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Tekmil koÇekoslovakyadaki 
munist Teşekküller Mülga 

Kommorn, 9 (A.A.) - lllacar 
hariciye nazırı Kanyanın riya•et et 
tiği Macar hsyeti bugün buraya 
gelmiş ve Çekoıılovak heyetile mü 1 

zakerelere saat 19 da başlamıştır. 
Mii?.akerelere saat 21 de fasıla ve
rilmif ve Macar heyeti Çekoslo -
vıı.klar tarafından ak;ı.am yemeği

ne alıkonulmuşiardır. 
Tuna üzeriııdeki köprü hala 

tel örgülerile kapalı olup köpriı -! 
nün altına konulmuş olan dinamit-1 
]er de daha çıkarılmamıştır. j 

serdedilmiş bulunan ve İngiltere 
hükumetinin Polonya hükumetine 
Polonyanın Macaristanla müşterek 
bir hududa malik olmağa matuf o
lan mutalibatı münasebetile Çe -
koslovakyayı leşı<iJ eden milletl~

rin ırk prensipine istinat etmiy~n 
melalebelerine lngillerece kati -
yen müzaharet etmiyeeeğini bildir
miş olduğu ~eklinde olan haberler 
resmen tekzip edilmektedir. ı 

Kurir Pornnni yazıyol': 
"Çekoslovakp lehindeki bu j 

propaganda, hiç kimsenin aldan
mıyacağı bir şeydir. Siyezin Silez
yast Polonyaya rücu etmiştir. Zira 

• 
Alman iktisat Nazırının 
· Mühim Beyanatı 

Ankara, 9 (A.A.) - Almaııya lktııat Nazırı Doktor Funk buırün •~•t 
13 te Anbrapalaıta An~dolu Ajansının ve Tiirlr aaxetelerinin mümes.ille. 
rini kabul ederek "fağıdaki beyan~•ta hulwmtuftur: 

c - Türkiyeyi zirıııret __..y}erfıgım

den dolayı fevkalS.de battıyıj run Bu 

fırsattan jbilistifadt- lbllyük devli':! 

adamı ve büyük asker olan l'inkiye 

Cün)hur Ba~kanı veni Türk.iyerıin ya~ ı 

pıcı~ı ve dithi koruyucu~aı 1':.em:'J.I 

Atatürke Alman devlet ve hükiunet 
reisinin se1imlarını ve hayranlığını 

ibl&ğ etmekle bahtiyarıın. ,, eni ·rür· 

kiyenin her lJ't.Tafında yapıcılık irade 

~ile büyük fc..-l.y:t temposunu nıü~ 

hede eyledim. Tüı kiye Ctimhur Ba•
kanının idealile me~bu bulunan Türk 

devlet et.damlarının Büyi.ik O.ihinin 
gayelerini tahakkuk ettirmek ve mil

let ve memleketı yeniden kurmakla 

n1e~gul oldukla:-ını gördiinı. 

nın kalkınına hareketinde ınilletın re 
fahına ve devletin emnıyetine hBdinı 

bulunmaktadır. Türkiyenin her tara

fında bütün kuvvetler kudretli bir 
milli ekonomi vücudA. getirmek için 

nıükemmel bir surette 
ve te11kilatlandırılmıştır. 

birle"tirilmit1 

Türkıycnin vasi tabii zenginlıkle -
rinden daima Artan bir tenıpo ile İ51İ 

fade ecliln1cktedir. Milli iktisadiyat 

daima bir yükseli, arzetmektedJr, 
Memleketin sanayil~\lme programı 

süratle ilerlemektedir. Türkiyenin ma 

li vaziyeti sağlaın esaıJlara İr.tinat et. 
ınrktedir. Türkiye hiikt"·meh taıafırı

dan hı:r tar3.fta bü\"ük yardımlar ~:.lr 

mekte olan ziraat dahi günden R"Üne 

kuvvetlenmektedir. 

Polonyalıların Noktai Nazarı 
Var~va, 9 (A.A.) - Ecnebi 1 

memleketlerde inti~ar eden vt bil-ı 
hassa Alman radyosu tarafından Hitler, Macar kral naibiyle bir deniz geçıt resminde 

~ococ:c<~X:XOCOC:c<~X:XOCOC<X~X:XOCOC<X><X~X:XOC,<X:O:Xl'~O::O:::O:~~oc~:c:;x:ı:::ooco::~~X):)()<:;;O()C~"-""'f:X';~ ~ 
Devamı 7 inci ıJayfada 

T lirkiy~ Cümhuriyetı Ba~vekili ve 
diğer Vekill&'(lc yaptığım nıüzakerat 

gayet dostane ve gayet müsait bir ha 

va içinde cereyan etn1iş ve fikirlerde 

Türkiyede 81nai mamul.it büyüK 
bir ihtiyaç arzetmektedir. Bu ~erait 

tahtında Türkiye ile Almanya i\ra -

sında fimdi aktedilcc.k olan ku<li 
mukavelesinin büyük kıymet v~ c • CEL~L BAY AR Karabük Demir Sanayi Atatürk'ün 

GELiYOR T . T 1 E . H lk Ce,:ın~:;.:·r. 9b~A-~k~a~ :.:r~~~~ı esısatı amam anıyor rzıncan a ına 

taın bir mutnbekat bulunduğunu gös 

termi~tir. Her iki taraf yapılan rnüza 

lc:erelf"rden memnundurlar 
Türkiyenin bu yapıcılık devrinde 

miJli ekonomiye büyük bir rol isabet 
etmektedır. Milli ekonomi, Türkiye-

hcmmiyeti vardır. Bu kredinin r:ı.a~la 
rı hakkında Tu ·kiye hükum•l;y)e 
tam bir mutabekat !:lde edilmi!~~ir. 

(Sonu 3 Üncü sayfada) 

~::~u~:ğ~:;;~~th~;~~~ ::~:t:':y!~: Yu··ksek Hararet ..... F ...... ırın-ları İnşaatı Teşekkürü ı 
da Vekiller, :Mebl,.lar, Ye Vekalet- LROIN E KARŞI HARP 
~e;: erkıuıı lurafındaıı selamlanmış- Şubatta biterek Faaliyete Geçilecek Er:n:::a· :e~~~~n=- ~::i::a:- [ 

İskenderundaki Türk 
Alay Karargahı Nurullah Su .. me 

1
• 8 f ~.~"~:~a;n~:a~:::i~~ ;~:~~k·,;:: ı Gençlig~ e Eroinin r n ayana 1 fından Nafia Vekili Ali Çetnikayaya ee 

gdoe·rncd··.driiy,.on~utze,'graflan .,,. ile aşağıya,Netı·celerı·nı· Og~ retmelı· 

Feci 

lskenderun (Hususi) Şanlı 
5ümerbank Umum müdürü Nurullah Eıat .Sümer dün aabahki ekı. 

Türk alayının karargi.hını fehre nak
\ctınck ii.cerc müsait bir bina aran • 

makta idi. 

presle aaat 8,35 le Londradıuı ,eı.rimize ıelmittir. Umum müdür, bu akf8m Alı Çetmkaya I . . · 
Ankaraya hareket edecek, alilcodarlara Londradaki temaılanna ait maliı- -Nafia Vekili, ı -- · · 

Bu makama en liiyik olmak üzere 

eıı mutr-na bir nııntakasında yeni ve 

geni~ bir bina bulunarak hazırlıkları 

ikn1al ediln1ek üzeredir. Şimdiye ka

dar •ilı.·ylaı:d• da bulunan kararg3.h, 

kı, mt"v~i:ni başlamadan evvel yeni 

binaya nakledilecektir. 

=~e::;~:~:_recek, bir hafta kadar Ankarada kaldıktan ıonra tekrar ..,ı. Ankara_ Er_zurum de'."~ryol~n~n Tıbbı Adli Umum MüdÜrÜ Bav 
Erzıncana ula~tıgı haberını buyuk 

Dün •abah garda kendi.ini kar~lı 
yan bir ınuharririmize, Sümerbank 

umum müdürü Nurullah Sümer, son 

seyahati ve temasları hakkında 'un~ 
ları şöylemi~tir: 

- Üç numaralı dört senelik sana. 

yiletnıe programında, fabrika kur • 

mak hususunda, belki bankamız da 

rol al•caktır. Fakat, bu seyahatim, 
(Sonu 3 i;ncü sayfada) 

F enerbahçe Güneşle O- O 
Berabere Kaldı 

Galatasaray Topkapıyı, Beşil<taş da 
İstanbul Sporu Mağlup Etti 

Fenerbahçe • Güneş maçından başka bir görünüt 
Dün lik maçhuına fiç stadda birden devam edilmiştir. Kadı· 

köyünde Fenerle Gnnef berabere kalmış, Taksimde Galata· 
aaray Toplcapıyı, Şerefde de Beşiktaş lstanbulsporu maj'lüp 
etmiştir. 

Bu müsabakalara ait bütün tafsilat ve resimler ıpor 
ıayfamızdadır. 

Barutgücündc bir gür. 
Bu genç kulübümüzde bir ar

kadaşımızın yaptığı röportaj 

4 üncü sayfamızdadır. Resim

d. Barutgücü piramitcilerini 

görüyorsunuz. 

m•mnuniyetle aldım. Muhterem haL 1 . H l"d• Anketı"mı·ze c b 
kın bu mühim ve mesut hadiseden a 1 ın eva 1 
pek yerinde olarak d1;1yduğu sevinç. Eroin müptel8.ları bahsinde müta-

hislerini izhar ederken hana karşı leasına müracaat etmenin ihmali aali 
gösterdiğini bildirdiğiniz duygular - caiz olmıyanlardan biri de muhale • 

dan çok mütehassis oldum. Kendile- kak ki, Tıbbi adli umum müdürüdür. 
rine selim ve sevgilerimle iyi dilek-1 Bunun için, adli tıp i~leri umum mii

lerimin iblağ edilmesini rica ederim. dürü Bay Halit de anket listemizde 
Sizi tebrik ve muvaffakiyetinizin de

vamını temenni eder muhabb~tle 

gözlerinizden öperim. 

K. Atatürk 
(Sonu 3 üncü sayfada) 

HER SABAH 

iKTiSADi BiR MU· 
VAFFAKIYETIMIZ 

Mali vaziyetimizin dürüstlüğü, 
iktıaadi bünyemizin aağlamlığı bi
:ze yeni bir muvaffakiyet kazandır
mtf bulunuyor: Almanya ile yapı
lan aon iktıaadi anlatma Berlin 
piyasasında Türke tamam 150 
milyon marklık bir kredi kazan
dırdı. Bundan evvel Londra piya
saaı da Türkün doğtuluğuna 16 
milyon lngiliz lirası emanet et
mitti. 

- Türk gibi kuYVetli! cümleıi 
Avrupalının Türk ıücüne, bedeni 
Türk kudretine kartı duyduğu 

hayranlığın ifadesi olan bir frenk ı 
darbımeıelidir. Y avat ya vat bu 
darbımeaele: 

yer almıftır. 
Anketin avukatlar fagJmı kapadık 

tan sonra. ikinci faslını Bay Halitle 
açmak elbette çok yerinde, çok ioa
betli bir hareket olacaktı. 

Kapıda, Çelebi bir delikanlı soru. 
yor: 

- Hastanız mı var~ Kimi göre-

ceksiniz? 
- Bay Halidi görmek istiyorum. 

- Umum müdürü mü? 

- Evet. .. 
Kompliman yapmak için söylemi .. 

yorum. Ne yalan söyliyeyim ~ .. Adli 
tıp i~leri umum müdürü, muhakkak 
ki dünyanın en nazik, en kibar adarn 

lanndan biri. Gazeteci olduğumu 1 

söyler söylemez hemen yer gösteri • 

yor ve arzumu soruyor. LS.fı çok U

zatmadan maksada geçiyor, eroin 

anketimziin qıevzuunu söylüyorum. 

Bay Halit, tasavvur edemiyeceğiniz 

bir tavazu edasiyle söze bfalıyor: j 
- Gerçi, müesseıı1emize müşahe~ 

1 
de altına alınmak üzere, her gün, her 
taraftan, uyu,turucu madde müptela 

Bay Halit 

ları getirilir. Fakat, ben şah.sen bun

larla birer birer meşgul olmadığım 

gibi, fİmdi size dokümanter sözler 
de söyliyemen1. Müşahcdehanc şefi. 

miz meşhur Hayrullah hoca buhusus 
ta hayli ctüd yapmış: ve rakamlaı 

toplamıştır. istediğiniz ce,·abı, size, 

istediğinizden aıa bir şekilde ancak 

Devamı 7 incı sayfada 

- Türk maliyeıi gibi sağlam!. 
cümlesini de ilave ettirmeğe hak 
kazanmıt olduk. 

E•kiden Babıali maliye nazır· 
ları kredi bulmak için diyar diyar 
dolatırlardı. Şimdi halden anlıyan 
dost devlet maliyecileri kredi ver
mek için memleketimize geliyor
lar. 

''Yeni Sabah,, da 

Aradaki farkı takdir etmek için 
büyük firaıete lü:zum yoktur. 

A.C. 

Bugün Bulacağınız 
Halk opereti hazırlanıyor 
Barutgücü klübü 
Spor sayfası 

Ruh tahlili 

Yazılar: 
4 üncüde 
5 incide 

5 incide 

incide 7 

• 



Sayfa: 2 
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imtihanı yapılıyor t Oıyor ki •• 
Üu;versitede milnhal bulunan f __!f 

on iki doçentlik için talip olan a- f Gürültü yine • 
Münurü Evime Aldığı-
mın Sebebi ne idi? sistan ve muallimlerin liste ve cet- • f 

velle~i h.azıdanmıştır. llu.n!arı.n do ı Başhyacakmı ? • ı 

Adamı Yatak Odamda Gecelikle 
Kabul Edişim bir Mes' ele Oldu .. 

-24 

çentlık ımtıhanl~rııı~ uıııversı.tede ı:raydar. Köseoğ!u imz~şile f 
dekan. ve profe;orleıden milıek. - aldıgımız hır mektupta denıyor • 
kep bır heyet huzurunda bugun ki: • 
başlanacaktır. Doçentlik tali~leri f "Belediyenin gürültü yasa- f 
arasında Avrupada tah:;ıl etınış ve • ğı bir müddetten beri pek de- f 
d.oktora vermiş kıy1":':tli ~ençle - • mode oldu galiba. Haylidir ha- • 
rın de bulundukları ogrenılmektP- • şımızı ağrıtan sabah satıcıla- ~ 

Ben - Kemal beyin kendi8ine 
"senin iki haftada yapamadığııı 

bir i~i ben bir kadınla yaptım,, de
diğini Münir bey söylüyor. Böyle 
bir kadın da dünyada yoktur. Bul
..ıunuz mu? Ben tabibim, kadınları) 
oldukça tanırım. Bu sayede bilirim 
ve herke de bilir ki sır tevdi hu
susunda erkek kadına bin defa mü 
reccahtır. Kadının ağzında bak-1 
la ıslanmaz. Kadına ina!lmak su
ya dayanmak gibidir. :\rünire em
niyet etmiyeceğim de bir kadına 

·timat edeceğim bu olur şey değil
dir. Hem de bunların ikisi de ay
ni adam tarafından geliyor, bina
enaleyh ikisi de ayni şeraiti haiz
dır. Kürrei arzda böyle kadın yok. 
Esatiri, yahut Zümrüdüanka ne
vinden bir şey ısc bılmem. İşte 
l\Iilnirirı bu da b.r yalanıdır ki bü
tıin sozlerırin yalan olduğuna ka
naat verir. 

Onlar - l\Iüfredattır efendim 
müfredat... 

Ben - (Rei< dinliyordu. Ben 
de devam ettim) Gfıya ben Münir 
efendiye "Şerif paşa ile muhabe
rem var. Karttan haberim vardı. 

Gev gctirdiıı, demi.;;im. Şerif paşa 

ile muh rebe'i olanın böyle bir 
va<ıtaya ne ihtiyacı vardı. İngiliz, 
Fransız posta ha nelerine ne olmuş! 
n r kuruşla hepsi olur biterdi. Hem 
.l\l ünir efendiye emniyet etmediği
mi eoylilyorsunuz hem de emniyet 
ı·dilmeyen kimseye Şerif paşa ile 
muhaberem olduğunun söylenme
yeceğini dU ünmüyorsnnuz. 11te 
bunlar hep he apsız, endaze.S:z ya 
Janlarchr. Hep•. oyle mugalatalar 
kı yekdığerini nakzediyor. Demek 
Mün!rin söyledikleri düzme şeyler
dır. 

Gelelim Necibe. 

Topçu - Biz ondan vazgeçtik 
onu kale almıyacağız. 

Kazip bir şahitlerinden böyle 
feragat etmeleri birden garabeti -
mi mucip oldu. Üzerimden itha
mın biri kalkıyor diye sevinecek 
oldum, fakat kendilerini cerh için 
iyi bir vesile ve silahı elimden al
dıklarıııdan da canım sıkıldı l\Ia
amafih bir heyeti hakimenin bir 
şahitten feragati aleyhimdeki is
pat ve müddeaların kizbini kendi
lerinin alenen itiraf etmeleri de -
nıekti. 

Ben - Peki. 
Ben - Öyleyse Necibin yalan 

ithamlarını kabul ediyorsunuz. 
lllünirin sözleri ise kavli mücerre
dinde isbat ve ~ahidi yok. lllünirin 
gayri mantıki sôzlerinden ~arfı

nazar "de!aatıe gittim evde bula
mad1m ..... hakikatini ağzından ka 
çırmış -0lma ı su~•uz olduğumu 
lrneye kflfid.r. Cemiyetten olmadı
ğıma 'l"e bu cemiyetten h.ıbersiz 
bulunduğıımn eğer l\Iünirin sözle
rine ;n:ınıyorsanız " Ce!a fyetiniz 
var mı, kıl\·vetli mi, rei.~ kim diye 
sorJum demesi de,, ka\•i bir delil
dir. 

!itralyôz yüzl.ıaşısı Seyfettin 
e'encl' - Beyefendi! Biz sizin ha
yatı hwsusiyenizi iyice tetkik ettik. 
Siz .\nupa hayatını sever;ıınız. 

olan adam tarafından gecelikle dir. • rıııı ne gören ne de işiten ,-,u-. ı 
ve birden yatak odasına kabul e- -- • Hele Yeşildirekte. Burası ekser 
dilmez. Fesat olsun yine ilk gö- Ankara caddesi • satıcıların şehre dağıldıkları 
rülen zatın yatak odasına alınma- asfalt oluyor f bir yoldur. Bunun için erken- f 
smda mana aramak, ehemmiyet f elen ve her Babah yüzlercesi f 
vermek münasebetsizdir. Onu da Ankara ve Babiali caddelerinin f geçer ve durmadan da bağırır- f 
salona almak ve adabı mua~eret asfalt in~ası fikrinin Şehir meclisinde l f !ar .. Artık sabah uykuları he- f 
dairesinde kabul etmek lazımdır. kararlaştırıldığı ve i~ ha-lamadan ev f pimize h:ıram oldu. Alftkadar • 
Bunun sebebi hanede hizmetçinin vel nakil vasıtalarının bu caddeden f makamların dikkatini çekerse- • 
olmaması ve erken gelip ben; ya- aeyrisefer etmemeleri hakkında bele f niz ~ok teşckk• r ederiz. f 
taktan kaldırması, bir de kapıyı diyece tebliğat yapıldığını yazmı~tık. f Yeni Sabah: Bu hususta yal- • 
açınca arkama takılıp yatak odası Nakil vasıtaları dünden itibaren f nız Yeşildirekliler değil .. He- f 
na kadar girmesi ve benim de uy- bu caddelerden geçmemektedirler. f men her semtten böyle ~ikayet- f 
ku sersemliği ile farkına varma- Ancak otomQbi] ve atlı arabalar ha- f çiler bulunuyor. Acaba :<a•ıcı- f 
maklığımdır. Hem beyefendi! zı prtlarla ve yan sokaklardan dola • larımıza hala saygıyı öğretemi- • 
Siz devlethanedizde gecelikle hiç prak yollarını kısalatbilmck!edir. Di f yecek miyiz?.. f 
k · k b I • g ... er ne kil \'asıtaları İse tramvay cad .,......,.........,...,..._..,..,..,....,..._,.,...,.,. imseyı a u etmiyor musunuz ı 

diri er. Cürmiimeşhud 
desini takip cbnek mecburiyetinde - 1 Seyfettin efendi - Çok defa 

oluyor. - - - - - - - - - -------~..,.~--------··· ---· -~~~~~~~~--~~~~~-
Ben - (Devamla) İşte bu bir 

teseyyüptür ki hepimizin başına 
gelir. 

. . ·p ~ TE 'I!", ... :~ "'' '·· OLIS, .. ~ ;;_., 
.. • • ... .... . '!l" •• 

MUOIZFE Reis - Evet, evet. Her va kit 
yaptığımız şey. 

Ben - (Devamla) Bu halde 
isnat etmek istediğiniz mana yok
tur. Ve verdiğiniz ehemmiyete de 
bu keyfiyet ~yan değildir. 

Otomohil altından sapa sağlam 
çıktı 

(Pek şevkle ve yakalmış gibi 
kemali ehemmiyetle sormakta ol
duğu suale bu cevaplan alınca 

Seyfettin efendinin yüzünde yeis ve 
can sıkıntısı aHi.imi zuhur etti ,.e 
kalkıp gitti. Bir daha da gelmed:) 

Topçu - Kadınlarla münase

bette bulunur muydunuz? Vakıa 

ahvali hususiyeyi sormağa teed -
düp ediyoruz. lakin burası bir mah 
kemedir. Hakikatin tebeyyünli i
çin sormak icap ediyor. 

Ben - (Mütereddidane) ha-
yır. 

Topçu -Şerif 
bereniz yok mu? 

Ben -Yok. 

paşa ile muha-

Ben - Şimdi isnatlar bitti. Al
lah aşkına size sorarım benden ne 
fiil sadıl' olmuştur? Cemiyetten 
isem ne gibi vesaiki maddiyeye is
tinat ediyorsunuz? Ne buldunuz 
gösteriniz? Cemiyete girenlerin 
numaralan olduğunu öğrendik; 

ben de cemiyetten isem hani be
nim numaram? Cemiyete gireni 
bir idhal eden kimse, sonra onun 
da ithal ettiği kimseler olacak. 
Beni kim dahil etmiş ve ben kimi 
cemiyete sokmuşum?. Bir cemi
yete giren boş durmaz ya elbet bir 
takım işler karıştmıcak. Ben ne 
yapmışım? Beni cemiyet azasın -

dan kaç kişi tanıı-or. Bu kadar 
muamelfıtı fesndiye arasında kaç 
kişi ile muarefem ve r.ıünasebetim 
olm• ? Ben cemiyete gırince bü
yük bi" mevk'im olacak'ı. Kimlere! 
emirler, emırnameler vermışinı? 

Kart, kert deniyor. Hani o kart ne 
rede? Şerifle muhabere ettiğimi 

söylemişim. Hani o muhabere ev 
rakı? Kemale Şerüten gelen mek
tuplarda daima git Rıza Nur beyi 
gör deniyormuş. Kamalin evr .. kı 
meyanında benim bir şeyim çıktı 

mı? Dıı nasıl iştir. Kadro harici 
bari olsaydım yüreğim yanmazdı .. 

(Sonu var) 

2615 numaralı taksi otomobili Sir 
keclde Hüdavendigar caddesinden 
geçerken yüzbaşı Abidinin oğlu Or
harıa çarpmı.,, çocuğu altına almıt/

tır. 

Etraftan görenler çocuğun muhak 
kak parçalandığını sanmışlarsa da, 
otomobil geçince, Orhan, eapasağ -
lam ve hiç bir yerinde bir bere dahi 
olmadığı halde ayağa kalkmııtır. Ço 
cukcağız, muhakkak bir ölümden, 
bir mucize nevinden olarak kurtul .. 
muı;ı;tur. 

Merdivenden düşmüş 
T opkapı Sarayında yapılmakta 

olan elektrik tesisatı işinde çalışan 

Ahmet oğlu Süleyman merdivenden 
inerken dikkatsizlik neticesinde kah 

lolarla beraber düşmü~, başından ya 

ralanmı~tır. 

Bir kıza kamyon çarptı 
3856 numaralı kamyon. Çarşıka

pıda.. Evkaf •okağında oturan Nu. 
rinin 13 yaş;ındaki kızı Nerimana çar 
pıp başından hafif ya;alamı,, kazayı 
müteakip foför kaçmıştır. Kaçan fO
för aranmaktadır. 

Tabanca atmış 
Çubukluda Paşamahallesinde otu

ran Rifat Çubuklunun Çayırbaşı mev 
kiinde bir el tabanca atmış, tabanca 
yı da oradaki bir çalılığa saklamı,. 
tır. 

O civarda gezerken şüphe üzerine 
yakalanan Rifat siliihı kendisinin attı 

ğmı itiraf eım;,. tabanca, sakladığı 

çalılıktan çıkarılmıştır .• 

Milli sinemada yangın çıktı 
Evvelki gun Şehzadeba\"nda Milli 

sinema bodrumunda elektrik. konta
ğından yangın çıkını~. itfaiye tarafın 

dan atefin gcni~leme~ine meydan ve
ri1meden eöndürülmü,tür. 

Otobüs tıramvaya çarptı 
Şoför Hakkının kullandığı 3419 

numarc.lı otobüs Şehzadeba~ından 

geçerkrn vatman Eminin idaresinde
ki 62 numaralı tramvaya çarpmıştır. 
Bu müsademede tramvayın bir camı 
kırılmı~. tramvay yolcularından Pen 
be, kınlan camla, yüzünden yaralan 

mıştır. Şoför yakalanarak tahkikata 
başlarunı~tır, 

BARBUTÇULAR 
Altı kumarbaz daha ya kal andı 

Dün öğleden sonra, Salkımsö -

ğütte, Tıbbı Adli arkasında Güzel 
Sanatlar caddesinde, , 'e\'Zatla 

llfehmedin beraber oturdukları 5 
numaralı evde kumar oynanırken 

ikinci şube üçüncü kısım memur -
!arı tarafıııc!aıı ev basıJnıış, :\1eh
met, Nevzat, Ekrem, Besim, Vey

sel ve Mümin meşhut ciiriim halin
de yakalanmışlardır. 

Oynadıkları zarlarla 14- tane 
teneke fişi ve j'edi tane barbut fin

caııı ve zarfile birlikte dün akşam 

geç vakit birinci sulh ceza mah -
kemc"ine verilmişlerdir. 

Taht:ı silicinin marifeti 
Fatihte Uzunyusuf mahallesin 

de oturan Hasan ve karısı Şaziye 

polise müracaatla tahta silmek i

çin evlerine gelen ayni mahallede 
Ayşenin Şaziyenin çantasından 36 

lira çaldığını iddia etmişlerdir. Ay 
şenin evinde yapılan araştırmada 

sandığında 91 lira para bulun -
muştur. Müddeilerin tarif ettikle
ri paralar bu paranın arasında bu

lunarak kendilerine iade edilmiş
tir. Ayşe hakkında tahkikat yapıl
maktadır. 

Kaçakçı gardiyan yakalandı 
Üsküdar cezaevinde mahkum

ların esrar ve sair uyuşturucu 
maddeler kullandıkları öğrenilmiş, 
yapılan tahkikatla, mahkumlara 
hu maddeleri gardiyanlardan Ra
sim oğlu Asımın temin ettiği anla

şılmıştır. Bunun üzerine bir cür
mümeşhut tertip edilmiş, Asım, 

mahkümlara esrar satarken suç ils 
tünde yakalanmış, sorgusu yapıla
rak tevkif edilmiştir. 

Rumanya tüti:n alac 0 k 
Run1e"l inhisarlar idaresi tarafın

dan şehrimjze gönderil n Lir heyet 

memleketimizde yetişen tütünler üze 

rinde tetkikat yapacaklar ve hüku -

metleri namına tütün almak üzere te

ma!lara geçeceklerdir. 

Rumanyanın memleketimizden al
makistediği tütün miktarının yüksek 

bir kıymette olacağı tahmin edilmek 
tedir. 

Asya Vapuru 

Bir hırsız kumpanyası 
tarafından batırılıyordu 

Paşabahçe önünde demirli, 
llfu•tafa Reşit veresesine ait ve 
Beyoğlu lahsilii.t komisyonunca 
haczedilmiş olan Asya vapurunun 
bekçi•i Rizeli Abdullah oğlu Hil
seyin, elinde bir puslayla giderken: 
şüphe üzerine polisler tarafından 1 
çevrilmiş, evvela, gemide bekçi ol-ı 
duğunu ve bunu tamire götürdü
ğünü söylemiştir. Fakat, biraz son
ra, sıkıştırılınca çaldığını itiraf et
miş, Pa~abahçede Neva sokağında 
oturan Ali Akyıldız, Arap camiin
de Abdüsseliim sokağında oturan 
Mu>tafa oğlu Şevket, Beykozda 
Yalıköyiinde 8 numaralı e\•de o
turan l\Iustafa oğlu Nuri ile bera
ber geceleri gemiye giderek maki
ne aksamıııı söktüklerini, Beykoz
da Sandalcı Nurinin sandalile ls
tanbula getirip Galatada Hurdacı 
Şükrü ve Ovakime sattıklarını ila
ve etmiştir. 

Hüseyin Beykoz merkezinde 
isticvap edilirken, diğer taraftan, 
Asya vapurunun da kendi kendine 
battığı görülmü~, yapılan tahki -
katla, hırsızların, suçlarını ört -
mek için vapuru delip batırdıkları 
anlaşılmıştır. 

Galatada hurdacı Şükrü ve 0-
vakimin dükkanlarında da vapura 
aid 361 kilo demir makine aksamı 
bulunarak milsadere edilmiştir. 

Suçluların hepsi yakalanmışlı;.r, 
suçlarını itiraf etmişler, hırsızlar
la kayıkçı Nuri ve hurdacı Şük
rü ile Ovakim adliyeye teslim e
d'lmişlerdir. 

.:. ' -~MÜT.EFERRIK •; 
' - . . • ·~ "" .s ~ - - ~ 

Konkurhipikler 
Bu müsabakalara hazırlanan 

bayaolar da var 
Sipahiocağı tarafından her yıl ter 

tip edilen konkurhipiklerin sonbahar 

müsabakalarına önümüzdeki pazar 
günü Sipnhiocağı pistinde başlana _ 
caktır. 

Ath mania müsabakaları, önümüz 
deki ve 23 Birinciteşrin pazar gün· 

!eri olmak üzere iki hafta devam ede 
cektir. 

Bazı kadın binicilerimizle küçük 
L•yla da bu müsabakalar için hazır 

!anmaktadırlar. 

Konkur ipiklerde, avrupada muh. 
telif konkurlarda dereceler alan ve 
Romada Mussolini kupasını kazanan 
tanlı aüvarilerimizi de bu müsabaka 

larda görüp alkışlamak fırsatını bula 
cağız. 

Milli tıb kongresi 
Milli tıp ~ongresi birinciteşrinin 

on yedinci günü Ankara Halkevi sa
lonunda toplanacaktır. 

Bu yıl tıp kongresinde birçok dok 
torlarımız tarafı~dan hazırlanmı-t1 o -

lan çok mühim tecrübe ve tezler bu

lunnca'ğı ve kuvveth ctüdlerin mılli 
tıp tarihimize yenl yeni eserler ka

zandıracağı tahmin olunmaktadır. 

Paçavralar tutuşmuş 
Galatada Oğlak sokağında Meh _ 

mcdin kiğıt ve paçavra deposundan 

yangın çıkmış. ateşin büyümesine 

meydan verilmeden itfaiyece söndü. 
rüimü,tür, 

Keçe hırsızı 
Beyoğlunda Londra birahaneainin 

yol keçelerini çalan Mesut Can ya.. 

kalanarak mahkemeye verilmiştir. 

Alafrang:ı y&şar ve "etıket,, e pek ============================================================ riayet e.lersiniz. Halbuki şurası 

muhakka~< ki hllinir efendiyi gece 
Jikle ve y:ıtak odasına kabul ct
m.şsımz. Demek ki müliika.tınız
da büyük bir mahremiyet vardır. 
Bll da cemıyeti hafiye işindeki sa
mimiyet ve mahremiyettir. 

l'en - Efendim gecelikle ve 
yat k oda ına kab lU"l doğrudur. 
Fakat bu tir fu"J meselesi değil 

ki Mi!nir cfend.yi gecelikle • tak 
odasına kabu' ~!mekliğ ın • ah 
re•ııiyete atfolun:ırak el:ı - yet. 
le telakki edfüin. Münir efendiyi 
bir defa gördüğüm kendi itirafiy
le sabit. Fuhş bile olsa illı: &'Örü
len kimse böyle etikete riayetkAr. 

YAZ/SIZ HiKAYE 
.,. ••••••••• ., ..... •••••••••••• .v~~IV\IVVVV'IVV\ 

Y!NI 

/0fF~:.-"IS ABA H !fifıı_:rj 
RADYO 

Ankara 
Öğle ne,riyah 
Saat 12,30 Alaturka ptak net 

riyatı, 13 haberler, 13,15 karışılı 
pl!lk neşriyatı, 14 son. 

Aktam ne,riyatı: 
Saat 18,30 Karışık p!iik neşri· 

yatı, 19,15 Türk musikisi ve hallı 
şarkıları (Halük Recai), 20 saat 
ayarı ve arapça neşriyat, 20,10 ha· 
herler, 20,15 Türk musikisi (i\1u;· 
tafa Çağlar ve Semahat Özden,;e;) 
21 şan plakları, 21,15 stüdyo sa· 
!on orkestrası: 

1 - J arnefelt: Berceuse. 
2 - Paul Lincke: Herzchen. 
3 - Tschaikovski: Russischer 

Tanz. 
4 - Le har: Clo clo. 
22 haberler ve hava •.o.ooru, 22, 

15 son. 
ISTANBUL 

Saat 18,30 Salon musikisi: Ka· 
dıköy Halevi namına doktor Beh· 
zat idaresinde, l!J konferans: Prof. 
Salih .1urat (Fen musabahe!eri, 
19,30 İnci ve arkadaşları tarafın· 
dan Türk mu$ikbi ve halk şarkıla· 
rı, 19,55 borsa haberleri, 20 saat 
ayarı, Hamiyet Yyceses ve arka· 
daşları tarafından Türk musikisi 
ve halk ş2.rloları, 20,40 ajans ha· 
berleri, 20,47 Ömer Rıza Doi(rul 
tarafından arapça söylev, 21 saat 
ayarı orkestra: 

1 - Siede: Marş. 
2 - Leh ar: Klo kilo potpurri. 

21,30 Darüttalim musiki heye
ti: Fahri Kopuz ve arkadaşları 

tarafından, 22,10 hava raporu, 
22,13 viyolonsel konseri: l\Iuhittin 
Sadak, piyano refakatiyle, 22,;,0 
son haberler ve ertesi günün prog· 
ramı, 23 saat ayarı İstiklill mar~ı, 
son. 

Ne Pişireyim? 
PAZARTESİ - -

DALYAN ÇORBASI 
SAHAN KÜLBASTISl 
Zeytinyağlı Patlıcanlı Pilav 
ÜZÜM 

Dalyan Çorbası 
Kefal, torik, levrek ve•air ba

lık!a!·dan bir nevini yıkayıp temiz 
!edikten sonra az tuzlu bol suda 
haşloynız. Sonra süzüp etleri ke
mik ve derisinden ayırıp kılçıkları
nı dikkatle ayıklııyınız. Palamut 
gibi bazı balıkların siyah etleri de 
olur. Onları da ayıklayıp yalııız 

beyaz etlerini alınız. U.t'ak ufak 
doğrayıp hazırlayınız. Bir tence • 
reye münasip miktar soğan çen -
tip bir tutam kara biber ile zey -
tinyağında çcvırınız. Kızarıncaya 

yüz tutunca etleri ilave ediniz. Ç'e 
vire çevire etlerin de rengi dön -
meye başlayınca balığın süzdüğil
nüz suyunu ilave edip bir ta.~ım 
kaynatınız. İndirileceğfoe yakın 
biraz sirke akıtıp bir taşım kay -
nadıktan sonra indiriniz ve yorba 
kasesine kurtarıp sofraya veriniz. 

ihtar - Evvelce balığın suylı
n:ı bir un serpip ateş üstünde un 
kokusu gidinciye kadar çevirıp 

sonra balığa ilim'> edilirse daha i
yi olur. 

Bu gece 
Nöbetçi Eczaneler 
Bu gece nöbetçi eczahaneler 

şunlardır: 

latanbul cihetindekiler: 
Aksaray da (Pertev), Alemdar 

da (Eşref Neşet), Bayazıtta (C& 
mil), Samatyada (Srofilos), Emin· 
önünde (Mehmet Kazım), Eyüptf 
(Hikmet Alamaz), Fenerde (Hü· 
samettin), Şelll'emininde (Hamdi) 
Şehzadebaşında (İ. Hakkı), Ka 
ragümrükte (Fuat), Küçükpazar
da (Hulüsi), Bakırkyünde (Hi· 
lal)' . 

Beyoğhıı cihetindekile• : 
'!'üne! başmda (Matkoriç), 

yüksekkaldırımda (Vıngopulo), 

Galatada (Merkez), Tahimdc 
(Kemal Rebul), Şişlide (Pertev), 
Beşiktaşta (Ali Rıza). 

Kadıköy, Boğaziçi, Adalarda· 
kiler: 

Üsküdarda (İmrahor), Sanyer
de (İ. Hakkı), Kadıköyünde (Mo· 
da, Merkez), Büyükadada (Şinasi 
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Atatürk'ün Erzincan 
Halkına Teşekkürü 

Sovyet r eolo ·i ır.~ 
lngİliz, ltalya ve 
Fransa Anlaşması 

lngiltere; ispanyadaki GöoülİöJerini Çekerse 
ltalya imparatorluğunu Tasdik Edecek, fran

konun Muharipliği de Kabul olunacak 
Roma, 9 (AA.) - Sal~hiy<ltar 1 

tnnhafilden bildirildiğine gör~, l~pan ı 
Jt.clı.. on sek.iz aydan fazla hız;nel e~ j 
rni! olan gönülülcrin derhal ıcri aİI., 

ınası hakkında verilen karar, oradan 
on hin kİ1;ilnin çekilmesini mucip ola 

C8.ktır. 

hln,..sı F rankoya muharıpli.k h.aklan

nı da taıııtacilktır. 

ltrtl}'l'\lı hariciye nazırı Kont Ciano 
ile lnl(ihoere büyük elçisi Lord Perth 
are~ındaki konı.rfmala.r dün akşam 

btiı1..1n bu noktalarda bir prensip an

latırıası .1~ varmıştır. 

Bu h•Jsusta F ran~ız gazetelerine 

fÖ.\'le de,tiliyor: 

< - İtalyanın gönüllülerjni ispan
yadan geri çekmek hususundaki ka-

(Batlarafı 1 inci sayfada) 
Bay Ali Çetinl<aya Faaliyet· ler i or 

Naf"ıa Vekili --~=---

Ankara - Erzurum de-mi ıyolunun • } 

Erzincan• ula~tığı hakkındaki telıı-ra Büyük inşaat ar 
fınızı aldım, le!]ekkür ederim. Büyük l y 1 d 
Şef Ata türkün yük.sek dircktifl .. ri al-ı Zl an er er en 

Münasebetile Ka
Neler Ç kıyor ? 

tında ve ötedenberi Cümhuriyet hü- / 
kıimetimizce azimle tatbik edilnlckte' Sryvy«"t ttrkeolojliarı, bilhassa mem 
bulunan demiryolu sİ)"a.setimizin f l~lı:.r-tte devam ettir:ln1ekte olan mıı- 1 

aziml ve dirayetli idarcnizle vardı~l ı azLam y•pıc:ılJk ~le ıtrihat ha1inde, J 

bu yeni m~rhaleden do!ayı sizi ve ' son ~~ler z.•rfında. Lü\' nk araştıtma 
f . 1 b ·k d k : f-:taliyetındl"' bııl111.n1u,1ar .. ~ır. Büvük 'ı na ıa mensup arını tc n e er ıy-1 

metli çah~alannızda daimi muvaf_ tehiı ve faUttk•l&.r in~ııı1 ve hazan 
faltiyetlcr temenni ederim. n~hirlerin mrr.:'a~1nı on mei:-t.<!.en 

s~~ve.lcil fa7la yukArı tıkdl'ftll Lar.ijları muhtc-

Bay Ali c .. rnkoyaya 
Nafia Vdcai 

C. Bayar 

Yük.sek eserclrniz-in arasına lc.ath

ğınız de:miryo1lar1DUzdan Sıva - Er 
zurum hattının Erzincana kadar uz -

dığını bildir~n telgrafınızı aldım . Bu 
muvaffakyetiniz.i de tebrik eder tc-

!Unanm. 

vi lcuv·,;"L!' C"leirtrl~ santTallan vı1c· 

da ::-etir-ilm-• ·4 Sovy~t arİte'l1ojisın6. 

çok eheınııHVf"tli bir vazife tevdi et
mi, huh•nnt.l'ktadır: Bu da, in~at 

mırıtnk•l11ıttn•.l• bulunan mazinin ibL 
deienni !•harı.:. ve t<;tkik eylemektir. 

S C' V'}'<: t reJın1l devre'Iİ esnasırda 

yapılan ic.cş•fler arasında, bu bahi'lte. 

Altaydo Pazank höyüküıxlcki met
hur bu~ =ne.zannın envantc.rini. Mon 

golistanda Hön d~vri höyüklf"rini ve 
T ransbAykalv• ·da ki hö}·U~leri u~· .1 
mak li.zung~lil". [) ·mi -surette huE 

içindi!' kalmı~ olm•~ından c.!ola}~.ı. ço~ 

&:.!rnctn ev-.et btr .kt're .soyulmu, bulu 

nan Pazar.ık höyiiğurıde.. odunlar, de. 

riler. dokumalGır, f,;trJe:- ve insa.,Iar

la hayv•nların cc11etlcri çok güzel J 

muhafaza edılmi;tir. HAyvaolaı-a aiı ' 

bulunan ve 1,c,ynuz !Cldinde ytp1lı11ış 

olı11.n fötrdcn ın;aslc~cr. bilha"'sa r.a 

un d;lı:k.ati çekmektedir. 

İt•.ly•n h51r.umeti, İı .. lyan - lngi 
IU: anla.~malannın m.!r,_vetr girme!lı 

İçın mt!,xut oliıtS\ bu g.öni..ıllüle r in cv

vclbccvvcl ~ri alınrnitın hA~ııetııini 
clddiyctle de ala rak yukarıdaki ka ra 

ıı vermi~ tir. 

~ekkürlerimi 
rarı l\.1ünih itilaflarının inkişafları ile Genel Kurmay &tkanı 
dolu bir haftanın içinde tesbit edilen Mar~l 

~ovyet ~ hi~ t.mrti. arkeolojik ara,

tırrn .. .lare. bUylik. miktarda paralar 

1 tahşi!I etrıi tn Cf"n~ ~ a r:ı7>de yapı,. 

Jan d;ıkık arkroloji etüdleri, ziyade-
~i}'·I~ kı~·m .. tli nıiltcrielter 

dir. 

vermekte-

K .... tad,..niı ı"lhillerinde esli CrC"k 

kol<lrıileri kazılanna da si. t~nııtilc j 
taT1~a devam olunınnktı1.dır Btlba"
sa 01,·i. H~rsones ve F .. nagoıi' dt' y.a

pılcın k.azıJar. bu eski chrrlf'~ le'" bun
lilnn f"k.O'lomil:; vaiiy .. t(r:-i vı- adetl.!

rİ hakK·nda çok kıyToetli ma~en~Her 

vennİ!(itir. 

Bu ~urct! • İtaly a n h üicUmcti İrıgL 
lız - !t1ayan anltı,nıai ..-ı nnııl b il" an 
evvel n ıeriyete gİ l1nt"I İni :zu etmek

le olduğunu göst e rm~kte<lir. 

Buna mukab.l, he-:ıcn İ tJ.1 y•n .. !m ... , 
paratorluğunun t ':i. rıınma'Jtnı ·ve (, uıc:

huıiyetçi t, p. ar••ad aki ec nebi göniil ı 
lüierin de il eride gf! rİ alınacağına da 
İr ten1inat eldi! l" tmektt-dir ln'l ilz ka 

r:.azik tf'!Vİye auretinin bir merhalesi- Fevzi Çalcm•k 
ııı ı .. kil etm•ktcdiT. !==========:-:--===== 1 

1 

BH:aç gune kadar ltaJya Kralı Hı.tlerı"n Atatu·· rkel 
H:.bc,istan imparatoru nezdinde bir 

• eri,imôz bulunac•lr.. bu ··firın ilk va Selamı 
7jft'11.i unı umi Akdeniz anlaşmasına 

bi1im de İ~tiralcimizi tenıin etm e k ola 
cak.hr. Çünkü Fransa hariç bıra\ola

rak bir Akdeniz itilafı aktedilf"me7.> 

(Baş tarafı 1 inci sayfada) 

Rumanyada 1 Arap Çeteleri 
Bir marşandizi yoldan çıkardılar, 

40 ev yaktıar 

Almanyada l 'ürkiyey e yap ılan ı t

halat yüzde 40 ila 5 O ni,betinde l.ı i r 

mevki işgal etmektedir. Almanya da 1 
hi scnelerdenberi ·rürkiyenin en bi.J_ 
yük mahreçlerinden biri bulunn1akta 

dır. 
Kabinede değişiklik olacağı 

söyleniyo,. 
Bül..ıc~. 'I (A. A.) - Kral b~ün 

birçok siy:ısi ricali kabul etmiş vtt bll 

ha!lsa Hd.riciye nazın Kon1men ile 

uzun ınüJilkl'lıtla. bulunmuftur. 

Son günlerde, enternasyotht.l f'İya

si biJiselerle ali.kadar olm'tk. Üzere 
kabinede deil~k.lik yapılacağı riva -

yetlcri dola.,makta olduiundan R •
manya siyaset adamlannın Kral tara 
fından kabulü derin bir alaka uyan. 
dırmalr.tadır. 

ispanyada Harp 
Valans, 9 (AA) -- Cümhuriyet 

hava kuvvetleri Kastellor., Buniana 
ve Villa Real civartnda kc,fettikleri 
Frank:ist k.ıtalannı cece bombardı ~ 

man etmi.şleTdir, 

.~tılan bütiin mermiler hl9'<feflerİnl! 

i'Ulhet •lm~tir. e., mmtalı:ado topla. 
nan Frankiıt k.uvvt:t1erinin ağır za

yiata uğraJlkları tahmin edilınckte 

dir. 
Ak~am ke~if tayyar~ır" .. i \'a),.,nı 

Sagonle .volü üze~indrn uc;a -ak pto4 

pe.g~ndıı rİ3"lt"leri ııtmı!!~.ıTdır. 

İsp~nyadaki göııüllülcr 
ayrılırkC'n 

Ba,.c!c" , 9 ( .A) - l•panv•
d,.n ay11tn1 k.ta olan ecnebi gönüllü 
leı ine hıtabcn bir nutuk ıöylc~· .. :ı Oa 

hiliye :1azırı entt'rnasyonal muharip

ı~rr. İc;;panyanın m:nnettnrlığını arzet
Inİi'l ve İ~p'lnvarnn a"'i1eıt' karşı müca 

deİe vcmu z.~ffer olmak azmi,i tekit 

eımi.ştir. 

Salamanka. 9 (A.A.) - Fran
ko matbuat büro•u tar.ıfıııdu.n neş
redilen bir tcl.ıiiğde, on ~ekiz ay -
fan fazla hizmet etmiş bulu ~nn İ
talyan gönül'ülerin d~rlıal mPnıle
ketleriııe !ııdesi haz;rlıklarına baş
landığı bildirilmektedir. 

lnoiliz Hükümdarları 
lıiı:baharda Kanaı!aya gidecekler 

Dünya tarihinde ilk defa ol -
nıa k üzere İngiltere kral v• krali
;esi 1939 yılı ilkbttharında Ame
rikaya bir •eyahRt yapacaklardır. 

Hükümdarların Kanadaya ya
p~cakları bu 'eyahal JIP. İngiltere 
ve Anı~rika ~imıliden nlakadar o
larak birl• kını hazırl:klara girişil

nıektcd'r. 

Bilhassa b;ı A>nerika seyehat.
nl buyiık b"r ehemm"yelle karşıla
~ an ve bu hıısırnta mutalblarda 

hulunan ' • •evyork ~azeteleri ş y
le diyorlar· 

"Bu zıyaret iki .ı eti biribiri

ııe bağlıyan do ti .ğun en güzel 

Kudüs, 9 (A.A.) - Bugünkü 

pazar günü Fili"tinin her tarafın

da silahlı tııarruzlar katiller, sui

kastlerle geçmiştir. Birçok ölü ve 

yarah vardır. 

Araplar, Ceninede kırk eve a

teş vermi~ler ve Lüidda civarında 

da bir mar~andiz trenini yoldan çı 

karmışlardrr .. 

Kral Aleksandr lcin 
Yapılan Ayın 

Paris, ~ (A.A.) -- Yugoslav
ya kra!ı birinci Aleksandr ile B. 
Lui Bartu'nun bir snakisde kurban 
gitmelerinin dörc!iincil yıldönümü 
mi:na<ebetile La Muette'de bir a
yin yapılarak hatıraları yadedil -
miş ı·~ bu ayinde Yugoslavya or -
~· el~i ·i B. Purtiş ile "Yugoslav 
muhiplori., cemiyeti reisi B. Lui 
;\hren ve d:ğer birçok zevat hazır 

bulunn1u~tur. 

Şarkta harbetmiş olan eski 

Frıın"?. muharipleri Sırp kralı bi
rinci Piyer ile Yugoelavya kralı 

birinci A lek,andrın abidesine çe
leııkl~r ve çı~ekler koymu~lardır. 

Kralın vasiyeti ye-iııe getirilecek 
Belgrad, 9 (A.A.) - Gazeteler, 

kral birinci Aleksandrın ölümünün 

dörd iincü yıldönümü münasebetile 
neşrettikleri mak,.,Jelerde bilhassa 
kralın vasiyetini tebarüz ettirmek
tedirler. 

Kral bu vasiyeti ile, Yugoslav
y:ıya dahilde ittihad ve Balkanlar
da te~riki me,ai yolunu göstermek 
tedir. 

Kralın bu vaqiyeti sadakatle 
yerine getirilmişt;r. 

Belgrad sanayi sergisi açıldı 
Belgrad, 9 (A.A.) - Dün sa

at 11 de Belgradda birçok zevatın 
hıızurile birinci Sanayi sergisinin 
küşat resmi icra edilmiştir. Bu mü 
nasebetle birçok nutuklar söylen
nı~. bilhassa iktısat ve sanayi na
zırı Kabalin, bu serginin mana 
ve ehemmiyetine işaret etmiştir. 

Atinada Kral Kostantinin 
heykeli 

Atlna, 9 (A.A. )- Bugün kral 
hukumet erkanı ve kalal.ıalık bir 
halk küt e'İ önünde babası kral 
Kostantlnin abidesini parlak me
rasimle a~ 'l!ıştır. Merasimden son
ra, bUyiik bir a~keri geçit yapıl _ 
mıştır. 

~ em bo 1 ti ve I~ ·ti ere gon d erd; ği me- !"_!' ... _• .. • .. !!""..,"""!'""!!""!!""!!""!!""!!""!"..,""!"~ 

sajdan dolayı Londrnnın Roosevele 
karşı beslediği der n minnelın bir 

ifadesi olacaktır.,. 
Niyork Herald gazetesi, diyor 

ki: 
"Miişahfüer, be71lelmil&I vazi

rttle allkadar baııı sebeplerden 

dolayı, ayni zamanda Amerika ile 
Büyük Britanya arasmda daha sa
mimi münasebetler tesis etmek ü
zere hükumdarlann Amerikayı 
ziyant etmeleri kuvvetle muhte -
ınel olduiıınu beyan etmektedir
ler 

Her iki memleket ikti'!l.adiyatı bir

birini ideal bir tarzda itmam t:ylemek 
tedir. iki memleket ara~ında bu se

neki ticari mübadelenin rubu n1ilvar 
marka baliğ olacağı tahmin cdiln1ek

tedir. 

Aktedilec<k olan kredi mukavel~ 
si sayesinde Türkiyede hü>·ük ve e • 

hcmmiyetli sınai ve askeri te5İsat vü
cuda getirmek mümkün olaca~ı ve 

bu suretle istihsali.t, ticaret \'C müna 
kalit vasi mikyasta artacaktır. 

Bu kredi, tabii istihsalat ve ihracat 

esasatına istinat etmekte olduiundan 

bilamüşkülat fiil sahasına çıkacak ve 
her lki memleketin nefine hı7mct e

decektir. 
Türkiyenin baş.~ehrinde vaki olan 

ziyaretimin ve yaptığım t('mas ve mü 

zakerelerin Türk.iye ve Almanva ara 

sında mevcut iktisadi müna!!ebrtleri 

inlı:i~f ve tarsin edeceğine kaniirn. 
Gerek Türkiye Cümhuriyeti h<ikü. 

metinin gerekse Türk milletinin hak
kımda göstermiş olduğu dostane hü"l I 
nükabülden dolayı son derece miite

hassis ve müt~kkirim. 
Türkiye Cümhuriyetl ikt;!at \'~kili 

Ekselans Şakir Kescbire d~ çok mü
te~ekkirim. Müşarinüleyhin Alman -
yayı ziyaret için tarafımdan ·vaki o

lan daveti kabul buyurduklarır.dan 

dolayt da feykalid'° m'°mnun ol 'ı _ 
duğumu 9Özlerimi bitiremı-den sli,\•

lemek isterim. 

Refikam.1n geçirmiş olduğu kaza .. 
dan dolayı yalnız resmi makanıatın 

değil Türkiye milletinin bütün taba

kaları tar.fından gösterilen samimi 

ve kalbi alakadan dolayı derin ,ük
ranlarım1 bildirrneği bir borç added:e 
rim. Bize gösterilen bu derin ıen1pa· 

tiyi hiçbir zaman unutmıyacağun. • 
Bu beyanattan ıonra, eski bir ga· 

zeteci olduğunu bildiren nazır gaze .. 

ıccilerle samimi ha.bjhal yapmıf ve 
muhteJif sua]leTe cevap vermek Jüt
funda bulunmuş ve <Ziyaretimizin sc 

meresiz kalmadığını göreceğinizden 

emin bulunuyorum> demiştİT. Caze

teciJer naz.ıra t~k.kür etmi-,lcr ve Ba 
yan Funk'a Acil afiyet temennisinde 

bulunmu~lardır. 
Dr. Funk geliyor 

Anlr.ara, 9 (A.A.) - Alman İktı
sat nazırı Bay Funk ve refikası bu 
akşam saat yedi 38 de kendilerine 
tah!'is o1unan trenle İstanbula hare ... 

ket etmi~lerdir. 

istasyonda lktısat Velr.ili .Şakir Ke 
sebir ile diğer bazı Vekiller. Alman 
büyük elçisi, elçilik erkanı tarafından 
uRurlanmıf ve bir askeri miifreze !'JC

lam re•mini ifa etmşl, muzika milli 
mar~ları ç.alnuştır. 

-·-ltaiya Kralinı ziyaret 
Roma, 9 (A.A.) - İtalya kra

lı general Lord Kavanın riyasetin
de İngiliz mezarlıklanm ziyarete 
gelen bir heyeti kabul etmiştir, 

Mülakat uzun ve samimi ol 
muatur, 

~o,·ye: aykr:ol ')iısınin muvaffalci -

)'(" tlt:"ri, b~lha~"'a. İnSllnİ~·et tarihjnin 
C'"n eski deı.-rt"~; ni tc,k:I evliyen P•
l'°oJ: t? k d~VT "' nin ..,tiidi.i hakımından 

çoL eh~mmi" rdidir. 

Y j!lnız ~u ciheti i :~<ıret etmek kafi.:. 
d ir ki , .;a rlık H.u llfy asında ancak 20 
pa l eo lit ı k i.~ t n~· 'il bilınn1ekte idi, 

halbuki h·ı ı:;ü n s ~v :1etit-r Birliğinde 

b ; ı İ3ta syl:'nlarcirın 200 t;-ınedl"n fazla.! 
s;ıyılma ktadır. 

Kırımda ve Kafkf1sya<la. bu Anr. 

kadar So••yctle-r Birliği topraklan i

çin n>allım olmıyan pre-mu9teriven 

devrine ait iııı:tasyonlar k~sf,.dilmi~tir. 

Dığ~r taraftan, epipalco1iiik <levr,esİ
nl" ait 1Julunan ve tarihten evvelki 

İn1'an lc.cnıiklcdni ihtiva eden bir seri 

dh;cie d~ tetkike tD.bi tutulmustur. 

Neoiitik de\:resi ile tunç devresi

n~ ait eserlere de Sovyctler Birliğin

de aynı derecede büyük ehemmiyet 

a~folunmaktadır. Son seneler zarfın

da yapılan arkeolojik ifler arasında, 
z.aman1mızdan 6.000 sone evvel Ark 

tik mıntakasının meskUn bulunduğu 

neticesini v~ren Kola yarımadası ar•• 
tırmolarını hilhossa hydetmek ica -
beder. Neolitik de,rresinin sanat ve 

ideolojisi hakkında çok kıymetli ma
terieller veren Kareli mıntakaaında

ki petrogliflcr üzerinde sistematik. ça 
h~"Tialara devam edilmektedir. 

Step rn1ntaktılarında. tunç devre9i

ne .ait eserferin tetkiki de. çok mü -

hiın neticeler Vt"rrncktedir. Tunç dev 

resinin m:.ıhtelif t"taplardalci kültürü
niin yeni variyantları ve bunların in

ki~af eylediği mınt•kalar hakkında 
~·eni keşiflere sebep olan muhtelif 

mt"zar araştırmalanndan başka, step 
tnı;ıtakalannda yerleı.rnis hallıe tara • 

fından meskıin hir~ok' mahallerin 

kc!'fedi1miş bc!unması çok f}ayanı ka
}'1ttır. Bu, steplerde her zaman göçe

be halkın oturmadığını isbat eyle

mektedir. Demek oluyor IU, göçebe 
tarzda hayvan yeti~tirme sisteminjn 
meydl'lna çı&.masından evve1. stro • 

!erdeki küçük ırmakların açtığı vadi
lerde l<ce<nmü elmif buulnan halk. 
burada daimi oturmakta ve rir••t 
hayvancılık ile meşgul olmakta idi. 

lslr.it kültüru ve ,S;birya - l,J..it 
ıtili, çok zamandanbcri dünya ilmi· 
nin nazan dikkatini çekmekte idi. 
Sovyet alimleri, bu meseleyi, gözö.. 
nünden ırak tutmamışlardJr. 

rki A 'Vrt:ra-
da ff!Odalitt"dcn cv,·clki devrt"'nin tt"t 

kiki bah inr!• -;ol.: büylik m•;\·aff b 
ye-tler t'ldt" .f"lıni~tir . 'lakriylt" Sovvet·ı 
ler Birilği a.-., ,.:..,j~de oturan halklar 

arasında, Sov,:et arkeoloji~i. Kzaıl:ır [ 
ve BuJgii.rl•r İİ7("'rinde ıctbkler }"P-ı 
maktadır. 

\·~oJga nlıı1rakasır.d-i Suvar Bult?"r 
fehri kazılarında, birçok deia tamir 

cdilmi' bir aaıay enka'l'ı hulunmu' 
tur. 

Orta A•yada ark•olo'l'lar, mÜ! lü 
manlıktan evvelki Horezın A.alc.kınd!'\ 

bilhassa çolı: kıymetli muvaffakivet. 
ler. e.l~~ c~ilmi~r. Burada. Hor~zm 1 
tarlhının etüdü bakım•od.an çok c-1 
hemntlyrtlt ve mimari bakımından 1 
çok ent ... re9an ~alo ve !·:Ale h•r•b~le~ 
ri bulunrnu~tıır. 

Kafkasya ve Kır~-nda ort•r:-.i eıııt"r 
lerinin lt:tkikinc d~ faali~r:le d~vam 
edilmektedir. 

Kiev, Yı\lf(orod, Novgorod, VIAdi. 
mir. Riazan ve saire gibi ~ki Ru9 ~

hirierinde de kaEılar .rapılmilktadtr. 

Bu kazılar, es.ki RU-9 kültürünün nıul-. 

telif safhaları h•lr.kında net filr.lrler 
verilme.si.ne }'ilırdım ,.den çok genıııı 

ve müt=:..:Ateriel bulu.::_u~~ 1 

Karabük Demir Sanayi ı 
Tesisatı Tamamlanıyor 

( Ba,tarafı 1 inci sayfada) 

bununla katinen alakadar dci(ildir. 
Karabük demir sanavii fabrikaları 

kurulurken. Breqard şirketiyle yal -

nız makinrlcr ve te~İsata ait iliıt V("'

saire alınmak üz:ere mutabık kalın -

mışh. Bu seyahatim, Karabük inşaa

tına ait d-iiet mütemmim işlt-rden mü 
tehaaııs mesdeai üzer.inde yapılacak 

temaslara &İtti. Yaptığımız ternaJar 

netice.inde, fabrikanın kurulma ve itı 

letilmeai için Bra.ucrd tirketinin müte 

hauıılarından İstifade etmekliğinliz 

temin edilmh;tir. 

Karabük demir u.nayii tesisatı 

hayli ilerlcmiftir ve günden ııüne de 
ilerlemektedir. Yüka.k hararet fınn. 
lan tubata kadar tamamlanan.lt fa
aliyete geçebilecektir. 

l 
ı 

Münib doltTu'c aıılasma·mdao sonra 

Erzin cana 
Varan Tren 

Cumlnıriye t hükumet;nin ilk 
gfinlerir.üeıılıer: büyük bir azimle 
tal:ip etırekte olduiı'ı demir.volu 
şiyas~hııin mesut rı~liceleriııuen 

birini dabı almış bıılunıı,·oruz: Er 
zincan de?~ıiry"lu·ıa ka·~·u~mu~tur. 

Bugiiıı Erzincan iqta~yünunda ;-10-

Juk;ıolugo. din'.enen lokomotif!t>r, 
g-elecek sene bu \akitlerde de E:r
zııruma varmış bultınacaklard .r. 

BiiJ lelikle yapmarı ta.-aı-lamı~ ol
dt;i1Jn1uz dı:.-r.·İryoliarının nıilhim 

bir 1'ısmın1 iam11mlamtı:- olaca~1z. 

Şa~kı görmôyeııler, Erzurum
d~. E;·7iıca·.dıt tııılıııınııyaıılaı, u
rahirt İÇİH dt:'nıir, · olu \·e tren kPli
me1cr ı ıı i n ifade ettı_ği n14.4n.-yı kav
rı :;am:.i.zlar. 

.Ser.ı:111;11 a~:tğı yukarı yarı .. ı k ıtr 

alt ı nr1H g'l'ÇP'l lJ:r ~Phir ta ::- .l \' \ "lll" f'

d;- !f "ıftıti.ırc·r rl '""' ' 
k3 r, blitün y~Iları, tıkümıştır. o. 
U):11oh~ ll (': · ~·t" k.~ı 1.\ u .. 

ı;.:na., .ı· ı x~mttğ'i nuktedird rl0,· . 
ne de .. Eı!rilıel., e ~· akla<al:ı ;ı irler. 

Bu h .::ı\·a ıı ıı ı tıüt lın yurrl!a ,, , tk •. -= ı 

kt ıl ır :\e pnsta kalır, ne d e "'' 
ufa k bi .. tiı· ıtrı m · ıb"'c! leye in .. ı· n 

kahr. Bıil ıı ı.. • "Hl i ı .:! ı .ıt d .. r~ r. 
t c:.t e hug ,:'!. Erz i : ıc.un a Yar». P , 

) · arın ela E.tzurı ınıa \'Ura<.·ak la ·1 
dPmiryu lu. h t>r ";i CYden e\·vel bt; ha
valiyı biıtnn bir 'eııe için bülıı" 
yurda bağlı;nn~ olmaktadı r. Bıı iti
bula Dliyük b'r ikl1'adi hareket in 
uyanma. l!Hl \'e3ile te.;kil ~dt·c~k -
tir. lkiııci olarak sark . ;• ı r
dun hl·r ko:;;P...,iııe yakhı~rırını~tır 

F.skidrıı nıeselft İ'laıtlı P' d.• ı ı 
E! zinrnna gi:nH·~ ;ı ·in .. 'f t :~' ~ 
zon~ l,:aclar dört gliııluk vapur ıe 
oradan dd iki giiıılük otoh iis .\·ol
culıığunu göze ainıak Jazımj!•lirdi 
ki aşıtkı yuk•rı bir hafta rlemekti. 
Şimdi ise bu rnıicldet clik'tc bı·e 
kadar (!lİ•mıi-. fı>,•kal:iclc ı·•hat -
laşnıı~ ve emııiy~t altın• gir:ııi~ ol
mRktJıdır. 

Hü•iin bunların veı-diği netite, 
"Şarka gilın•k, şarka tayin cdil
ınPk" diy·e kıt.falara ~Tf)ricşn1i~ olan 
endişenin artık ebedf olarak ~·ok 
olmuş olmasıdır. 

Cunıhuriyrt, yah117. t.u.1 e~~r!le 

bile haklı olarak iftih~ı· e<leo·ıh 

MURAD SE .. <.TOGLU 

Naziler -Viyanada Kardinal 
Sarayını Taşlarlrlar 

Camlar kırıldı, esyalar atıl :!ı, 
Kardinalın da yar.1landıı,ı 

söyleniyor 
Berlin, 9 (A.A.) - Propagan

da nezareti dli:ı Viyaııaua Kıırtli 

nal lnnitzer ai•yh!ndc Lir ııünı:ı
yiş yapıldığını resmen bild:rmck 
tedir. 

Salahiyettar mahfell~r. l<ı;r -

ga~alığın Kardinal Sentelyen kili
sesinde vıu:ı. ettikten sonra s...kak
Jarda Kat.olik gençliği tarafından 
alkışlandı;t ~ırada V\ıkua geldiği

ni ilave etmektedirler. O aralık 

genç Hitlerciler bir mukabil nü -
mayişte bulunmuşlar ve baş pisko
posun sarayının ö!lünde toplana -
l'llk taşlarla canıları kırmışlardtr. 

Ayni ma.hfeller sağ ve sa:im bu -
lunan kardinal İnnitze'in halen ,a. 
rayında bulunduğunu beyan etmek 
tedirler. 

Nazi gençlerini kızdıran sel:ep 
Söylendiğine göre bizzat F:ır

dinal de cam parçalaıı ile hafifçe 
yüzünden yaralanmıştır. Faht l.ıu 

ilıaber resmen tcyid ed'ım e m i tiı-. 
Nümayi~ten evvel kili•eılc k ı rlı -
nal genç katoliklere cl emı~· r kı: 

"Geçen ayııı içinde h men he r 
şeyinizi kaybeltini~. Ka :.olik nı. ı

fellerinde ve Hristiyan hirl;klain
den mahrum ltaldı:11z. Fakat lı Pı

lara ral{men pap:.zlarııızla bir -
likte yeni birlikler vilcıı da gttire -
ceksiniz. Ne olursa olsun boş cüm
lelerden müteeasir olınıyacak olan 
idealist bir katıolik ıren;Uii nıı>v -
cut olduğunu .!>iliyorum.,, 



Sayfaı 4 

Mesleki terbiye 1. 
İtiraf etmelidir ki, esnafımızın 

kafalarına meslek terbiyesl henüz 
layikile yerleşmemiştir. Halbuki 
meslek terbiyesi esnaf ve hattli 
tüccar için en büyük muvaffakiyet 
amillerinden biridir. Mütekamil 
manasile bu terbiyeden maksat, 
yalnız müşteriye karşı müUlyim 
davranmak, ona güler yüz göster
mek, cemilekar sözler söylemek, 
yani açık türkçesi piyazcılık yap
maktan ibaret değildir. 

Bu mevzuun bütün teferruatı
na dair cildlerle eser yazmış olan 
meşhur Gasson'un tarifine uygun 

pişkin esnaf yetiş.tirebilmemrz i
çin, psikol-0ji dersaneleri aça -
rak esnafı senelerce buralarda o

kutmamız lazımdır! Gasson isti
yor ki e~naf, dükkana giren müş -

terinin ilk sözünden onun ne gibi 
haleti ruhiyede bir adam olduğu
nu, i•tediği malın hangi çeşidinden 
hoşlandığını derhal anlıyarak ona 
göre muamele et.in. Mü~teri hak -
sızlık yapsa da hoş gorsun, onu 

haksız çıkarmasın ve icap ederse 
özür dile.sin. Çünkü her milşteri 
yalnız bir güniln değil, belki her 
güntin müşterisidir ... 

Biz bu kadar incesinden vaz
geçtik. Esnafımız müşteriyi bo\j 

yere bekletmesin, kaba sözlsrle, 

h~in tavırlarla onun kalbini lor
muın, bu kadarına da razıyız. 

Bazı ~snaftaki o küstah eda 
nedir? Mesela bir malın fiyatını 

sorarsınız ve nümunesini görmek 

ister~iniz. Sizi baştan aşağı süz -

dükten sonra istediğinizi önünüze 
atarlar. 

-- Daha iyisi yok mu? 

Diye soracak oldunuz mu, su
ratı bir kari' asarlar ve hı•ımla: ' . 

- Yoktur! 

Diyerek eşyayı önünüzden ka
pıp kaldırırlar. 

Ge~en gün işim ç.ok olduğu i
çiıı keııdi berbe"ime kadar gide -
m:yc; ek 3nüme ilk çıkan berber 

dükki\nına girmiştim. Koltuğa otur 

dum VP. berbere elini çabuk tutma

sını 8ö)·ledim. Bfr müddet sonra, 
surat:rnııı yalnız bir tarafı bitmek 
üzere idi ki içeriye bir müşteri gir
d i. Be:·ber, yeni geleni görünce, e

li!ıın sabununu silerek çekmecenin 
ba~ına gitti, adama bir piyango bi

letı verdi v~ eski biletlerin uzun u

zadıya hesabını gördükten •oııra 

yanıma gelerek tra~ın mabaadine 
cleYam etti. 

Fakat suratımın ikinci kı~mı 

bitmeden, elinde bir şişe tutan bir i 
kadın dükkanın eşiğinde belirdi. 

Berber, trıışı yine yarıda bıraktı, 

kadının şi~c"ine kolonya doldur
duktan, halini, hatırını sorduktan 

sonra tekrar işine ba~ladı. Ben iyi
ce sinirlenmiştim. Dcuim ki: 

- Ba')ka görecek işleriniz var. 
sa bari onları da bitiriverin dos
tum. Benim koltukta rahatım fena 
değildir. Bir iki saat sizi bekler . 1 
sem ne çıkar! 

Bay berber, itizar makamına 
kaim olmak üzere. küstah ve müs
telızi bir sırtarışla iktifa etti! 

• TiLKi 

~~~~-~.~. ~! !~d~b~i 
gösterilmekte olan 

M.HRACENIN GÖZDESİ 

Ye 

HiND MEZARI 
24 kısım tekmili birden bu 

Film Anadoluya göııderile· 

ceğinden görmiyenlerin ve 

tekrar görmek isteyenlerin 

son günlerden istifade et-

meleri tavsiye olunur. 

ı&NllABAH 

Halk Opereti Hazırlanıyor 
YAKINDA FAALiYETE GEÇECEK OLAN OPE

RET BiZE HANGi ESERLER/ VERECEK ? 

Kim d&mU, ki artistler neşesiz 

adamlardır? 

Kim demiş ki, sahned& bizi kah 
kahalarla gUldilren artistler husu
si hayatlarında herkes gibi dertli
dirler? Bu sefer bir daha anladım 
ki, ezeli ve ebedi n~e ve kahkaha
nın sırrına erenler, sade, arti.tler
dir: 

Halk opereti tenör ve direktörü 
Lütfullah Sürurinin Tarlaba~ı ci
varındaki e\·ine gidiyorum. Daha 
sokağın lcöşc-<i ııi dönerken, kah
kahalar, ne~eli çığlıklıırdan insa
nın kulağı çın çın ötüyor. Ev, neşe
den, kahkahadan çınlıyor. 

Dediler ki: 
"- Halk opereti gördüğü hi

maye ve yardımla Beyoğlunrla bir 
lokal temin etmi~. Yakıııda yep
yeni bir repertm·ar, yepyeni de
korlar, artistleı-, orkestra ve balet 
!erle faaliyete geçecekmiş . ., , 

Gerçi operetçilerle, t~msil he
yetleri direktör ve art!stlerile ya
pılan röpoı·lajlar bi•ıi a~kındır. 

Artık karilere "Gık!,, dedirtmiş, 

gına getirmiştir. Ama, operet de 
mtdeni bir şehrin bn~ta gelen ih
tiyaçlarındandır. Bir şehir ıçin, 

bir henışeri içiıı i~itı(na götürmez 
bir ihtiyaç ... Operet-<iz şehir, ~şagı 
yukarı, terko>1suz şelır, elektriksiz 
şehir, yol,ıız şehir gibi bir şeydir. 
Bunun için, bu hadise, bu· tek ope
reti olan \'eya olmıran bir şehrin 
hemen bütün hem~erilerini aliika
daı· eder. 

İşte bu düşüııceyle Lütfullahın 
evinin kapısını çaldım. Meıxliveıı

lerde tıkırdamağa başlayan to· 
puklu terlik sealeri ta~lıkta değiş
ti. Kapıya yaklaştı. 

Kapıyı, akça pııkça, şirin, sevim 
li bir genç kız açtı. Yüzünde, çıl

gınca bir kahkahanın tebessüme 
inkılap etmiş izleri dolaşıyordu. 

Sonradan öğrendim ki, operetin 
yeni arfütlerinden Negrinmiş .. Çok 
ahenkli bir sesle: 

- Kimi istediniz? diye sordu. 
- Lütfullah burana mı? dedim. 
- Burada .. Buyurunuz! dedık-

ten sonra, merdivenlere do;i'ru yü
rüdü. Ren de onu takip ettim. 

Ev. arti't eYi gibi değil, düğün 

evi gıbi.. Bir hay ve huydur, bir 
kahkaha tufanıdır gid iyor. 

Kahkahaların ta~ıp yayıldığı 
odanın buzlu camlarında, elek
trik ışığında gölgeler dolaşıyor. 

Kapıyı açıyorum.. içeride kim
ler yok yarabbim?. Üstat muhar
rir Mahmut Yesari, ressam Cemal, 
Lütfullah .. Uzaktan yakından ta
nıdık, tanımadık, kadın, erkek 
artistler .. Anlıyorum ki, yükselen 
kahkahalar, Yesarinin nükteleri
nin eseri •• 

Opereti artist

lerinden dördü ve 

Celalle Mehmet bir 

prova esnasında 

Bir tarafta, kadın artistler, kol
tuklara, kanapelere, oturmuşlar .• 
Bir yarım daire çizmişler .. Yesari 
de aralarında .. O söyledikçe, ka
dınlı, erkekli, basıyorlar kahkaha
yı. 

Kadın artistlerden primadonna 
İrma Toto, Lebibe, Bedi:a, Alev, 
Nesrin; erkeklerden Lütfullah, 
Ali Sururi, Sıtkı, Zeki, Haluk, 
Fehmi, İhsan, Veli, hep oradalar. 
Bir Celitl Sururi eksik.. 

Ben içeri girince, Mahmut Ye
sari: 

- Gel bakalım midilli.. dedi. 
Bir sen eksiktin. Eğer yine: 

- Hoca hastayım .. Dilime bak .. 
Şimdi bir süt içtim.. diyeceksen 
şimdiden çık dışarı.. Burası ne 
Darülaceze, ne de Gureba hasta
hanesi.. Edebinle, sesini sedanı çı

karmadan oturacaksan geç karşı
ya, otur. 

Tanıdıklaı·la selamlaşıp taıııma.

dıklarla tanıştıktan sonra, Lütful
lah Sururiye yaklaştım .. Yanında
ki bir iskemleye oturdum: 

- Uğurlu kademli olsun! diye 
söze başladım. Yeni lokalinizi teb 
rik ederiz. Yeni mevsim için bize 
neler hazırlıyorsunuz bakalım? ... 

Tam Liltfullah söze başlayacak 
tı. Kapı ~ıldı. Halk operetinin se
vimli komiği Celal Sururi içeri 
girdi. Elinde, mini mini bir ilaç 
şişesi vardı. Se!ama sabaha lü
zum görmeden, kendi kendine söy 
!emeğe başladı: 

- Bugün anneme gittim. Aman 
kadıncağız ne se,·indi, ne sevindi. 
Hizmetçiyi mutbağa soktu. Pişirt
mediği yemek kalmadı: Oğlum 

yesin diye .. 
Ondan sonra efendicağızıma 

söyliyeyim; benim sinirli olduğu

mu biliyor. Geçen sene doktor bir 
reçete vermişti. O reçeteyi verdi 
hizmetçiye .. Yolladı ecz,ahaneye .. 
Derken efendim, hizmetçi elinde 
bu şişeyle geldi. 

- Bey. dedi. Sinirlen<iikçe bir 
kaç yudum suya bundan on dam
la damlatıp içilecekmi~. Eczacı 
öyle sôyledi. 

Aksam evden çıktım. Vapurda 
gelirken biletçiye sinirlendim. 
Kahveciyi çağırdım . Su istedim. 
Koskoca vapurda içilecek bir dam 
la ~u yokmu~. Sen oJ,aıi sinirlen
n1ez mi~in '! Bir daha sinirlendim. 
etti iki .. 

- Getir bir çay! dedim. Herif 
çayı getirdi. On damla biletçiye, 
on damla da kahveci.ve sinirlendi
ğim için içtim .. Etti yirmi damla. 

Vapurdan çıktım. Tramvaya 
bindim. Buraya geliyordum. Tram 
vayda biletçiye sinirlendim .. Kon
trolör geldi ona ı;inir!endim. 

Tramvayda suyu nereden bulaca-

ğını? Dişimi sıktım. Tramvaydan 
inerken bohçalı bir kadın ay~ğı
ma basmaz mı? Ona da sinirlen
dim. İnince şuradan buzlu bir ga
zoz söyledim. Ayak üzeri, otuz 
damla da orada içtim. Etti mi el
li damla? ! Ondan sonra epey fe
rahladım. 

Şimdi buraya geldim. Bu ne ka
labalık? Ben kalabalıktan sınır

lenirim. İşte yine sinirlendim. 
- Madam Mari! Madam Ma

ri! Bana bir bardak su .. Çabuk!. 
Madam l\Iarinin getirdiği su

yun yarısını pencereden döktü. 
Cebinden bir damlalık çıkardı. 

İlaca soktu. Suya boşalttı. Bir da
ra .. Bir daha .. Sonra, bu ilaçlı •u
yu içerken: 

- Doktor on damla içeceksin 
demi<ti. Acaba on damla oldu mu! 
eledi.' NeyHe, daha fazla olur<a 
daha iyi.. Birazını da sonra sinir
leneceklerime mahsup ederiz. 

Herkes, kahkahadan kırılıyor

du. Mahmut Yesari bile Celal Su
ruriyi seyrediyor ve dinliyordu. 
Ressam Cemal, oturduğu kolluk 
kenarında, acaip acaip Celale ba
kıyordu. 

Lutfullah Sururi: 
- Bırak Allah aşkına! dedi ba

na . Bu zır deli buradayken konu
şamayacağız. Gel içeri gidelim. 

Karşıki odaya geçtik . 
Ben: 
- Ey .. Yeni mevsim için bize 

neler hazırlıyorsunuz bakalım? 

diye, sualimi tekrarladım. Anlat
maya başladı: 

- Gördüğümüz yüksek hima
ye ve yardımlar sayesinde, eski 
Çağlayanı üç sene müddetle kira
ladık. Şimdi kalorifer vesaire gi
bi tesisat, bina dahilinde de bazı 
tadilat yaptıracağız. Böylelikle, 
bir yuvaya kavuşmuş oluyoruz. 
nihayet, devamlı ve bize mahsus 

Üç sene evvel bizi muvaffakiyet 
ten muvaffakiyete sürükliyen üç 
kıymetli şahsiyete bu sene yeniden 
kavu~muş bulunuyoruz. Buniar
dan biri Seyfeddin Asaldır. Kon
servatuvar profesörlerinden olRn 
bu kıymetli bestekar, iki üç sene 
evvel, güzel bestelerile Halk op•- 1 

retiııi büyiik muvaffakiyetlert 
1 

eriştirmişti. Bu sefer de benim ve . 
diğer sanatkar arkadaşlarımın ri-1 
cası, üzerine, heyetin biitün mil
zik işlerini idareyi kabul etmi~tlr. 
Heyetimiz, müzik, tekniğimizi · 

kuv\'ellendirecek, ve büyük i!rtifa· 
deler temin edecek olan iistadın 

bu . iltihakından duyduğu sevinci • 
tariften aciz vaziyettedir .. 

II ey etimiz, .;ahııe işlerini ve re-'. 1 
jisörlüğti, memeleketimizin kıy
metli muharrirlerinden üstat i'lhh 
mut Yesariye tevdi etmi~tir. üstat 
bize, yeni bazı piyeııler hazırla
maktadır. 

Keza, memlekette aşağı yakan 
ilk operet yazıcılarından olan Yu
suf Sururi de, yeni bazı eserler 
hazırlamaktadır ki, bunlar, yalnız 
heyetimiz tarafından temsil edile-ı 
cektir. . 

(Sonu 7 nci sayfada) 

- :: 
10 Teşrinievvel 1988 

Barutgücü birinci fudbol takımı 

Barut Gücünde __ .....,,., .......... __ 
Bu Kıymetli Spor kulübü Nasıl 
Teşekkül Etti? Nasıl Çalışıyor 

Askeri fabrikalar umum mü
dürlüğüne bir sistem dallilinde 
inkişaf ettirmeğe çalıştığı özlü 
spor hareketlerine sahne olan bir 
yer de Bakırköyündeki Barutgücü 
spor alanıdır. 

Bundan iki sene evvel barutha
ne çayırının kapladığı geniş saha
da bir orman manzarasını andıran 
otluk ve fundalıklardan başka bir 
şey mevcut değildi. Başarılı ve 
sıhhatli ellerin yardımile teşekkül 
eden Barutgücü spor klübüniin fa. 
aliyete başlamasile bu muhit mem 
leketin çok az bir yerine nasip 
olan bir spor merkezi haline gel
miş ve her hafta muntazaman ya
pılan spor temaslarile bütün Ba
kırköy havalisindeki gençliği sine 
sinde toplamıştır. 

Askeri fabrikaların serpildiği 

muhtelif beş mıntakadan birin! teş 
kil eden Barulgücü spor klübünün 
fıtıaliyetini yakından görmek an
layabilmek için Rakıı·köyündeki 

klUp merkezine gittim. Nizami bir 
futbol sahası, bir basketbol alanı 
ve muhtelif spor çalışmaları için 
ayrılan kı,.mları havi alanın orta 
sınclaki binııda başkan Tahsin Al
tayla karşı karşıya idik . 

Ziyaretimin sebebini dinledik
ten sonra klübün faaliyeti hakkın 
da a~ağıdaki izahatı verdi: 

- Barutgücii, 936 sene.•i hazi
ranında teşekkül etti. Ve iki sene 
gibi kısa bir faaliyet devre3incle 
memleketteki gayri federelerden 
başka bir çok federe klüplerden 
bile daha geniş ve daha intizamlı 
bir program dahilinde faaliyeini 
günden güne ilerletti. Klübümüzü 
kurarken gözettiğimiz gaye, fab
rika nıensubininin zinde bir suret 
te bulundurulnı~sıııdan ziyade, 
şehrimizin şirin bir köşesini teşkil 
eden Bakırköy gençliğini cla-ğınık 

bir rnziy<:lten \'e fena itiyatlardan 
kurtnrmak bir çatı altında topla
yabilmekti. Gayemiz iki sene gibi 
kısa bir zıınıaııda tahakkuk elmiş 
tir. Bııgliıı hiçbir kliibümüzc na
siıı olnıııyı.cak derecede 5-6 y(iz 
kişi k~dur iııal Lir gençl'k kütleiıi 
munlarnııı ve bilgili bir taı·r.da 

kllilıünıü:.de çalı.,maktadır. Ve bu 
yekün güı:don güne de artmakta
dır. 

Barulgücünün A ve R l:ık!mla

rından başka ayrıca dört Lını' da
ha genç futbol takımı mevcuttur. 
Ve bu ekipler haftanın muayyen 
günlerinde başlar•ndaki ııezaret
çinin kontrolü altında muntaza
man çalışmakta ve her pa?.ar da 
muntazaman maçlar yapmaktadır 
!ar. Bundan ha11ka gtireş, atletizm 
basketbol şubeleri de faaliyet ha-
!indedir. 

• 

Eu özlü teşekkülün bu kadar az 
bir zaman içinde meydana gele
bilmesi için büyük himmetleri do

kunan askeri fabrikalar umum 
müdürü Tümgeneral Eyüp Duru
kanın himmetile bu <ene denizci
Hk ş:ıbesi de teşekkül etmek üzere 
dir. füınun için şimdilik ihtiyacı 

karşılayabilecek kadar fıt" teda
rikine başlanmıştır. 

Kllıblin muntazaman tululan 
defterlerinden çıkarılan kayıtlara 

göre, Barutgiıcüne mensup genç
ler teşekküliı anından itibaren şim 
diye kadar 180 futbol ve birçok 

güreş ve atletizm temasları yap
tn lştır. 

Klübün istihdaf ettiği gayeler • 

Barutgücü başk:mı Tahsin 

den biri de gençliğin fıkr! kabili

yetlerini olırunlaştırmak ve bu sa

yede teşekkülden beklenilen ran. 
d!manı tamamile alabilmektir. Bu 
yüzden haftanın mu:ın·cn günle

rinde kliip idure heyetini lL-;;kil 

eden fabnkanın yühek memurin 

ve nıühendi<IPri tarafından terbi

yevi konfer:ın,lar verilmck{e ve 

münakaşalı hasbih:dle•: yapılm!lk
tadır. Gayeyi tamanılarıı :ık 500 

cilt kit:ıbı ha"i bir kiitl'phaııe te
n1111 edilıniı;ı ve günden günr de 

te':siine gayret edilmiştir. Önü
müzdeki sene içinde 25 metre yiik 

sekliğindı: bulunan madeni ba.v
rak ç(']rnıe sütununun arka'!ndaki 
tribünler yeniden in~a edilecek 

ve sahanın etrafı kıimilen duvar

la çev"ilecektir. Ayriyeten klübiin 

federe olnıa~ı için de bu sene Tiirk 
spor kurumu nezdinde t.,,ebbü

satta bulıınulmu~tur. Klübiin gele
cek seneki resmi lik maçlarına mu

h21kkak surette iştirak ·edecektir. 
Atıf SAKAR. 

ı3aru tl!'ÜCÜ l!'Üreşcileri 
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F enerbahce - Güneşle O- O 
' Berabere Kaldı 

' . 
• •. Bütün Gayrete ·R~ğ~en İki Taraf da [ 

"'"'' r :~.,.~~:-r-a-,-1?-d-ır-~-i-1-i-k-in-:-i-b~ :.~:h:~:m '""· 1 
ınaç dün Kadıköyündeki Fener Devrenin mütebaki kısımları f 
Stadında yapıldı. Havanın biraz yine Güneşin hakimiyeti altında ! 
rüzgarlı olmasına rıığmeıı sahayı cereyan ederek golsüz bir suret- 1 
beş bin kişi kadar bir seyirci küt- te neticelendi. 1 
le•i kiimilen doldurmu,tıı. İki ta- İkinci devreye iki takım da hat 
<ıın sahaya çıktığı vakit ~u kad- larında hiç bir değişiklik yapını • 
'oları muhafaza ediyorlardı. yarak sahaya çıktılar. Bu devre 

Fenerbahçe: Hüsameddin - Ya rüzgarı arkalarına alan Fenerliler 
Şar, Lehiıı - Esat, Ayten, Reşat - daha ilk dakikadan itibaren oyu. 
Fikret, Şaban, Ya~aı', Semih, Naci. na hakim oldular. 'fop, ayni birin· 

Günef: C'ihal - Faruk, Hris- ci devrede olduğu gibi şimdi ekse• 
to - İbrahim, lfr<a, Ömn - Sala- riyetle Güneş nısıf sahasında do· 
hattin, Hakkı, )felih, l\Iurad, Re- la~makta idi. Fakat her iki tara· 
bii. fın da muhacim hatlarına nazaran 

Hakem: Adnan Akın. 

Kale intihabını Güneşliler ka
zandığı için Fenerliler riizgitr altı
na düşnı ü~lerdi. Oyuna Fenerlile
rin vurn~ile başlandı. Fakat bu a
<ın Güneş takımında ke<ile -
"ek Feııerbahçe kale<i önüne ka -
dar geldi. Ya•arm uzun bir vuru
şile iade ettiğ,i topu Fikret kapa
rak şahsi bir gayretle Güne~ ka -
le~i önüne kadar getirdi. Ortala -
nan topu Naci bir kafa rnnışile 
Güneş kale,ine gönderdi. Fakat 
top direkleri 'ırı~arak harice çık
tı ve Glineş kalesi de ilk tehlikeyi 
ltlattı. Devrenin yedinci dakika
nna karlar Fener hücumları biribi 
•i~i takip etti. Güne~liler rüzgarı 
arkalarına aldikl:m halde bu sı • 
r:.Jarda çok sıkişık vaziyetler atlat 
tııar. Devrenin onuncu dakikasın • 
dan sonra Güneşliler yavaş yavaş 
vao:iyete hakim olarak oyunu ta • 
ınamen Fener nısıf sahasına inti • 

müdafaaları hayli kuvvetli bir va· 
ziyette olduğundan neticeyi tayin 
edecek gol bir türlü çıkmıyordu .• 
İkinci devrenin onuncu dakika 
merkezden inkişaf eden bir Fener 
akınında eline geçen fırsatı iyi i· 
dare eden Yaşar sıkı ve ani bir şüt 
çekti. Top kalenin sol köşesi istika 
metini tuttuğu için takımın bütün 
taraftarları "Gol!. ... ,, diye feryat 
ederlerken Cihadın yerinden ok gi 
bi fırlıyarak topla beraber yerde 
yuvarlandığı görüldü. İkinci dev • 
redeki Fener hakimiyeti 25 inci 
dakikaya kadar devam etti. Bun • 
dan sonra Güneşliler rüzgara rağ-, 
men vaziyete hakim oldular. Bu 
devrede rüzgara karşı oynadıkla

rını düşünen Gür.eşliler isabetli 
bir sistemle bütün akınlarını uzun 
paslarla daima açıklar vas1tasile 
yaptıklarından Fener kalesine da · 
ha kolay bir surette inebiliyorlar-
dı. Oyunun bitmesine on dakika 

Cihadın bir kurtarışı ' 
her iki tarafın da yalnız müdafaa 
hatları oynadı. Muhacimlerin yap
tıkları akınlarda daima gerinin 
gayretile inkişaf etti. 

Fener takımı; dünkü maçta Gü 
neşe nazaran daha az muvaffak ol 
muş sayılabilir. Bilhassa ayağına 
her top alan oyuncunun .mütema
diyen Fikreti araması ve marke 
vaziyetinde dahi olsa topu yine sol 
tarafa gönderıneğe kalkışması, bu 
kıymetli oyuncumuzun da yorulma 
sına ve aksamasına sebep oldu. 
Hakem Adnan Akın oyunu tama -
men bitaraf ve düzgün bir şekilde 
idare etti. 

Atıf Sakar 
• • 

Fener B - Güneş B 
F~ner • Güneş A takımları a

rasında dün Kadıköyünde yapılan 
maçtan evvel ayni klüplerin B ta
kımları karşılaşmış ve neticede Fe 
nerliler maçı 4 - 2 kazanmışlardır. 

~ 

Atletizm müsabakaları 
Asker! liseler arasmda yapıl • 

makta olan atletizm müsabakala
rına dün Kad ıköy sahasında de • 
vam edilmiştir. Alınan teknik de • 
r eceleri yazıyoruz: 

~ 200 metre: Birinci, Deniz lise-

Fenerbahçe kaleciai Güneıli Seli hattiale karıı karııya 

kal ettirdiler. Güne•in bilhassa sol varken Rebiiden al dığı bir pası 
dan yaptığı akınla; Fener kalesi Jllelih güzel bir vuruşla iler i götü
için daima bir tehlike teşkil edi- rerek kalecile karşı karşıya gel
Yordu. Devı· e sonu yaklaştıkça Gü di. Fakat son vuruşta topu bir par 
ııeş akınları büsbütün sıklaşıyor ve ı ça açtığından Hüsameddin daha 
Fener kalesi şüt yağmuru altında e\'\·el yetişerek son dakikada takı-
k 1 • mını mağ!üp olmaktan kurtardı .. a ıyordu. Fakat Fener müdafaa-
s:nda oynayan Ya~ar ve Lebip, cid Devrenin son dakikaları Günesli
den fedaki\rane bir oyun çıkara • !erin muhakkak bir gol çıkarm~k. 
rak devreyi golsüz bir surette at • Fenerlilerin de vaziyeti olduğu 
latmaji:a gayret ediyorlardı. Dev- gibi muhafaza etmek için sar -
~enin otuz besinci dakikasına ka • felitkleri gayretler arasında g.;~
dı.ı· vaziyet d;ıima Güneşin hiikim ti. Ve oyun O - O berabeı lıkt? 

neti~elendi. 
oyunu altında ceı·eyan etti. Bun -
dan HOIU'a Fener takımı biraz can
laııar!!k oyuna miite,·azin l>ir ~ekil 
Verıneğe muvaffak oldu. 

38 inci dakikada Fikret orta -
!ardan kaptığı lopu yıldırım gibi 
Sürerek Güneş k:ılesine kadar in

di. Fakat ortaladığı topu Cihat a
ııı bir sıçra;p~la kurtardı ve şid -
detıe alkışlandı. Bir dakika sonra 
Yapılan ikinci bir Fener akınında 
Cihat yine fe, ka l;"ıde bir plonjonla 

Nasıl oynadılAr: 

Güııeş takımı Fenere nazaran 
daha enerjik ve daha kombine 
bir oyun çıkardı. Fakat muhacim 
hattında Niyazi gibi bir şutörün 
bulunmaması takımın hayli aksa
masına sebeb oldu. Müdafaada 

bilhassa günün en iyi oyuncusu di
yebileceğimiz Rıza, Cihat, Faruk, 

Ömer çok çalıştılar. Muhacim hat
tına gelince: Dünl<ü maçta, oyunu 

sinden Halit 24.11 • İkinci (Dz. Ls) 
Mehmet 25.8 - Üçüncü (Dz. Ls. ) 
Sermet. 

800 metre: Birinci Kuleli as • 
kert lisesinden Muzaffer 2.16 • İ
kinci, Maltepe askeri lisesinden 
R ahmi 2.17 • Üçüncü Kuleliden 
Abdi 2.1 9. 

Yüksek atlama- Birinci Kule
liden Nadi 1.60 - İkinci Kuleliden 
Kemal 1.55 - Üçüncü (Dz. Ls. ) 
Mehmet 1.55. 

Cirit: Birinci, Bursa askeri li • 
sesinden Sabahattin 47.78 • ikin
ci Kuleliden Nuri 47 üçüncü Ku
leliden Resat 46.67. 

Galata~<>r - Y. Y. -K.L 
Gayri !edereler arasında yapıl

makta olan stadyum !iki futbol 
maçlarına dün sabah Taksim stad
yomunda devam edilmiştir. İlk 
maç saat 9.30 da Galata•p-0r • Ye
ni Yıldız Kurtuluş arasında cere
yan etti. Neticede Galatasporlular 
2 - 1 maçı kazandılar. 

Lik Maçlarının 
o. G. 

Galatasaray 2 2 
Vefa 2 2 
Güneş 2 1 
F enerbahçe 2 o 
Beşiktaş 2 1 
Topkapı 2 1 
Süleyman iye 2 o 
Hilal 2 o 
Beykoz 2 o 

1 

Galatasaray Topkapıyı, 
Beşiktaş da lst. SPoru yendi 

Vefa Beykozu Mağlup Etti 
Günün eon maçını Galatasaray f. 

le Topkapı takımları yaptılar. Ge
çen hafta İstanbulsporun karşısın 
da güzel bir oyun çıkaran Galata• 
raylıların Topkapının karşısın· 

d a nasıl bir derece alacağı nı• • 
rakla bekleniyordu. 

Filvaki Galatasaray takımının 
ou maçı nasıl olsa kazanacağı zan 
nediliyordu. Ve nitekim de öyle 
oldu. 

Diln Galatasaray takımında 

Salim ve evvelce klübünden isti
fa eden, fakat sonra istifasını ge
ri alan Necdet de oynayordu. 

Takımlar sahaya şöyle çıktılar 
Galatasaray - Sacit • Lütfi, 

Adnan· Ekrem, Bedi, Celal • Nec• 
det, Süleyman, Salim, Eşfak, Bü • 
Jend • 

Topkapı: - Abdülkadir • Se
mih, Sabahattin • Hayri, Hakkı, 

Hamit • Yunus, Ziya, Salahattin, 
Kamil, Tahsin. 

Hakem: Tarık. 
Oyun T-0pkapının seri bir hü • 

cumile başladı. Bu hücumu Gala. 
tasaray müdafaası püskürtmekte 
·gecikmedi. Ve derhal mütekabil 
hilcuma g~en Galatasaraylılar 

Necdet vasıtasile Topkapı kalesi
ne ilk korkulu dakikayı yaşattılar. 
17 nci dakikada Salim sağdan ge
len topu gilzel bir şütle Topkapı 
ağlarına taktı. Hiç ummadıkları 

bir anda yedikleri bu gol Topkapı 
takımının üstün<le istenen tesiri 
yaptı. Ve Topkapılılar da müte • 
kabil hücuma geçtiler. Oyun bu şe
kilde 25 şinci dakikaya kadar kar
şılıklı hücumlar içinde geçti. 25 in
ci dakikada sağdan gelen bir pası 
yerinde kullanan Salim bu suretle 
Galatasarayın ikinci golünü yaptı . 
Biraz sonr a da devre 2 - O Galata
sarayın galebesile bitti. 

İkinci devreye başlandığı za • 
man oyuna Galatıısaraylılar hakim 
bulunuyorlardı. Oyun soldan Ga
l atasarayın bir hücumile baslad ı . 
Fakat Topkapının güze l o~unu 
karşısında hiç bir semere vermi • 
yordu. 

Galatasarayın sağdan yaptığı 
bir hücum esnasında top, Topkapı 
müdafaasına kadar geldi Necde. -

tin uzaktan çektiği şüte yetişen 

Bülent soldan topu demir gibi bir 
şiltle Topkapı ağlarına taktı. Bu ı 
golden sonra Topkaııı da canlana
rak Galatasaray kalesine sıkı hü
cumlara basladılıır. Bilha"a Tah.I 
sin, Kamil anlaşması hemen seme
resini verdi. 

Thsinden güzel bir pas alan 

Kamil topu Sacidin üzerinden aşır- ı 
tarnk takımının ilk ve son golünü 
yaptı. 

Bundan sonraki kısımları kıs -\ 
men Ga!atasarayın ve kısmen de 

Top kapının hakimiyeti altında geç 

1 

ti. Ve biraz sonra da maç 3 - 1 Ga
latasarayın galebesile bitti. Dün 
Tarık oyunu çok güzel idare etti, J 

Galatasaray takımı galip gelmesi-' 
ne rağmen istenen oyunu çıkara-

madı. H. N. 

Beşiktaş : 3 - f s. spor : 2 
Beşiktaş - İstanbulspor ara<ın

daki maç dün Şeref stadında ya-j 

Puvan Vaziyeti 
B. M. A : Y p 

o o 6 l 6 
o o 4 2 6 
1 o 3 2 5 

2 2 2 2 4 
1 o 5 4 5 
o 1 3 4 4 
1 1 3 4 
1 1 3 4 3 
o 2 3 5 2 

Beykoz Vefa maçından heyecanlı bir safha 

pıldı. Takımlar sahaya şu kadro 
ile çıktılar. 

Betiktaf: Mehmet Ali, Nuri, 
Faruk, Rifat, Bedii, Feyzi, Hayati, 
Rıdvan, Nazım, Hakkı, Eşref. 

latanbulapor: Saim, Samih, A
li, Burhan, Seyfi, Tarık, Bahri, 
Rıdvan, Orhan, Cevat, İsmet . 

Birinci devre Beşiktaşın 2 - O 
galebesiyle neticelendi. İkinci dev
re daha ziyade lstanbulsporun ha
kimiyeti altında cereyan ederek 
maç 3 - 2 Beşiktaşın üstünlüğile 

neticelendi. 

Vefa: 2 Beykoz: 1 
Dün Şeref stadında da fikstür 

mu<!ibince ilk olarak Vefa ve Bey 
koz takımları karşılaştılar. Oyuna 
saat 13.30 da başlandı. Takımlar 
şu kadroları muhafaza etmekte 
idiler: 

Beykoz: Safa - Sadettin, :\leh
m et - Cahit, Kemal, Mustafa - Ha
lit, Ethem, Şahap, Sait, Gazanfer. 

Vefa: Ahmet - Vahit, Süley
man - Abduş, Lütfi, Şükrü - Hüse
yin, Muhteşem, Sulhi, Mehmet, Re 
cep. 

Hakem : Kemal Samim. 
Oyun başlamadan evvel maçı 

Beykozun kazanacağı hakkında u
mumi bir kanaat mevcuttu . Fakat 
netice bir sürprizle bitmiş ve Ve
falılar maçı 2 - 1 kazanmışlardır. \ 

Oyuna Beykozun vuruşıle baş
landı. Ve birinci devrenin büyük 
bir kI'mı Beykozun hakimiyeti al
tında cereyan etti. Fakat Vefa mü
dafaası canla ba~la ça!ı~arak Bey
koz akınlarının ııolle neticelenme
sine mani oluyoriardı. Devrenin 
25 inci dakikasında sağdan inki • 
şaf eden bir akınında Vefalılar 

Sulhinin ayağile ilk sayılarını ka
zandılar. Hiç üm:t edilmedik bir 
anda yedikleri bu golün tesirile 
Beykozlular akııılarını büsbütün . 
şidd~tlendirerek Vefa kalesini bir 
çember içine aldılar. Bu arada E
temin ayağile beraberlik sayısını 

da çıkarmakta g-ecikmediler. İlk 

devre kar~ılıklı akınlarla beraber
likle neticelendi. 

ik inci devre: Vefalılar ikinci 
devrede birinci dPvrenin tamamen 
aksine olarak çok canlı bir oyun 
çıkardılar ,.e bütün oyun müdde -
tince Beykoz kale.,i önünclen ayrıl
n1adılar. Dcvrcni:-ı on beşinci da
kikalarında doğnı Vefalılar üst • 
üsle iki frikik hzandılar ;\fııhle

şemin Çt"ktıı~i b11 iki \'Ul'U)u da Bey 
koz k<ıleci'i kurlardı. Nihayet dev
renin otuz beş dakikasında :;ağaçık 
Hüseyin sıkı bir sütle Vefanın ga
libiyet golünü de çıkardı. Ve ornn 
bu netice değişmeden nihayetlen
di. 

Hilal Süleymaniyeye 
Dün her üç gahada birrlen lik 

maçlarıııa devam edil<J.i. Havanın 

güzel ve Kadıköyünde de senenin 
en mühim maçının olması yüzün • 
den Taksim stadına ancak beş yüz 
kadar seyirci toplanmıştı. İlk oyun 
Hilal Süleymaniye birinci takımla
rı arasında oldu. Her iki takım da 
şöyle sahaya çıktılar: 

Hilal - Murat - Galip, Cevdet 
Galip, Zeynel - Rahmi - Rauf, Na
im, Hakkı, Mustafa, i han 

Buna mukabil de !Suleymaniye
de: 

Muvaffak - Burhan, Ruhi - Na
im, İbrahim, ibrahim - Rauf, Da
niş, Muzaffer, Nedret, Raif • 

Hakem Şazi Tezcan. 
Hilalin soldan bir hiicuıııiyle 

başlıyan oyun, derhal ilk anlarda 
Süleymaniye kalesinin önlerine in
tikal etti. Süleym~niyeliler hiç um
madıkları bu ani hücumlar karşı
sıııda topu boyuna sağa sola atıyor 
!ardı. 

Bu şekil on beşinci dakikaya 
kadar devam etti. Ve nihayet • '.i
leymaniye bekleri topu kendi for
larına verdiler. Rauftopla beraber 
derhal Hilal kalesine inmeğe mu
vaffak oldu. Raufun ortaladığı 

top ortaya geldi, Muzaffer topu 
tekrar Raufa geçirdi. Rauf da gü
zel bir şütle takımının ilk golünü 
yaptı. 

Hilalliler bu golle beraber der
hal canlandılar ve hemen Süley • 
maniye kalesine iehlikeli hücum
lar yapmağa başladılar. Fakat 
25 inci dakikada hakem sert oy -
nadığından dolayı Hilalden Zey
neli oyundan çıkardı. On kişi ka
lan Hilalliler daha canlı oynama -
ğa başladılar. Ve nitekim bu çalış
malarının semerelerini gördüler. 
Rauf va'1tasiyle beraberlik >ııyı 

Jarıııı yapmış oldular. 
Fakat Sü l eyınaniye takımı da 

yemiş olduğu golle beraber derhal 
canlandı. Ve Hilal kalesini arada 
sırada yaptığı hücumlarla korku
lu vaziyetlere sokmağa muvaffak 
oldu. 30 uncu dakikada Muzaffer 
gayet güzel bir hücumla takımının 
ikinci sayrnını da yaptı . Ve biraz 
sonra da de\'l'e 2 • l Süleymaniye 

Takımının gale besile bitti. 
ikınci devreye çıkıldığı zaman 

Hilalliler daha canlı oynayorlardı. 
Oyun 20 inci dakikaya kadar böy 
lece karşılıklı hücumlarla geçti. Ve 
Tiakkı yeni bir hücum esnasıııda 
HiliU'n beraberlik sayısını Siiley • 
maniye ağlarına taktı. :rıu surelle 
Iİiliılliler 2 - ı mağlupken berabe
re vaziyete geçliier. 

30 unco dakikada Hilalin yap
tığı bir hücumu hatalı bir şekilde 
dorduran Süleymaniyeliler böyle
ce bir penaltıya sebebiyet vermiş 
ôlrlular. Fakat Hiliilliler bu pen -
altıdan istifade edemediler, ve 
nıaç da böylece 2 - 2 berabere bit· 
ti . (Sonu 7 nci aayfada) 

\ 
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Jayfa: e TENfSABAH 

Diişündükçe hayretim artıyor- Yazan : kat ediyordum. Annem h alimden 
du. Hele onun kapıya kadar git- bir şeyler sezmiş olacak ki beni te- SAYFiY •• 
tikten sonra ayni şefkatle içi gü- OaA nı'ş Remzı· Korok min ve tatmin etmek istiyormuş 
len mavi ışıklı göı:lerile b ir daha ribi: 
d?nilp .. Bakışı .ve o abla~ ~ehresi- Tefrika No: 10 - Sahi Seniha!... dedi. Sen da-
nın hep o temız ve samımı tebes- ha Mehmet Beyi tanımayorsun de-
slmii ile bir kere daha gillüşü ve ~ .;.,~"·· ·. · -0~;., " ' ';"':"•" = ği! mi 1 ... Bir ayd ır hemen ... Baş -
sonra da sessiz sessiz uzaklaşma - değilsin kızım!.. Hamdolsun at- ııcunda sabah lıyor, sana en sad ık, 

sı; ne kadar kib11r, ne kadar ter- !attın .. Hem sade sen değil hep!- en vazife~na.~ bir h asta bakıcı -
biyeli bir ma.na veriyordu bu acla- miz atlattık.. dan daha ileri .bir şefkat ile bakıp, 
ma... ôntlme bakarak v-e baı,nmı iyiliğirıe, iyi olmana çalışıyor da 

Fakat o kadar düşündüğüm ; iğerek ce\'ap verdim- sen hali onu bilmiyorsun, t uh af 
:içimde ona uzak mazilerdenberi - Teşekkür ederim.. değil mi 7... F a kat ağabeyin bura. 
tanıdığım bir adammış ıtibi bir ya- O tekrar devam etti fakat 'im- da olsa ldL. Ne kadar sevinirdi.. 
kınlık duyduğum halde kim oldu- di sözlerinde ve sesinde hem acı Çünkü Mehmet beye o "Amca 1,. 
ğunu bir türlü bulup çıkaramıyor- bir hakikatin dersi; hem benim der ve çok severdi. Eminim ki sen 
dum. Hem belki ben hiç görme- hareketlerimin bir tenkidi; hem de çok sevecek<in ve çok iyi arka
miş, hiç tanımamıştm onu - olabi- de yeni yeni ve berum bilmediğim daşlık edeceksiniz. Zaten b~ka 

Yeni evli genç Jcarı koca i,,tas
yon boyunda dolaşıyorl a rdı. K a
dın kocasına sokulmuş erkek de o
nu sağ kolu ile sarmıııı . 

Mesuttular, bulutların arMID· 
da dola~an ay onları açık bir çeh
r~yle seyrediyordu. Bu mesut tabi
atı adeta kı!tkanıyor ve sanki fay
dasız olan kendi daimt beklrlığın
dan azap d uyuyo rdu .... 

Ilı k bir meltem leylak ve sün
btil kokulariyle dolu bir halde esi
yordu. Yolun karşı tarafı b~tan 
aş&ğı çiçek bahçeleriyle bezenmit
tl. 

l .. lil 1 · k" k " h t Kadın bir aralık kocasına da-lir ya .. Bu tanır gibi ohışlanı.ı. S:ı- bir takım h akikatlerin birer ilk gö- ·r o ması ım anı yo . • ue me 
dece .. Hastalıkla geçen günlerim· rün!lşQ vardı: Bey kendini sevdirmesini öyle iyi ha çok sokularak: 

ie dalgın dalgın açılan gözlerimin - Bu kadar hırçınlığın, bu ka- lıilir ki. Yanındaki arkadaşının - Fuat ne kadar, mesuduz d&-
hep bu çehreyle karşılaşmamı- dar içliliğin sonu böyle olur işte. hep huyuna gider, bir dediğini iki ğll mi? dedi. Hava fevkalilde ... 
dan; onun hafızamda bir yer, bir Hem kendin uzun zaman çektin, etmez, çocukla çocuk olur, büyük~ İnsan kendisini rüyada •anrıcak !.. 

z etmiş olmasındandı her halde. hem de bize çektirdin. Allaha çok le büyük . Bak şu karşıki kilçük orman, na-
Dü.j;ünüyor .. Fakat diyorum ya. şükür ki bizi başka tilrlü yakma. Annemin bu •özlerind~ b!ty!lk sıl okşayıcı ve müşfik nazarlarla 

Dii~undükçe hayretim artıyor .• la. dı .. Kurtuldun .. Unutma ki bunu bir methediş vardı. Birdenbire, has biz! süzüyor.. Şu telgraf direkle
amafih .. Buna meydan kalmamış- da önce Cenabıhakka, sonra da talandığım g!ln dersaneden gelir rinin ne heybetli bir duruşu var ... 
tı artık .. Çünkü annem.. Biri•ile ":Mehmet., beye borçluyuz. gelmez Cemal ağııbeyin bana bah- Manzaraya daha vakur bir şekil 
korı ışa konuşa odama doğru geli- "ıtehmet bey., derken yüzüne settiği "Mehmet Bey., hikayesini veriyor ve insana, bir şeylerin 
yordu. Biraz sonra da aralık ka- bU:tım. Benim ''hasta bakıcı., mı hatırladım. O da ayni şekilde bu mevcudiyetini hatırlatıyor. Dünya. 
pıyı tamamen açarak güler bir gö•teriyordu. Döndüm. Ben de zati methetmişti. Anlıyordum ki daki terakki. .. İlerliyen medeniyet. 
yüzle içeriye girdi.. Aylardanberi kendisine baktım. O .. :Mahcup bir anıca bey denilen zevk ehli, safa Değil mi Fuat? Rüzgarın, yaklaş
oııu hiç böyle şen ve güler bir çeh- tavazu ile .. Kırmızı y!lzii bOtun düşkilnü bey; bu ellilik kıranta şan titrek gürültilgünü müjcleledi-
reyle görmemiş olduğumdan içim biitün kızarıp .. Utangaç bir poz g~nci imiş.. ği anları •ever misin? 
den taşan sevinçle ben de gülmeğe alarak: Karyolamda şöyle rahatça o- - Severim Mualli ! Fakat el-
ona doğru kollarımı uzatmağa - Estağfurullah efendim ... E•- turmak için, yastığımı arkama koy lerin ne kadar sıcak! Acaba Fat-
~lıyordum. Tam bu sırada :içeri tağfurullah, diyordu. mak istedim. Fakat btı gibi işleri ma kadın yemek için ne yaptı? 
Ye giren Cemal ağabeyiyi görmez Annem fikrinde israr ederek O· çabuk, yapa.bilec~k dermanım yo k - Piliç kızartması .. Bir de buz-
miyim?. na cevap verdi : henüz. l lehmet bey benim nefes lu komposto .. Her ikimizi doyura-

0 anda yüzümü bir alev sardı. - Hayır, hayır ... doğrusu Se- nefese yastığımı düzelttiğimi gö. cak bir piliç .. Bugü n şehirden sar-

Fuat kansına dönerek: 
-lstersen, treni uğurlıyalım 

da eve öyle gidelim, dedi. 
Korkunç iri bir hayvanı andı· 

ran siyah lokomotif gürültilsünil 
keserek jstasyonda durdu. 

Vagonların yarı aydnılanmı.' 
pençerelerinde uyuklıyan kafalar, 
şapkalar, omuzlar görünüyordu .• 
Bu sırada kı<cı koca vagonların bi
rinden gelen bir ses duydular: 

- A, Mual!i ile kocası bizi 
karşılamağa gelmişler.. İşte ... İş
te Mual!il ... MııallA ! ... 

İki genç kız birden Mual!anın 
boynuna atıldılar.. Arkalarından 
yaşlı ve çevik bir kadın, zayıf bir 
erkek, sonra eşyalariyle birlikte 
iki mektepli çocuk .. Çocukların ar
ka•ında bir mürebbiye, mürebbi
yenin arkasında da büyük anne ... 

Zayıf erkek: 
- E, i~te geldik aziz çocukla

rım, diyerek Fuadın elini sıktı. De
mek bizi görmek için bu kadar •a
bır•ızlandıııız? Herhalde sizi zi
yarete gelmiyen dayınıza kızıyor 
ve söyleniyordunuz değil mi? Yav
rulanm, Selma, Leyla, Muazzez, 
Ümit dayı zadenize sarılır. baka
yım! Hepimiz Rize iniyoruz Fuat.. 
Ben on gün kalacağız ... Sizi rahat
eız etmiyeceğimizi sanırım... Bizi 
merasimRiz ağırlayın! ... 

şöyle biı· sahne şimşek gibi geçti : 
"Misafirlere üç odalarını bır~ 

kacaklar.. Yorganları, yastıkları 

alt üst olacak .. Balıklar, sard alye· 
)er, buzlu komposto, biliç kızart· 
ması hepsi onlara yarıyacak .. He· 
le mürekkep hokkalarını devireli 
ve bağırışan küçilklerin zmltıqı .. 
Sonra mütemadiy-en hastalığından 
ve karnındaki teny:ıdan ve sancı
lardan bahseden ve kendisinin çok 
asil bir pa~anın torunu olduğıınıJ 
anlatan halaııın çenesi...,. 

Bir anda bunlan düşününce 

genç erkek bozuldu .. Karısının ku· 
]ağına eğilerek öfkeli bir sc.sle: 

- Bunlar hep sellin için geldi
ler; dedi. Topunun al!ah belıbını .. 

Karwnın da yüzü ;;ararnıı~b. 
Daha öfkeli bir sesle cevap verdi: 

- Hayır, senin için geldiler; 
benim değil senin akraban onlar .. 

Bunu söyledikten sonra mi"a
firlere dönerek zoraki bir tebes
s ümle: 

- Hoş geldiniz efendim, dedi. 
Ay bulutların arasından sıynl

dı. Şimdi gülüm<üyor gibiydi, al<-· 
ralıasının olmadığına seviniycordu 
sa nki. .. 

Fuat ümibiz ve yeisli yii lünü, 
misafirlerden saklamak üzı re ba
şını çevirdi; ve sesine dahı şen bir 
eda, çehresine bir tebesoı!m ver
meğe çalıştıktan sonra akrabaları
na döndü ve acele acele: 

- Hoş geldiniz aziz mi<afirle· 
rim, hoş geldiniz! dedi. 

Dayılarını \'e teferrüatını gö
ren yeni evliler birden şaşırdılar ve 
korktular. Halbuki dayıları boyu 
na konuşuyor, yeğ;mini kucaklıyor 
du. O zaman Fuadın kafasından Hikayeci Hangi geceydi.. Hatırlayamıyo - niha hayatını size borçlud ur. Değil rünce hemen koştu. da lya ve b alık da getirmişlerdi. 

rum .. Bir defa daha ol duğ'um gibi mi Cemal? ... Sen ne fikirdesin?... - Siz rahatsı z olmayın dedi. ============================== Bu sırada ay bir bulutun arka. oluyordu yine .. Yüzüm alev alev Cema l ağabeyi birdenbire ye • Ben yardım ederim. 
sına gizlendi. İnsanların saadeti yanmağa başlamıştı. Her şey; rinde şöyle bir ir kilere k.. da lgın - T-ekkilr edM"im a mca bey. k 

"" ona., orman ve vadilerin ötesınde i unuttuğum, hastalıtın buhranile bir halde beni süzen gözlerini an- Güldtt ve beni ta.m i8ted igı"'m, 
klmseeiz ve ıssız yatağını hatırla-bana unutturduğu her acı hakikat n eme ve llf ehmet beye çevirip : r ahat edebileceğim bir şekilde o-

b . d b' tıyordu . ır en ıre en feci bir kordelit gibi - Tabii, tabii dedi. Evvel Al- turtup, karyolaya yerleııtirdlkten 
g . ·· ·· .. · d · l h M h t b · "ualll birden '1Çrıy aro.k : ozumun onun en geçti. Ne a nne. a e me eyı n sayeoinde lrur • sonra kanııhk Terdi. "' 
me, ne de Cemal ağabeye balca- tuldu. Sade sabahlara kadar ba.ıı- _ Ra.lıat ettiniz yal ... Güzel. - İşte tren geliyor!... dedi. 
madım artık . Gülüın.sem&ye baıı- ucunda beklediği yete r. Ya sonra.. Faka' -Oana bir daha .. Bir kerecik Gecenin ~inde ateşten üç göz 
layan duda.kl.anm ve çehrem dön. o doktorlar, o konsoltaJYQnlar, ku daha " Amca beyi,. demeyiniz. Sa gör ilndü. İstasyon memuru mey
dü .. Uzanmak üzere yübelen kol ca k k ue ak il Açla r.. . dece "llehınııt bey ı., dersiniz <>- dana çıktı. Kampanaların seal, 
arım birdenbire d ·· tü lı: a !dllar. Hem huni.arı söy lüy or, hem de !ur mu?... (S-11 Tar) rayların uzunluğunca. yayıldı .. 
Bunların içinde baııa en -samimi yatağın yanındaki etaj e.rin ıısttt- =============================:::.. 
görünen , en temiz bıılwıan çeh re.. nü dol durmuş ve hiç birisinden de 
"Sizin bekçinizim !., diyen o tanı- bir kaşık bile alınmamış ilAç şişe
madığım miitebe •jm yllz oldu.. !erini.. Daha açılmamıış duran l>ir 
Yahut.. O ablak ve kim bilir şa sürü kolonya ve esans şiş-elerfni 
aralık ne maksatla gülrniyen 0 gösteriyordu. 
kırmızımtrak kafa .. Yüzlerine ba- Mehmet bey ellerini uğu.'}tura 
.kama-<lığım in<anlardan daha az uğuştura kah önüne, kah berum yit 
korkunç, daha az ıgrenç geldi. züme bakıp yarı t~vazu, yarı bir 
Hatta onu bi :az kendime daha ya- tefahür \' e gösterL~ ile: 
km bile buldum. - Ne çıkar efendim, diye ce. 

Annem sanki yüzümden ve ba- vap veriyordu. Ne çıkar Jıöyle U· 

kıslarımdan .. Bütün düşünce ve fak tefek şeylerden? .. Bir genç 
da}· ularım1 h" ··etmeye. tahlile canı ku rtarmak her iruanın bor-
nı ı:v.ıffak olmuş gibi lakayıt bir cudur. 
hal takındı. . Ben bütün bu muhavereyi ao-

- Evveli geçmi~ olsun.. Seni- iCulc te rle<" dökerek dinliyordum ... 
ha!. Hele ane mle, Cemalin o lakırdı 

Dedi.. Fakat bu sözleri takiben. aöyler ken b ir fbirine manalı manalı 
!\ ' n•e yine ne~lenerek ve gü. bakışmaları k1.4, göz işaretleri çok 
lıi nhıyerek ili ve etti asi.hıma doku nuyordu, Bu sükft· 

- Hani bizi de az korkutmuş tum içinde sade Mehmet Beye dik-

:Maamafih Lavrensin tarih i ba
kımdan çolc kıymet ve ehemmiyeti 
olan bu raporu İılıri~ hiilcilmeti 

erkanıharbiye reis; Londrada bulu
nan Sir Viliarn R abertson'nin eline 
kadar varıyor . Evveli, Jıl ıaır Fr an-
sız teşkilihna mensup miralay 
Bremon ondan sonra bir hayli İn
giliz zabiti Lavrens.i haris ve hod-

bin olmakla itham edip haklı ve 
ya hi4bız doğru veya eğri olarak 
Arapların mutlak surette bilyük 

devletlerden birinin himaye~i al
tınıla bulunma.'!! lüzumunu ileri 
surer 'crken genç İngiliz zabitinin 
d nd ğü yegane şey Arapların 
h rdyet ve istiklali idi. 

l. ıvr•ıı.s de kendini itham eden 
ler mukabele ederek böyle nazik 
ve muhatıralı bır zamanda her şe
yın Rabeg üzerine sevkedilecek 
İngiliz Fransız müşterek ordula
rının hareketi ile düzelebileceğini 

<lıa eden miralay Bremonu aaıl 

~ odbin ve haris bulduğunu 8ÖY· 

lemr.kten çeJtinntiyordu. 

itina ile rehberlik etmek le kanaat 
edilmelidir. O der11:;ede ki Arap. 

lann, fik irlerin bizi!II değil onların 

dönıa&ından koptuğu nu zannetme.
leri buna iman etmeleri l azımdır.,, 

Bu kadar hay h uydan so nı·a en 
nihayet vaziyeti kavrayabiliyor ve 
Lavrense hak veriyorlar. 

Zaten o senenin 11 kanunusani. 
sinde Emir Hüseyin şimdilik İn
giliz ordularının doğrudan doğru
ya yardımlarına ihtiyaç hisaetme
diğini bildiriyor. 

Bunun üzerine general Klayton 
alelacele, kendi•ine verilen işin 

ehemmiyetini kavrayamamış gibi 
soiiuk kanlı ve Hikayıt davranan 
lavrensi zabiti olarak Yanboya 
Emir Faysalın yanına gönderiyor. 
Birinci kfınun başlangıcında oraya 
varan Lavrens vakit kaybetmeksi
zin Faysalın Mübarekedeki karar 
gilhını boyluyor. 

Ne karargilh .. At ve deve kişne
melerine ezan sesleri k.anşıyor bir 
1.lay çadır, bir hay ve huydur r!dJ· 
roı'.. 

Edirnede Sonbahar At Yarışları 

Edirne, (Huıuai) - .(dü-ncde tertip edilen sonbahar at yarı,ıan 
evvelki ııün kıtla meydanında hazırlanan sahada yapılmıtlır. Yarıft& 
Edirne aaylavlarile umumi müfettİf Vali ve keıif bir halle kütlesi ha
zır bulunmutlur. 

Birinci lı:Ofuyu (Binnaz), ikinciyi (Ceylan), üçüncü ı.o,uyu da 
( inci) lı:azanmıttır. Bu yar!flardan sonra ıuhaylar aruında yapılan 
manialı yant çok heyecanlı olmllf Ye k•.:ananlara dürbin, roYelvtt ıi
bi hediyeler verilmittir. 

Yazan : LEON BOUSSARD 
ilk gençliğinin en aziz hulya ve 
emellerinden birini hakikatlandır
mış bulunuyor .. 
Çocukluğundanberi şekiınperver

likle hiç al&ikası olmadığı için 
kolaylıkla pirinç, fasulye, çörek, 
kahve ve çaydan hep bir Ç6'iit ye
meklere alı.,;mıştı. 

Hiç durmadan sigara içen, çok 
az uyuyan Emir Fay•al olan i~lere 
karşı büliln sükunetini muhafaza 
ederek çadır altında kendisine 

okunan şiirleri dinlemekle meş

guld!I. Bir da, son hezimetlerle 
kendi gi bi cesaretler i kırılan aşi

r et beyl eriıı.J t eselli ve onları istik-

Tefrika No: 10 

dağılan kuvvetini yeniden le kilitt 
!andırmak kuvvetlend irmek mese
lelerile uğraşıyordu. 

Siyahla beyaz farkedecek ve 
evet ile hayırdan başka bir şey 
bilmiyen Arapların en ince tefer
ruatına kadar haleti ruhiyelerini, 
örf ve adetlerini Emir Fay:ıaldan 
başka lliyikı ile kavramış kimse 
yoktur denilebilir. 

Emiriıı tavsiyesi üzerine Lnv
rens :\Iekkedeıı düğün hediyesi 
olarak büyük teyze'i tarafından 

Faysala gönderilen geniş ipekli 
üz.erine sırma i~lenmi~ bir bornoz 
giydi. L .. vrens diyordu .D : " Araplar 

;yalnız b-.Jarıııa harek.et etmelidir 
let'. Onlara fevkalide dfkkıet 'H 

* f;ıalln 9ok kuvvetli, çok parlak ola- Daima ikinci planda bir müşa

vir gibi davranarak Emirden ziya-Lavrens artık çocu.khıiunUl ı• 1>atın1. pwıdı?ınııia, ye bu suretle 

Bic çocuk bulundu 
Fatih te Mihriban camii avlusu nda 

iki günlük bir erir.ele çocuk hulunmuf, 
Arif iomi lcono.ralc bakılmak üzere 
d.ti{ık.ünler evine tealim edilmiftir. 

A V.'A'.l./A ' .>.\:.1.1. N.Al~ ~VN.1 .'.IJ.J.I.•''"'• .1.1.I'""" ~ 

[ Tiyatrolar ~ 
·~.·.1.1>.>.' ''' V' •• ,/ .>"A~'INJ..AAA.VJ.JoN.~1;, 

Turan Tiyatrosu 
10 Binncitefrİn 938 Pazarteıi 

Halk sanatkarı Naşit, Okuyucu 
Semiha , Mi~el varyetesi 

Saraylı Naime komedi 3 perde 
Halk gecesi 

Loca 100, her yer 20, paradi 10 
kuruş . 
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Baş, Diş, Nezle, Grip, Ronıatizma, 

nenalji, kırıklık ,.. bütb a(nlarımzı derhal keser. 

• - lcabmda fiinde 3 kaıe alınabilir. - • 

d e fik ir beyanı kabilinden birkaç 
karara karışan Lavrens durmadan 
Arap taktikini t etk ik ediyord u. 

Lavrens biraz sonra Emir 
Farsalın da askerlerile gelip ken
disine müliiki olduğu Mercan d olu 
kayalık l a ı'<lan mürekkep olan 
Yanboya döndü. 

l\Iı, ır askerlerinden müteşekkil 
ufak bir kıtaya kumanda eden 
yüzbaşı Garland, Yanbo da mü
dafaa istihkamları hazırlatarak 

bir yaııdan da Lavrense dinamit 
ile tahrip usulü üzerinde mükenı· 
mel dersler veriyordu. 

Kahire ile Londra arasıııda bu 
vadide müzakereler cereyan eder
ken Lavrens bir tali deneme•i ka· 
lıiliııd en büyük bir cesaretle yük
sek kumandanlıktan El - uec üze-
rine yürüme emrini alıyor. 

• * !lluharip aşiretler olan \'e at
larını eril'liş yağ ile deve idrarın
dan yaptıkları bir 11e"i merhem 
ile yağlayl!n Aırcyilıe~ ilo. et ve yı

lan yiyen Yuheynasla r tekasüf 
noktası olarak bir El-Vahi.!. .. da 
topl an d ılar. 

E mir Faysalın kumanda ettiğ i 

bu ordu büyük şiir okuyan se,ler 
arasında ilerlemeğe 1*L'jlad ı . 

Biraz sonra sahradan doğru ha
fif tı r ıs ile iki süvarinin yakl&f
makta olduğu görüldü: 

Bu süvariden bil'i Yuheyııalarm 
ihtiyar bir kurt olan Emirleri :\leh 
met Ali El - Bedui diğeri de, Hk:ız 
daki askeri heyete şef tayin edilc·n 
Nüyokmb olup Emil' Fay;al il" 
La1Tensin yanına yaklaşır yakla~
maz her Yakitki bticali ile henll'n 
projeler kurmağa planlar çizme. 
ğe hazırlanarak berikilere s<1rdu; 

- Bize dıi.:cn rnzife ııedır? Siz 
neler yapmak fikrind~ ~ i ı z ".' 'J' ~1-

bia!ımı bilini iz. Be,ı!nı iç'n k ,,. 
vim nıesele3ı me\"Zubars ckgi dir. 
Siz emredin, ben yapayıı • di.ve 
de yardıma hazır olduğunu aııl ,lt

mış oldu. 
Bir ak~am karanlığı, her taraf

ta öbek, öbek, ateş yanan karar
gahın bulunduğu vadi üzerine ço
kerken Gufalarm genç Enıiri Ab
dülkerim Lavrense şu sözler i söy
Jd ei : 

(Sonu var) 
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Siz de ruhunuzun tahlilini, hayatınız. •e tabiatiniz hakkında mu
fassal malumat iaterseniz isminizi. doğduğunuz tarihi, ıünü ve müın· 
künae aaatini yazarak gazetemize "Ruh tahlili,, rumuzuna bir mektup 
Yazarak müracaat edin. Mufassal ve huausi cevap için 6 kurutluk pul 

ilave edilmelidir. 
Rumuza da cevap verilebilir. 

Öndiş - Kurtuluş : Bay Ali Rıza ~ 

YENl8ABAH 

Ero·ne Karşı Harp 
(Ba~tarafı 1 ttci say{ ada) yete düfehilir. Buna da çok tesadüf 

üstat verebilir. edilmiştir. 
- Siz de fÖyle, umumi olar•k fi_ Mütareke yıllanndayclı. Kokain 

kirlerinizi ııöyleseniz. kullanan bir Rus kadını bir iki gün 
- Vallahi bılmem ki ne söyli.reyim? kokain bulamamı~. ne yaptığını bil -
Eroin iptilasının önüne tamamen ge- mez, yarı mecnun bir hale ııclmif. •
çebilmek için, cvve}~. gençliği, bir nadan doğma çıplak bir halde, Sul ~ 
yandan uyuşturucu maddelere kartıı tanahmette ıokağa fırlamış: 
nefret uyandıracak şekilde. diğer ta- - Kokain .. kokain! diye avaz a. 
raftan da vekar hissini takviye ede- "\'az bağırmağa ba~lamışıı... Bu da. 

Lehler Macarlar hem
hudud olmak istiyor 

(Baş tarafı 1 inci &ayfada) Yeni Slovak HükUmeti 
pek kesif bir Pofonyalı kütle ile Pı-ag, 9 (A.A.) - Çet.e'ka a • 

Tabiatcn metın, fakat müthiş 
inatçısınız. Yalnız iyi bir cihetiniz 
varsa o da mülayim olmanızdır. 

Bü nü muameleden ç-0k ho-.lanır
sınız. ?!Hiddeti hayatınızda birçok 
ınüşkilat ve mezahimlc karşılaşa
caksınız. Son derece cesur ve cu
retkursınız. Kumara meylinız var
dır. Fevkalilde Iakaytsımz. Şayanı 
lıayret bir cihet daha \•arsa oluı: 
olmaz şeyler sizi müteessir etmez. 1 

Şen ve şatır olduğunuz için böyle 
bir teessiirü bu suretle karsılar -
s.ınız. Zevk ve safaya meyyal oldu

ğunuz gibi hoş sohbet olduğunz -ı 
dan sizi tanıyan arkadaşlarınız 

daima sizinle konuşmağa ve görüş
ıneğc can atarlar. Fazla menfaa
tinizi seversiniz bir hediye vermek 
ten ziyade almasını istersiniz. Bir 
kabahatiniz de varsa, geveze oldu 
ğunuzdan herkesin işine karşımak 
istersiniz. nu da f .:>na niyetle değil, 
merak ve tecessüs sahibi olduğu -
nuzdan ileri gelir. 

Yaratılış itibarile bünyeniz ka- rek neticedeki süfliyet ve perişanlığı, bir ba,ka türliisü .. 
vi ve metin tabiatli. iniz. Hayatınız nihayet ölümü gözönünde biiyütüp Hülasa. bütün bu uyuşturucu mad 
dn tesadüf edeceğimiz elem ve ke- tebarüz ettirmek halinde '11urlandır- delerin iptilası, birbirinden fenadır. 

malıdır. Fakat. bunların en f..,nası da eroin 
der pek azdır. Ho~ meşrep ve hay- Fakat bunu, aşağı yukarı, gençle- ipıilasıdır. 
rı seversiniz. Hü!Usü niyet başlıca rin tabiati, muhit vesaireye göre, çok Uyuşturucu maddelere alı,mak ay 
meziyctlerinizden birini teşkil e- temkinli ve itinalı bir !lurette telkin ni zamanda bir biinye meselesidir. 
der. ı etmek lazımdır. 7ira, aksi halde, Bazı kımseler kolayca, bazı kimseler 

Açık yilrekli ve azmi me - menfi nl'!tİce almak ihtimali de var de daha güç alışırlar ... 
d Tnnıdık bir zatı tedavi ederken. 

ram sahibisiniz. Ancak bu meziyet ır. 
Ama «yalnız bu kafi midir?> di- ıstırap çekmemesi için bir defa mor-

lere mukabil bazan bunları inat yeceksini:ı:. Şi.iphesiz ki hayır! Diğer fin yaptık. Müteakip günlerde, isti. 
derecesine vardıı ırı.ınız. Keyfi ha- taraftnn. bugünkü kanunda mevzuatı rabından bahsederek morfin yapıl -
reketi sever ve aklınıza geleni dairesinde tatbikata da devnm etmek ı masını istemeğe başladı. Vaziyet na
yapmak istert>iniz. Kezalik ba - elbette lazımdır. zik ve tı-hlikeliydi. Morfin yerine o 
zı kimselere karşı gayet derin mu- Eroin müptelası da alkol müpte 

1 
distile zerkcttirdim. He. seferinde, 

habbet ve mfü; eddet hissettiğiniz lası, diğer uyuşturucu maddeler müp rahat rahat, mı~ıl mışıl uyudu ve teh 
telaları gibidir. Bunlar, Müptela ol- like bertaraf edildi. Bir müddet son

zaman buna kendinizi fazla kaptı- dukları madd,.Jeri bulamadıkları za- ra, kendi ine, yaptığım hileyi anlat -
rırısınz. Tnbinten ahval ve eşya - man, onun tedariki için, bütün na _ tım .. Güldük .. 
nın tahlilini isteniniz. Bunu arzu muskarlıklarına, bütün ahlaki salabet Tedavi nltına alınan müptelalar -
ettiğiniz gibi görüşeceğiniz arka- lerine rağmen, bütün ahlaki kayıtla dan birçoğu, bu tedavi devresinde 
daş)arınızı da tahlile çalışır.:ıanız mı dışına - hem eza ve vicdan aza bıraktıkları uyuşturucu maddeye tek. 

i 
· bı duydukları halele _ çıkabilirler. rar bnşlamamak ınlabetini gösteri -

ena etmemış olursunuz. Size küçük bir misal söyliyeyim: Ah yor, ilelebet kurtuulyorlnr. Fakat, 
Hatırnüvaz olmakla beraber bir ı 1 ]akımı itimat ettiğim, çok sevdiğim, maalesef, bazıları da. yeniden baş ı-

meskun i<li. :Müşterek P.olonya - jnnsı tarnfmdan neşredilen bir teb 
Macaristan hududuna gelince l\Ia- liğ·de Çekoslovak kabinesinin top
car milletine. samimi bir dostluk lanarak Slovakyaya işlerinin der
bağlarile bağlı olan P.olonya mille- hal Slovakya kabinesine devri hak 
ti, Macar metalibatına müzaha. - kında elde edilen anlaşmayı tasvip 

ret etmekten başka bir şey etmiştir. Knbine nakil muamlesi u
yapmamıştır. Biitiln Polonyalılar 
Macaristan ile müşterek bir hu- sullerini tesbit etmiş ve Slovak ka· 
dudun zaruri olduğuna kanidirler. bine. ini aşağıdaki tarzda kati ola 
Böyle düşünmek onların hakkı - rak tcşekküliinü tasvip eylemiştir: 
dır ve kimse onları bundan mene- Teso, Başvekil ''e dahiliye na • 

de zırı. Cermnk, Maarif nazırı, Dur-
nıez.,, 

Hükumetin bir karari ca11ski, adliye, sıhhiye ve içtimai 

Praf, 9 (Hususi) - Hükumetin muavenet, nazırı. 
bir emri ile Çekoalovakyanın her Toplanski, ziraat, nafıa, ticaret ve 
tarafındaki komunist teşkilleri maliye nazırı. Vihner, mlinakalat 

Jağ\•edilmişlir. nazırı. 
Polonyalıların Bir laticali Çekoalovakyada Yeni Bir 

Vaı\ova, 9 (A.A.) - Alman - Devlet 
ya - Polonya - Çekoslovakya hu - Prağ, 9 (A.A.) - Çeteka ajan-
dutlarının birlc.~tiği noktada mü - sı tebliğ edi) or: 
him bir şimendifer istasyonu olan Karpntlar altı Itu ~ a ında kain 
Hohimini Polonya kıtaatı bugün Üzharda Karpatlaralb Ru yası me 
saat 12 de işgal etmiştir. Halbuki, bu !arı ile lJkranya birinci merke
evvelce kararlaştırılan işgal planı zi meclisi ve milli meclis delegas • 
mucibince Polonya kıtaatı bu is - y-0nları ara ında yapılmakta -0lan 
tasyona ancak 11 :teşrinievvelde müzakereler, dün akşam bir mu-
girecekti. kavele kaleme almmak surtıtile hi 

Hitlerin Nutku tama ermiştir. 

Sarrebrukken, 9 (A.A.) - Bu- Bu mukavele mucibince Prag 
gün, kurtuluş meydanında. muaz- merkezi hükumetine Slovakların 
zam bir halk toplantısı yapılmış - listesi nümune ittihaz edilmek su-

Hissiyatperver olduğunuzdan 

sevdiğiinz bir kadını ciddi ve f;ief
katle sever:siııiz. Fakat aşık olmak 
tan ziyade iyi bir koca olınağa müs 
taitsiniz. Yalnız bir adamın sizi 
iğfal ettiğini anladığınız zaman 
Pek gaddarane intikam almağa 
kalkışırsınız. Hu!fisa iyi ev erkeği 
olursunuz. Kusurlarınızdan biri de 
bazı kere kıskançlık eseri göster -
menizdir. Fakat bu hislerinizi ka-' 
rmıza söylemezı:iniz. 

kusurunuz varsa herkesle fazla içtimai mcvkisa hibi bir zat anlattı: yorlar. Bu ~ekilde müteaddit tedavi 
görü~tüğünfiz halde daimi sevdik- Bir zamanlar alkol müptelasıymış. devreleri g~çirenlere de tesadüf el'
leriniz pek azdır. Hele Jfıkaydlı - Kendi arzusiyle bir tedavi müessese- tik. İşte bu, biraz irade zaafından ol 
ğınız şayanı hayret derecededir. aine girmiş .. Tedavi edilmeğe başla makla beraber. dediğim gibi, daha 
Bu halleriniz kusur 'Sayılır ise ele mış. Bir gün, bir camekan içerisiiıde ziyade. bünye ve nlı1mnya olan isti-

bir şişe alkol görmüş. Bunu almış ve dat meselesidir. 

tır. Hitler, yetmiş beş hususi tren- retile tanzim edilecek olan bir Kar 
le buraya getirilen 200 binden faz- patlaraltı Ruc;yaSl hükumeti nazır
la bir halk kütlesinin önünde söy- }arının bir listesi tevdi edilecektir. 
lediği siya. 1 nutukta ezcümle de - B. Brodi, başvekildir. 
miştir ki: Knrpatlaralb Rusyası mümes-

hakikatte pek büyük meziyettir. k k ,_ f.ro"ınmanl~r ı"ç"ın bugu··n yapılan kabahatini örtm~ için oca camelrdi. ., 
ahbaplarını fazla sevenlerin ekse- nı devirip kırmış. Şişenin. bu arada yalnız tedaviden ibarettir .. Ceza de-

"- Eğer, bugünlerde sizi gör- silleri, tekliflerini merkezi hüku
mi;re geliyorsam bunun sebebi. gc- mete bildirmek üzere pazartesi gil 
çen son haftalar zarfındaki hadi- nü Pr.:ıga gideceklerdir. 

Sizin en ziyade, sanayii nefi e
ye büyük istidadınız vardır. Bircok 
işlere teşebbüs edersiniz ama,. az 
müddet sonra hep inden bıkar ı -
nız. Ve kolaylıkla ba:;;ladığrnız bir 
i~i e k~cı iyn yarıda bırnkırc;ımz. 

risi neticede duçar oldukları suku- kırılıp kaybolduğu zannedilmiş. Üze ğildir. Tedavideki azaptan "\'Cya tc
tu hayalden do t bildikleı inin düş- rinden uzun bir zamnn geçtiği halde, davi dcvresinclekı kayıt vf'! şartların 
mnr çıktıklarını görmekle keder- bunu buna anlatırken, eminim ki, o- bir nevi mahbusiyet olduğundan hah 
!enirler. gün duyduğu vicdan azabını yeniden eedenlerin fikirlerin~ iştirak edemem. 

duyuyordu ve bu itirnfiyle, belki, bu Maamafih, bu. ne hupi•. ne de azap 

seleri siz, kadın ve erkek Sarlılar B. N'arknni, Prag hükümeti na-
kadar hiç kimsenin anlamıyacağı- mıııa bir beynnnnme okumustur. 
na kani olduğum içinder. Çünkü Bu lıeyannameye nazaran Kaı:pat
siz, Alman~ adan nyrı bulunmanın 

laraltı Rus) a ı Slo\ akyanm nail 
ne olduğunu pekala bilirsiniz. Al-

Diğer bir istidadınız da siya -
set aqamı ve gazr.teci olmaktır. $e
bat v~ gayret ed rck hethangi bir 
i~e teşebbüs etseniz temini mu
ı.·affakiyct edersiniz. 

Muhakemeniz kuvvetli ve kuv
vei temyiziyenizin metin olması ha 
sebile icabında doğru bir hüküm 
ve karar da verebilirsiniz. 

Bazı zamanlarıınz gelir kı 
gördüklerinizi istememek gibi hal
leriniz zuhur eder. Gerçi h'u- hu -
susta iyi düşünürsünüz. Fakat her 
hangi bir işe düşünmeden başlar
sınız. Bu sizin içın fena neticeler 
verir. Ayni zamanda vuku bula
cak herhangi bir teklifi düşlinma. 
den kaıbul etmeyiniz. 

Kusurlarınızın başlıcaları, iş -
lerinizde intizamsızlıktır. Her gün 
ayni işi görmek size pek ağır ge
lir. Ve hundan aılet!i nefret eder
siniz; size tavsiyc>lerim şudur: 

1 - Kendi zevk ve menfaatiniz 
için başkalarının zararlarını istc
ıneyiniz. 

2 - Başkalarının kusurlarını 
yüzlerine vurmayınız. 

3 - IIiç bir znman merhamet
sizce hareket etmeyin. 

4 - .l\ruhataplarınızn çok çok 
sualler sorarak onl.m üzmeyin. 

5 - Hash olmayınız. 
Bu tnvsiyelcrimize riayet ede

rek kusurlarınızı tashihe çalışınız. 

Hayatmızda sizi memnun ede
cek bir miras var. 

~ Kavi bünyeniz iyi bir sihh~te 
mnliksiniz. Yalnız hayatınızda ba
zı vahim hastalıklar~ maruz kal -
mak ihtimal dahilindedir. Bu da 
ciğer ile rn;denizden ileri gelmesi 
muhtemeldir. Bunun için her za -

man sık sık soğuk almak tehlike -

si mevcuddur. Kezalik bağırşakla

rrnızla böbrekleriniz ekseriya va -

zifelerini Hiyıkile göremezler. A
sıııbınız gayet mükemmel bir hal
dedir. Sıhhatinizi idare hususunda 
istidadınız vardır. 

Sıhhatinizin muhafazası için de 
şu tarzda hareket etmenizi tavsiye 
ediyorum. 

Az yemek yeyiniz. Fakat çok 
uyumalısınız. İtidal üzere çalışın. 
Bunlun riayet ettiğiniz takdirde 
lbi!Atehliko ve kemali afiyetle ya • 
farsınız. 

Çalışkan \'e işlerinizi her za - olmnmekla b•rnber, bu zavallılara 
azabı biraz hıı.finiyor zannediyor- " .. ~ olduğu hakların aynına malik ola

manyaya tekrar kavuşan milyon-man bir eğlence telfıkki eder:;iniz bundan faz] 8 ,.101 da reva görmem. Fa 
du. caktır. 

sizin hnyata en büyuk ihraz Eroin, yahut morfin müptelası bir kat. tedavi devresinden sonra uyuş 
edeceğiniz muvaffakiyetler (muc;i. kadın. hem de gay<'t namu1kar bir turucu maddeler müpt,.Jalarının bir 
ki, re im, edebiyat) bunu bir mes- kadın. müptela olduğu maddeyi "te - de hapse mahkum ed'lmdcri mütale 

larca kişi sizin çektiginiz ayni is- ==..::======-- --===== 
hrapları çekmi ve sonradan da si 
zin duyduğıınuz bahtiyarlığı duy

muştur.,. 

İiitler Almanyadan ayrı bulun
1 k 

· ·h d darı"k 'ıç'ın en pecıpny,. bir bedbaht ka asında olanların f'kri de bir İçtihattır 
e ıttı az e er::1eniz çok fayda ·• ~ dından daha zelil bir mevkie V<.' vazi ve hı.-r İçtihat gibi şa:>'anı hürmf'!tiir. 

muş olan on milyon Almanı da kur 

H Ik O t• farmak işinin tahakkukundaki e -
gfuhrhnüz. Başka he~an~ b~=~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
ticaret sizin -ıçin kapalı gibidir. Ay ---

29. 1 inciteşrirı 
~1i. zan:ancla kendinizde de ticaret S p Q R : 
ıçın bır heves yoktur. Çünkii pa-

~---------------rnva ehemmiyet vermezsiniz. Yal- 5 · · f d d m · • ıncı say e en eva 
nız hayatta lazımdır. diye bakar-
sınız. 

Zevk ve J;afayn meyliniz ifrat 
derecede değildir. Tabiatin kendi
nrze ilıda eylediği bir şey varsa bi
ıa tekellilf söylemenizdir. 

Aile hayatınız çok samimidir. 
İşlerinizde cesaretle teşebbüs e -
derseniz muvaffak olursunuz. Pa
ra işlerinde talih size müsaade e
der ise de müteşebbis olursanız 
sahibi servet olursunuz. Binaena -
leyh sanayii nefiseye bilatereddilt 
kendinizi atınız muvaffak olursu
nuz. 

Size tavsiye mşunlardır: 

1 -· Fazla yemek ve içmekten 
katiyen sakınmalı. 

2 - Derman ız kalacak dere
cede zihninizi yorup tehlikeye koy 
mayınız. 

3 - Hiddet ve tehevvürden a-
snbınızı tahriş etmeyin. Çunkı.: de
\er nı dem tabiatir.i ihlal eder. 

T lib her zaman size mi.isait i
se de hı.i nu han•ketle ahvali hüs
nü muhak<>me etmelde sebat ve 
gayret gosteı erek biraz dt talihi
nize yardım et.meııiz mesudiyetiniz 
için kafidir. 

Talih size o kndar miisaittir 
ki, müteselsıl bir surette birçok ih
tiyatsızlıklar, hnt:ılar irtikap eder-• 
Eeniz o z. man Mikba !iniz te'hli _ 
kede kalır ve o zaman gayet gü _ 
zel başlıyan haya tın ııt>ticesi fena
Jıga yüz tutar. Bunun için saadoti 
mutlakadnn istifade edebilmek yo 
)unu bilmenizi tavsiye ederim. 

Beyoğlu - Arnavatköy 
Federe olmıyan klüplerin en 

kuvvetlilerinden olan Beyoğlu~por 
- Arnavutköy takımları dün sn -
bah ş<'rcf kupası için Ortaköydeki 
Şeref stadında knrşılaşmışlardır.ı 
Oyun Lnştan nihayete kndar Be -
yoğlusporun hfıkimiyeti altında ce 
reyan ederek 5 - 1 Arnavutköyü -' 
nün mağlfılıiyc.tile neticelenmiştir.! 

Şişli - Barkoba J 

Stadyom likinin en kuvvetli ta
kımlarını teşkil eden bu takımlann 
maçını 3000 kişi kadar kalabalık 
bi rseyirci kutlcsi alakayla takip 

etti. 
Birinci devre her iki tarafın da 

gayretleri arasında 3 - l brnber -
likle neticelE. dı. İkinci devrede 
Şişli dnha tün biı oyun çıkara -
rak rakibini S - 1 ycnmcğc muvaf 
fak oldu. 

Barutgücü galip 
BarutgücU sahasında dUıı muh-, 

telif ~por tf:'ma~ları yapıldı alman 

teknik neticeleri yazıyoruz: l 
Saat onda Bakırköy Rum takı

mı ile Liyon spor futbol t.nkımı ::ı-1 

rnııındaki oyun 6 - O Liyon sporlu

lnrın Ustünlüğiyle neticelenmiştir. 

Barutgücü B takımı Şehremini 

halkevi B takimile 1 - 1 berabere 

kalm1şt1r. Öğleden sonra Şehremi

ni halkevi A takımı ile Barutgiiefi 

A takımı çarpışm1ş neticede Barut 

gücü (2 - 0) galip gelmiştir. Siz sıhhat noktasından pek 
'bahtiynr~ınız. Hatta te adüfen has=============== 
talanacak olsanız bundan dolayı 
katiycn merak etmemeJi3iniz. Çün
kü yaradılış itibariyle hiç bir has
talık sizi mağlup edemez ve etmi
yecektir. Yalnız sıhhatin'zi sui-

istirnalden muhafaza etmek şarti

ledir. Sizin için az yemek çok uy

ku Hlzımdır. Küçiiklilk'. hayatınız, 

~ürfiltücü ve hadid ~eçmiştir. 

l AKI 

Pazarlıksız sdış 
On gündenberi 'chrimizde bafla

mış olan pazarlıksız satış usulünün 

ne suretle karfılandığı tatbikatında 

ne gibi kolaylıklar ve menfaatler bu. 

lunduiu etrafında tetkikler yapılmak 

tadır. 

a pere 1 ehemmiyeti ve zarureti kaydettik-
Ankaraya gidecek izciler 

hakkında bir karar (Başltırafı 4 cil sayfada) ten oııra sözlerine şöyle devam 
Cumhuriyetin on beşınci yıl dönü

mü münasebetiyle Ankarada yapıla
cak oları büyük merasim hazırlıkları 

Üstün bir faaliHtle devam etmekte
dir. 

Ramazandan itibaren temsilleri etmiştir: 
mize, eski Çağlayan binasmda, ye- " -Almanya, bu kuvvetli ve 
ni lokalimizde, :Mahmtıt Yesaı·inin kudretli devlet, dostlarile bir anlaş 
"Kına gecesi,, isimli yeni ve bari- ma siya eti yapmıya hazırdır. Hiç 
kulade operetile başlayacağız. bir şey arzu etmiyoruz. Hiç bir şey 
Bunun bestesi de üst.ıt Seyfeddin istemiyoruz. Sulhtaıı başka emelim 
Asalındır ve gayet güzeldir. yoktur. Ancak, Almanyanın istc-

Bundan sonra dn, yine Mahmut diği bir şey yarsa, 0 da her şeyden 
Yesarinin "Aym son çarşambası,, ziyade İngiltere ile olan münase -
Yusuf Sururinin hazırladığı "İç batına taalluk eden hir husustur. 

Her aene c.lduğu gibi bu yıl da An 
karaya memleketin dörtbir tarafın -
dan bir izci akını olacaktır. Bu işi son 
kati şekle koymak üzere Kültür Ba
kanlığında toplanan bir heyet her lise 
den yalnız 48 kişilik birer grupun 

Ankaraya getirilmesine ve bunların 
iaşe, ibate, iakan ve inzibatalrı işiyle 
uğra~mak üzere bir komisyon t~kili-

içe,, ve "Nişanlının nişanlıları,, İngiltere Versay de.vrindenberi 
operetlerini temsil edeceğiz. Benli 
yan zamanındanberi hiç oynanma almış olduğu bazı tavırları yavaş 
yan ve keza beste itibarile de ga· yavaş değiştirirse hiç fena etmez. 

Almanya, İngilizlerin takmdığı 
yet nefis bir operet olan "Köse 

mürebbilik hareketlerine artık ta
kfihyn., ile iki yeni tercüme esere 

hammill edemez. İngiliz parlamen 
ve diğer bazı meşhur operetlere 

tocuları Filistinde olup bitenlerle 
<le repertuvarımızda yer ayırmış 
bulunuyoruz. meşgul olsunlar ve bizim işlerimi-

zi kendimize bırnksınlar. Siyasi a

ne karar vermiştir. Bu komisyon kül 
tür Bakanlığı seferberlik işleri müdü 
rünün başknnlığında liseler direktör
leri ile heden terbiyesi hocaları tara 
fmdan te~kil olunacaktır. 

Dekoı ve mizansen yepyenidir. 
ürke trnmız, d<>ğerıi sanatkar damlarının başkalarının· işlerile 

Sr>yfcddin Asalın seçtiği <>n beş değil kendi işlerile uğraşmalarını Y /EN/ FORS 
-o--

g n elemandım miırekkep yeni d-ünya sulbü namına talep ediyo - Akayın eski forsu kaldırılacaK 
bı· 1• rrı·uptur. rum. Eğer bu olmazsa, devamlı bir 

h Denizbank Umum müdür}üt;.ü ban 
Karlromuz da g yet genişletil- s~lh içi~ zarkuri olan şartları yeni- k~ 1"roı"n yenı' bı"r for• kabul etmı't 

mi tır. E-,ki elemanlardan ben, Ce-
rıne getırme mlimkün olamaz. Ve .. ~ "' 
bu de\•amlı sulh1"I Almanvn l·-·'aı• olup bunu bankaya bagwlı bütün m6" 

ifil Sururi, Ali Sunıri, ~1ehmet, 1b- ·" '-'<4U 

rahim. Sıtkı Akçat~pc, Zeki Co~,~h=iç~k=i=m=s=e=n=r=z=t=ı=e=tm~e=z=··=·~~~=~~e=s=es=a=t=a=v=e~A=k=n=y=n~b=U=d=i~~ş=it=ir=·~~ 
ku;ı, Halfık İhsan, Fehmi, Veli 
iJe J eni bazı elemanlar. kadın nr
ti tlrrdl'n de Toto, Lebibe, Alev, 
Bedia, Semahat, ·Nesrin ve diğer 
y<>ni elemanlarla bu sene fevkala
de mevsime gir<'ceğiz. 

Ayrıca, on on beş kişilik bir 
Macar bale heyetini angaje etmek 
üzere müznkerelerdeyiz. Hulasa, 
bu sene, kendimizi ve dostlarımı
zı utandırmayacak, düşmanlarımı

zı çatlatacak yepyeni bir şekilde 
ve yepyeni bir repeı'f:uvarla çıkı

yoruz. 
Lütfullah SUrurinin ~rnydığı şey 

ler, hakikaten buyük yeniliklerdi. 
Vnadet.tiği şeyleri hakikaten yapa 
caf'ından emin olduğum bu eski ve 
emektar tenöre muvaffakiyet te
menni ettim. 

Karşıki oda kahkahadan yıkılı
yordu. Biz de ornya geçtik ve ge
cenin geç vnkitlerine kadar, J<ah
krı.halarım1zı, biiyük bir çağıltı ile 
taşıp mahalleye yayılan kahkaha 
tufanına karıştırdık. 

laWi~D~e~v-le~t~D,._.em ... ir_y_o~IJa_r~~-=~An_ı_ar_ı .. J 
Devlet Demiryolları 9 uncu 1tletme Müdürlüğünde.o ~ 

Muhammen bedeli 1650 lira olan 300 adet menfi ve 600 adet müs. 

bet akkiımülatör plakası açık eksiltme u uliyle 21 - 1 O- 938 cuma günQ 

saat 10 da Sirkecide 9 işletme binasında satın alınacaktır. 

İsteklilerin % 7.6 nisbctinde teminat ve nizami vesikalarile ko .. 

misyona mOr.acaatlan Hizımdır. Şartnameler parasız olarak komisyon .. 
dan verilmektedir. 

Gümrük Muhafaza Genel Komutanlığı 
İstanbul satınalma komisyonundan : 

1 - Muhtelif numara 2131S1 mıhın müteahhit nam 

2 1/1O/938 Cuma günü saat 1 t de eksiltmesi yapılacaktır. 

ve hesabına 

2 - Tasınlnnan tutan: 639 lira 45 kuruş 30 santim \ 'O ilk tcminııtı 

48 liradır. 

3 - Örnekleri komisyondadır. Görülebilir. 
4 - İstddilerin gün ve saatind~ il.le teminat mak.buzl, n ve kanuni 

vesikalariyle birlikte Galata e•ti ithalat aümrüiündr.ki komiı}·on3 gelme-
leri. (7 i 62) 

• 
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Kansızlık, kemik hastalıkları, dimağ yorgunlukları ile 
vitamhsizlikte., doğın ~ bütün zıyıflık a•a kuşı 

KUVVET ŞURUBU 

L 
Her ann .. nın bilmesi icap eden bir kuvvet şurubudur, Ço

cuklaunıza \ italin kuvvet şurubu Yermekle onları 

sağlaın, gürbüz ve neş' eli yetiştirirsiniz. 

VITALIN KUVVET ŞURUBU 
Mektep 

1 
çağmd ki gençlerle emzikli kadın veya ihtiyarla

rın bayati kudret ve kuvvetlerini artırır, 

!NGILIZ KANZUK ECZANESi 

BEYOÔLU - ISTANBUL 

.......................................... 

Nafıa Vekaletinden: 
25 Teşrinievvel 938 salı gönü saat 15 de Ankarada Nafıa Vekii-

-ı ti Malzeme Müdürlüğü odasınd.a toplanan .Malzeme Ebiltme Komis
rnunda ceman 1820 lira muhammen bedelli Haydarpaşada vinç altın
l teslim şartiyle kuru gürgen ağacından yapılmış 700 adet tahta kU
'ginin açık eksiltmesi yapılacaktır. 

Muvakkat teminat 136.50 liradır. 
Eksiltme şartnamesi ve teferrüatı Ankarada Nafıa Vekaleti Mal

zeme Müdürlüğünden parasız olarak alınabilir. 
hteklilerin muvakkat teminat veşartnamesinde yazılı vesikalarla 

birlikte ayni gün saat 15 de mezkur komisyonda hazır bulunmaları 11-
zımdır. (4207) (7265) 

Sahibi: Ahmet Cemalettin SARAÇ O~ L U 
Netriyat müdürüı Macit ÇETiN Baaıldıiı yer: MatbNli Ebüzziya 

YENISABAH 

.??? 
IS • • 

Baker mağazalarında 
Erkek ve kız çocuklarına 

mahsus elbi!e daireleri tevsi 

edilmiştir.Her yerden müsai t 

şerait ve iyi fiatlarla emsalsiz 

ve zengın çeşitler bulacak

sınız. 

10 Teşr!n!evveı ı 93l! 

• " " :':- ' ' ' • I -~ ':_,_.' '.:.. _:' ; '• . ~ ' _' • 
Sabah, öğle ve akşam her yemekten sonra 

kullanan mes'ut güzeller 

-----1 
ZAYi - 1!134 numar&!ı tek R A 

yuk arabamın pl,ık:ı.ıııı kaybet- YOLİN tim Yeni!ıini alacağımdan zayiin 

hükmü yoktur. 

Arabacı Vasi! 

• Göz Doktoru 

NURİ FEHMi 
fstanbul Belediyesı kar41oında 

Ayberk Apart. -

·o 

Kullandıklarını söyledikten son-fKadyolinle fırçalanan dişler 
ra, dişlerin niç'n bu kadar beyazı b d" b' h t hh t . e e ı ır aya a, sı a e ve ca-
ve güzel oldugun:ı saşmak hakı-
ka Lan şaşılacak şeydir. zibeye malik olur, 

' 
1 C& 

i DAiMA 
• • 

RADYOLIN 
• ·ı:: .. '' .. " . 

Ve BAGI sayesinde bir çocuk gibi korkusuzca kotar, atlar, ata, ve bisiklete biner, kürek çeker. 
Teniı oynar, dans eder, güneş banyosunu alır. Velhasıl bütün ıpor hareketl~rinize rahat ve nefe ile 

devam edebilirsiniz. 

FEMIL 
FEMIL 

FEMİL 

ve 
ve 

ve 

BAGI 
BAGI 
BAGI 

Artık kadınlara ayın üzüntülü günlerini tamamen unutturmuttur .. 
O kadar pratiktir ki; en İnce clbiaeler ve dar mayolar altında bile 
sezilmez, kullanan kadın mevcudiyetini kat'in·en anlıyamaz. 
Mikrob yuvaaı olan e•ki usul bez ve pamuk tamponların ba
ya?lların bütün hayatlarına mal olan rahim, tenasül ve ainir hasta
lıklarının önüne geçmittir. 

1 

5o·c i)Tik.LAL .CAD. 1 

BEYOÜLU 1 

Beynelmilel Kadınlar Cemiyeti bayanların AYLIK TEMİZLiKLERiNDE yalnız, FEMIL ve BA(°;INI 
takdirle kabul etmi~tir. FEMIL ve 'BACI her eczanede ve lıüyük ticaretlııınelerde daima bayanları

mızın hizmetine hazır bulunur. 

Teknik Okulu Müdürlüğünden : 
Tutarı 

Cinsi A<let Kurut Lira 

Karyola 
Battaniye 

100 
100 

1400 
825 

Re,im malzemesı 18 kalem ~63768 
Yalak 100 1000 
Yorgan ıoo 450 
Nevre,im 700 600 
Yastık kılıfı 370 50 

1400 
825 
36~7 68 
1000 

450 
4200 

185 

5835 

ilk teminal 
Lira K . 

105 
61 88 

272 83 

• 437 o2 

Okulumuz ihtıı·acı olan yukarıda cins ve miktarı l!e tahmin bede· 
li ye tutarı ye ilk teminatı yazılı olan 5835 lira tahmin bedelli yatak
hane levazımı ihalesi yapılmak ütHe 21 - 10 - 938 tarihine rasll<ı.nn 
cuma günü saat 10.30 da kapalı zıırf usulile diğerleri açık eksiltme ile 
karyola saat 9.45, Battaniye saat l!lda resim malzemesi saat 11 de ek
siltmeye konacaktır. Eksiltme Gümüşsuyunda yüksek mühendis mek
tebi muhasebe,inde toplanacak olan satınalma komisyonunda yapıla

caktır. İsteklilerin nümune ve şartnameyi görmek ve ilk teminatlarını 
yatırmak llzere eksiltmeden bir gün evveline kadar Yıldızda bulunan 
okulumuza gelmeleri ve ek•iltme günü de 2490 sayılı kanun ile şart
namede yazılı vesaiki v(\ ev•afı cami teklif mektuplarını ehillmeden 
bir saat evveline kadar komi.•yon başkanlığına makbuz mukabilinde 
vermiş bulunmaları lazımdır. Posta gecikmeleri kabul edilmez (7178) 

Emlak ve Eytam Bankasından: 
Eaaa Yeri Nevi Mukadder kıymet Depozito 

34 Fındıklı Molla Çelebi mııhalle 
si Dolmabahç~ caddesi No .. Kargir T. L. 206. 700 T. L.41.340 

eski 136. 136 M. 138 - 140 Antrepo 
y&ni 172 - 184. 

1 - Tafsilatı yukarda yıtzılı antrepo peşin para il& ve kapalı 
zarf usulü ile arttırmaya konulmuştur. 

2 - İhale 26 • 10 - 938 çarşamba günü saat ll'i de Ankarada İdare 
meclisimiz huzurunda yapılacaktır. İstekli olanların şubemize müra

. ' 
l\1oropomp Satın alınacaktır. 
Bankamıza mensup müe'"e;at ihtiyacı için pazarhkla üç adet 

Motopomp satın alınacaktır. Pazarlık 8 - 11 - 938 günü saat 15 
de Bankamız Materyal daire,İn•le yapılacaktır. Şartname almak 

istiyenler hergiin ve pazarlıi\'a girmek istiyenler yukarda yazılı 
gün ve saatte mezkur daireye müracaat etmelidirler. 

Kiralık kapalı yüzme havuzu 
gazino ve müştenıilatı 

Ankarada kışlık eğle~ce yeri ihtiyacını karşılayacak olan Çocuk 
Sarayı cadde•inde Çocuk E.<irgeme Kuramu tarafından inşa ettirilen 
25 metre uzunluk 9 metre genişlik ve 1.70 ila 3.50 metre derinliğin
deki kapalı yüzme havuzu, gazino ve mü~temilatı kiraya verilecektir. 

İhalesi 20 - 10 - 938 per~embe günü saat 15 te Ankarada Çocuk 
Esirgeme Kurumu Genel l\Ierkezinde yapılacaktır. Şartnamesini gör
mek ve daha fazla malumat almak istiyeıılerin kurum hesap işleri di-

rcktörlüii'üne müracaat etmeleri. (7233) 

Tarağa isyan eden saçlar 
C:kst ;ya bulundukları yeri terketm ~k arzusunda 

olanlardır. Biaaen:ıleyh 

.:>açlannızı itaate Alıştırınız 
Bunun En iyi Çaresi 

PERTEV BRİ 
kullanmaktır. 

-

caa ti a tafsil l t alnı a 1 arı ve bir lira mu kabilin de birer şartname edin- '!!!!'!!"'!!"'!!"'!!"'!!"!'!!!!!'!!"'!!"'!!"'!!"'!!"=!'!!"!!'!"'!!!"''!!"'!!"-!'!!!!!!'!!!!!~!'!!!!!'!!"'!!"'!!"~-

mel eri . yahut 26 - 10 • 938 tarihinde saat on beşe yeti~ebilmek üzere posta ile 

3 - Şartnamede yazılı hükümler dairesinde teklif mektuplarını iadeli taahhütlü olarak Ankarada Genel direktörltiğümüze göııder-

nmayet 26 - 10 - 938 salı günü saat ona kadar şubemize vermeleri ve- meleri. 


