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Mareşal Çakmak 
Ankaradan Geldi 

Genelkurmay başkanı mareşal 
Fevzi Çakmak dün sabah Anka
radan şehrimize gelmiş, istasyon_ 
da lstanbul komutanı ve yüksek 

tnrafmdan 
SAYFA 
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Gafenko Ank'lrada 
Hariciye vekilimiz dost ve müttefik 
nazır şerefine bir ziyafet verdi 
~ ........ ~ .......... ~··•&····· ····~···-········ ···· ····· .... ••·••• 

~açoğlunun nutkundan: Gafenkonun nutkundan ; 

Hadiselerin teakubu her ne Kimseye karşı müteveccih ol-
olursa olsun Balkan Antantı, mıyan antantın sulha ve Avru-

len mükemmel bir sulh aleti pa muvazenesine lüzumlu ol-
olarak kalacaktır. duğunu müdrik bulunuyoruz. 
~ ~ .,,.....:w ...-. ... -. i"++++wv•• Yv++v•....,..••••• +••"t>'VV•t"' 

D 
Anlmrn, 11 lA.A.J - Romanya. Hn- istasyonda. Jlnrlclyo Vcklll ŞUkrU Sa-

ev 1 t • riciye na&ırı ve Bayan Gafenko refa.. raçoğlu \'C bayanı, Ankara vall ve be_ . ıe SBr ınayesı katlcrlndc Romıı.nyanın Ankıı.rıı. bUytlk ledıye reisi Nevzat Tandoğan, Harici. 
ıJ elçisi B. Stoykıı., BUkrC§ clçlm1z Ham_ ye VekAlctl umuml ka.Ubi Numan Ma.. Fcncrbahçe - Midlescx maçınaa heyecanlı bir an 

e işleyen 111ües- dullah Suphl Tanrı6ver ve maiyetler! nemcııcloğlu, Ankıı.rn mevki komutanı Fenerbahçenı"n 31 ı"ncı" seneı"devrı"yesı" du" n kutlandı 
erkfl.nı ile bug-Un saat 9.10 da Anada- Gl'.'ncral Kemal Gökçe, Hariciye Vekil_ 

sese ~er bareıni ~~re::;~::~:!:;:'§S'~:~01~~~: lctl protokol da~~::ıa::/;~~;,~c~c- Sarıla"cı·vertliler ı·ngı·ıı·zıere 2 O yenı'ldı'ler 
•oı~~:~~::~:'·;:.~~iıio~:.:~~ Barem kanunu bugün ezmDu-©1ekn mDOOô D<~me mü~abakasmda 
~~ 1;:.::~:;~:: .. ~::::: •• :::~:·:~: müzakere ediliyor G. saray Dog" anspora 4-0 galip 
ı, Cı·in kullanacakları memur -
""Jt\ <) ' 

~~~lrıc ~1:~~;~1~1.::~cı;ı :;:.·:~~ ~.:e~ Birçok hatipler söz alarak (Spor haberler imiz 6 ncI ve 7 n ci sahifelerdedir) 

~~:g·~:~~f.~~~~~:~~ , .. ~~!~~~~z~~5~~~~~,:~~~~g~~~~~~::.~:~ Alman Sile zg asında 
•lı~llınııııu·ın mikdaı·ı bolln';'lllfi - nun H'ıyihnsın ı müzakereye baş- ve devlet h izmetine yUksck tnh- Pı'lsudskı·nı·n portres·ı yırtıldı Polonya arması 
ı~" ıııcmıırlur meselesini hnl. lıyacnktır. MUzakercnln çok ha. sil görmUş olup yeni glrenlE; in 

~;~~~~:.~::!~t~fi~li cl~;:ı::;; lc;;:B;·~;;:; ~ro;:~m:~;~': blliyetl;:~~~e:~~~~ b~r ş~ a y a k 1 a r a 1 t 1 n d a ç ı• g"' n e n d ı• 
~ Uf cephelerden tenkit edecekle- kilde olmasının teminine çalı -

\tll\~lct scrmnyc ilo i';'lcycn rinc muhakkak naza'rilc bakıl. şılacağı na.ve edilmektedir. 
ı.ı~ ut lıusn~i scrmnycyc ait maktadır. Diğer taraftan eski rUşd!ye ve Ki d d 
b il llıllli miic scselerdc çnh - a no a "!\ Meclis muhafilinde bu işin ilk tahsil görmUş vekO.lct me -
lı.. 111.emurları um umiyetle <lC\ '-
-~ hı Hl.nlcttnyin bir kanun projesi ol- murlarından mUdUr ve mUmey-

t ll'Olnrrntl,.n r•nl ı s.aıı 111eı11 -~l'l n. h" .. • ıı. mayıp çok mühim bir memleket yizler de dahil olmak Uzerc bir. 
ilin. •r hlzndn nnzııı·ı ltiha rn meselesi olduğu ileri stirlilmek· çoklarının yeni baremde derece 
""· •l cbl'plcr şüylcce hulftsn 
~ı lı te, bUtlln memurlara, mnaşh ve almak için lise imtihanı vermek e ilir: 

ı _ t' licretll kaydı gözetilmiyerck mu lizerc Maarif Vcktiletine mUra • 
1.:ıı'l cı·etlcr mnn.Jı memu r_ savl lınk ve refahın temi n i mak- cnat ettikleri haber verilmekte -
ltı llc, lct <lnirclcl'hıclcn c;cli· sadfle projeye yeni hi.iktlmler dir. nu suretle bu sene lise mc-
.1~1c .. t<'ul ı•. nuua mnnl olnınk İ\.. lrnnulmasıııın zaruri bulunduğu zuniyct im tih anına hariçten mü 
~lı tıcı·ct ııuı lrnmlnrıııı mıuı -;;n beyan edilmektedir. racaat edenlerin sayısı geçen 
ıı~ \il otmcli \ 'C rnnns,lnl' arasın- misl'ı .. l Bu cUnılcden olarak uzun za. senelere nazaran birkaç 

l eruHn ,.ii<'nılc gctirmelhlir. mnn de' let hizmetinde bulun - fazladır. 
~lıl - lc,:timni ndnlct <lii';'ii ııce 1 muş memurlardan tahsil dere -

1 
rt,•ntı cm rctmektc<lir. 

~ 1l - ))e,·Jct çilik hii tlin m c _ 
llt•) 
~ lll"In nynı knnuıın tflbi ol • 
,~tlrJııı emreder . 
~it .. 

ı.. ıtç seb ebe knrı; ı ,..fü,t e r ilen , ille . ~ 
)il lllıiJ tedbir ler yıı tn m am cn 
l~~ lllı ş 1~.Jıi Ierc, yııhut d.n yan. 
Ilı l\rıJnınnlarn i tinnt ctuıcktc-

1'. 
c . 

Ilı crcrn m emuriyetlere nkım 

Q~~rı i ı;in k anun rnud clclcl'i k itfl 
~1 ·ı ı diı· . t~crcti icnıı eden haki. 

13,ı., 8l'betıı ortııclnn knld ırınnh -
,.4 '. l3ugiin bu lınli icnp cttiı·cıı 
o..ı.~Yet oı1a<lnn kalkmış değil -

lşı!~lirııni aclnlct cl iişiincc 1 bn 
~U "e tanı lıir .sebe p fü•i!, il<l iı' . 
1~1;1'.n i~ti ıııni ndnlcti bir nıillN 
ı.. 'llc ıııuny:rcıı zümr e nrnsımln 
·•ıe\ı • 
lltı Ubahs ctııı cktctlir. Aclnlc -
lııı 11tcn.11mm ayılın·ı :!00 hin; 
, ,

4 
e l.>ulnınynn ,·ntn1111nşln r nra 

l'f •lrı. ııaza.rı itibnrn nl ııınk ~a
lıı: bir taksim fik ı·inclcn ba';-kn 
Q Şey clc:-:·ildir. J~ğcr lc;ti ıırn i a-
ltlct 

t~t .~1c,·zubnh i c Cunıhuri · 
1~4 '.rul'tt;yc inin çnh ,an lıii tiin 
~ttt tıl ul'ını h e nbn kntmak lfi _ 
t\'J Rl'l ir . U n mcynıı cla nkln ilk 
il.ti l')l köylii '\' ıt tıuıtln-;;t ır. Zi m 
~ltı 13 •ıtcşgul oln n Tiirk ' n t nıı ıln 
~ llt sayı ı um umi nüfusn na · 
l(j "arı %so i gcçmcktcdh·. T iir
,}.6 ltiifu ımun %80 i ni tcı-kil 
'\!(' • 

~ 11 l>u ' ntıındn-;;lar her sen e 
l:L lttilyon limlık h a ıJnt elde 

Alman ordusunun kuvveti 
Dört bir tarafa kafa tuta

cak vaziyette değildir 
Yazan: Vinston Çörçil 

Yeni tedbirlerden 
vazgeçildi 

Prag, 11 (A.A.) - Resmen bil
dirildiğine göre Kladno'da bir 
Alman jandarmasmm öldürül _ 
mesi üzerine hükfunetçe alın.an 
tedbirlerin müessir olduğu gö -
rüldüğünden, Alman hamisi dün 
akşam alınması mukarrer olan 
tedbirlerden vazgeçmi~r. 
Başvekil general Clias nazır 

Frank'ı ziyaret ederek hadise do
layısile derin teessürlerin;i bildir
miş ve katiller in t evkifi .için hiç 
bir noktanın ihmal edilmiycceği. 
ne dair teminat vermiştir. 

Kladno, 11 (A.A.) - Kladno 
civarındaki köylerde büyük :bir 
heyecan vardır. Alman polisi bir 
çok t aha.ITiyat yapmıştır. 

Oppcln, 11 (A.A. ) - Alman 
Silezyasmdaki Ratibur şehri, dün 
Polonyalılar aleyhinde yapılan 
birtakım harekata sahne olmuş. 
tur. Hitlcr Jugend erkanından 
elli kişiden ve Gestapo ajanla -
rından bir grup, "Polonya yurdu,, 
binasını istila etmiştir. 

Bu bina Almar.yadaki Polonya 
lılar birliğinin mahalli binasıdır. 
Binaya giren grup bu hareketle
rini muhik göstermek için Ber • 
!inden almış olduklarını söyle • 
dikleri bir telgrafı göstermişler. 
dir. Bu telgraf binanın ''Hitler 
Jugend" lerince müsadere edil -
mesini amir bulun.maktadır. Mü. 
tearrızlar bu tcbliğatı yaptıktan 
sonra Polonya federasyonunun 
evrakını müsadere etmişlerdir. 
Polonya armalarını ayak altına 
alıp ezmişlerdir. Pilsudskinin 
ı,>ortresini yırtmışlardır. 

P olonya yurdunun işgali mü . 
nasebctilc dün akşam Polonya _ 
hlar aleyhinde muazzam bir nü. 
mayiş yapılmıştır. Polonya yur
ıiu 35 senedenbcri bu mmtakada. 

Dcııiza1tmcla yatan balıasmu re 1cn1~ at maya götilr illen y avru. ~,!olonyalıların kültli r hayat • 
( fo:m 3 ıincıicle), 4 larmm merkezi idi. 

lt\ektetl i rlc r. Hunun !100 mil -

(Devamı S ;lncilde) 

Türkkuşu filosu dün geldi 
Oç tayyare İstanbul üzerinde 

uçarak beyannameler ath 
(Yazısı 2 incide) 

Çinliler Şanghay etrafında 
çevirme .hareketi yapıyor 

Hong Kong, 11 (A.A.) - Çckla A., Hongkong, ıı (A.A.) - Çeki& A. 

j:.uısı b!ldlrlyor: jansmın Ticntsinden nldı~ haberlere 
Doğu cep'lıesinde faaliyette bulunan göre Peldndekl 23.235 mnA-azad:ın 

Çin çeteleri Şanghay etı'nfmda munz- b 

zam bir çevirme hareketi yapmakta. 1268 1 Japonların idhal ettikleri afyon. 
dırlar. :Bu çevjrme harcl<eU Japonla. lan satmaktadırlar. Bu rakamda Ja_ 
rm civar mahıUlelcrle mUnakale \ "C ponlo.rm tas\'lbine lls:ı.ruı alını,, ol:ı.n 

muvasaUılannı kesmeye matuftur. kontU\•o.rlnr dahli değildir. 
Lungbdan Şanghaya l<adar Uangho. 

nun iki sahili Çinlilerin kontrolU aL 
tmdndır. 

Çinlller 4 Haziranda. Şanghny yakl_ 
nlnde Nanucl :Maru ismindeki Japon 
gemisinin mUrellcb:ıtınr esir etmişler
dir. Çinliler Şanghaym batı kısmını 

Frnnsız bölgesinin cenubund:ı Nanyaç 
§chrlne bağlıynn yol boyunca mUtcnd~ 
dit stratejik nol<tnlar l§gal etmişler_ 

<lir. 
Kuelin, 11 (A.A.) - Çin Ajansı bil. 

diriyor: 

Çin Mkertert geçen 24 Mayısta Kan. 
ton §Chrlne 'girerek saaUcrcc suren ıı;o_ 
ltnk muhnrcbcsl ynpmr.,ıardır. Japon
lar !!O ölU vermişlerdir. 

Demirspor 
Bükreşte 3 -O yenildi 

Btikrcş, 11 •(A.A.) - Romnnyad:ı. 

Romıı.nya. Dcınlryollan Spor klUbU Ue 

TUı-klyc Dcmlryollnrı idaresinin spor 
klUbU olan Anlmrıı. Deınlrspor klUbU 

arasında diln burada bUytık bl.r knlL. 

balık önUndc bir mnç yapılmıotır. 

BUiııd h&!t.aym p llz pgmtı. •lP_ 
ct hnfta~"tllda Rumen talmni arka. ar

kaya Uç gol ntnrnk m:ıçı 3 • O lmzan 
mL,tır. 
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"Fatih,, i münakaşa! Bir dalgıç Haliçte 
Rumlara İmtiyaz 
Vermenin Sebebi 

boğuldu 

Liman reisliği Memleket turuna çıkan Tu"rk- M k Müddeiumumilik Tahkİ" Mayısın geçen 29 uncu günü f k'l "f uayene açagı k t B l d İstanbulun fethi gilnU idi, Yunan eş 1 a 1 a a at a 
1 

gazeteleri Ortaçağ Elen !mpara- k f • ı 1 d ı esnaf çok Evvelki gUn akşam Uzer! U•· 

ne idi 7 

torluğu payitahtının sukutu gi.L Bazı Memurlar Yeniden UŞU 1 OSU ge 1 liçte fect bir kaza olmuş. dentı· 
T f 

B ı B 
den demir çıkarmakta olan bir 

nilniln yıldöniimüne makaleler er i Ettiriliyor un ar İran Evvel tah . . o· y k dalgıç bataklığa saplanarak bO" 

ba.h~s etmışler,ldE!en tarihinin MUnakale VekA.letf liman re- ç tayyare İstanbul üzerı'nde a alanmalıdır ğulmuştur. 
da bu~~::1~0 k uguybu yazıdlar- isllkleri teşkilA.tı kadrolarında Esnafın sıhht muayenesi bu HA.dise EyUpte çelik fabrlk"' 

o~u r - unan ost. yeni değicıiklikl k b 1 ay s n d t !uğuna hız vermi§lerdir v er yapma.ğa Ye uçara eya n name er attı o un a amamlanmış ola - Si önUnde olmuştur. Fabrika sa· 
Bu münaııebeUe Fatıİıın mağ bu arada terfi mUddetlerl ,gel • caktır. Şimdiye kadar binlerce hlbl Rag<p r>hl>m önUnde bata• 

!Gp!ara verdiği imtıyazm, ruhu : dlğl halde henUz terll ettırll • Memleket turuna çıkan 11 j lzmlr, Konya, Adana, Merzııon esna! muayenelerin! yaptırmış • mavnadan demirler! çıkarın•~ 
nu tahlil eden (Elefter<>n Vima) memlş olan memurların bu bak tayyareden mürekkep blr TUrk Kay..r!ye gldlp Ankaraya dö '. t>r. Fakat yap'1an tetkiklerde Umo Eşre!, Ahmet ve aarnöl 
gazetesi diyor ki: larınr yerine getırmeğe karar kuşu filosu dUn sabah 8,02 de necektir. Ta,..areeller Yeşllköy· !stanbulda bilhassa gıda mad • isimlerinde Uç dalgıç tutrnul • 

Mehmet 

11 

nin Yunan unsu vermlşUr. Ankaradan kalkmış, Esklşebrc 1 de yüzbaşı Halis tara!ından ha deleri satan veya imal eden yer tur, bunlardan ilk olarak ııarn· 
runa karşı gösterdiği muamele;i Limanlarda 16 seneden beri gelmiştir. Fl'.o havanın muba .: zırlattırılan bU!ede ızaz edilmiş: !erde çahşan binlerce ki•lnln dl dalgıç elblsealnl giyerek de. 
herkes başka türlü tefsir etmiş_ ealıştıkları halde haU terfi et- lefetl dolayısıle Esklşehirde bir,lerdir. Müteakiben uç tayyare ts sıhht mumayenelerden kaetığı niza inmiş, fakat aradan uztıP 
tir. Bazıları bu muameleyi Kur'a. memlş memurlar vard>r. Eğer kaç saat kadar tevakku! etmiş. tanbul Uzer!nde uçuşlar yapa • anlaşılmıştır. mUddet geçtiği halde kendisin· 
nm emrettig-ini bir kısmı da b" bu memurlar bugünlerde terfi saat H,10 da Yeşilköy hava bö.1 rak şu beyannameleri atmışlar Bunların i"i d • den bir işaret alınamamıştır. • ız. d IUğU d • ..,. n e verem. ı.ren. 11 

zat kendi düşüncesi olduğunu id. • emezlerse yeni barem kanu • mey anına lnmlştır. dır: gl gibi bulaşık hastal•klara mu Aşağıya hava vermekte ol• 
dia etmektedirler nu tatbika başlandıktan sonra Uçucular, Yeşflköy Hava Ku- "LfselJler ve lise mezunları. telA ola 1 b 1 P arkadaşları şüphelenmişler 1'• · b d 

1 
x. n arın u unduğu anla- t 

Sina manastırının kurnaz ke UtUn terfi haklarını kaybetmiş man an ıbı meydanında yUzba _ TUrkkuşun.da tayyareci su _ şılmaktadr B kild derhal denizde araştırırıııl• · H 1" • u şe e muaye- 11 

şlgleri bizzat Muhammet pey • olacaklardır. şı a •s. teğmen Burhan, Hava. bay ve TUrkkuşu öğretmeni 0 • ne kaçağı olan esnafın mlkdarı yapmağa başlamışlard.r. U•• 
gamberden bu yolda imtiyazlar ÇUnkU barem kanunu neşri~ yolları MUdUrU Abdullah, TUrk- ıunuz. Yurt, semalarının mUda· tahmini olarak 10 bin kadar çahşmalar<lan sonra uvailı • : 
almıştılar. Keza başka padişah . den evvelki terll mUddetlerlnı kuşu mUfettlşl Savni, Hava Ku. faası ltln sizi bekllyor. Hepinize hesaplanmaktadır. melenin Hallcln dibindeki G• 
!ar da Aynaroz ve sair ınaııasbr- tanımamaktadır. rnmu Başkanı Rıza ve kalaba • kahramanların kahramanı ol • murlara aapland•ğı ve boğu!4 .. 
!ara bir çok imtiyazlar bahşet. Buna gtıre terfi mll.ddetlerl Irk blr halk kUtlesl tarafından mak yolu açılmıştır. Hava Ku • Bu vaziyette 30 bln esnaf ğu anlaşılmıştır. Battığı yerd•• 
mişlerdl. Binaenaleyh Fatıb de g-01 en, !akat bunu kay beden blr karşılanm ışl ardır. Filoya u • J rum u ve TUr kkuşu başkan 1 arı • bul un an ıehrlm izde bu ml k dar t•karılan genç Bal at baatanesl· 
aynı yoldan yürümüştür. Bunla. çok eski memurlar yeniden ter. mumt Başkan Binbaşı Nu- na mUracaatla şeraiti öğrenebi· Uçte birl teşkil ediyor demektir. ne kaldrılmışsa da yapılan JJJU· 

n iddia edenler bir taraftır. fi etmek için dört sene beklemek ri kumanda etmektedir. Sabiha lirsiniz . ., Belediye ve esnaf cemiyetler! - ayenede öldUğU tesblt ednnılf • 
Diğer bir kısnn mütefekkirler mecburiyetinde kalacaklardır. Gökçen, Naciye Toros, Muzaffer ilk uzun seyahate çıkan Sa. nln halkın sıhhatlle allkadar o. tir. Hava veren makinede bl'. 

ise Fatihin ileriyi görerek, hat. Bu vaziyetin birçok memur· Sel, Edibe Sayım, Sahavet Yıl. bavet Yılmazla Muzafler · Sel, lan bu mUblm meselenin blr an bozukluk olup olmadığı da • 
ti. kendisinin elıed! olmadığını Iarı mağdur vaziyete sokacağı maz, bizzat tayyare kulla. tzntk gölU üzerinde hannın ya- evvel halUne girişmeleri isten - raştırılmaktadır. 
fülşünerekmalfun imtiyazian ver. nı gören MUnakale VckA.leti ter nanlar arasındadır. ğışlı olmasına rağmen seyahat- mektedlr. Müddefümumillk 
diğini ileri silnnektedirler. Yani ti müddetleri gelen memurları Filo bu sabah yedide Yeşil - ıerinin çok iyi geçtiğini söyle _ Şehirde sıhhi muayenesiz ea- yapmağa başlamıştır. 
galiplerle mı>,ğl!iplaım _ bir ne. derhal ter.fi ettirmek için bir köyden kalkarak doğruca. Edir. mişlerdlr. naf c;alı"ması bUyUk bir tehlike 
vi - aralarını bularak rahatça liste hazırlamağa başlamıştır. neye gidecektir. Oradan Bursa, addedilmektedir. Yalovada su 
padişah tahtında oturmak iste • Bu yüzden kadrolarda bazı de - f' 

miştir. Hatta imparatorun nflşmı ğişlklikler olacak ve becayişler 
buldurup gömekte ısrar etmesi yapılacaktır. Bu karar, bugUn· 
de bundan ileri gelmektedir. terde tatbik sahasına konula • 

Kömür depoları Fatih Maliye Şubesi ihtiyacı 

Patriklik tahtına. Yenadios caktır. 
Sholariosu çıkarması da şark ve 
garp kliselerinin arasını açmak Dün Sabahki Sis 
içindi. Sholarios kilisenin birleıı. . . · 
mesine şiddetle uhalifti DUn sabah limanmuzda. kesıf 

B" k m . • . . bir sis olmuş ve vapurlar bir müd. 
. . ıze alırsa. hakikat bu ikı zıt det i§liyememiştir. Sis gece ya
ıddı~ın tam ?rtasmdadır. Fatih rısmdan sonra ba§la.ınıe ve aa.bah 
Kur anın ahkamına uygun hare- köprli de açılamadığından Halice 
ket. etmekle beraber, buna mu.. vapurlar girip çıkamamıştır. 
v~ olaı:a~ ta zeki bir diplomat Sis saat yediye kadar sUrmüş 
gıbı . polıti~asmı çizmişti. Bu ve bu müddet içinde Boğaziçin . 
:uyUk ~adı~~ bazı mutaassıp den Köprilye ve köprüden Boğaz. 
alefle:ı bu ı_mtiyazlan paçavra.. içine ilk vapurlar kalkamamıştır. 

ya çevırmemış olsalardı bugün 
şarkın iki ibüyUk milleti başka 
halde olurlardı. Satın Alacağı Eve 

Her ne ise Mehmet ıı sayesin. .. ~.akarken 
de milletimiz kurtulmuştur. Fa. Bakırkoyunde oturan kazancı 
~in verdiği imtiyazlar vahde. Remzi Zeyt~nlik. -· m~al-~esin~e 
timizi temin etmi§tir. Latin iş. ~tın. alm~k ıstedigı evı gon:nege 
galile varlığnnız kaybolurken gıtmı§, evm balkonunu tetkık e
Fatihin imtiyazları bizi faaliyet~ derken birdenbire muvazenesini 
doğru kamçıladı ve kurtuluş ar kaybederek ikinci kattan sokağa 
zu ve emelini biu aşıladı. · düşmüştUr. Muhtelif yerlerinden 

. . " ağır surete yaralanan Remzi has 
(Pro~!a) gau~de okundu. taneye kaldınlmı§trr. 

ğuna gore de şehnmir.deki Papa- -o--
hk mümessili başpiskopos Mgr. 
Rongali refakatinde maiyeti bu.. Londra • İstanbul Ha va 
lunduğu halde 29 Mayısta FeneJ Hattı 
re giderek ''Yeryüzü (?) Patrl. İngiliz kraliyet hava hatları 
ği,, Venyamini ziyaret etmiştir. "Emperyal Ervay,, şirketi ile 

Patrik katolik ba§rahibini bü. Yunan devlet havayollan !stan . 
yük kabul salonunda kabul et _ bul - Londra, İstanbul - Atina 
m.lştir. Bu salonda Fatihin Yena. yolcu hatlarmm açılması için hü. 
diosa. imtiyaz verdiğini gösteren kiimetimize müracaat etmi~ler _ 

büyük bir tablo asılıdır. dir. 
Mgr. Rongali Papanın teşek . Bu yollar da açıldığı takdirde 

:kilrleriniPatriğe tebliğ etmif}tir. bütün hava. hatları memleketi . 
lki kilise arasındaki bu temas mizden geçmiş olacak ve bu su _ 
§ayanı memnuniyet bir hadise _ retle Avrupa, Asya, Afrika biri. 

• • 
ıeın yer aranıyor 

~afra VekA.leU yeni inşa edi- ~azın güzelliğini bozacak olan 
lecek kömUr depoları işinin bir bu vaziyete taraftar <lellllercllr. 

an evvel halll için alAkadarlara Depolara Marmara tarafında 
cmlr vermlıtlr. Evvelce_J.ngl\\z blr yer arannıakt.aiı!hr. Bu .,,_ 

mühendisleri tarafından hazır- sfm içinde bu hususta katl bir 
lanan projeler üzerinde yeniden karar verilecek ve Kuruçe,me 

tetkikler yapılmaktadır. kömUr depolarmdan derhal te-

Bu projeler depoların K.uru - mlzlenecektlr. 

çeşmede inşa edilmesi gözönUn. Yeni depolar, son slatem tesi
de tutularak yapıldığından şim satı haiz olacaktır. Depolara kö. 
diki vaziyette bazı değişiklikler 

Fatih maliye tahsil şubesi ve 
tahakkuk 'ubeslle malmUdür • ''Yalova.dan 30 Haziran tarihi· 
IUğü lc;in Kızt~ında yaptırılma le yazılıyor: 
sma karar verilen binanın te • Yalova. kasabasında RUsteııı • 
melatma merasimi bugün saat pap hayra.tından olan ıru yoIW1 
on beşte yapılacaktır. Merasim· ve çeomeler bundan 35 sene e~· 
de Vall Ltltfi Kırdar ve defter vel hara.p olm.~ O zaman aııs· 
dar hazır bulunacaktır, yeni bi: linıln ricası U7-er~e rahmetl~ 
na çok modern tekilde olacak_ evkafmdan 117 bın kuruş ıı.ar-f " tır ta.m.ir olw:ımuçoa. da. cuıc:ı.ı. lJ\ 

· mUddet aktıktan sonra. yine :tı•· 
raba yüz tutarak, yirmi senedeJ1· 

Yunanlı Talebeler beri kasa.bamız ahalisi za.ruret 
çekmekte !diler. 

Birkaç gündenberl şehrimiz· Bu defa nahiyemwn mUduril 
de bulunan Yunan deniz tale • 1 v·din h · 1 · d ı:1<L.. o an ı mu acır enn en ~ 
belerl dUn serbest olarak şehir- atçı zade İbrahim Ethem Efendi 
de gezlntller yapmı,ıardır. Ta- bu yolları bı·-t keşif ve -uJ-

purlara yükleme işleri tama • ......_ -}ebelerin bulunduğu Aris mek • yene ederek 12 bin ku ... •• L-~s.t 
men makinelerle ve tok seri b k • ._ KJiU 

mtir boşaltma ve buradan va -
yapılması ıuzumlu görUlmüş -
tur. 

Depoların inşa edileceği yer 
henüz katt olarak intihap edil
miş değildir. 

Fakat her halde hunların bo
ğazda olmıyacağı muhakkaktır. 

ÇUnkU bUtUn ala.kadarlar bo • 

tep gemisi u a şam üzeri 11 .. mebli.g~ sarfı ile suların i -... ~-:ı • 
bir surette yapılacaktır. Aynı za d ~ manımız an ayrılacaktır. diği gibi akac .. ö-mı meyd""'• JJ.<11 
manda yeni depolar etrafa kö • """'-· ....... 
mUr tozu yayılmaması tein lA. - -o- duğundan, bu para ahalinin il- .. 
zımgelen testsatı haiz olacaktır. A f M ki nesi ve müdürUn geceli gnnd\lj-yaso ya ozayı arım ıu gayretile yolların tamirine ısıu 
Yeni depolara iki milyon lira Çıkaran Mütehassıs vaffakıyet hasıl olm11a ve auıs.t 
sarfedllecektlr. ._ . Geldi bol bol dereden kasabaya a~· 

Osküdar Amerikan Kız Lisesinde 
Ayasofyada bulunan Uzerlerl ta bulunmuştur.,, 

••-•H•e .. •a .. fteuee• ... •••••••••• .. ••••-•• • • • •• .. •-••·----_..... ........ . ...... .. 

Mezunlara dün merasimle 
diploma ları verildi 

sıvalı mozayıkları temizleyen Yukarı.ki satırlar 54 yıl evvel
Amerikalı mUtehasısıa Vitmor ki bir guete neşriyatıdır. Ya!O
yenlden faaliyete başlamak va.ya dereden bol bol akan su b1J. 

. gün akıyor mu? Bunu bilmiyo • 
üzere şebrımize gelmiştir. MU - . fak t Yal "d _._ ruz, a ovaya gı en 5 --

tehassıs sene sonuna kadar ea. • teciler, Yalovalıların fazla kireG
Iışmalarına devam edecektir. li su içmekten hastalıklara uğrl-

Bu mevsimde Meryem ile ı;o· dıklarını ve vapur iskel~ 
cuğunu bir arada gösteren tas. ne 13 kilometrelik bir yerden ıçe.. 
vir ln meydana çıkarılacağı u • dım bekliyip durduklarniı anıl& ıo 

de iş terbiyesi,, mevzulu bir kon
ferans vermiştir. 

mulmaktadır. tıyorlar. 

Dövüten Kadınlar 

Üsküdar Amerikan Kız Lise -
sini bitirenlere diploma dağıtma 
merasimi dUn okulun Bağlar -
başındaki binasında yapılmış . 
tır. Talebe velilerinden ve irfan 

Bunu mUteakip mezunlara 
diplomaları mektep mUdUrU Ba
yan Martin tarafından verilmiş 

Konvansiyonel gece 
geldi 

hayatımıza mensup birçok ze ' KUçUk Çiftlik Parkında iki 
rnttan mürekkep bUyUk bir kUt okul şarkısı yeni ve eski mezun- kadın arasında bir kavga olmuş Avrupadan gelen konvansiyo • 

dir. birine bağl~ı§ bulunacaktrr. 
lenin hazır bulunduğu bu mera- tarın iştlraklle söylendikten son tur. nel treni dün sa.ba.h iki buçuk• 

Bir Kız Parlayan ime tstiklAl marşile başlanmış, ra merasime nihayet verilmlf • Park artistlerinden Vasllltl at geç gelmiştir. Bu gecuaner' 
Havayolları Umum 

Müdürü 

tir. kinen" Bul,.,..,..;a+aPıda Bori " 
Benzinden Yandı ve yeni mezunlardan Perihan • kııkançhk yUzUnden Leyli. la • ma . ın o---- . 

B eşlktaşta blr kızcağızın yan tıercll tU r kçe ol arak kUtU k bl r U sklldar Amerikan Lisesini mlnd• blr kadın tar.tından 40 • sevzat ıstasyonuna yalm> brr ~ 
Devlet Havayollan Umwn M~ 

dUrü Ferruh dün tayyare ile An. 
karadan §Chrimizc gelmi§tir. 

masına ramak kalmıştır. hitabe irat etmiş ve hoş geldiniz bitiren genç kızlarımız şunlar - vUlmUo ve elbiseleri parçalan _ de birdenbire bozulması s:ebep 1
., . dır: t L 

1 
muştur. İstasyondan diğer b1> 

şenlikdededc oturan Kezban demıştlr. mış ır. ey a. yakalanarak po - . . . . daı' 
Yüksel akşam Uzeri bir teneke- MclAhat Ahıskalı Mualla Use teslim e-dilmiştlr. ~~kıne tedarık ed~mceye ka ., 

Yeni mezunlaNlan Sevinç Ya- ' a ıkı saatten fazla bır zaman ka_,• 
r--.....,----------IYC benzin doldurmuş ve entarisi laz yine türkee olarak "Türkler- Berkmen, Makbule BUyUkalkan bedilmiştir. 

:E / Pazar t.Pazartesı" ni temlzlemeğe başlamıştır. Fa- de te . t tl 1 Jale Dural, Ragıbe Erdem, zyın sana ar., mevzu u e- . E k k o·· K d 
kat bu sırada. dikkatsizliği yU. t"dU u k t Fllız Erol, Yıldız Erol, Gül· r e oven a m n UI n o umuş ur. s h B. K dın 

11 h:ızlran 
11 

12 haziran zUnden entarisinin etekleri man lenk Suna, Sara Fıratlı, Evvelki gece Beyoğlunda bir ar Of ır a 

1
2a ReblDl'A. U Reblül'A gala girmiş ve benzinler birden- Yeni mezunlardan Beatrik! Perihan llercll, Vartuhl Kırma- hldlae olmu,, bir ka.dın bir er _ Merdivenden Dü,tii 
87 h•z•r 38 bızır Y x.ı d "l" bire parlamıştır. Bir dakikada uvanot> u n ısan., mevzuu yan Jale Özel, Mahmure öz- keti adamakıllı dövmüştür. Galatada ZUrafa !Okağmda o-

·----:-Vasa IEznoı il Vas:ı.,Sz:nl 1 aleYler içinde kalan odada şa - hakkında ln.glllzce olarak ha - mercan, Hasmlk Sarafoflu GU Ab k ğ kl turan Leman evvelki gece kelll" 
.- şıran kızcağız. feryada başla - zırlndığı etUdünU okumuştur. zln Saylam Nezahet Şenoi Ul: MU anoz :o ~! \ sa nlerlnden disini kaybedecek derecede raJcl 

4 28 4 8S 4 2ı s 47 mış, mahalle bekçi.si Mehmet Mektebin koro heyeti turkçc, ya Rahinba~, Sirarpi Tavl;yan edennevverf en IA.skned si arkıntılık içmi3, bu vaziyette evin merdi· " • ve ena ır ı ar söyle • . .. 
12 ıs 4 83 1214 4 33 yetişerek uzun çalışmadan son. ingiUzce birçok gUzel şarkılar Sevine Yalaz, Beatrlkl Yuva- 1 ö R 1 d venınden yuvarlanarak agtr sU • ıo ıa s ., yen ame e mer ıza amin e 

' 3, 116 14 8 88 ra ateşi söndUrmeğe muvaffak söylemiş, bunlardan sonra bu noğlu. bl 1 1 0 1 hU rette yaralanmıştD'. Leman Be-
19 40 12 oo ıo 41 12 oo r n n zer ne cum etmlt ve oğl -+f!". 

21 41 2 
°' 

2142 2 02 
olmuştur. Kez banın bacak! arı toplan tıd• blr konferan• ver • Genç kı 1 tebrik d Y u hastanesine kalılmlm-' 

ti yanmış, bekçi Mehmet de elle - mek Uzere davet edilmiş olan bundan so~ra:~~~zı t e eri, ykere yatırdıktan ıonr& adama • Çemberlitaşta oturan Sa.teııf1' 
209 628b 209 621 ri d 

1 
t !ki i d aya ve mesa. ıllı dövm u,tnr. Münevver po. admda bir kadın da yarıtı 

______ ..__ ..... ____ _.
1 

n en yara anmış ır. s e Şehir Meclisi azasından Refik lerinde de memlekete hayırlı ol liı tarafından yakalanarak mah ::.;:;&:; •- g~.1a.ıı .. 
tedavi altına alınmıoıardır. Ahmet Sevengil "Yenl TUrklye malarını dllerlz. ~e DGra atarken 3 .-- eme::re verilmiştir, mıam. · 

GDneş 

UA•• 
ikindi 

Akşam 

Yatsı 

imsak 
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S- VAKJl 12 HAZiRAN 1939 

Alman ordusunun kuvveti 
Dört bir tarafa kafa futa-

Kudüste 
iki bomba patladı beş 

ölü var 
Kudüs, 11 (A.A.) - Posta 

iher s kurban ar na yap lan 
ayin çok hazin oldu 

Öğrenebilir 
miyiz? 

Dostlar alış verişte 
görsün! c k • f f d ""' · ıd • merkez bürosunun mektup ku B b j d a va z l ye e e g l l r tularına saklanmış olan iki bom: a as l tara l n an Üç defa 

Y . v· ç .. ., ıha infilak etmiş ve beş kişi öl l b azan. tnStOn OrÇI müştür. Bunlardan dördü Yahu: görü e ilen bir aylzk ÇOCUk "Ooyçe Allemagne Çcytung,, 
/._.,. d. ı· · b' · b. t ·ı· lngiliz anlaımasıru neden kabul 

7l ·~"ı.ı muhafazakar mebusla • ran ne kadar kuvvetli bir şekill ~ po .ısı, ırı ır n~ı ız askeri. 
!i >ıdcı_n ve lngiltercnin en yüksek almış olduğunu görerek memnun 'dır. Bır kaç ay evvel ınŞa edilmiş d Q ay l ne göt Ü r Ü l ffl Ü şt Ü ettiğimizi izah vesilesiyle yazdığı 
Ç~ muharrirlerinden Vinston olurlar. ,, olan posta binasının duvarı ta. bir makalenin sonlarına doğru ıu 
r or~. Sovyet RUS1Ja ile lngilte. Finlan~iya ve Baltık devletlerini mamile çölanü§tür. Geçenlerde 101 mUrettcbatilcl duğundanbori ancak Uç defa g6- hükmü '·eriyor: 
9•. Fra1'3anın anlaşmasını miıte. garanti etmek için de ciddi ma. Diğer cihetten Hayfanın şi • batan, Ye bu yUz lılr kişiden an. re bilmiş sonra· sefere çıkmıştı. "Bazılan Türkiyenin Abıanya ':'p bu mılh k-uwctinin butıdaıı niler olamaz. Sovyet Rusyarun bu malinde kain Mcshek ismindeki cnk beşi kurtulabilen, onun da Sarı saçlı bir denizci anlatı • ile olan ticari miliıasebctlel".İ yü

'ti 1'rı4paya sükUn temin edeceği • devletleri Uç devlet tarafından ga. Yahudi köyünün silfıhlı bir çe • ikisi ölen Tlıetis İngiliz denizaltı yor: zünden Berlinin bir nevj kölesi ve· 
~ \ıe Almanyanm bu muazzam ranti edilen bir pakta toplamak tenin taarruzuna uğradığı bildi . gemisinin bedbaht kurbanları - Thetis hareket etmeden e\ ya hiç olmazsa .tabii haline girdi. 
'9ti VVct karşısında taamız proje. hakkındaki teklifi muvafıktır. rilmektedir. için, kaza mahallinde bir dyin \"el, g6veı·teye çıkmış ve müret . ği zannını taFdığmdruJ bahset· 

'ldcn vazgeçmesini aşağıdaki Sulh binasında bir çatlak bı • Köylülerden biri ağır surette yapılmış Ye bu fiyine, kurbanla- tebatın mektuplarını vermiş . rnektedirler. Böyle bir teY iddia 
"'aJtazc8inde bildiriyor: rakınakta hiç bir sebep yoktur. yaralarunı§tır. rın ailelerlle lılrlikto yllzlerce tim. Benim de bu sefere iştirAk eden kimseler acaba takdir ebnez-

Sovyet Rusya ile Uç taraflı bir Bazı kimseler şöyle diyorlar: -o- İngiliz fştlrAk etmişti. etmekliğim mukarrerdl. Fakat ler mi ki, Almanya gibi büyük bir 

~~ yapmak hakkında Fran. ''Bu devletler . garanti edilmeği 1 İngiliz gazetelerinin hususi son dakikada. pH\n değişti. Be • memleketin Türk mallnrmı yük. 
~e İngiliz efldirıumumiyele • arzu etmezlerse o zaman ne ya. ngiliz zabiti serbest muhabirleri bu acıkl! htl.diseyf nim yerime bir bnşkn adnmı ta. •ek fiyatla utm alması ve ona fnz. 
I'\ kararı ve bu karardaki sü. pılabilinir? bırakılmıyor şöyle tesblt etmektedir: yin ettiler. la döviz güçlüğü çektirmeden is· 

tleı;. r.ayanı hayrettir. Filhakika Litvan.ya, Letonya, ,,1 ~ A tediö-i maddeleri temin etmes" bü ~ :.r Est Al 
1 

ta f d Tokyo ıı (AA ) 1 1 
lü çerisi aglayan, hıçkıranlar· yint yapmağn giden gemi - • 

1 
• 

~ onıfi.nizm nefretini hala mu • ~e. o?~a man ar ra m an t la , J .k . - Y ma la dolu sıra srra gemiler Uzerln- lor, birkaç mayin gemisi ııe ilci yük bir tanı er.eridir.,, 
ddes bir prensip olarak kabul ıstıla edıhr veyahut bu memleket- ma a n npon aynağmdan bil . torpido muhribi, bir denizaltı Almanya gibi çok nüfuılu bir 

t~n bir çok kimselerin muhale. lerde inkişaf etmekte olan nazi dirildi.ğine göre, Artita. bu sa dbettT~ı.:tfısl"kdotntzaltı gemisfi~lin meml-'ı-etin" __ ,,__:'-lı" obnnk uze·· • 
etı a ıgI e 11 e n kt "-' \'e birl<aç tahlisiye gemisidir. 1:1A oUl"Cl\ 

t•- erı art.ık tesirini kaybetmiş • propaganda ve hileleri sayesinde balı Sır Robert Cralgie ile hptı 0 
nsmn g • re - yüksek fiyatle Tüne malı 

'41' F' . • . w .. I"" lll~k yoruz. Gemilerden biri Uzer.inde bu • 
~ · a.kat bu değişikliğin bir pa. naz.ı sıstemıne baglanırlarsa bu. h 1 rn at esnasında, Japon hU müıterisi olmuı bizim için er-
hıt;en veya ümitsiz bir müzaye. tün Avrupa harbe sUrüklenecek. kfimetinln Knlganda.. mevkuf bu Kocaman bir madent tabut 1- lu~an denizaltı mektebi rahibi çekten bir pns olurdu; ha~ fi-
~ mu··•-vellı"t olduıhı zanne • tir lunan İngiliz ataş flit l i çlnde gömUIU evlft.tları için hıç· tı.yme başladı. Kadın, erkek, . ··ı k d w . • . dfı~ ~ ~ · cm er n n . atın yu ese egı1 malıyetını kur-
"lleınelidir. Bu değişiklik mev. Baltık devletlerin.in istiklalle- serbest bırakılması hakkındaki kıran ihtiyar anneler, yine bu çoluk çocuk, denizle ,gök arasın- tarır bir hadde kalm:ısı bile bu gü. 

ıııubahis üç devletin harici siya. ri Polonya için en büyük ehem.mi, isteği reddettiğini !ngfllz bllyllk tabutta mahbus kocalarından da dalga ~alga kaybolan bir zcl talii kıymetten düıünnezdi; 
~Uerindeki menfa.at olgunluğu - yeti haizdir. Polonya ile Baltık elı:Isino bildirmiştir birıdenblre dul kalan genç ka • sesle hep bır ağızdan Allaha nf. fakat bu - t • • ld .. mal 
~ ·ı · · d 1 ı ı ·az edi'-·orlar :rmıJ ennın • ıgı " anlaşılmış olmasından ı eri devletlerı arasında teker teker ve ın ar e o e oturuyorlar. l " · kar§ılık ödediw• mal da fiatin" 
~lnıfştir. hep birlikte siyasi ve askeri mti. -o- Bu matem tutanların en gen. Ondan sonra suya çelenkler dil d""'" ib' ~-:ı. ın • • 

1 

\• ' w ö . ı e ıgı gı ı ~ .... selbnek irrikinı 
ıı"lÜ§terek menfaatıeri sulhtur .. nasebetıer başlamıştır. Edenin nutku ci, kucakta geurnen bir ayıık atıımnı;n başlandı. nco amıra1 k . . ·~,.,.. · · · · i d ı kıt d 1 cndı elıne kalmanuı olsay.dL •• 

·l' ile hiç biri bir şey kazana. Baltık devletlerınin ıstıkl!l ve. bir yavrudur. Denizaltı gemi • gemıs n en ç pa şc n e mav 
~aı. bilakis hepsi bir şey kay . ya bütünlükleri, Almanlar tara • ..Lond;, /

1 ~z·~·) ~·Eden bu· sinde boğulan babası, onu doğ· bir çelenk dilştü. Sonra evlAtla- Bu imkan~an ° müıteriyi malı. 
'-'!der f d t hl.k d'" .. ··ı·· p gun m a aza r rm ır toplan.. rını kavbetmio. anneler, kocala· rum etmek mümkün olmadığı, y-a. 

. m an e ı eye uşuru urse, o. tı nd .. lediv· uk ı · " .,. 
ita nu Uçlil anlaşma etrafındaki lonya. dövUşmeğe mecbur kala • sı. a soy gı nut ta ngiltc- rmdan mahrum kalmış gene ka- ni alınacak malla verilecek mala 

!'arlar o kadar geni§ bir vazi. caktır. İngiltere lle Fransa da si. r~nın t~~rruzak :a:~ı . mu~ave~:t Devlet sermaye si dınlar, yetim cocuklar ve nfşan. öncede:n birer bedel tayin edilıne-
~et '."1nııştır ki, t.ilahlanmış ve. laha sarılmağa mecburdurlar. sı:asctinı .artı egıştırc~yeccgı- lılar celenklcrlnt attılar. diği ve edilmek te mümkün bu.. 
ll BllB.hl k .. lan dev R da d"'vUşın . lhmıdır nı ehcmmıyetlc kaydetmış ve Sov- ı"le ı"şleyen mu·· es- Th ti d f lt d k t lunmadığı müddetçe ibu alııveriıte 
ı.U anma uzere o • usyanm o esı . tl . d b" 1 lh h e s en za ısın an uru- •• ta•::.... •-=-- ··ıd"w .... Al 
" erd b. bl k N" . d h . d.d bö 1 Ü ye crın c ıran evvc su cep c. ıyı ~ aunıe ~u ugunu nan 
ı... en müteşekkil ır o ~ ıçın, a a şım ı en y e m • . . . 1 1.. ba . 

1 
b . lan Uç kişiden biri, çelengini at· lek 1 lbe f--'-

'Utınak mUmkUndür .. Bu blok o sait bir zamand bu -k·ı b' d.. Sl ıçınc a ınması uzumunu tc riız S0$e er aremı . mes taı anmız e tte ~et-ı._ a - ı ır o~ tt' . tı" tıktan sonra gövertenln par - . 1 ~~- T--:..1_ ._..___ 1 v k L 

l
'tdar vasi olacaktır ki diktatör. vtişün önUne geçecek olan tedbir. e ınruı r. mıı erwr. uca maW11Bcı ıgı u et- maklığ'ına dayanarak başı önü. la d w dd 1 • hemen h · • 
ite laarru1.a. hazırlanırken hare. ler ,alınmasın?. (Daıtara/ı 1 incide) ne eğili oldu~u halde Hylece eh~-~ ~-eb~r.m . be~·di~ı 

tlerini uzun uzun \'e inceden in. Bugün içinde bulunduğumuz Yugoslavya sefirlerini yon lirası her sene istihsal mas- k ld pav&n llJ.IU1 ır sanayı fU Si r. 
Ce~~e t.artmaga"' mecbur olacak • vaziyete göre, daha üçlü anla§Dl& n ı. Geçen yd mesela 50 fenikten aldı. 

de ... gı·şıı·r"dı" rafı olarak nynlır. Geri kalan Arkadaşları ona bir şeyler .. . 
imzalanmadan bu küçUk devlet • gnnız bır mal, ba§ka memleketler-

e!_ 200 milyon llrndnn bir kısmı sBylUyor, fakat o işitmiyor, sa - d b 

d 
'-JOVyet Rusyanm milşterek mu_ lere de vaziyet almalarmı teklif Belgr-..:ı, ıı (A.A.) _ Yugos- d d 1 b k d e u fiatin muadilinden apiı _, V""'atl be~ nu··rus•- Jb r t ı dece almış en zo a ıyor u. 

b
lfaaaa Garp demokrasilerile etmek biraz füla olur. la a Mill tl c · · ....., " '-Un n e 0 ıın dü~tüğü halde ednn ba•ma 55 60 trrı --·u•""'- U" uuyu---"""'vıe---.... _wnın e er emıy:etı n~z. ı.'751..2!U> ~~r•-t aile lno isabet Paklknlarcn dUşUndil, hıçkırdı. 70 - ''d "---~ A" 1 'L.J...' 

eŞtnex sun:uıc 1J'4 --ouıı....,..,uıa. - - --. ,. a -.~ t.U.l, DW.. diocl$ki ~ ımu-ahbaar IU1SMn- 'fA ~ , ot u ve uunu yapan ınnn ı~ 
I'\ biiyu .. k bir lfltufta bulunduguw tık devletlerinin Almanlar tara.. k . A k .. eder. 8enedo .adam başma 8aft Dcyaz satır bir baba, • evIA. • rikasm k d" h ah d ğ'I f-"--! bı~- ovıç n araya, Var§ova clçısı k"" 1 k 13 11 m en ı es ı e ı, .,n .. 

leu.~olunmamalıdır. Bugun·· mil • fmdan istila veya inhidamını y .. '1- • A . ..r o nrn ra fsnbct bllc drm ! Neredesin?" diye Utr1ye - kalnnn ba L wı--•.2 x... Al • wı.ovıç tinaya, Londra büyük t d d .. ~mın Ullg anıuıg, man 

l
. erin yekdig"' erlerinden liıtf en dostane bir hareket olarak kabul 1 • • . e mez. Ay ıı n am başına cluşen rck haykırdı ve olduğu yere bl. h"''-""mct"d" at c çısı Kassıdolats Berne Prag el· . " UKu ı ır. 
lh .. !ip, lutfen kabul edecek za. etmeyeceklerini bildirmeleri ka - . . . , rnıkdnr yuz on kuruş lmdnr bir ta.p yuvarlandı. Hastabakıcılar "Se d ok 1 al w .. ~ 
~ ·· - fidir. ~~ Proti~ Var§Ovaya, An~ara el.. şey tutar. hemen onun başına koşuştular. . n en ç ma. aca~m, rw.t· 
,. arı değildir. Bugun mues - çısı Subotıç Londraya Atına clçı- sek fiat te vereceğim,, clıyen hır 

~it' kombinezonlara girmek için Herkes önümüzdeki hafta zar . V . B .. ' . İçtimai adnlet mevzubahs ı c Gemilerin birindeki ateş mUfre m·· teri ~·C!- d be d 1 1 - sı azarevıç rüksele tayın edil 11! • .:lC1l e n en IM a ıı.. 

l 
etli ve esaslı menfaatlerin bu fında sulhün muhafazası için bu . 

1 
d" - bunlan da hesaba kntnrnk ma- zeslnden Uc defa sllft.h atıldı. Ve --'-·- 3 ____ -ı·d· 11. ..ıec1·ı· 

ın,_ _ .• •• •• • mış er ır. . w C<lft ..... ,, UCIIteIIJe ı ır, •uunu o ı ı 
So._.ııası şarttır. Bu meselede de bu~k adımın atılmasını umıtle aşları buna göro hesap etmeli • matem kafılesi agır nğır ayrıl - ve kı1.bul ettirdiği giin aldığı ma-
ı...'.'Yet Rusyanm derin menfaat. beklıyor. dir. . mağa başlaıdr. Çelenkler madent 1 bed ,~! - 1 b' ·ı ,,..1 
~ • • • w m eunı oy e ır para ı e ooe-
t'ttı nıevcuttur. Alman lejyonla. Ek~:ya ~ tuhaf sualı duyu. Hayvanları himaye İçtimat a<lnlet meselesi hu şc- tabut Jcınde ncfcssir. bogulanla· mek imtiyazını elde etnüı oluyor, 
~n Karadenize gelmesi ve Ka- yoru.z: tn~ıltere ve Fransa ga • k h I kilclo movzulıahs edilmedikçe rın tedak~r ruhunu temsil eden ki malını satan Türkiyede yüksek 
ıo.:nizde bir Nazi deniz harp fi. rantı vermış oldukları, Polonya, anunU 8Zlr amyor ve hakiki mlllct kittlesi hesaba bir gUzelliklo su üzerinde yUzl1- fiyatın ancak hayali kalmıfbr. Bu 
~ teşkili Rusyanm hayatını Romanyan~n veyahut ta Baltık Ankara, 11 (Hususi) - Zira. katılmndıkça ağızlnrn nhnmn • yor. vaziyeti bizim Nasrettin Hoca-
lı( ikeye koyabilir. Nazilerin dev~etıerinın yardımına nasıl ko. at VekAleti yeni bir hayvan hi. malıdır. Bu biiJ'ilk bir ynlan o· Aynı saatte bUtUn İngiltere mız "Dostlar aLı verlıte görtün!,, 
, l'aYJıadnn tatmin olunmalan şabılecekler?.,, . maye kanun IAyibası hazırla - hır. bu mateme iştlrA.k etmiştir. nüktesi ile ifade etmiıti. 

bll~k Rusyanm bundan bilyük Buna karşılık olarak m.ıktarı mıştır. L!ytha esaslarına göre Eıc. • " 
lr ·· k'"f" · k ı· . h ' ser me\cut şartlara gure, 

zarar hissetmesile mtimkun a ı nazı uvve ının garp udut. her tUrlU nakliye vasrtalı"ı va· . h 
oıab·ı· · ı·kı· ı· 1 d t ld k . b yaru mevcut kanunlnnn ba şet. 
lıl._ - ı ır.. Polonyanın ıs ı a ı, arm a utu u lantakdirde,şark zlfesinl gören hayvanlara fazla . . 
~·rans ı 'ltered iyade t taarruza ugra" ,,.,,,, d 1 ti . tlğt haklara göre müt.ııllla edt • lt a ve ngı en z a . . . J~· eve erın yUk yUklctilmlyccck, ihtiyar, llrso knnunn ayakta tutabile • 
~Ya için ehemmiyetlidir . muzafferıyetını temin edecekle • hasta Ye zayıf hay·rnnln.r bu gibi . • 
~ltık devletlerile Finlandiya rinin muhakkak olduğunu bildir- cck imkllnlıırı ghzönUndc tut 
~ · . . işlerde katlyen kullanılmıya • malıdır } ... nknt içtimai adalet 
hı..~anlar tarafından istilası, mek kMıdir:. . caktır. <laT"asU:X bir takım zümrelere 
~'""UZ başına büyük Piene'in Şarkta muessır bir cephe ku. Hayvan sahipleri hayvanla _ 
"'~lerine yeniden başlasa bile rulmaaı lngiliz ve Fransızların t maske olarak J.."1.ıllanmamnhdır. 
•qı '. rının sıhh vaziyeti ile yakından 

e Rusyayı sıkacaktır. garptak.ı askeri kuvvetlerine ve al!kadar olacaklar, ahırlarının J>evletçillk elemek, biitiin iş. 
~na.enaıeyh harici siyaset ba.. şarktakı Rusy~anın kalpten gelen temiz bulundurulması, hayYan· lcri kırtaslyociliğo 8cvkctmck 
'il ndan palamanter demokra. - yar~ırnma baglıdır. lara muhtaç oldukları ylycce _ demek del,'1ldir. De\·let bürola -
) erıe Sovyet Rusya arasında şa. . ~ız ne Alınan ordusu~un ku.?re ğin tam vermek için azamt ih _ rınrn znnıri olan şartlarını iş 

l.':11 hürmet ve müsavi menfaat. tını, ne de çok yakın bır tecrube ti öst ~ b t t hayatınm lcaplnrma u:rdunıınk 
~ . . . . . mamı g ermebe mcc ur u u • 

'8a.8ı vardır. geçırmış olan Alman mılletının 
1 1 

d bir mecburiyettir :Esnscn dev • 
l lfte bu sebepler ür devlet mıl- k~ d"rt b. taraf kaf t laca c ar ır. · • 
lllt :ı zetab~lsınık, o . ır ~ a U- Kanun hllkUmlerlnl yerine )etçilik dcdet işlerinin sınni \'e 

Projesine hayat verdi.. ı ece vazıyete oldugunu ka . . ticari miie scselcr gibi mcs'ull • 
'.lı. ll. u iu 

0 
kadar ilerive götilriil. bul edemeyiz gctırmeycnler cezaya. carptırıln . . 

""ıı_ ":il J .,, caklardır. yet dcrulıd.o etmesi, onlnr gıbj 
!it ~tür ki, bugün artık alakalı Bundan sonra Alman ordusu - ş<wklc, siirntlc işlemesini te • 
la "leUerden hiçbiıi, yüz milyon. nun da tamamen ihmal edilmi • --o-- mindir. Yokı;n onlnrm fRRliyct. -

'rtı.~ea işçiyi mevcudiyetlerini te. yecek bir kuvvet olduğunu, an - Piyango çekildi terini kısmak, bir tomnr kfil'.,'1t 
'.lı. ~ Ve akıbetlerini tayin eden bu cak, ufak bUyilk bir çok devlet. ''Ii!ını haline koynınk <ıcmck 
""U.ı- k · tt h t l rd t k"l d'I · 1 b. Tayyare Piyangosunun keşide. " ~ ttı ~re eınnıye en ma rum e . e en eş ı e ı mış o an ır cep dc::,'1ldir. I>cvlctin nH'ıka göst.cr-

~lt :nıesuliyetini vUklencmez.. he karşısında muvaffak olamı . sine dün başlanmıştır. Büyük ik- •w. • • •• 
'b_ J • •• ık .. dıgı ıktısndı ınucssesclcrl fnnli· 

;ı ~n "ahsan ne komünizm, ne yacagwını bildiren muharrir ma • ramıyc .dun ç mamış. bugune kal· . 1 "e :.r n·· k • . yctlcı"lnc zarar ,·crmeclen iş et • 
" l:eÇnticı tarihler hakkındaki ka- kalesine şöyle devam cdivor: mııtır. un Çt an on beş hın lıra. . . .. . ":ı.. w _ J c· . w mcsı tnlıiıdir. Butiın knnıınlar, 

11_-tlerimi degıW•ştirmedigwim hal. Tabii hiç kimse istikbalin bu nın yarısını lhangırde Kuloglu 1 '<e w niznmlnr nnrnk bu csn ı bozmn· 
'b • daha başındanberi Sovyct müthi§ sırlarını çözemez ve bu sokagında 3 numarada oturan 
<\\ta ! · · · · d ı · · · k tlıkça !nydnh olnbilirlcr. 
~ıı· Ya tekliflerini. Fransız ve n. sısler arasında terazinin hangi Seyfı ısmın e )ırısı azanmıştır. 
~ ıı tekliflerine tercih ettim. Sov tarafa meyledeceğini kestiremez. Scyfinin bileti ı / 2 olduğundan Şu hnlclc lm kanıuı yapılll'kcn 
'.lı.~ teklifleri basit mantıki ve Fakat şansların hangi cihete tam 7 500 lira alacaktır. Dün bayi nazan itih~ır:1 nlmacnk şey dev-
"""D•-- gund N. ,_ a· . . b h ak let ,.o millet müesseselerinin 'il:. w~ek menfaatlere uy ur. müteveccih olduklarını görmek 

1 

ımet .Ken ısını sa a tan şama 1 
t:ltiyenin tesiri de çok mesut. te milşkül değildir. kadar aramışsa da Seyfi gezmeye hoznlmndn.n, al{snmn<lan, kemli 
tıı '. \'e bir sene evvel Türkiye ile Hayatlan tehlikeye giren bü . gitmiş olduğundan bulamamıştır. biinyesinc uygun şcklllcri nln • ı 
ttııtiltere arasında bir anlaşma ze. tün devletleri garanti eden bu 1 f-arası bugün verilecektir. rak inkisar etmesini temin et • 
~o lll hazırlanmış olması da Mös- üçlü anlaşmanın, bütün teşebbüs. ----- melidir. • 1 
•ld·ÇeınberJayn'in itibarı netice. !erin muvaffakıyetsizlikle neti • mek üzere kendilerini çemberle . Bunun için de dc,ıet smni 

ır. celendiği Avrupada en pratik ve meğe çıtlışmadığımızı bilmeleri • \'O ticari miiessesclcrlnln ı~ıeuı-ll •t;arp devletleri sulh blokunun en müessir siyaset olduğundan ni işaret ederim. mc~l hususunu işin hiinyesine , 
~r atejik vaziyetini tetkik eden • emin olabiliriz.. 'Komşularuun yaptıkları bu an. terketmcll le kanun, nsrrnri ile 
\o~ Avrupanın cenu!l şarkındaki Bu düşünceleri yazarken, Al- laşma ve kombinezonlar tama _ nzami ücı•ctlerl tn) hı ctmcllılfr. 

Yetimizin 1914 tekine naza . man idarecilerinin de hücum et.!men tedafüi mahiyettedir. '1 .. ılJ"i EUTEl\l 
• 

Görüp düşündükçe: 
----------------------------------Dil meselesi 

Son günlerde dilimize karışan bir takını kelimelerden şi. 
kiıyetler ediliyor. Bir takım isimlere sataşılıyor. Eğer bu söz. 
ler Usilnde morfoloji ve fonetik bakımdan bir inceleme yapıl. 
mış olsaydı, hükUmlerin sebeplerine bakacak ve kendi hük. 
mümüzü ona göre verecektik. · 

Hn.lbuki ortada böyle ciddi bir şey yoktur. Herkes, kendi 
zevkinin ölçüsünü kullanarak konuşuyor. Şu söz iyi, şu fena. 
Şu ahenkli, bu tatsız, böylesi güzel, öteki çirkin deyip duru. 
yorlar. 

''Zevk", şüphesiz büyük bir kuvvettir. Sanatkar kendi 
zevkin,in potasında, sözün cevherini eritir, temizler, pUrUzsUz 
bir hale kor. Dilin hakiki sahipleri onlardır. Fakat bu sahip. 
liğin de bir hududu var. Hiç kimse hudutsuz bir saltanat sil-
rem ez. 

Ortaya atılan sözler, gerçekten ahenksiz şeyler midir? Yok. 
sa bunlar, marazi bir zevkin kurbanı olarak mı dilimizden sü. 
rülmek isteniyor? ''Etrüsk'', ''Ülev" sözlerile, mesela ''patlı. 
can" sözü arasında bir mukayese yapılsa, hüküm, acaba hangi. 
nin aleyhinde çıkar? O pntlıcan ki "pat", "lı", ''can'' gıbi bi. 
ribirinden beter üç ahenksiz heccsile kulakları tırmalar durur. 

Hepimiz biliriz, ki biz bu kelimeyi söylerken parçaları as. 
18. ·aklımıza. gelmez. Ve ahenksizliğini itiyatıarrmız örter. Şu 
halde bazı söilere düşman olu.sumuzun sebebi ne? 

Sonra, bunların birer yadigar olmak gibi çok kıymetli ta.. 
rafları da var. El sürülmemek, dil uzatılmamak laznndır. 

Dile meselesinde, bizim gerçekten uğraşmamız lazımgelcn 
nokta, yabancı kelimelerin gittikçe çoğalışıdır. 

Mesela iki giln evvel bir gazetede ''sığmak,. kelimesi ye. 
rine "Refugc" sözUniln kullanıldığını gördilm. Yarm bir ba-,. 
kası çılnp buna ''Abri" de diyecek. 

Niçin sığınak değil de Refuge, yahut Abri diyelim? Bunu 
anlamağa imkan var mıdır? Bence, işte ~alemlerin çarpışaca. 
ğı dil davası. 

Bununla uğraşalım. Hakkı Süha Gez.gin 
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va~auara ns"nnaden --·······-···· ··································································-· ... -···--
Amerikada A lman casusları 

Çölde tatlı su elde et-
- l•& -

Dol\lor Gricbl böyle bir it-
hamda bulunmnğı reddetti .. Ve 

casuslar ile birlik olduğumu, Bu vaziyet karşısında Amerl
rlişvet yediğimi ortaya atmağı kan dlrnnıharblnin saıa.hlyet

tasarlaınış ve bunun için birçok sizlll< kararı vermesi ve aynı 

L<'şclıbllslerdc bulunmuştu. Hat- suçtan Jolıannanın Alınan malı. 
ttı. Viyaıınya glderlccn bizim mU- kemeleri tarafından muhakeme 
it?Llişlerden birini de şahit ola- edilmesi Uı.zımgelfyordu .. 

• VAKWT • 

mek çareleri bulundu 
bUtUn bunların asılsız oldukla· 
rınr, kendisinin böyle bir mck-
tup yollıyamıyacağını nvuknl 
Dikse bildirmiş ve mektubun 

rak gütiirmüştU.. JUri heyeti müzakere odasına 

AUU:\E fABIFESl 

lfrmlekel ıtemlektl 

lrincle dışınt/O 

Sovyet ilim akademisi, Orta 
.Asyanın çöl ve gmiş step m~ 
takalarını kıymetlendircbilmek 
çarelcrhıi, senelcrdcnbcri, tetkik 
etmekt ydi. Pilhakika, bu step -
!erde otlaklar mevcuttur. Yalnız 
içileb kcek tatlı su yokluğu, bu. 
ralard geniş mikyasta hayvan 
yeti tirme faaliyetine set çek. 
mektedir. Bu sebepten de su me. 
selesi, birinci derecede bir ehem
miyet kesbetmektedir. 

İlim Akademisinin buralara 
göndrrdiği araştırma heyetleri _ 
nin raporlarına göre Orta .Asya 
çbller·nde su tamamiyle yok de. 
ğildır; fakat oldukça çok top _ 
rakal tı sularının üst tabakalarını 
mühim miktarda tuz ihtiva et
mekt dir. Mesela, Kara • Kum çö 
lünün merkez mıntakalarmda su. 
daki tuz litrede vasati 20 ilfı. 25 
gramı.lır, yani bu sular Hazer de_ 
nizi ~ ul rınd~ bir buçuk iki mis. 
li daha tuzludur. 

Bu ün, ilim akademisi coğraf. 
~ en. titilsünden S. Heller'in il<~
ri sürdüğü bir ilmi usul teklifi ile, 
buralarda tatlı su elde edilmesi 
mesel si halledilmiştir. Heller'in 
ileri sürdüğü usul, malum bir fi. 
zik ve kimya hadisesine dayan. 
maktadır. Bu hadise, suyun, buz 
lutmakln, tuzunu kaybetmesidir. 
S. Heller, buralarda. bulunacak 
,tu=lu suların, kış mevsiminde, 
hususi mahallere getirilmesi, bu
rada tabii soğukln. buz tutturul
ması ve bu suretle de tUZUDıUil 
kaybettirilmesini ileri sürmüş _ 
tur. 

Akademi, 1937 _ 1938 kışında, 
bu usulü, l{ara. • Boğaz - Göl mm. 
takasında tecrübe mahiyetinde 
tatbik etmiş ve bu tecrübeler, 
mUsbet neticelerle nihayetlcnmiş. 
tir. Geçen kış ta, ::ı.ym tecrübele
re, bu sefer daha geniş mikyasta 
ve Kara - Kum'un merkez mın
takalarmda dcvrun olunmuştur. 

Tuzlu su, kuyulardan ve diğer 
muhtelif membalardan alınarak 
bu işe tahsis olun:ı.n hususi ara.. 
ziye sevkedilmiş ve burada da su, 
Orta .Asya çöllerinde kışın süren 
soğuk hı:ı.valarm tesirile donmuş. 
tur. Bil· hara yazın gelmesiyle 
tabii surete eriyen buzdan hasıl 
olan tatlı sular, rıylarca muhafa. 
za edilebilecek kapalı mahzenle
re :no.kledilmi tir. Tecrübeler, bu 
usulle, insanlar ve hayvanlar için, 
~ok büyük miktarda içilecek su 
elde cdılmesi imk:.nlannt, tam o. 
l rnk ü bat etmiştir. 

Teknik ve ekonomik hesaplar 
aa, bu usulün geni!'3 mikyasta kul. 

bir lrnpyasmı da Amerikan l{on
sdoı:ıluğuna yollamıştı. 

Avukat Diks Doktor Griebl 
lle nnlaşın<'aya kadar davayı 

ı;erlye bırakmnğa muvaffak ol-
muş ve bu arada Viyanaya ka
dar da git miştl. 

Fnkt nihyet 14 teşrinievvelde 
Nevyork divanıharbi davayı tet
kike başladı .. Muhakeme reisi 
lı~klm John C. Kuox i<ll.. Jllri 

Avulrnt ile birlikte gitmiş o· çekildiği zaman o zamana ka
lup birçol< clefnlar cloktor Grlebl dar susmuş olan hakim Knoks 
ile görUşen müfettiş Mak Lan. da kat'i dilşüncelerinl söylfye· 
ghlin şahadet movkiino gelip rek jUri heyetine casusların ha
remin ettikten sonrn şunları söy- kiki mahiyetlerini bir kere da-
lelli: ha tzah etti.. 1 

- Doktor Grlcbl ile konuş-• Dost bir memleket toprakla-
tum, ve bana bunları söyledi. rında casusluk yaaprak o mem-

"Mccburl olarnk yalan söylU- leketln her türlU tesisat ve mU· 
yorum .. Alınanynda kendime sı- clafaa prnnlarını çalmağa te
ğınacak bir yer buldum .. Tabii şebbUs e.den bu kimseleri a!Cet
lıcııl kaçırması için Mösyö Tur- ınek doğru olamazdı.. 

lanılma.sı suretiyle, çöl mrntaka. 
larında hayvan yetiştirilmesinJn 
pek çok genişletilebileceğini te -
yit ettiğinden, halen, Kara - Kum 
çölü mmta.kasmdaki kolhoz ve 
sovhozlnr lüzumu kadar buz tut. 
turma sahaları hazırlamağa baş_ 
lamıştır. Bu kıştan itibaren, bu 

usul, artık tamamiyle tatbik s::ı.. 

hasma intikal edecek ve J{ara -
Kum çölü, çöllUkten gen.iş bir 
hayvan yetiştirme mmtakasına 
tahavvül edecektir. 

Bu usulün tatbiki, çöl mmta _ 
kalarmda bulunan endüstri mü _ 
esseseleri için de büyük faydalar 
temin edecek mahiyettedir. 

fiznları dn ne Amerika, ne de rou'ya iddia olunduğu gibi b.cş Esasen cfkılrıumumlye onla
Almanya hesabına. tarnfkirlik bin dolar fnlan vermiş değilim. rın bu menfur hareketlerinden 
etmlyecek Amerikan vatandaş- Böyle ifade vermediğim takdir- büyük bir teessUr ve nefret duy-
larmdan seçilmişti. de beni bekley~n akıbeti ·takdir maktayrı .. 

Ynlmzea Rumrich, suçlu 
ziyetine tlUşllyordu.. Tam 
ı;ün kendini müdafaa etti.. 

vn- eder!iinlz .. Mösyö Turrou ve şc- MAIIK0M1YET KARARI 
üc fi önUncleki itirnfatımı da Iılç Muhakemenin kararı belki 

MiHVER 
Sık ve ucuzluk mihveri • 
Bcyoğlunda 178 No. Galata.. 
saray Lisesi karşısında DA. 
VlD mağazası, yaz mevsimi 
için satL5a çıkardığı gayet 

1 
zarif ipek roplarmda temin 
edilmiştir. Fiatlar rekabet. 
sizdir. 

AVUKAT D!KS, IIAK!KI SUÇ
LU BE.NİM OLDUCCMU 1DD1A 

ETTİ 

A'\'ukat Diks, Doktor Grleblfn 
benim bir casus, bir yahudl, ha
kiki suçlu olduğumu ve knçmak 
için kendisine yardımda bulun
duğumu kendisine söylemiş ol
duğunu iddiaya yel lendi.. 

Avukat Dlks benim için böy-
le bir tuzak lıazırlamış, benim 

VAKiT SPOR MUSABAKASI . 
VV'V\Jl'V'\ı'°"'l'V'l"""'~""'°VVVVVVV'J'V"\ı'V'-l'V-./V'l"V'VVV'v'VVVVVV'V..__ 

Futbol, GUres, Yüzme . 
ve Atletizm Amatörleri 

Arasında 

SPOR 
Yıldızını. 

• 
seçıyoruz 

BıRıNCıYE 

Bir Bisiklet Ali Rı:a (Fenerli) 

Ikinciye: - Şık ve kıymetli bir saat; üçüncüye: - bir çift 
iskarpin; dördüne üye: - Bir şapka: beşinciye: - Bir senelik 
Resimli Hafta abonesi; altmcıdrın onuncuya kadar: Birer bo· 
yunbağı; 4 kişiye birer çift ipekli çorap; 10 kişiye birer adet 
Tayyare piyango bileti, onbeş okuyucumuza birer şişe bü· 

yükkolonya; 15 okuyucumuza birer şişe küçük kolonyao 2:3 ki. 
şiye birer tuvalet sabunu; a)Tıca 150 kişiye muhtelif cins he. 
diyeler. •.. ,__. .. __......_.. ........ _ ................. -························-····· ' 
1 Müsabakaya ıştirak Koponu : - 911 - i 
" ....................................................................................... . 

x=-

' .,....,, ,... ...... 

bir zaman yalanlamıyorum.. de henUz hatırlardadır. JUrl he 
Doktorun bu sözlerini nakle- yeti maznunların suçlu oldukla

den Langhlln, doktorun vazlye- rma karar verdi .. Elde bulunan 
ti idare etmiş olduğunu bildir- dört suçlu mahküm edildiler 
dl. Diğer on dört suçlu ise esasen 

Klks her ne şekilde mümkün- lıaliflrarda idiler .. 
se beni öyle itham etti. Ona gö- Yerilmiş olan cezalar şunları 
re ortatla bir casusluk teşkilatı, dır: 

bir Gestapo mevcut değildi. BU- Voss altı sene mUcldetle hap
llln bunlar benim hayalimden so mahkum oldu .. Güzel Johan
çıkmış bir romandı ve hen her- na Ho!!man dört sene hapis ce
kcsi tehdit ile itirafa mecbur zasma çarptırıldı .. Heyeti ha.ki· 
etmiş idlm. me bu kararın Alman gemilerin 
AVUKAT DIKS SUl.NlYETTE ele garson veya müstahdem ola-

lLEHl GlDlYOR r::ı.k çalışanlara bir misal olma-
Dlks m Udafaa. için çok garip sını da işaret ediyordu. 

ve ayuı zamanda mUşklll bir yo- Galsser ve RUmrlch ikişer se
la sapmış idi.. Fakat ne yazık ki neye mahküm oldular. RUmrich 
bu saptığı yolun çıkmaz oldu- ltlrafatiyle hükumetin yapmış 

ğuııu pek geç anladı.. Hakikati olduğu tahkikata yardım etmiş 
lnktl.r ctmeğe ve hO.klmlere de bulunduğundan bu husus bir 
tocavUze başl::ı.dr.. esbabı muh::ı.f!efe olarak kabul 

Denim hakkımda 1cldlaları- edilmiş idi.. 
nın lç bl.rJnd t.ut..t:u.raına.ıı nca. 

bu kere hll.kimlcrdcn birini it
ham ederek, isticvapların birin
de bulunmamış olduğunu ileri
ye sUrdU .. Fakat yapacağı hü
cumlara kendini o kadar kap
tırmıştı ki nihayet kendini bu 
}{eşmekeş içinde unuttu .. IH\ki
mi itham ederken yanlış tarih 

llalbukl bu suçluların h .. r bl~ 

r1 yirmişer sene hapla cezasına 
mUstnhak idller .. 

Bu davadan bir tek esasl ı ve 
ınUsbet netice çıkarabiliriz: Bu 
iş bizim birçok zayıf tara!larr
mızı meydana koymuş idi.. Hal
kı mUteyakkrz olmağa sovket
mesi ve Amerikada hiç bulun-

söyledi, mevzuubahis gUnde hfl- mıyan casuslarla. mllcadele teş 
kimin vazifesinde bulunduğu klla.tmın kurulmasına yaraması 

tevsik edilince Dilcs bir kere da
ha y::ı.ş tnhtnya bastığını anla
dı .. 

Fnknt bütün bu muvaffakı

yetslzliklcrdcıı sonra Dlks yeni 

bakımından da faydalı olmuş

tur .. 
Nitekim, benim bu son tahki

lrntımı neşretmemin sebebi de 
budur .. 

bir yola saptı .. Europa vnırnru- - n tTTt -
nun gllzcl berberi Johanna Hoff XOT: D u t ahkikatını neşret-

mnn hakkmcla salfthl:ret itim- mck için istifa l'tıniş olan l\fös
zmdn bulundu .. G Uzel l{a.dma is- l'i; J,eon Tnrrou'nn n bu istifası 

nat c.dilen suçlar bir Alman ge- kahul olunmamış ,.c kcn<ll!iil A
misi üzerinde işlenmişti, binıı.· ıneıiknn h ükilmeti casu s1nrln 
enaleyh Alman topraklarrnda ıniic;,_ddo tc~kilatı Ş<!fliğlnc ta-
işlenmiş sayılırdı .• yin ohınmnştur. 

çok severim. Adını anl:lıkça, yuregım 

çarpar ... Şu "Karl Bernar,, da kim? 

Aylık 95 155 t\r. 
3 aylık 2UO 425 • 
6 aylık 475 820 .. 
1 yıllık 900 1600· • 

farifedeo llalkan UirliJI 

için ayda otuı kuruş duşulilf· 
Posta birliRine gırmeycn ycrJcrt 

ayda yetmi~ beşer kuruş 
me<lilir. 

ııırl1· 

Abone k:ıyJını bil<lıren rnck· 

tup Te telgraf ücrelini, ııbont 
parasının posta veya bankı Ut 
yollama ücretini idare kenıll il· 
zerine olır. 
Türkivtnin her posta mtrke:tndt 

~'AKITa aborıe vu:ıltr. 

Adres deAiştırme ücreti 

25 ı..uruştur. 

lLAN OCHETl.ERl 

Ticaret ilAnlarının sanıtın • 
satırı sondan itibaren ilan .,,. 

faların da 40; le sayfalarda rı: . 
kuruş; dördüncil ıayrad• ' 
ikinci ve üçüncüde 2; birincidt 

l·r•· 4; başlık yanı kesmece 6 1 

dır. 

Büyük, çok devamlı, kli~eII; 
renkli ilan verenlere ayrı •> r 
indirmeler yapılır. ncsmt wını•· 
rın santim • satırı 30 kuruştur· 

TlCARI MAHl\'ETTE 01.Ml'i-'ro: 
KOCCK lLANl.AR 

Hır de!a 30, iki derası 50, oc 
defası 65, dört def.sı 75 ve 011 

defası 100 kuruştur. C'ç aylık 
ilan verenlerin bir de!ası bcd•· 
vadır Dört salırı ı:cc1:rn iJAnJıırın 

• hC• 
razla satırları beş kuruşı:ın 
sap edilir. 

lll:met kuponu oellrenleıt 
tarif esi 11ü:de '

5 

1 

,· 

küçük ildn 
,_indirilir. 

~ ~ ... 
Yıllı.il ıu:ıu Ju6• .. .ı .. u •l.J6' 

ya ı.:endi idare yerinde, lıcnı "
11

• 

kara caddesinde \'akıt vur_<~ 
altında KEMALEDDiN tnl'..-

bUI lIAn Bürosu eliyle llAn ıuı 
51 eder. ( Bılronıın telefonu: 2032' 

::::;;: 

Alemdar sineması 
tKt FtLM 

Brodvay kuklası 
Akdeniz korsanlar!_ 

~~~~~~~~~~~~ 
~jlF 

VAKDT a 
a bone 
oO u ırn uz 

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

Karamazof KaTdeşler 
Dedi. Ha, şu mahkeme işin:len ... Adam 
sen .de düşünülecek şey değil o... Biz 
asıl büyük meseleyi bırakıp öte heriyle 
meşgul oluycruz... Evet yarın hakk:
mızda karar verilecek, ama ben, hapı 

yuttum, mahvoldum derken, onu düşün
memiştim. Kafamın kesilmesi umurum
da değil. Ben içir.':lekilerin kayboluşu· 
na acıyorum. Yüzüme neden ooyle bel 
bel bakıyorsun? .. 

- Karl Bernar mı? 

- Hayır, hayır. Kari Bcrnar değil. .. 
Klo... Klov Bcrnar bir kimyager midir 
lıu ? .• 

ki bir ada~ olduğu için onu kovn:ıuYO" 
rum. Zeki fakat !dehşetli surette rrı•i' 
rur. Biraz evvel ona: 

- Karamazoflar, sefil mahllıklar ~~ 
ğiller.dir. Onlarda bütün hakiki ve ~J, 
bir filozofluk var. Ama sen öyle degı 
sin. Bütün bilgine rağmen bayağıhkt•" 
kurtulamıyorsun. d• 

Yazan: Dostoyevski. 

Çe•ireo: Uakk ı Süha Geagio-... 2Q · 4.91•• 
- Allah vere de bir şey unutmıya

ymı I 
Dedi. Mi tya da gi.ılerek: 
- Bilhassa kendine ait olmıy•m şey

leri unutmamağa çalıı:ı ! 

Ceva' mı verdi. Rakitin birdenbire 
parladı. kızgınlıktan titreyen bir sesle: 

- S n bu n:ı i ıati Karamazoflaara, 
baskal .. rmın sırt t lan geçinen o yağma
cılara ver! Raki tine degil 1 

Dedi. 
Dirr 

0 tri güldü ve k.:p:.::lan fırlayarak 
Ral:ifr:ıe se lencrel:: 

- c~nır.ı ne oluyor un ... Şnl:a ettim. 
Buncl.:ı dar l::ı.A•l: ne vnr o<!nki... 

D.di, sonra Aliyoşaya dön:.:;>: 
- B:.ı, b ) ledir i-ıte 1 Diraz ön::e gü

lüp .. ··ylüyo C:'J. E. •'en bire deliye dön
.d<l. He=-n rıi"in sana sel"m vermiyor? 

. '3 .. ~ n !"'" ınız? Neye bu kadar 
geç · .,.. !J . . ! ~ •: ... • ·· "l <ı(~: ~ ' • .. ızlık. 

l<\ bekledim. Ama zarar yok. işte gel. 
din ya, telafi ederiz. 

- Bu adam neye her gün geliyor? 
Aranızdaki bu ıdostluğun sebebi ne'? 

- Do-stluk mu? .. Hayır böyle bir şe)' 
yok. O, yabancının biridir. Beni de ken
di ayarında bir sefil şeklinde görüyor 
galiba ... Fakat şakadan anlam:yor. Ka
ba bir ruhu var. Ona baktıkça, hapis
hanenin duvarlarını görür gibi oluyo· 
rum. tlk girdiğim günkü duvarlar nı ... 
Bununla beral.nr boş ve ahmak bir he. 
rif ide değil ... Ne ise bıralrnlım bunları 
Aleksi, artık hapı yuttum ben ... 

Dimitri böyle .dedi ve bir sıranın Üs
tüne oturarak Aliyoşayı da yanma ça
ğırdı. 

- Evet, yarın hüküm günüdür. Hiç 
bir kurtuluş ümidin yok mu ağabey? 

Mitya, dalgın bir gözle onu süzerek: 
- Neden bahsediyorsun kuzum sen? 

- Ne dediğini anlamıyorum Mityal 
- Hiç ... Birtakım fikirler.. sürü sü. 

rü lıirta1cım fikirler ... Ahlfıkiycıta dair 
fil:irlcr ... 

- Ne demektir al:Ial:iyat? .. 

/.liyoş:. ra~kın bir halı.le: 
- Ahl<ll:iyat mı? 

Diye sordu. 
- Evet, bir ilim ola::ak ama nas:) 

ilim? .. 

- E'ıct ahl.1k ilmi ıdiye bir şey var
dır .. Fakc:ıt ben pek iyi bilmiyorum. İzah 
cdemiyecebim. 

- Şu Ra1:itin biliyor. Çok aiimdir c 
hnyvan ... Papas olacak o ... Moskovaya 
g!dip b:diiyat ve tenkiye okuyacak. 
Belki bu sayede adam olur, mevki ya. 
par. Muhteris bir ruhu var. Ahlakiyatı 
şeytan alsın ... Sen ki Allah kulusun, bil 
işte ben mahvoldum. Seni herkesten 

- Bu isimde bir alim bulunduğunıı 
işitmiştim ama fazla bir şey bilmiy~ 
rum. 

- Aldırma, ben de bilmiyorum. O da 
hınbıl herifi!) biri olacak. Zaten hepsi 
öyledir. Aym çamur:lan bu yığın ... 
Ama, Rakitin, bu yolda hayli ilerleye
cek. Her yere burnunu sokuyor, her şe
yi inceliyor. O da kendine göre bir "Ber 
nar., dır. Ah şu ''Bernar,, lar amma da 
çoğalıyor, bir kitleniyorlar ha." .. 

- Nen var kardeşim? 

- Rakitin, bana dair bir makale yaz· 
mak ve bununla edebiyat alemine gir. 
mek istiyor. işte beni sık sık görmeğe 
gelmesinin sebebi bu ... Bana kendi söy. 
ledi. Tezli bir makale yazmak hevesin
dedir. Tezi de şu: ''öldürdü, çünkü öl
dürmeğe mahkumdu. Varisiyetinin kur
banıdır:,, dediğine bakılrsa, bun':la bir . . 
sosyalizm kokusu da bulunacakm•ş. Ne 
haltederse etsin. Vız gelir bana. tvanı 
hiı: scvmiycr, hatt~ ondan nefret bile 
ediyor. Sen de hoşuna gitmiyorsun. Ze-

Diyordum. Pis pis güldü. Mitya 
kahkahadan kmlyordu. • 

- Peki ama, neden mahvolduğuıı 
inanıyorsun? 

- Niçin mi? .. Mesele bir bütün ol'' 
rak muhakeme edilen halimiz dunıaıı• 
dır. 

- Ne demek bu? 
- Düşün bir kere ... Kafanın lçindC~ 

şey, yani beynin içinde sinirler var ... S 
sinirlerin de lifleri var. Bunlar ihtiı•~, 
edince ... Anlıyorsun a ... Mesela, ben bl. 
şeye bakıyorum. Onlar da ihtizaza t>aJ, 
lıyorlar ve biran içinl:le benim kaf~ U 
bir hayal beliriyor. Idrakin tekevviı11 'I 

işte böyledir. Düşünce dediğiml:r: şef 
bunların sıralanmasından başka bir ~~. 
değil. Şu halde benim şuurlu bir rtı~ , 

llık oluşum, beynimdeki sinir Jifler-!1 
dendir. Tanrın n surctir.:le yaratılcl:; 
ğrmdan ötürü değil... Ne garip şeyi· 
bunlar. Daha dün Rakitin.? ? ? 

(Devamı var) 
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Bir sivri akıllının maceraları: 

llQyQk MIDlf Roman 1 

aQıiii"SONu 
Sermet Muhtar ..... 28 -

'~ --------------' ".\ o, blöfonse bir komple! ni alacağım .. 
~cunu kulağının arkası. Be}Tutlu hayretler içinde ba . 

,. :" &.gnaınadım, türkçe ka kaldı. Parayla değil bedava, 
~Uı ,e.,,irı. hakikaten okazyon .. 
, ~et kavrayınca: Yelekle ceketi giydi.. Evet tı-
\~ babanın canına irah - patıp; sanki sür mezilr dikilmiş. -----------
~~' lfirıi hıppadak çakşnn - Pantolon muvafık gelecek 1 ( 
,~ .. dedi ve parmaklarile mi acaba? Radyo ve Tı·yatro 
'~e~ gibi yaptı: - DüşündUğUn §eye bak; kar. 1 

kıdarlık aktaya çıkabi. şı sokağın enksesindeki terzim 
Cııl't~in onu bildir!. ne güne duruor? 
' (~Yine kızdı: Muşamba metreyle Corcinin 11-6-939 Pazar 

liiıı 1a foi) çok ridikUlsün. belini, bacak arasından paçasını 
''l'a e göre para vereceğim!.. ölçtil. Pantolonu oğluna verip 
&trd llıanı, ha şöyle!. karşıya koşturdu. 

deerı, kereveti çatırdatarak - Çeyrek saat misafirim ol, 
~dJ ı:ı kalktı. Gerideki perdeyi rahatına bak! 
\t (at ~1Ynıetli eşyaları orada; Alçak bir kahve iskemlesi ver. 
'~d UstUste.. dikten sonra fakfon tabakasını 
'il> e~in kaçtır? uzatmada: 
'k laıt il') - lstimalin var ise sar .. Ay. 
1:\.. \tıltuı- - . 
~tı 1\ altlarından fırdolayı riyeten kahve mi, çay mı? 
'ş1~e nunıaradır? Alış veriş bitrr.emişti ki. Se. 
l İli diye kadar hiç (confec. ; ondosu da var. Corci, sırtında 
'&a.:aı etmedim. .acivert yelekle ceket, iskemle -
bta, a kalırsa cenabına 43 be. ye oturmadan: 

'! ğj tıptır. Tam da o beden de - Monııer, dedi, bir de gri klcr 
tıl1~d~n aylası hazır. İki ke- ':ıir pardeıü istiyorum! 

~:t eı~ış, giyilmemiştir.. - Griyi çakmı~ım ama, kur. 
~ ise seçti; açtı ; aydmlık yuğunu agnamamışım ! 
~. diye dükkanın dışına çı • - Yani açık gri.. 
' t~ - Onda da bendesin!. 
ı~ rı bak, sıkı sıkıya muaye. Perdeli yere yine el attı; ku. 

+ e kıyak mal olduğunu :ağını doldurdu; getirip ortaya 
~~to yığdı: 
~ 10nuıı kemerile paçasına - Vav babam vay! .. Biribi. 
~·,· "ar kuvvetile ha babam rinden güzeli biribirinden üstünü 
hutp duruyor; çamaşır yıkar hepsi de baron harcı, kont har
~~Yor, citiloyor: cı; hepsi de Parizin, Londranın 

toı: tknıam malımdan. Yak • en şahane terz.ilerinin makası .. 
ltı :.t.. Kumaşın çekmeleri, Bir tanesini uzatarak göziinü 

' 8 
1tlbirinden kıl kıdar ay. kırptı: 

~. a, lahtabczi edeceğim! - Al bunu! .. 
~ kostüme bayılmı§tı. Ha- Deminki gibi yine asılmada, 
~lia h

1
lç giyilmemiş kadar ye. burmada, çitilcmede. Corcinin ise 

!le .ngiliz kumaşından ol . iki gözü lokma. Pardesü enfes mi 

J b~1\'-a. rengi de koyu, pek enfes ... 
'\Pab cıvett.. :ı.:ıucur, .r.uıuusı~cıırcır şevıyo , 

1Yık farkında, ağzı ku • astarı da ipek ... Yakasına baktı: 

~~Müşterisinin yenleri. w. Forster 
Ça~ I§, ceketini çıkart.[na- Grosvenor . Square, London 

' \' Yor: Bu, deminki firmaya kaç kat 
~l~ 8ırtındaki, giy şunu!. mütef evik. İngiliz sarayı krali. 
C~: llldaki markayı da göste. sinin, Lordlar Kamarası azasının 

t-.... . terzisi.. 
• "'l"lltk ' 

11... a franksizcan var, Ahbar biraz kaş çatar gibi ya. 
-<ı~cı · parak, 
· llıtı gözleri asıl şimtli fal. - Doğfu laf ayan beyan olma. 

lirt G. Verdier 
"ııb ' l!aıt.!lsmann, Paris 
~ ar dıı ... ft1 ·bı b-ğürü· •. ~~: -....ıar gı o • 
\ l> . 
ıu~ıin ne ekstra ekstra bir 
lar . ~lduğunu kefşettin ? 

~dllld clignemem, sattım gitti. 
'lı.!11, hınk hınk göğsüne l';:- Yine çenesi fora: 

27 senedir bu tUkk~-
1 'açı, bıyığı bunda ağırt. 
·~~al var, m&lcık var; ben 
~!ittıetelik vermem, kapım. 
~ tt lokmam. Malı görün. 
• ~ı lekesinde liraları sayıp 

cıı ttıa korum, Gün ola, har. 
, ~·~-~UtUn müşterilerim 
b "~ar, zadeganlardır; 

'· l>~erler, pavrikatorlar. 
'Utt.ı. rı, Londranın güzelim 
~ _;rnıı nereden buluor • 
tle llın der isen, saydığım 

'ttıcı~en, pavrikatorlardan 
l~ t arrnı çok.. Bakarsın, 

~11) dee memleketinden 
iterı ır; ilk vapurla, ilk çl. 

lo· e Yevropayı boylar .. ba
~ , 1

1 
bozulup iflas eder, ban. 

~tıt0~aktılar kaplar, meteli
~a.,,tik Uk hale gelir .. Bakar. 

l ~ \' asından yangın çıkar, 
ltoıt~ ~Ul olur, açlıktan ne. 
1 dU ağa başlar. Bunların 

~- tib~rler bana, satarlar 
{l:ııaı ~rbalarını.. Dü§?Ilez 
1~cı astır yavrum! .. 

lı, bunun fiyatı daha okkalıcana. 
dır! dan tutturduktnn sonra ağ. 
zınr yaya yaya dedi ki: 

- 14 beyaz mecidiye deeeeyim 
ve lakin ahbaplaştık. İki mecidi 
senin güzel hatrına, tatlı diline 
ikramım olsun; ı.rbaya verece -
ğini ver! .. 

Kısa keselim, buna da muta. 
bık kalındı. 

Corci göbeklinin sardığı, ağza 
gelecek yerini ayırıp ötesini ya. 
ladığı dolma gibi sigarayı tellen. 
diroi; çayı da içti. 

Dört kaşlı Ermeni gencinin ko. 
şa koşa getirdiği pantolonu giy. 
di. Eskilerini soluk bir (Are
velk) gazetesine sararlarken 24 
mecidiyeyi saydı. Koluna paket. 
le yeni pardesüsünü alıp (Orö
vuar) larla, (Sağlıcak) larla dük· 
kandan c;ıktı. 

·Bekçiler: 
- Çarşı kapanıyor .. Efendiler, 

ağalar, hanımlar çıkalım! diye 
bağırtıdala r. 

Corci Çadırcılar kapısından fır. 
ladı. Baktı ki daha ortalık aydın. 
lık; güneş bile batmamış ... Amnn 
kendini seyredecek bir ayna .. Ne 
gezer, etraf hep hırdavat, pılı 

pırtı; yaymacılar .. 
Kavaflara doğru dolu dizgin 

ne gidiş, tıpkı rahvan midilliler 
gibi... Makasçılardan Parmakka. 
pıya çıktı. 

Bir kuaför yok mu yarabbi? 

12.SO Program, 12,35 Tilrk müziği 
(K1Aslk program), Küme ses \ 'e saz 
heyeti, İdare eden: Mesut Cemil. 13.0Cı 

Memleket saat ayarı, ajans ve mete. 
oroloji haberleri. 13,15 Müzik (KUçUk 
orkestra • Şef: N ecip' Aşkın) . 

l - Louls Anccl • Karpıenslta la_ 
panyol e!ıtermezzosu, 2 - Villy RI • 
charrte • 1lkba harda bir çift aşık (U. 
vertür). 3 - Pe:ınatl Malvczzl • En. 
dUlils çiçekleri (İspanyol dansı ) , 4 -
Frederik Hippmann _ Ormanda bir 
cUce duruyor (halk §arkısı Uzerlnc 
vnrJyıısyonla.r). 5 - Vllly Rlchnrtz • 
KUçUk bale sUltl. 6 - H einrtch Mnnn. 
tred • Karmcnslta (Serenat), 7 -
Hane Malnzer _ Viyana polknsı, 8 -
Gretchanlnov _ Ninni, O - Vıılteı 

Noack _ Köy hlkAyeleri, 14,15 - 14,30 
Müzik ( Dans müziği • Pi.) 18,30 Prog 
r am, 18,35 Müzik (Şen oda mU:dği • 
lbrahlm özgür ve atc11 böcekleri},19,00 
Çocuk saati, 19.25 Türk müziği (Fa. 
sıl heyeti), 20,00 Memleket a:ıat aya_ 
rı, ajans ve meteoroloji haberler!, 20,10 
n~eli p!Aklar • R. 20,l~ Türk müziği 

(MU,terek ve solo tagannl). l - Ma. 
bur peşrev, 2 - Eyyubl Mehmet lıe. 
Yin _ Mahur bestesi • Ey göz11 ahu. 
3 - Latif ağanın _ mahur oarkısı • 
Tellt edebilsem feleği, 4 - Keman tak 
simi, 5 - Rctlk Fersanm • mahur §ar. 
kl _ Bir nc,ııo yarnt hasta gönül. 6 -
Rahmi beylıı _ mahur §arkıaı _ O gü_ 

!Un geçU güzellik çağı i - Rahmi lıe 
yin • mahur §arkı • ScrvU nazı ııoyret 
çıkmı§ oyuna. 8 - Dedenin _ mahur 
oarkı _ GönUI adh bUlbU!Um var. 9 -
Dedenin halk tUrkUsl~ • Alıverin bağ_ 
tamamı. 10 - Dedenin _ halk tUrk U_ 

ll--1k.Lkanı.ıı bir oltu:a. ""ar nu. 
21.00 MU&lk CRJyaaeU cumhur Ban. 
dosu _ şet: İhsan KUnçer) . l - B 

Leopold _ Marş. 2 - E . Reeves • A. 
!aska aşk şarkısı, 3 - F. Schmit • DL 
vertlmanto, 4 - E. Gulraud _ İran 
dansı. 15 - F. Llszt _ Aasso (Lamen_ 
to e trlon!o) Senfonik parça, 21,riO -
Anadolu ajansı (Spor scrvlsl), 22.00 
Müzik (Şan Resitali bayan Olga So_ 
mogyi tıırııtından). ı - Chopln _ Me. 
lodi, 2 - Chopln • ıs inci asır çoban 
prkısı, 3 - Strauss • Mavi Tuna, 4 -
Mascngnl _ "Cavalle ria Rustıcana., 

operasından sant'Jzzanın aryası 5 -
Rossini _ '•Sevilya berberi., opcrıısın _ 
dan roslne'ln aryası, 6 - Rossint • 
Macar halk şarkıları. 22.25 Müzik (caz 
bant _ Pi.) 22.45 • 23 Son ajans haber 
lerl ve yarınki progTllm. 

12-6-939 Pazartesi 
12,80 Program, 12.S:> Türk mUzlği, 

Pi. 13,00 Memleket saat ayan, ajans 
ve meteoroloji haberleri, 13,15 - l4 
Müzik (Karı§ık program • Pi. ) . 19.00 
Program, 19,00~ Müzik (B:r uvertUr • 
Pl.), 19,15 TUrk mUzlğl (Fn!ll heyeU) . 
20,00 Memleket saat ayarı, ajans ve 
meteoroloji haberleri, 20,ı:> Neşeli 

p!Aklar _ R., 20,200 Türk müziği (Ka. 
dın küme okuyucuları.) 

l - KUrdill hlcazlr&.r pe~rcvl, 2 -
Arif beyin _ Kürdlll hicazkn.r §arkı • 
sı • Kanlar döküyor, 3 - Ari! beyin _ 

ahtn'ankt manyetizma olmuş 
~ ~l': tl.Sı açamıyor, kımıldana. 
~~lt tleri lx,yuna elbisede .. 
1l't~ok, ekrnel bir kostUm .. 
~ ~~lordu. Pala.bıyık: 

Saç kestirecek, tra§ olacak değil, 
aynası için lazım ... Divanyoluna 
doğru dörtnaldayken karşı kaldı. 

· ~~ lrklı mı, puarlJkm 

rımda perükar dilkkinı. 
Kamış kalem parçalarile, ma

vi boncuklarla saçaklı kapı per. 
desinin iki yanında aynalar .. He. 

~urdlli hicazktı.r şarkısı • Sende acap 
U§şaka eziyet mi çoğaldı, 4 - Arif 
beyin • kürdill hJcazkAr §arkı • Gurup 
~tu güne§. 5 - Kemençe taksimi, 6 -
Divan _ ok gibi hublar beni yaydan 
yabana attılar 7 - Ri!ıı.t beyin kUr 
<llll hlco.zkar iarlu _ Bu oeb re~yı dıİ 
oldu. 8 - Rahmi be~in • kürdili hicaz. 
kt!.r §ıırkı • Mahmuru şevkim ruhum 
pUr ahsen. 9 - • kürdili hlcazkAr saz 
semaisi. 21.00 Konuşma (Koktorun sa_ 

ntıı, 21,1:> MUzik (BUyUk lılr vlrtu_ 
ozun pl&.kları), 21,45 musıkl konU§Illa. 
sı (Milli musıki}ere dalr l4 konu§ma _ 
Halil Bedll Yönetgcn), 22,00 Müzik 

(KüçUk orkestra • Şc!: Necip A§km) . 
ı - Gustav Lindner • Bagatello (Fan. 
tezi), 2 - Becthovcn • Menuet (sol 
majör), 3 - J . Brahma Macar dans 
!arı No. 5---6 4 - Tschaİkovıky _Gut: 
t eslz §arkı, 15 - J. Strauss _ Hltter 
Pumıın (Komik operasmm balesi), 

6 - Rlo Gebhardt Noktürno (Nin 
nl), 7 - Clemens S~hmalstlch Ku
pldon ve 5 kısnnlık aşk hlklyesİ, -

a) Yaklaşma, b) Aok valsi, c) Bil§. 
lıll§a, d) Gezinti, e) Kavgacılık ve ba_ 
rıoma, 23,00 Son ajans haberleri, zira_ 
at, esham tah\illt, kambiyo _ nukut 
borsası (fiyat), 23,20 Milzlk (Cazbant 
• Pi.), 23,515 • 24 Yarınki program, 

İSTANBUI. IIAT.K TİYATROSU 

Kenan Güh!r \'e nr. 
kadaşlorı BU GECE 

Kumkapı Nişancısı 
Kliip sinemasında 

yeni vodvil ve )ti. 
şel revüsü 

" 

ERTUGRUL SADt TEK 
Şehzadebnşı (TIJRA~) 

tiyarlrosundn bu gece 
Her yer 20, paradi 10, 

localar 100 
7' A B A 1'.' A K U V V E T 

3 prrde. Okuyucu AYSEL - --

i 
Ankara Tiyatrosu 
Bu ı::ece Kor:ıgüm , 

rlik 7.nferde 
JIAHUX ım~ı·r 

Curnıı rtcsl Mecidiye 
köy, p:ıznrtesl 

\"cdikule Pınar bahçesinde 

Motosiklet Çarptı 

Dün Osmanbeyde bir motosik. 
Jet kazası olmuştur. 

Taksim orta mektebi hademe. 
!erinden Ali Çakır caddeden ge • 
çerken arkasından büyük bir sü. 
ratle gelen bir motosiklet zaval • 
hya çarpmış ve vUcudunun muh. 
telif yerlerinden ağır surette ya. 
ralıyarak yere yıkmıştır. ~foto -
siklet şoförü kazadan sonra yine 
ayru süratle hadise yerinden fL 
rar etmiştir. Meçhul motosiklet 
li yakalanamamıştır. Yaralı Şişli 
hastanesine kaldırılmıştır. 

-',. 
'Q h~aj eevmemt 

llde 12 beY.U meeldiY.e. 
men o tarafa. atladı. Jimnastik kocası: Biraz Cla1ıa iğiUn ·ae parmak klannız h~ ol-

---- .(Devamı yar)~ mazsa P.aı:ntolonunuz kcmctinizq lwıdar. g_ekin.ı 
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Günün meseleleri ~""'--____ ._. __ ..... _._. ________________________ _____ 

ilkokul öğretmenleri meslekten 
niçin aynlıyor ? 

Birkaç öğretmen arasında anket 
Gazetemizin bir müddet evvel 1 Başka memleketlerdeki ilk ted • 

"llkokul öğretmenleri meslekten risat öğretmenlerinin aldıkları 
niçin ayrılıyor?,, mevzuu etrafın ma~ mikdarı bizim maaşları -
da neşrettiği makale, öğretmen - mızdan çok Ustlinıdür. Bu vaziyet 
ler arasında büyük bir alaka u - kat'§ısında öğretmeni mesleğe 
yandırdı. Günün en !azla konu - bağlamak için ilk alınacak ted ~ 
şulan kültür davaları arasına birin maaş vaziyetinin yükseltil. 
girdi. Maarif Vekili Hasan Ali mesi kadar tabü bir şey tasav .. 
Yücel ilk tedrisat öğretmenleri - vur edilemez. 
nin vaziyetlerile me~gul olmaya öGRETl'vlEN BAYAN 
başlamış ve tebliğler dergesinde HAYRUN~~SA DİYOR KI 
bu işe temas edilerek öğret • "- İlk tedrisat öğretmeninin 
menlerin meslekten ayrılmaları- en büyük dertlerinden biri de kı
nın arzu edilmediği, tecrUbeli dem zammıdır. Öğretmenin ça • 
muallimlerden daha fazla istifa. lışmasmı teşvik edecek, onda bu 
de edileceği bütUn öğretmenlere zevki arttıracak olan şey maaş 
tamim olunmuştur. yüksekliği olduğu kadar zammı • 

nk tedrisat öğretmenlerinin nı da .mun.tazam s~:te alabil • 
meslekten niçin ayrıldıklarını, mesidır. Bı~ zam ~o~du~ so~ ... 
ayrılmamak için ne gibi eerait ra ~nu alawbılmek ıçın_ vılA~et but 
ile çalışmak istediklerinJ, nelere çesı dar~ıgı dolayısı~~. bır sene 
ihtiyaçları olduğunu kendilerin - h~t~ ikı sene .~~l~gımi~ ~a • 
den dinlemek üzere birkaç öğret- kıdır. Halbuki uçuncu sene ıkınci 
mene baş vurarak aldığımız ce - b~r zammımız geliyor. Öğretn;-e • 
vapları srrasile yazıyoruz: oın kıdem zamlarının halledıl • 

öGRETMEN BAY FAHRİ ~es~ ~k tedrisat işlerinin en mil· 
!YOR Kt· hımıdır. Kıdem zammmm alm. 

D · ması böyle geç kaldığı zaman -
- nkokul öğretmeninin her • tarda. almak icap eden zamların 

seyden evvel istikbalinin temin da. geciktiği ve bir arkadaşın beg 
edilmesi Jhnndır. Sa.km bwıdan altı senede bir zam aldığı ekseri
tekatidiye meselesi anlaşılma.em! ya. vakidir. Bir öğretmen ya mu-
1stikbalden maksadım öğretmen· vaffak olmuştur, ya olamamı3 _ 
lere yükselme imklnları veril • tır. Olmadıysa. sebebini iyice a· 
mesidir. raştırmak lamndır. Yoksa verl-

İlk tedrisat öğretmeni öğret - lecek bir raporla onu bu haktan 
men okulu mezunudur. Okulu ta. mahrum etmek adilane bir i3 ol
maınladıktan sonra Maarif Ve - masa gerek ... ,, 
kfıletinin tayin edeceği bir vila· ÖÔRETMEN BAY AVNlYE 
yet emrine verilir, vazifeye baş- GÖRE: 
lar. ilk olarak eline geçen maaş ''- Maaş, kıdem zammı gibi 
52 liradır. Bunun vergisi kesil • sebeplerden önce öğretmenin 
dikten sonra ancak 42 lira ka - yüksek tahsile devam etmesi im. 
lır. 42 füa ile bu öğretmen, iyi kanları temin edilmelidir. Öğret
giyinmek, iyi yaşamak, okumak men okulunu ikmal eden bir ar
mesleki neşriyatı takip etmek, kadaş üniversitenin herhangi bir 
ev kirası vermek mecburiyeti fakültesine devam edemiyor. Ay. 
karşısındadır. Haydi bu mikdar rıca eline bir lise bakaloryası ge. 
bek~r olan ve ailesi olmıyan öğ- çirmek mecburiyetinde kalıyor. 
retmen için kafi gelsin diyelim. O halde öğretmen okullarmJ:Dı ta• 
Birkaç kişinin maişetini temin 
etmek mecburiyetinde olan kim
seleri ne yapalım? O zaman i§ 
büsbütün vahamet kespeder. !ş. 
te birinci dava! Öğretmenin iyi 
yaşaması için onu normal yaşa • 
yışlara göre bir maaşa sahip kıl
mak!.. öğretmenin hiç olmazsa 
ayda eline 70 - 80 lira geçmelidir. 

VAKiT kitabevi 
Dün ve yarın tercüme 

külliyatı 

No. 11-20 ikinci ıeri Kr. 
11 Gorio baba 100 

12 Deliliğin psikolojisi 50 
13 tlkbahar selleri 75 
14 Engerek dUğümU 60 
15 Rasin klilliyatı m 75 
16 Samimi Saadet 50 
17 İstatistik 30 
18 Çocuk dUşUrtenler 60 
19 İlim ve felsefe 30 
20 Mevcudu kalmadı I . 

limatnamelerini ve müfredat 
programlarını ona göre tadil et
meli ve öğretmen okulu mezunu
nun üniversiteye girebilmelerine 
imkfuı verilmelidir. Müfredat 
programına icap eden dersler ko. 
n.a.rak lise mezunu ayarına getir
melidir. Şüphesiz başka memu .. 
riyetlere geçtiği takdirde lise me 
zunu muamelesi öğretmen okulu 
mezunlarına yapılıyor. Yalnız bu 
iş memuriyete münhasır kalıyor. 
Üniversite ve yüksek tahsil mü. 
esseselerinin kapıları kapalı bu· 
lunuyor. 

Bence öğretmen okulu mem • 
nu da yüksek okulda okumalr, 
kUltürünU yükseltmeli ve ilk te<J .. 
risatta kalabilmesi için imkln • 
lar temin edilmelidir.,, 
öGRiı."TI'.1EN BAHA DİYOR Ki 
"- İlk tedrisat öğretmeninin 

yükselme imk!nları pek mahdut 
tur. Ancak başöğretmen olabilir. 
Halbuki her meslekte olduğu gi· 
bi ilk tedrisat öğretmeni de imtf .. 
hanla veyahut tecrübe ile ilk ted 
risat müfettişi, maarif mUdUıii 

ve orta tedrisat müesseselerinde 
ders verebilecek öğretmenler ha-

630 line gelmelidir. O halde öğret • 
Bu ııerin.Jn fiatı S.30 kuru.otur. menlik kanunu bu esasla.n. göre 

Hepsini alanlara yüzde 20 iakon. hazırlanmalıdır. Bu esaslara gö· 
to yapılır. Kalan f.2f kunııun re hazırlanacak kanunlar öğret -
1,24 kurugu peısin alınarak mUte- meni mesleğe bağlayacak, ~ını 

bakiai ayda birer Ura &denmek ıamanda mesleğe g~klerlri il&· 

Uzere tıg ~ )allamr, "' "· Y.18J'!ll i!aı idtn:eealthrj ·' · -



İ'Mler!iiıhçenln 31 inci seneidevrirJe31 mlınasebetüe tertip edilen (lünkfl bayramaa; tem8t1i bayrak çekme merasimi, nutuk slSylenirken ve büste çelenk konurken 

Fenerbahçe klübünün otuz birinci yıl 
dönümü dün büyük merasimle kutlulandJ 

Fcncrbahçe spor klübünün otuz mıılar, bu mesut günlerinin arzu bir yer bulunmaaını temin etmiı- kadınlar balkonlan, tribünleri sÜL yircilerden hiç de apğı olmıyan çenin çelengi bunu takibell ııll 
birinci yıl dönümü diln Kadıkö- edilen şekilde kutlamak için çalıı- ti. Merasim saati geldiği zaman lüyordu. bayanlann rengarenk tık elbisele- latasarayın çelengile Sül 
yürı.deki atadlannda kutlandı, mağa başlamıılardı. artık sahanın dört bir tarafı da İntizam çok mükemmel bir ıe- ri son moda ıapkalan gözü alıyor. klübünün yolladığı bUkft 

Otuz bir sene zarfmda memle. Bu anda artık: büyük gün ta- dolm • .!l..ıı• S . . d d" hak kilde temin edilmit olduğu için Göze hoı görünen ve gönlü a- yordu. 
U:ır 11Ut. eyırcı a e ı mu - . ,ı 

ket ıporuna sayısız hizmetler et- mamlanmıı olmakla, kendilerinin herkes rahatça hareket ediyor ve çan bır hava içinde merasim saa- Çelenklerden sonra F~ 
kak on iki bini mütecaviz idi. si ve emsalaiz hatıralar bırakımı bu gayretlerinde hakkiyle muvaf· yüzler cülüyor .• Tribünlere bakıl- ti sabırsızlrkla bekleniyordu. klübü müessisleri, idare 

olan bu güzide. klü~üziln dün fak oldukl~ı sö>:ler, keridilerbi Balkonda müstesna zevat göze dığı zaman güzel bir çiçek tarlası Saat tam on üçte merasime baş- za!arı, diğer klüp ~ · bol 
kutlanan ıeneıdevnycei yalnız. can.dan tebnk ederım. çarpıyor. Çok tık giyinmiı güzel gibi.. Miktar itibariyle erkek ıe. landı. Bandonun çaldığı bir yürü- daha sonra da birincı fut 
ca otuz bir senelik gayretin mah- Dün sabah daha erken saatler. yüı havasiyle en önde Fenerbah. (Devamı B 
sulünü göstermiyor, aynı nman- elen itibaren phada intizam ve in
da memleket sporuna çok müsbct zibatı temin için klüp idarecileri 
vaatlerde bulunuyordu. ile zabıta birlikte çalışmağa baş-

Dün gördüğümüz intizam, faa. Jamış, merasimin herkes tarafm
liyet, canlılık, bir tek kelime ile dn serbestçe aeyredilebilmesi mürn 
olgun bir varlık arzediyordu. B!l· kün lCıhnmııtı.. Bu yıl dönümü 
güne kadar emin olduğumuz bu münasebetiyle Fenerbahçe klübü
varhlrn istikbale, muvaffakiycte nün büyük masraflara katlanarak 
kanat a~mı§ clduğunu da görerek memleketimize ilk .ıefa olarak bir 
göğıUmüz baJriı bir iftiharla ka· İngiliz takımı getirmesi bu büyük 
bardı. güne aynca bir ehemmiyet veri-

Otuz birinci senci !devriyelerini yordu. 
kutlamak hususunda titiz bir iti.- Daha Bite alma4an meraklılar 
na ile hazırlanım§ olan Fcnerbab- :'taclrk8ye akın ettnI~, !ahayt t1ol. 
çcliier, bu büyük günlerinde oaha durmağa bqlamt§tf. Fiyatların 
Kbahtan güzel sahalarma.,toıı!an- tedricen artmau her keseye ıöre 

llk l Karışık t .. akı~ .. ıar - ~ ~ - --------------
Şişli, Perayı 2 - O yendi 

Siyah Kırmızılılar Sülegmanigeden üç kişi almış, 
· Pera ise lstanbulspordan takviye edilmemişti 

Mllll küme puva n catveıı 
Takımlar: Oyun Galip Bera. Mağ. Attığı Yediği Puvan 

!uıkaragücü 13 8 1 4 31 19 30 

nemirspor 11 8 1 2 31 14 14 
C'ınlatasaray 11 8 3 31 21 26 
1•'cnerbahçe 11 6 1 4 26 18 24 
reşiktaş 10 5 1 4 24 13 21 
Vefa 12 3 2 ·7 28 32 20 

Doğanspor 12 3 1 s 12 37 19 

Bflfl'rcilerden Mr M§9 Ateşspor 11 ı 1 9 8 31 H 

Fenerbahçe - Kurtuluş 
Atletizm müsabaka/art 

DUnktı bayramda tekaütler 
maçından evvel ve sonra Fener 
ve Kurtuluş klUpleri arasında 

yapılan atletizm müsabakaları 
büyük bir heyecan içinde takip 
edildi. Çok ~Uzel ve muntazam 
bir "9kllde yapılan yarı•larda 

alınan teknik neticeler şunlar • 
dır: 

Ytız metre: 
Birinci: Atlneas (Kurtuluş) 

11,5.10 
İkinci: Cihat Fenerbahçe. 
'Oçnnctı: Neriman Fenerbah-

çe. 
800 metre: 
Birinci: Rıza Maksut ( Fcner

bahçe) 2 dakika 2 saniye. 
ikinci: Vlaıdmlr (Kurtuluş). 

'O~UncU: Adro (Kurtuluş). 

400 metre: 
Birinci: Firuzan 

çe) 55,1.5. 
İkinci: Ali (Kurtuluş) 
200 metre: 
Birinci: Flruzan (Fell' 

ce) u . .ı~o. 

4 dakika 29 saniye. 
ücUncU: Abdullah < 

bahçe). 
4X100 bayrak yarışı: 
Birinci: Fenerbahee 

46 saniye 4-10. J. 
İkinci: Kurtuluş taıcıııa 
Pu van itibarile Fel11 

39 puvan, Kurtuluş 22 
kazandı. 

A 



Dünkü futbol maçınaan iki göril n~ Cihaaın g'ikel bir 7Curmrışı ve 'il' ener ka1e8fnin atlattığı tehli 'keleraen biri 

F enerbahçe dün . lngilizlere mağlUp oldu 
Misafir takım - iki gün evvel yazdığımız gibi - fevkalade değ i ldi 

Ayakta top tutmıyan ve seri oynıyan bu " onbir ,, şuursuz bir maç yapan Sarılacivertlilere iki gol atabildi 
Maç nasıl oynandı? Müsabakanın tenkidi 

~llıı yazı müsabaka esnasında 
tdihnit tir). 

~"tlrn saat beşi on beş geçiyor. 
~dan hakem Kemal Halim ile 
'-ıı inenler Şazi Tezcan ve Ad. 
~ ~kın göründü. Arkalarından 
llGıı lııısafir takım çıkıp tribün ö-
lliı deki taç çizgisi üzerinde dizil
'tr er "c kafile reislerinin taşı.clığı 

rı ı.. 011 Atatürk büstüne merasimle 
"Vlluldu 

&· • 
1-t ıraz sonra Fenerliler de alkı§-
t.la lrasında ortaya gelerek halkı 
~ladılar. 

ş) 
St~elc Uzun sürmiyen resimlerin 
'oıır ıncsi ve maliim merasimden 
~· bizimkiler "Sağ ol,. lariyle 
~. ırJcr ıcle "Hip, Hip Hura,, la
~ bühir.luini 5e13.mladılar. 

'1tr ~t beşi yirmi üç geçe bütün 
<'-ot' ' aıırıı sona ermişti. Bir dakika 

~ llıcrhum Reşat için sükut edil
~,. en sonra oyuna Fenerlil;rin 
licu · ~ ınıyle başlandı. Merkez mua. 
~ lıccati, ortadan yapılan hücum 
~tta sona erdi. 
3 Uncü dakika, ortadan sola ge
~ topu ıolaçıklan güzel bir sü· 
~~ t~ sonra kaleye sıkı çekti ise-

dircğin yanından avut oldu. 
~Uıabaka yerden paslı ve çok 
leaı 0Ynanıyor. Misafir takım bek. 
ıı_ en hlkimiyeti de beşinci daki-

dan sonra tesis etti. 
~ uncu dakika: Sağiçleri güzel 
~linglerle kaleye kadar gittiği 
-. ayağından açtı, Cihat yetişti 

kurtuldu. 
l3 Uncu dakika: Fenerliler ilk 

gol fırsatını yakaladı

llelihlo Rebiinin milıterck 
:-'llllla:rmda Rebiinin ara kapısını 

kaleye kadar sürdükten 
kalecinin eline bıraktı. 

15 inci dakika: Fenerin kaçır. 
bu fırsattan iki dakika sonra 

iL... !ngilizler aynı tekilde bir po
~~O!ıa girdiler, merkez muha· 

rinin ııkı vuramadığı topu 
büy~ ·bir muvaffakiyetlc 
etti. Oyun Fenerin havadan, 
lerin ide yerden oyuniyle 

tinden hiç bir gey kaybetme. 
devam ediyor: 

18 inci dakika: Sağdan yapılan 
Pener hücumunda Melih of

d '\'aziyette hem de bir hayli 
olduğu halde topa kavuştu. 

Sok baıit vaziyette de kaleyi 

tutturmağa muvaffak olamadı. At
tığı şüt uzun oldu. 

Biran sonra sağdan ortalanan 
topu İngiliz soliçi kafa ile Cihadın 
üstünden kaleye attı. Top içeri gi. 
rerken Yaşar yetişti ve Fener ka
lesi muhakkak bir golden kurtul· 
mu§ oldu. 

20 inci dakikada: Bu dakikadan 
sonra - oyunun başındanberi de. 
vam eden süratten - yorulan Fe
nerliler, üstünlüğü tamamen ra
kiplerine bıraktılar. Misafir takım 
müdafileri bile sahanın ortasına 

yerleşmit bir halde oynuyorlar. 
35 inci dakika: Esat çıktı. Ye. 

rine Angelidi• girdi. Oyun ilk he
yecanını kaybetmiş bir halde , •. 

topu ıoliçleri sıkı bir tiltle Fener DUn ilk def& olarak bir lngi. mm ancak bu kadar randunan 1 lar .• KaleY.e geri pasları ve Al 
kalesinin alt ıol zaviyesine gön. liz takmımı seyrettik. Bu futbol verebileceğini de kaydetmiştik. muavinle~ müthiş taca atış. 
derdi. Cihat, uçarak yaptığı güzel üstatlarmı seyretmek için hafta.. Hakemin düdüğü ile beraber lan nazarı dikkate çarpıyor .• 
bir plonjonla bu muhakkak lardanberi hamlandık, dünkü Fenerlilerin canlı bir oyuna baş. Misafir forvet battı topu a.ya. 
gole mani oldu ve uzun uzun al- günü iple çektik ve maatteessüf ladıklarını gördük. Sağaçıklarile ğmda tutmuyor, tutsa bile bu d& 
kışlandı. Bu alkışa misafir oyun- arzu ettiğimiz intibaları elde e. oynuyorlar .. Oyun gayet seri. Fe- çok seri bir şekilde kaleye hü • 
cuJar da ittirak ettiler. demedik, maamafih hafta için • nerlilerin canlı oyunları, İngiliz. cum. etmek için oluyor .. lki içle.. 

(Devamı B incile) deki yazılarımızda misafir takı. !erin oyununu bozuyor. Maama _ ri topla birlikte çok seri hücum. 

:... -... 

r .... 

fih beşinci dakikadan itibaren lar yapıyorlar, uzun boylu mer. 
kendilerini topladılar. Fenerin to. kez muhacimleri de içler vasıta. 
pu muttasıl havaya kaldrrmala _ sile yerden kısa paslarla oynuyor, 
rına mukabil lngilizler yerde~ Fenerbahçelilerin hUcumlan 
kısa paslarla oynuyorlar. Fene _ gelişigüzel.. Fikretin mükemmel 
rin oyunu seri fakat hesapsız. bir şekilde marke edilmiş olma -
Misafirlerin merkezden ve isa • sr, Rebiinin korkak oyunu ve 
betli paslarla ilerlediklerini gö • Melihin hiçbir şey ifade etmiyen 
rilyoruz. ortada dolaşması ve iki güzel 

~;!aa;;=.~w;:. hakimire. _u· ... ~~~ 

İngiliz takmımm Fener taliı _ fırsatı dışarıya atması Fener. hU. 
mı hakkında iyi malümat almı§ cum hattmr sıfıra indiriyor .• 
414uia cörilltlyor •• Fikreti mar. Buna rağmen canla. başla:~ 
ke etmek için sağ muavin ba • lıyorlar .. Topu ayaklarında fazTa 3 7 inci dakika: Sağdan gelen 

~ tutmaları çok seri oynıyan lngL 
lizlerin karşısında muvaffak ola. 
mamalarına sebebiyet veriyor •• 

Misafir takım birinci devreile 
tam yirmi dakika Fener yarım 
sahasından ayrılmamasına rağ • 
me1' müdafaanın fedakar ve biL 
hassa Cihadın emsalsiz oyunu-.. 
yesinde netice alamadı. 

İkinci devrede Fener daha. ~ 
h oynamağa başladı, misafirler 
mutat yerden oyunlarını tatbilC 
ediyorlar, maamafih Fenerin d~ 
ha tehlikeli olduğuna şahit olu 111 

Misafir lngüiz futbolcüleri maçtan eooeZ Fenerlilerle birarada ve 

Milli Küme müsabakası 
onlann "Onbiri" 

• yoruz. İngilizler çok seri dirip • 
ling yapıyorlar, top tutmalarI ve 
paslannm hedefi bulması mü • 
kemmel.. 1 şından ayrılmıyor. Sağiçleri ta. 

mamen geri oynıyarak ikinci sağ 
haf vaziyetinde, çok seri bir o. 
yuncu olan soliçleri de ikinci mer 
kez muavin vaziyetinde .. İngiliz. 
!erin bir zamanlar bizim de has
tası olduğumuz W sistemi oyna. 
dıkları görülüyor. 10 cu dakika. 
da bi?.e bir sistem göstermeğe 
başladılar. Takım lan hasım ka -
lesine yerleşince yan muavinleri 
geri kalıyor, miidafiler ileri çıkı. 
yorlar, patti. bir ara mildafileri 
kaleye güt çektiler. 

- - - - - -
Galatasaray 

Dün Doğansporu 4 -O yenerek 
lzmfrden iki galibiyetle dönüyor 
lzmir, 11 (Hususi) - Cumar- yuucuların enerjik talışmaları. yaptı. ~ bah . ar· l . 

tcsl gUnU yapılan maçfa Ateş na cidden yUksek bir maç çıka- Bu sene lzmirdeki her iki ma. enkerab lçede mısk ır derm oyu • 
t nunu u ere yer en oyna -

takımını 7 - 2 mağlöp eden Ga. ran Galatasaraylılar her iki dev çı da kazanan ycgAne stanbul v başl d y· ar· takım Us 
. 1 1 b maga a ı. ıs ır . 

latasaraylılar, bugUn (dün) de rede ıklşer ıgol atarak oyunu ekipl Galatasaray ı ar ugUn t •• b" klıı.- .. t . un ır aa oyunu gos eremıyor. 
şehrimizdeki milli kümenin i - 4 - O gallblyetıerlle bitirdiler. bura.dan hareket ederek pazar - An k b··ı·· 1 •• t ca u un oyuncu an vucu 
kinci deplasman mUsabakasını Galatasarayın bu sayılarını tesl akşamı saat dokuzda 1stan· k b.1. ti . • k 11 k .. 1 a ı ıye erını u anara guze 
Doğansporla yaptı. lzmlrll o • SalAhatUn, Cemil ve Budurl bulda olacaklardır. denebilecek bir futbol OY,nUY.Or • 

·Fakat golden sonra her ild 
takımda bir değişiklik oldu. Fe. 
nerliler Fikreti içte oynatmakla 
müsbet bir harekete b'aşlamış -
ken, İngilizler de Uç muhacim, 
dört muavin ve üç müdafi oyna_ 
mağa başladılar ve sistemlerini 
değiştirerek havadan uzun pas. 
larla oynamağa başladılar. 

Basrinin de girmesile canla • 
nan muhacim hattında Melih de 
biraz faaliyet göstermeğe başla. • 
dı. Misafir taknn kalesi tehlike. 
lçr geçiriyor. 

Fakat pek az hücum eden tn.. 
gilizlerin her hücumu zor defe • 
diliyor, çünlru topu katiyen ayak 
larmda tutmuyor ve çok ileri oy
nuıorlar, nitekim ikinci goll~ 

{.Devamı 8 laclle')j 
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Gaf enko Ankarada İngiliz Kralı 
Nevyorkta 

ı•·--- Heyecanh Zabıta Romam --.-.1 

s.o.s (B~tarafs 1 incide) 
çecJ, Hariciye birine! daire ret.sı vekili 
Scd:\t Zeki Ora, Ankara emniyet di. 
rch'Uırü Şlnnal, merkez komutam AI. 
bay Demir Ali tarafından k&J'§ılan. 

mı~lardtr. 

lkl dost memleket Hariciye Vekille. 
r1 ve reflkalarmm karıJılB§malan çok 
samımı olmu§ ve iki taraf refakat ve 
maıyctıerlndeki zevatı birbirlerine tak. 
dlm eylemişlerdir. 

Baynn SarııCoğlu Ue Bayan Stoyka 
tarafından Bayan Gafenkoya muhte. 
ıem bir buket verllmi§ur. 

:Muhterem misafirimize, Rumen ve 
Türlt milli renkleri ile süslcmnl§ bu. 
ıunan gar peronunda yer a.Imıo bulu_ 
nan bir ihUram kıtaat remıl selCunı ifa 
~ylcmlş ve muzlka Rumen ve Türk 
Mllll mar§larmı çalmıştır, 

Bay Gatenko, yanında Hariciye Ve. 
ltlllmlz Ş'Ukrü Sarnçoğlu olduğu halde 
ihtiram ltıtasını te!U3 etmiş ve lstas.. 
yonun içini dolduran kalabalık bir 
halk snmlml tczahUraUa dost mlsatl. 
rimlzl scltımlnml§tır. 

Mlsaflrlcrlmlz istasyondan ikametle
rine husust dnireler tahsis edilmiş bu.. 
ıunıuı Ankarapalas oteline gelmek u_ 
zere otomobillere bindikleri zamnn is. 
tnsyon meydanmda. biriltml;t olan halle 
da aynı teznhüratta bulunmu§lardır. 

llk otomobilde B. Gn!enko ile Ha.. 
riciye Vckilhnlz, ikinci otomobilde de 
:Sayan Gafcnko Ue Bayan Sarıı.çoğlu 
ve diğer otomoblllerde Rumen Harici. 
yo Veklllnln rc!akatindo bulunan ve 
:tstildıslc lşUrtık eden zevat yer almış 
bulunuyorlardı. 

Istasyondan itibaren Ulus meydanı
na kadar ba.stan b:ı§a Rumen ve Türk 
bayraltlarlyle sUslenml§ bulunan i.sta.8-
yon caddesinden geçerek Ankarapalaa. 
ıaa. gelinceye kadar yol Uzertnde yer, 
yer toplannu§ bulunan halk, Rumen 
Haı1clyc Nazınnı ve bayanını a.lkı§la. 
mı11 ve bUyUk mlsafirlcriınlz bu samL 
mı dostluk hnvası içinde otellerine 
gclm~lcrdlr. 

horict mfinnsebetlerinin sevk ve ldo
resinde Bolkon de\·letlcrinln müştc -
rek direktifini teşkil eylemiştir. 

Sulh icin vilcudn getirilen, sulh ı. 
cinde inkişaf eden "·e sulh getiren 
Balkon Antantı en mlikemmel 
bir sulh Aleti vozlreslnl görmüştür 
ve hAdlselerin teakübü her ne olur. 
sa olsun en miikeınmel bir sulh a -
Jeti kolacaklır. 

Türkiye ile Romanyayı blribirinl' 
ba~layon rabıtaların bu tarzda telilk 
kisi, Balkon de\'letlerinin her birı 
için en hakiki iradesini, horicl !Iİ)D
setin mu\'afCakiyeli fçin en esaslı 
unsuru teşkil eden kuv\'ctll bir dıı

hill teşkilaıto bulmoktadır. 
Bay Nazır, işte bu unsuru, Roman 

yn, bfitün milletin kendi büyilk hfi· 
kümdarı etrafında birleşmesinde 
bulmağa muvaHak olmuştur. Dük -
reşten horcketiniı.in arHeslncle, mil-
11 organizasyonun kot! bir mcrhole • 
sinin küşadında hulumlunuz ve ycııi 
Romanya parlfımcntosu kun-et)i, 
müıtehiıl ve kendi~ine diişen vazife· 
leri mfıdrik liir memleket in harici 
siyıısetini mesut cümlelerle !zah ey
lediniz. 

Bay Nazır, 
Sıkı bir azimle Avrupanın en ka -

rışık bir kılosını teskin etmiş olaıı 
Balkan devletleri, kanlı htıdiselerin 
karı,ıklık \'e k5bus de,·relerinin acı. 
sını birçoklarından daha i:ri hisset · 
mektedir. Du devletler, tehlikelere 
büyük bir cesaretle karşı koymayı 

bildiklerinden dolayıdır ki gerek 
kendileri gerek lıülün dünya için 
sulha ozimkar lıir suretle bağlı lıuluıı 
maktadır. 

mesine gayret ederek, anlaşma, 
uzlaşma ve bitaraflık eoınf yeti 
dahilinde yapmağa azmeylemi§ 
bulunuyoruz. Fakat biz, gerek 
biz.im için gerek diğerleri için bu 
derece faydalı olan vazifemizi, 
ancak arazimizin emniyetini ve 
milli istiklalimize hürmeti milte. 
yakkız bir surete temin etmekle 
ifa edebiliriz. Bizim için her şey
den daha ziyade aziz ola.n bu 
mülkler, esasen, coğrafi vaziyeti. 
miz dolayısile de yüksek enter • 
nasyonal bir menfaat irae et • 
mektedir. 

Nevyork, 11 (A.A.) - Iııgiltere 

Kral ve Krallçesi aaat ı::. de Battery 

Parka' gelmJ§lerdir. lngilizceden Çevıren : H. MUNlR 
Nevyork, l~ (A.A,) - Iııgiltere Kral 

ve Kraliçesi saat 12,SO da Enternaayo • .__________ 1 3 
.., - -nal Sergiyi gezmlııUr. IngUlz hUkUm.. 

darlarının muva.salltmda 21 pare top - Saçmahy.orau,;. Eğer deniz. 
atılmıştır. ler hakkında en ufak mal6matın 

============== varaa, tngiltereye sürüklenmesint 
rek ref ikamın ve gerek §ahsan imkin olmadığını ~örilrailnüz ... 
benim, TUrkiye cumhuriyeti mer. 'Fakat bu ne? .. 

kezinde bulu~aktan ne derece Lessinger bu esnada gazetede 

memnu~l ol~ugumb~tUnvTUe. BkayhanU bir yazı görmü§tÜ. Yazı ~öyleydi. 
Saraçog u, sız ve u r • 
kt'imeti tarafından bir.e karşı gös "Cenup aahilil'l'de elmaslar bu-

terilen hüsnü kabulden ne derece, lundu !,. 

la: olduğunu söylemekle beraber, 
hfidisenin esrarını aydınlatrnd.0 
yarayacak bir fikir ileri &tirerııı· 

yorlardı. 

Bunlar, henüz yüzük veya küpt 
y~;ılmamış birtakım taşlar idi 1'1• 
ıncak stok halinde klymetli tat 
ti "reti yapanların nezdinde ola
-:aktı. Bununla beraber, şiıT.ıdiye 
"-:ad:ır hiç bir mücevher tacirinitlı mütehassis bulunduğumuzu air.e Bunu i§iten Serpolet derhal ye 

Bay vekil, bildirmek isterim. Sizlere, hepi. rinden fırlayarak muzafferiyetle 

Komşu milletler arasında bir nize derin surette meydunu tük- haykırdı: 

ıu kadar külliyetli miktarda elrıı~; 
: bir sahiL:Ie kaybetmesi tesadU 

sulh birlik ve kardeQ iş birlig~ine ' - Nas l? Ben sana söylemedim "' ranız. 
·~ bir hadise değildi. 

alet olan, hiç kimseye karşı mü. Her adımda Kemal AtatilrkUn mi? Bu elmaslarla, Çarli . .in öıurnil 
hetıÜ1 teveccih bulunmıyan ve hiç bir hatırası göri.ilen, feyiz ve kuvvet Gazetenin yazdığına göre, sa a .ındaki münasebet de 

Balkan milletini hariçte tutmı - ler dolu bu ~ehirdc. Büyük Başa. lıilde oynayan bir kız çocuğu kum ı ·=~;fedilememi~ti. . 
yan Balkan Antantının sulha ve rıcınm hatırası önünde hürmet • l"'ra gömülU üç tane parlak ta~ Fakat her halde bu iki hadısc 
Avrupa muvazenesine lüzumlu le eğilirim. görmüş. Hoşuna gitmiş. Annesine ')irbiriyle münasebettardı. l{:ı.çsrı 
olduğunu müdrik bulunuyoruz. Ve onun büyük eserinin liya _ göı.termiş. Annesi de kocasına gös "Tiahküm bir ele geçcbilsey.di... • 
lşte bundan dolayıdır ki, niyet • katli ve asil deva.mcıaına karşı termiş. kocası, bu taşların bir kıy. l\~üfettiş Karter elinc!en gele!ll 
lerin ve sulhsever idealini bu de. derin hürmet hissiyatımı ifade 1 met ifade ettiğini sezerek kuyum , .. pıyordu. 
rece sarih cümlelerle tebarüı et. ederek, kadehimi ekselans Tür _ 1 cuya götürmüş; neticede bu ta~la .Ciğer taraftan Lessinger de tı~· 
tirdiğiniz bu antanlın faydalılı - kiye Reisicumhurunun sıhhatine, 1 rın gayet güzel surette kesilmı~ C: • ile olan alakasını l:aybettn1

• 

ğıru ve ehemmiyetini, Elen ve memleketimin sadık dostu Tür -1 bırinci sınıf elmas oMuğu anlaşıl- · .ı. Kumsalda üç elmas parç~· 
Yugoslav dosUarımızla dürüst it. kiyenin şan ve refahına, ve aziz nuş. Jı bulunması karşısında hayret ~~ 
tihat halinde, her tUrlü şeraitte, dostum B. vekil, sizin ve muh. ı Gazete bu taşların büyük bir :: .deydi. Acaba b- bir tesad'.

1 

teyide ve ispata karar venni • terem refikanız Bayan Saraçoğ. k;.yaya yakın bulunduğuna ve o er ·· miy.di? Yoksa denize a • . ,. 
şizdir. lunun sıhhatlerinize kaldırıyo .1 kayanın önünde de Çar linin ce5e. :arı elma! dolu bira şi§esi ha kilcıl' 

Aziz dostum Bay vekil, rum. di yatmakta olduğuna şayanı dik. te:: bu sahile mi vurmuştu. 
_s_o_·z_le_r_i_m_t_b_it_irm __ ed_e_n_e_vv_e_I,_g;_e_.~_B_a_l_k_an_an_tan __ t_ın_a_i_çi..:.y_o_r_wn_._ kat bir nokta olarak i§aret etmek- Fakat niçin üç e!mas? ötd:il'' 

Fenerbahçe İngilizlere mağlOp oldu 
Müsabakanın Maç nasll oynandı? 

tt.n geri kalmıyordu. ne olmustu? 

l b 1 k b b P • .. b 1 J • r t1e Elmas arı u an ızın a ası ~ :-ıunasc et e ..cssınge 

namuskar bir adamdı. O sebeple, cenup sahiline gitmiş ve elıtı~: 
elmasları pclise teslim etmişti. bı:lmak sevdasına kapılı:.n kafı • 

Polis, derhal sahilde arnştırma. arasına katılmıştı. 

tenkidi .. (B~ t~rafı 7 ncide) ğa başladı. Çünkü üç elmasın bu. 

Resmi Ziyaretler 
B. Gafcnko, öğleden evvel Hariciye 

Vckill ŞUkrü ~araçoğlu, Ba§vekll Dr. 
Re.:ik Saydam, BllyUk Millet Meclisi 
Reisi Abdlllluı.l1k Rcndayı ziyaret et. 
mi§ ve bu ziyaretler inde edllml§tlr. 
Bayan Gafenko da Bnyan Saraçoğlu. 
nu ziyaret ctml§ ve bu ziyaret iade 
edilmiştir. Bay ve Bayan Gafenko dğ. 
le yemeğini Romanya büyUk elçUlğ!n_ 
de hwrust olarak yemlylerdir. 

Dünya yüzünde hükilm süren cmni 
yetsizlik orla~ındo, bizler, beş sene 
evnl bizi toplayan aynı idealin et • 
rafında birleşmi' bulunuyoruz. Dıı 
birlik, bütün AYrupa icin mühim biı 
sulh unsurudur ve hundan böyle de 
milletlerimizin Ye bizler gibi ayııı 
mukaddes davaya bağlı bulunan her 
kesin en büyilk ncrine olarak mü • 
him bir sulh unsuru knlacaktır. 1 

Musabakarun ılk devresi, son lunduğu yerde daha başka elmas. 
dakikalarda merkez muhacim ve J !arın da bulunacağına kankliler. 
soliçin tutulmaz iki sıkı şütil idi. B h d' . 1 d · · 

Arama hareketi sona erdi. J31l 
maks:ıtla sahile gelmeği itiyat cJi 
nen ahali de, zabıtanın çekiltn,.• 
• d - .. ol· 

Atatürk Kabrine Çelenk 
Gafcnko, bugtin sant 16 da maiyet. 

lerl crkD.nı ve Romanyanm Ankara 
bUyUk elçist B. Stoyka ile Rumen maL 
buat mUmessUlerl olduğu halde Etno. 
grafyn mUzes1nc giderek Edebl Şef 
AtatUrkUn muvakkat knbrlne bir ~e
lcnk koyınu_otur. Bu tAZ1m zlyareU cıı.. 

nıısmda Ankara emniyet direktörü Şi. 
na.si ve blr polls lhUram mnlreze.si de 
hazır bulumn~ur. 

Gafcnko, ve bayanı bu~ u.at ı 7 
ye doğru Hipodroma gelmişler ve ora. 
da hazır bulunmakta olan Ba§vekll 
Doktor Refik Saydam. Hariciye VekL 
11 ŞUkrU Saraçoğlu, Ziraat Veklll :Muh_ 

Aziz dostum, 
Büyük dost ,.e milıtcfik memlekc. 

tin hariciye nazırının Ankarayı ziya· 
ret!, Romanyanın harici sl:rascliııio 
şerıiği vazifesi ile llalknn Antantı 
kon5eyinin bu seneki rcisli~ini şah
sınızda hirleştirdi!liniz bir zamıınıl11 
vukun gelmekleıllr. 

Bu Jki yüksek vuırın, ıınzıerlmıl · 
k:ılplen selen samirnl bir doslluğuıı 
hürmetkAr ifade~ini bulmanızı rica 
ederiın. 

Kadehimi, Majeste Kral lkincl Kn 
rolfın sıhhatine, dost ve miillcfik 
Romnn:ranın şen ve refahına kaldı. 
rır ve otlz nozırım, sizin ve Anka • 
rada bulunmıısı ziyaretinizin bizdl' 
bıra1'tıAı minneıtıırlığı nrttır:ın Da -
yan Gafenkonun sıhhatinize içlyo • 
rum. 

Balkon Antantına ve Türkiye ile 
Romanyayı blriblrlne baAlayan hfi • 
yük dostluğa içiyorum. 

Gafenko'nun Cevabı 
Us Erkmen lle birlikte at yart§larmı .Muhterem misafirimiz, hu nutka 
takip eylemlıılcrdlr. aşağıdaki sözlerle mııkalıele eyle · 

B. Gafenko ve bayanmm Hlpodro. miştir: 
ma gell§I burndo. bulunmıı.kta olan ka. Ilay Yeki!, 
labalık bir halk tarafından •Urckll al. Sözleriniz beni derin surette mü -
ln§larlıı knrvtlanmıştır. tehnssis etli. Bu sözleriniz, asil ,.c 

Misafirler Şerefine hararetli kelimelerle, ittifakımızın 
Ziyafet lemclinl teşkil eden ,.e bu ittifakı 

Ankara, 11 (A.A. ) - Hariciye Ve. kuvvelli \'e 'canlı bir balj haline ge. 
kili ŞUkrU Saraçoğlu ve refikası, bu tiren his, her türlü imtihanı nnmır. 
ak§am Ankarapalnata dost ve mUtte. fakıyetlc geçirmi, sadık bir doslluğu 
fik Romnnyıuım muhterem Ho.riclyc ifade eylemektedir. 
:nazın Ekael!Uı.s Gn!cnko ve refikası Du dostluk, millellerlmlzi ayrılmaz 
cıeı·cflne blr ziyafet vermJşUr. Bu zı_ bir larzdıı biribiriııe baljlnrnnktadır. 
yafette bazı vekiller, hariciye ve Ro- nu dostluk, hükômellerimlzi biribiri· 
mMyn. bUyUk clclllğl erktınr, Balkan ne r:ıpteylernektcdir. Yine dostluk, 
devletleri dlplomo.Uk ımUmess111eri ha. Bay Nazır, ikimizi hiribiriııe yakluş
zır bulunmuştur. Bu zlyafoU çok sa_ lırmı' ve aramızda emniyetli ve mu
mlmt bir bava içinde geç vakta kadar lıabbetli işbirliği müna~cbetleri \"Ü • 

devam eden p:ı.rlıı.k bir ko.bul resmi ta.. cude getirmiştir. 
kip eyleml§Ur. Türkiycnin ve Romnnyanın birlikte 

Ziyafetin sonunda Hariciye Vekili ifa edecekleri nzirenin doijru bir 
ŞUkrU Saraçoğlu, o.,nğıdakl nutku irad Jorzdn ıınlııl ışını lm dostluk hissesi· 
etm~Ur: ne medyunuz. Kader, serek sizlere 
Saracoğlunun Nutku ve serek_ ~izlere, ~illi inkişafımıı 

Aziz dostum B Naz çercevesı ıçl ndc, lıu:ruk A Yrupat e • 
Ekselllnsınıza ~nka~~a hoş seldi. hen:miyel~ hai~ . bir~~irlne ~~şabi.lı 

niz demekle \'e sizi lı:.:. birkaç güıı ~·azıf~ler 'er~lştır. Sızler, buyuk hır 
içinde sıkı ve dostnnc bir temas ha- ınk ı l :ı~çını? ıdııresl altında muhtc: -
linde aramızdn bulundurmaktan du} şcm bı~ ı~ıllJ kolkınn~a hnreketıll' 
duğumuz Sc\•lncimizl bildirmekle yepyen~ hı_r • vnziyete sıren hl~ de~· • 

bul.. T" k ·11 il ı h" · t let otorıtesı ılc boğnzlnrın emnıyetıne un ur mı e n n ıssıya ın:ı . · 
t - ld n ndıın · · nezaret eıli) orsunıız. Dızler de, lıılklrıı 
ercum:ın o Ut;Uı emınıın. . c l ı ı ı ükô t' d ve ce~ıır bir Kralın ınkıltıpkflr hare· 

um ıur Y~ ı . mc ı n ına ve k . ·1 . • . bir vnzi~·ete giren 
Şahsen kendi adıma ckselllnsınızın etı 1 c l CP) enı ~ ' ··ı · 'ilik d hn mühim Lir şahsında dost \'e milllefik menıle enenı erı gı çe a 
k~tin muhterem miimcssilini selam: hole gelen hır vuzireni~ ~mrlne ve. 
ıamokla hass:ıtcn memnun bulunu • rerek aş:ıl(ı Tflnanın hürrıyetlne ne-

zaret ediyoruz. )Orum. 
Balkan Anlnntının torııfımızdnn Bu biribirine benziyen ve biri-

üzerine kurulduğu sııglam temeli teş. birine bu derece sıkı surette bağ. 
kil eden sulh ide:ıline, Atinn vesika. lı bulunsn vazifeler, bizleri, en. 
Jnrının lnızasındanbcri geçen sene • ternasyonal tesanUt vazifeleri -
lcr zarfında dürüst ,.e sadık hir su- mizln hakiki kıymetleri ile anla. 
retle .hizmet edilmlştir. Mesut lşblr- mağa sevki lmlrdir. Umum! ma. 
lilUmı:ıl, ovrı nyrı hepimizin <;i:rnse. . . .. . 
tımizin fstlkUillnl bir ittihat noktn-;ı hıyette menfaatlerı mudafaa edı. 
haline getlrllerek tcşkilfıtlnndımağn yonı.z.Bu vazüelerimfzl,bütUn dev 
nıuvarrak olduk. )Ju itıilı:ıt nokl:ısı, Jetlerle en iyi münasebetler ida • 

u ava ısın gazete er e ıntı. 
regı yalayarak avuta kaçtıktan d 1 · 1 b"" tin h lk h"l 

şarı o ayısıy e ut a sa ı e 
sonra golsüz olarak beraberlikle 1 t B b' · ode n 'ha d' top anmış ı. u ır nevı m r 
nı yete er ı. J "Al h" hıL.ı' · d" 

iKiNCi DEVRE tına ucum,. cwısesıy ı. 

tkinci kısımda Fenerbahçe takı- Fakat zabıta mez'lrur mahallin 
mı .değiştirilmişti. Angeli ile a· etrafına bir koroon çevirmiı bulu. 
ban çıkmış merkez muavine yine uyordu ve kendi memurları vuı
Esat, sağiçe de Boncuk Ö~er ika. tasiyle her tarafr inceden inceye 
me edilmişti. aratıyordu. 

Bu devre karşılıklı hikumlarla Neticede dört elmas daha bul-

başladı. Fenerliler bir iki güzel dular. 
hücum de yaptılar. Misafir takım Baıkomiser Makkarti bu elmas.. 

"-
Reşat, ralı:ibile 

•. müdafaası bunları büyük müıkü- lar hak!..~da, en methur mücev
lfıtla 'defettikten sonra açılarak yi- hercilerin fikirlerini alnuftı. Hep· 
ne yerden ve seri hücumlara giriı- sl de gayet kıymetli cinsten taş· 

(B~ tarafı 7 incide) 
ni de bu §ekilde kazandılar. 

İkinci golden sonra misafirler 
tatmin edilmiş bir şekilde müda. 
faa oyununa başladılar. Ara sı. 
ra hücum ediyorlar, vuruşları 

kuvvetli, içleri ters ayakla hU • 
cum ediyorlar, blltiln takım iki 
ayağını da mükemmelen kulla • 
nıyor. Fenerbahçe ise yakaladığı 
fırsatlardan birini de Fikretin 
sağ vuruşlarının zayıflığı yüzün. 
den kaybetti. 

Oyunun son yedi dakikası mi -
safir takımın vakit geçirmesile 
nihayet buldu. 

Oyun bittiği zaman misafir ta.. 
krm muhakkak ki İngiliz futbo -
lünü temsil edememiş, ancak biz 
den kat kat üstün bir futbol oy. 
namış olarak sahayı terketti. 
Hakem~ Uzun zamanr.lanberi 

sahada görmediğimiz hakem Ke. 
mal Halim için bu maçı iyi idare 
etti denemez. İngiliz takımı ye _ 
rinde rakip bir İstanbul takımı 
olsaydı muhakkak ki yine mües. 
sü hıidiselere şahit olurduk. Fe. 
nerbahçeliler kadar misafirler de 
favül yaptılar,ancak hakem hiç 
te lazım olmıyan bir centilmen _ 
lik göstererek yalnız Fenerin fa
vullerini çaldı. Bu §ekilde halkın 
feryadına sebebiyet vermesi, İn
giliz takımına favul vermekten 
hiç te ehveniaer değildi. Bu 
husus istisna edildiği takdirde 
hakemin başka bir kusuru yok. 
tu deni!ebilir .. 

• • • 
Misafir takım bize belki yük -

sek bir futbol seyrettiremedi. Fa. 
kat yüksek bir sporculuk göster. 
ti. Yerde kıvranan Reşadı bir kar 
deJ gibi tedavi etmeleı1, rakip 
!Ia:ecinin mükemmel bir kurtarı. 
şını alkışlamaları, oyundan son.. 
ra. büyük bir samimiyetle karşı. 

tiler. Birbirini kovalayan bu akın
lar nihayet ıemereıini verdi. 

11 inci dakika : Kısa paılı bir 
akında merkez muhacim 18 üst· 
ten sıkı bir şiltle zaviyeden maçın 

F enerbahçe klo
bündeki merasim 

ilk gol Un il kaydetti, Cihadın plon- (Baş tarafı 6 ıncıda) 

jonu kısa 'kalmıştı. . mı ve en arkada tekaütler olmak 
Bu golden sonra Fenerlıler ta- ü t ·b·· 1 · ·· ·· d ufak b"ır .. zere rı un erın onun e 

krmlarında tadilat yaptılar: Omer geçit resmi yaptılar ve yüzleri tri· 
çıktı, yerine Basri girdi, Rebii ile bünlere dönük olmak üzere dizil. 
Fikret de yer değiştirdiler. d'l 

ı er 
Sağdan yapılan bir Fener hücu- B~n.do evvela İstiklal marşını 

munda Fikret de müstesna bir fır. çaldı. bu sırada şanlı bayrağımız 
sat yakalafüysa da sağ ayağından d d' - k.ld' Bu . . a yavaş yavaş ırege çc ı ı. -
sola almak ıstedı ve bu eımı:ia nu takiben de İngiliz Milli marşı 
vakıt kaybetmesi yüzün.den bu da çahndı ve hürmetle dinlenildi. 

kaçtı. Milli marşlardan sonra Atatür· 
Fenerliler mağlCıp vaziyete düş- ke berayi ihtiram üç dakika sükut 

tükten sonra daha iyi oynuyorlar. edildi ve vakıt tamam olunca çe. 
İngilizler ise tek golli.i galibiyeti lenkler Atatürkün büstüne konul
kafi görmüş bir hal aldılar; iki ;ç· d u. 
lerini müdafaaya çekerek üç mu. kib kü ü 1 . .. Bunu ta en rs ye ge en 
hacımle tek tuk akınlar yapıyor- F hah kl""b" ·· • ı · d 
lar: fakat Fenerlilerin daimi akın- ener kçe uk u muHe~~ıs .~nn en 

d 
. .. 

1
.. 

1 
Sarıyer ayma amı usnu, spo· 

larınr a beş muavınle on uyor if· h · . d T"' k 
· • id "k ·H h . 1 run e emmıyetin en, ur spo. 

31 ıncı akı a: uç mu acıırue k d . d F b h . runun u retın en ve ener a -
yaptıkları bır akın.da merkez mu. kl"b'" .. f 1• • "kb ı· 

· · -
1 

· . k . çc u unun aa ıyet ve ıstı a ın· 
bacımın ı en pasını solıç alenın b h . i.dd 1 lk 
k

.. . d k 1 d .. 1 b" 1 den a setmıı ve ş et e a ış. 
oş~sın e ya a a ı ve guze ır 

•. 1,,.. C'h d il . lanmıştır. 
çevırış e top ı a ın e erı arasın- H.. .. .. .. 

1 
• • .. ki . . . _ usnunun soy evmı mutea p 

da ıkıncı defa Fener aglarına yol· .
1
• b k k · · 

1 
d temsı ı ayra çe me merasım. 

a ı. . . d k'k y 1 y yapılmıı, birinci futbol takımı o-
38 ıncı a ı a: oru an aşari . . . 

1 d k 
. Al" R ğ yuncuları bugune ka:iar şerefını 

sa ıa an çı tı, yerıne ı ıza, ııa . . . 
· d .. . d" hakkıyle müdafaa ettıklen sarı -

muavıne e Omer gırt ı. . 
O bu-.J ki dakı". lacıvert bayraklarmı uçlarından yunun ıa.uan ıonra . .. .. . . 

k 1 't 'k 
1 

k d tutarak sahanın obur ucun.dakı dı-a arı gı tı çe yavaı ayar ~- ~ . . . 
tt. · f" k. d h rege çekmışlerdır. Bu ıekılde me. vam e ı, mıEa ır e ıp topu a a 

· d t t k k k ra!im nihayet bulmuı oldu. z;ya e aca a ara va ıt azanma-
ğa çahşı:ıştı. Buna da muvaffak Bundan sonra da atletizm 
oldu. Hakemin düdüğü maçın 50_ müsabakaları, tekaüt takımlar v~ 
nunu bi1:iirdiği zaman Fenerliler büyUk maçtan ıonra bu bilyük gün 
2 - o mağlup clmuılardı. hepimizin göğsümüzü kabartacak 
------------- ıekikie nihayet buldu. Yuımı bi
larında!d oyuncuyu tebrik etme- tirirken Fenerbahçelileı:i g8ıter

leri sahalarnnır.da maalesef gör. 
1 miş oldukları varlıktan dolayı bir 

mediğimiz sportmence hareket • J daha tebrik ederim. 
terdir .. 

sın en sonra oraya ugrama ... 
muşlardı. Yalnız iki üç kişi }tal· 

mıştr. 

Bu iki üç kişiden biri Lessinger· 

idi. 
Lessinger o sahilde dolaşrnıı~· 

tan asla Eeri kalmıyordu. Birbiri 
ardınca her gün oradayrdı. 

-Oçüncü gün hava bozuktu. so· 
ğuk bir poyraz, sahildeki kurııtarı 
birbirine karıştırıyordu. 

Fakat Lessinger araştırmaktan 
vazgeçmiyordu. Çünkü şiındiYe 
kadar bulunan elmasların yaln'~ 
yedi tane olduğunu öğrenrniıtı· 
Ve bunların seçiminden anlanılştı 
ki, Romantik vapuruooa Arabll' 
Minter isimli kızın kendisine "er· 
diği elmaslardan birisiydi. Fakat 
d ger elmaslar neredeydi? 

Araştırmakta devam etti. l{ut1l' 
s.ı:ın her parçasını ayrı ayrı yok• 

h•yordu. 
l rııll• Fakat kumlar arasında e , 

ar:-ımak ka.dar güç bir şey <1ar rıı'.' 
Ogün öğleye doğru rn~· 

him bir keşifte bulund.ı. Kırık bir 
h:ra §işesi ele geçirmişti. n 

Elmasların bulunduğu yerde. 
b": hayli ötede ele geçirdiği btl t1

' 

şe parçasının acaba diğer parçat•• 

rı neredeydi? . 
Şişe parçasının bulunduğu yer• 

bir moodet su kaplamış otdulıl 
muhakkaktı. Zira şişenin ü.zerin• 
deki etiket de sıyrılmı§ çıkrnışt1 • 

bi· Bununla beraber, Lessinger 
ra şişesini tanımakta güçlük çele• 
nıedi. Çünkü bu çeşit bira tişele• 
rinin Romantik vapurunıda bil' 
lunduğunu biliyordu. 

Gerçi bu marka bira İngiltere· 
rin diğer yerlerinde de satıhY0'' 
lİı.: Fakat Lessinger şişenin boğa• 
zın:Jaki mantarı çıkarınca, bunul'I 
ı:ıu: akl:ak surette ''Romantik,, .,a· 
p ru için yapılmış olduğuna kanll• 
at getirdi. Zira, mantarın alt ya· 
nında üç köşe bir işaret vardı. J3~ 
'şaret ''Romantik,, gemisinin rnerı. 
sup olduğu kumpanyanın ijaretı 
i :. Sureti ma.hsusada o kumpanr• 
için ısmarlanmış ve yapılmıt tişe• 
ludeııdi. 

Yalnız arada bir fark va!1dı· ~ıı 
şiıenin içinde bulunan 1tırk btl'I 
St<rlin kıymetindeki elmaslar rıe 
o:mu§tU. 

keti' Leısinger başını sallayarak 

di kendine söyleniyordu: b' 
- Hayret edilecek ıey ..• Ac• 

elm.aıları kim aldı!? 
(Devcamı 1Jor) 
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Akşam 
Şarkısı 

Açık k3pı 
Sıcak bir Temmuz günü çiftli· 

ğin sadık köpeği ''Arslan., m cam 
~~l'Jllllll~~~l j sıkılıyordu. O aralık aklına, çiftli. 

ı ğin anbarında iki küçük yavrusilc 
! oturan Sarman geldi. Uzun za. 
: mündanberi Sarmanla konuşma· 

I.~klar1a renkleri ycuıdı 
J.lihayctsi;; boşluklarda 
](ızızıığa h.ep boyandı 
Sanki ti/ uk boşluldarda 
Yavaş yava§ renkler soldu 
](aranlıklar iyice doldu. 
licr tarafta sesler dindi 
lfep gölgeler 'IJüyüycrck 
Sessiz sessi;; yere indi 

'\> lf afif 1ıafif yürüyerek 
aı·~ yava,ş renkler soldu 
karanııklar iyice doldu. 
/(ara11lığı her yerinden 
Sesi yırttı bir baylvu.,.cnm 
8irdenbire tt1 derinden 
lfü..."'iin dolu kalp kU§tm . 
~ "'Y ClVaş yavtl§ rcnT::ler soldu 

ranlıklar iyice d-Oldu. 

Mesude Kanj?ar 
.....____-~---~-~~--

mışt1. Şöyle gidip biraz çiftlik ha. 
vadisi almak ne iyi olacaktı. 

Arslan etrafına bakarak yürü
meğe başladı. Her tarafa dikkatle 
bakıyor. Her şeyin iyi, yerli ye· 
rinde işleyip işlemediğini, civarda 
yabancı bulunup bulunmadığını 

anlıyordu. Arslan bütün çiftliğin 
en sadık bekçisi idi. Onun için, va· 
zifesinde bir eksik olup olmadı '.ı. 

nı anlamadan Sarmanla rahat ko. 
nuşamazdı. Kümese baktı, tavı.:k

lai dışarı çıkmışlar, sıcak güne~in 
altında ince toprakları eşeleyip 

tüylerinin arasını yıkayorlar, inek 
yavrulart gölge yerlerde uyumuş. 
lar, koyunlar uzaklardaki çayırda 
otluyorlardı. Arslan bütün bu iş· 

!erin böyle muntazam gittiğine 

pek memnun olmuştu. Sevinçle bir 
iki defa havladı ve anbara doğru 
ilerlemeğe başladı. Sarman küçük
lerini samanlıkta uyurken bırak
mış, yüzünü yıkıyordu. Arslanı 1 büyüyorlar ki!.. Cin, ötekind~n 1 bildiğiniz gibi yolunda gidiyor. ldi
görüncc pek sevinmişti. Onu gü. :iaha neşeli; oynayacak hiç bir şey yordu. Fakat, daha sözünü bitir-

Çikulata istemiş Jerek karşıladı. bulamazsa kendi kuyruğiyle oy- meden dışardan işittiği gürültü ile 

1 
Rü~ük Sevim annesine yal • Arslan terbiyeli bir köpekti. He. r.ar. Fakat, Şeytan ondan becerik- sıçradı. Dışat1tla bir fırtına oluyor 

ardı: men ba~ını eğai. li. Düzgün duvarlara tırmanmağı gfüi gürültüler vardı. Küçük yav· 

:ı· - Anneciğim dedi. Şurada ''Akşamlar hayırlı olsun Bayan 11yle seviyor, ve öyle yükseklere rular bile uyandılar, ağlayarak ne 

~ .. • • .. • 1 ... • • • • • • ,.. • • • • • 

Hayvanların 
Kanarya: 
Kollarım sarı sarı. 
Kırlangıç: 
Toplarım böcek arı. 
Leylek: 
Sıcak yerler gezerim. 
Marti: 
Denizde çok yüzerim. 
Tavuk: 
Gıd gıdak, gıd gıdak. 
Horoz: 
Sabah oldu, erken kalk. 
Tavus: 
Güzel renkli tüylerim. 
Papağan: 
İnsan gibi söylerim. 
Ördek: 
Göz]erim yerde, suda. 
Kartal: · 
Gözüm piliç, horozda. 
Çaylak: 
Serviye yuva kurdum. 
Serçe: 
Bü~·ük olmak dileğim. 
Kumru: 
Oski.idara gidelim. 
Gece kuşu: 
Gecelerin çocuğuyum. 
Bayku§: 
Ben de ne talisiz kuşum. 

dili ... 

.. .. . . . . . .... .- ... 
~r Çocuk var, dernindenberi ağ • Sarman,. dedi. çıkabiliyor ki görseniz şaşarsınız. olduğunu annelerine soruyorlar.eh. 
~arak canı çikolata istemiş beş Sarınan da: "Akşamlar hayırl Dün konuşurlarken· Şeytan anba- Bu aralık tavuklar bütün kuv. 
y· l'tış ver de kendisine vere - olsun Bay Arslan., diye cevap rm damına tırmanarak çıkmak is. vetleriyle gıdaklıyor, horozlar ö. 
1ın. Yazıktır. vercli. tediğini söyledi. Günün birinde tüyor, ördekler vak vaklıyor, yav· İki kulak O para vermez ki! 

f ....._ "Aterin l:mınn. İ~e inean A"Nlan i~rl girerlc.n""'ICUçWileri' J)ellC.i de yapar... • ru inekler aitıY.or. J1oluıı uaakla Annesi çocuğunu azarlıyordu: öğretmen hesap dersinde so .. 
b!lltirlere yardım etmeli çağır da sor',;afı cfa u .. nÜtmaaı: .,r ., ••• Bay Aralan "Şilphcsfz: diyordu, nhdaı1 da ~an itJltın a,.a....n. - Sana kaç defa söyledim, mi- ruyordu: 
llraya gelsin. ''Küçükler nasıl, büyüyorlar şimdi çocuklar öyle hayret edile. !eri geliyoı:t3u. safirlerin yanında yaramazlık - Baban ay başında bakkala 
- ! ! 1 !.. mı?,, cek, güzel şeyler biliyorlar ki.,, Zavallı Arslan ne olduğunu an- yapma. Hiç dinlemiyorsun. bir otuz, sütçüye 45, ekmekçiye 60, 

~~ - Haydi çağlr da beş kuruş Bu sual Sarmanın yüzünü gül· Sarman da Arslana çiftlikte ne layamamıştr. O aralık boyunlannı kulağından giriyor, ötekinden çı- kömürcilye 50 kunıe verse aca • 
l'eyirn. dürdü, çünkü yavrulanru çok sc. olduğunu sormak istiyordu. ''Çift- uzatarak tıslayan kazlara "Ne ol- kıyor. ba kaç kuruş para vcrmf§ olur? 
~ - Anneciğim, çocuk karşınız· viyordu: likte ne var, ne yok Bay Arslan?,, du, ne var, rica ederim söyleyin .. , Çocuk güldil: Ktinuran dü.~ndU. Sonra 0 .. 

dıtı. duruyor. lştc benim, tanıma· ''Küçükler mi, Bay Arslan? bir Arslan bunu bildiği için mem. diye yalvarıyordu. - Tabii, dedi. Niçin insanın muzlarını silkti: 

~-? ___________ gö_r_s_en_i_z_, _öy_ı_e_g_u_· z_e_l _o_yn_a_y_ar_a_k_r._.u_n_iy_e_tI_c_'_'H_iç_b_ir_ş_e_y_,_h_er_~_ey ________ (_D_e_v_a_m_ı_v_a_r_) __ ik_i_k_uI_a_ğı_o_Im_uş_._______ - Beş para bile vermemiştir. 

Kurbağalar 
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Evvela atka ayaklar rıeydana c'ıkar ve 
nefes almak için ellerler te~&kku( etmeğe .. 

batfar. . " 

Sonra ön ayaklar buyür Kuyruk hA a 
uzur:ıdur. 16kın tedricen. kaybolacakttr 

Ştmdi ya.tunu 
bU nafe 



Romandan çevrilmiş hikaye 
Mevsim rüzgô.rları 

Lort Esketh ile karısı, Ranşı. 
Pur Mihracesi tarafından 

Genç kadın Randsom'a şu mek
tubu yazıyordu: 

"Dostum Tom.. Albert bu sa. 
balı ehemmiyetli bir şekilde has· 
talandı .. lyi bir doktora ihtiya
cımrz var .. Dün geceki ziyafette 
güzel bir Hindli doktor vardı .. 
Onu bize yollayabilir misin?." 

Bu Hindli doktor hastahane
nin şef operatörü Binbaşı Safti 
idi. Uzun boyu, adeli vücudu, 
mavi gözleriyle yüksek kata 
mensup bir Brahman tipi idi.. 
Moc Davit isminde orta yaşlı ls. 
koçyalı bir hasta bakıcı ile bir 
likte çalışarak çok muvaffakı

yetli netilere erişmişti .. Yeni bir 
hastahane in.~a edilerek anana 

- Niçin, bazı vatandaşlarınız 
fa zaman zaman bir panik, göz. 
lerinıde garip bir korku hasıl o
luyor?. 

Di~:e sordu .. Binbaşı mavi göz
lerini kaldırdı: 

- Buna Hind afeti derler .. DL 
ye cevap verdi.. Hindistandan. 
topraklarının vahı;ıetinden neş'et 

eden mistik bir hastalık bu .. Bu· 
rada hayat gaddfırdır, merhamet 
yoktur. Gök, yer, gineş, hepsi 
biamandır .. 

Burası vahşi bir mübalağa 
memleketidir, gadrı her yerden 
daha merhametsizce hissedilir, 
güzellikleri de her yerden daha 

··················•··············· ··················-······-······-·························: 
. MEŞHUR iNGtLiZ MU_HARRiRi t 

§ereflerine verilen muazzam zi· L • B f. ld' b · · d ki d ! 
yafctten dönmüşlerdi.. ovıs rom ıe ın u ısım e romanın an i 

İkametlerine tahsis olunan hülasa eden: i 
muhteşem "yazlık saray" güzel Muza// er Acar 1 
EdWina Esketh'i şaşırtmadı. Ko : 

: 
cası onu her türlü lükse alıştır- 1 ....................................................................... ................ . ..... . .. : 

mı~, ihtişama kanıksamıştı.. Son. şekline girmiş olan pisliklerden mükemmeldir. Her yerde düşma
ra bu Hindistan seyahatı onu in- kurtulunmuştu.. nımız olan tabiatbeşerin zeka 
kisan hayale uğratmıştı.. Randsom binbaşıyı sever ve kuvvetile yatıştırılmıştır.. Hin. 

Acaba buradan nasıl intibalar takdir ederdi .. Fakat acaba dok- distanda tabiat asla ehlileştiri· 
ile dönecekti? toru bu serbest lngiliz kadınına lemeyen bir canavardır ki. .. 

Toz, kızgın güneş, pis koku, yollamalı mıydı?. Randsom, c ümlesini bitiremedi: Masa 
sonra bu ardı arası kesilmeyen EdWinayı herkesten iyi tanırdı.. sallanmağa başladı, üzerin
davetler .. Cibinliğinin altına u. Fakat diğer taraftan milyardar deki bardakların kırılmasından 
zanmış kendi de dahil olduğu Lord Esketh'i binba§ıya tedavi çrkan şakırtı, kadınların feryat. 
halde bütün dünyayı düşünüyor· ettirMemeğe de imkan yoktu.. !arma karışıyordu.. Duvardaki 
du .. Kocasının içeriye girdiğini Teşhis müthiş oldu .. Safti mu. tablolar yerlere düşüyor, sandal-
bile hissetmedi.. ayencden sonra: , yalar devriliyordu .. Bütün ışık · 

te sürükleyerek bütün şehri sar· 
mışlardı. 

EdWina ile Randsom ikinci 
katın çürük balkonunda yanyana 
bu feci afeti seyrediyorlardı.. 

- Binbaşı ile hastabakıcımn 
mu\·affak ola bildiklerini zanne
diyor musunuz? Sonra "yazlık 
saray" nereye düşüyor?. 

- !şte ta karşısı .. 
- Oh, yarısı yıkılmış.. Her 

halde kocam ölmüş olmalı .. 
Hareketi yapınacak değildi.. 

Hadiseler hakikati gösteriyordu. 
Bir gün bir gece c;ay ve biskuvi 
ile beslenerek beklediler. :\Iösyö 
Bannerji'nin babası bu gürültii 

yüzlerce çiftliği harap ettikten 
sonra. önlerine yüzlerce insan, 
çocuk, hayvan, ağaç vesaireyi 
katarak şehre doğru hücm etmiş
arasında öldü .. Genç Hindli hiç 
beklemeden babasının cesedini 
derhal damda yaktı .. 

Şefkatle beraber E~Wina ça· 
murlu siılarda bir noktayı işaret 
ederek: 

- Bakın!. 
Diye bağırdı .. İşaret edilen ci

hetle küçük bir kayık, yıkılan 
evler, devrilen çatılar arasında 

müşkilatla ilerleyor, kısa eteklik
li, beyaz gömlekli bir genç kız 
kürek çekiyordu .. 

- Oh Allahım!. Fcrn!. 
EdWina, bu cesur kızı tanıma. 

yordu: 
- Fern mi?. Kimdir bu ?. - Ben Mihrace ile konuşurken - t\lalarya? humma?. tifus, lar da sönmüştü .. Binbaşı: 

sizin birlikte ortadan kayboldu- hatta belkide veba olabilir .. dedi, - Randsom kadınları derhal Amerikalı :r-.lisyonerin kızı. .. 
ğlınuz o Randsom kimcli ?. _ Aman bunlara nasıl tutula· ovden çıkartmak lazım.. Ve kayık suların cereyaniyle 

- Lorcl Nolham'ın oıtanca bilir ki?. Diye bağırdı.. mücadele ederek eve yan~tığı 
kardeşi.. Çok eskidenbcri tanışı- Binbaşı güldü: Randsom'ın sesi duyuldu: zaman Randsom, genç kızın göz-
rız.. _ Sivrisinekler bazan büyük - EdWina yaralandınız mı? lerinde, buraya kadar kendisini 

- Hindistanda ne yapıyor?. !ngiliz efendilerini de ısırmak Sakin bir ses cevap verdi: kurtarmak için gelmiş olduğunu 
- Bilir miyim? Bir kaç sene· nezaketsizliğini gösterirler.. - Hayır, fakat ne oluyoruz?. okudu .. 

öenberi Ransipur da yaşayor.. F.ıdWina hastanın odasında yal Randsom, güzel !ngiliz kadını. Randsom ev halkını teker te-
Burada daha az sıkılıyormuş.. nız oturmuş diişünüyordu: nı kapıya doğru götürürken bir· ker taşıdı .. Son olarak evde ka-
0 daima hayatmd·ın gayrimcm- _ Ne kadar haşin \'e mağrur den yeni bir uluma, bunu taki· lan Fcrn'i de almağa gelince, 
rı,un, ve liızumundan faz1a i er, oldunuz Lord Esketh .. Gazetele- ben milyonlarca yılan ıslığını :m. genç kızı bir divan üzerine uzan. 
fa.kat iyi terbiye g· rmfü:: olduğu ı riniz, madenleriniz, fabrikaları. dıran bir sızıltı duyuldu.. Bir mış buldu, yorgunluktan bi -
'çin bunu kimseye belli etmez.. mz, vapurlarınız, nihayetsiz bir müddet sonra bu s17.ıltı, bir gök tap düşmüş, uyuya kalmıştı .. 

Anlamıyorum, kendinizi zincir te"kil ediyor .. Hepsini sa ~ürilllü!:lü şeklini aldı, nihayet Gürültüye gözleriıı.i açtı, kucak
feşhir i in neden böyle apdalları tın aldınız .. Hatta karınızı bile.. uzaklardan, beyaz ve parlak bir !aştılar, sonra mırıldar gibi: 
intih2p ediyorsunuz?. Giizellik ve hassasiyetten de seritlin duvarları vıkarak büvük - Biliyor musun, dedi .. Böyle 

- s·z niçin Tom Randsom mahrumsunuz .. Size kimse tesir bir sUratle ilcrlc~liği görüldü .. bir zamanda saadet duymaktan 
gibi ad mları cekemiyorsunuz?. edemez, sizi yaralayamaz.. An- Binba~r: utanıyorum.. Bir müddet sonra 
Çünkü C ntilmenlerden nefret cak ben siz.in hafif noktalarınızı - Feyezan, dive b:ıi{mlı .. Ca ~ürüyerek sefarete geldiler .. Bir 
ediyor~unuz de-ilmi?. bilirim.. Fakat şimdi artık her buk mcrdivenle;e çık;nTz.. Ça- lngiliz Mülazımı köprüleri uçur. 

- Haydi beni d"ı:.ürnıeye uğ- :ey bitti.. Bir kaç saat sonra so. buk .. Herhalde baraj yıkılmış o. tarak ~ehri sulardan kurtarma· 
raşmayın .. Ben sade"e Simpc:on 'rnkda'ti küçük bir dilenciden lac:ık.. 1 ğa. muvaffak olmuştu .. 
doğmuş ''e bur,ünk'i mcvkiimc farkınız olmıyacak.. Sel munzzam eve rarptı. 8aı- Feci haber birbirini takip et. 
erişmiı:ı olmakla iftihar ederim Bu hastalık saray erkanından Iadr, sonra feryatları kl>püren mcğc başlamıştı :Lord Esketh 
anlaşıldımı? birinin ~chrin yüksek bir nokta sıı!arı arasını. gömerek fe'ıre ve Mihrace ölmüşlerdi.. 

- ~u halde Albcrt mademk· smdaki muazzam evinde bu gece ı do~~Tu uzak:af~ı .. Bu kere !]ehir- Polis müdürü Ilaşit, Raııd · 
karınızın b 'a erk k1eıle tema. vereccji ziyafete gitmesine mani den yJk:-e!cn feryatlar gökyiiıü. som'a: 
smı istemiyor.."!unuz oh<>lde ha· 81acakmrydı? nU kanladı.. - 1\lihracenin karısı sizi isti-
sit bir köy'ü ı 1 c evlenseydiniz, Güzel binbaı:ııya orada rastın- - Ch Allahım .. Derhal hasta yor .. Dedi.. Bir fil ile sizi alma-
yoksa l: m e Ed ra DoncaQter yabilmesi ihtimali düşüncelerine haneye rritmcmiz lfü:.ıM.. ~a geldim .. Henüz ancak bu va
ile değil.. S z b~r.i le iftilıar et- istikaırct veriyordu. 1'.!is Mac Da.d'!n bu sözüne ıta ile nakliyat yapabiliyoruz .. 
mek iç·n e ·lc:ıJi tiz, ne icclcrine Dısarıda müthi!'ı ağır bir hava R:ınds:m1 ccv::ın v~rdi: R andsom yolda Binbaşı ile 
katlanın· .. ·ınrdı .. lki ,.,.iindcnberi başlayan - D:.ına im';;·ı yo1 ~.. I::O:ığazı- :\1is Mak Dait'in salimen 

- P '·i "z?. Siz niC'in b nimle va?hm.rl::ır ile beraber me\'sim nız:ı !·.,c"r su rı1 "'r.. 'ıastahaneye vasıl olduklarrru öğ-
evlendın "z ?. ri.izkarları şehri hararcttm bu. - Her. ne hal ise bir kere tec. rendi.. 

- Tabii. çiin~ü artık ne ba '1altıyor. her tarafı yakıp kavu - rübc ediniz.. Sular muttasıl çekiliyor, üzer. 
bamda ne de b'r kuruş param ruyor, her ce<;ıit böcek ile dolmuş Diye, Binbaşı sakin bir cevap !erinde akbabaların uçuştuğu 
kalma ı, ü tclik bor hrda baı:;ı_ olan cibinliklcri kefene dönderi- la bu münakaşavı ke<-ti.. şişmiş, korkunçlaşmış ce~etlcrle 
mızdnr n.. yordu.. \""e çıktılar .. Rnnd!'om, taraca- dolu tarlalar, yollar meydana çı· 

Lord E keth bir lfilıza. baktı, O gece mutadıııdan pek fazla dc.n ~ehri seyrediyordu. kıyorclu .. 
yüzü sert manasını alnuştr .. Ve içmiş olan Randsom güzel lngi. Şehrin büyük bir kısmını su Büyük sarayın bahçesine mu-
ııtr 6 llB)ltsnedaı kalktı dışarı !iz kadının yanında oturuyordu.. basmıştı .. Baraj yıkılmış gölün :ızzam bir çadır kurulmuş. Meh
erktr.. Yemekten sonra diğer kadınlar· sularr vadiye hücum etmi<jti.. racenin karısı saray yıkıldıktan 

Ertesi giln Lord Esketh hasta !ıı. birlikte uzaklaşınca Randsom· Kudurmuş sular iki kasabayr. sonra buraya nakletmişti.. Öldü. 
diismüştü. da, Binbaşıya yaklaştı... ler ve önlerine ne geldiyse birlik- rücü mernim rüzgarrı tabiatın ü-

zerinde sıcak bir ecel gibi dola- ı EdWina niçin burada kalıyor-
şıyor.. du ? ..• 

Randsom'a yol gösterdiler. Güzel Binbaşıyı baştan çıkar. 
- Haşmet~aab içeride bekli- mak için mi?. o her şeyi yapabf· 

yor .. Dediler. lirdi .. " 
Randsom kendisini asırlarca Tayyare güzel EdWinayı al. 

geriye dönmüş sanıyordu .. Çatlı. madan ha\'alandı .. Yalnızca pi
rm mükellef bölmesinden Mihra- lot ertesi gün için elzem olan i. 
cenin karısı, saçlarını salmış, Jaçları yetiştireceğini vadetti. 
bağdaş kurmuş oturuyor, yalnız Fern de hastahanede en müş· 
bu kere mutat hılafına mücevhe- kil işler ile uğraşmağa başlamış
rat taşımayordu.. Randsom o tı .. Güzel EdWina hayatının bu 
anda memleketin mukadderatına dönüm noktasında kocasının öl
hakim olan bu güzel kadını hay- düğü yerde yeni bir aşk havası 
ranlıkla seyrediyordu.. peşinde koşuyordu. 

- Sizi gördüğüme çok mem . Hastahanedekilerin hepsi faz. 
nun oldum Mösyö Randsom .. Ya- lasiyle yoruluyorlardı. Maamafi 
pılacak çok büyük bir iş var ve umumi vaziyet selaha yüz lut· 
bunu başarabilecek yegane adam muştu .. Her gün tayyare vasıta. 
da sizsiniz.. siyle ilaç geliyordu .. 

Polis müdürü Raşit derhal va- Bir akşam Binbaşı, Mis Jl.lac 
ziyeti hülasa etti: Kolera, humma Daid'e şu haberi veriyordu: 
tifo hastalıkları görünmeğe baş- _ Yakında demir yolunun ta
lamıştı.. Telefon, telgraf, elekt. miri sona ermiş olacaktır. O za. 
rik tesisatları bozulmuştu. Şi· man tecrübeli yardımcılar hula· 
mendifer hattı harap olmuş, şeh cağız .. Bu müşküller hallolacak .. 
rin bütün kuyuları, sarnıçları ze- Bu akşam nöbeti kim tutuyor? 
hirlenmişti.. Her tarafı dolduran - Mis EdWina .. 
binlerce cesedi bir an evvel top- - Bir dolaşıp bakayım.. Her 
!ayıp yakmak icabediyordu. şey yolundamı .. 

Uzun müddet görüşüldü, son.. EdWina, üzerinde bir sürahi 
ra herkes yeni vazifesine başla- kaynamış su duran masanın ba-
mak üzere ayrıldı.. şında oturuyordu.. Önünclcki 

Bu arada şehre bir tayyare bloknotun bir sayfasında "Ölü. 
gelmişti.. Kral Naibi Lord Es- ler"' var diğerinde de ''ölmek üze 
keth ile karısına yardım gönder- re olanlar" listesi vardı .. 
mişti. Kalktı, içeriye bir kova su ~Ö-

Randsom, giizel İngiliz kadını. türmck lazımdı .. Kovayı yaka'a. 
nı aramağa gittiği zaman, onu dığı zaman hemen yanı baııında 
Saftinin hastahanesinde, hasta· bir ses: . 
bakıcı yamağı kıyafetile bir kar- _ Brrakmız .. dedi.. Ben götü· 
yolanın altını süpürür buldu.. · reyım .. 

- Kral Naibi, size bir tayyare Döndü güzel Binbaşı ile karşı. 
yollamış.. ı t aş ı .. 

- Ben gitmek istemiyorum: - Siz şayanıhayret bir kadın-
Randsom sertlendi: smız .. Biliyormusunuz şaşılacak 
- Sizin yeriniz burası değil - bir şekilde iş görüyorsunuz .. Sizi 

dir .. Neden kalmak istiyorsu. yalnızca güzel ve baştan çıkarı· 
nuz ?. Güzel Binbaşı için mi?. cı olarak gördüğüm zaman sizi 
Böyle bir zamanda onu rahat bı- tanımamış olduğumu şimdi anla. 
rakın.. yorum .. Fakat şimdi sizin hak. 

- Tom, bu kadar ahlaksızca kıruzda çok yüksek bir kanaa· 
düşünmeyiniz.. Doktoru ancak tım var ve artık size bundan 
şöyle bir görebildim .. Mehrace. bahsedebilirim .. 
nin karısına beni yollamamasını Şimdi gidiyorum, fakat bun _ 
rica ediniz.. dan sonra birbirimizin ne düşün. 

Mihracenin karısı bu güzel düğiimüzü tamamen bileceğiz .. 
İngiliz kadını sevmezdi: Ve gi.izcl kadını saadetten 

- Şimdi nerededir?. Ne işle mestederelC uzaklaştı. 
meşguldür?. Diye sordu.. EdWina'nın b~mda tatlı bir 

- Hastahanede çalışıyor.. uyuşukluk vardı.. 

- Ne gibi bir iş ile?. - Ben bütün. hayatımı bu me· 
- Altes, tasavvur buyuru1a· sut dakikayı idrak için yaşadım .. 

cağı işlerin en ağırını yapıyor.. Diye düşündü .. Hindistana gel-
Mihracenin güzel kara gözle- dim, öldürücü mevsim ruzkarla. 

rinde bir istihza parıltısı belirdi: rma göğüs ve,rdim, niçin?.. Tek 
l\lis Mac Daid'in ona hafif bir bu arzum tatmin olunsun, bu 

iş vermeyeceğinden eminim.. his duyulsun diye .. 
Binbaşıya da fikrini sorunuz.. * * * 
Eğer hadim olabilirse kalabilir .. 

*** 
Kırk sekiz saat bilafasıla ça· 

lıştıktan sonra Safti has
tahanedeki yatağının üzerine u
zanmış uyumağa çalışıyor, fakat 
bir türlü muvaffak olamıyordu .. 
Gözlerinin önünde güzel EdWina' 
nrn hayali vardı .. 

Binbaşı, güzel İngiliz kadını. 
nın, saraydaki hayatında gördü
ğü parlak ateşli gözlerinden zi_ 
ya de. f el ak et günü gördüğü peri
şan haline meftun olmuştu .. 

Ertesi gün de hastahaneye 
müracaat etmiş: 

- Çalışmak isteyorum fazla. 
siyle tahammülüm vardır .. 

Demişti.. Misi Mac Daid der
hal itirazına başlamıştı .. 

- Bu da Mis Fern gibi bizi 
rahatsız etmekten başka bir işe 
yaramıyacak .. Bu ikisi de hiç bir 
iş yapmasını bilmezler .. 

- Her ne hal ise bir tecrübe 
edelim de bulaşık yıkamağr, su 
taşımağı teklif edin .. Bizim böy
le yardımcılara ihtiyacımız var .. 

Bunun üzerine bütün gazetele
rin güı.elliğindcn, zenginliğinden 
kibarlığından hayranlıkla bah. 
settikleri Mis EdWinaya Mac 
Daid kadın işlerinin en aşağısını 

teklif ediyordu .. 
Güzel İngiliz kadını bu işleri 

memnuniyetle kabul etti.. 
Randsom Mihracenin karısı

nın kararını bildirdiği zaman 
ikinci bir tereddüde düştü .. 

- Onun bize büyük yardımla
rı dokundu.. Kalmak isteyorsa 
daima kalabilir.. ' 

Binbaşı güzel kadını yanından 
ayırma yordu .. 

Randsom düşündü: "Acaba 

Susuzluktan ölüyordu .. Biraz 
kaynamış su içti.. Fakat 

birdenbire dehşetle titredi.. Ze. 
hirli bardağı kullanmıştı .. 

Fakat bir müddet sonra bir 
daha bunu düşünmedi bile .. Vazi· 
fesine yeni bir aşkla sarılmıştı .. 
Bir gün Binbaşı yumuşak elini 
tutup: 

- Oh EdWina hararetin var 
senin .. 

Dediği zaman. tatmin edilmiş 
emelleri ile beraber hayatının 

da sona ereceğini anladı.. 
- Çok şükür yarabbim.. Çok 

şükür.. Diye düşündü .. Ben ki 
artık istediğime eriştim .. &n ki 
artık biliyorum.. Mesudum .. 
, Randsom ölilm tehlikesini ka

bul edemiyor: 
- Hayır ölmiyccektir .. O fcv. 

kalade bir kadındır .. Siz onu be. 
nim kadar iyi tanımazsınız.. O 
ölümü yenecektir .. 

Diyordu, Binbaşı müteessir, ce 
vap verdi: 

- Heyhat.. Ne yazıkki aksi 
görünüyor, ölümü isteyor. Esa· 
sen en büyük tehlike burada .. 
Hastalığa mukavemet gösteremi. 
yor ve bu hareketile ruhunun 
tatmin edilmiş olduğu gözlerin. 
den okunuyor .. Her halde fevka· 
iade bir kadın .. 

Güzel EdWina bütün mücev. 
heratım Fern"e terk ederek öl. 
dil .. Bir müddet sonra da Tom 
Ranssom ile Fren evlendiler. 

Her ikisi de yeniden yapılma· 
ğa başlanan bu harap şehirde, 

mevsim ruzkarlarma göğüs ve
rerek, güzel EdWina'nın ölmiye. 
cek olan hatırasile ba~başa ~ ı. 

şamağa karar vermi§lcrdi. 
. .,TJZAFFER ACAn 
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Tayyar: Piyangosunun dünkü .... 'l I 2::~:iç::::::~~~1:!~::::: .. kJ 
k k 1 Al. Ko. nu tarafından 280 ton ekmeklik un ve aynı birlik için ay. e Ş 1• d es,· n d e aza na n n u m a r a a r nı günde saat 11 de 72 ton sığır veya keçi eti kapalı zarfla satın 

alınacaktır. Un'un ilk teminatı 1945, sığır etinin 1188, keçi eti. 
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tleflt:ı ine ikıamiye çıkmış olanlar Eminönünde 1 ek-
0Jiu Cemal kişesinden i~ıamigel?ıini aiabilec~klerctir 

nin 1410 liradır. 2490 sayılı kanunun isteklerine göre taliplerin 
yukarıda yazılı gün ve saatlerden asgari bir saat evvel evrakı 
milsbite ve teminat mektuplarım Ko. na göndermiş bulunmaları 
5arttır. Arzu edenlerin şartnameleri görmek ve okumak ürere 
Mardinde mevki Sa. Al. Ko. na müracaatları. (1029) (3863) 

*** 
Ankara garnizon birlikleri için 180000 kilo koyun eti kapalı 

zarfla eksiltmeye konulmuştur. Tahmin bedeli 81000 lira ilk te. 
minatx 5300 liradır. Eksiltmesi 19-6-939 pazartesi günü saa.t 
15 tedir. Eksiltmeye gireceklerin eksiltme gtlnü 2490 sayılı ka. 
nunun 2, 3 cU maddelerin.de istenilen belgelerle birlikte ihale gün 
ve satinden en geç bir saat evveline kadar teminat ve teklif mek. 
tuplannı Ankarada Lv. 8.m. Sa. Al. Ko. na vermeleri. (1030).(3864). .. "" 

150000 kilo sığır eti kapalı zarf usulile münakasaya çıkarıl. 
mıştır. llk teminat 1800 liradır. İhalesi Dörtyolda belediye da.ire.c 
sinde 20--6-939 salı günü saat 15 de yapılacaktır. İsteklilerin 
teklif mektuplarını ihale saatinden bir saat evveline kadar Dört.. 
yolda A. Sa.. Al. Ko. vermeleri. (1031) (3865) 

* * * 
Ankara garnizon birlikleri ihtiyacı için 320 ton 8ığxr veya 

keçi eti kapalı zarfla eksiltmeye konulmll§tur. Tahmin bedeli 
112000 lira ilk teminatı 6850 liradır. Eksiltmesi 20-6-939 salı 
günil saat 15 dedir. Eksiltmeye gireceklerin eksiltme günU 2490 
sayılı kanunun 2, 3. cü maddelerinde istenilen belgelerle birlHrte 
ihale gün ve saatinden bir saat evveline kadar teminat ve tekUt 
mektuplarını Ankarada Lv. am. Sn. Al. Ko. na vermeleri. 

(1032) (3866) 

~. • • • 
Cinsi Miktarı Mu. be. Mu. tc. Eksiltme gün sa.at! 

kilo Lira Lr. Kr. 
Sığır veya keçi eti 90000 22500 1687 50 23.6.939 .saat 9 da 
Koyun eti 15600 6240 468 ,. ., ,. ,. 10,30 
Kuru ot 600000 19280 1446 24 ., ,, ., 9 
Odun 68000 10200 765 ,, ,, ,, ,, 10,30 

Adan,adaki askeri birliklerin ihtiyacı için yukarıda cins ve 
miktarlarile bedelleri ve ilk teminatları yazılı dört kalem me. 
vat kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. İşbu mevadm hir.a.c 
larında gösterilen gün ve saatlerde zarflar açılacağından kanmıt 
şekilde yazılmış teklif mektuplarının tayin olunan saatten bir 
saat evvel Adanada Tüm. Sa. Al. Ko. na verilmiş bulunacaktır. 
Şartnameleri, İstanbul, Ankara Lv. 6.m. ve Ad:ına Tilm. Sa. Al. 
Ko. da her gün görülebilir. (1038) (4017) 

* * * 
Beher metresine tahmin edilen fiat 60 kuruş olan 1,400,000 

metre yazlık elbiselik bez kapalı 7.arfla eksiltmeye konulmuştur. 
İhalesi 15-ô-939 pereembe günü saat 11 dedir. İlk teminat 
37350 liradır. Evsaf ve şartnamesi 42 lira mukabilinde Ankara. 
da Ko. dan alınabilir. Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı ka. 
nunun 2, 3 cü maddelerinde gösterilen vesaikle tem.inat ve tek
lif mektuplan ile birlikte ihale saatinden en az bir saat Ankara. 
da M. M . V. Sa. AI. Ko. na vermeleri. (1027) (3708) 

• • • 
Kaf$enide bir montaj hangan kapalı zarf usulile yapı1Kalmr. 

Muhammen bedeli 149.732 lira 89 kuruı olup ilk teminat miktarı 
873 7 liradır. Kapalı zarfla eksiltmesi 30 - 6 - 939 Cuma günü saat 
15 de Vekalet Satmalma Ko. da yapılacaktır. Şartname ve resim.. 
ler 7 50 kuruş mukabilinde KoJdan alınabilir. İhaleye iştirak etmelC 
için bir hafta evvel hava müsteşarlığı inpat şubesinden vesika al• 
mak şarttır. İsteklilerin kanunun 2, 3 maddeleriDde yazılı vesaıilde 
birlikte ilk teminat ve teklif mektuplarını en geç ihale saatinden 
bir saat evveline kadar Ankarada M. M. V. Satmalma Ko.na malt-
buz mukabilinde vermeleri. (1055) (4125) 

12 • 6 - 939 günü saat 11 -Oe kapalı zarfla eksiltmesi yapılaca. 
ğı ilan edilen 161,804 lira 82 kuruş keşif bedelli Ankara•:ia Muha
fız alayı hayvanatı için iki ahır inşaat şartnamesinin teslim ve tc• 
diye şartlarında değişiklik yapıldığından evvelce yapılan ilinlaı; 

hükümsüz addeı:iilerek yeniden kapalı zarfla eksiltmeye konul· 
muştur. Ve eksiltme günü olarak 27 _ 6 - 939 Salı günü saat 11,30 
tcsbit edilmiştir. İlk teminat 9340 l:: a 24 kuruş şart .. amesi ve sair 
evrakı 810 k~;,ı~a adı geçen Ko.dan al·nır. Eksiltmeye girecekle. 
ri.r. kanuni teminat ve 2490 sayılı kanunun 2,3 cü maddelerinde 
yazılı belgelerle bu gibi işlerle meşgul tüccardan o~:iuklarma dair 
vesaikle birlikte teklif mektuplarını eksiltme saatinden bir saat ev .. 
veline kadar Ankarada M. M. V. Sa. Al. Ko. na vermeleri (9). 

(4155) 

*** 
12 - 6 • 939 da kapalı zarfla eksiltmesi yapılacağı ilan edilen 

80,902 lira 41 kuruş keşif bedelJi Ankarada Piyade Alayı hayvan. 
ları ahırı inşaatına ait idari !Clrtnamcsinin tediye ve teslim gartla· 
rında ıda değişiklik yapıldığından evvelce yapılan ilanlar hüküm
süz addedilerek yeniden eksiltmeye konulmuştur. Eksil~ıi 
27 • 6 - 939 Salı günü saat 11 de Ankarada M. M. Vekaleti Satm
alma komisyonunda yapılacaktır. tik teminat 5295 lira 12 kurut 
olup şartnamesi vesair evrakı 405 kuruşa adı geçen komisyorJ:ian 
alınabilir. Eksiltmeye girecekler kanuni tem.inat ve 2490 sayılı ka

nunun 2.3 cü maddelerin.de yazılı belgelerle bu gibi in~aat işlerile 
meşgul tüccardan olduklarına dair vesaikle teklif mektuplarını ek· 
siltme saatin.den bir saat evvel Ankarada M. M. Vekaleti Satınal-
ma komisyonuna vermeleri. ({8) (4157) 

Or. Necaettin Atasagun 
Sabahla rı 8.30 a kau.:ır; :ık~aıı· · 

.arı 17 den sonra LAieii Ta)y:ırt 
\p. Ualre 2: f':o. 17 de hastıılorını 
.. :ıl.ıul eder. (1'tltfon: 239531 
................. , .. ..ı 

ZAYl 
2177 numaralı nrabn ehliyetimi 

'll )' i ettim. Her kim buldu:rsa ııdre_ 

ime ı;elirdiği takdirde iki lira bedi. 
·e vereceğim. l'enikapıda arabacı 

LATiF 

SAH!Bf : A,SL\I us T 
Neşriyat Müdüril: il. Ahmet Se'Den.e..lJ. 
6aaıldığı yer: :V Alll'r ı&Ulbaası - -~ -
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12 Hazirandan 19 Hazirana kadar muh
telif hatlara kalkacak vapurların isimleri, 
kalkış gün ve saatleri ve kalkacak-

ları rıhtımlar. 

Kı:ıradcniz hattına - Salı 12 de (Aksu), Perşembe 12 de (Ta~ı), ~ 
Pazar 16 da (Karadeniz). Galata rıhtımından. 

Bartın hattına - Salı 18 de (Antalya), Cumartesi 18 de (Mer. 
sin). Sirkeci rıhtımından. 

İzmit hattına - Salı, Perşembe ve Pazar 9.30 da (Uğur). Top· 
hane rıhtımından. 

Mudanya hattına - Pazartesi 13 te ve diğer günler 8.45 de 
(Trak) sistemi vapurlardan biri. Cumartesi ayrıca 13.30 
da ve Pazar ayrıca 20 de (Sus). Galata rıhtımından. 

Bandırma hattına - Pazartesi, Çarşamba ve Cuma 8.15 de 
(Sus), ayrıca Çarşamba 20 de (Mersin), Cumartesi 20 de 
(Antalya). • • 

Karabiga hattına - Salı ve Cuma 19 da (Seyyar). Tophane rıh. 
tımından. 

lmroz hattına - Pazar 9 da (Tayyar). Tophane nhtunırıdan. 
Ayvalık hattına - Çarşamba 15 de (Saadet), Cumartesi 15 de 

(Bartın). Sirkeci rıhtımından. 
tzmir sür'at hattına - Pazar 11 de (Ege). Galata rıhtımından. 
Mersin hattına - Salı 10 da (Konya), Cuma 10 da (Dumlupr. 

nar). Sirkeci rıhtnrundan. 

NOT: Vapur seferleri hakkında her türlü maHimat aşağı'da tele
fon numaralan yazılı Acentelerden öğrenilir. 

Karaköy Acenteliği 
Galata Acenteliçi 

Sirkeci Acenteliği 

Karaköy, Köprübaşı 
Galata, Deniz Ticareti 
Müd. binası altırıda 
Sirkeci, Yolcu Salonu 

42362 

40133 
22740 

(4160) 

1 De niz Levazım i lanları 1 -----Tahmin edilen bedeli 4283 lira 52 kuru.~ olan 44160 adet O il:! 
4 No. zımpara bezi 17 haziran 939 cumartesi günü saat 11,30 da 
açık eksiltme suretile alınacaktır. llk teminatı 313 lira 13 kuruş 
olan zımparaların §artnamesini görmek isteyenlerin her gün ko. 
misyona müracaatları. "3942,, 

*** 
Tahmin edilen bedeli ~f. Teminatı 

25 ton Soda 1062.50 lira 79.69 lira 
15 ,, arap sabunu 3112.50 ,, 233.44 ,, 

Yukarda yazılı iki kalem malzeme 17 haziran 939 tarihine 
rastlayan cumartesi günü saat 11 de açık eksiltme suretile alına. 
caktır. 

isteklilerin belli gün ve saatte ve şartnamesini görmek iste
yenlerin her gün Kasımpaşadaki komisyona müracatları. (3943) 

Nafıa Vekaletinden : 
27-6-939 salı günü saat 11 de eksiltmesi yapılacağı ilan 

edilen 50 ton 115000 adet galvaniro tirfon bilaharn hasıl olan ih. 
tiyaç dolayısile arttırılarak 280000 adet ve takribi 122 ton üze. 
rin.den Mersinde sü teslim şartilc ecnebi malı için 17080 lira mu. 
hammen bedelle, kapalı zarf usulü ile yeniden eksiltmeye konul. 
muştur. 

Yerli malı iç.in de teklifte bulunulabilir. 

Eksiltme 7-7-939 cuma günü saat 11 de Ankarada Nafıa 
Vekaleti binasında. malzeme müdürlüğü odasında toplanan mal. 
zeme eksiltme komisyonunca yapılacaktır. 

Eksiltme şartname.si ve teferrüatı bedelsiz olarak malzeme 
müdürlüğilnP.cn alınabilir. 

Muvakkat teminat miktan 1281 liradır. 
!steklilerin teklif mektuplarını muvakkat teminat ve şart_ 

namesinde yazılı vesaik, ile birlikte aynı gün saat 10 a kadar 
mezkur komisyona makbuz mukabilinde vermeleri lazımdır. 

(1864) (3463) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi inşaat 
Komisyonundan : 
ı - Ankarada Yeni§ehirde Devlet mahallesinde yeni yapı. 

lacak olM Büyük Millet .l\Ieclisi binasının 30 Mayıs 1939 tari. 
hinde mukarrer olan ihale gününde verilen teklif, komisyonca 
layık hadde görülmemiş olduğundan eksiltmenin yeniden yapıl. 
ması takarrür etmiştir. 

2 - İhale 26 Haziran 1939 pazartesi günü saat on beşte ka. 
palı zarf usulü ile Büyük Millet Meclisi inşaat komisyonu oda. 
sında yapılacaktır. 

3 - İsteklilerin evvelce gazetelerle 14, 20 ve 27 Nisan 1939, 
4, 11, 19 Mayıs 1939 tarihlerinde ilan edilen şartlara göre ha
reket etmeleri lazımdır. 

4 - 19 Haziran 1939 pazartesi günii öğleye kadar mali ve 
fenni ehliyet vesikalarını inşaat komisyonuna bir arzuhal ile 
tevdi ederek eksiltmeye girebilmek için lazım olan vesaiki alma. 
ları şarttır. (2093) (3 93) 

1939Resimli afta 
Memleketimizin en güzel ve en ucuz 

haftalık gazetesidir 

.;--~ .evlet.-- Demiryolları ve· Limanlarl 
~--~l iŞfetme ... Umum 'idaresi" ilanları :-~--· 

Yolcu katarlarında izdihamı önlemek ve yolculuğun daha 
ınıisait şartlar altında yapılmasını temin etmek maksadile 15--G 
-939 tarihinden itibaren Ankara - Haydarpaşa - Ankara a . 
rasınd:ı i§leyen ı ve 2 No. h Anadolu ekspres katarlarile 3 ve 
l No. lı slirnt karatlarındaki birinci ve ikinci sınıf arabalarda 
mevcut yer adetli nisbetinde bilet satılması mukarrerdir. 

Bu katarlarla seyahat etmek isteyen yolcular beher birincı 
~mıf yer için 25 kuruş ve beher ikinci sınıf yer için 20 Kr. te. 
diyC' etrr.ek şartile: 

A) Ankarada IIaydarpa5a ar:ı ında ve mütekabil her gün ~~ 
rüsefcr eden 1 ve 2 No. lu Anadolu sürat katarı: 

8) Pazar, Sah, Çarşamba ve Cuma günleri Ankaradan ha. 
reket eden 3 No. lu sürat katarı: 

C) Pazar, Salı, Perşembe ve Cumartesi günleri Haydarpa. 
şadan hareket eden 4 No. lu sürat katarı: 

için Ankara ve Haydarpaşa mebde garları ile Polatlı, Es. 
kişehir, Karaköy, Bilecik, Arifiye ve İz.mit mutava~sıt istasyon
lardan yer kuponu temin edeceklerdir. 

Yer kuponlarının satış mahalleri ve zamanları: 
1 - Ankara garı 
A) 3 No lu katar için katarın hareket saatinden 24 saat 

evvel ve 1 No. 1ı Anadolu katarı için katarın hareket edeceği 
günün saat 8 inden itibaren. 

2 - Haydarpaşa garı. 

A) 4 No. lu sUrat katarı ile 2 No. lu Anadolu sürat katar 
için hareket saatinden 24 saat evvel; 

3 - Polatlı istasyonu: 
Bu katarların Ankara ve Eskiı;ehirden hareketlerinden sonra. 
4 - Eskişehir garı: 

Polatlı ve Karaköyden hareketlerinden sonra, 
5 - Kara köy istasyonu: 
Eskişehir ve Bilecikten hareketlerinden sonra; 
6 - Bilecik istasyonu: 
Eskişehir ve Arifiyeden hareketlerinden sonra; 
7 - Arifiye istasyonu: 
Bilecik ve !zmitten hareketlerinden sonra; 

8 - Izmit istasyonu: 
Haydarpaşa ve Arifiyeden hareketlerinden sonra; 
Yer kuponları satacaklar. 

IV!utavass1t istasyonlar kendi emirlerinde kalacak serbest 
yer nisbetinde yer kuponu satılabilecektir. 

Yolcuların aldıkları yer kuponlarını gidecekleri mahallere 
ve kondüktörler tarafından toplanıncaya kadar muhafaza et. 
meleri lazımdır. 

1 ve 2 No. ıu Anadolu sürat katarlarındaki bütün birinci ve 
ikinci sınıf yerlerin evvelden kapatılması zaruridir. Yer kupo. 
nu almamış olan yolcular bu katarlarla seyahat edemezler. 

3 ve 4 No. lu katarlarda yer kuponu almıyan yolcular bu 
katarlarda bulunan serbest arabaya binebilirler. Yer kuponu at 
maksızm No. lu yerleri işgal eden yolcular işgal ettikleri yerle. 
rl terketmeye mecburdurlar. 

Bu mevzu hakkında Ankara ve Haydarpaşa garlarının is. 
tihbarat bürolarında daha mufassal malflmat alınabilir. 

Umumi istirahatin ve herkesçe matlup intizamın temini 
için sayın halkımızın istasyon ve katar memurlarının tavsiyelc. 
rine uymalarını ve tahsis edilip kuponları verilen yerlerden baş. 
kn yerlere oturmamalarını ve herhangi bir hoşnutsuzluk vuku. 
unda dileklerini istasyon ve katar memurları yanında bulunan 
şikayet def terlerine yazmalarını ehemmiyetlç ric:ı ederim. ( 4023) 

UMUMi J.!ÜDVR 

*** 
Muhammen bedeli 7088 lira olan muhtelif zımpara ta§ları 

28 • 7 · 1939 Cuma günü saat 15,30 da kapalı zarf usulile Ankara. 
da I:iare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin ( 531,60) liralık muvakkat teminat 
ile kanunun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini aynı gün saat 
14,30 a kadar Komisyon Reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme Dairesinden, 
I:Iaydarpaşada Tesellüm ve Sevk Şefliğinden .dağıtılacaktır. (4169) 

Senelik muham. llk temi. 
men kirası nah 

Kapalıçarş~:la Cevahir bedesteninde Şerif

ağa s'Jkağında 3 N. dolap. 
Kapalıçarşı.cla Cevahir bedesteninde Şerif· 

ağa sokağınHa 114 N. dolap. 
Kapalıçar§ıda Cevahir bedesteninde Divrik 
sokağında 70 N. dükkan. 
Kapalıçarş1da Cevahir bedesteninde Yeni 
parçacılar sokağında 16 N. dükkan. 
Kapalıçarşı.:la Cevahir bedesteninde Takke
ciler sokağınl:la 22 N. dolap. 
Usk:: dar Bahçedede mahallesinde Hakimi. 
yeti Milliye sokağında Ahmediye medresesi 
Uskiidar Tenbel Hacı Mehmet mahallesinde 
Demirciler sokağınl;la N. 71 dükkan. 
Ortaköyde Cavitağa mahallesinde Eski Türk 
sokağında N. 2 dükkan. 
Ortaköy Cavitağa mahallesinde Serkis soka. 
ğında Cavit ağa mektebi. 
Be~iktı::ş Şenlikde.de mahallesinde Dere soka
ğı. •la Hazine ve'kili Hacı Osman ağa mektebi 
Çak:na::çılarda Dayahatun mahallesinde Val· 
de hanının N. 25 odası. 

6,00 

30,00 

15,00 

24,00 

12,00 

36,00 

90,00 

24,00 

48,00 

80,00 

35,00 

0,45 

2,25 

1,13 

1,80 

0,90 

2,70 

6,75 

1,80 

3,60 

6,00 

2,63 

Yukarda semti, senelik muhammen kiraları yazılı bulunan ma
haller teslim tarihinden itibaren birer sene müddetle kiraya veril
mek üzere ayrı ayrı açık artırmaya konulmuştur. Şartnameleri E:ı. 
cümcn kaleminde görülebilir. istekliler hizalarırUa yazılı ilk teır.i. , 

n::ıt makbuz veya mektubile birlikte 19 - 6 · 939 Pazartesi günü sa-

at 14,30 <la Daimi Encümende bulunmalıdırlar. (1) (3912) 

Bir ç ift kara 
sinek bir ayda 
1.500.000 olur 

~ 
Malarya, trahcx~, ~ 1ma, çiçek, dizanteri, kara huınınıı, 

1
j 

şarbon, kolera gibi birçok salgın hastalıklar ta§ıyan siııc1'ı 
kurusu, pire, güve ve bütün ha§aratı. 

YD 
ile imha ediniz. 

··is< 
FAYDA bütün haşerntı öldürücü mayilerin en iyisi ve mu · ~ 

Kat'iyyen leke yapmaz. Kokusu latif ve sıhhidir. Adi gaıs 11" 
A ·1ca 'k . kllsı kant brarak ve süslü Avrupa ve merı eh eh ve mar ~ 

rak FAYDA yerine satmak istiyenler vardır. Sakm1ll 

Deposu: Hasan depoıu, Sirkeci Liman hanı altı~ 

Levaz ı m Am i rliğ i Satı n a lnı~ 
Kom i syo nu ndan J 

~J4T.nc1ıoe--ert4fa çantaJılC bez müteahhit ıısm ve l1 
19 Haziran 939 pazartesi günü saat 14,30 da Tophan~d: 
zım amirliği satınalma komisyonunda açık eksiltme ıl ~ 
caktır. Tahmin bedeli 2240 lira, ilk teminatı 167 liradır· 
nesi komisyonda görülebilir. İsteklilerin kanuni vesiknıııt 
raber belli saatte komisyona gelmeleri. (3) (3926) 

*** 
85 santim genişliğinde yü.z bin metre patiska ~.ıı~.aC8~~~ 

palı zarfla eksiltmesi H Hazıran 939 çarşamba gunu sıı c 
• ' l' - . t 1 K d "'P119 ' lst. Tophanede levazım amır ıgı sa ma ma o. n )': dıf 

Tahmin bedeli 30000 otuz bin lira ilk teminatı 4500 ıırıı l1' 
munesi Ko. da görülebilir. isteklilerin kanuni vesikala=iJc

11
, 

ber teklif mektuplarını ihale saatmdan bir saat e\•vel 1\:0· 
meleri. (685) (3671) 

* * * ~ 
20·1 çift fut bol ve 206 çüt hendbol fotini müteahhit ıı J.. 

hesabına 20 Haziran 939 salı günü saat 14 de Tophaned~ 
mirliği satın alma Ko. da açık eksiltme ile alınacaktır. ıJ!'· ~ 
bedeli 1988 lira 80 kuruş ilk teminatı 149 lira :6 k~ruŞ~ 
muneleri Ko. da görülebilir. İsteklilerin kanunı vesıkal 
rabcr belli saatte Ko. na gelmeleri. (697) (3888) 

1 - Şartname ve nümunesi mucibince 75000 
tabanca fişeği açık eksiltme usul ile satın alınacaktır.. tı 'P 

II - Muhammen bedeli sü 3435, muvakkat temınn 

liradır. "0 d' 
III - Eksiltme 19-VI-939 pazartesi günü saat l~·o)·otlııf 

bataşta Levazım \'e mübayaat şubesindeki alım konııs) 
~~~~~ ~ 

IV - Şartname ve nümuneler her gün sözü geçcJ1 
parasız alınabilir. . . . . .. c'o 1· 

V - İsteklilerin eksıltmeıçin tayın edılen gundc 
venme paralarile mezkur komisyona gelmeleri. (3738) , 

Sar3ç el işi ve makin~ kalfası _ile ına~~ 
ile diker erkek ve kadın terzı aralll~ 

. ,·c 
ı - Tophanede 2. :\o. lu dikim evi için snraç el işı•e ı: 

kine kalfası ve ayrıca makine ile elbise diker erkek ' 
terzi alınacaktır. 

2 - Yaş ve .askerlik nazarı dikkate almmıyacak.~ır·011:ıl 
3 - Ücret haftalık \'crilmek Uzere taliplerin hU·ffeıtC 

tifo aşı kağıtlarilc birlikte hemen dikim evi rnüdiirlu 
racaatları. (5) (-1000) 


