu oy " 1n 
ederken Gogo üçüncü g~eti# 
kardı. Bu gol diğer go~.11 
ikisinden de güzeldi. '(Jçıı r,e 
den sonra artık oyunun 
belli oldu. 

• bOŞS 
Bütiln ga}Tetıerı . }l!lt 

Perahlar biraz da kend1 dıı 
:gaı" mn kurbanı oldular. ıe t 

rı iki penaltı cezasını go i1' 
edemediler. Bu suretle ıceıı 
kazanmaları ica pede:1ap 
dbi açık bir farkla uıag 
lar. .. te.~ 

Galip Arna,,.-utkoY. ~ 
maça şu kadro ile ~tirJ 

Oyun b2.§ladı. Aman Allah 1 Ne 
sürat! .. Arjantin duman attırıyor. 
Bütün toplara hakimler .. Manevra 
kabiliyetleri hayret e.dilecek sürat 
ve ustalıkta .. Bilhassa forvet sağ
dan sola şaheser ... Bu, harika hat, 
sağdan itibaren: 

Rodolfi, Garçya, Moren~. Ma
santanyo, Peuçe11e'den müteşek· 
kil. Fevkalade bir futbol oynuyor 
lar. Brezilyalılar?.. Hani dünya 
şampiyonasında çok iyi tesir bıra
kan yıldızlar, ne alemde ya?.. Hiç! 
Ne yapacaklar? .. Yalnız seyirci! .. 
Bu devrede Arjantin o .derecede 
üstünd:iler ki kaleye yalnız bir de
fa top gelebildi. Bunlar da mü'kcm 
mel bir müdafaa kurmuşlardı. Haf 
hattı tam manasiyle enfes bir şe
ıcilde çalışıyordu. 

Fakat ilk golü Leonidas seyirci· 
lerin dehşetli al'kışları arasında Ar 
jantin kalesine sokmuş oldu. Bun
dan yılmıyan mavi - beyazlılar 
birbiri arkasına iki gol çıkarıver
diler. !kinci devre başlarken her
kes ümidini kaybetmiş ve mağlU· 
biyeti kabul etmiş 6örünüyordu. 

Maçın bitmesine beş dakika ka
la Brezilya sağaçığı Fikretvari 
bir vücut çalımiyle meşhur Sua
rezi atlatıp beraberlik sayısını 

yaptı. 

kararak 2--0 mağlup oldular. 

Arnavutköy- Pera 
Gayrifcderelcr arasındaki son 

müsabaka Amavutköy - Pcra 
maçı idi. Bu müsabakaya da Pe-

Polizza, Henkeli' 8-6. 10-8, 
6-3, Menzel Bowden'i (Birleşik 

Amerika) yı 9 7, 6-3, 6-2 
mağlüp etmiştir. 

ti: ,.ah~ 
Bo.crtancwfflıı - fb ro~· 

ha1a1;i - Miçe7..i. Kam• ıı. 
- Pcııuleli, Niko, Jlaro 
lstavro. 

Bugün her zamandan daha form 
da bulduğum hücumcular da iste
dikleri gibi hareket edecek kadar 
serbest ve rahat işliyorlardı. Bre· 
zilya haf hatt mn bozuk taktiki yü 
zünden yedikleri üçer go11e haf
taym 3 _ o aleyhlerinde kapandı . 

ikinci kısımda biraz yavaşlayan 
ihenfYe 'kendilerini daha iyi uydu
ran '~Karyoka,, lılar meşhur Leo
niAu'uı gayretiyle mukabil hücu· 
ma geçebildilcrse de Romeo'nu.n 
ayağiyle anc::ık bir tek gol atabıl
dilcr ve hemen sonra tekrar Ar· 

Halk sevinçten çılgına dönmüş-
tü. işte a&ıl müessif hadise bun
dan sonra koptu. Oyunun ıbitmc· 
sine iki dakika varken hakem Ar
jantin kalesine penaltıyı ve.rı:ıez 
mi? .. Arjantin oyuncuları ıtıraz 

ettiler. Halk bağırıyordu. Hakeır 
a.damakıllı ıslatıldı. Ahali sahaya 
hücum edip Arjantinlileri dövme
ye başladılar. Polis nümayi§çile
rin üzerine tulumba ile su sıktı, 
para etmedi. Nihayet ağlatıcı gaz 

yaymaya başla.dılar. 
Gözlerime mendil tutarak bu 

·•muharebe,, den kendimi dar dı
şarı attım. Maç nt'.cesiz kalmıştır. 

tşte böyle!.. . . 
Burada iyi futbol, fakat çırkır 

:ıeyir maalesef bunca emeğe rağ
-nen devaın edip gidiyor. Se15m-

lar.,, 

-.. 
.. 

-. ...... 
•• 



Nuri Bosut 
:r eıkilatta Vazife 

Alacak 

f Lik Maçlarının En Mühim Karştlaşmasında 

Beşiktaş Veçaııı T-Oma«/Upetti ~F~:;~g~:~:~ J I °3 'tj 
1 

Addedildi 
Bilhassa ilk devreyi baştan sona kadar hakim oynıyan Vefalılar yaka- FikstürmucibinceKadıköy11ta 

d 1 1 d 1 dmda yapılması icap eden dünkil ladıkları fırsatlardan istifade edememeleri yüzün en mağ Op o u ar !stanbulspor-Fenerbahçemaçı 
Nihayete ermek üzere ola.Ilı fut

bol lik müsabakalarının bu haf. 
taki karşılaşmaları içinde en mü. 
himmi Beşik taşla Vefa takımları 
arasındaki maçtı. 

dan sonra Vefanın gayretli hU • 
cumlarile ikinci dakikadan son. 
ra Beşiktaş nısıf sahasında oy • 
nanmağa. başladı. Dördüncü da
kikada yeşil • beyazlılar ilk kor. 
neri kazandılarsa da bundan istL 
fade edemediler. 

li ile karşı karşıya kalan Abdüş 
topu havalandırdı. 

yapJlamamıştır. Buna da sebep 
ne kaleciyle karşı karşıya ~al~ı. mallım karar yüzünden zayıf dü. 
Fakat bu defa da topu kalenın iıs- şen lst b 1 1 1 ·· 

Şeref stadında yapı'lan bu mü. 
sabaka, !havanın da güz.el ve gü. 

Nur· B t .neşli olması yüzünden iki bin ka-
ı osu d . . 

~h ar seyırcı toplamıştı. 
~lilllfzin tanınmış hakemle- Topkapı ile Beykoz arasında 

Her an ziyadeleşen Vefa tazyi
ki 12 inci dakikada mühim bir 
fırsat doğurdu. Fakat.Mehmet A. 

On yedinci dakikada ofsaydla 
biten bir tek siyah • beyaz hücu. 
mu mUstesna, top Vefalılarm a
yağında dolaşıyor fakat Abdüşle 
Mehmedin çok fena oynamaları 
yüzünden bir türlil netice alına • 
mıyordu. Nitekim 26 ncı dakika. 
da Abd~ Hil8nilyU de atlattı. yi. 

. . .. an u spor u arın son gun. 
tünden avuta gönderdı. Musaba.! !erde verilen yeni bir emirle de 
ka bir hayli süratli fakat iki ta. hem talebe b d ı . ı em e memur o an 
rafın da sallapatı oyun,uyla zevk. üç oyuncularını ve iki hakem e• 
s~ bir şekild~ geçiyordu. Devre lemanlannı takıma koyamadık .. 
boylece 0-0 bıtti. Jarı içindir 

1K1Nct HAFTAYIM Lik maç;nr oynıyamıyan Fe • 
İkinci kısıma rüzgarı arkala • :nerJiler Kızıltoprak Halkevi ta • 

rma alarak başlayan Beşiktaşlı • kımiyle hususi bir kariJlaşma 
lar bu de\Tede oyunu mütevazin yaptılar ve dörde karşı beş golle 
bir şekle soktular. Hele onuncu mağlöp oldular. 

~ ~l ~Uri Bosutun Beden Ter. yapılan müsabakadan sonra ev • 
«. bfr 'trınunı Müdürlüğü emrin. vela siyah beyazlılar onları müte. 
~d "llzjfeye tayin edileceğini akip te Vefa onbiri taraftarları. 
~: nm alkışları arasında. sahaya gel 

~ lıat Bosutun yeni memuriye- diler. Saat ilçil on geçe Suphi Ba
>ı. 1tı kında deveran eden iki şa. turun hakemliği altında ba§lanan 
~"cuttur ki bunlardan biri bu müsabakaya taknnlar ııu şe. 

1tı ley?1n Bursa Beden Terbi. kilde çıktılar: . 
~ UdürlüğUne tayini, diğeri BefiktCI§: Mehmet Ali - Tacı, 

'1nfun en 'I'erbiyesi İstanbul mU Hü.mü - B'ü.Teyin, Bülent, Fey. 'h de kurulacak olan müşa. zi - Ha']Jati, Rıdvan. Suldur, Şa. 
~ e:veu azaltğtdır. hap, Şeref. 
~el'denberi spor işlerile a. Vefa: Azat - Vahit, Saim~ 
~ lirt buiunan Nuri Bosutun Sefer, LUtfi, Süleyman - Necıp, 

.. "llzjfeden hangisine geti.. AbcW.ş, Şükrü. Mehmet, Garo. 
henuz nıaltlm değildir. Oyun bir iki karşılrklı hilcu.m• Vefa l«ılecüinin bir kurla,,,,. 

Q Galatasaray 9 - Hilôl 1 
' 1at•saray takımında Saraflm Ue Cemli fevkalAde 

gUzel bir oyun çıkardılar 
'J'L_ >': Oıman - ~dnan, Lutli - Mu1a,I Hilil: Murat - Akil, Muammer - Cevdet, Zey· 
--.._ - Necdet, Süleymm, Cemil, SaWıat ne1, M...ıim - Lutfi, Niko, Hakkı, Muıtafa, 

tin, Sarafim. Rüıtem.. 

"~«UıtaQ4 i,tcıpııan yegane 
C.."' ... Gaıata8ara.y'la HiZ<il 
.~~' arasında idi 

Orı latay takımında Boduri 

H<Mflm: Tanlc O~n 
~Ulu• E ,. o ... a.fiu.>r;; ılcrin\c nin yllph~~ h .. vulu \\a1'-.n })4n&ltı 

ile cesalandttdı. Bundan fıtifllfle 
eden Hakkı ıeref sarıımı yaptı ve 
oyun GaJatasarayın ~ - 1 gibi açık 
bir sayı farkiyle neticelendi. 

Voleybol Maçlan 
Beyoğlu halkevi tarafından ter 

tip edllmiı olan voleybol mlli!a. • 
bakalarma dün de evin aalonun
da devam edilmiıtir. Alman ne. 
ticeler fUD}ardır: 

'OçUncU kata.goride: Akınspor 
Halıcıoğlunu yenmiftir. 

lkinci katagoride; Galatasaray 
Eyübe, yliksek muallim mektebi 
takımı da. ~likkola mağU~p ol • 
dwar. 

Birincl ka~rf k~asm 
da i1e; ltalyaıl mektebi Kurtuluş 
klllbünll mağlQp etti. 

NASIL OYNADILAR Kongre 
Galatasaray takımı bayram maç İstanbulspor kIUbU başkanlı • 

, U1t IJ.n Yerine Salahattin kon
~'ataltını liilal yaptı, bu akın 
~e a~ hafbek hattr tarafın
~-f~~ldi. Daha ilk dakikalar 
tUt,~~ Salabattine verdiği 
ltiıa.1 kır P~~1 Salahattinin gü

mesine bir ~&:."erdL Sarafim ıü· 
zel bir ııyrilııla 3 üncü golü çı
kardı, akabinde Süleymandan gü
zel bir pas alan Cemil 4 üncü Ga
latasaray golünü çıkardı ve dev
re 4 - O Galataaaraym galibiyeti 
ile bitti. 

lKlNCl HAFTAYIM 
!arından sonra epey yorgun görü- ğından: 

llıı alecısı Muradmelinde 
A.~f ~IJ. tnüteakip Hilal solbe
~rıı ır Galatasaray hücumu-

\ trlt k 
hiç b" esebildi. Kornerde 

1 'ltor ır. lletice yok, çekilen 
:ltlta~trı aynı güzellikle ka

lıaa ele etti. 17 inci dakika· 
liiı;;rtala~adan aldığı bir 

t kalesıne kadar süzül-
trbaı 
~raı·derrıarke vaziyette du-

~fi.... ıllıc uzu b" d' 
--q 0·· n ır pas ver ı 

<ıı. rıu 
~ tı Gaı ildeki beki atlatarak 

tı ~- atasaary ı·· .. 
~ .._ltilt go unu attı. 
l d..ı.. · a~an itibaren Galata· 
~L·~hak· 
lıııjoq~da 1~ (:·ynuyor. 22 in-
~le t Cenııl güzel bir vücut 

ttiıı·
0

Pu Salahattine geçirdi. 
~!!arı~ IUtü kalecinin elleri 

t•it,_ '~arak ikinci defa Hi-
--q: &ırcU. · -

Bu devreye Hilil takımı daha 
ümitli olarak sahaya çıktr, ilk da
kikalarda bir ıeyler yapmak iste· 
diği belli idi. Bilhassa Hakkı sa
ğa sola gidiyor, fakat Galatasaray 
defansı hepsini neticesiz bırakı
yordu. 

S inci dakikada hakem Cemile, 
sert çıkıJ yapan Akifi dıprı çıkar
dı. Galatasaray bu devrede de ha
kim oyruyarak 15 inci dakikada 
Sarafim Cemil ve N ecdetin güzel 
bir pasl~~masından sonra Necdet 
s inci Galatasaray golünü attı. 

21 inci dakikada Necdet 'kafay· 
la 6 ıncı ve 25 inci dakikada Sü
leyman 7 inciyi, biraz sonra Sara
Iimin ıandellediği topu ıska g~çe~ 
bekleri kendi ayaklan ile 8 ınc_ı 
36 ıncı dakikada çok güzel bır 
deplasman yapan Cemil 9 uncu&~ 
lü attı ve 42 inci dakikada Lutfı· 

nüyordu. Umumiyetle Galatasa- Klilbümilziln mutat senelik kon 
ray daha hakimdi. gresi 18 şubat 1939 cumartesi 

Galatasaray takımı heyeti umu· günU saat 15 de klilp lokalinde 
miyesi itibariyle güzel oynadı, 22 toplanacağından azanın te3rlfle -
oyuncu i!ierisinde en göze çarpan ri rica olunur. 
s.cla!iık Sarafim ile Cemildi. Bil- -----------
hassa Cemil dün fevkalide bir o·ı yuncu Akif ve Murattı. Murat ta· 
yun çıkardı. lmnınr daha fazla gol yemeden 

Hilal takımı ise beklenen randı· kurtardı.. 

manr vermedi. İçlerinde en iyi o- Şlıkir KORAL 

Takım: 

Be§iktaş 

Fener bahçe 
Galatasaray 
Vefa 
Beykoz 
Hilal 
Süleymaniye 
Top kapı 
tstanbulspor 

Lik Maçlan Puvan Cetveli 
Oyun Galip Bera. Mağ. attığı yediği Puvan 
M ll 3 ~ ll ~ 

16 13 2 1 66 12 44 
16 11 3 2 50 18 41 
16 8 3 5 32 24 35 
16 7 3 6 45 30 33 
16 4: 2 10 24 55 26 
16 3 3 10 16 43 25 
16 4 12 17 58 24 
16 3 2 11 21 46 23 

ikinci Kiline Maçlan 

dakikada Hüsnü merkez muhacL ======================= 
rne geçince siyah • beyazlıların detti, fakat akabında Hayatinin 
ıkınlan daha tehlikeli olmağa çok güzel attığı korner Azadın 
başladt. Karşılıklı yapılan hücum eline çarparak kaleye girdi. 
larda Vefalılar yine bir hayli fır. . Bu gol bu dakikaya kadar -
aet kaçırmakta devam ederken. bilhassa ilk devrede - haklın bir 
Hüsnü ve Rıdvan yeşil • beyaz 
kalesini tehdit eden şütler yağ • 
dırmakta idiler. 

oyun oynamalanna rağmen mağ. 
IUp va.ziyete düşen Vefahlan boz 
du, fakat Beşiktaşlılar rakipleri .. 
nin bu halinden istifade etmesin! 
beceremediler. Vefalılar tekrar 
berabcr1iği temin, Beşiktaşlılar 
da galibiyeti kaçırmamak ic;;ln 
didinirken müsabaka 1-0 siyah'. 
beyaz lehine nihayetlendi. 

Bunlardan bilhassa Rıdvanın 
bir kaç güzel kafa vuruşu direği 
sıyırarak avut oldu. 

22 ncl dakikada ortadan yapı. 
lan bir Beşiktaş hilcumunda SuL 
durun plasesi Vefa ağlarını bul. 
duysa da hakem bunu ofsayt ad. EN. ER. 

Beykoz 3 - Topkapı 1 
Beykoz: Safa - Bahadır, Ha.. T<>pkapı: Sokrat - S~ 

lit - Galip, Mehmet, 'Mustafa - Hristo - Sodettin, Hakki, :AU -
Turhan, lsmail Ha'ld-ı, Burhan, Hamdi. Ta.Min, Oaman, &ıl41ıa~ 
Ihsan, E§Tef. tin, Yuntl.!. 

Hakem: Necdet Gezen 
Şeref stadında birinci kümenin merkez muhacim.e geçti. Babı • 

ilk mllsal>iliuı BeyJfojJa Topka- dırm gayretile Beykoz Y.&VN~ 
pr arasmda Jdi. vq oyuna Jıikim olmağa bql&. 

Bu müsabakanın birinci dev • dı ve bu sıralarda Topkapı alC!Y.• 
resi, Beykozun maça zayıf bir hine olan bir penaltıyı Bahachr 
kadro ile iştirak etmesi yilzünden kalecinin kucağına bıraktı. 
top umumiyetle ortalarda oyna • Kaçan bu fırsatın akabmd& 
nıyor ve müsabaka tam mana. Beykoz. Turhanm frikikten attı. 
sile mütevazin bir şekilde cere - ğı golle beraberliğe eri§ti ve dev. 
yan ediyordu. renin sonlarına. doğt-u da F..§ref 

Devrenin ortalarına doğt-u Bey san - siyahlıların ikinci golünU 
koz aleyhine yerile.n bir frildk. at~ 

· :ı.xincl haftaym baştan aôDı& ka. 

Topkıapı müdafaasının bir 
kurtarışı 

dar Beykozlularm kurduklan BI• 

kr üstünlükle geçti, bu kımım 
12 nci dakikasında Eşrefin orta. 
sını İsmail Hakkı kala ile üçtın.. 
cU defa Topkapı ağlarma. taktL 
Müsabakanın bundan ıon.raJd 

kısmı daha ziyade Topkapı n11ıf 
sahasında oynandı ise de bqka. 
ca gol atamıyan Beykozlular 3-! 
lik netice ile galip geldiler. 

Beykoz takımında Safa, Halit. 
Mehmet, Turhan ve Bahadır; 
Topkapıdan da Hristo, Hakkı ve 
Salahatin muvaffak oldu. Ha • 
kem Necdetin idaresi çcyk iyi idi. 

Buzda patinaj 
Davosda yapılmakta olan bu.s 

patinajı enternasyonal sürat mU'4 
sabakalarında Ballangrud, evve. 
I! 2 D. 19 saniye olan dünya re. 

İkinci kiline müsabakalarına 
dün Şeref ve Kadıköy sahaların
da devam edilmiştir. Alman ne. 
ticeler §Ulllardır: 

ten Topkapılı Tahsin gilnlln ilk korunu 2 D. 14 saniyeye indir. 
golünü attı. miş ve sonra Langnestaııgen 2 
Mağlup vaziyete düşen Beykoz dakika 13.8 saniye ile bu men.. 

takımında. bir değişiklik yapıldı. fede yeni bir dünya rekonı tesl8 
Karagiimrük - A. Hisar 

Bu müsabaka.ya Karagümrük 
takımı gelmediğinden Anadoluhi 
sarlılar hükmen galip addedilmiş 
lerdir. 

Kasımpafa - Boğaziçi 
Günün· bU sahadaki ikinci ma. 

çı Kasmıpaşa ile Boğaziçi klüple. 
ri arasmda idi. Kuvvetli Kasımpa 
şa takımı zayıf rakibine karşı 

çok üstiln bir oyun çıkararak 
9-0 gibi kahir bir farkla galip 
geldi. 

1 Fener Yılmaz - D. Pata 
Kadıköy stadındaki yapılan bu 

müsabakada Feneryılmazlıl:ır ra-
~ kiplerini bir karşı iki golle yen. 

!LDL.-:116l.I_..,., diler. 

Burhan müdafaaya Bahadır da etmiştir. 

-----------------------



~ - VAKiT 8 ŞUBAT 1939 • • 

Yugoslavyadaki ispanya Reısıcumlıuru Azan 
Kabine Buhranı dün Fransaya iltica etti 

'-diğer f:::r:;;::i:e~":~:)gö. :-==d=~~at olaca. Roma, 5 (A.A.) - Muacollnl toplanmııtır. Matbuata hiçbir tavuıutunda bulunduğu hak • panyanm hezimetini btiull rl 
J"OpıOe ve öğleden sonra B. Sto. Bazı şayiaların tersine olarak, İspanyada harbetmekte olan tebllf verilmemiştir. kmdaki matbuat haberlerini ya. de değiliz:. 
yadinoviçle istişare etmi§tir. Zağrepte bulunan Hırvat muha. gönUllU ltalyan tayyarecileri • FRANKOCULARIN !anlamaktadırlar. Komilnlıt Mondo AbrefO 

Bundan başka istifa eden Bq. lefetinin reisi B. Maçek Belgrada nln kumandanı ttımıen.eral Ber- FAALlYETl FRANSIZ HUDUDU NASIL teıi de· "Her defa daha bit 
vekil öğle vakti radikal birliği davet edilmemiştir. nescona bir telgraf çekerek ken Salamanka, 5 (A.A.) _Umu- GEÇiLECEK? olarak bir tek irade ve eıı.Jeril ... _..ac 
partlsi grupunu içtlmaa davete- Yeni Yugoslav Başvekili dlsinl ltalyan hava kuTVetleri mt karagAhın tebliğinde Kata. Le Perthus, 5 (A.A.) -Havu: ku haline mukavemet e 
~k..:..~ ... gecesi hAdiselerini kimdir ? tUmgen.erallıfın.a terfl etUmi. ıonya cephealn4e nasyonallsUe. Franıw: ve tapanyol makamla- diyor. 
Mo&U -v~...... tfn.l blldJrmlftlr. rJn bl-ok k"y ve mevzileri fa... Bordeaux, 5 (A.A.)' -

"" u ...-- rınm aktettiği konferans .ut 17 dan bildiri 
B. Svetkoviç te pertiııin Bel. Dr. Stoyadinoviçten sonra Yu- Perpignan., 6 (A.A.) - Fran gal etUklerl. .aahll bölgesinde de meaaiahıi biürmiftir. Cumliuri- yor: 

grat bölgeaini içtimaa davet et. goelav kabinesini kurmq olan kistlerin bataryalan, aabahle • Palamos yaklnlne vardıkları, yetçi Iataatm Franaaya geçi.fi qa- Bu ubah saat 11 de~ 
mittir. Yeni hükfunet listesinin B. Dragişa. Svetkoviç 1892 sene. yin ıaat 4 de Seourgell bombar- 3.000 '-adar eılr aldıktan, bazı met tayyaresi burada ..., 

N "'-'- doğm • ğıdald sıraya göre olacaktır: mi ti T cil b"'tilll 111"' bu gece neşredilmesi beklenmek. sinde iş eel.Ll.wde uştur. dıman etmiştir. mtlhimmat. fabrika ve depoları- Evveli bütün sivil mülteciler, 1 r. ayyare er u 

tedir. Buhrana müsIUman ve Slo Tahsilini lsviçrede blUrmlı ve Saat 8,60 de Franklltlerin nı, lkl ha-a topu -e "ç tank ele yonaliat filosu anilııde 
...... .,,. • • u sonra otomobiller, daha ıonra da kal.ı-'-,--- .......... u .... 

ven uaaı tarafmdan sebebiyet sonra '.ıu.w.ı radikal partisi,, ne piştarlarının. hUk~met. bat.ary"a. geçirdikleri blldirilmektedir. kıtaat derhal silahtan tecrit edile- dir~c.cbur ~"" 
verilmit olan radikal partisinin girerek çok Surmeden bu parti - lan tarafından topa tutulmak- Gerone ıaklnlerl mllllyetper. nin Ufuzl .. ,,, .. ı bf cektir. Mitralyözler yolun acluna. 
bf lrliğini konımak için gayret sar ri lmen n 1u9!:'ıs armindand N • ta olan eehre ıtrmiı oldukları verleri •evk ve heyecanla kar • tüfek ve bomba cibi zati ıilAhJar 

edilmektedir. 0 uştur. ~ l!lelle& e 13 rivayet. edilmektedir. şılamışlardır. 
Yeni kabinenin radikal birliği mebusu olarak parllm.entoya gir- Perpicnan. 

6 
(A.A.) _ Cum. da yolun sağına konacaktır. 

·---dan mürekkep mütecanı"s mi..t-t.. DP'er taraftan Katalonya cep Halen burada tam bir intizam 
-~ S'W4• hurlyetçl ordunun ricat etmekte 6 

bir htıkfımet olacağı ve vazif~. Yine ayni senede Dr. Stoyadl • olan &O.OOO kadar askerinin öf. heslnde dlJrt Curtls tayyaresi büküm sürmektedir. Büyük cad-
nin, yeni biltçeyi meclisten ge- noviç kabinesinde ınhhat ve içti. dttşnrttlmttştttr. Nasyonalistler deden muazzam kamyonlar geç-

leden sonra Perthuı mmtakasın kt · İ d • • çirmek ve Hırvat meselesini hal mat muavenet nazırlığına getl • du,man tahfidatını ve VlllaJul- me edır. spanya a. vaz:ıyetin va 
da hududa muvasaletlerl bek • -?m ı rin için daha gen1t bir kabineyi hL rllınlştf. Kendisi 47 yat~dır. ga tanare meydanını bombardı lıimllğine ve DU.lllyetperver e 
lenllmektedlr. kl ğm h dat.:,__ 

Faşist konseyinin 
içtimaında 

man etmişlerdir. ya aımaama ra en er ıu&a 

FRANSA HUDUDUNDA. çoğalan halk sakin ve pasif göriln· 
KONTROL mektedir. 

_.._ GERONE HABIKINDA B. Alvare· Del-yo ,_u •a,__,_ Le Boulon, 6 (A.A.) - Hwul&• ~ • .... ,.., .!MU 

dun asker! tontroltl aon derece KAL T hudUdu geçerek La Jonqueraya 
(Gerone) lapanyad& Fransa ~. . . b kada 

teşdit edilmlftlr. Geçen. 11lnler. hududundan 68, Bantelondan, ile dogu& gıtmit ve u aaata r 
de ılvll memurlar tarafmdan lOCS ldlometre mesafede Perpig- Franas topratma d&unemiftir~ 
verilmlf mlnır ıııhaattJelerlnlıı nan'dan Bane1ona giden pen. FRANSIZ LtMANINDA Roma, 5 ,(AA) - Bilyük fa

fitt konseyi içtimamdan sonra ge 
ce nqredilen tebliğin metni aıa
fldadır: 

Duçe beynelmilel umumt vaz:i
:yet hakkında izah.tt. vermittir. Bil 
yük konsey bu beyanatı birçok de
falar hararetle alkı§lamııtır. 

Duçe' den sonra B. Ciano İtal
yanın politikasının bazı hususi vcç 
helerini tahlil eylemiftir. Büyük 
konsey apğıdaki iki karar sureti
ni alkıtlarla kabul etmi§dr: 

''Bilyiik faıist konseyi B. Hit
ler tarafmdan iktidar mevkiine ge 
çiıinin altıncı yıldönümil münase
betiyle söylenen ve fqiat ve nas
yonal aosyalist inkıllplanm balh
y&ı\.liyuJ. ideal ve askeri tesanüt
le ild memleketin itlkbalini teyit 
eden nutkundan dolayı derin mem 
nuniyetini ifade eder • ., 

''Gerone'nin iflaliyle bütün Ka 
talonyan.ın bundan böyle bolıevik 
ltlaafmdan kurtulduiu bir tarihte 
toplanan büyük fqist 'konseyi kah 
ram.an İlpanyol muhariplerile Lej 
yonerlere hararetli aclimını gön
derir ve fqimı gönWiil kuvvetle· 
riııln dava Frankonuıı saferiyle 
neticelenmeden bu davayı terket· 
mlyecelderini herkese bildirir." 

Jıltıteakiben Duçe, fqimı muha 
rip kıtaatnun yirminci yıldönilmil· 
ntl tesit için alman tedbirleri an
latmıf ve ~un ilzerine konsey 
appdaki karar ıuretini kabul et· 
mittir: 

Büyil1c fatizm konseyi, Duçenin 
teklifi iberine, muharip kıtaatm 

yirminci yıldönilmil milnasebetiy
le, aosyal kanunların heyeti umu
miyealne yeni bir inkipf temin e
dilmeainl brarlqtmr. 

Konsey nihayet, hesap divanı· 
nm 1937 /38 hesapları hakkındaki 
raporunu dinlcmit ve 10 Şubat ta
rihinde tekrar toplanmak üzere 
daiWmJtır. 

Franko kıtaatı tarafından iıgal e· 
dildikten ıonra gelecektir. 

Bayan Tabouiı, Oeuvre gazete
sinde yazıyor: 

Duçenin pazartesi veya 8alr cU
nü diplomasi yolu ile büytık dev· 
letlere bir nevi muhtıra göndere
rek isteklerini teırih etmeıine in· 
tizar edilmektedir. Şüphesiz bu 
tahminden ibarettir. Fakat dün ak 
pm muhtelif hilkQmet merkezle
rinde bunu kaydettik ve haberi ol
dufu cibi veriyoruz:. 

Ordre gazetesinde Viverea de, 
gelecek hafta '6ir nota verileceği 
z:annmdadır. 

buglln aakerl memurlar t&rafm- difer hattı tımrhıdedlr. İLTİCA EDEN GEMiLER 

dan TlR edllmeal lcap etmekte- Gerone'nliı eKl Jmmı iki neh. Port Vendres, 5 (A.A.) - Bu 
dlr. Yollamı kontroltl tak'9'17e rln blrJeetltl DOktaya doiru ller· .. hah, bpanyol hU'kQmet donan· 
edllmlıttr. Yollar4ak1 barajlar, lemlttfr: IJmllar Ter ile Onyar mauna menıup 8 ve ı ı numarah 
yayalan ve arabalan her beş nehirleridir Jd bUtün Gerone o. Vedet'ler buraya' gelmiperdir. Va 
kilometrede durdurmaktadır. vasmı sulamaktadır. Gerone de- purlatda otuz kadar z:abit ve de· 
Perpignan ile Fransıı • İlpanyol nlr.den 25 kilometre uzaklıktadır. niz müateprları vatdır. 
hududu aruındakt mıntaka, as Buradan sahilde Costa Brava ls. Bunların verdikleri beyanata 
kert mıntaka haline gelmlı 0 

- mindekf sarp kayalıfa. kadar iyi göre, İspanyol hilk6meti Figueraaı 
lup slvlller hususl mttrur ruh- bir yol ve elmelidifer vasıtam bopltımia mecbur olmqtur. Çok 
satlyesl olmaksızın bu mıntaka- mevcuttur. BurasI vaktlle Yunan ıerl olan ild vapurda yakacak kal
da dolaşamj\maktadırlar. War, IOnr& Romalılar taratmdan madrğı içliı Toulon'dan tallma~e 
CENEVREYE GÖ)ılDERİLEN zaptedilmlft1. Daha 80Dl'& ba ha. lineeye kaclar burada 48 saat kal-

TABLOLAR ~t Vizlgotlarm ellerine geçtl. malarma mUSaacle eclilmiıtir. 

Parlı, 5 (A.A.) - Perthua4en Diğer taraftan Rosaı'dan hükQ-

Muharrir·8'!JJ. 9. lllR•oma·~--B!ler~li~n~·~Tbo~k~-~b;,;ll;:#jiri~J~~~';.;.gOlliire~,: tspanyadan • ~lllltiA!IM ......... 16-1&11.sallbill!"tleı;,.~ -::: :..ıa..:.n.-.tıiıb 1 ~:r 
zel sanat eserlnln Cenevreye ~LC:~Y..=~llA;IMl&,t.iiWmılmllMUIUlllllB.AWJI~ 
gön.derilmek Uzere buraya ge- 20 de 19 Palma filosu şehir üze. ve Alman mahreçli çôk mühim 
tlrllmesl bekleniyor. Bunlar Va- rinden uçarak elli bomba at.ınq.. miktarda ıiWı çıkanlımttır. 
lasquez, Murlllo ve salrenin tab lardır. 5 yaralı vardır. İki ev Y1- Bauylua - Sur - Mer aruilinde Netice, demokrasilerin totaliter 

devletler karpsmda gösterecekle
ri insicam ve az:im derecesine bağ
lı olaca:ktJr. 

Nihayet Populaire gazetesinde 
Brossletta, Roma ve Berlin ara· 
sını!a anlaJtDUhğı bildirerek Al
man kaynağından alınan bazı ha· 
berlcri kaydederek diyor ki: 

B. Bitlerin B. Jıluuoliniye Tu
nus ve Koraikayı istemcmeği tav
siye atmeai lir itidal eseri olarak 
götteriliyor. Manilya, Liyon ve 
Parisi istememesini de peklli tav
siye edebilirdi. B. Bitlerin, B. 
M uuoliniyi itidale HV'k vesilesi al 
tında onu Koraikanm pyri uker! 
hale Jr.cftnlnwnr iatcmefe terftk 
etmesi prip oldup kadar vahim
dir. 

Zira, mihverin istek cetveli ni· 
hayet bu ise, diplomatik mllsake· 
re derhal kapanıcaktır. 

ıoıarıdır. kıllDJ§ 8 ev hasara uğramıştır. 4.000 aaker Fransaya girmek için 
DUn Figuresde lepanya Baş. Le Perthus, 5 (A.A.) -Havas: milaaade beklemektedir. Bunları 

veklll Negrln, hariciye nazırı B. Negrln ile htlldkmet ~ı. vakti gelince Argeleı - Sur -· Mcr 
Delvaye ve Louvre mUzealntn nm Katalonyadan tayyare ıle Va temerküz kampına scv'k için icabe· 
bir dlrektOrtı arasında yapılan lanslyaya hareket ettikleri ısrar. den tertibat alınmııtır. 
kon[eranş neticesinde bu gtızel la söylenmektedir. - Kartajen, 5 (A.A.) - Bet Sa· 
sanat eserlerinin bir Mllletler Le Perthus, 5 (A.A.) - Ha- voia bugiln ıehri bombardıman et· 
CemlyeU komisyonuna emanet vas: mittir. Saat 18 de ikisi İngiliz ta
edllmeslne karar verilmiştir. Verllen maUlmata göre, lspan bilyetinden bahriyeli olmak üzere 

ya mesai nazın B. Mois Regas, 40 ölü ve 5 yaralı kaydedilmekte 
Le Perthus, 5 (A.A.) - Dtln gece Fransız hududunu geçmiş. 

Of leden sonra, lapanyol artllUk idi. 
hazinesine alt tablolan nakle • ı:EtstCUMHUR FRANSAYA tSPANYOL MlLLETt MUKA-
den kamyonlar Flgueras • La İLTİCA E'rl'İ VEMET EDECEK 
Jonguera yolu Uzerlnde bombar .,.. in .: (AA) B A. Madrit, 5 (A.A.) - Katalonya cerp gnan, ., . . - . 
dıman edilmişlerdir. Tablolara zana geee Lasillas'da Fransız harekatı hakkında tc!ıirlerde bu· 
bir zarar gellp gelmediği he • hududunu geçmiştir. Şimdi bu. lunan matbuat, İspanyol milleti
nUz meçhuldür. HUk6meUnin rada bulunmaktadır. Cumhurrei. nin, felakete rağmen mücadele az
nezdinde le,ebbtıste bulunması si siyaat pasaport aldıktan son- mini teyit etmektedir. 
için DUk D'Elbe'ye bir protesto ra ~arile gidecektir. Demokrat A. B. C. gazetesi di-
telgrafı glJnderllml•tlr. Londra, 5 (A.A.) _ Resmt ln. yor ki: 

La Jonguera nazırlar meclisi giliz mahfilleri, ispanya hUkft _ Bugünlerde olup biten hiçbir-
dUn hudut 7akinlnde bir köyde metinin Burgoı nezdinde banş ıey nihai mahiyette değildir. İl· 

1...---------------------~K--ısa Dahili Ve Harici Haberler 1 
FRANSIZ GAZETELERiNiN DAHiLi : 1 * MenJnden bJldirildillne s6re,ı dördilncüsil Taksimde Billtlrsed a • * FranH hariciye nazırı Bonenin 

MUTALEALARI . zarznatçı İzzetin bir buçuk Yaıında.. parlmanında baca tutuşmuşsa da it- yakında Berline gidece#i bildirilmiı,-
Pari•, 5 (A.A.) _ Büyük fa- * ~e\'let ~ıraat işletmeleri kunı_m~ ki çocu~u. 6lokm 8iinlük dijer ço. faiye hemen söndürnıüftilr. se de nazırın yakınları bunun bir şa. 

reisi Şefik I akay bugilnlerde ,ebrımı culJun aAzına ispermeçet mumu sok * E l . yiadan ibaret oldutunu söylüyorlar. tizm konseyinin içtimamdan ıon- ze gelerek et meselesi etrafında Yali . _ krem Kön tın Amsterdamda 
ra neıredilen tebliğ çok geç alın- Ltllfl Kırdarla görüşecektir. Narh m~~ s~~elıle ~lar•akı oldilrmk Qdştilir. I yakalandılı handisinin asılsız oldu· • lngiltere hükllmeti sivil milda -
dılt için bu ıabah gazetelerinde Komisyonu buaün et fiyatları üzerin Y çocu aa ayan ar eş 0 iu anlaşılmı,tır. faa teokilalı meyanında bütün mem· 

de tetkikler yapacaktır. Bu temaslar 5.uslurmak için böyle hareket etmlt- 1 lekeU on iki bölgeye ayırmalı karar-
tam tefıirat mevzuu teı'kil edeme t bn d k bi r ti t" ı HARIC • -ı~... ve tekikler neticesinde et nahı üze. ı;. u!°u • ı r ecaa e ne ıce en • laotırmııtır. Harp halinde her hölle 
uus-- rinde bir yenilik olması bekleniyor. mıştir. • lnıiltere han nezareti Amerika. daha önceden tayin edilmif olan bir 

R.omadan Jour gazetesine bildi- * İslanbulun bir makine yüzünden * ~a~slm meydanının ıe~ltletil • ya 200 bombardıman tayyaresi ıs _ bölge komiserinin kumandasına n. 

Macaristanda Haf 
attlan bomb• 

örfi idare 
hakkındaki te 

") .., 
Budapeıte, (Huı~ı .~ 

bul eıhas tarafından -"' 
bomba bir havranın kar. 
de patlamııtır. HavradaO ~ 
ta olan Y ahudilerdeıı d'
ağır surette yaraıanmıt;:.. 
lardan üçü ölmek Uz:er 

Macar Baıvekili İınredi 
çrlara karır nefretini iti>" 
verdiği beyanatta pal' 
verilen ve Yahudiler ,Je1 
ahkamı ihtiva eden kaJl°' 

rillyol'I su ııkıntısı çektiji anlatılmaktadır. mesi ıçın yapılan. ~etk~kier bıtmek il. marlamıotır. ı rileccktir. Bununla beraber komiser 
B. Runeltin matbuata olan be· Sular İdaresi hem tesisatı daha asri zeredir. Rum kılısesınln il.zerinde * Mısır hilk6metinin talebi llzerine lerin salAlıiye~i askeri meselelere fa. le katil tqebbüaü, _.t 

yanatmdan ve Lord Halifabın ya· bir şekle koymak. hem de tehrin su buJundutu müselles tam.amen alınıp İngiltere Amirallılına mensup Al • mil olmıyaca tır,. 2 - Siliba mürıcP-
nm ada matbuatı tarafmdan çok ihtiyacını kal'Jılamak maksadile in- yıktırılacaktır. Türk sıne~asından bay Filip Mmnn denil •e kara kuv· * Gelecek bir hapte Solyanın la7· ..,ahut kanuna ay1P1' 

ıiltereye sipariş eltili büyük bir ma- Ayasp9:1aya dolru olan bınalar ve vellerinin tensild için Kıhireye git. yıreden n ıazden korunması için 
u.dqtıncı olarak Jcarıılanmıt bu· kinenin tamamını klerint vaziyeti rnukabıl taraftaki au depoları . da mlştlr. Mumaileyh ayın zamanda ıılınaklar yapılmasına karar veril • la lmme nizamma 111 ),ıf 
lunaıı nutkundan sonra teıbellilr e- dolayısile henüz gilmrükten çıkarıp yıktırılarak meydana çevrilecektır. 1 Sü\'eyş kanalının ve sahillerinin mil. miştir. Bıı meyanda belediye Ro. S - Hususi cıJıasa 
den vaziyet muhtelif İtalyan f&h- yerine koyamamış bulunmaktadır, * İstanbul gümrlikleri varidatı son dafaasına ait bir plAn tanzim edecek· ı kavski adındaki sokalın altına hava .bare"ketlerl. _,.,J,f 
ıiyetlerinin nazarmda hakikaten Bu yeni makine işledili andan iti. ayl~rda ra~Jalaşmı.ıtı.~. KAn~nosanlde tir. t~hllkesın~en muhafaza !tin büyilk Bu tedbir, BudaP"';. 
aan1&1yonel bir karar veya vazi· haren su mikdarının iki misli arta. '·arıdat 3,ıOO,OOO kusur lırayı bul.' * Çekoslovakyadıkl Almanların bır tftnel ınşa elU~ektır. önünde yapılan s~ 
yet almayı haklı gösterecek mahi· calı ve muntazaman su elde edllebi· muştur. vaziyeti etrafında Alm,.nya ile Cekos 1 * tnıillz Genel Kltmla7 Başkanı hnmqtır. 
yette gBrilnmüyor. Müteaddit tef- !eceli lemin ediliyor. * D.ü? ~~rirnizde Yi.~I dört sa- lovakya hariciyesi araııında mlizakc- Gorı, lstenderlye ite J.lb)·a hududu ı Bu tedbir hüki\ınetl' 

* İstanbul valiliiU emrinde bulu· :ılle bırıncısı Arna\·utkol:Ün~e ~lı • rala başlanacaktır. Alman • Çek mü. arımnda yarı yolda bulunan Mersa • tcıebbüs ve hareketler' 
&irata g<Sre, İtalyan istekleri mese- nan otomobillere üzerinde "İst. V.,, gırdıcın a;>:ırtmanında, dığerı Cıhan na~eb:ıtının bundan sonraki inkişafı· morıuha hareket etmiştir. Du lefti • I 
1 · .1-=-- ,_al k dı ı .. s .. "I " il . " - detle harekete karar esı uauut1 mevcut 6 ma ta r ve işnreli bulunan birer küı,'Ük bayrak " rııe ., enyıırt apartnıanınua "ııır nın hu milıakerelert> pek zıyade balı şlnden sonra g:ırp sahrasında uç gun 
yeıil masaya ancak bütün tıpanya asılmıştır. Çengelköyündo Yorainin nindo ve 1ı olduAu biJdlrili>or. dük bir teCtite ç 1kacakur. 1 &unu ıöatermektedit• 



Dişlerimizin 
•• 

---~ onemi 1 
laıl Doğar Ve Nasıl 

Ölür? 

~ do!du<an dİflerin çok 
_ • .,-.. t\>leri 

dü .• vardır. Insarun 
"1er J)~gunlüğünü dişler te· 
~ h 1Jleri çıkmış bir ad'l· 

ted~~u!ur. Bundan baı'ka 
\'e ~ğı Yemeği gene dişler 

' ~azını kolaylaıtmr. 
~»t]dı .. eler, dişlerin kemik
«o~,.,~ınt ileriye sürerler. Bu 
''" de '"·1 °'lltUna. g~. dir. Dişler kemik 

0lııııı b" gore olmazlar. On
uabUtün baıkadır. 

~ğ' . 
) ~ .. ının tamamiyle ku· 
~n °;ce nıuhati (çevril-
~ere ır kısmını kemı1cleı-
. olan ıaı-• ar,da a.ırdağm arasına 

kt~ ;alı~~ İşte dişler bu 
e vucuda ıelir. 

Odacıkı • ltt •rından yavaı ya-
~ Uhati zarın sonun-

~lcdaına.11 ve sinir bulu
~e k ta olan diş bununla 
. ltılaımağa baılar. 

' c ku 1 )'eti ru an di.§ yavaı ya 
lııı,llıc !tne safhalarından 

$ı'ıq_Sene derisini delerek 
r. 

«i 
~~ kı~ı~dır. Birinci kı
(~İııe) &~riilen (Diş tacı) 
~er dır. bunlar ağzın i· 
ı ... ~. ~kıntı halindedir. t-
~~ i ~ çukurudur. Dişin 

da :~~de bulunur. t.tçün 
· kısmıdır 
ı. içinde L" . 

'

"'•ley· . up denilen ken 
ıcı b. 

rın ır gıda vardır. 
&ayesinde yaş:u-

il 

l ··'"· 'l bı ~l>lc 1 trledikçe dişin i· 
""ita..._- r Ve 'k 
)\~'1 z an damarları· 

htılar ayıflar ; di§ler aal-
~li:c ~1 •• • }{atı kısmı zah
'tt ..,z O] lir r. lıt arak kendi ken-

. c bu düşme., dişin 

~ de hastalık . . 
. ..... llttice . gcçınr. Ba-
Qıı,,, lllld f dı.I ~~t b . c ıı !ayıp çı-

-, tr Usb" t•· 
'- l'' dtğillc ~ un kaybol-

' trıt }' rdır. Yerlerine 

f 
fllı.trıaab~l~lar. Kınlan diş 

t... ı ır . ''(h . 
. l. . aıtatık . 

lip ~ ' dışlcrin çürU-
tydana k . 

~ çı ar, şışer 

iti hıı 
k~. ~ 11izi -._.ı... l\ııi Yttten o k d 
il._ ""iti Çcltt· a ar 
~ lt hı.t d' ırrneyc razı <.'· 

bir ~ ''lb.tn ış ağrımaya baş
' hit dt~i İl•çed~itrrncmelidiL· 

'lb.ı:~ ... 1 k ' 
~İlth~dcı d! urtarılabi-
~ ilir. a yapması 

~ d:.
0

1> d 
)""'tirı be gcsıne . 
; 6 _ · ile .. Yın. Hayat-

i)' ~ O!ıc • 

'
ı a ilca b mı vardır. 

llltho._ unun d ~ • . 
t -. .,..h b egcrını 

ı.: diılcr· . aşlar. 
w.~tab,_-· 1rnız· 
·~. b:.~ ın bozulma-

llfli:~lttin· lllasına dikkat 
~. ~"tl ıze c' '"'ilet· dı.trrrıa ıva, fosfor, 

lllizi bo Y·nız. Çünkü 
zarlar. 

il 

Okullar 
attı{lo : Varının savaşları 

Zehirli gaz 
uçakların 

ve bomba -
larla olacaktır 

Korunma 
Uçağa yardım 

çareleri nelerdir, 
etmek ve uçak sevgisini 

gaz maskeleri nasll kullanılır 7 
ulusta arttırmak hepimizin ulusal bir ödevidir 

. Tarih derslerinde bu yıl ve bel-ı uçaklarının uçmanlanna görünme 
ki de gelecek yıllarda okuyacağı- me'k lazımdır. Bir duvar dibinden 
ruz cık~ .~avaılarda atalarımızın bir ağaç yanından geçiyorsak, he· 
nasıl buyuk başarılarda bulunduk men onun gölğeıine ıaklanmalı
larını göreceksiniz. Bu baprılar
daki savaşlarda kullanılan Aletle• 
rin nelerden ibaret olduğu pekill 
bilirsiniz, türlü silihlar, kalkan, 
mızrak veıaire ... 

İnsanlar ıün ıeçtı'kçe ıoıyallık 
alanında baıdöndürücU bir hızla 
ilerliyorlar. Şüphesiz bu arada es
kiden kullandıklan eıyalan ve .... 
vq silihlarını da değiıtiriyorlar. 

Tayyare ıon yüz yılın en değer-o 
li buluşlarındandır. 

Bütün uluslar yarın ülkelerini 
düşmanlardan korumak için tay
yare aavaı ıilihma büyük bir Ö'" 
nem veriyorlar ve yüzlerce tayya· 
re alarak ordularma armağan edi 
yorlar. 

Bizim ulusumuz da bu durumu 
di:d<ate almıı ve derhal uçak ;ıl· 
maya ve uçağa yardım için ulusu yız. A~ıklık yerden ıeçiyorsak ol· 
ödeve çağırmıştır. .duğumuz yerde kımıldanmamah· 

Bir ulusun tayyaresi ne kadar yız. 
çok olursa 

0 
ulus yarından 0 ka- Uçak hücumu olduğu vakit de 

dar emin olabilir. geceleri evlerimizde lamba yak-

Siz, küçük yavrular tayyare ku mamalıyız. 
rumuna yardım ediniz. Ve memle- Büyük binaları ve kurtarılma· 
kette uçak sevgisini uyandırmaya sı lazım .olan yerleri ais ma'kinele
çalışıruz. riyler sislerler. Bu suretle düşman 

Tayyareler, yarın harp olduğu ;ma:ıları burayı göremez. 

vakit de düşman ordularının, mem Zehirli gaz Lavadan ağır oldu· 
leketlerinin üzerinde dolaıırlar, ğu için aşağıya jner ve çukurlar· 
yüzlerce bombalar ve zehirli ıaz- :l:ı yer alır. Bu gazlardan korun· 
lar atarlar. Bombalar, koca ıehir· mak için de daima yüksek yerle· 
leri iki dakika içeriıinde yanfın re çıkmak Jizınıdır. Ayni zaman
yerine çevmr. Zehirli gazlar .da zehirli gazlardan korunma mas 
d . yurt içinde canlı olarak hiçbir keleri ve sığınak dediğimiz koru· 
Jey bırakmazlar. Bir iki dakika i- yucu yerlere çekilmek lazımdır. 
çerisinde oraami bir mezar haline 
çevirirler. 

İşte memleketin böyle fena bir 
hale düımemeıini iıtiyen her yav
ru derhal hava kurumuna yardım 
etmeli ve herkeai hava kurumuna 
yardım etmeğe çatırmalıdrr. 

Ulus ancak uçak sayısının çoğ· 
luğu ile memleketlerini koruyahi
ler. Uçağın attığı cazlardan korun 
mak için ıunlara dikkat etmelidir. 

ilk önce havada dolqaıı dilft!W1 

Zehirli gaz maskeleri çok önem 
lidir. Bu maskelerde zehirli gaı:
lan süzmeğe mahsus süzgeçler 
vardır. Süzgeçler fena gazlan te· 
mizler ye ciğerlerimize ziyan ve· 
remiyecek şekle ıokar. 

tıte yukarıda gördüğünüz re
sim bu zehirli ıazlardan korun
mak için yabancı memleket çocuk 
larıan mas'ke denemeleri yaptırı· 

lırken ıarUyorm-

Soldan itibaren: 
1 - Zehirli gaz 

maskeleri giyen ve 
bunların kullanma tec 
rübeelrini yapan ço
cuklar. 

2 - Zehirli gaz 
maskesiyle gezen iki 
çocuk. 

3 - Fabrika içeri
sinde dolaşan maskeli 
çocuklar. 

4 - Bu reıimde 
maske ile gezerek ve 
oyun oynamak sureti· 
le maskeye alııan ço
cuklan i;Örüyorsunuz. 

Biz kü!j'iik .ckullular gayemiz 
çalıımaktır. 

Böyle temiz bir ruhla hayata 
alışmaktır. 

İstemeyiz biz öyle boş kafalı 
olmayı, 

. Bilgili yolundan şaşırır karan
lıkta ıolmayı. 

Buıün dünden çok farklı bir 
hayat sürüyoruz: 

Gözlerimiz açıldı serbestçe yU· 
rüyorıız. 

Artık okumak zevki hepimizde 
uyandı, 

GönlilmUzde bu zevkin parlak 
ııığı yandı. 

Celil öZMETlN 

TOrklyenın zenglnllklerı 
------~-.._.------------==--,_._,._.................. .,____,, - ---

ORMANCILIK 
TUrki~e~i~ turlu w bölgelerinde ormancılık nasıl yapılıyor 

yetıştırllen agaçlar. ve memlekete getırdiği kar 
Yurdumuzun önemli kir kay

naklanndan biri de ormanlardır. 
Yapılan araıtırmalanlan anla· 

gılrruştır ki, ormanlanmız memle
ketimizin mesahai aathiyeıinin 
yüzde 12 sini kaplamaktadır. Fa
kat bu da tam istenilen bir rakam 
değildir. Yurdun yüzde on ikisini 
'kaplıyan bu ormanlık 60.000 - 80 
bin kilometre murabbaı kadardır. 

Türkiye ormanları iki kısma ay
nlır. Bir kısmı kereste çıkarmaya 
yarıyan koruluklarc!ır. Diğeri de 
küçük ağaçlıklar ve çalılıklard:ın 
ibaret olan baltalıklar.dır . 

Baltalık denmesindeki ıebep, 
balta ile kolayca kesilebilmelerin
dendir. Vaktiyle ormanlara bakıl
maz, saklanmalarına dikkat edil
mezdi. Köylüler odun ve kömür 
ihtiyaçlarını köylerinin yakınında 
bulunan ormanlardan temin etmi
ye çalııır, ağaçlan gelişigüzel ke
ıerlerdi. Hatta bazı defalar bütün 
ağaçlan devirir, ıonra bunlan be
ğenmezse olduğu yerde bırakarak 
başka ağaç keserdi. 

Aiaçlarm cinsleri 
Ormanlarımızda bulunan ağaç

ların çeıitleri muhteliftir. Bunla
rın yüzde 30 u çam, yüzde 20 ıi 
meıe, yüzde 11 i kayın, yüzde 1 O 
u küknar, yüzde 5 i karaağaç, yüz 
de 4 ü palamuttur. 

Onnanhk bölıeleri 
Başlıca üç önemli orman bölge· 

si vardır: Birinciıi güneyde Toros 
ve Antitorostur. tkinci bölge batı 
Ana.doluda A'kdeniz sahillerine ci-
var yerlerdir. t.tçüncü bölge Kara 
deniz sahil bc-ylandır. Bunların 

en zengini Güney Anadolu orman 

• 

landır. Buradan çıkarılan odun
lar Suriye ve Mısıra gönderilir. 

Sinopla Ayvacık arasında Cangal 
ve Zindan, Kaatamonunun &'üne
yinde Ugaz, Kocaelide Hen.dek gi
gi ormanlar çok meşhurdur. 

Doğuda Trabzon, Rize, Gire
sun taraflarında büyük çamlıklar 
görülür. Buranın en mühim orman 
ları Trabzondan Erzuruma giden • 
şose üzerindeki Zigana ormanla
rıdır. 

Onnan tecimi 

Son yıllarda ormanlanmızdan 

2000 t:>n odun, 7.700 ton kereste 
çıkarılmıştır. Bunlar en ziyade Su 
riyeye, Mısıra, 1talyaya, Yunanis
tana ve Ruıyaya gön.derilmiıtir • 

Batıda Sin.c-p, Kastamonu ve 
Bolu illeri ormanlar memleketidir. 



aeneler urlında Mısırda yapı· 
lan bafrl::rat esnasında bir ktl
çtlk kumbara bulundu ki i~erl· 
s!adekl pal'&lar hlll duruyordu. 

KUlttan Uç asır evvelki zaman
lara alt olaa bu toprak kumba
rannı blr çocuğa alt olduğu mu
hakkaktır. ttına lle blrikUrdlğl 
paralarm sahibi kim blllr ne ol· 
4u? Bir bukm esnasında öldU
rtllmot nya ~mıt olması 
ela muhtemeldir. 

Baki lıl1&1r krallarından SeU
nln •411ı11meat" ba hl41tıelerden 
biridir. 

Buna ''dirilmek" diyoruz. Zl· 
ra kralı mumyasında hemen he
men dlrllmele yakın bir hare· 
lceıt. 18rtllmUş Te o esnada cese
din :ranında bulanan ne kadar 
Arap ltçl varsa, beıılzlerl k1ll gi
bi oldulu halde çıtnşarak ka
crtmışlardır. 

ca·nbazlık 
Zannedildiği kadar kolay bir meslek değil 



~iNHiSARLAR UMUM MÜDÜRLOGONDEN 1 l 
ll - ~esi mucibince 1500 kilo kazein kola açık eksiltme usulile sabn alınacaktır. 

'· Ubam.men bedeli beher kilosu sif 50 kuruş hesablle 750 lira muvakkat teminatı 56.25 li. 

a,. ll? - t-t __ . 
'lllıttaaı ~.ıunltme 9-2-939 tarihine rastlıyan perşembe günü saat 14 de Kabataıta Levazım ve 

rı, _ §Ubesinde alnn komisyonunda yapılacaktır. 
\' -i~artnameler her gün parasız olarak sözU geçen §Ubeden almabilir. 'da steklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve sa.ıtte % 7,5 güvenme paralarlle birlikte 

adı geçen komisyona gelmeleri ilan olunur. ( 442) 

• • • 
Miktan Muhammen B. % 7.5 Eksiltmenin 

tutan teminatı şekli saati 
Lira Kuruş Lira. Kr. 

550.- 41 25 

~ 
~cnı l 
~r:ıtlj azı içın 31 kalem Açık H,30 
~~ :;abenıes1 

'f' etı 20 ,. 1258.10 94 35 Açık 15 

• ı> ~ ~Yarbakır Fabrikası Taktir cihazı montajı için satın alL 
~ ~.al kaı • çelik, gaz boruları, çelik, gaz flanşlar; Valf, Rakor 

_, ~~ ~ enı malzeme ne Şarap laboratuvarı için de 20 kalem 
ff" '-bn t 3Ubemizdeki listeleri mucibince ayrı ayn açık eklistme 

f ~ lt :ıııacaırtr. 
t '""~ lluhammen bedelleriyle muvakkat teminatları hizala. •e "~lnıı§t.ır 

ııııı " lll: - . . . )l.~ Eksiltmeler 9-2--939 tarihine rasthyan perşembe gU. 
·"t tıı.~da gösterilen saatlerde Kabata.şta Levazım ve Müba. 

!\' ındeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. · 

'I - Listeler her gUn sözU geçen şubede görUlebilir. 

idi ~ t(l~ lsteklilerin eksiltme için tayin edilen gUn ve saatlerde % 
~ .,leı-ı. ~; paralarile birlikte yukarıda adı geçen komisyona 
.,,ı ılan olunur. (514) 

1 1 
tO ,. 
or 
eJll 

* * * 
Miktan Muhammen bedeli % 7,5 temi. Eksiltmenin 

~1 Ilı Lira Kr. nat Li. Krş. Şekli saati 
i Al 3 kalem sif H. Pa§a 4600.- 345.- açık 14 

. "lıtUre1.,_ 
rel'ııilc ~cp 2200 kilo 

~ (10() J 

h bbb ki) 1 adet si! 800.- 60.- ,, 15 
l iye 75 kalem 643.- 48.23 ,, 15,30 

~ t'tnsıertyle mlktarlan yukarıda yazılı mal7.eme açık ek-

2190.-164.25 " 14,30 

~ Yle satm alınacaktır. 

~ ~~~harnınen bedelleriyle muvakkat teminatlan hizala. iti ~lınigtir. 
"""-= !!ıtta 

J ~ ~ da Ut:ıne-ıo-~~.;~ tanııuu: uı,,Ll.ı.,ycw. l"=.ı.~uı\.e b--ünü 

'kı ,,J'aıılı saatlerde Kabataşta Levazım ve Mtibayaat §1L 

f \ h, ......, ını komisyonunda yapılacaktır. 

111" 'de~IU"tna.nıelerle listeler parasız olarak her gUn söı.U ge. 
\ \' ......, n alınabilir. 

·11 ~ fitteıı ~~Vil ~:117.emesi eksiltmeye girmek isteyen firma. 
ıı SV \~btııeı-ı liflez:nı. ver~c~kleri malzemenin profillerini, de • " s;~ lJl'll nı, e~sı~~~ ~~ünden bir h~ta evveline kadar ln

~ titebuUın ~U?urlugu Tuz fen şubesıne vermeleri ve eksilt. 
~ala lll~k ıçın tekliflerinin kabulünü mutaıammm bir ve. 

rı lazıındır. (625) 

••• 
Mikdan Muhammen Teminat Eksiltmenin 

Be. akçe Şekli Saat 
Lira Lira 

532 M 3 22001 1650 K. zarf 15 
\ l , 1 " ,, 300 M 3 13200 990 ,, 15,30 

~ t darern · Zd 
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Jandarma Genel Komutanlığı Ankara Satın· \ 
artncı Komisyonundan~ 

1 ~ .ır&neaine O,~ Ud yUz otuz dört milim kıymet blçllen 
' çeşitli tıekiz yliz yedi bfn beş yüz adi ve yirmi beş santim kıy- ı 

met biçilen çeşitli kırk iki bin beş yilz tane Çe§itli buz mıhı 8-2 ı 
-939 çarşamba günU saat onda açık eksiltme usulü ile satın alı. 
nacaktır. 

2 - Şartnamesi parasız komisyondan alınabilecek olan bu ı 
eksiltmeye girmek isteyenlerin yüz kırk lira altmış dokuz kuruş. 
luk ilk teminat mektup veya makbuzu ile prtnamede yazılı bel. 
geler.i hamilen tam vaktinde komisyona ba§vurma1arı. (231} 

-----------------~----
Jandarma Genel Komutanlığı Ankara Satın· 

alma Komisyonundan: 
Vasıf ve örneğine uygun ve bir çiftine yüz yetıniş dört lira 

on kuruş kıymet takdir edilen yirmi iki çift tilf ckçi sandığı 9-2 
-1939 perşembe günU saat onda açık eksiltme usulile satın alına. 
caktır. 

2 - Şartnamesi parasız komisyondan alınabilecek bu eksilt. 
meye girmek istiyenlerin 287 lira 27 kuruşluk teminat mektup 
veya vezne makbuzu ile şartnamede yazılı belgelerle birlikte tam 
vaktinde komisyona başınırmaları. (160) (337) 
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Osmanlı Bankasmdan: 
Memlekette tuarrUt hareketlııfıı fııkf~ hizmet arzasun.. 

da olan OSMANLI BANKASI. AJJe Sandığı (Tasanııf Cllz.dam) 
hesabına tevdiat yapanlara kur'a keoidesi suretile aşağıdaki Ur:ra. 
miyelerl tevzie karar verml§tir. 

Ke§ideler 25 Mart ve 25 Eyl(ll tarihlerinde fora olunacak ve 
her keşidede aşağıdaki ikramiyeler dağıtılacaktır: 

1 adet T. L. 1000.- Türk liralık 
4 ,, .. 250.- .. ,, 
5 •• .. 100.- ,. ,, 
~ ,. ., 50.-

" .. 
50 ,, .. 2!S.- .. .. 

Yani cem'an 
85 adet T.L. 5.000.-- Tilrk liralık ikramiye. 

Aile Sandığı hesabındaki mevduatı kur'anın ke§ide edildlgı 
tarihe tnkadüm eden altı ay zarfında: 

T. L. 50.- Türk lirasından aşağı dllşmemiş olan her mudi 
keşidelere i§tirak edecektir. 

~ 'hti1taa 1 
• e mevcut §arlname ve ebat listeleri mucibince 

bıiıc 1 içın Cibaliye teslim §artile 532 metre ve Paşa -
arnız i . 3 

V AKIT'm kitap şeklinde roman tefrikası -
tt eıt8ııtın çın 00 metre mikabı tahta ayn ayrı kapalı 

'-tt, ~Uh e suretne satın alınacaktır. 
~·~ """'1en bedellerile teminat akçeleri hizalarnıda gös. 

'~<la ya!!~e 15-~39 tarihine rastlıyan çarşamba gUnU 
\ ly l ..\ıırn ~ı sa.atıerde ı:abataşta Levazım ve Mubayaat gu-

~"'-'~· .roınısyonunda yapılacaktır. 
~ı.....-ıbaı· 
t ""bÇey~Y:. ait şartname ve listeler 110 kuruş mukabilinde 

\..) 8'lıbeslııd ıt olanı parasız olarak her gün Levazım ve Mu
t~~ ~Uııaı:n alınabilir. 
~~t ~lt~sı asaya i§tirak etmek istiyenlerin kanunt vesaiki, 
~~ 1 .ltlifier~~buz veya banka mektubunun ve aynca kapa. 
~ ~ ttlrıulldeını ı~tiva etmesi 18.zımgelen kapalı zarfların mil-
i~ ~ teçeeksıltm: - - .ıtle~ i~den birer saat evveline k:ıdar 

lıttıur n komısyon reısıne makbuz mukabilinde verme-
. cnn 

\~ ~afıa Vekaletinden 
'~ib~39 !: 
\ı. ~n~asındat'§anıba günü saat 10.30 da Ankarada Nafıa 
"-' ltoırı~ ınal7.eme müdürlüğü odasında toplanan malze
~ ~ 8.?ıb 18Yonunca ceman 3110 lira muhammen bedelli 

• ~1 il arnıda ambalajlı "olarak teslim §artile 47 adet 
'-..' e 27 adet pil dolabının açık eJısiltmesi yapıla • 
~~ \.'ltt . 

lt A .. ~t te . 
Qf'lt~ara:nat 233,25 liradır. Eksiltme §arl.namesi ve te • 
\.~ı alrııabu· ?-1arıa Vekaleti Malzeme MUdUrlUğilnden para
~ ~\·eaikaıır. İsteklilerin muvakkat teminat ve prtname. 

~al aı-ıa birlikte aynı gün saat 10,30 da komisyon-
aıı l~dır. (291) (580) 

§eye saklanmıştır diye, hizmetçileri göndererek et· 
rafı araştırmağa başladık. Bir taraftan da Karnıma. 
ya, saklandığı yerden çıkmasını, merak etmemesini 
yalvarıyordum. Fakat beyhude. Hiç bir tarafta yok. 
tu. Şaşırmış kalmı§tım. Yoksa Karmilla, her şatoda 
bulunan gizli yollardan birini bulup gizlenmek üze. 
re oradan mı kaçmıştı? 

Saat dört olmuştu. Yorgun bir halde gidip Ma. 
dam Perrodon'un odasında yattım. Sabah olunca. ba. 
bama haber verdim. Bütün şatoyu tepeden tırnağa 
kadar aradık. Civardaki ormana adamlar çıkarttık. 
Orada da da bulunamayınca, ırmağı taratmağa ka
rar verdik. Zavallı babam, 'Karmilla'nın anası gelin. 
ce ne cevap vereceğim diye düşünüyordu. 

Bütün sabah böyle araştırmalarla geçti. Saat 
bir oldu. Tekrar Karmilla'nm odasına çıktım. Ne gö. 
reyim? Orada, aynasının karşısında oturmuş saçla. 
rını tarıyordu. Gözlerime inanamıyordum. Dönmuş 
kalmıştım. Beni görünce, susmamı i5aret etti. Yü
zilnıde müthiş bir korku eseri vardı. 

Çılgın gibi ve büyük bir sevinçle üzerine atıl. 
dım, bütün kuvvetimle onu sıkıyordum. Sonra çıngı
rağı çaldım. Maksadım babamın ve ötekilerin endişe. 
lerini yatıştırmaktı. 

- Sevgili Knrmilla, ne oldun? Meraktan çıldı. 
nyorduk. Nereye gittin? Nasıl döndün? Anlat? 

- Saat ikiyi geçmişti. Her zamanki gibi, uyu
madan evvel, kalkıp odanın ve tuvalet odasmm kapr-

--
HO RTJıA K 

Birkaç gece, rahat uyudum. Fakat her sabah, 
aynı bitap halle uyanıyordum ve bu yorgunluk bil -
tün gUn devam ediyor, kendimi başka hissediyordum. 

İçimde garip bir hırs vardı. Bir türlü ondan vaz 
geçmek istemediğim bir hırs. Kafama ölüm fikirle. 
ri saplanıyordu ve yavaş yavaş sönmekte olduğum 
düşüncesi, :içimde, hem de tatlı bir şekilde kökleşi -
yordu. Mahzun olmakla beraber memnundum da. 
Bir tilrlil hasta olduğuma inanmıyor, babama. iha
ber vermek, doktoru çağırtmak istemiyordum. 

Karmilla bana kar§I daha fedakar olmağa baş. 
lamıştı, ve garip aşkının tezahürleri sıklaştı. Kuv
vetim ve benliğim eridikçe, bana gittikçe .artan bir 
ateşle bakıyordu. 

Haberim olmadan, !ani bir mahlUkun tutulabi
leceği hastalıkların en garibine tutulmuş ve bu has. 
talığm, ilerlemiş bir devresine girmiştim. 

Bu hastalık Ü7.erimde öyle bir tesir yapmıştı ki 
bir türlü aksülAmel yapamıyordum. 

Uyurken mUphem ve garip hisler duyuyordum. 
Sanki denim girerken insanın sırtında duyduğu hoş 
ve garip titremeyi duyuyordum. Sonra bitmek, tU
kenmek bilmez bir sürU rüyalar göıiiyordum. 

Bunları bir türlil hatırlayamıyordum. Fakat 
müthiş bir yorgunluk ve korku intıbaı ile uyanıyor
dum. Uyandığım zaman karanlık bir yere .gittiğim, 
orada yüzlerini göremediğim kimselerle ve bilhassa 
sesi uzaktan gelen vakur bir kadmla konuştuğum 
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1 1 1 ve şüphesiz hepsinden tesirli teneke kutularda 

~ 

= ~ 

1 
Gribi, nezleyi, Romatizmayı, diş ve baş ağnlarmı hemen geçiren yc;.tlne kaşelerdlr. Madeni kutulara a olduğundan tesiri vo terkibi 

sabittir. İsmine ,-c marka~ma lutren dikkat. Her eczanede teklik kutusu 7,5 kuru,tur. 
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........................................ mı .............. ... 

-------------t ----.--.. - --

İpekli kumaşların yün ve tiftik battaniyelerin 
havlu ve burnuzların her cinsini, yatak, yorgan 
takımlarının, çamaşır takımlarının son modelleri
ni Bursa Pazarı, İstanbul, Sultanhamam ve Be
yoğlu mağazalarında hiç yorulm<ıdan temin ede
bilirsiniz. 

-----._ _____ _ 

YARtN·KURACAGINIZ · EVİN·TEMELİOİR 
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T. C-. 
ZiRAAT BANKASI 

Dr. Hafız Cemaı 
üahiliye mütehassısı. 

tstanbul Divanyolu. 
No. 104, Tel: 22398 

Dr. Necaettin Atasagun 
Sabahları 8.30 a kadar; :ıkşam

l:ırı 17 den sonra Liilcli Tayyarr 
Ap. Daire 2; Ko. 17 <le hastalarını 
kabul eder. (Telefon: 2395:ı) 

Dr. lrf an Kayra 
RöNTGEN MUTEHASSJSI 

. Türbe, Bozkurd Kıraathane. 
si karşısında eski Klod Farer 
sokak No. 8 - 10. öğleden son· 
ra 3 ten 7 ye kadar. 

1 Göz Hekimi 

1 
Dr. Şükrü Ertan 
Cağaloğlu Nuruosmaniye cad 
Nn ( -r.ı ??c:.ı:.ı:: (n. o.__ 

Şer.tfettin apartımanı. 

Yavuz Sezen 
Diplom Terzi 

H:ıkikl tek kostümlük lngiliz 1rn. 
rııaşl:ırımız gelmiştir. - 113 Beuoijlu 
Parmakkııpı Gayret ,\pi. Türk Foto 
~vi ü.~tiinde. · 

SAHiBİ : ASnl US 

Xeşriy:ıt Müdürü: R. Ahmet Seuengil 

• 

Vapurların kalkış gün ve saatlerı 
61 Şubattan 13/ Şubata kadar kalkacak 

vapurların isimleri, kalkış gun ve 
saatleri ve kalkacaklar1 rıhllmlar. 

Karadeniz hattına - Salı 12 de (Ankara), perşembe 121 
(Güneysu), pazar 16 da (Karadeniz). Gıı 
ta rıhtımından. 

Bartın hattına - Çarşamba 18 de (Antalya), cumartesi ıs 
(Ulgen). Sirkeci rıhtımından. 

İzmit hattına - Pazar, salı ve perşembe 9.30 da (Uğur). 'fO 

hane rıhtımından. :t 

Mudanya hattına - Her gün 9 da (Trak) vapuru sisteıni ' 
purlardan biri, cumartesi ayrıca 13.30 
(Marakaz). Tophane rrhtunından. 

Bandırma hattına - Pazartesi, çarşamba, cuma 8.15 de ( 
rakaz), ayrıca çarşamba ve cumartesi ZO 
(Saadet). Tophane rıhtımından. 

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

Ayvalık hattına - Çarşamba 15 de (Mersin), cumartesi 15 

(Bartın). Sirkeci rıhtımından. 

!mroz hattma - Pazar 9 da (Tayyar). Tophane rıhtfll'.lıtl 
!zmir sür'at hattına. - Pazar 11 de (fzmir). Galata rıhtmııııd 
Mersin hattına - Salı 10 da (Konya), cuma 10 da (lnönill· 

keci rıhtımından. 

Telefonlar: 
.Merkez - Denizbank binası 

Acenteler ) Karaköy Köprübaşı 
' Sirkeci Yolcu salonu 

Gala Rıhtımından her Cuma 

':ım saat 10 .da 

Pire, Napoli, Marsilya, Genova 

Saat 10 da Galata Rıhtımından 

Pire, Napoli, Marıilya, Genova 

Basıldığı yer: \T AIUT l\latbaası Kavala, Selanik, Goloı, Pire, 

- \' AKIT'ın kitap ~eklinde roman tefrikası -
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hissi vardı. Bazan yüzümden ve boynumdan yavaşç:a 
geçen bir el duyuyordum. Bazan da beni sıcak du • 
daklar öpüyor, boynuma ilerledikçe daha hararetli 
daha aşıkane oluyor ve oraya gelince duruyordu. 
O zaman kalbim srk sık ç;arpryor, n,efesim tutuluyor, 
sonra duruyordu. Birdenbire içim çekilir gibi olu -
yor, kıvranıyor ve kendimi kaybediyordum. 

Bu inanılmaz vaziyet üç haftadanberi devam 
ediyordu. Son günlerdeki ıztrraplarım bedenen de 
tesirlerini göstermeğe başlamıştı. Bitki~ bir lıale 

gelmiştim. Babam ara sıra, hasta olup olmadığır.ıı 

soruyordu. Fakat ben bir şeyim olmadığını söyle -
mekte ısrar ediyordum. Filhakika bedenen bir ~evim 
yoktu. Hastalığım sinirlerden mütevellit gibiydi ,.e 
ıztıraplarrmı bir nevi arzu ile ve kıskanç bir şekild~ 
herkesten saklıyordum. 

Bu, her halde, köylülerin tutuldukları hastalık. 
tan olmnsa gerekti. Onl:ır üc;, dört gün yattıktan 

sonra ölüyorlardı. Halbuki ben bu hastalığa üç haf
tadır tutulmu.stum. 

Karmilla da hummalı gecelerinden. garip rahat
sızlıklarından şikayetçiydi. Lakin onun hali benim. 
kinden daha :ı.z endif;e verici idi. 

Şimdi size, garip bir keşifte bulunmamıza se
bep olan bir rüyamı anlatacağım. 

Bu gece, her zaman duymıığı.ı all'~tığım ses ve. 
rine. daha tatlı, daha munis fakat daha müthiş bir 
ses duydum. Burs bana: 
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- Anneniz katile dikkat etmenizi emrediror! 
Dedi, ve ayni zamanda, odam, beklenilmedik bir 

şekilde aydınlandı, karyolamın ayak ucun,da, üze. 
rinde beyaz bir gece elbisesi ve kamilen kanlar için. 
de Karmilla'yı gördüm. 

Müthiş bir feryatla ve Karmilla'nm katledildiği
ne tamamile kani olarak uyandım. Yataktan fırlayıp 
koridora çıktım ve seslendim. 

Madam, Perrodon'la Matmazel Lafonten koşa
rak geldiler. Rüyamı onlara anlattım ve gidip Kar. 
milla'nın odasına bakmamız için ısrar ettim. 

Gittik. Kapıyı vurduk. İçeriden cevap gelmedi. 
Daha hızlı vurduk, bağırdık. Yine cevap yok. 

O zaman korktuk. Kapı içeriden kilitli idi. O. 
dama. dünerek c;rngırağı c;aldık. Eğer babam, ~ato. 
nun öbür ucunda olmasa, oraya gidebilmek için u
zun bir yolculuk icap etmese idi - ki hiç birimiz bu
na cesaret edemezdik - onu da çağıracaktık. 

Çın:;ıra:;a. hizmet~ilcr geldiler. Onl:ırla. bcraccr 
tekrar Karmilla'nm odasına gittik, yine çağırdık. Cc. 
v:ı.p alamayınca, kilidin kırılması için emir verdim. 
Yaptılar. Kapı açıldı. Lambaları başımrzm üzerine 
k:ıldırar<1 k eşikte durduk. 

Odada kimse yoktu. Her tarafı aradık. Yoktu, 
''e oda, bırakıp ç1ktrğım gibi idi. Fakat arkadaşım 
kaybolmuştu. 

Odad:.ı. karış ı!:l!k olma:hğı içın biraz ztikCn;et bul. 
du.k, belki arkadaşım, seslerimizden korkup bir kö. 

Patras, Aysaranca, Birindiıi, 
Ank<XWl, Venedik, Trieste 

Selanik, Midi!Ji, lzm.ir, Pire, Vesta 
Kalamata, Patras, Birindi&~ lseo 

Venedik, Tri_es_te _____ Alb~~ 

Burgaz, V::.rna, Köıt.ence Caldea ~6 
Quirinale 1/ 2 Albano ~ j 
Cilicia 8/ 2 Abbazia ,., 6 
lsco 11/ 2 Fenicia. 
Diana 15/ 2 

Sulina, Kalas, !brail Abbazia 
Fenicia 

Türk Hava Kurur11'-' 

B .. ··k p· o9 uyu ıyang dır· 
Dördüncü keşide: 11 Şubat 939 da d1f 

Büyük tkrumiyP- 50,000 ıtr~.,li'' 
Bundan başka: 15 bin, 12 bin, tO b~ 1 

ikramiyelerle (20 bin Ye 10 bin) liralı1' , 
mükafat vardır... . . sl ~~ 

Bu tertipten bir bilet alarak iştirak etmeyı ıhtılirtJl'ş 
Siz de piyangonun mesut ve balı tiyarları arasına g 

' 


