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Hollanda • Yugosavya 

ticaret anlaşması 

Bclgrad, l (A.A.) - Bugün. 
rde nihayete eren Yugoslav

ya - Hollanda ticaret muahe. 
el esi 19 4 O Teşrinicvvcline ka· 
dnr temdit edilmiştir. 
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Türk - Rus müzakerelerine 
Kremlinde devam olunuyor 

K ont Ciano dün Berline muvasalat etti 
Dört Danimarka g~misi Almanlar 
tarafından tevkif edildi 

Kont Ciano 
BerHnde 

Yazan: ASIM U~ 
italya-n Hariciye Nazırı Kont 

Ciyano Almanyanın daveti üze -
rine lierline gitmıı bulunuyor; 
bu seyahatin sebebini anlamak 
için son Alman - Rus anlaımaıın. 
da İngiltere ve Fransaya yapıl -
rnaıı istenilen aulh teklifine bazı 
dost devletlerin iştirak ettirilece· 
ii yolundaki fıkrayı hatırlatmak 
kafidir. 

/ Polonganın Moskova sefiri 
. İtalyan sefiri tarafından 

yemeğe davet edildi 

Estonya Hariciye Na
zırı Rusya ile muahede 

imza ettikten sonra 
memleketine döndü 

lngiliz Kralı 1.A>ııdradaki sığınakları teftiş ediyor 

r 

Mil -ww.._..., . ._ ~L 
Sabaha karsı· 

/Sır Oan mar.: 
vapuru 

Almanlar tarafın
dan tevkif edildi 
Kopenhag, 1 (A.A.) -

ÜçUncU bir Danimarka 
vapuru, Alman har'p ge. 
mllerl tnrafmdnn tevkif 
edilerek bir Alman Uma. 
nrna sevkcdilmiştir. 

Zirai mahsulflt yUklU 
dördüncü bir geminin 
<lo tevkif edilmiş oldu
ğu çok kuvvetle muhte
meldir. 

Yakalanan 
gemiler 

Amstcrdam, 1 A.A. -
Dört Dnnimnrka gemisi. 
ııiıı Almanlar tarafından 
zaptcdilmcsi, Danlmar. 
knda heyecan uyandır
mıştır. 

Bu gemiler, Rota, Din
nn, Margeretn. ve Ley. 
ıınez nd ındnkl ı;emller. 

dir. Bu gemiler gıdn 
mnddelerl ııaklctuıekte 
olduklarından kendileri
ne l<açakçılık ynpmakta 
olduklnrı bakılmasına 
imkAn yoktu. Almanla
rrn iaşe maddelerini doğ. 
rudnn doğruya dUşman 
memleketleri otorltele. 
rine gönderilmedikçe kn 
çalc tetıikkl etmlyecekle
rlni söylemiş oldultlarr 
hatırlatılmaktadır. Dört 
Danimarkn gemisi işte 
böyle hlr vaziyette bulu
nuyordu. 

Uzak 
Şarkta 

• 
Alman Hariciye Nazırı Fon 

Ribentrop Sovyetler İcra heyeti 
reisi ve hariciye komiseri Molotof 
ile Lehistnnın taksimi esaslarını 
arakı:ında knrarlaıtınnazdan ev -
vcl Kont Ciyanonun fikrini ve 
reyini al:naia lüzum sörmecli; 
fabtM-.... ........ b rm 
tatbikatında Jtalyanm milzahe • 
rctini faydalı buluyor. Kont Ci -
yanonun Berline daveti bundan 
ileri geliyor. 

Çinliler yeni muvaffa-

/ ng il iz gazeteleri Hitlerizmin ortadan
1 

ı:::~r<::~a0~!':em 
kalkmasile sulhun kurulaca<iınıgazıyor ~~:E·~:E:~il~:~~~ 

5 bir askeri treni yoldan çıkar _ 
Moskova, 1 (A.A.) - TUrki- f da harp bitmiş ad<lolunuyor. zırı Von Ilibbentrop ve diğer 1 Bir Hollanda gemisi 

torpillendi ye Hnrlciyc Vekill ŞUkrU Sn. Seyhan barajının Alman ricali tarafından knrşı. 
ı·nçoğlu ile SO\·yct zimamdar. ı· ld lanmıştır. lstasyonrln Yugos. 
ları arasında müznkerelere teme 1 atı 1 lavya ve Slovakya ortn elçilc. 
tekrar bugUn snnt 18 de Krem- Adana, 1 (A.A.) - İhzari ri de bulunuyordu. 
lindo başlanmıştır. inşaatı biten Soyhan barajrnnı 

bugün merasimle temeli atıl- Halk Kont Clnnoyu hararet-
Var§OVa neden mıştır. Bu münasebetle sulaı le alloşlnmıştır. 

teslim oldu umum müdürll N'afln Vekili Derliıı, 1 (A.A.) - ltalyn 
namına bir nutuk söyliyerek htırldyc nazırı l<ont Cianonun 
başlanılmış olan işin büyük e- Bcrliııi ziyareti Jıakkmdn yarı 
hemmfyetlni tebarüz ettirmiş. 1 resmi kayııaklardnrı blldlrilL 

Homa, 1 (Hususi) - Varşo. 
vayı teslim olmağa mecbur e. 
den başlıca sebepler arasmda 
susuzluk zikredllmektedir. Al
manlar yarın (bugUn) Varşo
mayı bilfiil işgal edeceklerdir. 
Alman tebliğleri bUtUn Polon. 
yada top seslerinin durduğunu 
bildirmektedir. Şarki Anupa. 

Türk askeri heyeti 
Parise muvaıalet etti 

tlr.K yoı· ki il<i mlhvC'r devleti bari. 
ont Cia no ber line ciye nazırının enternasyonal 

vardı vaz\yet yeni lılr hareket mU-
Berlln, ı (A.A.) - ltalya ııakaşasmı IUzumlu kıldıkça 

hariciye nazırı Kont Ciano bu. buluşmaları bir tcamUldUr. 
gün öğleden sonra Berlincı gel- Son haftalar içinde hadis o. 
miş ve istasyonda hariciye na- lnn yeni vekay: ise malürndur. 

Amstel'dam, ı (A.A.) - Hol 
laudanın "Jan Van Gelder., 
!\lııyıı gemisi buglln öğleden 
sonra Tcrschellhıg civarında 
bir torpile çnrırnrak nıllhlın 
hasara uğramıştır. lnfllftk es. 
nasında mUrcttebattan iki kişi 
ölmUş, Uç kişi ağır ve Uç kişi 

do hnfıf surette yaralanmıştır. 
Milrettebattnn diğer Uç kişi <le 
aranmaktadır. Mayn gemisi 
bir romorköı·Ie Pcrchelliııg'e 
getirilmiştir. 

ikinci bir İngiliz tayya
re gemisi batırıl

mamıştır 

Birkaç gUndenberi Alman 
m<mbalarınm ııeşretmekte ol. 
cluğu haberlere dlln gece Lon
clrn radyosundan mukabele e-

(Dcvamı 5 incide) 

maya muvaffak olmuşlardır. 
Aynı zamanda demir yolu hat. 
tı da tahrip e9ilmiş ve Şang -
hay - Nankin demir yolu ir. 
tibatı inkrtaa uğramıştır. 

~ .:{. 11-

Çunking-, 1 (A.A.) - Central 
Wens ajansının bildirdiğine gö. 
re, Hunan eyaletinin şimalin _ 
deki muhasamat, 65 kilometre. 
Iik bir cephe Uzerinde vukua 
gelmektedir. Burada yapılan 

muharebeler, Ha.nkov muharebe
sinden sonra Nançang civa _ 
rmda vukua gelen çarpışmalar. 
dan daha şiddetli ve kanlı ol _ 
maktadır. Japonlann mühim 
zayiat verdiği teeyyüt etmek«:. 
dir. 

Çanga şehri. üç gün.denbe i 
durmadan bombardıman edil -
mC'ktedir. Sehre 200 den fnzl::ı 
bomba düşmüşti.ir. Şchird<' 
hasar çok büyüktür. Ayrı a 
binlerce klübe de ateş alını§ bu. 
lunmaktadır. 

Musolini günlerdenberi esasen 
Berlin hükümetinin arzu iz
har e t m esini beklemeden 
Almanya ile lngiltere ve Fransa 
arasında sulh propagandaın yap. 
maktan hali değildi; ltalyan 
Baıvekili bu tarzda bir aulh ara· 
smda meh\J.eketini bir Avrupa 
harbinin tehlikeleri içersine at -
maclan Ama~tlukta işgal ettiği 
mevkii devletle~ kabul ettirebi -
leceğini ümit ediyordu. Bugün 
aynı maksat üzerinde Almanya ve 
Sovyet Rusya ile lllÜ§tcırek bir 
tcıebbüs icrasında bir mahzur 
gönniyeceği şüphesizdir. Fakat 
böyle bir teıebbüs yapdrnca bun
dan çıkacak neticeyi de hesap eL 
mek lazımdır. Zira Moskovada ve· 
rilen karara göre. sulh teklifi 
londıra ve Pariı hükumetleri ta
rafından reddedildiği takdirde 
harp meıuliyeti lngiltere ve 
Fransaya ait telakki edilecektir. 
Bu telakki Sovyet Rusya için bir 
vıuife tahmil etmez. 0 1\un Mos. 
kova anlnşmaıı mucibin~ ancak 
Alınanya ile bir istişareye borcu 
vardır. Fakat ltalyanın vıqiye -

( lJP,,ntm !i ;ıır-idp ) 

Londra, 1 (Hususi) - Lon • 
draya gitmekte olan ~~era! 
Kazım Urbayın riya.se?ndekı 
Türk heyeti, Parise gclmış Fran 
sız ve İngiliz erkinı taraf mdan 
'karşılanmıştır. 

Silivride hayvan sergisi açıldı 
Vali Lütfü Kı rdar köylülere hitaben 

güzel bir nutuk söyledi 

Avrupada harp 
vaziqeti 

Son Moskova anlaşması 
harbi durdurabilecek 

garpte 
mi? 

(Ya...~ı S üncildc) 

[~~~~~p····ı·e·bıi·i,~~~~~::::~:ı 

Futbol lik maçlan başladı 

Galatasaray Fenere 
mağlGp oldu 

--
Vali Lut fi Kırdar nt{ kiımu okuyor (Yazısı 2 incide) 

Parls, ı (A.A.) - Resmi miz iyllcştlrilmiştir. 
tebliğ: Uerlin, 1 (A.A.) - .Alnını 

Dlişman topçu kuvvetinin umumi karargflhı tC'lıliğ <>dl. 
:\loscllc mıntnlrnsındaki hare. yor: 
~\atı, lıataryalarımızın muka. Şarkta, Yarşova ve Modllıı 
bıl faaliyetleri ile tardedllmiş- in işgali muntazam bir tar~ll: 
tir. Her iki tarar geniş mik- dc,·am etmektedir. 
yasta tayyare faaliyeti göster. Garpta, düşmanın tôpçu ah 
ınişlcrdir. si Sarrcbruclc ınıntakasınrl: 

Pnris, ı (A.A.) - Umumi daha ziyade şiddetlcıımlştiı 
erkfinı harbiyenin teullği: Bunun haricinde n1llhlm hiçb. 

Sarre ve Lautern'ın cenubu fanllyet \"e hanı kaydedllın 
garblslndeki nıevzfler~mizl ıs. miştir. · 
lalı ettik. Garpta, lhl Frntısız ve ı 

parls, l ( A.A.) - ı Teşrini. İngiliz tnyyart!si ve .şimal ıt• 
:.ı\'YC'I sabah tarihli Frnıısız niziııcle de yine iki lnglllz tıı~· 
•hliı:i: )Ul'N;I clilşllrillmüşlllr. Alııını 
SarreJouls'ııin cenubu gnrlıi- hnva lrnn ctlC'ri !! tayyare krty

sludekl mıntakada mevzileri. betuılştir. 

Türkiye.. güreş bırinciliğini Ankara ı<azandı 
~~,.,.....,..... .,... 

Galatasaray kalecisi Osmamıı bir 1i-urtdt'f-.~ 
[Spor ya,ukn 6 IJ.Ct -*iıfenf fM+ 
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ııa c:ızıı 
insanlar memleketinde 

,._ ... ..._ _ _.._Yazan: SADRl ERTEM ____ _, 
Uzun aakailı, bUyuk ka\·uk- ı lundan şehre gelirken beri 

lu Cemalettin lsbak Fakih Kü- yandan Petersburg, Paris, 
.allyanın. Gedizln, Slmavnı Londra, Viyana, Jstanbul sa-
d1liün hediyesi olarak kendi. 
ne verileceğini, Yıldırım Beya
zıdı damat edinmek istediğini, 
başında ince Germeyan bezi 
bir kavuk sarılı, sırtında kır. 
mızı Germeyaıı kumaşlardan 
tlbbe ve kaftan olan Murad 

llüdavendiglra bildirdi. 
Murat Bey bu teklifj tered

dUtsllzcc kabul etti. 
Germeyan o zaman l<'rikyanın 

servetlerini zamanın şartları 

içinde gUzel bir tarzda istis. 
mar ediliyordu. Kütabyanm 
bir kasabasında gUmUş çıkı
yordu. şarabı boldu. Serköyde 
pirinç ekilirdi. Şecereli Germe. 
yan atları yabancı pazarlara 
sevkedllirdl. Kumaşları meş

hurdu. ihracat yapıhyordu. 
Gelln alıcılar renk, renk kı. 

yafetlerl ile bir gUn Bursa yo. 
lundan şehre geldiler. Gelenler 
Uç bin kişi kadardı. 
Bunların bir kısmı düğün 

hediyelerini ve şehirleri teslim 
edecek askerlerdi. 

İki taraf arasında. hediye. 
ler alındı, hediyeler verildi, zi. 
yafetler çekildi. 

Çelebi Sultan Mehmedin an
nesinin atının başından bir sa. 
ray nazırı olan Paşa atı 
çekiyordu. Rent, renk kaftan. 
lann vUcuda getirdiği senfoni. 
yl muzlka tamamlıyordu. Ye
şU, gölgell yollardan kafile bir 
daha bu yerlere dönmemek 
üzere ayrıldı. 

Kütahya Osmanlı impara. 
torlufnnun kapısından bir çe. 
ylz, bir dUl'Un hediyesi olarak 
girdi. 

Fakat güneşi kavanoza kon
muş bir balık gibi camları ara
sından kaybetml1en Uç yüz o. 
dalı pa,a konakları, yeniçeri, 
sipahi, topçu ve süvari ıutaları 
ile .Anadolu Beylerbeylnin 
merk~zl oldu. 

Kütahya paşası, Saruhan, 
Aydın, Kastamonu, Menteoe, 
Bolu, Ankara, .Afyonkarahlsar, 
Çankın, Tekkehamlt, lllıklşe_ 
bir, Balıkesir, Bursa sancakla
rına hükmediyordu. 
Toğlu vezirlerin kavukları 

uzun pUskUllU askere çeTrildi-
11 zaman artık • imparatorluk 
rttzgArdan, yağmurdan, fırtı. 

nadan harap olan bir bUyUk 
kervansaray halini almıştı. 

Her geçen yolcu ondan bir 
teY alıyor. Her giden onun U. 
zerinde bir tahrip izi bırakı
yordu. 

Mısırlı lbrahlm P&lf&DJD A
aadoluya bir med halinde yap. 
tıtı akınlar burada durdu. 

Şurada eemer bir gölge gibi 
gecenin karanlığına yaalanmıt 
kışla Mısır ordusunun karar. 
glhı idi. 

Gece oldukca serin, bu bUyUk 
kavuklu, yanık yUzlü, bir Mı. 
aır askeri dudakları titreyerek 
duvarların gölgesine siniyor 
gtbl. Bu müphem hayali ka
famda resmeden, yine çocuk
luk hatıralarımdı. 

Bir ihtiyar kadın anlatırdı: 
Mısırlı askerlerden biri sı. 

cak bir günde Ulucamie nama. 
sa gitmiş. Fakat namaz kılma
dan geri dönmüş. 

Ahali kendisine ıormuolar: 
'• - Hacı baba neye camle 

girmedin, bizim camii beğen
medin mi? 

Mısırlı nefer ce .. ·ap vermiş: 
" - Çok serin .. Uşüyorum .. 
Camlln etrafı yetil ağaçlar. 

la, asma cardaklarfyle ~evril. 
mlşti. Bir damla gUne, ziyası 
yere sızmıyordu. l<'erab ve se. 
rin manzarayı görUnce nefer 
etrafındakilere baktı: 

- Buraar, dedi. serin bir cen
net! Namaz ancak cennete git. 
mek ~in kılınır. Siz camle 
cennetten çıkıp gJdtyorıunuz 
Bırakınız da ben cennette ka. 
la1mı. 

raylarında kısa sakallı, uzun 
saçlı, tek gözlüklü ,.e ucu sıv. 
rl, dibi geniş, kenarı ipek püs. 
kUllU fesli diplomatlar harita. 
lar üzerinde Kütahyayı petrol 
IAmbalarının ışığında aramak
ta iwler. 

Petersburgda yazlık saray
da çarın Osmanlı fe,·kaIAde 
murahhası Fuat 'Efendiye bo_ 
raya tutulmuş bir deniz hey. 
betile çıkışırken.. Sönbrön sa. 
rayında topa tutan gene Fran
suva Jozef henUz sakalı çık. 
mayan suratını görerek 08· 
manlı imparatorluğu ile mu. 
nasebetin kesildiğini bi !diren 
notayı not ettiriyordu. 

Polmerston Franıız kabine
sine cesaret tavsiye ediyor ve 
çarın sefirini el altından teh. 
dit ediyor. Kırmızı yUzlU, altın 
saçlı bir amiral gemilerly\e 
Boğazlara doğru llerıtyordu. 

Paris sefiri bu celldetll hl
dlseden dolıtyı tebrik kabul 
ediyordu. 

Aşa~ıya doğru uzanan bıyık. 
lariyle bir Leh asllzadeılnin 
proflllnl hatırlatan muhafız 
raporlarını daha önceden mum 
ışılı altında şifre ile blldlrme
ğe baoıamışt 

Zaman zaman, tepeıl sivri, 
dibi geni' fesini batından çı_ 
kararak derin, derin dUtU· 
nur. Kütotu kaçırmak lstlyen 
Macar ıüvarl zabitlerini nasıl 
hudut haricine atacalını taear. 
tardı. 

Araba içinden elektrik ışık
larının fırladıtı bir binanın ö. 
nUnde durdu. Valizimi otelciye 
verdi. 

" - Yarın dedim, başka Y•· 
re gidecektim. 

ihtiyar gUll\Jn11edl. YttzünUn 
hatları oynadı. 

- Senin. dedi, otelden başka 
yere gitmiyeceğini ben bilirim. 

Her sanatın kendine mahsus 
sıra benzer mezlyetJerl var. 

lbtlyar otele gideceğimi keş. 
fettiğl gibi nasıl bir otele git
mem llzım geldiğini de kendisi 
kararla,tırmıl}tı. 

Uyandıiım zaman gözlerim 
odanın balkonundan sokağın 
bir kö,esindekl çini fakat suyu 
akmayan çeşmeye takıldı. 

Çizgiler, açık koyu renkler 
insana kocaman, bir kaç met. 
re kalınlıAında su akıyormuı 
hissini verecek kadar maha
retli idiler. Çeşmenin kurumu' 
olması bUyUJc bir hUzUn ifade 
etmiyordu. Bu güzel manzara 
karl)ısında bir clgara yaktım. 

önümdeki tablayı ayakta 
tutan lıkemlenln zemini de 
huyıuılal}mıo Çtnidendi. tnsan 
zevkini bozan manzara karşı. 
sında gözlerini oyalayacak da
ha gUzel bir şey arar. Clgara. 
mın dumanlarına, ve sokaktan 
geçenlere daldım. 

Hayvanlarını sürerek paza. 
ra gelen köylU kadınlar. köy. 
ıu erkekler, atlet fanillları ile 
dtıkklndan dttkkt.na geçen 
maıaza çırakları, yoldan ge
çen inaanlar, dikkat ediyorum, 
hep ayni eatetlk ölçUsU i~tnde. 
dirler. Cadde elt. gözlU insan
ların vücut A.bengi ile dolup 
botalmaktadır. 

il 

Bir 8abeh Tefelrifil 
Saate bakıyorum vakit daha 

erken .Boş vakit nasıl geçiri. 
Ur? Bunun haktmane tarzı k1-
1aca yatatına tekrar uzanmak, 
gözlerini yan" yavaş kapa. 
maktır. 

Yatağa uzanıyorum. Başımı 
yastJğa yerleştlrlıyorum. Soy. 
suz c;lni ve muanın UstUndeki 
ıoyıuz çini tablalar sıcak bir 
yaz gecesinde bana gözlerini 
dlkml' tahta 'kuruları hlıslni 
veriyor. Onları alıp pencere
den ıokağa fırlatmak itimden 

1 

KUtahya müaalehuından zi. 
yade, gözbebetlnde bir cennet 
hayali tal)l)'arak gezen çöl ada. 
mının haıreti beni daha çok 
metcul etti. 

geçmedi değil! 1 
2000 ıene evvel Xenaphon. 

un Keramon Agora diye andı- 1 
ğı btr yerde çininin böyle ıöze, 1 
zevke ve kendi tarihine bu ta. , 
dar ıoyıuzca hıyaneti beni lıa- / 
temfye tıtemire dUfUndUrdU. 1 Frikya vazolarının. camile-

lstanbulla Mudanya 
arasında 

Kıt aeferleri yarın 
sabah baılıyor 

İstanbul ile Mudanya ara. 
smda kış vapur tarifesinin taL 
bikine yarm sabahtan itibaren 
bqla.nıacaktır. Bursa ve civarı 
halkının müracaatı !lr.erine ye. 
ni tarifede yenilikler yapılmış 
ve haftada üç gün Mudanya. 
dan Istanbula gelecek iş sahip
lerinin yine aynı gUn diğer bir 
vapurla Mudanyaya dönmeleri 
temin edilmittir. F.skideı1 bir 
işleri için lstanbula ~elen Bur. 
salılar vapur olmaması yüzün. 
den mecburen ikı gecelerini şeh 
rimime ~irmeğe mecbur kal. 
dıkları, ~imdi ise sabah buraya 
gelip İ§ güçlerini bitirdikten 
sonra öğleden sonra tekrar Bur. 
saya dönebileceklerdir. btan. 
buldan pazar, pazartesi, ıalı 
günleri sabah saat 9,50 de, çar
çarma, perşembe ve cuma gün. 
lert de öğleden sonra saat 15 
te Mudanyaya postalar vardır. 

Aynca cumartesi günleri de 
yine Istanbuldan 13,30 da bir 
vapur kaldırılacaktır. 

Kefken adası 
açıklarında 

Dün serseri bir mayn 
görüldü 

Dün Karadenizdıe Ketken a.. 
dası a.çıldarmda aenıeri bir 
mayn görWmtlftilr. Sularla bo. 
ğaza doiru aUrUklenen mayn 
aeyrieeıferl tehlikeli olduğundan 
Karadenlle çıkacak vapurlarla 
aeferde ol.an vapurlann kaptan. 
laruıa malfımat vertlmi,ıir. 
Kaynın imhası için de Karade
niıe bir tahrip mUfreaeai gön. 
derilecektir. 

l\fezaraoygunculuğu 
K•tacailhmC't " meı:&rlılında 

buı aile kabirlerindeki demir 
parmaklıklar üzerine musallat o
lan bir soygunculuk ha§lamıştır. 
bu soygunculuk bilhassa şehit
lik lrapııı denilen yerde bazı ka
birlerin demir parmaklıklarını 
koparmak için mermer taşlarını 
kıracak derecede ileri gitmi§tir. 

Karacaahmet mezarlığının dört 
bekçisi o)duğu halde böyle bir 
soygunculuk nasıl yapılabiliyor? 
Bunu vazifedar olan makamlar • 
dan .orarız. 

İkinci bir suali de Karacaah • 
met mezarlığı için çalışan imar 
komisyonuna tevcih ederiz: Ara 
sıra civar mahallelerden iane top
lryarak çalıtın bir imar komisyo
nunun vazifesi, rannederiz, imar· 
dan evvel tahribata meydan ver. 
memektir. Bir tarafta bir takım 
aile mezarlıklarındaki demir par. 
maldıklar sökülüp götürülecek 
!derecede tahribat yapılırken ö -
büt tarafta nasıl imardan bahse· 
dilebilir?. 
Motoaikletle otomobil 

çarpıttı 
Nuroemaniydde oturan Fehmi 

oğlu Rıfkı, Ama.utköyünden Or 
taköye motosikletle citmekte i -
ken toför va,ann idaresinde-ki 
2200 numaralı otomobil kendisi • 
ne çarpmı§ ve devirmittir. Moto. 
Ulrlet ve otomobil hasara uğra -
mf1, Rıfkı da yaralanmııtır. 

Otobüs çarptı 
Şiflide Ahmetbey sokağında 1 ı 

numarada oturan llya kızı Don • 
naya Şiıli - Fatih hattında işleyen 
3010 numaralı otobüse çarpmıf 
ve yere ldutürerek yaralanmasına 
sebebiyet vermiştir. Şoför ya -
kalanmıı ve yaralı tedavi edil -
mek üzere hastaneye kaldırılmış. 
tır. 
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Silivride nayvan sergısı açıldı Poliste 

iki kisi zehirlendi 
Vali Lütfü Kırdar köylülere hitaben 

güzeı bir nutuk söyledi 
Arnavutköyünde oturan Emin 

ve Ragıp adında iki amdq, lı· 
tiklal caddesinde bira içmek için 
bir birahaneye girmitleroir. Bi .. 
rahanede meze olarak getirilen 
peyniri yiyen iki arkada§ zehir • 
lenme alametleri göstermeğc baş 
lamışlardır. Ragıp ve Emin has -
taneye kaldırılmış, peynir alına· 
rak tahlile gönderilmittir. 

Silivride dUn lstanbul vilaye- ( 
ti tarafından tertip edilen do. 
kuzuncu hayvan sergisi açıL 
mıştır. Serginin açılış merasi. 
minde vali ve belediye reisimiz 
doktor Lutii Kırdarla Trakya 
genel müfettişi General Kazım 
Dirik, lstanbul belediyesi reis 
muavini Rifat Yenal, daimi en. 
cümen azalarından bazıları ve 
diğer bazı davetliler hazır bu. 
lunmuştur. 

Valimiz bu münasebetle yol
larda ve Sllivride tetkikler ya.p. 
mış, BUyükçekınece civarındaki 
Mimar Sinanın büyük köprüsü. 
n.ün Silivri tarafındaki kısmın. 
da bulunan virajın dUzeltilme. 
sine işaret etmiştir. 

Silivride davetliler kayma . 
kam Ekrem Gönen ile Parti re
isi Asım tarafından karşılan -
mışlardır. Şimdiki kaymakam • 
lık binasında bir mUddet istira. 
hatten sonra dört ay evvel iha. 
le edilen yeni hükumet bin.ası 
gezilmiştir. Seksen vedi bin li. 
rıu-·a ihale edilmiş olan 28 oda
lı bµ bijyük hüknm,t konağı.bü
tiln modern tesi11a~ı mqbt~'"
dir. Cumhuriyet bayramına 
resmi küşadı yapılacağından 
.inşaatı hararetle devam etmek. 
tedir. 

Bundan sonra ser .... i yerine 
gidilmiş, burada mükafat alan 
hayvanlar göriilmi\f;tiir. Sergi. 
ye bu sene. 148 '" wvan iştirak 
etmiştir. Bunlar 12 at, 14 kıs. 
rak, 50 boğa, 72 inektir. Dok
san sekizine mükafat verilmiş. 
tir. Bundan sonra ::aymakam 
kısa bir hitabede bulunarak da.. 
vetlilere hoş ~eldin.iz.. demiş, 
müteakiben vali ve belediye re. 
isi doktor Lutii Kırdar şu nut. 
ku söylemiştir: 

"Sayın arkad~lar; 
Memleketi mime, bilhassa 

müstahsil sınıfm kalkınması 
uğrundaki mesaimizin neticele. 
ri ve verimleri önünde ara sıra 
durarak çalışmalarımızın mu
hasebesini yapmakta büyült 
faydalar vardır. 

Toprakla uğraşan. milli ser. 
mete yeni ve hakiki kıymetler 
ili.ve eden bir ana Ql8Ur ola. 
rak telakki ve kabul etti~imiz 
köylü için dUşün(lUklerirnız, o. 
nun hayat seviyesini yükselt
mek, refahını artırmak ve nL 
hayet kendilerini memleketin 
hakikt sahibi ve efendileri gör
mek için yapmak istediklerimiz 
tama.mile programa bağlanmış 
ve hakiki eeyrini almış bulu
nuyor. Bu program ta.bii olarak 
tek cepheli bir p~ram de • 
ğildir. Tarlaya, tohuma. Gift 
vasıtalarına, mezruata köylü -
nün geçim ve maişet şartları . 
na, sı:hhat ve maarif sabalan -
na şamil umumi bir program -
dır. Bugün açl§mı yaptığımız 
ser~i ise ehli hayvanlarımıza. ve 
onlar arasında da tahsisen at 
ve sığır cinsine alt, mUtekabil 
çalışmalarımızın neticeleriıtl 
bire gösterecektir. Fakat bu 
tarz sergilerde ben claha <:ok şı• 
favdalnı ~öriivorum: 

Köylü ile münevveri. idare e. 
denle edileni bir araya topla -
maya vesile olması. bu vesile, 
idare edenler için mevcut bir 
p~amm tatbikat sa.hasında 
dün ile bugünü daha verimli, ve 
han~i sahalarında daha c;ok bir 
cehde muhtaç oldu2ıınu tetkike 
fırsat vermesi ve yarma hazır
lanmak için daha iyi. hakika. 
te uyırun ve müşahede.ve ınüs. 
tenit fikirler verecek bir im -
kan ha7.1rlamasıdır. 

KöylU için de dertlerini söv
tcyebilmek. ihtiyaçlıtrmt bilfiil 

Gözüne demir çarptı 
Kalafat yerinde tamirde bulu • 

nan Hatay vapurunda çalışan 
Nazminin çalııırken eözüne de .. 
mir parçası sıçramış ve ağrr su -
rette yaralanmasına sebebiyet 
verm;ştir. Yaralr hııtaneye kal • 
dırılarak tahkikata başlanmıştır. 
~ 

Başından yaralandı 
Mecidiye köyünde 3 numara • 

da oturan seyyar satıcı Salim oğ. 
lu Hayrettin sarhoş olarak Me
cidi\•e köy caddesinde J?itmekte 
iken avnı ca~deden gecen manaY 
Nurive rastlamrs ve aralarında 
kavga baqJamıştır. Neticede ma -
nav Nuri H:ıvrettini b1sından ya· 
ralamıştır. Yaralı h:ı!'!taneve kal .. 
dırılmış Nuri de yakalanmıttır. 

~-

Tramvaydan düttü 

bulwıdukları hayat şartları L 
çlnde izah etmek, oinnısbe kil. 
çilk himmetlerle \•apılması müro 
kün olan şeylerı yaptırmak ko. 
laylığını temin etmesidir. Bu i 
tibarladrr ki bu fırsattan isti
fa.de ederek sizlerle husu~i haq 
bihaller yapmak, şikayetlerini~ 
le dileklerinizle meşgul olmak 
hemen yapılması -uümkün o. 
]anları derhal yapt:rmak icar 
eden tedbirleri almak ba~lıcr 
arzularımız arasındadır. Haydarpap Nilmune hastanesi 

Biliyorum ki Silivri kazası önünde tramvaydan inmekte o • 
ve bu kazanın uyanık halkı ve lan hastane hademelerinden Fet .. 
çalışkan köylüsii her sa hadıı taha, arkadan gelen '°för Lütfi
olduğu gibi bugün açacağımı1 nin idaresindeki 2356 numaralı o· 
serginin mezuu olan ehli hav - tomobil çarparak vere dü1Urmü• 
van vetiştirmc işinde de ~zc' ve yaralamrştır. Yaralı hastaneye 
çahstı ve ivi neticeler ~ ldı. ltaldınlmıştır. 

Ortaya koyduğunuz eserlcrir .Y. • lf. 

müteakip seneler iC'in bize ce. Beyazıtta oturan Kamil Zeki 
saret ve ümit verecek mahi,,"l adında biri dün Veznecilerden 
te olduğunı. şüohe voktur. H~r tramvaya binmek istemin fakat 
~ll!an v~ her toplantıda old~.,..., muvazen"'sini kaybederek yere 
~ıbı bugün de memleketi da•":.~ , düş ... iiştür. Mııht,.lif verlerlnden 
r~~aha .. e.a~de!e .kavu~\lrıln .. b~:· • ''aralanan Kami1 Zeki Cerrahpat• 
vuk Mıllı ~fırıız lsmı>t tnon'1. 'ı ı- • k ld t 
n. ün · · ı · 1 h'" tl +.. ac:tı>neatne a ırı mıstır. 

ısım erın 1•rme e ve . ....._ı==========•::;~~rl ztmte anmayı. RUkranmıızı ar, 
· zetm&ytöir vaıife telakkf ede . ı -etratmd.ll dehrıt IÖzler llÖ 

rim... miştir. Bıınl'lan llOlll'& parti 
,Validen sonra ge.neral Kazrm naaına J."idilmiş, öfle Yeme 

Dirik, hayvan neslinin ıslahı venllmistir. 

Talebenin iyi yetişmesi için 

Sınıf mevcutları azami 
45 L g_~çmıtecek 

' 

Okullar açılalı bir hafta oldu. 
ğu halde bugün henüz talebe a.. 
kınının önü alınamamı~tır. T~ 
radan veyahut şehir içindeki o. 
kullardan nakiller devam et
mektedir. Bu nakillerin mühim 
bir kısmı yeni tatbik edilen y-.. 
rım gürı tedrisatı dolayısiledir. 
UT.ak aemtlerde oturan ve bkul_ 
larına erken yet.ifımek ;!fiecbu. 
riyetinde kalan tale~1er, bu 
vaziyet karşısında evlerine da
ha vakm olarak y.-ılrnak üı.e. 
re başvurmaktadırlar. Bu gibi 
müracatlar Ma~if müdürlü
ğünlin tasvibi)' yerine getiril • 
mektedir. 

SINIF VAZİYETLERi 
Maarif ~ ekilli~nin aon \•er. 

diği bir ıtarara göre talebenin 
iyi yeuŞmeet. öp.::tmenlertn 
talebeJ,erle daha yakından ınetJ.. 
gul olmalan imklnlarmı temin 
nıaJcBadile smıflarm talebe mev. 
cutlan Uzerlnde yer.iden bazı 
değişmeler yapılacaktır. Bu de. 
ğişmelertn en be.pnd& amıf mev 
cutlan ı>edacrojf ve terbive ais. 
temJertne göre azam! lıAd olan 
45 i ~.mlyecektfr. Bu suretle 
50-80 a.t"Uında olan smıflarm 
mevcuttan yeni tubeler ar.ıl. 
mak auretne es e inecektir. s.ı • 
?.I semtlerdeki orta okullarda 
00--40 arumda amıflan. teBa
diif edilmektedir. Btı gı"bi okul-

lar.ın vaziyetleri de tetkik edil
ınektedir. İcap etti~ı takdirde 
yakın olanlar arasında tale
te nakli de yapılacaktır. Şehri
mizde talebesi fazla olan bası 
okullar fazla talebelerini en y~ 
kın bulunan okullara devret. 
mcğe bu suretle smıf1a.n nor
mal miktara indirmep bqla
mqlardJr. 

Vek!leUn sınıf mevcutları
nın azalması hakkında verdiiJ 
bir J<arar behemehal nob&D
sız olarak tatbik edilecektir. 

DERS TATBiKATLARI 
Talebenin okuduğu de1'8lerlll 

mühim bir kısmmm tatbikatı• 
nı yapmak ve bazılarım aıneU 
olarak tedria edebil.meli lçill 
bu ders vıh başmdan itlbal'Wll 
tatbikata. llboratuvar 4}llJI • 
malarma fula ~ vtlilec* • 
tir. Orta tedriat ml1•11ektl 
öğleden llOIU'l.kl 8ll'belıt -...ı 
çalışnalarmm eberlatld ~ 
h~klerdir. Okul ki.ftierl 
lJl"O«l'&IDla h.......,. 
balt1811l.ıardır. 

lLX OKUL BARINDllt.MA 
ODALAR! 

tık okullarda ifel gocukJstl 
foin ~ den yıJmda tala~ 
dDen bvmdmna odaları ba -,•• 
da t.ali~ ~1rtir. Bu hu .. 
susta ham-lıklart blflı..-. 
ta. 
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Herşey bu hatta Müttefiklerin arzu su 1r
6
···:·:···::······d···:. ~ -~ .. -k ·i 

ıçmde belli olacak H 11 . d.. .. . d k. 1 hd"d . • orup uşumıu çe.1 Hitler, sulh teklıfını ı erızmın unya uzerın e ı e r ını söküp atarak ı ----

Rayştagda okuyacakmış f'v1emleketlerin . emniyetli bir Boya yasağı 

A vrupada lıarp 
vaziqeti 

·Son Moskova anlaşması 
harbi durdurabilecek 

garpte 
mi? 

Roma, l (A.A.) - Gazete_ SUI' l
0

Çl
0 nde yaşamasıd r 

ler, Kont Claııu'nuıı Berline 1 l 
seyahatini mütalca serdetmek. Faris, 1 (A.A.) _ Havas: ·· d k" h b" 
sizin haber Ycrnıektedlrlcr. muz e ı afta ıdayetindeki top 

Maamafih Bcrlinclen Messn- Oeuvre gazetesinin man§etinde lantısında hükumetin bir beyana-

Devlet makinesinde çalı§o!Ut. 
yer ve vazife ahın kadın mcmur
Jnrın boyanmaları yasaktır. Bu· 
nun ne kadar yerinde bir ıey ol. 
cluğunu söyleıneğe, isbata kal • 
kr§mağa lüzum yok. Mütearifeler 
isbr.t edilemez. 

Garp cephesinde bir aylık muharebenin neticesi 
nedir? Almanlar, garpte, harbe nasıl 

devam edecekler? 

bildirildiği gibi, bu ana kadar ne tını ve belki de Bitlerin bir be • gcro ı:-azeteslrıe gelen hir tnl-
Londra, ne de Parise sulh taar • )'anna · · d" 1 · h kk k gra!. Bay Hitlerin hnH hn7.ırıla mesını ın emesı mu a a 

a,·det etmiş olduğunu vn Kont ru?.u hakkında resmi teşehlıüs ya- olduğunu yazmaktadır. 
Cl·ano·vu kabul etmesi muhte. pılmamış olmasına rağmen, Fran- O d . d p . 

"' ·sız matbuatı, Fransız efkarı u • r re ~azetesın c, ertınax 
mel bulunduğunu bildirmekte. diyor ki: 
dır. ı'u rrnzete, ınuhtemel olnn mumiyesinin müttefik hissiyatına 

~ "' d k b" ·· ı k Sulh tı:klif!erinin azimi tesir ic. bu ""Örfü,;·mcnin resmi mnhafll- sa ı ır surette tercuman o ara , 
1 TEŞRINiEVVEL 1939 yakınlarına kadar sokularak Sar 

1 ş başında kadın, erkek değil, 
jşi döndüren muayyen bir kuvvet 
\'ardır. Bu kuvveti temsil c:len. 
lcrin, her şey.den ;-ıcc de~·let ve• 
ktı-ını ben1msemcleri fart olur. Son Moskova anlaşmalarıııdan 

son~a d~! Almanyanm, Polonya 
emrıvakııni İngiltere ve fransa. 
ya kabul etitrmek ve sulh yap -
mak hususundaki teşebbiisü mu • 
vaf~ak olacak gibi görunmüyor. 
ingıltere Te Fransa gayelerini el 
de edinceye kadar İı,rbe devam. 
edeceklerini bu müııasebetle bir 
kere daha aleme ilin etmiş bulu
~uyorlar. Almany• için de, ister 
ıstemer, buna katlanmaktan baş
ka bir şey yoktur. Şu halde, garp 
cephesinde, harbin yeni bir şekil. 
de devamına intizar etmek lazım
dır. Almanya, bu yeni mücadele
de, Rusyanın fiili ve askeri yar • 
dımınr ümit edebilir mi? Son an· 
laşmanın ilan olunan metnine gö
re, bu ihtimal şimdilik varid de. 
ğildir. Rusya, İngiltere ve Fran. 
sa sulh teklifini reddettikleri tak
dirde ittihaz olunacak hattı ha -

vadisine hakim bir vaziyete gel -
mişlerdir. Dikkate layık olan nok 
ta şudur: Fransız topçusu iıraf 
derecesinde bol cephane sarfın 
dan çekinmiyerek bir sistem da -
hilinck Fransız ileri müfrczele • 

' . k 

"' ı· kisaf t kt 1 b ra etmesi, herkesi şacırtması ve de Alnıanyaıım .._,op·ct llus.\·a n • e me e o an u manevra. :ı 
" ya ev eld a kt cı· muhasımları cücündürmesi için, ile birlikte sulh be"nnnamesi ' v en cev P verme e ır. -s 
" Exelsı"or az t 5• b "'· 1 Bitler bu sulh taarruzuna 28 ey. nesrine hazrrlnndıg·ı bir sırada g e c ı, a§m"""a c: -

· s· d d" k" lüldenbcri is.tiraki malfım olan Kont Clano'nun lıu seyahatine ın e ıyor 1 : 
Manc' h "k" h·ı· d d SovY.etler Birli~inden başka aynı atfedilen ehemmiyeti göster- -sın er ı ı sa ı ın e e, ~ 

Frans Z İ ·1· ·ıı ti · · zamanda İtalyayı da karıştırmak mckte olduğu mlltaleasmcla 1 ve ngı ız mı e erının 

Uzun, el tırnaklı, kana bı:lan -
mış dudaklı ve domates yanaklı 
kndın, böyle bir masa b:ıtmda 
olduğundan da hafif görünür. 
Devlet kapısına baş vuran, onun rinin yana~masınr temın etme • du··su"nces· sar"h · tt b'Jd" ·1 istemektedir. Bu sebepten Kont bulunmaktadır. ı ı .sure e ı ırı - gücünden mede:I umıı.nlarm ina. 
nını çürütür. 

tedir. Fransız ileri müfrezeleri de. 
Almanların şiddetli top<;u ateş -
lerine rağmen kazandıkları ileri 
mevzileri muhafaza etmislerdir. 
Almanların "iki köprü" ve Pir -
maseno mıntakasrnda, şiddetli 
topçu ate;; hazırlrğrn:fan sonra 
yaptıkları küçük teşebbüsler müs 
bet bir netice vermemiştir. 

miŞtir. Her iki milletin de istedi- Ciyanoya Berline gc1mesini söy-'..\f cssagero diyor ki: • . . . . .. .. .. .. ı · İt 1 H · · N 
Ônll m Uzdeki hafta, Avrupa g.ı. Hıtlerızmı.n b~tu":. dunya uze· emış ve a ya arıcıye azın 

için katt mahiyette olacaktır. rı.n: ~en.7I~~dır ço~.m.~ş olan teh. da buna derhal icabet eylemiştir. 
ltalyan gazeteleri, Bny Jlit. · dıdını ~ok~nden sokup a~mak ve 23 eyli.ilde Musolini fasisot şef. 

leı·in su Ilı beyannamesini Ha ,.ı:; buna bır nıhayct vermektır. Fran !erine Polonya hakkında i?.ahat 
tagdn okuyacağını yazmakt·a: ~ı.z .v~ İngiliz millet!erinin .istedi. verirken muhasamatın nihayete 
ancak bunun muhakkak oldu. gı ıstıkrarlr ve emnıyetJi bır sulh ermesi lehinde söz söylemisti. 
ğuııun şimdiden temini mllm- v~cuda getirmek~ir. Öyle bir sulh Her halde Hitler. yalnız boş bir 
klln bulunmadığını ıuıxc et- k~, ~erkes, tep~sınde Hitler efen- sözle iktifa etmek istemiyccektir. 

Halbuki devlet varlrğr, göz gi. 
bidir. En kiiçük bir toz zerresine 
bile tahammül etmez. 
Acı acı hatırlıyorum. İstanbul 

mebuslfr.ı, kendilerine kudret 
veren halkın dileklerini dinledik
leri günledeydi. Yüzlerce ki,i· 
nin Önünde bir yurttaş, bu mese
leye cokunmuş ve bilhassa boya. 
nan hocalardan şikayet etmişti. 

· reket hakrnda Almanya ile ko • 
nuJmayı kabul ediyor. Bu sözü, 
~?lonyadan aldığı hissenin hatırı 
ıçın vermiş olmasr da mümkün • 
dür. Almanyanrn, bu Rus vaaıdi • 
ni, tehdit makamında kullanacağı 
§Üphesizdir. 

Carp cephesinde) geçen eylül 
ayı içinde Ren ile Mozel arasın
da cereyan eden muharebeler a -
ç~kça İngiltere ve Fransanrn le
hıne olarak kabul olunabilir. Bil. 
tün cephe boyunca, Fransız kuv. 
Vetleri hududu geçerek her nok -
tada yirmi kilometreye kadar va
ran bir !derinlikte Alman arazi -
sinde yerleşmişlerdir. Bilhassa 
Sar vadisinde elde ettikleri neti. 
ce çok barizdir. ilk günlerde 
Varnat ormanını zapteden Fran - l 
sızlar, bugün, Sarbrük şehrinin 

... Cörülüycı:- ki, Fransızlar, Siı
frid hattına kartı, çok cephane 
y<\karak zaman ve sabrr isteyen 
uzun bir muhasara harbine girit· 
mi§lerdir. Belki bir sene ve daha 
fazla sürecek olan bu taarruzlar 
karşısında Almanlar sadece mü • 
dafaada mı kalacaklardır? Harbi 
çabuk bitirmek mecburiyetinde 
olan Almanlar, bu intizar vaziye. 
tinde kalamazlar ve aynı usulde 
bir muharebe tarzile Majino hat
tına taaaruz etmekle iktifa ede -
mezler. Şi~lden, Holanda ve 
Belçika veyahut cenuptan, İsviç
reyi çiğniyerek daha az müstah. 
kem sahalardan dolaşarak uzun 
çevirmelerle Majino hattının ge _ 
risine düşmek mecburiyetinde -
dir. Bu devletlere verdiği bitaraf
lık teminatr, bizce, askeri :ıaru -
retler karfjısında tamamen hü • 
kümsü.z kalmağa mahkumdur. 
Çünkü. Almanya için Sigfrid hat 
tr gerisinde beklemek, !!arpta 
harbi kaybetmekle müsavil:fü. 

T. BIYIKLIOCLU 

Polonyanın işgalinden evvel ki 
planlar ve tatbikatı 

Burünkü posta ile gelen Daily 
Skctdı gazetesi "hususi" kaydile 
•ta(ıdaki havadisleri vennekte -
dir: 

Lehistan 1t1cselcsinde Rusyaya 
nisbetle Almllnyanın aldandığı 
kanaati diplo~tik mahfellerde 
kuvvetle yer ıbulrouştur. Rusla -
rın işgal hareketinden evvel, Rus 
ve Alman mütehassısları tarafın· 
CJan hazırlanmış olan harita, şim. 
di ele geçmiştir. Bu harita. Rus 
askerlerinin önceden kararlaştırı. 
lıp tesbit olunan hattı çok fazla 
ı:-e.çmediklcrini göstermektedir. 
liıtier, buna itiraz edecek vazi -
Yctte değildir. 

• Eski İngiliz nazırlanndan bi -
rıyJe yüksek bir Rus diplirnatınrn 
l:ondrada görüştüğü öğrenilmiş
tı.r. Bu görüşme esnasıııda :Rus 
dıplornatr, Rus • Alman ~ktı mev 
2~ba_hsedcrek Rusyanrn hareketi. 
nın lngiltere ve Fransanın zara -
~;~a yolmaktan ziyade menfaatine 
sar~~unu söylemiştir. Rusyanın 
Al 1 ve cenubu şarki Avrupatıın 

manya tarafından karıştırılm<t -
sına m .. 
mad y usa.ade etmek niyetinde ot 

A ıgrnı ılavc etmiştir. 

k ynı zamanda Berlinden Mos. 
ova b" ' 

1 ya. ır otosrat yapdmasr yo-
k~nda~ı .Alman teklifini Rus hü
\i y ı:n:tının bugüne kadar reddet -
dj1~1 ~latmıştır. Stalin, tecerrü. 

ercıh etmektedir. 
Aşağ k" h ziyct· . 1 1 avft'disler, İtalya va • 

tnd· ının son şeklini göstermek • - ır: 

ku~ - İtalyanın Alp kuvvetleri 
kad antanı General N egri, her ne 
kor~r talyanın İsviçreden bir 
hı.tdu~su Yoksa da, İtalya - İsviçre 
mtsi u~un süratlc takviye edil -
ver-!'0 • unda Musoliniye bir plan ... ıştır. 

ni; l M usolini Brenncr geçidi -
tahlci ~alyan tarafını yeniden 

3 mıne başlamıştır. 

idarc~Jta~an matbuatı, HitJcr 
ki ~ c ulunan Slovakyada -

acar ek ır . 
senıpıt· .. a ıyetlerıne ka~ı 
tadır. ı gosteren yazılar yazma~-

Allllanya t · 
da yaJ>tn k ·. ~gıltercde propagan 
fcdiyor, a ıçın azami gayret sar. 

En son tatbik ettiği uıul, Al • 
manyaya hemhudut bitaraf mem
leketlerden İngiliz gazetelerine 
"hususi muhabir" teklifleri yap. 
tmyor. Bu muhabirler, Almanya. 
daki idahili vaziyet hakkında en
teresan if ·aatta bulunauklarını 
ve böylelikle İngiltere ve Fransa 
gayesine yardım edeceklerini va. 
adediyorlar. 

Fakat, bu yazılar geldiği zaman 
"ifşaat" la hi~bir alakası bulun • 
madığı ve bazı propaganda ma -
hiyetinde birtakrm yazılar oldu • 
ğu görülmektedir. Bu teşkilatın 
reisi, Alman propaı:anda nezare • 
tinden Dr. Hans Vaynes'dir. 

Amerika Cumhurreiıi 
namzedi diyor ki: 

Nazizm ve komünizm 
hakkında nefret 

duyuyoruz 
Vaşington, 1 (A.A.) - Curıı. 

huriyetçi partiden Rf'isicrnm
hur namzedi Ayan Azasından 

Bridges, radyoda bir nutuk 
söylemi~Ur. 

lnfiratç1lığm en hararetli 
tnraftarlnrınclan biri olarak 
tanınan B. Bridgcs, bu nut
kunda Heisictıtnhur Ruzveltin 
bitaraflık hakkındaki dUşUn. 
cesine çok yaklaşuıış bir vazL 
yctte olduğunu ı,;()stermiş Ye 
elemiştir ki: 

llitler hakkmda, Sta\iıı hak
kında ,·c bunların tcını;H et
tikleri fikirler hakkında ıwf
rct duyuyoruz. Biz. demo\o·at 
bir rejimde yaşıyan hlir \ılr 
milletiz. Biz. nazlzmin ye ko. 
m U niznıl n ~·ayılmasııı ı görmek 
istemeyiz. Bizler, bu sistemle. 
rln nıemleketlcrimizt1c yayıl
masına mani olmağa azmet. 
miş bulunuyoruz. 

--o-

Sabık Litvanya ha§· 
vekili öldü 

Kaunas, 1 ( A.A.) - Sabık 
Litvanya Başvekili Tubcls, dün 
akşam ölmüştür. 

mektedirler. dının kılıcını hıssetmeden, çalışa- 28 mavıs tarihli celik pakt muci-
1(. 1(. ~ bilsin ve yaşıyabilsin/' hince Hitler müttefikinden daha 

Roma, ı (A.A.) - Jtnlya ha. Exelsior gazetesi, manşetinde fazla şeyler istemektedir. 
rıcıye nazırı Kont Ciano'mın "sulh taarruzu, büyük Britanya - Ekselsiyor gazetesinde Marsel 
Bcrlin ::;eyahati ve Rayştas'rn nrn kati azmi karşısında erimiş • Pars de Kont Ciyanonun Berlin 
içtlmaa da \'et edilmiş olması tir" diyor. Fakat buna mukabil, sevahatinden bahsetmekte ve bu 
1 ta !yan matbuatının bugllıı bazı diğer gazeteler ve bu me • münasebetle şunu tebarüz ettir • 
başlıca mevzuunu teşkil etmek yanda Figaro, bilakis, Almanya - mektedir. Berlin dinlomasisinin 
tedir. Gazeteler bUtlin A nuııa nın yeni bir diplomatik taarruz bariz vasfını teşkil eden kabalıkla 
için tarihi olabilecek bir haf. hazırlamakta olduğunu bildiriyor. ü~üncü Rayş, kont Ciyanoyu Bcr 
taya girilmekte olduğunu kny- Bu gazeteler, Kont Ciyanonun linc ça~rrmış. ftalvanın Hariciye 
dediyorlar. Berline hareketini kaybetmekte nazırı da nezaketle buna derhal 

Bu yurttaşın kim olduğunu 
bilmiyorum. Fakat şikayetinde 
yerden göğe kndar haklıdır. Çün. 
kü, boyanan memur, daktilo, ıu, 
bu nihayet olgun insn.-ılar, mu • 
hakcmesi teşekkül etmiş ve ni -
hayet evlerinde bu kadın illetini 
yakından örüp tatmış kimseler -
dir. Fakat mektepteki çocuk, 
kendi maneviyetini teşkile, kafa. 
sını işlemeğe memur edilen ho • 
cayı böyle çarşı kuklnsına, Eyüp 
oyuncağına dönmüş gcı:-ünce, 
içinde hürmetten eser kalmaz. 

G azetta del Popolo, Kont diğer taraftan Ray::; takın önü - mutavaat eylem istir. 
Cianonun .Almanyaya yaptığı ---------------------------
ziyaretin bUyUk ehemmiyetini 
tebarüz ettiriyor ve Avrupada 
ltalyanm bugUıı yapablJeceği 
yllksek nzifeyl kaydcyliyor. 
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Fransız Komünist 
partisi kapatıldı 
Mallarına hükumet 

el koydu 
Pari1ı;, 1 (A.A.) - Fransa 

hUkumeU komtınlst partisinin 
,.c bu partiye mensup lılltlln 

teşekküllerin ma.l \'C mUlkle
rinc el koymuştur. 

Af n1an - Romen 
Ticaret anla§maıı teıbit 

edildi 
Berlin, 1 (A.A.) - D. N. B. 
1935 Alman - fiomen ekono. 

mik anlaşması hükümlerine gö. 
re, Bükreşte yapılmakta olan 
senelik ~örüşmeler nihayete er. 
mi~tir. Muallakta bulunan bü _ 
tün meseler dostane bir suret
te halledilmiş ve 1 teşrinievvel 
19:19 dan 30 eylUl 1910 a kadar 
olan müddet zarfındaki ticaret 
mübadeleleri tesbit olunmuş • 
tur. 

-0--

ingiliz tayyareleri 
Sigfrid hattının müstah
kem mıntakalarının fo

tografını tesbit etti 
Londra, 1 (A.A.) - Krallık 

hava kuvvetleri pilotları, İngiliz 
umumi karargahı ile Fransız u
mumi karargahına Sigfrid hattı -
nrn son derece müstahkem olan 
mmtakalarmrn ekserisinc ait bir 
çok malumat ve dikate ~ayan fo. 
toğraflar göndermişlerdir. 600 
kadem irtifadan uçan pilotlar, 
garpta Almanların müstahkem 
hattı boyunca bir çok mil katet. 
mişler ve topların bulunduğu nok 
taları tayin eylemişlerdir. 

Pilotlar tankların gizlenmekte 
oldukları tur.akları ve en mühim 
münakalat hatlarının iltisak nok. 
talannda birer ağ vazifesi gören 
tuzakları da meydana çıkarmış • 
}ardır. 

Ekseriyetle biribirile karşıla -
şan istikşaf uçmaları, hududu 
mükerreren ı::eçmişler ve nihayet 
pil o' A>1rrn düşmanın binlerce ki • 
lometrelik arazinin fotoğrafını 
almaya muvaffak olmuşlardır. 

Tayyarelerimizden hiçbiri, düş 
manrn ne topları, ne de tayyare • 
leri tarafından taarruza uğramış 
değildir. Çünkü tayyarelerimiz 
çok alçaktan uctuklarından Al • 
man top~uları bu tayyareleri Al
man tayyareleri zannetmişlerdir. 
Bir Alman bataryasının efradı 
tayyarelerimizin çıkardığı gürül. 
tüyü duyunca bunları Alman tay
yareleri imiş gibi selamlamıştır. 

lngiliz matbuatına •• gore 
.....__.._~ -~~ ~ ~~~-~ ~ - -- Unutmıyahm ki, öğretmenin 

ilk şartı, terbiyenin birinci um• 
desi çocuğu içinden fethetmektir. 
Bu fetih jse, çocuğun karşısında 
kusursuz olmakla başlar. Maarif 
Vekaletinin bu me\'zun dair b:"" 
kaç tamim göndermesi de itte 
bu yüzdendir. 

Alman -Sovyet anlaşması 
Almanyanın yarasını tedavi 

edemiyecektir 
Ben, boyanmanm, İnsanlık ba • 

kınımdan da nihayet bir tuhaflık 
olduğuna kaniim. Dün iki yüzlü· 
lüğü, iğrenç bulan zavallı insan. 
Irk, boya ile, şimdi bin yüz.lü ol .. 
du. Bu deği~me koleksiyon me • 
rnklılarından ha~ki' bilmem ki -
min hoşunn ~idebilir. 

Londra, 1 (A.A.) - Matbuat 
Almanlarla Sovyetlcr ar~ında
ki iş birliğini mevzuu bahset. 
meye devam etmekte fakat iş 
birliğinin uzak yakın siyasi ne. 
ticeleri hakkında hükümler ıs. 
dar etmek hususunda ihtiyatlı 
davraıımaktadır. Bu neticelerin 
pratik değerleri üzerindeki rnü
talf'alar muhteliftir. 

Deyli Herald, gaz.ctesi Sov. 
yetlcrin nazilcrc yapacağı yar. 
dımqı kıymetini izam etmeme _ 
leri için okuyucularının dikka. 
tini <'elbetmektedir. 
~yli Telegraf gazt'tesi Sov -

yet müdahalesinin ekonomi ba. 
kınımdan ehemmiyetini tam • 
makta fakat na?.i şeflerinin Al. 
man milletine inandırmak iste. 
dikleri gibi bu yardımın kati 
bi:. mahiyeti. h~iz olmıyncağı 
mutaleasını ılerı sürmektedir. 
Ga7..etc aynı zamanda komilnist 
partisinin geçen martta :ıktet
tiği senelik kongresinde So\'ycL 
Ier ticaret komiseri ''Miko. 
yan" ın aşağıdaki beyanatının 
nasıl memnuniyetle karşılan • 
<lığını hatırlatmaktadır . .Miko • 
yan şunları söylemiştir: 

"Sovyetler ne yumurta ne te
reyağı ne de jambon ihracı ni. 
yetinde değillerdir ... 

Gazete ilaveten diyor ki: 
Sovyetlerin petrol ve yiyecek 

maddalerinde göz kamaştıracak 
k~dar zengin olduğunu tahay • 
yul edenler tical'et komiserinin 
madenlerle petrolü dahi dahili 
istihlake tahsis etmek niyetin • 
de olduğunu öğrenmek surctilc 
şaşıracaklardır. 

:Matbuat Sovyetler tarafın • 
dan ekonomisi bitkin bir halde 
bulunan Almanyaya. yapılacak 
yardımın pek mahdut olduğunu 
hesap etmekte haklıdır. Çiinkü 
Molotofun kağıt üzerinde vaa -
dettiği şeyler umumiyetle Lon. 
drada Sovytlcr ve Şarki A\•ru. 
pa hakkında mevcut malumata 
tetabuk etmemektedir. Bu rl's • 
mi malfımıı lı his."Ohınur dere • 
cede değiş~inncyi mucip olabi • 
lecek hic; bır sebep g-örülmemek. 
tcdir. Şimdi hulasaten denilebi. 
lir ki, yeni pakt Almanyanın 
yarasını tedavi edemiyecektir. 
Bu nakt Almanlara bir müddet 
daha mukavemet imkanını ve • 
rebilecek fakat Almanvanm bu 
mukavemetini hiÇe ·indirmek 
hususunda kuvvetle tesirini gös 
teren ekonomi tazyikinin aman
sız neticesinin tahakkukunn 
katiyen nıani olamıvacaktır. 
Umumivetıe Londl'ada hiikmo 

hınduiuna göre, Fon Ribbcn -
trop Moskornya vardığı ikinci 

seyahatini :Alman efkarı umu. 
nıiycsini teskine yarayacak su
rette Stalinden bazı müsaadeler 
istıhsal gayesile yapmıştır. E • 
snsen Alman cfkarıumumivesi 
lngiliz deniz hakimiyetinin ia.z. 
yikini süratle hissettirmiş ol -
masından dolayı şaşınnıştrr. 

Kadın, ı;nhsiyet nhibi - ama 
istikrarlı bir şahsiyet • olmak 
İstemiyor mudur ki yüzünü gÖ • 
zünü, .deriııini, trmağını l>oyu -
yor? Bunu ciddi bir endişe ile ıo· 
t"UVOrum. 

1'.,on Ribbcntrop'un gayesi, 
Almanya ile Sovyet Rusya ara. 
sııv.:laki aktedilmiş olan diğer 
itilaflara fazimam eden iktısa _ 
di itilaf etrafında yapılan nü -
mayişleri izah eder. Naziler, 
Alman milletinin ve ecnebi mil. 
letleıin deni1.ler kendisine ka _ 
palı olduğı.ından dolayı Alman. 
yanın artık ithal edemiyeccği 
iptidai maddeler yerine Rusya.. 
nın ananevi iptidai maddeler 
menabinin kaim olacağı ümicH -
ni uyandırmaya gayret etmek • 
tedirlcr. 

Pakat manganez müstesna ol. 
mnk üzere Rusyanm iptidni 
maddeler istihsalatı Almanya • 
nm ihtiyacatını tatmine kafi 
gelmiyecektir. 

Umumivetlc Sovvet Rusya, 
kendi hudutları dahilinde iktı • 

Diyorlar. ki emirlere, tamimle
re rağmen halı\ boyanıı., memur· 
Jar ve büvük bir te<?11&iifle kııy•de. 
delim, ki bovanan hocalar vannı,. 
Bu kadar ba$İt rHişünen, Sllhıi
yet iste"Tliyenlerc ı.;ıo: de va7.İfr. e• 
manet cdeme•Jİ:ı. Mekten müdür· 
lcri, bovanan hocalnrı. elde emir. 
lcı:- vnrken. nasrl sınıfa sokuyor • 
lar, dr=re amirleri. bovanan mc -
mura niçi., ver v<-rivorlar'? ''Tür• 
kiin vas.ağr Üc P"Ün siirer!" gerçi 
diin bir f"CrçPkti. F11kat bugün 
bir İftirad"I"'. Rıı iki devir .arıum
ıdAki rt•lt vrnilit;:ni. ~uur b'\şka _ 
lığrnı )Pkelivccck her türlü şey. 
lerden korunmalıyız. 

Hakkı Süha GEZGiN 
sadiyatmı tehlikeye manız bı - -------------
rakmaksızm Almaııyanm ipti • 
dai maddelere olan ihtiyacını 
tatmin etmesine imkan yoktur. 
So\'yct Rusyanm istihsalfitını 
arttırmıs olduğu muhakkaktır. 
I•'akat istihsalatınm fazlası sil. 
ratle inkişaf etmekte olan sn _ 
nayii tarafından bel edilmekte.. 
dir. Bu meyanda demir. bakır 
ve petrol istihsalfı.tı milli fabri
kalar tarafından kullanılmak_ 
tadır. 

Letonya tamamen 
serbest kalabilecekmi 

SLokholnı, 1 ( A . .A.) - Al. 
mnnynnın So\·yel Rusynyn Lr. 
tonynda tnınamiylc serbest 
Jınrekct etmesine mlisanclt' et
miş olduğu itimada şayan olan 
blltlln mnh[llJcrde söylcnnıck
tccllr. Bununla hc-rnher So\·. 
yellerin lıu memh•kPte karşı 
sarfcdccC'klcri faall::-ctl, hidn. 
ycıttc> Estoııynya karşı yapıl

mış olan lınrC'kC'tc nazaran dn
ha nz aııf 'e clnha az ~iddetli 
olacaktır. 

---0---

Daladye başkuman
danla görüştü 

PAris, 1 (A.A.) - Daladyt>, 
bu sabah Fransız ordusu başku~ 
mandanı General Gamelin ve Ge
neral Vuillemin ile görüşmüştür. 

Mesela: 1922 senesinde 21 
milyon 400.000 ton o1an petrol 
islihsalfitı. 193 senesinde 30 
milyon 100.000 tona cıkmıştır. 
Fakat bu de,Te csna.ı;mdn pct • 
rol ihracatı 6.000.000 tondan 
1.000.000 tona dilşmüştür. Çün. 
kil umumiyetle zira;ıt ve Sov • 
yellerin kolleklif çiftlikleri ma. 
kim•leştirilmiı:;tir. Vt' bunların 
makineleri \"C cihazları miihim 
miktarda petrol istimalini icap 
ctmektt'<lir. Naklivat Ynsıtaları
nın ,.,. ordunun ihtivaçlan bu 
mevana dahil değildir. ============= 

Almanva, Sovyet Rusvadnn 
senede ancak 5 milvon ton ala. 
bilir ki bu miktar Almanyanm 
ithal etmekte Ye bugiin lngili1. 
harı> ~emilerinin mahrum bı • 
rakmakta oldu~u miktarı telfıfi 
edemez. 

Bu müskiilat t1ic-er hususnt. 
ta da p-öriilmektedir. Meseıa: 1 

Demir.bakır ve saire g-ibi. bız. j 
zat SovyC't Rusya bakır ithali 

mecburiyclindcclir. 
Esas itibarile Sovyet Rusyıı 

bir ihracat memleketi değildir 
lhracnt ticaretine ait olan rr.. _ 
kamlnrı, Danimarkanınldnd{ r 
sonra gelmekte olduğu gibi 1n -
gilir. dominyonları~ı. ait ra.ka 
mın 'f><'k dunundadrr. MaamalU 
Almanvanrn Rusva& dile<l;ı\o
kndar ·odun bulahilooc.jini ilı. 
raf .:'tmC'k iı~.arı ede:-. 
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• "eteklm zamanımızdaki in-, Şanbrada görOnmekten başka 
n cemiyetleri itinde sadece bir şey değildir. İnsan nntişam. 

a ıyanlara teselli olacak bir. brada ne yapar? lcerfye gir
ok Unvanlar vardır; Meselfl me kiçin kendine nöbet gelin. 
ıastahanelere (Sağlıkevi) der- ceye kadar duYarlardnkl tab-
r; birçok kimselerin ölmek Iolara bakar, biraz da etrn!ı ile 

ızcrc gllliklel'I yerlere (Sana_ konuşur, havadan, sudan bir. 
oryoııı) denildiği gibi. kaç lAf eder. Fakat çalışma le! 

12.30: Progrnm 'c memleket snat 
D;} arı. 12.35: AJ:ıns '\"C meteoroloji 
haberleri. 12.50: Türk müziği: ,(PJ) 
13.30/14.00: ;\tiizik: (Karışık pro_ 
gr.ım - Pi). 18.00: Program. 18.05 
Memleket saat D:'ıarı, Ajans 'e mc
tcoroloJi haberleri. 18.25: Müzik: 
(H:ıdso cazı). 19.00: Konuşru:ı: 

<Cocıık tcrbi.)e i h:ıldında). 19.15: 
1'( H KMOZIGI: Çalanlar: Yecıhe, 
Ruşen Kam, Cevdet Kozan. Oku:> un: 
1 - S:ıdı Hoşse . A - Osman Bey-" 
Hicnzılıüm:ı;> un peşrevi. B - Bi. 
men Şen- Hic:ızkürıhtirna:-ı un şar
kı - H:ısla:-,ım derdi deruna. C -
Snl:ıhattin Pınar - Hicaz şarkı -
l.el lfı gibi hıçkırsa. J) - Zeki A_ 
rif - Şcll'r:ılıan şarkı - Kız '\"Ü. 

cudun gül kokan. E ••.• - Şerııta. 
lmn tuıku - Oduncol:ır dağdan o_ 
ılun indirir. 2 - i\lcfhtıret S:ığnak. 

A - Vecihe - Konun tak imi. 
B - Sem ettin Zh:ı - Hu e)ni 
ş:ırkı Ya d.rnıp '.ıırııış firaşi n.ı. 

zın ı. C - \hıncı H ı~inı - Hicaz 

Vang Lung dalına. celfillı, 
hiddetı burnunda olan delikan
lının kendisine bir fenalık yap. 
masından korkarak ona seslen. 
di: 

büyük oğlunun eline bırakmış 1 
bulunuyordu. Büyük oğlu, doğ_ • 
ramncıları, marangozları ve us. VAKiT 

Titonun arkadaşı Pietl'O No- Mademki bir kere öbUr tarafa 
em kendisine elinden geldiği geçince bir hiçten ibaret ola. 
ı,adar gazete fşlerhıde yardım cağız. Orada hiç bir şey gör. 
ndi:> ordu. Adeta fedakAr bir miyeceğlz, o halde beyhuc!e 
lrnl'dcş şefkati 1le onun işlerini uğraşmak niçin? Ben etrnfı
kolnylaşlınuağa çalışıyordu. mızda bulunan insanların mu. 
Muvaffakiyetinc hizmet eyli. temadiycn didişmelerine, mU
;>ordu. cadele etmelerine sebep gör. 

Tlto bir gUn kendisine şöyle mUyorum. Kimisi kahraman 
dedi: rolU oynuyor, kimisi demagoji 

- Şimdi bana yardım ediyor_ yapıyor, pUrUltiller, patırdılnr. 
sun. Fakat çok sUrmez, bir Yeni fikirler neşredenler mi 
giln gelr.ceı. ki sen de bana sır- dersin, bir sistemi yıkanlar mı 
tını döneceksin. Benim aldığım dersin, herkesin hUrmetle an
manş seninkinden az oldukça, dığı bir adamı yere batırmalı: 
beııiın gazetedeki mevl<ilm sen için çabalayanlar mı dersin! ... 
den aşağı bulundukça bana Fakat bUtUn bunlar ne mak. 
kal' ı yardımın devam eder. satla oluyor! Mademki bugün 
Beııı himaye edersin. Arkadaş. mfJyonlarca insanı bir parma 
lam l<arşı benim meziyetleri- ğı ile harekete getiren bir a 
mi söylersin. Fakat ben yük_ dam yarın bir kafıvehaneye gl
sck bir ma:ışa geçersem insan- rerek orada içtiği bir bardak 
!ar için kı;> met ölçilsU olan Uc. su ile bir mikrop aldıktan, bir 
ret derecesi ile seninkine mti- milimetrenin binde biri dere. 
sa' i bir me,•kie gelecek olur. cesinde lcUçUk olan bu mikrop 
sam benim hiç bir işe yaramaz, ile teda' i kabul etmez bir has. 
budaladan başka bir şey olma- talığa tutularak mezara gir. 
dığımı söyJemeğe başlıyacak. dikten sonra!.. Sana g<'Jinee, 
sın. Bu, tabU bir insanlık kal· eğer bir gün ben senin için baş 
desldir. Allah bile dilnya cen_ kalarına aptaldır, ahmaktır, 
netinde Hazreti Ademe lyJ bir hiç bir işe yaramaz bir adnm
meYki verdikten sonra bir gUn dır diyecek olursam, o başka. 
pişman oldu; bu mevkiden onu ıannın akıllı, zeki msanlar ol· 
uzaklaştırmak için derhal bir duğuna inanmış olmam lazım. 
s bep buldu... gelir. Bila.kJs, ben kendi etrn-

şarl..ı r~·m hasla •l ım. D - Sn
doronlıı \ usııf - Hıc:ız şarkı - A_ 
tr i aşkına r:ıptellin. ı; .... - Şeh. 

nnz ş.ırkı Buı pcrı~nnım. F -
Xikol:ı!,inin Şchn. z saz em:ıi'ii. 
:W.li.1: lfonu'}ın:ı. <Doktorun s:ı:ıti). 

20 30: Tıırk hluziı;i~ .<Fasıl hc:-,cti). 
21.ı:ı: !'llıizık. (Kıiçıık orkc'ilra) 
Sef • rcip \skııı. 1 - Sicdc - Nıı

lıını (intermezzo) 2 - J. Str:ıuss 
ll:ızinc 'i:ılsi. 3 - J. Strııuss Gii_ 
7.<'I illdıııh:ır Yol'i. 4 Paul J.in. 
cI.e Olur.olur_oltıı· (Şen ptırç:ı). 

5 Zı<.'hrt>r F'\kh tı oııcerlinden 
potpuri. G .Schubcrl - !arş 

22.00: \j ne;, zir. nl, esham, lnhvi. 
lal, 1 aınbi~ o - nııh.ut bors:ısı. (Fi_ 
al). 22.21J: Muzik: (Kliçük orkcs. 
tr.ı - Yukarıl..i progrnmın drnımı) 

22.3:ı: l\liızik: (Pi). 23,25/23.30: Y:ı. 
rınl.f progr ıın 'e kap:ınıs. 

Pietro Nocera bu sözlere fımda böyle insanlar görmiyo. 
~öyle mukabelede bulundu: rum. Bcıılnı burada gürdUi?:liın 1 1 

Tito, zannederim, sen Yi- adamlar hep olduklarından $ l lfi16 m a Ve 
ne biraz kokain almış olacak. j başka tUrlU görünen, başkala =;;=ı n~ !?!\ARI"""' 
sın. Ne vakit sen incllden bahis rına alt olan fikirleri kendi u YJ 1g.1 \bu """' 
ıle mukayeseler yapmağa kal- kanaatleri imiş gibi gösteren -----------
kışırsan anlıyorum ki mutla.. kimselerdir. Bunların hepsi 
ka kokain tesirt altındasın. nazikA.ne hareketler, glize1 
Mutlaka burpunda bir kaç cllmlelerıe kendi hakiki b<'n. 
"'ram beyaz kokain tozu var- llklerlni gizliyorlar. Sahte ta
dır.,, vırlnr ve sözlerle kendilerinde. 

- Mesele orada değil. Sen ki kusurları örlmeğe çalıRıyor 
ni clURUrmek için elinden ge. lar. Kışın pardesU glymi)en 
nl 'npacaksın. bir kimse bunun sıhhi olduğu. 
Pi ıo Nocera tekrar red- nu söyler. Eğer bunu sUyliyen 

dr tti: kimsenin °vinde kUrklU bir 

-L KZ::0 ums:a::.1- 1 1 im:: 

IAlen1dar s·ineması~~ 
1 E 
=ı= CASUS AVCISI f:.·~.· 

KiRiK HAYAT 
11r.-.:::::::::::::::ı::::::::::::::::::::::a:::::: 

_ Aslfı! Asil! Azizim, bu paltosu olsa emin ol ki gece v 
türlu yanlış fikirleri zihninden yatağında bile onu giyecektir. ' - -
çılrnl': Sen, benim alellde in_ Bir takım adamlar var ki, in- l 
unlardan farklı olduğumu ziyadan boşlandılclarmı söyler. ' 
hPııUz anlıyamadm. Bende se- ler; emin ol ki bunların onda 
nin tahmin ettiğin kusurlar. dokuzu herkeshı kendilerin · 

RAŞIT ntZ.\ 
E. S\Dl TbK 
TIY:\TROSU 

Bu gece t'skiidnr 
Hale sınemnsında 

Sarlaı 111da11 l tarı 

dan hi~ biri yoktur. Ben bu den kacındığı takımdnndır. 
tilrlU kUçUklUklerden mUnez. Eğer bir ada111 ebedi bir sii. 
zebim. Ben bu bayatta hiı; bir kCıt içinde pek derin felsefi dU-
1.imseniıı mevkiini kıskanmam. şUncelere dalmış gibi görUnU. 
Ne enin, ne de gazetP. direk. yorsa emin ol ki bu, kafasm 
tôrtinün mevklinl. Anladın mı? da en kUçUk bi•· fikir bulunmı. 
Hatta. ben bu gazetede çalışı. yan boş beyinli biridir. Sükut l 
yon m . iZra ayda benim cebi. derin düşüncelere dalmış ol
m Uç hin frangın girmesi H\- masmdan değil, söyliyecek hi 
zım. 'adecc bu paraya. lhtiya_ bir şeyi olmamasındandır. E. 
cını '.ır. Bundan başka. hiç bir ğer bir adar.ı bana bu dünya. 

y dt uıımem. Sen şu veya bu mn zeyklcrinclen artık kendL 
tar::d.ı :> Uksek bir mevie geç- sirte gına gelcliğiui. eğlence 
mel~ içiu bir g4yret sarfına hiç yerlerinden biç bir haz alma
ıuzuuı ı,örmüyorum. Hayabm. dığını, insan için hakiki s2a. 
da hırsın, hasedin, gıptanın, det ancak ölümde olduğunu 
lıil) ılmel;: arzusunun hiç bir j söyliyecel< o' 'sa onun bu söz. 
) C'rl ) oktur. Biz bu dUnayııyıı lerinde saır imi olduğuna an. 
) oktan g liyoruz. Yine yoklu- <'ak kafasm.ı. bir tabıın<'a sık
ga gideceğiz. Arada. ha:rat de_ tığı zaman irıamrım. Bu ad 
nilC'n şry kısa suren bir nnti- IDaha t,ar) 

... 

Ayağını makineye 
kaptırdı 

Kalafat yerinde tamirde bulu. 
nan Güneş motörü sahibi, motö
rünün makinesine yag vermekte 
iken, birdenbire ayağını makine
ye kaptırmış ve ağır surette ya -
ralanmıştır. 

saralı hastaneye kaldın1mıştır. 

Dövme vakaları 
Dlin şehrin muhtelif semtle -

rinde beş dövme vakası olmuş, 
hepsinin de failleri polis tarafın
da.., tesbit edilerek yakalanmış -
tır. 

Suçlular meşhuf:l suçlar mah • 
kemcsine verilmişlerdir. 

- Bildiğin gibi yap!.. Key. 
fin nasıl isterse öyle yap .. Yal. 
nız reni rahatsız etme ... 

Bunu duyan delikanlı, babası 
fikrinden cayar korkusuyla hız.. 
la avludan uzaklaştı, ve gayet 
memnun bir halde evine gitti. 
Derhal Suşov'dan oymalı ve iş
lemeli masalar. sandalyalar, ka. 
nı ::ıralıltlanna asmak için kır
mızı ipek perdeler; bUyUk kü. 
çü.k ,ı·azolar, ve temin edebil. 
diği kadar gil7.el kadm resimle. 
rile dolu kağıt tablolar, cenup 
kısımlarında. gördüğü gibi av
lularda suni kayalıklar vücude 
getirmek için türlü türlü ve a. 
cayip kayalar satın aldı, ve 
bunlarla da günlerce uğraştı. 

Bütün bu şuraya buraya gi. 
dip gelmeler yüzünden, bir çok 
defalar, hatta her gün dış avlu. 
!ardan geçmek mecburiyetinde 
kaldı. 

Avlulardaki adi halkın ara. 
sındaıı burunu tıkamadan bir 
türlü geçemedi. Onlara taham. 
rnül edemiyordu. Öyle ki orada 
bulunanlar. o gittikten sonra 
arkasından güldüler ve: 

- Babasının çiftliğindeki 
kapıda yığılı duran gübrelerin 
kokusun ı unutm~ ! dediler. 

Buna rağmen. hiç birisi de 
o geçerken bu sözleri söyliye
medi. Zira, obir zengin adamm 
oğlu idi. Sene başı gelip te, 
kiralar konuşulduğu zaman, bu 
avlularda y114ıyan adi halk, o. 
daların ve avluların aylıkları. 
nın ziyadesile vükselmiş oldu. 
ğunu, zira bir bqkasının daha 
fazla verdiğini öğrendiler ve o. 
turduklan yerlerden taşınmak 
mecburiyetinde kaldılar. Her ne 
kadar Vang Lu~'un oğlu zeki, 
ve bu hususta kimseye bir şe~ 
çıilat.manuv, ve bütün işini ~ ... 
nebi diyarlarda bulunan esk.itiiAr 
bibi ihtiyar Hvan~'a mektuplar 1 
yazarak g-örmüş idiyse de, aha. 
li, avluları kiralayanın Vang 
Lun~'un büyük oğlu olduğunu 
anladılar. İhtiyar Hvang'ın oğ. 
lu da, eeki evine, nereden ve ne 
suretle olursa olsun en çok pa. 
ra temin etmekten ~ka bir 
şey diişünmezdi. 

Bunun üurine de ahali ora. 
dan taşınmak mecburiyetinde 
kaldı, ve zen.gin bir adamın 
keyfine kurban ettikleri için 
de küfürler yaidırarak, şikayet
lerde bulunarak yırtık. pırtık 
eşyalarını toplayarak odalann
dan çıktılar, ve hiddetleri arta 
arta, 7.en~inler çok 7.enginleş. 
sclcr de bile, fa.kirlerin daima 
geri gcJdi~inden, günün birin.de 
muhakkak buralara tekrar dq. 
neceklerini homurdanarak u.. 
zaklaştılar. 

Fakat bütün bu tehditleri 
Va~ Lung duvmadı bile .. Zira 
daimaiç avlulard~ vaş-yor, pek 
nadir olarak dışarıva çıkıyor. 
du. Yaşlandıkca daha fazla ra
hatına düşkünleaivor. yevip icL 
yor, uyuyordu. Bütün işleri de 

zi Ruman kızları, altın sarısı 
renkli saçlı, ciddi, hatta gablı 
delta kızları arasına dağılmıı bi • 
rcr leke gibi duruyorlardı. T UNA K IZI 
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ta dülgerleri çağırdr. Onlar da 
adi halkın kaba. savruk kulla. 
nı§lan yüzünden harap ettikle-
ri odaları ve avlular arasmda-
ki kavisleri kapıları tamir etti. 
ler. Delikanlı havuzları yenide!' 
yaptırdı, ve içine atmak için dr 
mercan ba.lrkları. alabalıklar sa 
tm aldı. Her ~yi taınamlandır 
tan, ve güzzelliktcn anladı~ ka 
dar her veri bezedikten. cii~<'ı 
leştirdiktcn sonra havuilara ni 
lüferler zambaklar, Hindistam ... 
kızıl ye.mi ~u bnmbıılarım ve ce 
nup kısımlarında "'Örüo te hatır 
layabildiei her şevi dikti. Karı. 
sı da. kocasının neler yantığm' 
görmek icin dışarıva geldi ve 
ikisi birlikte. her oda ve avluvı• 
S{ezdiler .. Kndm daha hl'Ja bir 
takım sevlerin. öte berinin cır-. 
sik oldu"ıınu farketti. Delikanl 
da, bunları alsrn dive karısını 
büviik bir dikkatle dinledi. 
Kasabanın soka.klarmdaki 

halk, da, Vang Lune:'un vaptır
dığı şeyleri duvdu, ve ahali tek. 
rar 1.enj!in bir adamın oturmak. 
ta olduğu büyük evde olup bi. 
tenlerin dedikodusnu yaotı 
Vaktile Vanj! Lung'u c:ütri 
Va~ diye ananlar. şimdi om• 
BÜYÜK ADAM VANG, yahut 
ta ZENGİN VANG diye çağır. 
maya başladılar. 

Bütün bu yapılar, işler için 
harcanan para Vang Lung'un 
elinden ceste ceste <'ıktı. O ka
dar ki Vang Lun~ bu para. 
larm ne zaman harcandığını 
anlamadı bile. Zira büyük oğ. 
lan her seferinde geldi: 

- Şurası icin yüz gümilş sik.. 
ke, lizım. 
-AzıClk bir para ile ta_ 

mir edilebilecek ve vepyeni ola
cak bir kapı var.. Veyahut ta, 
şuraya bir masa ister. dedi. 

_ \!a.ıuı Lung da avluşunda elin 
len.-:~ıt. citwılu &Ubuiımu 'tllt
~wre}f .rız.'lfıaMlC günıilşleri oğ_ 
luna verdi. iZra, her hasat mev. 
siminde toprajmdan bolca para 
gelivordu. Bundan ötürü de. oğ. 
lu her ne zaman -para istedivse 
reddetmedi, ve kolaylıkla çıka. 
rıp verdi. Bir sabah, güneş da. 
ha henüz duvarı nı,tığı sırada 
ortanca oğlu onun avlusuna ge
lip te: 

- Baba, bövle oluk gibi pa. 
ranın akmasının, harcanması. 
nın bir sonu ~elmivccek mi?. 
Bizim de bir 5arayda oturma • 
mıza lüzum var mı?. Bu kadar 
parayı yüufo yirmi ile faize 
yatırsak, şu kr..dar e>iimüş para 
kaza.nınz. Hem, bUtün bu ha. 
vuzlarm, mevva bile venniyen 
çiçekli a.ı!açların, ve bu mana. 
sız, ~nca açmış zambakların 
favdası ne? .. 

Demese idi, Vang Lun~ o ana 
kadar h::ırcadıi?ı paranın mikta.. 
rınrlan haberi olmıvacaktı. 
Van~ IJUnS?". iki kardesin bu 

yüzden kav~ava tutusacaklan. 
nı anladı. ve huzuru bozulaca. 
cafu1an Jc<ırkarak acele acele 
cevap verdi: 

- Bütün bunlar sırf senin 

Bu adacıkların arasında bazısı 
şehir tarafından, diğerleri de in
sanlar tarafından yaodmış küçük 
kanallar bulunuyordu. 

Küçük çocukların yayagarası 

gökleri tutuyor, üçüncü sınıf lo
kantaların tahta kanepeleri üze
rine oturan anneleri hazan uçları 
sert memelerini, hazan da şeker
li suya batırdıkları küçük par. 
maklarını çocuklann ağzına da. 
yıyarak reryadın önüne geçiyor -
lardr. 

Şehrin yegane caddesi dC>truca j 
kiliseye gidiyordu. Yağmıır yağ. 
dığı zam.:nlarda bu cadclt bir ça -
mur deryası halini alı' ve ancak 

da Tunada şafak atıyordu ... Tuna 1 bulunan balıkçılar, şarkılar söyli. Lö Mestriye bilihara bu fakir beygır sırtında bir ı:-raftan diğer 
şarkıamın söylediği gibi hiç de yerek ağlarını topluyorlardı. evleri ziyaret ettiği zaman gerek tarafa geçmek mü.fllkiln olurdu. 
mavi değildi, sulan, bilakis ye§ile Vapur biraz daha ileriledikten evlerin, gerekse bu küçük evlerin lşte bunun için Jpı1dırımlar yük • 
bakan kirli bir gri rekteydi. sonra ye:ıi bir iskele, hepsinden s<lkinl~rinde gördüğü temizlikten 
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seltilmiş ve evllrin önüne büyük 

iskelelerden yolcu ile beraber 
vapura kümes hayvanları, koyun 
ve J<eçileri de yüklüyorlardı. 

üniformalarının içinde birer 
heykel gibi dikilen polis memur
ları insanları ve hayvanları aynı 
sertlikle ite kaka vapura soku· 
vorlar. her taraftan feryatlar, 
ka'1kalıalar ve koyunların mele. 
meleri duyuluyordu. 

Bu insan keşmekeşinin için -
den Lö Mcstriyenin boğazını tı
kayarak, nefes almasını güçleşti 
ren b!r ter ve pislik kokusu yük
~ eliyordu. 

Sonra va"> ır veniden yola ko • 
•· •ht"<'r ve l)r iki t"'"'t idn sula. 
r , n:n,·'l:n<i"'n ve arn f.'•ra gece
. n 1-'.'l-.. ,ıığından korkıın bir 

1' •ı-vanrn f'•ryadından b'lska bir 
: • hu •n•·ntu be'!muyor:iu. 

Pembe ve yeşil renkler arasın· 

Karadenize yaklaşıldığı nisbet· 1 daha küçük. hepsinden daha fa- 1 hayretlere düttü. taşlar konullJ)lilştu. 
te genişliği de artıyordu. Lö I kir bir iskele göründü; Burası f Bunların en fakirlerinde bile Şimdi de ı,tı kaldmmlar üzerin-
Meatriye, şehre doğru yayılmağa Valkov l:li. alaturka bir banyo vardı .. Bura.. ı de şehrin tn büvük eğlencesi o. 
başlıyan sis tabakasına rağmen Ayakları çizmeli, fakat eogsu da yaşayan Livojenler her gün di. lan vapur yolcularını seyre çıka'.'1 
sahilleri farkedebildi. Güneş u • bağrı açık bir çocuk bağajlannı ni adetleri üzerine birçok kereler güzel k•dınlar, şehrin kibarları 
fukta yükselip suları kızıl renk. götürürken Lö Mestriye, kimbi- bu banyolarda yıkanır, temizle • bulun"yorlardı .. Böyle müstesna 
tere boyadığı zatna1l sahiller de lir belki de Domnikanın yaşa - nirler1:ii. ~ünJ,'re mahsus olmak üzere ke. 
tamamen meydana çıktı. makta olduğu bu fakir şehri göz. Burada )'aşayanlar muhakkak narları kürklü kısa bir ceket, is· 

Bu topraklar da Baltadan fark- den 11eçiriyordu. ki Braile <! .. 1tasındaki kardeşle - ]~eli şallar ve uzun ölcreli is -
1ı bir manzara arzetmiyorlardı.. Fakat bütün bunlara rağmen rinden dah• az vahşi idiler. Fa· larpinler giymislerdi. Fakat u -
Yüksek otlarla kaplı veşil düz - Valkov muhakkak ki Baltadan kat hepsi de avm tipteydiler. Sa. mumiyctle cın]ak avak vürümei'e 
Jükler ve şurada burada toplan - daha P-Üzel, daha rahattı. rı saçlar. mavi gözler, uzun bir alışık oldukları için bu ''Üksc1c 
fış söğüt ağacı•kümeleri... Valkovun bir tek ea<ldesi var- sakal.. Kostüfleri de fraksızdı: ökceli iı.karoinler icinde hic ele 

Uzakta ufukta hiç ~r leke yok. dı. Tek katlı, basit: fakat göze Rus usulü gömlekler beli dar rah"t olmadıkları açıkça görü.nü. 
tu. Ne bir bulut, ne bir iz .. De. hoş P'Örünen kiırük C"vlcr bu cad· elbiseler .. Sonra nazarı dikkate yordu. 
niz vibi sakin bir ufuk .. Geriler - denin kenarına sıralnnmıstt .. Be. r.arpan bir hususivet. heosine ga. J....ö Mestrivenin indif!i schrin 
de Step biraz daha yüksek nehir vaz, kirec sıvalı veva açık renk. !io bir hususivet; kal:3ınların aynı vegane otcFnrlc r11h11 zfv:-ıdc bir 
ile avnı veşi1lik arasında kavbolu· lere boyan.,.,rş duvarları insanm dalurn bakışları... . han hali vardt .. Hatt! ıeniş av • 
vordu. Şi~:li ur.lan kalkık uzun vüziine P"ülüvor:lu. Caddeye ha- Valkovda. Tuna deniu dökül - lu!u ve bu nlu hmtnmt 9'!'alan
kavıkJar Tuna üzerinde izlt"r lıı · kan kür.ik avlu ar. evlerin arka- m'"zden evveT bfr ~ere da'1a bfr- mrs ırhır!ırr, """° Mnrflll tfağılmıs 
rakarak kavmaza b3~1amr!!lard•... •nd T·i b3hreln bircok k"'meı; rok parralara tak•im oluyordu. kümes h:;ıvvanları incıana bir çi!t-
Baslarmda yağlı kasketleri. ~ö havv nl::ın ve bilhassa ördekler - Bu seldlde şehir birçok küçük a- likte olduğu hissini veriyordu. 
bek1erine kadar inen sakalları le doluydu. dacıklar üzerinde kurulmuş idi.. rn,,.,,,, 1•rrr) 

ABONE TARU<'ES1 
&lemlekcl !lemleJcel 

/rinde drıın~ 

Aylık 95 lM :S:t• 
3 aylık 260 423 " 
6 aylık 475 820 ,. 
ı >,llık 900 1600 • 

Tarifeden Balkan Birliği tçW 
ayda otuz kı;rus düş!ilur. Postl 
birliğıne glrmlyen yerlere aydl 
~et mis beşer kuruş zammedilir. 

Abone kaydını bildiren m~· 
tup ve tclıraf ticretinı. ~ 
parasının posta ,.ela b ka u
) olt:ım:ı ucrelini idare L. di Ü% 
rine alır. 
fiirklycnln her posta mcrke. 
zinde VA:h."1.T'a abone 7azıld 

Adres <Jcğlştfrme ücreti 
25 k-urnştur. 

IJ~AN tJCRETLERf 

Ticuet ilanlarının santim • 
tırı sond:m itibaren iJAn sayf 
rında 40: iç sayfalarda 50 
ruş: dordüncü sayf:ıdn 1; fkinf 
ve üçüncüde 2: birincide 
h:ı!iilık \&nı kesmece 5 liradır • .._ 

Büyült, çok devamlı. kllser 
renkli iliin verenlere ayn a 
indirm<>ler yapılır. Resmi Hlln 
rın sanlıın . satırı 30 kuruştur• 

Ticari l\fa'ıJ.,·ctte OimJ7d 
Büyük tı&nıar 

Rir df'fa 30, fkf defası 50, 
defası G5. dört defası 75 ve 
defası 100 kuntştur. Oç a 
ıliin ,•erenlerin bir defası be 
'"adır. Dört satırı geçen flAnlar 
fazla !'l:ılırları bcs kuruştan 
sap edilir. 

Vakıt hem dokrudan doğ 
kendi idare yerinde. hem A 
kara caddrsınde Vnkıt Yu 
nllında KEMALEDDİN lR 
IJiın Bürosu eliyle illin ka 
Cdl'r (fluronun telefonu: 203'5 

dOğUnUn şerefinedft". !. 

O zaman genç adam, 
bir tavırla gülUmseyercır. 
hiç te memnuniyet, sevinç 
de etmiyen bir sesle 
bu sözlerini karşıladı: 

- Bir düğünUn, aelindell 
misli fazlaya mal olması 
rip! •. Öldüğün zaman Jl.TIUP'!ım 
bölünecek olan miraamuz, 
ağa.beyimin lüzumsuz bir 
sinden dolay çar çur 
savrulup ~diyor .. dedi. 

Vang Lung bu oğlunun 
deyio pcyg-amber demediğ. 
onunla münakaşaya girer!6 
ıa başa. çıkaınıyacağmı b' 
Onun için derhal cevap vi 

- Ala.. ala.. Bu ~ bit 
hayet vereceğim. Ağabe 
konuşacağım ve kesenin 
da kapavacağrm. Artık 
Hakkın var! .. 

Genç aciam, içinde ağa 
nin haroadığr bütün 
:-,•a?.an bir kağrt getirmi§ti. 
Luı~ bu k&iıdın uzul 
baktı ve acele acele: 

- Daha yemek yemcdlıJı. 
niJn yaşımda da, J?asablatl 
uıek yeme7.5em içim balı 
Buna bir başka zaman 
rız. dedi, \'e geri dönerek 
di Odasına girdi. Böylelikle 
ortanca oğlunu savdı. .Jl 

Fakat o akşam büyük • 
ile konuştu. Ona : .~ 

- Artık bütün bu boYıl~ı· 
temizlemA işlerini bitir. Bil~ d 
darı yeter. Biz nihayet 1' et 
insanlarız!.. dedi. 

Fakat delikanlı gururı
'ap \'erdi ; 

- Hayır biz kövlü 
Kasabaclakiler bizi bliyük ~ 
ailesi dive anmaya başlaDlış 
111nuvorlar. Bu isme ıavık 
isme ıa vık bir şekilde v 
mız verindedir. Deı'?er de. 
knrrleı:;im. ciimüşün m 
valnız l?'Ümüs olarak telflk)! 
divor. \"e ondan ilerisini 
mivor ve bu kabilivette 
kanmln., ben ismimizin 
ni vük!ieltecek koruvaca~ 
Van~ Lun~ o ana kadat 

<ı'lh~hl•n•nı. kerıdi evine bd 
rni verdilderinden haberi 
rtıc-tı. 7.ira va.slandıkça, 
ıı-ıclir olarak ('ayhanelere 
vor. helP kendi isini görecek 
t nra o<YJıı olduğu icin de 
rı> nR 7.arlsn ma hiç uğranııY 
Fıından ötürü de bu ha 
dzi<'<' nıf'mnun oldu \'e: 

- Pek ala .. dedi. Büyük 
ltr de tonraktan '\ etişmedif 
U>prağa bağlıdırlar. 

(Daha v<d 
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Dankil Ga1afa~cırcıy - Fetterbahçe maÇ1tt<la ikt taraf 1:.a1ecı1erlnin birer kurtart1" ve mUsabakadan bir glSffin~ 
. 

Lik 11 ıaçları na dün başı·andı 
Biçare adam ! 

Dünkü müsabakanın en biça.. 
re insanı hiç §Üphesiz hakem 
Şazi idi. 

Zavalh Şazi! Bir Fener -
Güneş maçında hakem tarihin.. 
de yeni bir idare tarzı icat eL 
mi§, Güneşi zorla mağlup çı -
karmıstı. 

Zavallı Sazi ! Yunan takıınla
rmm Istanbula gelmelerini me. 
neden kararı verdirmiş ve mü. 
kifat olarak diskalifiye edil. 
mişti. 

Zavallı Şazi! Bu kıymetli ida. 
reair'u yüksek kıymetini tak -
dir edemiyen Beşiktaş ve Ga. 
latasaray klüplerile hakem taz.. 
minatJ için pazarlık etmek 
sportmenliğini göstermişti. 

Zavallı Şazi bu sefer de bize 
bir meydan muharebesi seyreL 
tirecekti. Ne yazık ki oyuncular 
kendisinden daha iyi oyunu ida. 
re ettiler. 

Fenerbahçenin bir akınında 
top Rcbiinin ayağında iken bir 
düdük sesi duyduk, bilahare 
top kaleye girdi. Hakem avutu 
gösterdi, fakat nereden geldi. 
ği bilinmiyen bir ilham ile bi. 
lfıhare santrayı işaret ederek 
gol kararı verdi. 

Gala.tasarayın itirazı üurine 
sahada Bay Kemal Halimi gö. 
rüyoruz. Gözümüzde derhal bir 
hatıra canlanıyor: Kemal Halinı 
de bir Gala.ta.saray Beşiktaş 
maçında böyle tiz bir düdükle 
Galatasarayı mağlüp çıkarmış. 
tr. 

'7_:ıv~lı snor. ~ya.lh sporcuya 
i:.. bJ ı:1!§1 .._. .ıı idaresinde 
kaldı. 

Adil Yurdakul 

Ankara lik maçları 
Ankara, 1 (Hususi) - Fut. 

bol lik müsabakalarına bugUn 
devam edildi. tık müsabakada 
Galatasaray Harbiyeye 5 - O 
mağlüp oldu. lkinci maç Mas. 
kespor ile MuhafızgUcU arasın
da idi. Bu karşılaşmada 1 - 1 
beraberlikle bitti. 

Son maç Demirspor ve Genç
Jerblrliği bcyninclc yapıldı. MU. 
tevazin bir maçtan sonra bu 
müsabakacln takımlnr golsUz 
olarak berabere kaldılar. 

Galatasaray ve Fenerbab~e 
Kadıköyde karşılaştilar 

Hakemin yersiz öttürdüğü bir düdükle Sarıkırmızılılar mağlup oldular 
Ezeli iki rakip teşekkül; Ga. I Faruğa tokat atmak cesaretini a~ını ile ba~lanmıştı. <::el~lden ı r~~~ dah~ açık bi_r .şekilde gö: 

latasaray ve Fenerbahçe klüp. de kendinde buldu. do12~n bu hucumu Seı:a~ımın a ruluyor 'e ~arı lacıvert kale~ı 
leri dün lik maçlarının ilk mü. 20 inci dakikada Süleymanın yagıle avuta kadar gıttı. de her dakıka maruz kaldıgı 
sahasında karşı karşıya geldi - ileri pası il~ Fen~r .kalesine yak. Fenerliler ve bilhassa kap _ tehlikeleri ?~yük şansı sayesin. 
Ier. laşan Cem.ıl Lebıbı kolayca a~- tan Fikretin tahammül edilmez de defedebılıyordu. 

yedi sekiz bin kadar seyirci lattı :·e CıhaUa k~rşı · karşı) a sertliğine karşı hakemin la - 25 inci dakikada Galatasa. 
önünde yapılan bu müsabaka ~~ldıgı halde topu ıçen atama.. ka)~disbi ov

1
udnu çığırından çıkar. ray aleyhine firikik olmuştu. E-

maalesef hiç te güzel olmadı. 35 inci dakikadan sonra iki maga aş a 1• sadın atışını Osman kornerle 
Bazı oyuncuların rakiplerini taraf ta güzel birer fırsat ya. Dördüncü dakikada Cemilin kesti. Atılan korner kale önü . 
sakatlamak için didinmeleri ve kaladılar, fakat tarafeyn kale- gayretile Fener kalesine yak. nü karıştırdığı esnada hake. 
bu çirkin hareketlere karşı ha- cileri bu gollük fırsatlara çok laşan Galatasaraylıl:ır Buduri - min düdüğü işitildi ve akabm. 
kemin lakayt hali oyunu çığı. yerinde müdahalelerile mani nin ayağ"iyle bir gol attılarsa da Rebii duran oyuncular ara. 
rından çıkannağa kafi gelmişti. oldular ve uzun uzun alkışlan- da hakem bunu iavul addetti. smda topu içeri attı. Hakerr 

Heyecanla takip edilen ve Şa.. dılar v~ birinci de\Te bu sureL Ak'abında Fener kalesi muhak. bunu gol addetti. Hakim oy _ 
zi Tezcanın hakemliği ile yapı. le golsüz olarak !>erabcrlikle kak bir ~ol tehlikesi daha aL narken mağlup ettirilen Galata. 
lan karşılaşmaya takımlar §u bitti. lattı. 7 inci dakikada san Hi- saraylılar buna haklı itiraz et. 
şekillerde çıktılar: i kinci devre civert kalesinin önü abluka e. tilerse de hakem gol kararında 

dilmişti. ısrar etti. Galataaaray: Osman - Fa. 
rıık, Salinı - Eş/ ak, Enver, 
Celal - Süleyman, Salôhattiıı, 
Cemil, Buduri, Sera/im. 

Fener: Cihat - Orhan, Le. 
bip - Reşat, Ali Rıza, Fikret 
- Fikret, Basri, Yaşar, Esat, 
Rcbii. 

Fethi merhum için bir daki
ka sükut edildikten sonra, ilk 
hücumu Galatasaray yaptı ve 
taçla neticelendi, bundan sonra 
yine sarı kırmızılılar akınları. 
na devam ediyorlar. İkinci da. 
kikada Fikret Eşfaka kasdi bir 
tekme attı. 

Fenerin bir iki hücum tec. 
rübesi Galatasaray müdafaasını 
a.şa.madıktan sonra sarı kırını. 
zıhlar bilhassa Buduri - Se. 
rafim ciheUerile düzgün iniş -
ler yapıyordu. 9 uncu dakikada 
Fikret bu defa da Cemili sa
katlayabilmek için hamle etti. 
ve Fener kaptanının bu hare -
ketleri bütün sarı lacivert takı. 
ma sirayet etmeğe başladı. Ni. 
tekim Esat ta yalnız favul yap. 
makta idi. Dakikalar ilerledik -
çe sertliğini arttıran Fikret ev. 
veıa Buduriye biraz sonra da 

!kinci haftayma Fenerlilerin Galatasaray baskısı bu dev. 

Diln Yeni Yıldızla berabere 1.aTaıı Şi~Ti Onbiri 

Balkan oyunlarına dün Ati
nada merasimle başlandı 

Bir müddet inkrtaa ı.ğrayan 
maça tekrar başlandı ve Gala. 
tasarayhlar yine Fener kalesi. 
ni sardılar. Fakat artık Gala. 
tasaray takımı mağlfıbiyeti ka
bul etmiş bir halde oynuyordu. 

Oyun bu suretle 3alatasara. 
yın mağlfıp addedilmesile sona 
ermiş oldu. 

O~ Münr& 

At yarışları 
Anka ra kot ulanna dün 

başlandı 

Ankara, 1 (Hususi) - An.. 
kara sonbahar at yarışlarına 
bugün başlandı. 

İlk koşuda Prens Halimin 
Sonandair'i, ikinci koşuda Ata. 
lay'ın Tuncası, üçüncü koşuda 
Ferruhun Şipka'sı, dördüncü ko
şuda S. Oyganın Yıldızı, beşin. 
ci yarı§ta da Apaydın'ın Basığı 
birinci geldiler. 

ikinci küme 
Müsabakalara dün dört 

sahada devam edildi 
Süleym aniye stadındat 

.\nadoluhisar 4 
GalatruöıHJı' 3 
Dlin ~Uieymaııiyo stadında 

ikinci küme maçlarına başlall" 
ınıştır. Anadoluhisar ile Gal~ 
taspor nrasında oynanan oyu• 
iki tarafın ınUsavi çekişme 

şeklinde devam etmiş \'e ~e~.ı 
cede_ Anndoluhisarı rakıbJP" 
4 - 3 mağlfıp etmiştir. 

Fl'ıu•ryılmıtz 4 
Altınoı·du O 
F ener.} ılmaz ile Alatınord1' 

arasıııda oynanan bu maç tab
ıninler hlliı.fma 4 - O gi lı l ın6' 
hlm bir farkla Altmordu aıefı 
hine neticelenmiştiı. :Pe ııeryı...I 
maz rakibine nazaran daha b .. 
oynamıştır. 

A nmlol u 1 
J>n nı t ı•al'a 1 
llk olara'k oynanan bu maG-

ta iki tarafııı yaptığı iklş~ 
golle 2 - 2 beraberlikle ne 
cclcnınlştir. 

Taksim de: 
!ji~li :1 
ı:eniyıldız :? 
DUıı Taksim stadında ikill 

kümeye bu sene giren Şişli ~ 
Yeniyıldız arasında oynan"" 
müsabaka da zevkli olnıuş 

1 iki tarafın yaptığı ikişer goll 
beraberlikle neUce~nmlşdf· 
F enerbahçede: 

Kale 
..uemdar 
KadıköyUnde oynanan 

m üsabaka da çok zevkli oloıll 
tur ve neticede raklblndPn d 
ha güzel oynıyan Kaleliler 
yunu 7 - 4 kazanmağa JJ1 
vaffak olmuşlardır. 

Şerefte: 
Eyüp 
Dcmirspor 
Şeref stadında ikinci kUOI 

nin yegt\ne maçını EyUp 
Demirspor yaptı ve rakibi 
nazaran daha iyi oynıyan 
yüplUler attıkları dört gol 
oyunu 4 - O kazanmıştır. 

TaksDm stadında 

ilk günkü karş ıl aşmalar sonunda 
Türk takımı ikinci oldu 

Şeref stadında: 

"·1~:!~!!~~:,~~.~~:~ m~eHır i·J' ~ Hy~.~~0Hmer1!:,!.:~ Süleymaniye 2 - Kasımpaşa 2 
Sillcynıa11iyc: 1/culi - Ruhi, 

Burlıan - Mehmet, lbrahim, 
Ilikmct - Süreyya, Dani§, lb. 
rahim, Siilcyman, Rauf. 

Hal~cm: Halit Galip 

tık kısım mütevazin geçti. 
Sekizinci daldkada güzel bir fır
sat ya kalı yan Hayri günün ilk 
go!Unü nttı ve birinci devre 
böylece bitti. 

!kinci kısımda Kasımpaşa -
lılar htikim bir oyun çıkararak 

Vefa 3 -
Bcyl:o:: : Safa - Halit, Baha. 

dır - lılchmet, Calip, Kamı. 
rmı - lrlustafa, Şahap, J(cmal, 
Kci::ım, Tıırlıaıı. 

Ila'kcm: izzet Muhittin 
Oyun karşılıklı hücumlarla 

başladı. 1Ik gayretli akınlar 
Bevkozda idi. Nitekim 8 incı 
dakikada Şahap takımının ilk 
golünü attı. Ve bu ~olü ~:ılı ı -
hın pasiyle Kazımın attığı r-;,,. 
sayı takip etti. Btından sorr 
Vefalılar daha düz<;:ün ovm:r.·
ğn ba'?ladılar \C nitekim bu Ü" 
tünlük 43 üncü dakika semer 
sini vt>rdi. :-\ccibin fal~olu biı 
km!!er at!lll'! ~oz ftl{'yhinc 
bfr !!Ofe !!eben cldu. 

Kasımp<ı§a: lzak - Selim, 
Ril§t'ü - Mümta::, Hü.8eyin, Ca. 
fer - Hamit, lh8an, lbrahim, 
Ali, Hayri. 

Ezgü (Hilal) 

ikinci gollerini attı~ da, bun 
dan sonra yavaşladılar ve bun. 
dan istifade eden Süleymaniye 
takımı da son dakikalarda üst. 
üste iki sayı çıkararak mUsaba.. 
kayı beraberlikle bitirmeğe mu
vaffak oldular. 

Beykoz 2 
Vefa : Safa --: Garo, Sillcy. 

maıı - Abdüş, Lütfi, Şiiln-ii. -
Necip, llfohtc~cm, Ga::i, Hiisc. 
yİ?ı, Mehmet. 

Apak (Galatasaray) 
şil-Beyazlılar iki gol daha ç1. 
kararak Ec"1CC"'" ;•·iye karşı üç 
golle mağICıp ettiler. 

Atina; 1 (Hususi) - Onuncu 
Balkan oyunları dün Atinada 
merasimle yapılmıştır. 

Alınan dereceler: 
100 metre - Muzaffer 11,5 

birinci. Melih (dördUncU) 
Yüksek atlama - Pantazis 

ı.s.o. PGlat 1.80. 
Gülle ....,. Ateş İbrahim dör. 

dtincU. 

800 - Yunan - 2.00 dakika 
Rıza Maksut dörc1Uncü. 

10.000 - Mustafa (ikinci). 
4X400 bayrak (Türk) takı. 

mı ikinci. 
Yunanistan 25, Türkiye 14, 

Yugoslavya 13 puvan almışlar
dır. 

Müsabakalara Cumartesi ve 
Pazar gtinU devam edilccelctir. 

Bugünkü güreş birinciliği 
Ankara mıntakası bir inci oldu 

Ankara, ı (Hususi) - Tür. 
kiye serbest gUreş birlncillği 

müsabakasına 19 Mayıs stadın_ 
da devam edildi. Son güııUn a
lınnıı neticeleri şunlardır: 

56 kilo: Ahmet Çalcır (fs 
tanbul. Gl kilo: Suat !Anka. 
ra). GG kilo: Yaşar (Ankara l. 

72 kilo: CelAl (Ankara). 79 
kilo: Vnhltl (Ankara). 87 kilo: 
Mustafa (lstanbul). Ağır sik. 
ll't: Çobnn l\le1ımet (lstnnbul) 

Sayı hl'snbiylc Ankara l 3 
ııurnnla b!rinci, 1stnnbul l 1 
puvanla ikinci, Konya da G 
puvanla ll!:llnc li olmuşlardır. 

vat - Fahri, Hasan, Orhan, ·- S\. 

Cihat, Bahri. N~cati. Osman. 
Hakem: Feridun 1(1lıç (Eyüp) 

tstanbulsporla Hilal Şeref hakimiyeti devam ediyor. :;., 
stadında karşılaştılar. Her iki hat Ustilste iki gol daha Y;;r11 
takımın bu maçta alacağı netJ.: Hilaililer buna bir ~lle Dll:Jdl 
ce merakla bekliyordu. BiriJlci bele ettiler. Fakat İstan "il 
devre lstanbulsporun dahaAıa. sporlular hakimiyeti deva.Dl~ 
kim oyuniyle Jreçti. Ve atladın tirerek gollerin adedini 5 e 
yaptığı golle birinci deyı-e 1--0 kardılar ve maç ~1 l 
Istanbulspor lehine biıtı. sporun galibiyetile bitti. 

!kinci devre de :ı.tanbulspor 

Beşiktaş 12 
Beşikt~ : tCvket ::- Taci •. Fa. 

ntk - Cıh#t, Bedıı, Fey::ı -
l/ii.se11in, fliisııü, Sabri, Şeref, 
Eşref. 

llakcm: Doktor Tan7> 

~iktaş Hakkıd3n mahrum 
olaia1< r, ... , .,,.,., .. Ye To·· 1c-:ı1>1 ilk 
dakikalarda sıkı bir müdafaa 

• Topkapı O 
Topkapı: Süleyman - S 

hattin, Anastas - Sadettin, 
tiri, Hamdi - Hii8eyin, Ve 
Salahatfüı, Fuat, Hamdi. 
ô::creııgiıı (Süleymaniye) 

yapıyor. 20 inci dakikada 
ka:lı santrforu Salahattin 
katlanarak maçı terkettl. 
kişi kalan Topkanı Be~iktalJ 
kinıiyeti karşısında bul 
iistüste ı?ol vemeie başladı. 
rinci devre 5- 0 Beşiktaş 1 
ne l'eticelendi. 

1s ;nci devre baştan sona ka. 
dar Vef~:-ım Mkimiyeti aıtında 
cereyan et ti ve bn krs:nıda Y C- Gnlafa.W1ra~ı muhaclm 1rri "f1n1.-ll Ot.Jllft mrlddcliııcc Fc ncr 1m1csl l1nnndcn ayrılmamış? ar f akat gol ele çıkaramam~lardı 

ikinci devrede on kişilik 1' 
kaoıvı kendi nısıf sahasına 
1~"11 Ecşiktaş [!ollerin ad 
12 ye çı!<armıştır. Bu ın 
foJ'.\·et ovnıvan emektar H' 
kafa ile biribırir.den güzel !,,, 
ya.pmağa muvaffak olmuşt~ 

A. 


