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Aaland adalarının bitarafhğ~I 
Stokholm, 4 (A.A.) - Isveç 

hükfuneti Aland adalarının bita.. 
raflığı hakkındaki kanını, layiha
sını dün parlamentodan geri al
mıştır. 

Hilkfunet parlamento bu içti
ma devresinde layihanın tetki-

1 
kini ikmal edemiyeceği için bu 
suretlehareket etmiştir. 

1 Kurultay 
delegeleri 
Ankara Halkevini 

gezdiler 
Ankara, 4 (A.A.) - Ankara 

Halkcvi, Parti Kurultayına delege 
,olarak iştirak eden Halkevleri 
ı>ajkan ve komite üyeleri arkadaş
larx ıerefine bir çay ziyafeti ver. 
ıniı.tir. 

Halkevleri başkan ve üyelerine 
1 , bir arada tanışmak ve konuşmak 

~· lı.. 1 lınkarunı veren bu toplantı ço~ 
dli Şef İnönü Büyük Kurultay azalarına ÇanlCayada Cumhurreisliği köşkünde bir çay ziyafeti verdiğini · yazmıştık. Re- i&mim! bir hava içinde geç vakta 

~ simler Milli Şef İnönü ile Bayan lnönünü davetliler arasında gösteriyor. 
1 

'kadar devam etmi§, halkevlerinin 

Büyük Kurultay 1 Alman ı·ş cephesı· şefı· K-u-fl_ü_s-te- 2.7.~~:~~=::ma;:::::~~ 
\te On iversite ~:1::b~~ş~~~~~Üe§:;~e~i:;~~/:~ 

c }" <ızan: Sadri Ertem D . . tt. Tedhiş hareketleri nasında, Ankara halkevinin geçen 

... l.: lf. 1 ... Beşinci Ilüyük Ku . an zıge gı ı yenı·den arttı yıllarda hazrrlamı§ olduğu "Hal. 
,.tı kevi nasıl çalışır,, filmi gösterıL 

ta.. •. -, proğramında yaptığı 
.-...U.Ueh 01iqtir. 
~ ~· arasına ünh'crsitcyc KudUs, 4 (A.A.) - Tedhiş ha- ~ 

{ll~tl~ bir c_~emmiyct \eı·mckte Danzig meclisindeki memurlar Pol onga roketi artmıştır. KudUste 4 bom -H---.d-.--s-· __ _..:.__ 
1-l' gqllU gosteren bazı kayıt • ba. meydana ~JkarilIDIŞ Ye Yak- amı ıye tnopta 
-'l\'ed•U&,·e ctnıJ , tJr. l'ıırti U. komiserile münasebatlarllll kestiler tinde yetişilmiş olduğu için in. Sinop, 4 A.A.) - Hamfdiye 
~tat~ ,.0 yüksek tahsil bak. fllt\klarına meydan verilmemiş- meklep gemisi bugUn saat beş-
1\ıa:ıu müt.alAalarmı ~Ö)le Danzig, 4 (A.A.) _Pat Ajansı memurlarına sokakta ve kahveler- mukavele ile tesbit eıdilmiş olan tir. te limanımıza gelmiştir. 

,;"4 etnıcktcdir: bildiriyor: de §ahsi temaslarda bulunmağı nizamlara riayet etmelerini talep Mutedil bir zat olan Yafa be- ------------
\-ı~) Unınrsltc ,e yüksek<> - Ayan meclisi reisi Greisert dün menedecek kadar ileri götürmek- etmiş ve bu hususta Polonya güm- lelllye reisine knrşı bir suikast Göbbe(s Viyan ada 

•rınuz kendilerinden bek - Polonya umum komiserine bir tez. tedir. rük müdürlüğünün talimatına u. teşebbUsUnde bulunulmuştur. Viyana, 4 (A.A.) - Bu sabah 
t~ Utnı u ihti as elcmıı.nları kere göndererek meclisin emrinde· Greiser tarafından Polonya ko. yutmadığını çoktanberi ihtar et- Bunun üzerine kahveler ve mn buraya gelen Almanya propa.gaıı. 
~ l'tnck, memleket dahllin • ki memurlara ikinci komiser Por. miserine dün tevdi edilmiş olan mişti. ğnzalar gayri muayyen bir mUd clıı. nazırı Göbels Allırtcrlle uzun 
~ ~~AL:ntlP..r.n d._,.=c=k-',,_,.., .. ...,...-1-'v_·_ye ggmjs · · div er iki ikinci mektupta Leh cümrük mU... (Devamı 8 incile) det icln kapatılmıştır. bir mUl!ka.tta. bulunmuşlardır .. 
'- hıak olınak üzere 'iuükem • memuru ile her tüdü resmi ve hu. fetti§lcri adedinin azaltılması is. 
~leŞtJrtlecelrtir. susi münasebetlerini kesmelerini tenmekte ve "şimdiki miktarın 

'llh·er ite ,.e yüksek okulla- e01ret01iş olduğunu biMirmiştir. muahedelerle derpil} e.dilen vazife. 
ı rırn adedini nrttınnnk. 'c Bu tarzı hareket, serbest şehir !erin ifadesile kabili telif ol01adr
:.:.ları Maarif \·ckfıletl llJnre - zimamdarlarının Polonyaya karşı 
lı~ .~plunıak fikrindeyiz . ., beıılemekte olduktan hasmane his-

llğı ll) Uk Kurultnym kabul et - leri tebellür ettirmektedir. 
tlt Qıa bfıtiin t nlnr..,itelikr • Ayan meclisi reisi, bu husumeti, 
ht ıa nıoocrn memleketlerin 
it\ \Jedığı medeni, lıc!;!eı·i hlz - 1 
t etur. ııcm biı· ınooerıı devıet Seyahat not arı : 5 
-Se. -

~r., ileri sürülmektedir. 

Halbuki Polonya hükumeti 
Danzig gümrük servislerinin Po
lonya ile serbe.st §ehir arasında 

1 
tvur cdllcmcz ki unh·crsite 

t rıe lftkal ıt kalsın 'li c \iniver i· 

~~i kendisi için bil' mesnet ny-
tn: 

it İ.ıiiyük lforultny <la ınüsbet 
ı..1?e inanan, hayatı ona glirc
le l\tlnı rtnıck l tcyen bir menı. 
~t hir. ünher itenin normal 
~ lal'ını tahakkuk cttirme)1 

Paris'in Pantekot 
bayramı 

Yazan: ASIM US 
~lldiRlnc vazife edinmiştir. 
llu \'uife iki esas noktn et· 

lltıncla. toplnnm:ıktadır: 

Paris, 30 Mayıs - Paris bayram yapıyor: 

Galatasaray • Fenerbahçe 
Dünkü maçta Sarı Kırmızılılar .... 

rakiplerini yine 4 - 3 yendiler 1 

l: - Ünh·erslt<.'nlıı \'e yüksek 
t-hauın memlekete bol ,·e kali
~li llıUtebassıs yetiştirmesi. 

Katoliklerin pant ekot bayramı. Bütün 
Fransada olduğu gibi Pariste de İsanın gÖ· 
ğe çıktığı günün dini hatırası yaşanıyor, fa
kat Paris bayram yap.yor deyince bundan Diink:i maçta Fener 7w7esinin gc çirdiği te7ı1i1•e1ei<1cıı biri ı•e _, idcfrm ağlarına tak1lan,, en gol 

- Spor haberler.imiz 7 inci sayıfamızdadll' -
kiliselere doluyo~ çarştlarve pazadar m- ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

)( İl - tiniver itenin memle • 

1 
ette ilim ha,·asuu yaratması, 
llQı hayatına lstlnatgih olması! 

sanlarla dolup ta§ıyor, eğlence yerlerinde Yugoslav milli takımı İtalyanlara yenildi 
halk ile alışmıyor manasını anlamamalı. 

ller ünh-ersite, ve yüksek 
t•hsn tedrisinden beklenen bu 
lk,1 hı~etln hakldle ifa cdllml~ 
01tnası bizim için henüz ideal, 
"~ nihayet iş plAnı halindedir. 

Parisİiler bayram yapmak içm evlerin ve 17 l l 
apartmanlarının, mağaza ve dükkanları - .1 ugos a. v oııuncu yara anın-
nm kapılarını kapıyarak kırlara ve köylere 3 

lla vaziyet tarilıin seyri Ue 
\oı.> ca ı'z.a;h edilcC'ek birtakım 
•tnıııertn netlcc"'l<lir. Beri ta. -
~ftan da mn.ddi imkAnların bil' 

taş~yor. (Devamı 2 incide) ca ltalganlar taşa tutuldu 
Tahtel~' ,·.. acı·ası DünBelgraddabüyükbirseyir-r ı ci kalabahğı önünde yapılan Yu-

goslavya - ltalya milli futbol ta. 

l ~1'.fanudur. 
Cnhcr ite \C yüksek tnhı.il 

tlıüe~sesclerimlz bize Hlzım o -
11\n lUikdarda miitcha.-. ıs insan 

Y .. d .. gı·den ha knnlar maçı 2 - 1 ltalyalılann UZ U~meye rp galibiyetiyle neticelenmi§tir. 

> ~tlşUrcmcıncktedlr. 
gemileri geri -lfin~=~~~~ 

döndü ~e tlol:.tor, ne mühendis, nf' 
'10c:a, memleket ihtiyacına kAfi 
t ı · Londra, 4 (A.A.) . - Di,in ak . 
' ecek derecededir. Ilımların 

ı l şam ''Thetis,. tahtelbahirinin al. 
n t~«larım nrtırınnk, ntlkılarlıı-

t- tından halatlar geçirilebilmiş ise 
1 •ı1arkcn Jrnlitelcl'inl de üs -

tij de salı günUnden evvel gemiyi 
nı~ştlmıck en çok güze çar • kaldırmak imkanı mevcut değil -

l~ıı lşl~n'lcnclir. dir. 

İllın harnsını tak' iye, ilim Londra, 4 (A.A.) - Thetis de. 

ba1atına mesnet olmak dans~nizaltı gemisini kurtarmaya gL 
~.nı <1ünyıının • ı;ıon zaman- den bUtun harp gemileri yarın Us. 
""""' bazı menılckctlc-r t~tlsna lerine döneceklerdir. Yilzdilrme 
~:llUrse • hemc.-n her 3 erinde ameliyesi Cammel Llarida mües. 

o,vaım 8 incile~ ~ ara.fm~ ):&P,llacak.tır •. 

Sert oynayan ltalyanlar Yugos- .misafir ekibi ta§a tubnuf, yuha 

lav oyuncularından birinin ağrr çekmitlerdir. 
. İtalyanlar sahadan poliı neza. 

surette yaralanmasına sebebııct t' ltmd •· '...!'). tl _..__1 re ı a a ve mUfliu a a ~· -
\'Crmitlerdir. Bu yüzden hıQk da nuılardır. 
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8evahat notlarr. 5 Galatasay ismi~in 
ı'arisin Pantekot değiştirilmesı 

ha~~.~~~ ı '•"•·ı Dpoktotr Adnladn Şarap fabrika.S Rln .İZffiİrde İRŞ3 Batmış gemiler K~d'k~:ı:~u:::ı~:t 
Sehrln içinde nüfusun yarı • a rİS en ge İ ÇI kafi 1 a Ca k 

sından fazlası ekslliyor. sokak- Bundan Sonra s na yak nda baş anıyor ediyor 
lar, caddeler, kahveler ve kazi. Ka~a.bUk fabrikasının çalış • Konya mebusu Fuat GökbudV 
aolar tenhalaşıyor. Şehirde ka- Memleketten ması ıcın bUttin hazırlıklar ta - Meclisin son celselerinden bi~rill· 

A l ... s·· l d" İnhisarlar ldaresl tarafından ıbunları dUnya piyasasında .ta - nıaınlanmıştır Gelen habe l 
ıanların "Oğu da civardaki or • yrı mıyacagını oy e l · r ere d "G ı tas ı· · isXJl 

ll lzmirde inşası kararlaşan bU _ nıtmak için de tedbirler alın • ö r b ik bU k ı e a a aray ısesı,, Sil 
manlara, gezinti yerlerine gidi- 14 seneden !azla bir zaman . ~ r~, a r anın yU tazyik- degışV• tirilmesini teklü etıniştl• • 

yUk şarap fabrikasının yapıl - maktadır. Bu iş Uzcrlnde çalış- tekı kazanı v p 1 t Ub l _..n 
yor. Tablt olarak husust hnyat dan beri memleket hudutları dı. "'a 1 an ecr e er. teklif GalataBarayhln.rm teesıı" t 

masına yakında .başlanacaktır. mak için Fransadan mUtolıas • de iyi neticeler vermiştir T ""''' 
Ue beraber resmt hayat da du. şında bulunan eski mebuslar - · cm- rünU mucip olmu§tu. MebUS ror 

BUtUn hazırlıklar tamnmlan - sıslar getirtilecelttir. muz ayında fabrika bUtUn t ""~· ruyor. Devlet işleri iki gUn ol- dan ve mlllt hUkCımetln lstan - eş· Gökbudak dUn gazetemize ~~\ 
duğu yerde kalıyor. bul müm•.Rsill profesör Doktor mış, fabrikaya ıuzumlu olan a- Fabrika lşlemeğe başladık - kilft.tile faaliyete geçecektir. listeki teklifinin mahiyetinl İ.JiY 

Buralarda bayramlar gibi Adnan dUn &abah ekspresle Pa- razi satın alınmıştır. tan sonra şarap fiyatları yeni • Diğer taraftan haber aldığı - eden bir mektup gönde~~ 
haftanın tatil günlerinde de hal rlsten şehrimize gelmiş ,.e bu Bu fabrika TUrklyenln, haL den mUhim miktar.da ucuzlatı- mıza söre ala.kadarlar sahilleri. Muhterem mebusun mektubull 
krn en ziyade rağbet ettiği Is- suretle uzun bir ayrılıktan son. tA Balkanların en bU)'Uk şarap lacak ve bu az ispirtolu içkinin mlzdc ve limanlarımızda batmış aynen neşrediyoruz: 
Urahat ve eğlence şekli şehir • ra. tekrar ana vatana dönmUş - fnbrlkası·olacaktır. Normal va- bilhassa dahilde fazla surumu- olan gemileri çıkarmak ve bun-' "Maarü bütçesinin muzaJteft ' 
den tıkmak, kır ve köy hayatı tUr. ziyette senede 3 milyon kilo şa· ne çalışılacaktır. Fabrika yU - larm aksamını fabrikada ham sinde memleketin irfanına ve dt
geçlrmektlr. Cumartesi gUnU Profesörü, sirkeci garında rap istihsal odecek bu iki mis- zUnden lzmir ve hnvallsl uzum madde olarak kullanmak kara· mokrasi fikirlerinin ya.yılıll~ 
6ğleden sonra Parla banliyö Is. refikası Halide Edip ile eski Jfne kadar arttırılacaktır. piyasasında çok hararetli nlış rmı vermişlerdir. Bu hususta hizmt etmiş olan Gala.tasaraY 

11
' 

;tasyonları halk lle dolar, taşar. doktor arkadaşları olan tıp fa· \•erlşlere sahne olarak, fabrika tetkikler yapılmn~ta~ır. Esasen sesine h-fan ve hizmetine l!~ 
Buna mukabil şehrin hafta için kUltesi dekanı operatör Ahmet Fabrika inşaatı bir buçuk se. bllhnss~l bu havali UzUmlerlu • batık olan gemılerın hemen başka bir ad verilmesini tt~ 

r ti 1 1 nede tamamuanmış ve gelecek hepsi sahipleri tarafından mu • etmiştim. Teklüim bu mu~· 
~e nüfus kesa e o an yer er Kemal, profesör Doktor Akil yılın bağ mevsiminde faaliyete den ş<>.rav ynpa,..aktır. ldare şirn ayyen mUddet lcinde çıkarılma- ye ancak den"n hürmetimi if•dl. 
)>llA.kls tenhalaşır. Evvelce haf- Muhtar, prafesör İhsan H1lml, diden bllhassn ~cnbl mem le - •• ı 

h d d geçilmiş olacaktır. dığından hUkiimcte geçmiştir. etmekte iken rnk yanlıa. anlW la tatili yapmak er yer e a- operaför KA.zım İsmail, kızılay ketlerde TUrk şarapları için r- ~ 
Bilhassa lstanbul limanında dı. 

ha ziyade zengin tabakalara cemiyeti erkA.nndan Doktor lnhlsarlar İdaresi fabrikanın yapılacak prop:ıganda işleri U • 
:xnahesusken son senelerde bu 1- Hikmet ve diğer bir çok dost - tzmlrln zengin ve kokulu Uzum zerinde meşgul olm~ktadır. Şa- ve Çanakkalcde bu şekilde ba· Bazı gazetelerde, Gala~' 
tlyat umumlleşmiştlr. Hattanın ıarı karşılamışlardır. lşgai za. ler~nden muhtelif ç~şltte ve gU- raplarımrzm bilhassa Norveç, tık duran birçok tUccar ve harp yın pilav toplantısında bu yaı»,ı= 
}>eş gUnUnde en kesif bir flklr manında milli hUknmrı.etın !s- zelllkte şarap yapmak kararı~· ts\'eç, Fenlandlya gibi şimal semilerl vardır. Şimdilik bun • anla~ma ortaya. çıktığı gibi &1~ 
ve adale faaliyeti ile çalışmak, tanbuldaki mtimcssllllğlni yap· dadır. Bllh:ıssa husust enatta memleketlerinde çok rağbet gö ]arın zincir Ye diğer bazı aksam. ğım ba.zı mektuplarda da G• 

t h kıl ları dalgıçlar vasıtnsile sökU - tasaraylllar husuBt surette ~ iki gUnUnde muta ayat şe • mış olan Doktor Adnan kend!- Türk şarapnrı imal etmek · ve receğl umulmalttadır. 
nl değlşUrerek istirahat etmek, sini bu kadar kalabalık bir lerek çıkarılmaktadır. 8etklk - sürlerlni izhar etmektedirler. 
•cık hava kUrU lle geçen bir haf dost ve arkadaş kütlesi içinde s 1 lcrden sonra bu gemiler parça- İçinde kendi çocuklanınJJl; ahi. ı.ırmı'ze yenı· fenerı·er ve ]anarak denizden çıkarılacak - yeğenlerimin de bulundult1 lanın Azami yorgunluğunu taz· g6rUnce bUyUk heyecana kapıl. Ü . dır. Bu suretle İstanbul limanı· Galatasaray gençliği dünyada. eJl 
:r:nin ve tel!fi etmek umumi blr mış ve hepsiyle ayrı ayrı kucalt-

nın da temizleneceği Umit edH- çok sevdiğim unsurdur. 
~nide haline girmiştir. !aşmıştır. Biraz yaşlanmış ol- du .. du"kler konacak 1 

d il mektedir. e Galatasaraylılar Galatasst' Onun için bUtün Unya m • mnsına rağmen zinde görtinen wı' 
Jetlerinin kafalarını meşgul e - praresör dostlariyle garda bir adında o mUessesenin va 
tAen harp ve sulh meseleleri de ınUddet .. örUşmUa ~·e bu arada t Yeni Yugoslav Ba• yapmış olduğu hürmet ve erııt· ıu "' .,, ' Sahlllerimh;dekl fenerler ve 1 nişletllecektlr. stasyonlarda :s ı.c t' 
Jkl gUndUr olduğu yerde durdu. geleceğinin bu kndar çabuk tahlisiye istasyonlarının idare • can kurtnran s::ı.ııdalları ile ırnr Konsolosu Geldi ğin ifadesini bulmakta ittifa V 
:Fransız devlet adamları yarrn nasıl olupta şayt olduğuna hay sini eline alan MUnakale ·vekn.- tarma vesaiti bulunacaktır. Yugoslavyanın yeni İstanbul diyorlarsa ben de kendilerine ' 

b h i 1 i in başına dönünce ti1:-ı \ il" t ı t' başkonsolosluğuna tayin edilen tihak ediyorum.,, . sa a şer n ret et o n u.ve e m ş ır. leti yeni bir çalışma ve inşaat Kurtarılacak kazazedeler i - AnkarO 
dosyalar yeniden açılacak, muh Bu arada doktor kendisini u 1 d ı 1 Hoci Corcc\'lç dUn sabah kon • 

programı zer n e meşgu o . çln istirahat yerleri ve tedavi ----- -------
telif memleketlerden ıelcn ha. karşılamağa gelen ailesi erk~nı kt d rnnslyonellc şehrimize gelmiş, , 

ma a ır. yerleri inşa cdilecetkir. Komşusunun Omuz··~ 
berler blrleşUrllerek siyaset ma ve hemşlrezadelerlle de göz yaş Bu yıl içinde bilhassa Kara _ Sirkeci garında ltonsolosluk er- · \P" 

ldnesl yeniden harekete getiri· larlle kucaklaşmış n görUşmUş deniz sah1llerlnde tahlisiye Is. Dlğer taraftan Karadeniz \'e kAnı ve şehrimizdeki Yugoslav dan Et Kopardı 
ıecektfr. Bu arada Türkiye tıe tur. Bir mUddet dahn. garda ka- tasyonla.rr, boğazlarda 818 dU ·• Çanakkale boğazlarının dahil 1 kolonisi tarnfından karşılan - Evvelki akşam EminönilnÔe 
l"rans::ı. arasında prensip lt!ba • lan profesör Adnan nihayet a. dUkleri ve Akdeniz sahillerinde ve harlcine yeniden siR d\l<llllt· ,mıştır. Muradiye mahallesinde bir k•"' 
rfle bir anlaşmaya varılmış ol • ilesi ııe beraber eski arkadaşla- de yeni deniz fenerleri inşa edı· lerl konacaktır. Btiliat~·on~ - --o- ga olmını ve Han.lfe Tunç ısınl.& 
duğu halde hentız resmi forma· rına veda etmiş ve otomobille lecektir. ınakkalenin de sis yUztinden sık , Tünel , Medlialinin de bir kadın ıcomşusu Zarife BO" 
lltesl tkmal edllemlyen Hatay refikası Halide Edibin LA.lelide Kış mevsiminde çıkan fırtı _ ı:lık kazalar olmnktadır. Hava. Kar!nsıridaki Dükkanlar kurdu omuzundan ısırmak sur~· 
mosclest hallolunacaktır. Antalya apartmanındaki evine nalarda bJr,.ok kazalar olan Ka.. Jarın sisli olduğu zamanlarda ~ .. tile yaralamıştır. Hanife diştetl· 

ll i Tramvay ve Tünel idareleri 1 zat· . d b' pııt'• 
TUrklyenln Fransa De birlik- gitmiştir. Profesör bulunduğu ra.dcnlz de tahlisiye işleri çok hu düdtikler mütemad yen ça - bel d' t•kt m:!- - e ırenm omuzun an ır 

ı"caklar ve sahillerin tehtıkell e ıyeye geç 1 en sonra .ı..w.:. t k ........... ....+. Yara.l ted&-
le sulh cephesi içinde yanyana bir beyanatta demiştir ki: noksandır. .. •· J{ k'" t af d k. th ça e op ..... ~wr, 1 

H 1 k tl dö duğum ı d b olan verlerinl bcll tıdecekerdir. 1

1~n ara, 0bY. bar. m a 1 mcake a- v1 altma almmıa suçlu kadın hale' 
gelebilmesi ancak atay mese • "- Mem e e me n Bu vaz yeti gözönUn e u - " ıne yenı ır ına y_apıla tır. kmda tahkikat; ba tanını tır. 
lesinin kati şekilde halledilme· için cok müteheyyiç ve se,·iııç ·ı ıunduran alA.kadarlar Karade · Akdeniz sahillerinde bilhassa Aynı zamanda. TU.nelın karşısın. ş § 

alne ba~lı oldufunu artık Fran- llytm, Bundan sonra memleke- nlz boğazından başlayarak en hmlrden aşağı olan kısımlara da dilkkfi.nlar yıkılacak ve bura. -o--

unı. saf cenahları da anlamış timden hiç ayrılmıyacağım. Bu. tehllkell yerlerinde muhtelif yeni fenerler inşa edllecektir. sı bir meydan haline getirilece~ Sandalda Kavgaya 
g6rUnUyorlar. Fransız gazete • rada ne yapacağımı henUz ka. - tahlisiye istasyonları kurmağa BUtUn bu deniz tesisatının inşa tir. Evvelce Münakale Vekaleti 
)erinin bu hakikati acıkça ltlra· rarlaştırmış değilim. Şlmd1lik karar vermişlerdir. edileceği yerleri tesblt etme!( U· tarafından bu hususta hazırlan. Tutu§lular 
za mecbur olmalarından lstld - bir mllddet istirahat edeceğim.,, Bu istasyonlardan bazıları zere yakında mUtchassıs bir lıtl- mrş olan planlar bu sene tatbik Evvelki gece saat bir buçııl'· 
l1U ediyoruz. Anavatana lltlhak Birinci BUyük Millet MecH • şimdlllk ufak bir şekilde kuru- yet snlıtllerde tetkikler yapa • edilmiş olacaktır. ta Boğaziçinde bir vaka olınu3' 
etmek için artık sabırlarını tU • sinde sıhhiye veklllt~i yapmış lacak, fakat ilerde bu tesisat ge caktır. --o--- tur: 
;ketmiş olan Türklerin bu emel- olan doktor Adnanın tekrar si- Küçük Bir Kız Deniz amelesinden Hüsnü J.. • 
lerlne önUmUzdekl hafta içinde yast hayata atılıp atılmıyacağı Yataklı Vagonlar Süngercilik Islah yaralandı rar ile arkadaşı Ismail 1.stinye ' 

U 1 mem den bir sandala binmış' ler ve l{Öl' kavuşacaklarını sanıyoruz. bel11 değildir. zun sene er Yenı0 leıt.tı0 rı·lecek Edı"lecek K s d t 14 
t )<. ~ - a ımpaşa a 0 uran yaşın. rüye gelmek u"zere yola çııanı• ' 

Fransızların istedikleri TUr - leketten uzak yaşayan pro esvr d b. k 10 ı d b' "' Beynelmllel yataklı vagon - Münakale Vekaleti süngercilik a ır çocu yaş arın a ır lardır. Fakat iki arkadaş hiç yol< 
kiye ile !nglltere arasında ol • Parls üniversitesinde şark dil • lar şirketi umum mUdUrU Nob. işlerini tevsi ve ıslah etmeğc ka. k~zcağızı kaza ile tabanca kur&u- tan bir sebepla kavgaya tutuO "' 
öuğu gibi TUrklye lle Fransa lerl profesörlUğU yapmıştır. luner Morgo ve aynı şlrektin a- rar vermlşir. Bugün Ege deni. nıı: ya:ralamıştır. .. muşlar ve Hüsnil Arar kürekle 
arasında da bir Akdeniz anlaş· Kendisi mmt mücadeleden ev - telyeler dlrektörU Pllmiç dUn zinde zengin olan sünger tarla. h.asımpaşada Hacı Husrev ma. t T b k - sU• 
n:ıası yapmaktır. Bu arada Ha· vel de Tıp Fakültesi emrazı u- sabah Avrupadan şehrimize gel )arından hakkile istüade edile· hallesinde oturan 14 yaşında Fat. srnttaı m alşınatvurara ngır 
=-- 1 i d TU ki l ğl d b l ·ı . . . d ~ b re e yara amış ır. ı.öY mese es ne e r yen o mumiye mUderrisll n e u un. mişlerdlr. İki rntidUr bu akşam mcmckte ve ancak pek az sün - ma ı e evın ıçın e oynamaga aş. 
arzusu dairesinde nihayet ver • mu"tur. ger 1·stı'hsal cdı'lebı'lmektedı"r. Is. lamışlardır. Bir ara Hüseyin o. Gece k. aı·anlıklarında feryat • .,, Ankaraya gidecekler ve yn.tal;:h 1 ti 1 ı h tane 
mctklr. Bu suretle Türkiye ile vagonlar servisinin ıslahı ve va- tihsaıatın artırılması için Boa _ danın bir köşesinde eline geçir • ara ye şen er ya~~ ı~ . as ~ 
lnglltere ve Fransa arasındR mıa. Yalnız muzakere teklifi - run. ve bu havalideki dig~er mm. diği babasının tnbancasını Fat- ye kaldırmışlar. Husnuyü de Y 

y • gon ların yenl!cştlrllmesl hak - kalamışlardır 
:Akdenfze ve Balkanlara. şamtl nln Ye teşebbUsUnün Londrn · kında MUnakale VekA.letlle te • takalarda yeni tesisat vücude ge. maya doğru çevirmiş ve tetiği · 
U"lU bir Bulh cephesi kurula - Parla cephesinden gelmesini is • tirilecek ve sünger toplamak işi çekmiştir. Birdenbire patlıyan ta. --<>--

ll mnslar yapacnklardır. Şirket 
caktır. Ondan sonra da Türkiye Uyormuş, Halbuki bugUn Ber- memlek~tlmizdeld hatlarda tş • dLha fenni cihazlarla yapılacak- banc~dan çıkan kurşun bereket Bir Doktor Hakkında 
lnglltere ve Fransa lle Sovyet lln • Roma mihverine karşı o • leyen yataklı vagonları yeni ce tır. Bundan başka buralarda sUn çocugun elinin sallanması ile kü.. Takibat 
.Rusya arasında hazırlanan an - lan yalnız Londr" _ Parls mlh. ger temizleme ve kurutma tesi. çUk Fatmanın yanağını delerek i ... llk ,·agonlarla t ebdil etmeğe Ba.hçekapıda muayenebaneS 
la~mada köprü vazifesi -g6rebl • veri değildir. Şimdi Akdenizde karar v;rmiştlr. Aynca yüzde satı da vUcude getirecektir. Bu geçmiştir. Yüzünden yaralanan bulunan Vahram Şirin ismı.ndO 
Jecektlr. ve Balkanlarda TUrkiyenln, Yu işler için yeni sene bütçesine tah_ kızcağız derhal Beyoğlu hasta. 

elli tenzllA.th olan üçUncü mev- i t k kt nesine kaldırılınıQ, tabancasını bir doktor hakkında hakikate uY• 
Türkiye ile Fransa arasında na.nlstanm ve Romanyanın da 1 d bl k s sa onmu ur. ~ kl yataklI vagon ar a rço meydanda zırakan Hüseyinin ba.. mıyan rapor vermek tddia!!!le 

bir Akdeniz anlaşmasının artık dahil oldugu bir sulh cephesi hatlarda çoğaltılacaktır. -o-- bası hakkında ihtiyatsızlığından 
elddt ve haklkt bir surette lm - vardır ki muksa.dı sadece Ak • Umum mUdUr ve atelyeler Balıkçılara Broşür dolayı tahkikata başlanmıştır. 
kA.n dahlllne girmiş olması denizde ve Balkanlarda emnl - mUdUrU At karadan döndUkten • Dağıtılıyor -o-
Fransız efkA.rıumumlyeslnce de yetin muhafazasından ibaret - sonra nomen şlmendlfercltiğl -
rln bir memnuniyet uyandırmış Ur. nin 70 inci yılı merasimlerinde 
tır. Umumt harpte TUrkiyenin Onun lçln !nglltere ve li'rnn· bulunmak a~~re DUI\rcşe gitlc • 

ransa ve İngiltere tarafından sa ile Sovyet Rusya arasında ccklerclllr. P.u meraoimlere hU
kaybedllmcsl ile neler kaybet • anlaşma. esasları teeblt edildik· ktımctimiz namına Devlet De -
miş olduklarını artık itiraf .edi. ten sonra tnglllz Başvekili Çem. miryolları ticaret reisi, cer d,al. 
yorlar. berlayn'in dünya sullıUnü kur - resi retlsl muavini ve mUhendls 

!nglltere ve Fransanın Tür • tarmak için Berlln - Roma mih- Galip lştirdk edecektir. 
kJye ile anlaştıkt.nn sonra Sov- verini yeni bir sulh konferan • -0-

et Rusyayı da sulh cephcsin(.> sına davet etmesi ihtimalleri de Börekten Zehirlendi 
lmalan kolaylaşacağı için Av. konuşulmağn. başlamıştır. Al • Tophanede deniz yoiları o.tel. 
upa BulhUnün kurtarılması U·,mnnya ile Lehistnn arasındaki yesinde çalışan amelerden Bilal 

Sahillerimizde zengin miktar. Yaz Tarifeleri 
da bulunan bol balık çeşitlerin • I-ln.zırlanıyor 
den hakkile istüade için tetkik. Şirketi I!ayriye ve Deni::bank 

1 
1 
1 

1 

1 
1 

' 
1 

itleri yavaş yavaş görUnmeğe Danzig meselesi son derecede Gündoğdu o civarda dolaşan bir 
aşla.dı. Rivayete g6re ttalynn tehlikeli bir safhaya girmiş ol- seyyar satıcıdan börek alarak 
aşnklll Musollni Bcrlln - Ro.ı duğundan bu haberin tabak • yemiş ve bir mUddet sonra ze. 
a mfhverlle Londra - Parla k .. 1< etmesi kuvvetll bir lhtimallhlrlenme &ltımetleri göstererek 
ihvert arasında bir mUzakere 1dlr . hastaneye kaldmlmr~. Seyyar 
kapısının acıımaeına taraftar • / ASIM US börekçi aranmakadır. 

ler yapılmaktadır. Balıkçılığın ve yaz tarifcle'rin hn.zırlnmağa baş. 
balık avcılığının ıslahı için çalı. lamışlardır. Tarüeler 15 ile 20 
şılmaktaclr. Alakadarlar balıkçı. Haziran arasında tatbike başla
lnra bu sainatın 18.zım gelen fen. nacaktır. 8imdiye kadar Adalar. 
ni §arllarmı öğretmek için bro • dan ve Boğaziçin~cn köprU veya 
ştirler ha1.ırlamı5lardır. B1ınlar 1 bu iskelelere mfüıalt vapur ol.ııa. 
balıkçılara dağıtılacaktır. Bu dığı icin yazlığa gıtmC'kte tercd. 
b1 oşürlerde sahillerimizin hangi dilt edenlerin bıı ay sonunda sa) -
mmtakalarında hnngi nevi ba - fiye yerlerine dağılacası anl~ıl. 
hklar bulunduğu ve bunların mnkhdır. Bu yıl sayfiye yerleri
hangi mevsimlerde avlanabBece. ne bUyük rağbet vardır. Boğaz. 

ği bildirilmektedir. Balık bol çı- içinde ve bilhassa. BUyükderede 
kan mmtakalnrda büyük konser. f!imdiden boş ev bulmak çok mtlş 

ve fabrikaları ~sı için de teL; kUl olmaktadır. Adalar da bu te-
klkler yapılmaktadır, kildedir 

l 

tahkikat yaprlmaktadır. Polise 
yapılan müracaatta bu doktortı11 
Ya.'?8.r Er isminde birine hast:ı 

olmadığı halde ücret mukabilin-
de rapor verdif;'i bildirilmiştir. -

-
:c Pazar tPazarte_:i -> 
:.::: 4 tıaz' ran ~ ~ lıulraıı 
c:ı: lfl Reb!Ul'A. ~17 Rcblill'A 
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s-YAXITı 5 HAZiRAN 1939 

l~a~~et~~l~~!a~~:~~I A rn a vu ti u k ana yasası 1 G~~.!!,aJıir;_ 
1 ?J,.upa semasında, Şchirl.erlmizi.nlmarısahasrn· ı'la"'n olundu azetelerin ge ir 

Günün siyasf davalar1 
~ swwwa•• ~ - - -

da ıı.Uhıro vazıfeler almış olan 

e V e b e h l 1 Bclcciireler Bankası, belediyele ka Y na k 1arIn1 
'azşen ır a var ro un.r:ın hareketlerinde daha Konsolusluk işleri tevhit edildi 
<§ geni~ mali imkt\nlar temin et ·ı kontrol 

Y • "eO IB O mek guvcsilc son glinlerde mU- Roma, 4 (A.A.) -1talya Km Emmanuel hanedanına ait olup 
~ . azan • ll.. n um hlm ba;ı )tararlar almıştır. Bu lr tarafından Arnavutluğa YC • .,alile kanunu mucibince irsen M. Zekeriya Sertel, gazetelerin 
~ ~dıkal - Sosyalişttletleri toplayarak kuvvetli bir cep karJ.'"lar arai•nda şunlar var _ rllnıiş olan kanunu csasiniı 'ntikal !'d<'r. gelir kaynakları bizde de kontrol 
derı Mösyö Leon Blum be kurmağa çalışılıyordu. Fakat dır: başlıca maddeleri şunlardır: Armn utlul~ b:ıyrağı, kırmızı ~dilmelidir, diyor; Fransarun ya-

'ol ııı ıiyaaı vaziyetini ve bu toplantı Türkiyesiz ve Rusya., 1 _ lkraz faizi yUzde G.5 den Arnavutluk tlevlcti, meşruti olup iki başlı bir kartal vardır. kınca kabul ettiği gibi... 
lltıı~ yapılan he:mJeleri sız oldukça tamam olamazdı. Ya- 1ytlzcle ~.:> ~a incllrilnılştir. bir hlikô.mcti kraliye tarafın • ne mi lisan arnavutçadır. Bu tekliii ileriye sürmeye sev. 

~tr~ikten ıonra en ~~ hut da, ~üte:eddit bir_ ~usya il~ı :! _ Bu kHar en-elcc borç elan idare olunur. Blitilıı dinlere hiirınet oluııuı kcden sebep de lngilizlerle anlaş. 
i ile etı.~ R~syanm !etrıkı· yapılan bır bırle§me kafı kuvvetı almış beletlly,.Jeriıı bir haziran· Anıa,·utluk tahtı, ltalyn 'c \'e bUtuıı mezheplere ait fı.yln · :namakhğımız için Almanyanın 

'ılitor. rnwnkun olacagını ka· bula~~zdr. .. .. .. . . 1933 tarihinden sonraki borçla. Arnavutluk Kralı ve Hnb<'şis • ıcrln icrası ollınbtaki kanunlara Türk matbuatına para yedirdiği 
Ci1iı _ .. B~tun. b.u d~.'~.nuşler, Ingılız rına da tatb:k edilecelrtir; tan imparatoru UçUncil Victor te' fikan zaman altına alınmış - yolun.da Deyli Meylin Cenevre 

Fransız - Rus an. hukumetının gozunlden kaçmadı 3 - Faız Uzerinden belediye • tır. muhabiri taraf ndan bir haber neş. 
it(! haftalardanberi muhalif ve ilk andan itibaren Sovyet hü- lerce verilmekte olan muamele Meriç Üzerinde Teşrii ı,unet, ylllı:sek faşist redilmesidir. 

c •oka 1 k. · ·· · k . n ve yapı masınr ge- umetıne muracaat ettı. vergisi bundan sonra bankanın Yapılacak l\1üştere. ve koopcrntlf meclisinin yar<lr. (Vakıt) m eski tabir ile abdes. 
dt .~uşküller üzerinde dura- Bu müracaatın şekli, Sovyet umumi masraClarr arasında ö • Ko"pru" nır ile l;:ral tarafından istimal tinde ~üphesi olmadıgwı kin geliri 
gılım R a.d d d - ' . :ı: :ı: 

t~n bi.. • .• . . usy a .. ~yan. ı: ıgı te.~ır ve denecektir; Meriç nehri üzerinde İpsala ci- ::.ıluııur. kontrol için hükumete değil, dile· 
•t' rının veya dıgerın:n Fransız hukumetının bu munase. ~ - Bor" taksitlerine vadesin • · 1 h" lcrai ku\'\ct, kr:ıln aittir. yen mu"essese ve şahsa hesapları. 
'ınd k' ~ " varında Yu:-ıan hükumetıy e u. 
b e ı hatadan bahsetmek betlerdeki rolünü burada münaka· de ılıahsup edilmek Uzere karşı· , Adli kuvvet, luala nit olup mızı arık tutabiliriz·, bunun irin 
ıltar, M" k b"l r . -· . .. l . . H kumetimiz arasında müştcrcxen :ı: :s 
~ · ute a ı mesu ıyet. şa etmıyecegımı soy emıştım. :ı-1 lık hesaplarına yatırılan para • yapılacak köprünün yerinin ve lcrnl. bu kll\ Yetin istimali husu- bir kanun çıkarmayı da kendi he. 

•etmekten ne çıkar? .• Yal· kikat olan bütün bu müşkülatın 1 ra boı·çlu hes", pların ra·ızi '-'Uz 1 1 ı · b t r"r ,_ ...._ k b 
1 

. . . • a " ,, Pityon köprüsünün gene müştere unda m:ı rn t me nı~ a e ve ı · sabımrza fazla buluyoruz. Ancal\, 
,. _ a u. edildıği andan itı- nctıce yanında ehemmıyeti yok. ele 5.

0
• dnn hc"ap olunacaktıı· 

'il "' ken tamirine ait esaslan tesbit et. Her1,cs iı:in nıci lıUlicra olan bu kontrolü yalnız Deyli Meyl 
k• netıce mevzuu bahst:r. tur. . Beledf•.-elerln bu "'"ralarına es h h b" . . .:ı·-· b' h b • 

b " .-~ k .. h''k· t' · ·ı Y na l'nnunl", ı·ın tefsiri mUn asıran mu a ırının veı:1..ııcrbı ır a erı ya• 
'l ı en bu satırları yazark .. n İ 1 F S me uzere u ume ımız ı e u n , .. 
"( " ngı tere - .rans·a· - ovyet kiden yt"ızde Uç ,·erı'lmektc idi. · l"'hi ti d h' 1 k k ak d' 1 "ht' bu neticeden bahsetmenin R delcgel::ri arasında 7 Hazirar..do: eşrli kuvvetın sa <ı ye a ı - ana çı arma m sa ıy e ı ıyara 

usya arasındakı munasebat de· Bö~·lece vadesinden evvelce pa· lı'ndedı'ı·. başlıyorsak, bunun daha basiti bu 
ta bir hareket olmailıg· ı zan. d k it 1 Al " bir toplantı yapılacaktır. 
i'tın. va;; : e~ en, . ayan -d İk~an ra yatırmış olan belediyeler Bu toplantıya hükumetimiz adı. Kom Un ve , llayetlero ait m U. muhabiri Türk matbuatı namına 

ıa as erı an a~ması ımzalan 1• ı to- "d d'kl i ·ı d faizinden ·1· h ka un neşriyatını isbata davet etmek, et-
llıtcr Nevi! Çcmberlayn'in A· taliter -diktatör, dünya müvacehe. ~ et ı 1 erkt n~ı \arın na istihkam Albayı BB. CelSI Ku- es satın tcşlu ı ususu, 'n 

c:lisindeki izahatı İngiliz 'nd h t h "cld' l ·ur u ma a ır ar. rahan, Kurmay Yüzbaşısı ihsan ile ta) i:ı olunur. :nediği halde bu ithamını kendi 
ca . sı e, aya ~a ası, 1 ıa arının 5 - Mukavelenin ilk Uç aylılı E ·ı N f v k·ı t' k" i t k p ratlf suratına çarpmaktan ibarettir. 

Cd ının, Lord Halifaks'ın Ce- silahlarına dayanmakta olduğu ka 'dd ... d 
1 

t'k dil zgı • a ıa e a e ı şose ve op· Ylilcsek fnş s Ye ·oo c 
, .en getirdiği ve Fransız hü. rarmı ilan ediyorlardı. Birdenbire mti etı ıçın ~ d~ ı 1 raz e ki~ı rüler başmühendisi Kemal Hayır· meclisin Arnavut faşist nıerke- Tan gazetesinin birçok ;yabanct 
•tı mümessili hariciye vekili bütün tasavvurlar, düşünceler si· paraların lıe e ıye e.rce çe . lıoğlu iştirak edecektir. zi meclisi aznsı ile kooperatif ik· misaller vermekte güçlük çekmi .. 
0 Bonnet ve Sovyet Rusya· lindi. Bu kere yine hadiselerin memesi halinde komısyon alııı. --o-- tısat merkezi meclisi azasından yecefini biliyoruz; fakat böyle bit 

h•·h nııY"Cak'ır 1 d dil ek kanunun neşrini tahrik ve müda. 
~~a iyeti tammeyi haiz mu. verdiği amir ders görülmüş ve an- ·" ' · Çimentodan Alınacak mürekkep olduğu rny e m 
"ils h o i t li ı faa eden gazete Türk matbuatını ,,_.1 nıösyö Maiskinin de mu· !aşılmıştı. Resı·m tedir. YUksck faş s mcc 8 • 
~ıtı M • f T • 1 • . · · 1 ı para karşılığı dış politika neşri ya,. 

P •• Yc.tıerini bildirmiş oldukta- Artık İngiliz - Fransız garan. aarı ayın erı memleketlerd--n yu"'.3umu. nin birinci ve ikıncı reıs er 
•ol Dış ~ ""' 1 t1 yapmaktan tenzih ile iktifa et~ 
~· .cyı ı:rensip itibariyle kabul tilerinin müessiriyetlerinin emni- tlrtincü sınıf müfettişlerinden kral tarafın dan tayin o un ur· ,ııı1 .. • 'S za sokulan çimentolardan alm seydi elbette daha kuvvetli olur-
&tıı 'k~ostermektedır. yet altına alınmış olduklarını, B. Şevket Süreyya Aytaç n ldör. makta olan ton başına elli kuruş MeC'lisin içtimnları alenidir. du ·, matbuatı bu bakırr.Jan da 
ı:~ "'.ösyö Nevil Çemberlayn. sulhperver milletlerin toplanmış di:ncü umumi müfetti§lik Maari · gu"mru"k resm·ı ı'kı' liraya çıkarıl. Kral, meclis tarafından lrn • 
"''a kontrol külfetine lüzum göster-b ıle söylenmiş olan sözle· ve bağlanmış bulunduklarını ve müşavirliğine tayini üzerine açı mıştır. Şimdiden sonra dış me:n. :,u1 edilen kanunları tnsdikten mek bu ithamı nihayet bir ihtimal 
le aşka bir tefsiri ihtiva et- kollektif emniyet sisteminin Avru tan üçüncü sınıf müfettişliğe 1z. leketlerden yurdumuza sokulacak im · -ı ye yeniden ml\zakeresini şeklinde olsun kabul etmek olmaz 

olduğuu zannetmiyorum. panın bugünkü vaziyetinin müsa.jmir füesi müdürü ve edebiyat mu. Ik alep edchilir. 
1 çimentolar daha evvel tısat Ve- mı? o halde (Tan) ın ağzında 1 ir 

• c hilkuvve hallolunmuştur. ade ettiği derecede kurulmuş ol· allimi Necmettin Halil Onan, ka·letinin müsaadesi alınmak şar- Yeni kanunu esasi, 4 hnzlran 
< b bakla varsa bunu !jıkarması, o ka-

Unun mahiyetine dikkat duğunu düşünmemize mahal var- Kars maarif müdürlüğüne Kars · 1 d k 1 b'J k · dan itibaren meriyctc girecel{ -
h tıy e yur umuza so u a ı ece tır. nunu istemesinden, • (gelin, üstü. 

c cmmiyetini takdir etmeli. dır. lisesi müdürü Samih Ragıp Ata- ti 
l 1 • h --o-- r. mü arayın!) demesi daha ma1- •l 

~lldan üç ay evvel Hitlerin 
gün de Romanya ve Polonya 

~t lııe harekete hazırlanan kuv' 
iy e irlikte - Praga girdi
ikinci günü Frans·z ve in. 

A. hükumetleri ani bir hareket· 
'irupa siyasetinin gidişatını 

Bazı Avrupa dev et erı enüz demir tayin edilmişlerdir. noma, 4 (A.A.) - Kont Cin-
ora.da yer bulabilirler.. (Burada -0-- Ordu mektupçuluğu no ile \rnavntluk hariciye na. olur. 
bilhassa Yugoslavyayı kastediyo. Açık olan Ordu mektupçuluğu- zın B. CC'mil Dino, iki rocmlc • Gazetelerin şahıs malı olduğu 
mm.> Üsküdarda Ucuzluk na Zozğat mektup)usu B. Rifat ketin diplomasi ve konsolosluk yerlerde ibit 'ko.,t .. o1 acaba r.e ka· 
Faka~ oy)e. gorillllyor, ki yalnız· Belediye lkt:sat işleri müdilr Tarus tayin edilmiştir. işleri mum~esillcrlni tcu'lıit oden dar rc:ne-c ve:-:bilir? hHin b ~ ..:. 

ca Fransız _ Rus - lniiliz an- Saffet, Kaymakam ihsan tlna1. bir itiH'ıfname hnzalamış)ardır. enın A1maniara müsait r,~' n ~ 
]aşmasının yapılması bile bu dev. başkatip Halis Duman ile birlikte Bir Müvezziin Parmak _ nn itiH\.fname mucibince, iki .iyatı Almanlardan para alma}a, 
letler üzerinde kafi bir cazibe ya- bütün gazino ve kır bahçeleri sa- ları Kesı.ldı· ~ verenler olacaksa, filan gazetenin 

& §tirdiler. 
~zı prensiplerin kabulünden 
~ aynı prensiplerin başka ha· 
1.erde başka şekilde tatbik e. 
1 olmasından kendilerinde 

ille gelen veya hariçte hisset
Crj bir değişiklik, hakilcatte 
~arckete pek az tesir etmiştir. 
~ lıhakkak olan bir şey varsa. 
, 'n hadiselerin verdiği acı ders
~ llcticesinde Mösyö Eduard Da. 
~/c gibi Mösyö Çemberlayn de 
~ tupa sulhunun, bir sene evvel 
~ lınış olan İngiliz - ltalyan, 
nuı ayındaki lngiliz - Alman 
t }<· l'a anunuevvel ayını:lc:. yapılan 

ıc .tısız - Alman anlaşmaları ü· 
~tıııc kurulabileceği fikrini red-

tıı:ı ~ ege mecbur kaldılar. 

t.t·· ~ 0ıyö Leon Blum, yeni, eski 
~k mcahedelerin hiçe ıayı. 
~ harel<et edilmit olduğunu ve 
Q k'ia:ı:iyet kargıaında hakları bilfi· 
t ·~rurnak için müıterek emniyet 
., ·lıhat ı k · '-- ·-· · rt ı a ır.a ıcaocttıgıru ve 
'- ~ıa ib İngilterenin kati karar
~t ·ı 'l 1,

1 e büyük bir enerji aarfederek 

11~1.Yetj değigtİrmİJ olduklannı 
<:•.. k lı '"ra , b:ı meyanda) hviçre, 

t ·~ilanda, Belçika ve bilhassa Po. 

ti~~a, Romanya ve Yunanistan 
o\Jt 1 devletlere garanti verilmi§ ve 
ir dcn:z Sta~üsün:!n muhafazası 
l:tıltı reı-e'.en teş~l:büsatta bulunul· 
t 11

1 olduğunu yazdıktan sonra bu 
.ı~~iı hareket için ıulh cephesinin 
"'1.)a • d • l ·ı · · be ti·· zıya e genıı eh meıı ıca t-
tınj göy 1 e tebarüz ettiriyor: 

la l>olonya ve Romanyaya acele o· 
t' tak resmen garanti verilmiıti.. 
il altat bu garanti Sovyet Rusya
~~ muaveneti olmadıkça tama. 

'n müessir olabilir miydi? 
S l::alkanlar ve Akdeniz havzası 
t tatUkosunu muhafaza etmeğe 
tc!ebbüs ediliyoı:t:iu. Fakat bu ha· 
t lc~t Türkiye Cumhuriyetinin 
:rıki mesaisi olmadan mümkün 

abilir miy.di? 
1'a.arruz hareketlerine ve harbe 
• r koymak için sulhperver mil-

ttalyan vo iki Arnavut nza_an 
ratacak mahiyettedir. bipleri arasında bir toplantı yapıl- d t n1 yulünü de İngilizlerden, Sov .. 

Dün saat 8,30 da Yeşilköyden ml\rekkcp bir komisyon vUcu c 
mış, meşrubat, aşçı, lokantacı, "etlerden para almaya müsait tc .. 

kalkan trene posta müvezzii Hüs. getirilccelttlr. 
Möıyö Leon Blum bu vaziyeti kahveci, vesairelerin fiyat listele. ı; ~ki edenler bulunacaktır. 

nü atlamak isterken düşmüş, sağ U u komisyonun reyine bilhnr 
müb:ılagalı ıönnenin kendi noktai ri tetkik edilmi§, bunların arasın· ayağm·n parmakları kesilmiştir. sa Arnavutluğu alil.kadar eden Zira minareyi !jalan kılıfrıu ha• 
nazanna göre doiru olduiunu, dan bazılarının da mahalline gidi. Müvezzi hastahaneye 'kaldırılmış. ID!'Sefolcr movzubnhsolduğu za. zırlar. Korkarız ki, bu kontrol 
zira kendisinin uzun müddetten· lerek evvelki satı§ fiyatlarının man mUrncaat edilecektir. usulü meslek suçluları için bir si .. 
beri edindiii bir kanaate söre bu. 1 fazlalığı anlaşılarak hepsi üzerin. tır. per o1masın ! 
gün de her zamanki gibi harp teh· 

1 
de mühim tenzilat yapılması ka- iyisi mi, bildiğinizi açıkça sÖY," 

likeıinin diktatörlerin daimi hül- 1 rarlaştmlmıştır. leyin! 

yalarında bulunduğunu bildirdik. Yeniden tasdik edilecek listeler G örüp d Ü ş Ü n d Ü k ç e : 
ten ıonra mihverin ıon hareketle· mucibince tlsküdar semtin.deki bil 
rini ıöyle tahlil ediyor: tün gazino ve kır bahçelerinde bi-

ranın şişesi 40 kuruşa satılacak, 

Birkaç aydan, hatta birkaç haf- diğer maddeler de bu nisbette u
tadanberi zahmetsizce kazandılar. cuzlatılacaktır. 
Ş~ildetle hareketlerinde muvaffak Kaymakam ve belediye şubesi 
oldular. Fakat hiç bir zaman mu. mu:lürü İhsan tlnal beledi işler ile 
harebe ile hatta ciddi bir harp teh· çok yakından alakadar olmakta ve 
likesiyle bile karşıla§madılar. halkın ucuz gıda almasına çalış. 

En büyük tehlike vaziyetin h:r makta.dır. 
zaman böyle olabileceğini dÜ§Ün· 
melerindedir. Görünii§lere ve nu. 
tuklara nazaran hadiselerin ru· Düzeltme 
hunda hiç bir dği§iklik yoktur, Müstakil grupa ayrılan mebus 
yine ldaimi hülyalarına dalarak ye- isimlerini dünkü nüshamızda 

ni hareketler hazırlamaktadırlar. yazdığımız sırada doktor Hüsa _ 
Fakat bu sefer. hareketleri kati mettin Kural, Zor.ıguldak mebusu 
mukavemet ile çarpıtacak ve bu Hüsamettin Okan hüviyetile iz.ah 
vaziyet meşum bir tekilde umumi olunmuştur. Müstakil grupa ge • 
bir harbi inta!j edecektir. çen doktor Hüsamettin Kural 

Bilmukabele, başlıca sulh ve}'~ Sıhhat Vekaletinin eski müste • 
yegane sulh ,ansı neye bağl dır? şarı olan zattır. 

Diktatör!erin kararlarına göre Yine bu isimler arasında birisi 
h<'rhangi yeni bir hareket, muka. Ajansın tebliğindeki yanlışlık 
mevet zincrini kıracak ve harbe neticesi olarak yazılmamıştır. 

sebebiyet verecektir. Erzurum mebusu Bayan .l\akiye 
Hazırlanacak olan bu mecburi· Elgün de müstakil grupa ayrı • 

yetin doğuracağı neticeleri de he- !anlar arasın.dadır. 
saplamak onlara aittir. ----
Eğer diktatörler muhakkak bir 1 kal'ul ederlerse, eğer bir gün bu 

şeyin değişmiş olduğunu zannedi. mecburiyet kabul edilir de, sami
yorlarsa, bilmelidirler ki, deği§en mi nefretleri izale olunursa, işte o 
3ulh unsurutlur. zaman Mösyö Von Ribentrop'un 

Bu n-,ktadan düşündüğümüz 1 rr.enhus hareketini usa~:lırıcı bir 
tak.Oirde, Avrupada hangi hadise, tekilde devam ettirmesi biraz 
Rus - İngiliz - Fransız anlaş· jmüşkül olacak ve Fi.ihrer ile Duçe 
ı:ıan kada:: müessir bir ıulh kuv- de artık zahmetsizce istila zama. 
veli taşıyabilir? /nının geçmiş olduğunu anlayacak· 
Eğer bir gün İngiliz muhafaza. ]ardır. 

karlan, Avrupanın sulhu için Sov·j İşte bunun için Avrupa semas· 
yet Rusya ile doğrudan doğruya I bana daha hafif, daha parlak gö· 
bir anlaımanın elzem oldu&unu. rünüyor • 

.. ,_. ,._, ,_, - -
Nefessizlik 

Amcriknn donnnmn.,ınclıın hlı• dcniznltı gemisi lmttık

tan sonra çıknmndı , o yetmi':' ıııctl'c derinliklerde bir dibe o
turdu. Ajan lnr, gn7.etckr, mdyolııı· giinlcı·cc hunu <llllel'inc 
dolndılnr. 

nu hnberleri okurken, sntırlnr ip olup ı;nnki boynuma 
dolanıyor, d~crlcrinı hn' ası:r.hl.tnn çntluyncak snnıyorlluın. 

J>nlgıçlnr, geminin knhurgnlm·ınn çel.içlcrilc "l\lors nl
tnbcsl,, ni ynznrnk i<,;tcı·tlcl ... ilerle Jwnu-:tuhn·. Uk duyduklnrı 
cümle: 

- Uşiiyoruz! 
Olmuştu. Yetmiş mctı-c dcriıılil ... tc soğuğun korl.unçluğu 

nu bir diişiiniin ki demir mnlıfnznlnrdan geçerek deniznltınm 
tay!al:ırınn ilk ~ikflyet ıııe,·zuu olu3 or. Ülüııı korkusundan, 
hnnı. <lnrlrP,11ulnn cince hn so~uktan sızlnnıyorlnr. 

Dünkii gazeteler, İngiliz <foıııuınınsınn nıen<:up blr deni. 
zaltmın dn nym ftkibcte u~ı-:t<lıl:!;ını ynzclıhlr. 

Hem lmnnn hall d.aha fenn. Çiinl.ii ı\mcriknılnki tnhlisi
yc balonlnn İn:;iltcı·edc yoknıu~. Açık denizlerin <lcrinliklc
rin<lo batnn gemi~ 1, 1\ meriknn medeniyeti, c:clik dnlgıç bn-
lonlnrilc sarm15 'e tnrtnlnrclnn bir kısmmı l:ıırtnrnu':'lı. 

Jhı balonlar, demek <lnhn lııgiltcrc gibi çnğm Hltiyaçln. 
ı·ını a.dım adını takip ellen memlel.etler<lc bile lmluııınnl nn 
hiı·cr harika. Çelik dj::{cr ~ibl hlr :;.ey. 

Son bir ı·nd) o haberi: 
"flntnn denizaltı gemisi kırıyn cloğru çckilmeğc hn';'lnn-

nu':'tır!,. diyordu. liıyıyn·: .. Çok lıulnıul,;: hir yer. llangi l-.ıyı
ya? .. Ynzılnnlarn gilı·e, bu gemilerdeki hnllı, nııcnk otuz n.1-
tı ~natlıkmı-;;. J~ğ<'r hu znman g<'çcr de c1cniznltı giineşc Jrn. 

nışmnzsa, demek ~eminin çok n•nıızcli clcmir l>lr\tahnttnn 
farkı knlınıy:u·nk. Xo yiirel-.ler ncı!'ıı fndn: .. 

l<'nl.nt ~n on iki fndmlan o;;onrn, umul onun, ki ynkındn 

fen ,.c ilinı ıllemhn!z > c.nl ke.~iflerc kn' ııc:nt·nk. Hn t iirlii Jrn
zalnrn Jrn~ı zckfinın bir sİ"'Ortn ı orta3n çıkn{'nk. Mnsihct· 
h•rdc binlcr<.·c ıı:ısihntteıı ü tiinliik giiriişiin selJehi işte hıulııı'. 

Hakkı Siihn GEZGİN 

Prens Pola verilen 
ziyafetler 

Berlin, 4 (A.A.) - Yugoslıw 

,.a naibi Prens Paul ile Prenses 
Olga. Dr. Glibels ile çay içtikten: 
soııra Knı C'rhof otelinde Von 
Ribbentroıı tur. fından şerefle .. 
rın<' 'erilen ziyafette hazır bu .. 
l uııın uşlard ır. 

---o---
Fethi Uzkan "Ulus,, 

Direl-tö ·ü Oldu 
ıı,,,.-lis 'e Sanda~ 

nhiti I'cthl t:zkan, 
l S u terlı in c U• 

dir ktbrlUğUne 
ir. Tüı·ki) enin oİI 

ınu,nffnkı~ etler: 

n ! ni eleriz. 

Hacıosman 
Bayırında Bir Kaza 
Dün akşam Hacıosman bayırın· 

da bir kaza olmuştur; Emin Mah· 
mut yogurthanesine ait bir kam
yonet Hacıcsman bayırından çı. 

karken bir virajda karşısında bir 
otomobil çıkmıştır. 

Kamyonet şoförü Hayri müsa
demeyi önlemek icin !direksiyonu 
sol tarafa süratle kıvırmış, ve bu 
yüzden kamyonet tol tarafa yu. 
varlanmıştır. 

Kamyonette şoför Hayri, karısı 
Saime ve yedi çocuk bul·.t.~yor& 
Çocuklardan btr tanem bnşm~11t 
hafif surette yaralanmıştır. Diger. 
lerine bir şey olmamıştır. 
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Metres hayatının kalkması etrafmda Haknkô vakaıara ıstnnaden -······ ..................... ·-·---······················-····-··············--·-.. ·· ...... 
Fikirler lıangi nok

talarda birleşti 
Amerikada Alman casusları 

-22- Çabucak yaptığım bir tahki- menfnt umuyordu. Bir kaç o1nrak insiyaklarına b&Jd
kat ile Rossbcrgi serbest bırak. gUii sonra da çok dalla mtihim bilir. 

lnği-;tirmelerlne scbc1)iyC't Yer· tığımız gUntin gecesi bir Alıntın ve mesul bir şahitlerini kaçır- Casusluk tahkil>atr sırı 
Metres hayatı yaşamanın fe

nalığı ve evlenmenin çoğalması 

için alınması icap eden tedbirleri 
ortaya koymak üzere açtığımız 

ankete cevap everen Sultannh • 
met birinci sulh ceza mahkemesi 

hAkimi Bay Reşit şu fikirleri ile
ri sürmektedir: 

- Evlenmenin icap ettirdiği 
bazı masraf ve külftelere inzl • 

marn eden boşanmanın taham • 
mUlf ersa zorluğu ve bazı kadın • 

larm aldıkları maaştan evlenme 
neticesi mahrum kalmamak kay-

gusile iktısadi hayat zorluğunun 
meydana. getirdiği metres haya. 
tı denilen serbest birleşmeler, ço~ 
cuk terk ve düşürrr.ek vakaları • 
nm tezayüdüne sebep olduğu gi
bi, mevzuatın tanımadığı, hima. 
ye etmediği bu çirkin halin ço -
ğalması binnetice fu~un artma
sma, sari hastalıkların yayılma
sma, kısk~lık gibi ihtirasları 

tahrik ederek, dövme, yaralama, 
tehdit ve hatta katil suçlarının 
öa çoğn.lmasma, her nevi himaye 
ve §Cflratten mahrum sefil, ço -
cuklarm memlekette fena unsur
lar olarak yeti§Tl'lelerinde amil 
olmaktadır. 

Bundan beş sene kadar evvel 
Adliye Vekiline hususi olarak 
arzcttiğim muhtırada da yamı -
ğım gibi, medeni kanunumuzca, 
gayrimeşru münasebet demek o
lan mahalle nikfilu, husus1 mu. 
kaYele ile çoğalmakta olan ve a
ile hayatmm bozulma.sına saik 
bulunan metres yaşamak usulü
niln men'i lazrmdır. 

İçtima! f enahklarm k~unt 
müeyyidelerle men'i kA.fi değil • 
dir. Bu gibi hallerin ahlakı, i:tı
mal sebep ve saiklerinin de or -
tadan kaldırılması bunlarla mü
cadele yapılması icap eder. Had. 
dizatinde iki tarafın rızası ile vü
cut bulan evlenme akdinin feshi 
demek olan boşanmanın kolaylaş 
tırılması, kanunun tanımadığı 

metres hayatının yüz kızartıcı 

bir vaziyet olduğu herkesçe bi -
linmesinin temini ve aileler ara
sında bu gibilere mevki verilme. 
mesi ve bekii.rların verigye tabi 
tutularak çocuklu ailelerin ka -
nuni himayelere mazhar kılın -
maları gibi tedbirlerle bu fena 
Matın önüne geçilebileceği ka -
naatindeyim.,. 

Memleketim.izin çok nüfusa en 
muhtaç olduğu bir zamanda met 
res hayatı yaşayarak, vatandaş.. 
B!!F.i --::,:,_ 

Irk vazifelerini yapmıyanların 

çoğalması ü1.crine. orbıya attı -
ğımız, bu ankete birçok hukuk -
çularımızm verdikleri cevapları 
okudunuz. Bu suretle anketimi -
zin vardığı neticeyi şöylece hu. 
Iasa edebiliriz: 

1 - Boşanma mutltık surette 
kolaylaştınlmalıdır. 

2 - Metres hayatı yaşıyan -
ları ailelerin el birliği ile boykot 
yaparak ne toplantılarına, ne zi
yafetlerine sokmamaları için ge
niş mikyasta propaganda yap • 
mak. 

3 - Bekar kalmanın hem sıh
hate, hem keseye muzır olduğu
nun gençliğe aşılanması. 

4 - Genç kız ve kadınlarımıza 
çalıştıkları ve maaş aldıkları hal 
de bire evlen.meğe muhtaç olduk
larının öğretilmesi. 

Alemdar sınemas, 
tKt FiLM 

Yanık gönüller 
taksi haydutları 

dl.. Yapurunun Nc\•yorktan hareket mak I~in lcabedcn tetblrlcrl a-I btitlln n\aznunlara bil t11 

Doktor Gricbl ile Herman etmiş olduğunu öğrendim. Der- Iıyorlardı. Fa.kat size bu kaçır- tatbik ettim, ancak bir 
1 

şimdilik bUtUn faallyetın tatil hal Hapa(; şirketinin ~e\•york ma: hadisesinden biraz e\'\'ıJl baz:ın Schhıtdrin ycrıııe 
edilmesini \i'e projelerin ~tlyc ajanını çağırdım ve radyo vası- bahsetmiş olduğum yalan tut ren Martin Schade hiO 
talikini emrettiler. tasiyle Rossbergln vapurda bu· ma makinesini anlatayım. bozmadı. 

Bu tevkifin bUtlln tahkikat lunup bulunmadığının sorulma- Faknt tekrar şunu 1111' 
YAL.ANI KAYDEDEN' 

i"ln bir ba,şlnngıç noktasr oldu- srnr emrettim.. vım ın bu illetten eıde e ... MAKiNE J 

~u ve Amerikadnkl bUtUn Al- Ajan. Amerikan hUkıımeti duğum neticeler her ne 
bl hkık Bu tahkikat esnasında birçok 

man casus teşklHl.tmın meyda- tarafından r tn at yapıldr- işime yaradı ise, bunJal' 
1• vakalar tecrUbe etmiş olduğum _., 

na çıkarılmasınn vesile teşkil ğım Jlllvc ednek sun ınl sormuş ca psykolojil< bir luyıne"" 

i b ı d ğu hatırlardadır tu. 1'.,akat vapur kaptanı bUtUn yalan tutma makinesi haklka · ,. 
ntm ş u un u · t k t t• 1 (D-·anı' nezaket kaidelerini de çiğneye- cm ço en eresan ne ıcc er ver- "'"' 

ROSSBERG KAYBOLDU rck cevap blle vermedi.. Kapta- dl .. Fa.kat bu şahitler mahkeme-
.Nevyorktakl Gestapo teşkilO.- nın bu hareketini protesto ettlk lerce henUz kabul edilmemekte. P 

tının şefi Rossbcrgtn kaçmış v J nihayet ikl hafta sonra Ross- tir. Ben maznunları itham et· 
olduğunu öğrendiğim zaman, bergin bu mevzuubahis vapur mek için hiç bir zaman bu ma· 
lıunn bllyUk bir ehemml'-·et ''er- elik kinelere .dayanmadım .. Ancak 

AUO:\E TARll·~l . .-..... ~;;.. 
J ile kaçmış olduğunu öğren . lltmlekel 1/1 .JI 

modim. Rossbergl tevkif etme- Rossberg, varası olduğu için bu makine bi~ çok yerlerde suç-
rni ıcap cttirecclc bir sebep bu· vapura bir yolcu sıfatiyle gir- ular Uzerlnde pslk-0lojlk bakı- Aylık 
l'a.mnmıştım. mlşti. Rossbergin en yakın dos- mm dan tesirler yaptı. Elde et- 3 ·~ lılc 

içinde dıfl" 

95 ı5~"' 
260 4~ ' 

31 Mart 1938 sabahı Madam tunun Ram isminde bir adam miş olduğum mekanik ve grafik 6 aylık 
Rossbcrg'den bir telefon aldım, olduğunu ve nossbcrgden bir neticelerin yardımiyle suçlula· 

8"0 • 475 " 

k d ;r. k l.ıu kada... rm itirafa. mecbur kalm·"larını' 1 yıllık a ıncaoız ocnsrnı ' mektup aldığı takdirde suçlu .... 
1 • 1 k duğu mUmktin kıldım.. Tarifeden 

900 1600 ~ 

Rslkan sırt# 
uzun 1.aman n çın n n oy - zannı a1trnda kalmamak Uzcrc 
muzu soruyordu. 

- Fakat biz sizin kocamzı 1-
ki gUn evvel serbest bıraktık .. 
diye cevap verelim. 

Yirmi dakika sonra Rossber-
gin patronu da telefonla 
aym suali soruyordu. 

bana 

bu mektubu bize getireceğini 

biliyordum. 
Nisanda Ram bize biı· nıek -

tup getireli. 
Rossberg Almanyada. fevka

Hlde şekilde karşılanmış olduğu· 
nu, vatanına karşı yapmış oldu
ğu vazifeden gurur duyduğunu 

Nazariye şudur: llaklncnin 
tesiri altında bulunan bir kim
se yalan söyledlAi zaman ka
nında. bUyUk bir tazyık veya 
zayıflık vardır. Makinenin kau
çuktan olan a1M1arındnn birisi I 
kola diğeri de göğüs hizasında 

bUtUn vUcuda sarılmaktatır. Bu 

için ayda oluı kuru~ dÔŞ 
Posta blrli!11ne girmeyen ye 
ayda yetmiş beşer kuruş 
medilfr. ~ 

Abone kaydını blldirell 
tup ve telgraf ücretini, • ' 
parasının posta veya bıı0~1 
yollama Qcretlnl idare ke11 

zerine alır. 'tİ' 
yazryor rn mektup muta.t uzeri- aletlerin diğer uçtan da kayde. 
ne Hell Bitler sözlerile nihayet dici bir makineye merbuttur. 
buluyordu.. Aletleı- tanzim edlldll<tcn VAKiT SPOR MUSABAKASI 

TUrkfuenin her posta merk,P 

VAK/Ta abone ua.zılıt• 
Adres d~ğişlfrme ocred 

Futbol, Güreş, Yüzme 
ve Atletizm Amatörleri 

Arasmda 

SPOR 
Yıldızını 

• 

... 

seçıyoruz 
BıRıNCıYE 

Bir Bisiklet Şcmst (Demirspor) 

Rossberg karısına da bir nıek- sonra birkaç dakika hiç bir su· 
tup yollamıştı. Ram bu mektu- al sorulmaz ve böylece normal 
bu ıdoğrucn madam Rossberg'e bir grafik elde edilir .. Bundan 
\'ermiş olduğunu blldlrdi. sonra Alete bağlanmış olan mev-

:M:adam Rossberg mektubu zua makinenin evsafı ve şlm· 
okuduktan sonra yırtmış oldu· diye kadar yapılan tecrUbcler 
ğunu ve hatırınla hiç bir şey ile elde edilmiş olan neticeler· 
kalmaclığmr söyledi. Isrardan den bahsolunur ve: 
blr netice çıkmazdı. - Haydi, şimdi suallerime e-

Rossberg her ne kadar ~·ol vet veya hayır., kelimeleriyle ce
parasını \'ermiş ise de pasapor- vap verin .. 

1 
tu yoktu. Almanya bütün bey- Denir .. lsticvap esnaernda a
nelmilel kanunları parçalaya - rada sırada: "Bu sabah yemek 
rak Rossbcrg'in gemiden çık. yodiniz mi. yıkandınız mı? .• gl-
masına. m Usaaclc etmşlti. bi ta bit, ehemmtyetsiz sualler 

Nazı hUkClmetl dA.vamızı sorulur ... 
kuvvetlendirecek her hangi bir Bu makine tesirine konulan 
şahidi kaçırmakta bUyUk bir herhanıl blr kimse pek ender 

25 L.uru~tur. 

iLAN ÜCRETLERİ 
Ticaret llftnlnonın sııotl'f • 

s:ıtırı sondan ilib:ırcn UAtı tJ 
falıırında 40; fc sııy!alardl 
kuruş; dördüncü sayfad• / 
ikinci ve üçüncüde 2; birlıı11 
4; başlık yanı kesmece 5 
dır. 

Büyük, çok devamlı, tdl 
ren ·ti i n nrenl re _.ayrı 
indirmeler y:ıpılır. Resmi ill 

ıııt· 
rın s:ınlim - satırı 30 kuruş ,J 
TlCARl l\lAHIYE'ITE ouıı\' 

KOCOK ]I.ANLAR 

" Bir defa 30, iki defası 50, o' 
derası 65, dört defası 75 "' 111ı 
defnsı 100 kuruştur. Oç del" 
lldn verenlerin bir defost I>' , 

ikinciye: - Şık ve kıymetli bir saat; üçüncüye: - bir çift 
iskarpin; dördüncüye: - Bir şapka; beşinciye: - Bir senelik 
Resimli Hafta abonesi; altıncıdar. onuncuya kadar: Birer bo
yun bağı: 4 ki~iye birer çift ipekli çorap; 10 kigiye birer adet 
Tayyare piyango bileti, onbeı okuyucumuza birer 1işe bü· 

vadır. Dört satırı geçen naııl•~, 
fsıla satırları beş kuru~tan 
sap .edllir. _,,r' 

Hl:met kuponu gelir'"' tJ 
küı;ük ilıin tarif ut 11ü:d• 
indirilir. 

yükkolonya; 15 okuyucumuza birer ;;i§C küçük kolonyao 25 ki. 
şiye birer tuvaiet sabunu; ayrıca 150 kieiye muhtelif cins he. 
diyeler. 

f "'Mü;~bakay;·-;-şıi~ik .. i<~.P~~;~..:-ei·:···İ . . ............ -····-···· .. ···•················ .. ········································ 

Vakıt hem doğrudan tfol~' 

Baş, Diş, Nezle, Grip, Romatizma :;r~c:~~:ı~:~:;~eri~~~l~e;~~ 
allınds KEMALEDDtN ti\ 1 

Nevralji, kırıklık ve bütün ağrılarınızı derhal ke· tı~n nürosu eliyle illin '1>•~1 
.,.,. ser. icabında günde 3 kaşe alınabilir. W erler. tnüronrm telefonu: !O' 

:-= 7Fii# !::ZJL :et W - - , ~ 

K.aramazof K~,.J~şler 
Matbuatın cinayet, etrafındaki neşri

yatını Aliyoşa pek iyi takip etmi§ti. 
Kalemler, cinayetinin kendisinden git. 
tikçe u.zakla~arak bütün aile efradını 

birer birer ele almışlar, demediklerini 

genç dula uzattı. Madam Koklakov a. 
tıldı: 

- üstü kapalı bir surette anlatılan 
kadın benim değil mi? Evet cinayetten 
bir saat önce ona altın madenlerinde ça. 
lışmak fikrini aşılamağa çalııan ben. 
dim ... Ya şu ''Kırklık kaldın aşkı ... ,. ne 
mel'un ıey şu gueteciler ... Benim tek· 
lifimin bu türlü şeylerle ne alikası var. 
dı ki... Mahsuı yapıyorlar. Allah taksi
ratlarını affetsin .. Bunu yazan kim bi· 
Iiyor musunuz? .. Ben öğrendim, maka. 
le, do5tunuz "Rakitin,, in marifeti imi!. 

- Durun öyle ise, meseleyi aiıe Jli' 
başından sonuna kadar anlatayırrı. . d' 
diseyi unutamıyorum; çünkü i~~t# 
kendimi de suçltı gördüğüm bir tl .. 

var. Küçük, ehemmiyetsiz bir noıct'~· 

Yazan: Dostoyevski 
' Çe\ffreo: U•klu-Sah• Ceaııo lliil 199 ..__. 

- Evet, ama sizin sağınlacağınızı 

pek ummayorum. Rahatsızsınız. 
- Zarar yok ... Koltukta oturabilirim. 

Ah Allyoşa, zihnim karmakarışık ..• 
Dua ... Kanlı vahşi hareltetler ... Sihir. 
yaya sUrülen insan kalabalıkları... Ev
lenenler, hem sabucak bütün bu işleri 
yapanlar, beni altüst ediyorlar. Herkes 
de ne fena ihtiyarlıyor ve mezara doğ. 
ru sürüklenip gidiyor ... Ölüm de bana 
vız gelir .. artık adamakıllı yoruldum ... 
Bıktım usandım. 

Katya, ağabeyinizin birinin peşinden 
Sibiryaya gitmeğe karar veridi. öteki 
de onların arkasından sürüklenerek on· 
lara yakın bir yerde yerleşecek. Herkes 
sessizce kendi payına düşen acıyı tata
cak, çileyi çekecek. 

Bunları düşündükçe çıldıracak gibi 
oluyorum. Hele gazeteler... Moskova. 
Petersburg matbuatı belki bin kere bu 
4-vac!an w onun mevzuundan bahsetti 
Hele ZSyte münasebetsiz bir iftira da var 
bu yu:ıla~a ki... Mesela, ben ... ağabe. 
yinizin, nasıl diyeyim? .. Gôya çok ya-

kın bir arkadaşı imişim ... Tabii bu ar. 
ka.daş kelimesini ne ile değiştirdiğimi 
elbette anlarsınız .. Söylcmeğe utanırım 
o lafı ben ... 

- Yok canım! .. imkanı yok hangi 
gazete yazmış bunu? 

- Dün aldıfım bir Petersburg ~aze
tesinde ... Nah işte alın siz de okuyun ... 
Bu gazete birkaç aydanberi !i kryor. A
dına aldanıp abone olmuştum. O:irültü
ye, dedikoduya merakımın cezasını çe
kiyorum galiba. 

Genç kodın, böyle diyerek yastığı aL 
tından bir gazete )ıkararak Aliyoşaya 

uzattı. 

Madam Kovlakov, gerçekten büyük 
bir heyecan içinde id;. Başında fikirler 
karmakarışık oluyor. Ne dediğini pek 
de bilmiyordu. Netekim bir nokta üs
tünı::le çok kalamıyor ve daldan dala se. 
kerek bin bir mevzua geçiyordu. Bu 
sekiş onda izlerin derinleşmesine mani 
olduğu lçln hızlı idi. Şimdi şikliyet edip 
ağlıyor, bel! dakika sonra gazeteyi de, 
hiddetini de unutup gidiyordu. 

. bırakmamııılardı. Aliyoşa hakkında bile 
neler yazılmamıştı, neler! .. 

Hatti bir gazete, Aliyoıa için: 
"Kardeıinin cinayetin/den §iddetle 

ürküp tibinerek bir manastıra kapan• 
mak gibi bir vicdan ıztırabı duymu§
tur !,, demekten de utanmamr§tı. 

Madamın uzattığı gazetede ise, Ma. 
dam Koklakovun adı geçiyor, yalnız; 
''Cinayetin cereyan ctti~i kaşabadan 
bize yazıldıiına göre, Karamazof, ce
sur, atılgan ve güzel bir adarnldır. Yal
nızlığın ağırlığını hissetmiş yüksek zat
lar arasında da muvaffakiyetlcri söylen. 
mektedir.,, 

Deniliyor ve sonra: 

"Bu hanımlardan yetiımiş kıır olan 
bir ma.dam da ona tutulmuş ve hattft ci. 
nayetten bir saat evvel birlikte altın 
madenlerine gitmek şartiyle katile üç 
bin ruble teklif etmiştir. Fakat azılı ca
ni, bu kırklık kadın aşkını sibiryalarda 
çekmekten ise, babas•nı öldürerek üç 
bin rublesini almağı daha uygun bul
mu§tur.,, haberi veriliyordu. 

Makalenin sonµ da, tahmin edileceği 
gibi baba katili hak'kında şiddetli bed
ldularla doldurulmuştu. Aliyop, maka
leyi okuduktan sonra, gazeteyi katlayıp 

Aliyoşa: 

- Bu nıevzua dair hiç bir şey i~it. 
medim. Fakat ondan böyle bir §ey bek. 
lenebilir. 

Dedi. 

- Onun Qldufuna lcatiyen cmınım. 
Çünkü bana kı~ğındır. Onu evirrJ:len 
kovmu~tum. Bundan haberiniz var mıy
dı? 

- Evet +iyaretlerinden vazge5ınesi
ni söylediğinizi duymuşttım. Palçat ta
bii sebebini öğrenmedim. 

- Meseleyi ondan mı dinlediniı;di? 

Kim bilir aleyhimde ne kadar atıp tut
muştur? .. 

- Evet, ama o. bütün dünyanın düş. 
manıdır. Herkese karşı atıp tutar. He:r. 
kesin aleyhinde bulunur. Fakat 1cov\11U. 
şunun sebebini de söyleyemd:li. Hem 
zaten Ratikinle, pek seyrek rastlaRJyo· 
ruz. Artık doıt değiliz. 

Mmdam Koklakova .. \ sözünün b: ~· 
sında, yapma bir tavır takınmış, dtl. :j. 
larında muammalı bir gülüş belirtn1f 

. tıif 
- Size bir anne ... Hayır, hayır •. l\İ• 

baba, bir aziz, bir Starej Soziın gibl·till 
· · Fa1<1 

tap cdıyorum. işte dostunuz lJ'" 
bana aşı'k olmak fikrine saplanrnlŞ·· 1''' 
bunun farkına varmamış\fm. Bir a'/ fl~ 
dar evvel o.Iuyordu bu işler... Sı!C {l!\ 

bize geliyordu. Hemen hemen ııer~ ~1 
gibi bir şey ... Eskidenbcri tanı§ugı 111. 
i~in bun':la bir tuhaflık sezemiyordtlıcıı
Onun bana aşık olabileceği kimin a tıi' 
na gelir... Anşız·n, J.;ar§ımda çakan • .. -~ı 
ıim§ek aydınlığı İ!:inde bu halını btrl 
dim. Biliyorsµnu~ lci, iki şydaıt ·ııı 
''Piyotr Uiç jperkotin,, de misafirter~ı;. 
arasına katılmıştır. Tabii tanıyorsıı;er' 
ijuradı memurdur. Burada da JtaÇ rııJ' 
rastlaıdınızdı. Zarif, iiyakatli, ~ot ıcobef\ 
şan bir genç ... Bilirsiniz ya Ahy0 !8• tlıl' 
zeka ve dirayet sahibi, gençliğin dQf tıi• 
yumclur ... 1 :seta işte siz bunlardatıd•Y'• 
rjsiniz. Perkotin daha şimqiğe• bir 

1
, 

U · alrtı' 
let adampµn ııbç_lllJ11iye\li M nı • "'!'· 
gibidir. Ne !derin ve 1esirli bir sesdı. 10, 

1. b"r ıp Muhakkak ki, yarının değer ı 1 si 
ınatı oluak. Q Jı:orkunç cinay•t gece 

( J)e-vam• ~ar) 



tti• 
b't 

• · 1'~ 
1 

ıcıtitı 
9eı' 
Jel' 
sı~ 

,uıı 

ıt1111 
llf11• 
aJcll• 
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&BM AN SONU 
.................. Sermet Muhtar 

~Uncu bardaktaki 38. -
n sonra keyfi gayet 

' ~e hiç sendelemiye • 
~dan çıktı. Yoku§tan dö

llı sokağını bir solukta 

Silindir\ melonu yok, fesi var .. 

Bir siıJri akıllının macernlarr~ 

--- ---------
l<;hktan zil çalıyor, ce

t llatranga aaati ikiyi ge· 
kllacık bacakları, Çinli • 
•dar kUçUk ayaklarile 
~u. 

Fransa veya Belçika aef aretleri 
erkanından biri diyecek, onlar 
katiyen fes giymezler. Düyunu 
Umumiye, Osmanlı Bankası, Re
ji gibi müesseselerden birinin 
meclisi idare azalarından dese 
mUşarUnileyhlerin de fesle gez. 
dikleri vaki değil. 

Piyer Lotl cenapları gibi Şar. 
Radyo ve tiyaııo 

beyinlerde kaynıyor. 
'1ııuı. hara.retten ölecek, 
lnalftın &, sıhhatini çok 
lrda.n.. Ağzına su, li -
ionr mı? 

·-'~"' 
Unde Valde kıraetha • 

hiı.asma. gelince kendini 

ka, 1:'llrkle:e bayılan, İa~bul?a 5. 6 - 939 Pazartesi Program. 19.05 l\lüıık <Bir uvertür • 
paSaJ Uzerınde bulunan bır edıp, Pi.). l!l.15 Türk müziği (F:ısıl heye 
bir muharrir olacak bu.. 12.30 Program. ı2.35 Tfirk ü ti • Kıırışık pro~ram). 19.45 Türk 

Şimdi de Necip Melhame, mi. zi • Pi. 13 Memleket saat ayam zı ı müziği (IIalk li\rküleri ,.e oyun ha
safirlerile yarışa çıkmı§casma, jans \'e melt'oroloji haberleri. r;3,~; 1 rnları - Sadi Ya\'er Ataman). 20 Men 
alaparlzlyen aksanla: - H Müzik (Senfonik pltlklnr). 19. 1 lekct ~nal ayarı, ajans ve mcteoroloi 

_ Rica ederim llıtuf buyurun, P.rogram. 19.05 ~.lüzik <_Xeşcli mfi- ı lı:ıherlerl. 2.?·~5. N~~eli milzik · H 
t ı di k b k it w zık - PJ,). J!>.15 l iirk milzilU <Fası 1".?0.20 Türk muzıftı (Klrt<ıik proRram) 

0 .~... yere en a§ 0 ugu lıcleli). 20 Memleket s:ı:ıt ayarı, a. ld:ıre eden: :'\lesut Cemil. Ankara raci 
gosterı~ordu. ians \'e mclcorloji hnbcrleri. 20.Hı yosu küme heyeti. 1 - Tanburl Cc 

na. 7 7- Şevki heyin - Hicaz şark 
· Rirakınl:ı. 8 - ili Selim - Şchnıı 
şarkı • Bir nevC'lvann dil miip'telı'ı 
ılır. 9 - Rıza efendi • Şehnaz şar 
'a · !\1eramı andellb. 10 - hmail dı" 
ılenin • Ilicnz yiirük semaisi • Yinı· 
neşe muhahbet. tt - Xikolaki usta 
Schnaz saz <;cmnis!. 21 Konuşııı~ 
21.15 :'ıfüzik !Radyo orkestr:ısı. Şef 
lJao;on Ferit Aln:ır). 1 - P. E~chııi 

\rüzik (Ctızbıınıl • l'l.). 
Yıırınkl proı:r 1111. 

23.55 • 24 

• 

-~l\\H\ Tl\'ATHOSU 
Bu RCCC \' c<likule 
YAŞ\H Dahçc inde 
IJAUüNCRHI::ŞIT 

Yarın gece Yenlşe · 
.ı ük müsamere Proresör 
.\TABAY beraber · '!'erden sırsıklam. 

kaldırıma geçti ... Ardar 
~ b.lar .. O kupa. arabası a • 

Utandere maruz kalma • 
ııı. 

tane bulabildi. Camları kal 
SQı lrabacıya d& emri verdi: 

Nezdınde bulunan Turuku ma. :-:eşeli plrıklar - n. 20.20 Türk müzi mil beyin • Bayati peşre\"I. 2 - Ta. 'wnki - - r, nC'ı <;t>nroni si miniir 
abir heyeti fenniye reisi Fran. Eli: l - Şivenüına peşrevi. 2 - Nıı bl efendi - Bs:ratl ıemai - Çıkm111 Op. 74. a) Aıl:ıRıo - Allc;;ıro non trop ~ •; RTl'GRUL SADt TEK 
giya efendi, Fen müşaviri Servi· yi ~lall~ı .. Çavuşun şivenüma bc~tesı ılerunil dil~en. 3 - A,ık Mustafa po. b) Allegro con grazia. c) Allegro Şehzadclınşı n.:RAN 
çcn efendi, İstatistik mUdüril Ro. - _u~r gonış'.le dfişdü. 3 - Şivenüm:ı nın - Bayatı. şarkı • ~ebep ne b~kmı molto vivace. d) Aılaııio lamentoso Tiyatro~unda bu gece 
be f d ' d 

1 
d yuruk semaı • Aya ne ola ol hilAI eb. yor. 4 hmaıl dedenın • Bayatı . şar. 22.15 Konuşma. 22.30 ?>Hlzik (Opf'. Y A N G 1 N 

r e en 1 ~şarı sıvışmış ar ı. ru. 4 - Sadettin Kaynağın besten! kı • Karşıdan yar güle güle. 5 - KE" ra aryaları • Pi.). 23 Son ajans ha· Yeni büyük eser oku-

İanehmet meydanının ni. 
e; (Orman, Maadin ve Zi. 
~ıarcti celil esine! 
~~durmuyor, kırık cam· 

Sakallı yerme oturmadan yazı. glir şarkı - Çiçekdcn noAmeden. 5 - man taksimi. 6 - Doktor Suphi Eıkı herleri, ziraat, esham, tahvilat, kam yucu AYSEL. Her yer 20, p:ırndi ı.o, 
hanesinin çekmesini çekti, (Ha. Kazasker Mustafa izzet - BesıenigAı • Hicaz be<öle - Bakdıkca hG<mii anı. biyo • nukut borsası (fiyat). 23.20 Loc:ılar 100 

v~a)nm~yü~kmuk~um.P~ı-Ey~"ilnozım.6-D~eni. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ .. ~~~~~~~~ 
dan bir pUro kutusu çıkarıp ga. g~ şJrkı -. Hen ~eni se~·~lm se,·eli: ıı 1 
yet na.ziklne uzattı. Parmakla - 7 ne.~ıenıl{ar ~az semaısı. 8 - Raı' E v - K a d 1 n - M o d a 
rmda kibrit, sigann ucunu kes. b~yin · l\fırclili hlcazkAr şarkı - Ren· , ~"'Oacıya hitapta: 

tı ekseliı.n dcvletlu Selim 
e Paşa hazretlerine mü
acağım, çabuk sür! 

• • w k sıruhs:ırına .. 9 - Osman Nih:ıdın. •.::1---------------------------------------..... ~esını ve agzma so~masmı be - Kürdilihicazkar şarkı • Gözürndrn G •• 1 k 1 k e e 

~'Jlıa söylenmede: 
ani ya hem başamtz, hem 
a~"füınizdir. Beyrutta val. 

<lllız haza liebcveyn hemşi. 
i'dıler. Biraderi Ticaret ve 
lllUsteşarı iffetlu Necip 

llle Beyfendile aynı sinde. 

lıyor. Silmiyor. 10 - Muhayyer türkü. Bu uz· e a ma ıçın 
Kanaati yüzde yüz: Fransanın gün ayın on dördü. 21 Konuşma (Dok 

mümtaz bir §ahsiyeti ile mÜ§er. torun snati). 21.15 Müzik (Küçül\ 
ref oluyor. Türkiye muhibbi bir orkestra • Sef Necip Aşkın.): 1 -
hazret olduğuna da şüphe yok; Em?ıerich Kn~m~n - Faşing!'lfe. pot ı ? 
e 1 1 mey an a, e ın e 1 es. 3 - Emnıt'rich Kalman • Ah sen, sen d rr d d ]'dk"! purısl. 2 - Mıclııels - Çardaş 11-io. l. ne yapm·a ı 
Rejinin ekstra ekstra sigarala. (\'nls>. 21.45 Konuşma. 22 Müzili e 

ılektebe be:-aber devam et. 
riste beraber ikmali to.h· 
dik. 

rı dunırken, onu tercih edeceği (Küçük orke\lr:ı - Şef: Necip A~kınl 
malumken püro verdiğine pi§. c1::·:ııııı: 4 - A m:ı~ei - Sa:ı: çnlnn Aşık 
mandı· büyük bir (gaffe) yap • suıtınılcn l+'şk ruyMı). 5 - Oscnı 

' Fetrns - Hatıra. 6 - Hecce • Rüy. 
mrştı .. Alafranga kahve hazır • (1-\rnııın için). 7 _ Felix gJc<;sıner . 
latmak ta doğru değ-il, ~aturka.. S:ır nehri kenarlarında. 22.30 Müzik 

• • ya daha memnun olacağı aşik~r .. (Opcrl'llcr. P]). 23 Son ajans haber 
ahınctte Dikilitaşların ni. Ali efendi lokantasının yanında. leri, esham, tnlıvilıit, kambiyo · nu 
deki nezaret binnsı önü. ki meşhur Ermeniden kaymaklı kut 'e zira:ıt horı;ası (fiyat). 23.21 
· ~o-o•~· :var. ondurma_aetirtmek te pek mu. Muzik (Catbıınd - Pl.} 23.55 • 24 Ya 

l'ı 1 d af k l rınkl program. 
"a ı asağı. Acele ace:e yil. v ı o ur. 

~: Clim.le kapısından girdi. Ekselans böyle zihnen meşgul. 5. 6 • 939 Salı 
.~ Para makamında deJil. ken Corci lafa girişmiş, havadan, 

ti~abıA.lideld meclisi vükela- mevsimden tstanbulun pitoresk 12·30 Progr:ım. 12.35 Türk müzi· 
·~ • lıi: 1 - nusı•lik peşrc\I. 2 - Şakiı 
"'lletniş. Yarım saat evve! manzaralarından açmıştı bile: :ı1'n B 1.. k Sil b~ı · t >d • • t; nın - usr ı' şnr ı • . n u ıs an 

'1 ·an bir hünkar ça~u ge. Kııradenızden esen (7.ephıre) etme etrafı. 3 - lshakın - Buselik 
listacelen çağırmış ve Yıl. nin bir aşık (haleine) i gibi Bos- ~arkı • Gönül \'trme bi vefoyn. • -
tltıniş. forun zümrüt yamaçlarını öpü • Scllnıln - lluselik şarkı • Bir pür 
'reşrif etmezler mi? şü ... Azüre, türkuaz, blö dö saks cefa lıoş dllhcrdir. 5 - SaJeıtiıı Kuy· 

...... ~7tık bugün gelmezler... dalr.acıkların bir perestişkfir du. n~A•n. · ~uwlik ~:ırkı - Saı,'l:ırı.m.a :ık 
•r" b d kl 'b' k l l cluşdu. lı - Buselik saz scm:ıısı. ı 3 ... ı sok"k bacıın..ıaki cra a. a arı gı ı nn arı ya autşı. . 

u. :.- ... • • 'J • • -; • • ~lemlekvt sant oynrı, nJans ve ıneteo. 

Baya&Jarın en bilyü.k endiıeleri
nin 90&& ereceği zaman artık gel. 
miştir. 

Medeniyet ve modern ilim gös. 
terdiği tcrakkilcr ile kadınlann 

da bir kat daha güzel görilnme• 
terini mümkün kılmaktaıdır. 1 

Fazla gülmekten, cö•leri kısa· 
rak bakmaktan, yahut ıztıraptaıı 
husule gelen kmııklıklar &ibi ya~ 
şın ilerkmesinden mütevellit de.. 
rin hatlar da yeni usuller saye. 
sin.de kaybolur; yüz pürüzaüz ıef• 
faf bir ıekil alabilir ... 

Güzellik mütehassısları yii.ıdeki 
hattan kaybettirmek için en iyi 
usul\ln maıke olduğunu ıöylemek. 
tedirler. 

11 birine yine atladı: Bu ~hır hır kapıtal, bır met. roloji holıcrleri. 13.15 Müzik ( Kurı. 
11...Cağaloğluna, Ticaret ve Na.. ropol değil, pardidir.. Ondaki şık prugrum). 13.45 • 14 Komışına Modern ilim &ilzellik maskeleri 
~ıaretin!.. gök, ondaki su, ondaki toprak, (Kadın sr·:ıti - Ev lı:ıyatına dair). 19 ismini verdiği yeni bir ketfi ile 

~~~~i k~~yt~~ı .. i:ı~~~~:;~ ~u::ıs:::: ~:~~:d\~~~:~ ~~ B_l_r __ g_e_n_ç--u.-.-ç--k-e_r_e--n-ı·_ş_a_n_t_a_n_d_ı_ 1 
~emiş bülbül... Her noktasında sUrnatUrel, fan. 
~ bayı kapının önüne çektirt- tastik bir (magnificence) ... 

'~n oldukça şıktı. Beygir. Eyüp sırtlarından (Corne d'Or) D u·· g"" u .. n gu·· n u·· de u·· ç kere 
te\'ana, arabacı kon.ak ara.. a bakan adam yeryUzlinde sa. 

arından farksız. Faytonun yılmaz, (faluleux) bir alemdedir. O r" f Q dan kay h O /du 
~ dUdüğU ve lfı.stik tekerlek- Karşısında Bizans, Konstanti-

ı 

• 

Yüzüne dikkat eden genç bir kadm .• 

Yüzünüz tamamen maskelen-d "ar. , s kadınlara güzelleşmek imkanları-• nop.e, tanbul, Pera... Ruhlara 1 • L · G 
b d. t .. k. zl Fransız gazete erı euıs enne. Diye cevap vermiıtir. nı vermektedir. dileten sonra yatarak istirahat e· 

flıcıJar, odacılar gorsun di. e e ıye su unu veren mera ık. t . . .ı ki 
I' t 1 ·ı lk' . T d can ısmır..ıe bir gencin garip Bu cevaptan hk kimse bir •ey Güzellik maskeleri iki cekilde· diniz .. Maske yapılan patta mev-

!tıı ürlü inemiyordu. ar ve servı er... ıncı eo ozun 7 7 :ı 
Herakl. .. .. b . . Le ' hastalığından bahsetmektedir. anlamamı§ olmakla vaziyet h?§ :lir; hazır maskeler, bir de kulta- cut besleyici madaeler cildinizi 

kime dumduma.. Niha . ıyusun, eşıncı onun, .. 
Ytcfri verdikten sonra dal- ManUel Komnenin hayretaver Muhıtınde fevkalAde çalışkan, görülmüş, nişanlısı affetmi1 ve nan tarafından yapılan maskeler. besliyerck canlandırır, kınşıklık. 

ı. eri. surları; Osmanlı padişahlarının terbiyeli, uslu başlı .. tanınan bu yeniden 9 Şubat için gün alınını§- Hazır maskelerin tesiri daha lar kaybolur. 
~~S~ar Necip Melhame Bey. muhteşem camileri, bunların genç üç kere evlenmege teşebbtis tır. çabuktur. Husust bir macun ile Maske lazım olduğu kadar yü. 

ı oradaymış. İkinci kattaki purpr ve viyolet ren.klere kane. e~~iş, fakat üç kere evlc~eceği Kasaba halkı yeniden hazırlan. bayanlar tarafından imal olunan zünüzde durduktan sonra maske. 
ı,l?ıda. mış kubbeleri, minareleri... ıun ortada~ k~ybolmuı, nıhayet mı1, belediye reiıi 1de bagta olmak maskelerin tesirleri daha bati, fa. yi dikkatlice çıkarmak lizundır .. 
~~· 1 . ik' ti t. y b h .k ormanın bır koıeıinde soğuktan üzere bu ikinci merasime büyük kat daha mükemmeldir. Maske kuruınuıtur.. Kenarların-
~- ·>Al Ven erı ışer, çer a · a saray urnunun arı e. en. . . 1 .. . . . . . . . y •• 

ı:.~ak • t Od b ld y · ·y ti 1 tal .. E t tıtnyerek ve aç ıktan olecek vazı- bır ehemmıyet vcrılmıgtır. Dügun Maskelerini bizzat yapıp kuL dan kaldırarak burun istikameti. 
'lf h çıı< ı. acıyı u u. o. gız vazı e , pır an ıgı.. ve , . . , 1 

l
"'adel yazılı kart vizitini ve. tarih çok haklı· Kad k"yttnU k yette ele geçmıgtır. 

1 
günü yine herkes toplanmıg, fakat !anmak iıtiyen bayanların birçok ne doğru çekmek lizımdır. Maske 

~eti .. d dl ran Ka.lkedonya.hlaraı 1° u.. Louis halen 41 yagmdadır. Çift- müstakbel damat yine ortadan hususlara dikkat etmeleri lizım- çıkarıldıktan sonra yilz ılık suda 
~ gon er . ma ve es. .d. B" 'k 1 w 1 

6a~ın dakika geçmeden, oda. ki Kadıköyüne 8.m~ar hri di- çı ır. ır ere ev enmege teıeb- kaybolmuıtur. dır. ıılatılmıt bir pamuk ile bafüçe 
,._ llUnu ilikleyerek geldi: yor ki bundan bilyu"k bir~ k'k t büs etmi§, kendisi gibi çiftçi bir Teessür son haddini bulmuı. Her ıeyden evvel yüzil güzel. temizlenir .. Bu suyun içine kar· 
' a 1 a ·ı · kı 1 E · · ~ .. '.nuyurun mösyö!. olamaz. Sarayburnu gibi karşı _ aı enın zı o an • ~gewe ile ni- Yeniden yapılan aramalar netice. ce yıkamak gerektir. bonat koymak lazım olduğu unu-
tesyö, Necip Melhamenin larmdaki ideal ve (lijon) nokta. ıanlanm.ştır. Ycnı nııanlıların o. sinde Louis on iki giln sonra bit- Makiyajlı bir yüz üzerine tatbik tutmamalıdır. En nihayet de so-
~ız tasla.klığını, Tunusta a- yı görmemişler de hava cereya. turdukları kasaba bu hareketten kir. bir halde aynı ormanda ele gc- olunacak maskenin hiç bir tesir ğuk kompres yapılarak bu it ta. 
, tlığını, ga7.eteciliğini bili • nından mahrum, güneş altında çok memnun olmuş ve tdilğün ha. çirilmiştir. Bu kere de: yapm·yacağt ve bu tesirin noksan :namlanmış olur. 
· Odaya bir girie ki eloganh. kaynamağa mahkum, çölden fark zırlıkları başlamıştır. 1 Zavallı kız nişanlısı yeniden :ıf- olacağı takdir edilir. Cildi yağlı MASKELER tÇiN MACUN 

t •• ':1or.denliğe model olacak de. sız bir mevkie sığınmışlar.. Geçen Teşrinisani ayının yirmi fetmiş ve: olan bayanlar sabunlu su ile yüz· NASIL YAPILIR? 
~e.. Mösyö Jorj Fadel sözlerinin ikinci günil düğünleri.n~.n yapılma., - Ben baş'kasiylc cvl:nmem.. !erini temizlemeli':iirlcr. Diğerleri Bu maskeler, yumurtanın beyaz 
t hıde mantarlı fesi, ba.ston bazı yerinde sesini alçaltarak, be. sı kararlaşmıı ve biltun kaaaba O mazurdur. için her hangi bir losyon kafidir. ;ıahut sarısına, bademyağı veya 
~U3 gib dimdik, yanyan yU. yecana gelince yavaş yavaş yük- halkı ogün sabahtan ha.z:ırlanaralt Demiıtir. Yüzün her tarafı tamamen te- limon karıştırılarak yapılır. 

3'Litı YUksek "oir baloda bir kon. selterek, gözlerini süze süze, tUr- kliseye gitmiıler, milstakbel gelin Bunun üzerine bir hafta evvel mizlendikten sonra maske imal eı· Mcyva usareleri, bilhassa çilek 
"eya markizi valsa davet e· Iü mimikler ve pozlarla, ~deta de gelmiı, fakat bütün intizarlara yenil:fen gün almmıı, fakat bir ke. lunacak patı çok sıcak bir su içi. usaresi, cildi fevkalade güzelleı. 

1-0niş gibi ne reveranslar, ne şiir okuyor gibiydi. Fransız di • !rağmen güvey meydana çıkmamıı- re ''ne olur ne olmaz,, düşünccsile ne sokarak birkaç dakika öylece tirir. 
r, Parisli ak~anile ne söz. !indeki olanca tallkatini kulla.. tır. 1 hiç kimse hazırlık yapmamııtır. tutmak lazımdır. Pat bu ıekilde Bütün mcyva uaarelerindcn, 

1: narak mütemadiyen söyleyip du.. Altı &ün sonra Louis'i açlık ve Merasimin gayet mütevazi bir ıe- eritildikten ıonra bunu yUze ya. aebzelerden, otlardan ve hatta 
.:ıra. enkallı ekselfını bUroau. ruyordu. soğulctan yarı ölU bir halde bir or- ki'de yapıl:r.ası kararla1mı,tır. yılır. Bu ameliye yapıh~ken baı· .nuhtelif çamurlar:ian macunlar 
ıe"n~nde ayakta, şaşkm ve anı. Cümlelerinde bUtUn (figure de manda ele geçirmişlerdir. j Fak:ıt merasim gUnU müstakbel parmaklarınız (veya diğerlerinin) yapmak lazımdır. Fakat her cilde 
~ ·•• Bir çok ecnebilerin, yUk. mots) lar: (metapbore) lar, caı.1 Vaziyet sorulduğu zaman Lou- damat bir üçüncü defa ortadan yapacağı masajın daima elmacık aynı pat gitmez. UmumiyrJe ilk 
l>erısonalitelerin sık sık ziya. legorie) ler, (ellips) ler, (pleo. iı: kaybolmu1tur. kemikleri istikametinde aıağıdan saydığımız iki pat kullanılmakta-

---. ....... - .labt hu nume) lar, (hyperoble) ler, (an-j - Bilmiyorum. Meçhul bir Bu kere jandarmalar artık Lou.. yukarıya do.fru yapııım.ı J.hmı.. dır. Meyva usareleri de her Y:{lze 
u~ ..... (.D611cmM wr l kuvvetin ealri olarak ıUrWdendim. iı'i anm•mafa ~ vermltlerdir. dır, . uygundur, . 



Ta~Daıt tetkDkD: Yakın yurd tetkikleri : -·······················-············-·······.-.-· .. 
Sinekler nasıl meydana 

~elir, P--Dsıl ~oğalır? 
ilkbaharı T opkakı saray 

karşılarken -· 
' muze 

· Evlerimizıde gördüğümüz sinek. 
ler iki türlüdür. Kara, yeşil sinek
ler. Bazan rastladığımız ve "yav. 

ru sinek,, dediğimiz ufak sinekler 
hiç de yavru olmayıp başka bir 
biçim ev sineğidir. Hakiki ev si
neği, sarı benekli sırtında ve ka. 

natlarımn ortasında dört, vücutlu· 
nun geri tarafında bir siyah çizgi 
bulunan sinektir. 

Sinekler bizim yemeklerimizle 

beslenirler. Ve onlara konarak ye 
meği pisletirler. 

Hastalık mikroplarını nakletder. 
lcr. Süt ve diğer gıda maddeleri 

bunlardan muhafaza edilmelidir. 
Çöp tenekeleri ise yumurtalarını 

bırakmamaları için kapalı tutul· 
malıdır. 

Dişi sinek çöplere 200 den fazla 
yumurta bırakır. Şimdi bir sineği 
görelim: 

Sinekler yumurtalarını muz şek 
Jinde çöplerin içerisine koyarlar. 

Buna ıebep de çıkacak olan kurt
lann kolayca yiyecek bulmaları 

içindir. " "' 

Yumurtadan çıkan kurt şeklin. 
deki yavrular, az zaman scnra yu
varlak kahverengi kozalara bürü. 
nürler. Yavaş yavaş burada tan: 
bir sinek şekline girerler. 

' 

Ev sineğinin bir çüt ince ve 
. parlak kanadı vardır. Bu kanatla
ra da destek vazifesini gören sağ· 

lam damarlar vaıidır. . .• 

i:Öz noktas·na, hortumlu tuhaf şc 

1 

!,;m boynuzla" d:kkat ediniz. 

, 

\ 

Ayaklarındaki yapışkan tüyle. 
ri sineğin tavanlarda, cam üstün. 
de ve diğer düz satıhlarda yürü
mesini temin eder. 

( ' ". \ 

Hakiki bir at sineği: hortumu. 
na dikkat ediniz. 

Güzel bahar, 
Şirin bahar 

Gözüm, gönlüm 

seni arar. 

Çiçeklendi, 

Hep ağaçlar. 

Artık gelin 

Cici kutlar, 
Y nvnı kutlar. 

Güzel bahar 

Sen gelince 

Yukırda gördüğünüz resim, 
dünyanın en zengin müzelerinden 
birinin resmidir. Bu müzenin adı. 
na Topkapı sarayı müzesi lderler. 
Müzeyi gezenler eski saraylıalrm 

ne şekilde yaşadıklarını ve mille
~ tin parasını nasıl boş yere harca

dıklarını kolayca 'öğrenebilirler. 

Topkapı sarayı, İstanbulun 
Türkler eline geçmesinden sonra 
Fatih Sultan Mehmet tarafından 

yaptrnlmıştır. tık önce sarayın bi· 
nası çok küçüktü. Etrafındaki 

köşkler yoktu.. Fakat Fatihten 

Şen fıkralar: 

Yerinde bir cevap 
Baba parkın kapısındaki yazıyı 

okuyordu. Çocuk sordu: 

- Kapıda ne yazıyor baba? 

- Köpekler girmez diyor. 

- Köpekler okuma bilmez ki. 

Annesi çocuğuıinumara kağıdı. 

bayat günden güne ueıı'1 
Bütün yiyeceklerin fiyatla1'1 

yor. Eh bu arada numarawd' 

şüyor. 

Babası oğluna kızdı: 

- Amma da çok sual ıoll 
sun. Ben kil~ükken babama ti 

Neler neler 

Yapacağım. 

Çayırlarda 

Banrlarda 

Kuılar ıibi 

Uçacağım 

Çoıacağım 

nı okuduktan sonra: söylenmeye dar §ey sormamı!ltım. 

ba!lladı: - Belli. 

- Bakıyorum numaraların düş. 

MUSTAFA SALJ\ı'1AN meğe başladı. Neden? 

- Tabii ldeğil mi?. Türkiyede 

y QZlSlZ hikaye: 

- Ne demek istiyorsun?· 

- Eğer babana sormu~ o'ıl' 
ili' dın bunların cevabını ve~ 

Diğer bu ctnsten hayvanlar git: 
sineğin de temas hissi çok kuvnt. Bu resim sineğin başının ba~ 
lidir. Boynuzlan kalın bir değnek tarafını göstermektedir. Yüzlerce 
şeklindedir. Buna bağlı olarak bir ufak adeseden mürekkep büyük 

Yediğimiz şeylerden toz ve çöp

!erden hastalık mikropları getir· 

diği için sinek en büyük düşman

larımızdan biridir. 

uç vardır. gözler başın üstündeki basit üç / 
~~--~~~~~~~~~~~~'.----:----:-':~:-:-:-:--~;:---;:-;-~;;-~~:--~-:-::---:-:-:-'.:-7~~-:-:-:--~~~~~--_/JJ Oykü : Mehmet birdenbire bir değişik Ne 1-<'ın:ir var ne demir, Yakında bir bakkal !dükkanı Şu ormana yakın bir~' 

~ ayak sesi duydu, arkasına .döndü. Yalnız çekiç i§lemez; görmüştü, kapıdan bakkala sordu, ti d 
Dikkatlice bakarken sesin sebebi- Nal yapmamı istersen. fakat bakkal kömür satmıyordu. Oradan ıor, sana kömÜr "ıı t 
ni anlamıştı. Küçük Midillinin a. Kömür b11I, demir gelir. Onda yiyecek her şey vardı. Ek. f 
yaklarından birine nalı iyi çivilen- Zavallı Mehmet o kadar çok mek peynir, yağ, süt, her şey.. Mehmet bunu öğrendiğine ~( 
memiş, yolda giderken birini dü- sevdiği atını böyle çıplak ayakla Yalnız, kömür satmıyordu. sevindi, hemen ihtiyar kadın• O' 

Küçük Midilli 

j' -

Meh-nedin küçük blr atı vardı. 

Bu at çok küçük bir cins olduğu 
için ona Midilli derlerdi. 

Mehmet küçük Midilliyi çok se
ver. Onunla her gün, daha kırlar
daki penbe çiçeklerde çiy taneleri 
kurumadan yola çıkardı. Kuşların 
sabah şarkılarını dinliyerek atını 
ıürerdi "tıkı tıkı tak tak, tıkı tıkı 
tak ta\:!,, diye yollarda ses veren 
nallarının sarkısını dinliyerck Mi 
idilli koşar, Mehmet uzun yollan 

<:u··rmu .. ctu·· ko<:turamazdı, .kömürü de, demiri 1 <:ckk.. ede k ld Ko ..... ur 
:ı :s • " Mehmet artık içini çekerek dü- .,, ur re ayrı ı. ,.. I' 

Hemen sıçradı. Midillisinin a- j:.inüyordu, ne yapmalı?. Belki bi. raklar.na doğru ko~~~~a .. ba~~P 
yakkabısmı aldı. Fakat, onu ora. :az ötede işliyen çiftçi ona yardım Ocakta çalışan komurcu } / 
da, hemen giydiremezdi ki... Bu ede~i. Fakat, çiftçi buğday, arpa, altındak.~ ~-ara~lık ku.~ul.~rdaa~f. 
demir ayakkabıyı geçirmek için yulaf ve yiyecek birçok şey sattığı şarak buyuk sıy~~ .. ko~~r P ti~ 
mutlak bir dükkan bulmak tazım- halde kömür satmıyordu. Mehmet lan çıkarmıştı. Butun gun o ~ 
dı.. yine yolda kendi kendine düşüne- yerde clinl-..le lambasiyle dola~#1 
Çıplak kaldı Midillimin ayagvı, bulduvu b ar lar,jan bl w rek söyleniyordu: g u P ça 0 r•' 
Giydinnek için acaba ne y:ıp. Mehmede sattı, Mehmet kO~ ~ 

malı! Çıplak kaldı Midillimin ayağı lb , ld" 0 kt ıcaô na anoa ge ı. va e 
mye söyleniyor, düşünüyordu. Giydirmek için acaba ne yap-

1 

nall,and demir de bulmuştu. ~;~ 
Aklın.l köye yakın bir dükkan gel- ln.:llı? k.. ·· ·· k 1 ıband men omuru ya tı ar, na rf 
di, bu adam ''nalband., dı. Atla- Bu aralık ihtiyar bir kadın ge· miri kırmızı ateşin içinltle kızdı v 
rın ayakiarına nal yapar, giydirir· '.jiyorJu. önündeki irili ufaklı be. 

1 
rak, yumuşatarak öyle güzel ıı'e 

eli. Artık yavaş yavaş oraya git. yaz kazları paraza doğru götürü- ı.ır yapmıştı ki Mehmet }iayret1 
k d h . . kt d M h d' 1 .. ··nd · •1"'11'• mc ten a a ıyı çare yo u. yor u'. .~ .~e ı ~o unun ustu e bJktı, nalban.d ağır çekicı . >bil' 
Kilçük Midilli neşesini hiç kay- kederlı gorunce bıraz durdu. 1 tak!,, demire indirdikçe deınır !• 

çabucak bitirirdi. betmemişti. Yine aynı güzel sıçra. ''Ne derdin var oğlum? .. dedi. 'külüyor, düzeliyor, güzel, yu"' ı· 
Mehmet böylece her gün işleri. yı§lanyla yola koyuldu. Nihayet Mehmet hemen derklini anlattı. lak ve ince bir nal oluyor~~· rı;i• 

ni bu at üstünde görürdü. Anne- nalban:la gelmişlerdi; Mehmet !{adıncağız bunu .duyar duymaz band bu güzel nallardan bırınl 
sine eşya almağa çarşıya gider, seslendi: kahkahalarla gülmeğe başladı. O cfülinin ayağına takmıştı. . 
dağlara gezmeğe çıkar, küçük Mi. I Nalband üsta hünerin var bilir- kadar güldü ki kaz sürüsü bile o. Artık Midilli ayakkabısly1e r:t 
dillisi her işini çabucak bitirirdi. sin? nunla berab:r, "Gak gak gak!., hat rahat yürüyebilirdi. Mebıt1 ~ 

Yine bir gün Mehmet "Tıkı tı- Midillinıi belki sen giydirirsin? diye gülüşüyordu. n:ıllıan:ia teş:kkür etti. "Tıkı, tı ~ 
kı, tak tak!,, .diye seslenen ayak- Çıp,nk kaldı yollarda bir ayai;-, İhtiyar kadın Mehmedin kömür ta~, tı1':ı tıkı, tak, tak,, yapa~e-
larırı. çıkard ğı .. arkıyı dinliycrek Giy.:!i. m~k için acab3 ne yap- - .h~•lun3:n yeri bilmemesine gül~üş- kc.~an atının üstün.de, yerden ·f' 
gidiyordu. Kü~ü'k Midilli kulakla· malı? de elbet köyde bulurdu. ı:e::len ~ü. . . 1 mfr çı,<aran, 'kômilr çıkaran çal 
rını yukarıya dikmiş. başıni kaldı. Nalbani dl.kJ:anından Mchme· küçük atı oraya bağlad ·. J ö.nüı Yer altında büyük oca.k .kazarlctr j kan insanları düşünüyordu. ) 
rıp ~ı;raya sıçraya koşuyordu. de tesleniyordu: 1 aramak için koşmaya başladı. Kömürleri oralarda yaparlar, (Anne MuellanncfaO 



Galatasaray Feneri 
il( devre heyecanll geçti ve 
Qraberlikle 2-2 nihayetlendi 

ok güzel ve seri başlıyan ikinci 
evre sonlarında oyun sertleşti 

01\lndan ilk intibah .. Güzel bir futbol sey. 
liz .. 

C.ıatasaraylılar aağiçten açılan havadan 
..:-~lar ile oynuyorlar .• Fener merkez'den kt

re koştuğunu görüyoruz. Sağiç, merkez muha· 
cim, merkez muavin, hatta sağ muavin .• 

Oyunun henüz on beşinci dakikasındayız .. 

-3 yendi 

ile rakip kaleye inmeğe çalıııyor. 
ller iki tarafın merkez muhacimleri rakip 

.. ıler arasında ileri paslar bekliyor .. 

Galatasaray muavin hattı müterdddit, merkez 
muavin ağır .. Muhacimler atak .. Fener müdafa-
ası hırpalanıyor ve bu atak oyun on dokuzuncu Dün'Afit Gala1asaray - Fc ncr maçııwa sarı Mcfoert 7valeci sinin bir T.:.ıtrtarışı ' 

tteıanı Galatasaray beınci dakikada birinci 
l1 bu ıekilde kazandı .. Oyun daima geriden 

ediyor. 
~ C~latasaray takımında Rıza geri santrahaf 
\>'etinde ve durgun. Salahattin ikinci ve ileri 
\ ~?trahaf gibi .• Cemil Yaşar ile Le bip arasın-

•ıtnt bir tehlike .. 
'~-~ener takımı fena teşkil edilmiı .. Fikret so

maçtan 
notlar 

dakikada ikinci defa semeresini veriyor. D u" n k u .. 
Fikret Fenerin düştüğü hatayı gördii .. Takım 

değiıtiriyor. 
Fakat netice almakta bu tebeddülden ziya-

• * * 
Büyiik maçm batlaınasına yanm 

de Galatasaray muavin takımının bozuk oyunu 0 .. I . üh' • 

F · ·· ·· v 'k' 1 Gala un yapı an senerun en m ım amil oldu.. enenn ustuste attıgı ı ı go ta- Gal t F ka 
• 1 · · . v. • F uh maçı a asaray - ener r§ı. 

saray: muavın erının ge~eklıgını, ener m a· la • b' h 1 k 
• be ·k · 1. v. • d h A paıı yenı ır ası at re oru 

cimlennin cerı sız ıgını ve Esa ın §a Si gay. o·· d d" b. 
v • • yaptı. un ıta ı on ort ın me-

retiyle fırsatçtlıgını ısbat ettı.. klı ._ 1 H 14 3750 ı· ra Kap atnıftı. ası at ıra 
Galatasaray takımında cenah haflarırun bo- dır 

zuk oyunu, Salihattinin mecburen geri kalması • 
muhacimlcrinin müessir olmalarına mani olu. 
yor. 

f ~1Yor, Ali Rıza da bütün vazifesi Buduri'yi 
'e etmek olduğu halde kendini unutarak or· 
1trı:. geliyor .. Fener müdafaasının sağ tarafı 
~"CCl., Yaşarın bütün vuruşları sağdan taça 

or .. 
Galatasaray takımında Salihattinin her ye. 

Fenerliler soldan ve ortadan ufak paslar ile 
(De'Vamı 11 incide) 

saat kala ıtad tamamen dolduğu 
için kapılar polis tarafından kapa
b)dı. Halk tekrar hücum etti ve 
&tadın yan kapın kınldı. ~ 
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o~. rilılgi.rı lehine alınış o. yet kornere gitti. Sağdan Bedii. 
~ P'enerliler başladılar. Bu hü. nin atışmI Salilıattin havadan 
~ tnuavinlerden geri döndü. kaleye gönderdi. Cemilin kafa • 
~ vuruşu taç. sile top ikinci defa Fener ağları. 
~tkika 3: Bediinin ortası kor. nı buldu. 
~le kesildi. Atılan korner neti- Dakika 21: Fenerliler tekrar 

iı. çalışmağa başladılar. Osman mu. 
,~akika 5: Sıkı bir Fener akını hakkak iki gole mani oldu. 
lQ Ua bittikten sonra san kır • Dakika 23: Galatasaray müda
~lıılııa.r sert inig yaptılar. !ıeri filerinin kaçırdığı topla Şaban 

Pas alan Buduri Yaşarın be. kaleye kadar yaklaştı. Osman da 
l~ 8a.rılmasma rağmen onu da çıkmıştı. Fakat Fener sağiçi sı
~ lttıktan sonra sağ köşeyi bu. kı bir §Ütle topu avuta gönderdi. 
il( ıııkı bir şüUe Galata.sarayın Dakika 25: Rebii solaçığa, Fik. 

golünü attı. ret içe, Basri de ortaya geçti. Fe. 
dıpakika 7: Bediinin sola geçir. nerliler sert ve favullü bir oyun 
~topu Basri birden ve çok sı- oyn.amağa başladılar. 
~.~ir şiltle kaleye gönderdi. Os- Dakika 29: Fikretin Fener sa. 
~ yerinde bir plonjonla bunu hası ortasında yaptığı favulü ~ıu. 

ttu. Mağllıp vaziyete düşen Fe. sa kaleye gönderdi, kaleci bunu 
~l'~iler daha derli toplu oyna. ancak kornerle çelebildi. Korner 
~ başladılar. netice vermedi. 
kba.ıcika 12: Galatasaray aley. Dakika 31: Sağdan bir Fener 
~ korner sağdan top tam üç hücumu, Galatasaray müdafaası. 
"l[ıka sarı kırmızı kale ön,ünde nm durgunluğundan istifade e • 
~l§tr, nihayet Fikretin şütünü den Basri topu galeye gönderdi. 
-illlllan çeldi. Osman bloke etti. Fakat elinden 

bakika 14: Aynı vaziyet Fe. kaçırdı. Gerilerden yetişen Esat 
~r kalesi önünde cereyan etti ve takımının ilk golünü çıkardı. 
:ı-.~~an sonra Galatasaraylılar Dakika 33: Fenerliler canlı hü. 
-'ilıp nıınf sahaya yerleştiler. cumlarma devam ederken Galata. 
"' l>akika 19: Fener müdafileri - saray müdafaası yine yavaş ha

tızakla1$tıramadığı top niha- reket etmekte idi. Nitekim Esat 

Yuıu/, T~ ~ 1rurtararken 

* * * 
Maçın batlamaıına az evvel sa.. 

haya gelen galatasaray takımı, 

• yan kapıdan bin mÜ§külatla teker 
teker içeri alındı, 

* * * 
Müsabakanın ilk dunımu heye-

canlı ve güzel geçti, ikinci kısnnda 
vaziyet 4 - 3 olunca oyun sert. 

' leıti. 
~1111,. Gittikçe aıabileıen mağliip ta.. 

Osman, Fi1Creti>ı 'bir hilcummıu 
kesiyor 

lam hakemin otoritesizliği yüzün
den maçın aonlanna ldoğnı İ§İ azıt
tılar. 

• • • 
Cemil, her adım attıkça tekme 

yedi, böyle olmakla beraber ken
disinin sahadan çıkanlması hake. 
min en büyük gafıydı. 

* * * karşısına çıkan bir iki müdafii 
kolayca bertaraf ettikten sonra Son dakikalardaki Nacinin yer· 
sıkı bir şütle ikinci ve beraberlik de yatan Osmanın bumuna vur. 
golünü attı. Osman bu topu tut- duğu kaıti tekme katiyen affedil. 
tuğu halde kolunun altında kaçır. mez. Hakemin - kendisini ıaha
dı. dan çıkarmadığı için - maalesef 
2-0 lık galibiyteten beraberliğe gönnediğini zannettiğimiz bu ha.
düşen Galatasaraylılar da bun . dise sporculuğa sığmaz. Bu gibi 
dan sonra daha akıllı çalışmağa 1öllürücü hareketleri yapmakta çe
başladılar. Yşar ve Esat sert ba. lkinmiyenleri tiddetle tecziye et. 
reketlerlc kalelerini müdafaa c.11 meıini umum müdürlükten bekli· 

(Devamı 11 inpidc) yoruz. 

Pera - Kurtuluş 
Dün sabah ki müsabakada kavga çıktı 

Oyun yarıda kaldı 
Dün sabah Taksim stadında 

Pera ile Kurtuluş arasında husu. 
si bir maç yapıldı. Aı:ıabi bir ha. 
va içinde cereyan eden bu kar
şılaşma ikinci de\.Tede sert bir 
şekil alınca hakem taraf ıooan 
tatil edildi. 

İstanbul futbol ajanı Kemal 
Halimin hakemliği altında ecre. 
yan eden bu müsabakaya her iki 
takım en kuvveti kadrilarile iş. 

tirak etmişlerdi. 
Rüzgarı lehine alarak oyuna 

başlıyan Peralılar ilk dakikadan 
itibaren hakimiyeti aldılar. Vera 
kiplerini sıkı bnr tazyik altına 

sokarak müdafaa oyunu oyna -

mağa icbar ettiler. Dağınık bir 
oyun çıkaran Kurtuluş bu sıkı 

hücumlar karşısında bunalmış 
bir vaziyette topu mütemadiyen 
kornere atarak kurtarmağa çalı. 
şıyorlardı. Bu tazyik nihayet 10 
uncu dakikada semeresini verdi. 
Soldan yapılan bir hücumda Bam 
bino birinci Pera golünü yaptı. 
Biraz sonra Mesinezi sık-ı bir 
şüUe takımının ikinci golünü çı
kardı. Üstüste yapılan bu sayı . 
lar Kurtuluşluları harekete g/tir. 
di. Merkezden yaptıkları bir hU. 
cumda Tanaş takımının yegane 
golünü yaptı. Ve devre de 2-1 
Pcrnnın galibiyetilc bitti. 

l'Ailli Küme Puvan Cetveli 
Takım: M. G. B. lıl. A. Y. P. 

Ankaragücü 13 8 1 4 31 19 30 
Demirspor 11 8 l 2 31 14 28 
Fenerbahçe 11 6 1 4 26 18 24 
Beşiktaş 10 :5 l 4 24 13 21 
Galatasaray 9 6 3 20 19 20 
Vefa 12 3 2 7 28 32 20 
Doğan 11 :l 1 7 12 33 18 
Ate§ 10 1 1 8 6 2·1 13 

Atletizm müsabakaları 
Dün yapılan gül kupası karşılaşmalarında 

birçok rekorlar kırıldı 
GU kupası atletizm musaba -1 (Beşiktaş) 1,56, Suat (H.P)~ 

knlarmm 3 tincü ve 4 Uncu ka- i\'ecdet (İstanbul lisesi), Vecdl 
tagori atlctlerlno mahsus olan Çapanın 1,5G lık derecesi yenl 
dUn Kadıköy stadında yapıldı. gUl kupası rekorudur. HenUz 

150 atletin iştirak ettiği ye 15 yaşında olan bu genç sltıl i. 
birçol{ yeni relrnrlar tesis edi - tibarile ve kabiliyeti ile bize is
Jen bu karşılaşmaların teknik tlkbal 1çin büyük ümitler ver • 
neticeleri şunlardır: miştlr. 

50 metre: Xedrct (Beşiktaş) 4X50 hayra: Birinci (Suat 
6, ikinci Sezai (IIP) UçüncU Su. Ferit, Sezal, KAmıran) dan mU· 
at (il. P) tcşekkil Haydarpaşa takımı 24. 7 

100 metre: Birinci Turan (D. ikinci (Xecdet, Yani, l!Useyln, 
L) 11.0, ikinci Sezai (Haydar - Vecdi) den müteşekkil Beşiktaş 
paşa), üçUncU Kfl.mıran (H. P). takımı 26.7. 

Gülle: Hidayet (II. P) 11,!)3, ÜçUncU katagorl mUsabaka • 
ikinci Nihat (Güzel bahçe), U- lar: 
çüncU Refet (H. P). 100 metre: Birinci Turan {De 

Disk: Birinci Kermen GU. B) niz llsesi) 11.9, lk1ncl Sezal 
29, ikinc.i Hidayet (H. P), UçUn· (Haydarpaşa), UçUncU KA.mı .. 
cU Nihat. ran {H. P). 

Yüksek atlama: Vecdi Çapa (Devamı 11 incide) 

!Kaıroşnk takımDaır DDkl 

Şişli -Süleymaniye muht eliti 
Kasımpaşa Galataspor ka

rışığını 6 - 1 yendi 
Beden Terbiyesi kupası için 

kan§ık takımlar arasında tertip 
edilen lik maçlarının Şişli, Sü. 
lcymaniyc - alataspor, Kasımpa. 
şa muhtclitleri maçı büyük mü
sabakadan evvel Taksim stadyo
munda yapıldı. Hakem Saminin 
idare ettiği bu karşılaşmaya SU. 
leyınaniyc, Şişli muhteliti şu kad. 
ro ile i§tirak etti: 

Şi~H Siilcynıaniye karışığı: 
Armcnak - Vla~tardi, Ruhi -
Jıf artayan, ll>rahim, Arşcvir -
Agop, Nıtbar, Suldur, Mikrop, 
Dani§. 

Oyunun ilk devresi tamamen 
mütevazin geçti, rüzgara karşı 

!kinci dc\Tede her iki 4Lkım a
sabi bir şekilde başladılar. I~asdi 
hareketler arasında geçen oyun 
onuncu dakikayı bulmuştu ki Pc
ralr Hristo l{urtuluş sağaçığına 
bir tekme altı. Hakem bu oyun. 
cuyu dışarı çıkardıktan soraa o. 
yunun bu şekilde devamını mah. 
zurlu gördüğünden müsabakayı 

"til etti. 

dizilmi§ olan Şişli - SüleymanL. 
ye karışığı büyük gayretine rağ. 
men üstünlük kurmağa muvaffak 
olamadı. 

Fakat 12 inci dakikada geri 
den verilen bir pası ofsayd va. 
ziyetinde yakalıyan Mikrop l:a. 

(Devamı 11 de) 

Ankaradaki maç 

Demirspor 
Doğan sporu 7-0 yendi 

Ankara, 4 (A.A.) - Milli kü
me maçlarını oynamak üze:r:e ge. 
len ve üç gündenbcri şehrimizde 
bulunan 1zmirin birinci futbol e. 
kipi, son karşılaşmasını da bu. 
gün yine "19 l\1ayıs,, stadyomun. 

da Ankara şampiyonu Dcmi,rspor 
takımı ile yaptı. Serin ve rüzgar
lı bir hava bu yüzden l:>ir kaç yüz 
kadar tahmin olunan meraklı bir 
kütle karşısında yapılan maç 
bugün de 7 - Ogibi ve oldukça 

(Devamı 11 iııcide) 



8 - 'f AIDT 5 HAZiRAN 1939 

Alman eski muharipler kong;;.- Bügük Kurultay HeyecanlıZabıtaRomanı~ 
sinde bir ltalyan şöyle dedi: ve üniversite s. o. s 

"Müstakbel büyük kararlarda m .... - 111.;0,:-~·=ı·l!:a;:..":.!.::::= ln,Ui-ıle:..7o8 =:_MON __ IR _ __,_ 

da muzaffer Olacağız lhlrlerinden biri •Jdır. te bir Wm havan yaratacak, ı. 

'' 

Uııh·enlte kilnlaü rabm bir Um bayatını tantye edecek lls- Bu iki sefit parmak binden bi- İDİfdr. Zira denis manala 
ihtisas menbaı dellJ, •JDJ sa - tün bir kuvvet olamamıştır. Bu ri bittabi ilen Çarliye aitti. P'abt / ma bu cibl 191ler bulunorof· 

Caaael, 4 (A.A.) - B. Hltler rek mücadelenin galebe çalmak manda bir memleketteki fikir ,artların gözöailade bulundu • diğer parmak izleri, Stomnur ha- çen aene benim küçük 1rıııııdlJilll't': 
Alman ski muharlplerlnln kong :ırzu Ye lüzumundan dofdutu.lt..ıtretbda ph8I. OflJIDal bir ,.1m11, olmasıdır ki Parti prog· pisbaneliııden kaçtıiz halde denia.. yatım denbcle bir cam k 
"8lnde hazır b)llunmak Uzere nu aöylemlf: "BUtUn mttıtakbe11JtararaAludır da. Fakat tbalver- '&IDJDda ünJvenltenln bu biz - df' boğuldufu zanndilen Luk $.'r. 

tayyare Ue buraya celmltt~r. bllyllk kararlarda da musatrer1utembl ba bbaaet.I ifade prl metl ebemmlyeW bir me•kl al. nold ilimli mahkCmun idi. 
Caasel, 4 (A.A.) - Alman es. çıkacafıı,, demı,ur. jkaldılı için flmdtre kadar pek mıttn'· Baıkomiıer Malr Kartl parmak 

- M Ufettit Karter ... Eief 
nold, ÇarliyJ lldUrmtlf iae. 
Je bir aebep dolayıaiyle öld 
tüt. Aca&. aebebi ne! kl muharlplerlnln koncrealnde Söz alan ıeneral QUlepo da:IOOk tutr ettik, batt& J>arillftl .. VnivenltenJn bir taraftan lh· lerini göıden geçirdikten aonra 

hazır bulunan İtalyan eski mu- ••Bırletmlk kaldıtımıı tat • au ismi nl'f ba mabatla ~- ~ wurlan 1etiştlrm-1, bir qıllfcttit Karter'e dfSııerek: 
harlpler cemiyeti relll Roaal . dlrde adalet n barıtı elde ede- Y9ftite)'e tabftl olaıadu. Yani yuıdan Wm merkezi •e fikir - Ne dlyor•un, diye aordu. - Haplüau kaçalı bir 
dUtman del'letlere kartı mUtte- cetlı,. demlttlr. modern fMflıetll bir tlalvenl- haratmm merkezi 8ikletl olma- .Mülettit Karter pipoaunu çeke. kam yeiı içmcle bir adamcl:t• 

tere olaa .UU lf&l7&k ifade e • mu mUJed• bAldmb'et.lnl gaye re'lr. ~çfnde bulunan adam her toııllll't 

l •l • R cUlcU. Bap de. ba armm1111 ta. 3Cllmnlt bir memlekette tablf • naati itler. Her pyden 

ngl lz U e - Bundan benim anlad fırn, - m n bakkaka lcln ~ meul ur- görmelidir. DemokJ'Ullerln tek Amold'un boiulmamıt olmuıdır, :aya ihtiyacı vardır. 
fol~. &Ufedllea me • ?uastablı domagoJldlr. neme~. dedi. Her halde bir yerden kara - Fakat bana verilen • 

tl·carıA go··ru··şmelerı· ..ıre mukabil aldJlmm pettce- rasllerl domatJOJlden, 1anlış bil.. ya çıkmq ve kaçmanın yolunu 1' u bal1Q'Ot"U. Pabt ba netL 'rllmlerdea .kurtaracak unsur bulmuı. 
cenin bqka 6nh·enlteJere na· ·um kadretldlr. 

Hararetle d d
• uran m11ka1eeeetn1 raparken MaAIJI' milletin kudret.iııl an- - Senin kanaatince, bu cina-evam e ıyor t.Abl oldn~nz tarihi tartlann cak Ud kudret tahdit eder. Blrl yeti de Amold i§Iemittir öyle mi? 

- Evet, bence öyle. Bu husuı-
Londra, 4 (A.A.) -lngillz ha. Prensip meseleleri l'rederlck determtntmnlnl unutma., gibi milletin iradesi, lklnclsl akıldır. ta zerre ka.dat şüphem yok. 

lllne mllmeasillerile Rumen mu • Lef throsa'un BUkreşl ziyareti es. davranıyoruz. 'Milletin lraılcsl ile akim elele 
rabhaalan arasında. geçen salı nasında halledilmia. oldugun-dan Çiinkü muasır tlnlversltelerln vermeü rejimlerin 11ar.1cte er ,. - ~ekill nasıl öldilrdiliüni: 

7 tarihi · bl ._~, ı:anne:lıyorsun? 
sUnll bq1ıyan mU.r.akerelere fa. şimdi yalnız teferrilata ait nok. en r a.uatilr temadlRln - m981 denıektlr. Akla, yani mils-
allyetle devam edilmektedir. tal la kredilerin ti kuL den ibarettir. Hangi Avrupa ft- bet iline inanan, beHAplarmı 0 • - Kafasına vurarak ... Kafasın· 

Mali ticari tall k lanıarla ~ t' -~emaUurebadel 
1 

ulverslteıııtnl alırsanız almız, na ...Are tanzim eden Kurulta~ da\d yarayı gördünüz değil mi? 

~ göre Çarlinin cebinde pati 
· unmUf, ıu halde bu ac!amı ıddll!I• 
.uesine raimen parauıu al 
neden? 

- Belki Jcorknıuıtur. 

- Korkacak olsa, herifin ee 
len elektrik tımb:ıa•nı ~ıkanl' 

lir.diktan aonra tekrar ecri 
;nı? Her ha>de böyle hareket 
niı olacalr. Yokaa parmak i 
.imbanın üzerinde katmudı. ve omiayonlar ca8 • ve ıcan e e e - kk 11

" • Ya bil "k bi ta 1 be 
lk1 memleketi allkadar eden me- rin ne suretle yapılacağı tetkik muba ak onun ki11tilr seviye • flnlvenlt.eJI lld · vasfı Jle nazarı wyu • r ı a veya ona n. 
meleleıin muhtelif gekillerini tet. edilmektedir. sini tarihin tartlan içinde ~nld- itibara almakla ban A1.-rupa zer agrr bı~ feyle vurmaktan ha. ıunla beraber parasmr ılm 
kik etmektedirler. tal ettiren bir temadi Tardır. memle~etlerlnla dilştlltil hata- ırl olmuı bir yara bu! - Kim biliyor? Belki de 

nen almııtır. Çarlinin t:ı;e. Bizim tlnlvcnltemlzln ckgtk lardan asakta kalmıştır. - Bana verilen raporlardan bi. 

A 1 
• h • f • olan tarafı budur. tlhn ve tecrübe ocağı olan il- ri, maktulün kafasındaki yarada m an 1 ş c e p es 1 ş e 1 Hep blllrb ki, ilnlvenltemlz nlverslteleri bir dinin mabetleri bir küçük cam parçası bulwdu. 

ilk açılacaiı zaman ona lalın bl- haline koyarak ve tecrübeye ğunu bildiriyor. Sa.dece küçücük 

D 
• 7 • • le bulunamamıştır. Blzlm ha - karşı cephe alan cehaletle baR· bir parça... Fakat cam parçası .. 

bir mana ifade ettJ!tf zamanlar realiteye dfltmanlık eden rejim. - Karter bir eliyle batını ka1ı-

'.lir çok para oldu&unu çok ki'~r& 
;er biliyordu. Fakat kaç para ol 
~unu bilmiyorlardı. O itibarla 
;iainden ne kadar eksildi~ini 
tayin e~ebilir? anzıg e gıttı Jatmuzda "1llm11 in teokratik başa giden ~alarla ilJm ;e Bunu nasıl izah edersiniz? 

- Fakat nuıl oluyor da, 
(Baıtarafı 1 incide) tevkif etmlıler ve uzun bir aorcu- da kurulan bn mtıessesese Da.. lerle olan farkhbltnu bir kere dr. Sonra: ıdam, soymak makaaqiyle bir a 

Duzlg makamlannın mukave. dan aonra aerbeat bıralmuflardır. rflllllııun gibi acaflp bfr isim daha orta;ra atmıttır. - Belki ide dedi, o cam parça- mı öldürüyor ve parasının y 
lelere bu riayetal%lifi Polonyayı Varıova, 4 (A.A.> _ Torun'da takmma1a mecbur kalmıştı. Sadri ERTEM ları o yaranın içine denizde pr- bi- kısmını alıp gidiyor. 
sOmri1k müralr.abelini takviyeye akdedilmt olan Pemoran,. iktısat _________ __:.:.._ _______________________ _ 

ketmlttir. Esaaen bu milraka. meclisinin kilpt toplanuamda bir lıf Ufettig Karter bunun Uze · 

1teyi tatbik etmek ~kkı hiçbir nutuk irat eden baıve'Jdl muavini .41111fJ•••·-~ KIRALIK ODALAR ~ı••••• bir nazariye daha ileri ıürnıe 
byde tabi delildir. B. XYiatkonld, eacllmle demlftlr: r bqlamıttı. Bagkomiaer Mak 

Vaııova, 4 (A.A.> - Alman it Polonyanm llyaat Te Ddıaadt I A k Cadd • de d • dd onun aözUnU keaerek: 
eii tefi Hierl bu&\ln it hb- istiktlllnln mmn, Potonya Pemô- n ara ısın 81111 " CI .,. naı1r . Yazıhane, Atelye' - Ben Leuinaer'i dütUnU 

9ltİ bmpma menıup lataJan tef- ranyumdan ıeçer. Polonyanın Mua1enehane yapdmağa elverişli kirahk _pcrıı, .Jitl~tm:~ .. """V 'hım, dedi. 

t1t:;:_:er::-::1eJ::"1r!~ =~.m:~:":oı'::: Gazetemiz idaresine müracaat ~;:aı:ı_;-mger'inbutııe 
~mzı·ıae celerek bir nutuk IByH- olan Pemorenya arulal •ynlnde 
,.celi baklanda pyialar dönmek.. mUmkilndtir. llOtteblt ve mUtna. 

ildir. mtolanmillet,buınamıUlklnOmu ------------------------------------------------------------------
Vartova, 4 (A.A.) - Polon· bafua isin her tOrlil tehllkeJI ıa-

,.ıı ıinema filmleri Amilleri, Pa. ze almia Amadedir. ihtimal gtlnUn 
ya ile Almanya arumda film. birinde beynelmilel mllnuebetleri 
teatiaine miltealHk olan ltillf- yUbek bir slyut ldlltUr Mare ede. 
eyi fnhetmeie karar vermlt· tektir. Fakt bu sanın, çok mak. 

Vaqova, 4 (A.A.) - Damic 
_.ıwnıan ldUn, Danng hakkında 

haberler vermek auçunıdan, 
guetedal Scott Wauonu 

br. BlnaenaleJla mUatalrbel nesil
lere muma n mahfus bir halele 
nakletmeml icabeden hukukuanı
n blnat kendimiz mOdafaa etme. 
liJls. 

1Jr. Nıcaıttin Atasagun 
Sababl•n LJO • ls•d•r; ..... 

lan 17 den eoara Lllell T•n
~p. Daire I: No. 17 de luılf•lannı 
ubal eder. tflll/•n: 2stl3t 

- Biliyorum, timdi e · · 
bulunan vah, bir cinayet vaki..,. 
dır. ltonmlr hapUbaneaindeıı bil 
mahkOm kaçıyor, bir kilçllk tayılr 
la denise açıhyor. Sonra kaY'~ 
aahlldtn bet mil açıkta bulunuYo'· 
Mah"mun boiuldulu zanne:iili• 
yor. Sonra aahilde bir ~lü buluııd" 
yor. Cebinde bir bayii ~ara ... Sat" 
botluk eaert yuvarlanıp botuld"" 
iu tahmin ediliyor. Fakat derk_. 
mahlribnun botulmamıt oldul" 
meydana çıkıyor. Ve tahminimil' 
sare. ceaedi bulunan adamı aıcll
ren de bu kaçak mahkQmdur. DOi 
ru anlatabiliyor muyum'? 

- Tamamen dotru ... 
- Şu halde mhkQmun s:ıl 

oldufunda ittifak ediyoruz d,. 
mektir. Bereket venin. bu ınaJı" 
kQm kendisini takip edebilmek l• 
çln ellinize mWıim bir vesil:a ver
mlttir. Parmak izlerini eleJrtrı') 
llmbuı U.erinde bırakırken her• 
halde bunu diltl!nmemiftl. Dedi
lin ıibl yeis •e teUf lçinıfeydL 
Bizde onun fototrafı, vllcudunıdl 
tarlft n &JçU.fl de var. Blnatn"' 
leJh onu bfSyle ufak b&r muhit i
çinde bulmak ıUç olmıyac:aktır. 

- Hayır .. Ben de sannetmiyo' 

- 'u halde pt bul. BaldulUI' 
aman blsı haber ver. Pabt P'" 
setelere haber nrme. Sence bd 
bl6e bult .. ..nıı ,, .. ~ 
Bence o kadar delil Bence tiri'" 
renp blr hldiaedir. Ve bu _... 
nn en mGhlm tarafı. maJakOnıUll 

bir adam puua itin lldthfılll'l ................... 
dı1ı4sr. Ymlıdılm Rllllll ~ 
da 9"eJA baau 10r1C&l m. 

Mlftttlt MaJc Xartl 1"I ~-:1 
nllama .-nua ela 1ıendW"'• 
... ......... pek--- JraJ. 
....... ç..a ...... Wr "'8nll' 
"8cle Wlma.,orclu: lAllfaıtf1n 
.-.nl. 
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~emıe~e~ "!e~t~p!a!ı :_ Bir leylek için 
lsviçrede belediye mec

Jisı topl~nmış 
1sviçreden yazılıyor: 

Reinach belediye meclisi ge. 
çen gün her ı.amanki g ibi t op • 
landı, fakat her zamank i gibi §e. 
hirlilerin dcrtlcr ile, su işlerile 

meşgul olmadı. Yalnız b ir ley • 

leğin vaziyetini münakaşa etti. 
Filhakika mevzuu bahsolan 

leylek, Reinach'da herkesin tam. 
dığı, sevdiği bir hayvandır. Bu 

Spor ve tarih 
-

Yarım kan lngiliz 
atları nasıl doğdu 

Ondördüncü Lüiye hediye edilen 
bir arap ahnın Fransa ve ingiltere

de başına gelen macera 

Yozgat Belediye reisi 
ile. mülakat 

Yozgatl ı l ar kendi topraklarından 
tren geçmesini istiyorlar 

.. ~ Okuyup yazanlar şehir halkının g üzde 
leylek, erkeği ile birlikte yuvası. 
m kilisenin üzer ioo yapmış ve 
her sene ilkbaharla birlikte ge. 

Yazan: Niyazi Ahmet 
logilizkan alların çok enlere· 

san bir tarihi 'ar. Birazda ma. 
salı andıran tarih şu: Bir Arap, 
l"ransa Kralı OnrlörclUnC'U Li.liyc 
gllzel bir Arap atı hediye etmiş. 

terede tcşekklil eden Himaye! 
Hayvanat Cemiyetine mensup 
bir tı.zanm. içini sızlatmış: ·~:~ doksanın ı teşkil edi lcr ek her zamanki yuvasına yer. 

lcşmeği adet edinmişti.. Her se. 
ne burada yumurtlar lar ; çocuk • 
larını burada büyütürlerdi. 

nüye>. 

aka si• 
n bit 
J:ayıl< 

ı.cwıt< 
uyor· 

e..:;ili· 
•lunu· 
. sar· 
uldU• 
erke" 
lduğıl 

imizC 
ö!di.i· 
. Dol 

z d=· 
malt· 
ek i· 

uğun 

t , •• 

e tıu 

rni ? 

cara· 
cıra· 

mun 

UğU 

ltna· 
rncJ. 

'n· i 
i·i~ e 

kı:l
arrft 
r'in 

Yaza n: 
- Be adam, sende insaf de

nen şey yok mu. 

Vakıt memleket muhabiri 

Hulusi G ün ay 

fnkat o Yakıt Arap atları Avru. B 11 h a··ğ k Bu sene de muta t olduğu üze. u zavn. ı ayvam o me . 
patla tanınmadığı için at, Km ten ne kazanacaksın. Bnh an 

re leylekler gelerek kilisenin üze. 1111 ahırlarından birine konıuuş a... yorgun, bilgin '\C zn) ıf. 
rine yuvalarına yerleşmişlerdi. rn unutulmuş. ~\raclnıı zaınaıı • 11 d K a unasına yar ım et.. bir daha 

~oı 
'i gat, ( Hususi) - Bu yazım-
oıgadın şehircilik vaziyetin.. 

d"c bu şehrin genç ve bilgili 
'Ye re isiyle yaptı ğım konuş. 

~ bahsedeceğim. 
~ı:at çok genç bir memleket
altanat.n prensibi icabı kör
t~c başla.dığı devirlerde Türk 
ttinin yapıcı iradesiyle kendi-
~~cn doğmuş bir beldedir. 
/1:: Orta Anadolunun ' 'Pari. 

t 'Ye anılan bu yurt parçası, 
litı yine aynı güzelliğini mu. 

1c~a ediyor. Ne yazık ki güzel-
111 muhafaza ettiği nisbette 

lı r~tini kaybetmiştir. Güzel çam
'ttrılle: hava ve suyu ile, tarihi 
h..e~ı:ıe . hak~katen turistik bir 
'"llllyetı haız oluşuna rağmen 

~0lcları Yozgadı maalesef tanı
Or, 

Şthirde imar hareketlerine ta. 
le eden oldukça ileri bir davra. 
~töze çarpmaktadır. 
~ U hususta kendisiyle konuş-

"' istediğim belediye reisi Bay 
\er E ronat, beni büyük bir ne

etle ve-aostÇa nr~iladr. Safer 

tnat hukuk mezunudur. Muh-
~f Y:rlerde bir müddet müd.deL 
~ ~tnılik ve hakimlik yapmrıtır. 
:ır ve lstanbul gibi ileri mem. 
~ etlerde memuriyeti var.dır. · 0-
ı : Yozgatlı hemşerileri belediye 
~liğini teklif ettikleri zaman is
t' • etmiş ve kendisini hemşerile

lılQı.ın hizmetine vakfetmek üzere 
eınleketine dönmüştür. 

ij :Bay Eronat, belediyeyi üzerine 
~~ığı sırada bütçeyi 40 bin liralık 
)' liçuk bir rakamda duraklar vazi. 

1 tttc bulmuş, yapılacak birçok İJ· 
ııtrıe karşılaşmış, birtakım kombi
t tıonıarla bu işl::rin telafisi lizım 
d.~ldiğini görmüştür. Yozgat bele
~}'csinin Safer E ronat elindeki 
'ltünkü bütçesi 90 bin lira.dı r~ 
~eis anlatıyor : 

i .- Şahsen, deruhte ettiğim bu 
..,ıı düzenli bulmadım. Benden ev. 
~I belediye reisliği yapan bir ar. 
daşımızın yaptırdığı buğday 

:~barı, - bugün silo yapılmaaı 
li lı§Ünülmektedir. - 120 beygir
.., le bir elektrik santralı ve tesisatı 
d. c 16 beygirlik bir motörbot var

ı, Belediyenin bundan başka bir 
'''ri yo!o:tu. 

16 beygirlik motorbotu kşfi bul
~adım. İlaveten 26 beygirlik bir 
~tnisiyle küçük cihazı, gaz mas. 

Clerne aleti ve 500 metre hortum 
ijdık. 

},fevcut 120 beygirlik elektrik 
tc · ııaatına munzam olarak 190 bey. 
t irlik bir lokomobil, çamlık elek
trik şebekesini tevessü, 300 adet 
l>etroı tedarik etmeği düşündük. 
Ayrıca dört adet k amyon, elek

trik fabrikasına kömür taşımak ve 
\'c ayrıca Yerköy - Yozgat ara
'1ndaki nakliyat için otobüsler al. 
llıak zaruret ini hissettik : ve bun. 
ları ihale ettik. Mezbaha emane
ten taraf mızdan inşa olunmakta
dır. 

Şehrin yaslandığı çıplak sırtı 
tamamen fi.danladık. Bu sene 209 
bin liralık bir istikraz kararlaıtr· 
.... 9ııwu11 .. ..t su tnisatt, şeb. 
~rı han hazır hari ta;;ı, imar planı, 
1l?ıar pllıu tatbikcrtı ve baraj ycıpı. 
!ataktır, 

Bunları 1939 senei maliyesinde 
tahakkuk ettirmiş olacağız. Bu it
ler üzerindeki muhabcratımız hi
tama ermiştir. Belediyemizin hali· 
hazırda borcu yoktur. 

Erkek leylek nümune olacak geçıniR, nmelmanda atların ay. da bu kadar ağır yUk yUklC>ıne. 

bir koca gibi her gün uçarak a. r ı lışı sırasında hiç hir işe yara. Arabacı , attan alamadığı hın. 
ilenin nafakasını temin ediyor • mayan, daha do;nısu muazzam cmı bu ukala. adamclan çıl.ar. 
du. Fakat bir gün halk erkek Alman atları yanında kısacık mak için: 

boyu ile gözo batmayan Arap a- - Sen bann akıl öğretC'cci;lno 
tıdn satılığa ç:ıkarıJmış ve Kral yoluna dc,·am etsen daha iyi 

yleğin yuvasına dönmediğini ve 

dişinin endişe gösterdiğini far. 

kettiler .. Kasaba. halkı leyleğin 
mutfağının vekilharcına satı1. edersin. Ben bu ata tam kırk 
mış, Arap atı C'pey zamanda Ye· frank sa~ dıın. Elbette kalkacak 

Biz başkanla konuıurken odaya 
birkaç kişi girdi. Bunlardan birisi 
Safer E ronata: 

- Reisim, dedi. Gazeteci bura.. 
da iken Yozgatlıların en büyük 
derdinden bahset. 

haya tile yakından alfıkadar ol • killıarcm mutfağında hizmet ,.e yll klcdiği m eşyayı taşı.ra"nk. 
duklarmdan dişi leyleğin niha • görmUş, vekilharc öltincc eşya. Yoksa ulUnceyo kadar kamçı 
yet ümitsizliğe düştüğünü gör _ Jariyle beraber satılığa ç:ıkarıl . yer .. 

diller ve hep bir likte erkke leyle. mış. lngillz, laf diııletemiyeccğlni 
ği aramağa çıktılar. Arap atının talihsizliği ele- anlayınca: Bu büyük derdin ne olabilece. Y ozgadın deierli belediye ,·am etmekte olduğu için kimse - Pcld demiş, kırk frnnga 

talin çıkmamış, Parise odun ve b l ' ? 
reiıi Safer Eronat Nihayet bir t arlada ı.avallı er. ğini sordum. 

- Şimendifer 1. 
Dediler. ğılmağa mahkum bir vaziyete gir- kek leyleği bir fareyi yan par. 

miş bulunmaktadır. çahyarak zehirlenmiş Ye ölmüş 
Takdir edilir ki bir şehrin üç olarak bulnıağa muvaffak oldu. 

muhiti ve üç cephesi vardır: Coğ- tar .. 

" ana sa ar mısın .. 
taş taşıyan bir arabacı, lıelki Arah::ı.cı memnuniyetle: 

Reisin yüzüne baktım. O, benim 
bir ıey ıöylememe imkan bırak
madan tenvir etti: 

istifa-de cdelıllirlın diye kırk - Derhal.. cm·abını vermiş. 

- Evet, bir timendife~ derdi
miz vardır. Zaten ıözlerimin ıo
nunda bu noktaya ilitecektim. Ha. 
zır srraaı gelmiıken aöyliyeyim. 
Şehrimizin iıtikbali, memlekete 
trenin gelmesiyle başlıyacak ve 
tahakkuk edecektir. Halen §ehir 
dlidden dah'a noksan ekonomi ha. 
yat yaşıyor. Şenrın pe'Tc ya1Cm sa-

rafi muhit, kültürel muhit, aksi- B · t k d d. · l . . . . . . . u vazıye arşısın a ışı ey. 
yon muhıtı.. Bızım §ehrımızın w . 

coğrafi muhiti Orta Anadolunun legın pem müs takbel yavrulnri. 
en cazip ve şahane manzaralariy. le uğraşması hem de gıdasın,ı te. 
le bezenmiştir. min etmesi mümkün olamıyordu . 

-~~jim," .!:ül~ür.el muhitini daha !şte bu sebeple kasabanın be. 
muhım bır ırtıfaa çıkartmııtır. lediye meclisi toplanarak bu işe 
Mesela: Bu memlekette aruz bi. bir çare düşündüler .. f\ihayet bir 
len 'Ve "edebiy•tt~ faalac• ~e- ~unan 'her' gtlrt 11»1 lcalan ley. 
d en pek çok ınsanlar gormek lek1c meşgul olmasına ve )'İyece. 

halarmı kateden tren, çarıımızı mümkündür W• • • • • 

1 D .. k'· b ·· · gını temın etmesıne kar ar verdı. 
~ar~ amııt:.r'.. ~ u ~arıı ug~n Hatta bunların arasında amele- ler. 
uç ef~ ku~ulmuş hır haldedır. j ye tesadüf etmeniz bile mümkün- . . . 
Mahallı faahyetlerden başka dev- d" B .. 1 . . b ık· b. Leyleklerın ın.san<lan kaçan bır . . ur. u soz erımı e ı ır parça w 

le t faalıyetı yoktur. orijinal bulacaksınız, fakat haki. hayvan olduguna göre bu memur 
- Çar~ınızın nasıl ve niçin par· kat olduktan ıonra ve hakikat ol. vazifesinde her halde muvaffak 

çalandığını anlayamadım, dedim. duğuna kanaat getirdikten sonra olamıyacaktır. 
İzah etti: kıymet değişir. 

- Şimendifer, bizim vilayetin Şehir halkının yüz.de doksanı 

içinde birkaç istasyon yapmıştır. okur yazardır. Şayanı dikkat de
Bu istasyonlarda eıkiden pazar recede okumak zevki bizim Yoz. 
kurulmaz, civardaki halk kamilen gatlıların bir alameti gibidir. 
Yozgat çarırsına gelirlerdi. Tren Aksiyon muhitine gelince: 
imkanları çoğalttığı için bu istaa. Yozgat hali hazırda ölü bir hal-
yonlarda haftanın muayyen gün. dedir. Onu bu vaziyetten kurtar. 
}erinde pazarlar kurulmakta ve masını bugünkü rejimden bekli. 
Yozgada uğramak ihtiyacı kalma-! yoruz. Hayatın ufuklarını gören 
maktadır. Bunun içindir ki çarşı- 1 bir memleketi daha fazla intizar
mızda faaliyet kalmanuıtır. larla yıpranmağa meydan bırak-

Bizim treni istememizdeki se- mıyacağına ·emin bulunduğumuz 
bep ve hususiyetler üzerinde muh. hükümetimizden bunu istiyoruz. 
terem Vakıt gazeteıinin tevakkuf Mebuslarımız vaziyet ile daimi 
etmesini bütün Yozgatlılar namı- alaka halindedirler. Şura.dan bu
na rica ederim. Emin olmalııınız, radarı bazan bize şunları söyliyen. 
ki tren, Yozgattan zaten geçmek ler bulunuyor: 
zaruretindedir. Zira, Ankaradan - Yozgat ıehri Yerköye naklo. 
Sivas tarikiyle Samsun yolculuğu, !unsun. 
eşya nakli milthit bir meseledir. Ne münasebet? .. Yollar şehirle

Tren Samsuna Yozgat üzeri~den ri takip eder. Tarihte bile yolu ta
geçmiş olsa 650 kilometrelik bir kip eden şehir görülmemiştir. Ku
ihtisar yapılmıı olacaktır. Bunun cağında büyük ve kıymetli mima. 
mühim bir rakam olduğunda he- riyi haiz tarihi eserle r ta§ıyari ve 
pimizin ittifak edeceğimize şüphe ya1cıninde emsalsiz bir çamlığı bu. 
yoktur. lunan ve nihayet binlerce ailenin 

tzmtile Samsunun 'birleımeai il- barındığı bir ıehir nasıl bırakılır 

1 zerindeki dÜ§ÜnÜ§, neşredilen ha. da hat boyuna yeniden şehir ku-
ritalara göre, Bolu üzerinden ve rulur ?.. 1 
bilahara, rivayete nazaran, Ku. Bizi ekonomik refaha ve sosyal 
tamonu içinden geçerek Samsuna harekete kaV\Jtturacak yegane ça
dahil olacağı merkezindedir. Bu re, demiryoludur. Bundan gayrisi 
takdirde Orta Anadolu aynı hat- bizi tatmin etmiyor. Köylümüz de 
tan hakkiyle istifa.de edemiyece'lc: şehirlilerimiz !;adar bu hasreti ha
dc;mektir. Halbuki Yerköy - Yoz- ı:in bir intizarla karşılıyor. 
gat - Çorum - Bayramlı ara11n- Bizim kanaatimize göre, ana 
da bir hat çekilirse Kayseri - Si. yollar.dan evvel ana yurdun ima. 
vas yoluna niıbetle 650 kilomet. rı lazımdır. Bugün §ehir halkı,...1a 

franga kıymış, atı satın almış. 

Tabii ağır işler gördllrmek mcc 
lıuriyetin~e olduğu için: 

lfan·andır .. Nasıl olsa 

yllklcr i cckcr .. 
Diyerek talıammUlUnclon faz. 

la odun ye taş yükleri taşıtma. 

ya haşlamış. Koşum takımı da 
gayet !enn olduğu için zavnlh 
~rnp nu bJtkin lıir hale düşmüş 

jlıill ,Y\; ~~ fnris ~Qkn.IfJarındn 
nrtılt yUrUycmcz hale gelmiş, 

yıkılmış. Arabacı işini yarıda 

bırakan ata hUtlin km"\·etiyle 
kamçıyı şaklatmaya l>aşlnmış. 

lşte Arap atı bu sonu gelme
yen dayakları yerken tali ken
dine güriinmUş. ÇUnkU arabacı. 
nm insafsızca. kamçıları, lngil-

relik bir mesafe kazanılmıJ ve ay- o derece fikri ile rleyiı hasıl oklu, Coıı J>rmor ş:mdi ayrılnıa7.ta oI lıı(j L 7~arıs!1 S"t'
0

§ti1.lcı i s·r 'a 
nı zamanda lzmit - Samsun mu- ki belediyemizin yapmak istediği 1--------,..-------------------
vasalaıı temin edilmit olur. Bu parke kaldırıma bile razı değil : yandırmasından ileri gelmektedir. zemezse halk ruhu da aynı ş: dl
sayede bir buçuk milyonluk nüfus asfalt istiyor!.. Halbuki bundan His::eden adam istiyor. de günli takip ediyor. Bu itioorla
mıntakasının nasıl bir hayata ka- 20 sene evvel yokluk ve ftoksan., Bu koca şehir daha evvel iste- dır ki, hükumet:mize güvenerek 
vuıacağını dütilnün! .. Halen de. 1 k bize hiç bir ız tırap vermiyor- meği bihrezdi, denemezse d e sal- şimendfcr istemekte ısrar ediyo

nu suretle Arap atı l<rnlclan 'c
kilharca, Arabacı ve lngillze 
geçml:,. İngiliz atı t<'dno; i ettir
miş, yaraları iyileşcllklen sonr:ı 

dn beraberinde 1 ngiltcrc.rc gö. 
turmuş. 

Arap atı, artık mnccrnsına 

girmiş bulunuyordu. lııg-ill:.ı.:iıı 

evinde meşhur nt meral{l sı 
Lord Godolfm ile Irn.rşılaşı) or. 
ı~orcl 1 ııgilize: • - Yahfl, diyor, nedir ba sıs-
ka at .. Boşuna emek verip bes
liyorsun? . 

İngiliz ntınm macerasını an. 
!atıyor ve: 

- Bu kad ar emek verdim .. 
Onu beslemek bir nevi borc ha
line geldi.. 

Lord, IIimaye'i Hayvanat Ce
miyeti tı.zasmm lılkl\yeslni din • 
lcdilüen sonra: 

- O halele haklısınız .. Yalnız 

sıkıntıdan kurtarmak 
hen im nhırıma 

aldırayım. Oracln daha iyi ba . 
kılır .. Siz de rnhat edersiniz . 
Mutabık knlın1yor 'e Arap 

atı, Lorcl Goclolfınm mtlkcllef ' e 
mutantan ahırlarına nakledill. 
yor. Yalnız J,ord, Arap atını 

ötUrdUğU yakıt mtrahoruna: 

- Ilu ay iyi bakınız. Ynlnıg 

ayrı bir yere bağlayınız. Kıs

raklarla kalması doğru dcgil. 
Huysuz bir tay vUcuda gelir .• 
Lorclun emri yerine getiril. 

mlş ve Arap atı uzun müddet 
gene seyislerin hakiki nazarları 

karşısında. yaşamış. Fakat bir 
gUn nasılsa bir ·yolunu bu lu p 
çayırda. otlayan kısraklara yak
la~mış. Lordun seyisleri lhm::ı.1. 

terinin cezasını :lavnllı Arap a. 
tmın sırtından çıkarmışlar, a . 
uanıakıllı blr dayak ziyareti 
~ekmişler .. 

Hadlscyide Lorda duyurma. 
gizlemişler. Fal,at 

kısraktan doğan tayın f\zasrnda 
,Uze ~arpan fc \ lrnlftde tC'nnı:;Up 

u çeYikliğl görllntince Jri m Y. 
dana ko) mu lar.Lord sonckrı'ce 
memnun olmuı;, ta !ar ara ınd 
·apılan bir mUsabnhada Aıap 

ılının oğlu blrinC'illğl knznnın

•a Arap atı dNha l muazzam 
bir ahıra sahiıı olmuş. 
kadife lirtli lcr atılmış, ayakl ... 
nna gtımUş zinclrlC'r tnlolmı 

Otuz yn~ına lrnlar en btıyUk ih
timamla hııkılmrn. 

hı <' meı;hur lnglliziıı C'iııs at. mlryotunun h11retfnl ~eken bu du. Bizim sızlanmamız muhakkak tanattn biganeli 0 inde uyuşmuştu. ruz ... 
memleket barkı günden güne da. ki, Cumhuriyetin bizi fazlaca u- H albuki, bugün nasıl ki düne ben. HULUSi GUNAY larmın tarihi!.. N. ·"· 
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184 sene evvel Lehis
tana giden Türk heyeti 

Lehistan kralı elçiye hedıye olarak 
bir sepet içinde bir kaç tabak ve 

kase vermişti 

Son haftaların s1ynsr gergin 
llğl blraı yatışır gibi oldu, fa. 

kat Lehistan meselesi, milletle 
rlri dUşUndUrUyor. Avrupanın 

bu kUçUk devleti bir milyon as· 
ker çıknrdığmı ilrın etmek sure 
tiyle harbi cesaretle karşılaya· 
cağrnı IIAn etmiş olu or. 

Lehistan: Osmanlı de~ letl ile 
temasları olan bir devletti. Esl.: 
vo tamamı bulunmıyan man 
zum bir sefnretnamede Lelıista
nrn çok enteresan tarnnarı an
latılmaktadır. 

!lk defa tarihi merhum Ab 
durrahman Şerefin bahsettiği 

scraretname bazı parcaıarını 

iktibas ediyorum. Sefir 1174 
hicri yılındn ölen Elhac AH ağa 
idi. O Yakit Lelstan Kralı Üçün 
cu OsUst'tl. 

Kral, Lehfstnnda az bulunur, 
Saksonyadn oturumuş. 

l{cnnrındnn nnın \'usla SU.) u 
eyler cer.) ani 

Sefir Lissnyı şu beyitlerle aıı 
latıyor: 

Bunun çaı·.ısu pa:r.nrı lıeı·ehtu· 

nlzarnındı: 

B"tiin T..clı içre hakka i':'te göı·· 

clük ~ehre şayanı 
l\letam bulunur nc\·i bu yerdt 

<lokunor <;oka 
Anın ekseri i olmuş durur çoka 

cı dükkan· 
içinde \"aı· ııknr su~u sc:m mı 

\'Cçhile nıcclhr 
Hunun gilıl bütün J..chdc desen 

hiç roı..-tur akranı 

V'nrşovaya gelinceye karlaı 

görUlcn her manzara ve geçen 
her ha.dise etraflıca kaydedil 
dileten sonra kralla mUHlkata 
geçiliyor. Sefire: Kralla görUş 
me tebliğ edildiği ,·akit kapının 
önUndo bir mUddet duracaks1. 

J{nı.I, JJchdc oturmaJJ sakini nız. !çerden davet edildikten 
Saksonyndır daim 

' sonra gireceksiniz. Sopra mek-
'C:r.akdır hıt.tııi Scbluyc ınilki tubn verrfsinlz, diyor. Fakat 

hem cmru tc.rınam • . ' serır, kapının önlınde durmayı 
Mühim bir cnıı· zuhur ellerse 1 1 b 1 t . 

cumhnru J,chluda., 
Gchıp JJch içre bir kaç gün cdel' 

icrayı mlhmam. 

Lehlstanda colt Yahudi \"ar· 
mu;;. Bir Lelillye mukabil on 
Ynhudi bulunurmuş ve bUtiln 
işleri Yahudiler görUrrot:ş .. 

ns a ra u e mıyor. 

"Ben kapıda duramam. Gire· 
rim" diyor ve sözUnU kabul et· 
tirJ~·or. TUrk elçisi mUccvherlc 
süs!U bir binek ve ilci yedek u~ 
at, nyrıcn mnlyetl için de sUtilU 

dokuz ntla snrnya g6tllrUlmUş 
lcrdir. Hh.lk, Türk se'faret he· 

Sefaret heyeti ı 755 yılr ikin· yct1ı..J görmek için bUtUn soknk· 
clkftnununda lstanbuldnn hare· ln:-ı doldurmuş. • 
ket ettiği için şiddetli soğukla· Elet, kralı anlntıyor: 
ra rastlamışlar. Haftalarca. ~rol. 
da kalmışlar. Ilusiatynd:ı Bils- l\:rnl olmuştur 1 kcınlcnlşin gii-

ki voy..-odasınm malikft.neslne ya. nknr iizrc 
Yemini ciimlc rnhihlcr, ye nrl 

gitmişler. 
' oyvoıla.;;Ani 

Petuskf nllesine mensup olan nuınrdn ciimle~ı 1 kcmlclcr iiz. 
Voyvodanın oğlu heyeti sarayı. re oturmuşlar 
na misafir etmiş, bundan şöyle D!lhl bir semte cem olmuş ki· 
behscdtıfyor: 

barın ciimlc nls,·anı. 

JJehin kiilli umuru mnktnza ... ı 
Elçi, padişahın mektubunu 

ıuıa mnlısu dur, \'eriyor. Mektupta iki hUkOme· 
Ziyade muteber makul görürler tin dost olarak g~fnmelerl te· 

cüıııfodcn ani, 
Bu cümhurun kimi sarhoş kişi 

divane meşrcbcllr, 
Sczıulır cümle J.ıelıludn. desem 

hiç yoktur akranı. 

Heyet daha birçok kasaba. 
' lara. uğradıktan, birçok saray· 

larda misafir kaldıktan 
Varşovay:ı. geliyor. 

sonra 

menni cdflmektcdlr. 

ı .. eh kralı da mukabil bir mck 
tup veriyor. Aşağı yulrnrı mek
tup şu mealde: Türk diyarı ne 
bahtlı bir memleket imiş ki Al· 
lnh blJyle bir ddil padlşahn nail 
otu. Onunla hem civar olnn bU
tun hıristiyanlar dostlul•tan 
memnundurlar. Hususi ile ben 

Yolda rnstlnnan yerler birer Ye cumhurum son derece mem-
blrcr anlatılıyor. :Mesnıa Rad· nunuz. Aramızda. cari olan 
zicchovu için: dostluk devam edecektir. 

Olnh meyhnncci ciimle <lnİıt bir 
kdrı yok knt'n. 

Birnz tarlası \"ar giirdiik ne o-
hı var, ne hn) 'nnı. 

Kral sefire başka söyllyece· 
ğin Yar rnr diye sormuş. Sefir· 

' 
- Hayır .. Ben yalnız bu mek· 

tubu gctlrmcğe memur bulunu 
yorum .. cevabını vermiş. 

Komarov kasabası tein: 
TUrk elcisi kraldan bUyUk 

lJnrın. ho~ geleli cümlc<lcrı n<•ııip ve kıymetli hediyeler ummakta 
kal'esl uu·chr, iken gelen hediyeler onları şn· 

Uıitiin C\lcı·i ~nrşısu içimle elim- şırtmış. 

Deniyor. 
le tt)lll'l 

Hedııynyı krnl geldi ani scyrey· 
lcdlk hakka 

Zengin, mnl \"e mUlk sahibi tki sepete ,·nz olmuş heş on 
bir kadınla tnnışnn TUrk sefiri: kıt'a bec a\·1mi 

Accptir im Lehin hali mülke Birnz tnbnk be~ on kfisc iki 
mnlll..-tiı' nl Yani. bcçknrl snntle 

Diyor. Hcilayuyı kral bn<lm• ~ana tef-
him eden ani. 

Lehistan blnnnlrı da şöyle nn
latılıyor: Elci bunları kendisi için alı

mı illü koyarak maiyeti için ayrıca is· Uinnlan biitiin knl'c 
tem iş. dimle kflrglrdir, 

l·npılmıştır miikcJlef her biri 
bir güne fc,·knnl. 

lok anın knl'csi nncnk bhınt:n 
knl'c asndır, 

Ha.dem için ola gelmiş <lcğildlı• 

hıınc.a hiç ikram. 
Cevabını almış. 

ıeten kurdeleden INr Fiyonıo 

Küçük Hn&<ave: 
.........-~~.._. =-- ..... ~ ,..-

YAL N 1 Z L l K 
Sevgili arkadaşım Melihn: nını. B~ka ne yapabilirim? Ta
Bilmem vaktile beraber oku . hayyül için iki vasıtam var. Sa. 

duğumuz §iirleri hatırlıyor mu- mı. bunları tavsiye edeceğim; 

sun? Bir mısra var ki ben hiç belki ihtiyacın olur. 
unutmam. Çünkü bu mısra, bil. Biricisi pek sadedir. Bu vası. 
hassa bir müddettcnberi benim ta, ale§in kar§ısında, ihtiyar ke
zavallı kalbimi teskin ve tatmin miklerime uygun gelen alçak bir 
ediyor· Ayni evde doğmak, ya- koltuğa oturmak ve kendimi ma. 
şamak ve ölmek. zideki cereyanlara terketmektir. 

İşte ben de doğduğum, yaşadı.1 Bir hayat ne kadar kısadır! 
ğım ve artık ölmcği ümit etti . Alelhusus daima ayni yerde ge. 
ğ1m bu evde yapayalnızım. Bu çen hayatlar... Bütün hatırat 

ha~ neŞeh değıl, fakat' tatlr... toplanmış, biribiri üzerine yığı)
Çiinkü'-biı: çok hatıralarla ~il. m1şt111. lnsan ihtiyarlayınca, e~ 
mi~ tutunuyorum. seriya, daha on gün evvel genç 
Oğlum Kamıran avukat oldu. olduğunu zanneder. Evet; her 

Benı senede bir kere görmcğe §CY sanki bir gün içinde olup bit. 
gelir. Kızım Semahat kocaslle miştir; sabah, öğle, akşam ... Son 
bcra!A!r An kur ada oturuyor. Her ra gece gelir; fec!rsiz bir gece!.. 
sonbaharda kendilerini görme • Saatlerce ateşe LJakarkc.n, ma
ğe gickrim. Binaenaleyh bura- zi daha dünmüş gibi canlamr. !n 
da yalnrzım; yapayalnız ... Fa. san nerede olduğıırıu ur.ut ur. Ha
kat, bana daima kendi aile ef_ yal sizi alır götürür. 
radımdan, ölülerden ve uzakta Bazan o kad'3r çılgınlıklar, 

yaşıyanla.rdan bahseden şeyler gençlik heyecanhn. on se>l:i1 ya. 
arasında. şın bütün o neşesini öyle kuvvet-

Çok okuyamıyorum; çünkü ih- le duyarım ki, kendimi genç bir 
tiyarladırn. Fakat miltemadiyen kız zannederim. Yaşanmış ve u. 
düşünüyorum. Daha doğrusu ta- nutulmuş şeyleri ·yeni hakikat . 
hayyül ediyorum. Ne yazık ki o ler gibi görürUm. Genç klzkenki 
eski tahayyül kuvvetim de artık gezmelerim, eğlencelerim gözü -
kalmadı. mün önüne gelir. 

O zaman delice olan tasavvur. Fakat' tahayyül için b~ vur.du 
!arımızı, bize saadetin bütün U- ğum ikinci vasıta daha iyidir. 
fuklan açıkken, yirmi yaşındaki Sevgili "Meliha, bilmem farkm
akhmızla dü§ilndüğUmUz çılgın- kırılmaz ve yırtılma?.. Çatı ara. 
ca sergüzeştleri hatırlıyor mu • sındn bilyük bir oda vardır. Bu
sun? raya "Eski şeyler,, odası deriz. 

Bu hayallerden hiç biri haki . Artık işe yaraımyan her şey ora
kat olmadı. Daha doğrusu zan. ya atılır. Ekseriya oraya çıkru:, 
n.ettiğimizden başka şeyler oldu. etrafıma bakarm1. Ve art1k hiç 
Daha az latif, daha az şairane, 3üşiinmediğim bir çok şey bulu. 
fakat hayattan nasibini cesaret- rum ki bana binlerce hadiseyi 
le almayı bilenler içl.n kafi şey. hnbrlatmağa vesile olurlar. 
ler... Bunlar. çocukluğumdanberi ta 

Biz kadınların, ekseriya ne L nıdığımı?. bir takım hatıralara ve 
çin bedbaht olduğumuzu bilir hadiselere, hüzünlere, kederlere, 
misin? Çünkü bize gençliğimiz- bazı tarihlere merbut bulunan, 
de saadete pek fazla itimat et • hulasa hayatımıza karışan, ken
meği öğretiyorlar. Hiç bir zaman dilerinin de bir mevcudiyeti o _ 
mücadele etmek, çarpışmak, zah lan, tatlı veya feci saatlerimize 
met çekmek fikriyle büyütülmü. şehadet eden, artık onlardan baş 
yoruz. Kalbimiz açık, daiina me- ka arkadaşımız kalmıyan, diğer. 
sut hadiseler bekliyoruz. Bu ha- !eri gibi ölmiyecek olan küçük, 
diselerin yalnız bir kısmı mc . sevimli, şeyler değildir. Benim, 
suttur. Binaenaleyh hemen ağ - çatıda, eski eşya arasında bul -
lamağa, feryada b~lıyoruz. Sa. duklarım ehemmiyetsiz, kırk se. 
adeti, rüyalarımızda gördüğü. ne aramızda sürüklendikleri hal
müz hakiki saadeti anlamayı öğ- de nazarı dikkati celbetmeyen, 
rendim. O saadet bizi sevindiren. fakat birdenbire görülünce ehem 
büylik bir vaka da değildir. Çün. miyct kesbeden, gecmişleri batı. 
kü bu gibi vakalar pek nadir ve ra getirdiği için pek manidar o. 
kısadır. lan küçük bir takım eşyadır. Bun 

Evet.. hayalden daha iyi biı· lar, sanki, senelerdcnberi tanın. 
şey yoktur. ihtiyarlığa rağmen dı'rı halde hakiki kıymetini gös .. 
gene her gün hayallere dalıyo. termiyen ve bir akşam, birdenbi
runı. Yalnız şimdi arzularım ay_ re manasız vesileyle mütemadi • 
ni olduğundan. bu hayallerin mcv yen gevc1.eliğe başlıyan, hiç kim. 
zuu da başkadrr. senin tahayyül edemiyeceği sa • 

Vaktimi tahayyülle geçiriyo • mim1yetlcri, sergüzeştleri anla _ 

1 ~ 
ı İtalyan - Alman askerı 
anlaşmasından sonra 

iki devletin kumandanları 

ltalyan - At 

man askeri anlaş

ması ile har~i ida. 

re edecek kuman-

danlar: General 

Kitel, Mareıal Ba 

daırliyo, Erhard 

Miler, General Dal 

Amiral Erib ve 

Amiral Kavaga.. 

narı. 

lfalya ve Alman
yada harbi kimler 

idare edecek 
Almanlar ile İtalyanlar arasın

da askeri anlaş.ma yapıldıktan 

sonra bu iki mihver devletinin 
müşterek or.dularının ne şe'kil ala
cağı ve kimler tarafından ne şe. 
kilde idare olunacağı her halde 
:nerak edilen bir mevzudur. 

Aşağıdaki yazımızda bugün Al
man ve İtalyan ordularını idare e· 
dcnlerin vaziyetleri ve mügterek 
bir or:luda ne vazife atabildcekle;. 

;t 
dcnberi er'kanıharbiyede çalıf' ~ 
tadır. Geçen sene Hitler kt':, 
için ordu kuvvetleri kumand ./) 
ğını ihya etmiştir. Kendisi b~,;r 
bir enerji ve parlak zekaya 'tfı>" 

dni bıılacaksmız: tir. demiştir. . . 6 
General Walter Von Branchi- Mareşal Pietro Ba.dogliO• ıtl' 

tseck: Alman erkanıharbiye reisi, 
elli sekiz yaşında •. Bir: harp halin
de İtalyan - Alman orduları ku· 
manıdanı olaca!;... Babası da bir 
general olan Von Branchitsch 
Betlinbe :Fran ~meıtt'ebirldt mh 
ıil etmit ve 19lıı harhinde,.:Frap
sız cephesinde Alman crkamharbı 
olarak harbetmiştir. 1922 senesin· 
de Reichswehr vekaletine giren 
Von Branchitsech 1930 senesinde 
ordu umumi mlifcttişi olmuştur. 

General Von Blomberg ve Von 
Fritz'in gözden düşmesi üzerine 
Alman ordusunun en ileri şahsi-

yaşmdadır. Bir harp halinde iiİ 
yan orduları başkumanda~.t~ 
yapacaktır. İtalyanın en .nıu 1', 
mel askeri şahsiyetidir. BÜ~ 
harp zaman1nda temayüz eJ 
Libya meselesini de hallet ·I,, 
Habeşistan har ini e ·endı rf 
dare etmişti. ispanya harbi 51 

smda kendisine verilen bir . e~ 
de reddederek· "Ben hiç bır 
man ücretli asİ>:crlcre ıeflik y•f' 
madım,. demiştir. f.I' 

Erhard M ilch: 4 7 yasında 1 . 
«f ·sı" 

manlarm en namh tayyarc;<:1 ıe' 
Askerlikte büyük muvaffakiyet ı-

.. d'k d tertce yeti olmuştur. Çok soğukkanlıdır. ~oster ı ten s~nra or uyu ·ııı1 

Naziktir, mübalegadan hoşlanmaz., tı: 19~~ ~C:.~.es.~nde Lufthansauııı· 
~abuk verilecek harp kararlanna dırektorlugunu yaptı. Bu ın tıi' 
muarızdır. 'sebetle Amerika ve Avrupa.da )ti 

Bazı Alman şefleri gibi t. çok seyahatlere çıktı. Bundan •"' 
talyan ordusunun kuvveti hakkın. sene evvel Göring kendisini b• rt 
da nikbin bir görüşü yoktur. müsteşarı yapmıştı, iki ay~an:;er 

General Wilhe1m Keitel.. Von de Alman hava kuvvetlerı nı. ~ 
• . . "d' D . .u:lı 

sıfatını taşımıyan nadir bir Alman tişı umumısı ır. •uma ne,,-

generalidir. Elli altı yaşındadır. fevkaliide kafalı bir zattır. 
a,Dıf· 

Harbin ilk devresinde bir top ba· ı Ginseppe Valle: 52 yaşınd . 
taryasını idare ediyordu. 1920 Fakat göstermez. Hususi haya~ 

tan bir şalisiyettir. 
Bunlardan birini bırakıp diğe

rini elime ahrken. kalbimin he -
yecanla tit'rcd1ğini hissederim. 
Kendi kendime: 

"Bunu kocam Anadoluya gi . 
derken diişUrmüş, kırmıştım!,. 
Yahut ''İşte annemin kUçük fo_ 
neriı.. Ramazan akşamlan bu • 
nunla carnie giderdi!,, derim. 

Bu eşya arasında hiç bir şey 
söylcmiyenleri de vardır. Bun • 
!ar büyük annelerimizden, büyük 
babalarımızdan kalan şeylerdir. 
Binaenaleyh bunları bugün yaşı. 
yanlar hiç görmemişlerdir. Hi • 
kfly.elerini, sergüzeştlerini de. kim 
se bilmez. Belki sahiplerini bile 
hatırlıyan yoktur. Onları tutan 
elleri, onlara bakan gözleri kim
se tanımaz. Bu gibi ~eyler beni 
uzun uzun dil!lilndürür. Bunlar, 
son dostları ölen metruk kadın -
!ara benzer . 

Sevgili Meliha, yüzünü görme. 
diğim halde biliyorum ki, bu sa. 
tırları okurken, çocukça hisle • 
rimc gülüyorsun. 

Yalnız yaşadığım için, ken • 
dimden başka bir şeyden bah -
sedemezdim. 

Ah, ayni evde doğmak, yaşa • 
mak ve ölmek ne ta:tlıdrr! 

( ArTı."ddaştn Saadet) 
Reşat EN!S 

da mütebessim. Askeri hayatıtl 
111 müthiş serttir. Bütün havacıtıı1., 

kabili sevk balonlarda geçirrrıişt·~· 
Ancak l 926 senesinde tayyarec.lol' 
ğe geç.ti. Pek çabuk muvaffak . 
du ve ikinci Balbo vaziyetine gır; 
di. Fakat 1933 senesinde ihti!~ıı 
hasta annesini korkutmamak ~~ 
Roma-Şikago seyahatine iştır 
etmedi. 

Amiral Erich Raedcr: 63 ya~~
dadır. Denizcilik hayatına ilcirtcl 
Giyom yatına süvarjlık ile batl'' 

· d 1 ·1· hilW dı. 1914 senesın e ngı ız sa 
iW rini bombardıman eden kruvaı e 

!erde, bitahara Doggcr Bauk " 
Jutland'da dövüştü. On senede~· 

f·oı' beri Alman donanmasının şe 1 

ve daima bir taarruz harbi diitU• 
nü~ . 

Amiral Dominiko Covagnarı ~i 
Altmış dört yaşındadır. Cene"e 
zengin bir ailenin çocuğudur. . 

arı· Umumi harp "amanında A .
1
, 

yatik .denizinde bir torpido (ilotı 
!asını idare ediyordu. Bilhassa d~' 
nizaltı gemilerini büyük bir rnt.I' 

vaffakiyetle vurabilirdi. 

Cavagnari, Italyan bahriyesi ~r
kanıharbiye reisidir. Fakat bı'. 
liarp halinde İtalyanın büyük A1111

' 

ral Tliaon di Rovel 80 yaşındl 
olduğu için A1manlar donarurta>'~ 
Cavagnari'niri kumruıdn etınesirt1 

istiyeccklcrdir. 
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Gala.tasa ray Fenerba hçeyl 4-S yendi 

sak .. Muavinler ile muhacimler arasında botluk' 
.ar.. Oyun m6dafaaya ytlldeniyor. llOdafaan n 
daim! sorluldan yenmefe mecbur kalma11 mUı
lrilllt dofuruyor. Fenerin üçüncü colil bu müt 
kül anlatda kazanılan bir korner neticeıidir. 

Penırtn hücumlarını aailı sollu açma· 
Fakat vakıt yok .• Oyunun ük devresi 

lllUdaft Yapr bir busuaiyet ,estırdi, 
•ldan dıpn attılı topu, bu kerı 

\lr 9Urufla aold:ın taça çıkarabi)di .. 

On beıinci dakikada1Jz.. Galatasaray ıeri 
fakat heaapaız .. 

Galata:aray oyunun bapndanberi tatbikini 
ihmal tttili bir U1ule saptı .• Fener kalesinde kL 
leci yok, sadece aoyunmuı bir sporcu duruyor .. 
Salihattin artık kırk metreden bat1adı ıüte.. Fe
ner de tehlkeyi gördü, ıüt attırmamak için mec. 
buren müdafuyı takviye ediyor .• 

un ikinci d: vreai acı bir inkisarı hayal 
cular ile hakem elblrlili ederek halkı 

korlnmç Wr c1na1 mm 11yredl1ormut 
dan heyecana allrilklediler.. Her an 

hangisi ölecek?", ''kafası parçalandı 
korku ve endite içinde yapndı.. 

Galatasaray buJdufu madeni itler gibi 
llçtmcü golü de kazandı .. 

ilk dakikalarda karmakanp OynL 
'-tıac1ı1ar .. Her ild takım da ıuursuz .. Ga

llluavinlıri bozuk .. Sallhattln her yer. 
t netice almak kabil mi?. 

Galatasaray muavinleri çok bozuk.. Ancak 
Rıza ağ.r olmasına rağmen biraz canlandı.. O
yun sert bir ıekil alıyor .. Buna milnaaebetsiz bir 
tekil demek daha dolru olur .• Topun oynandı
iı yerden çok uzakta ufak yumruk ve tekme ta. 
allan baılc:.dr.. Hakem llkayt.. Bu fırsatı gani 
met bilen oyrn:::ulıır verl9tiri7orlar tekmeyi, 

llrikldet 10nra ilk aaabiyet ıeçti.. Fener 
,. muntuam oynuyor.. Galataaray bo-

asıl oynandı 
(BCJf tMGfı 7 ncide) 1 hattın f anllbmı çıkararak kale 
Oyun gittikçe hızlana. ye geçti. Bu kasdt ve çirkin ha.. 

·ya Galataray mu - reketi yapan Nacinin oyundan a. 
Fener müdafileri a. tılması ve hatta en giddetll bil 

OJ!ıanırken ilk kırk bet şekilde cezalandırılması için hL 
2 beraberlikle bitti. kemin harekete geçmeal lhım ge. 
DEVRE: lirken, kendialne bir ihtar dalı 

clevreye Fener Naciyi içe verilmedi. 
açığa geçlnnil olarak Kenarda tedavi edilen Osmarı 

• Galatasaray muavinle. ancak aon dakikada içeri girdi 
ı yUzilnden sarı ll. Oyun mağlfip takını oyuncuları . 

hakim bir oyun oynu. nm savurdukl&n tekmeler aııunr. 

f: Galataaarayın akmı 
)apıldı, kale önUnde Ce. 

tekmeledi fakat, ha
bariz penaltıyı vermedi. 

yine Yap.r, Serafimi 
"1-ılarak durdurdu. Ab • 

avut oldu. iki taraf, fa. 
Fenerliler ı!rl hU • 

l)'Oflar. Oywı lmlJ oy. 

10: Galaüat&J ·>'· 

da 4-3 Galatasadayın galibiye 
tile nihayete erdi. 

O. M. Kutnak 

Beylerbeyi Galip 
Dün Taksim stadyomundı 

mıntaka kupası ilki için Bey . 
lerbeJi Ue Kadıköy ıpor klllpie 
rl kartılattılar. Daha Uıtlln oy
D17&D B•1'1-.be7l takımı neti · 
cecle 2 • 1 ıaUp ıeıcU. 

~r" '!:. =~ Hau.t .Müuı..aıv. 
saray ar 

Yetten 3-2 mağh~p duru. 
ten sonra açık bir hL 

kurdular. San li.civert • 
U taca atarak vakit ka • 
ça111ıyorlar, Galatasa -

iae her an rakip kale. 
t etmekte, fakat muavin 
geri kalmalı yilzüııden 

ll~mamaktadır. 
22: Nihayet Esadm 

ottasmda aebebiyet verdiği 
~usa doğrudan doğruya 
Cönderdi. Topu bloke eden 
elinden kaçırarak takım • 
t.Jav beraben olmalarına 
014u. B1I mad& ua.bilflltll 
biç bir kabahati olmJyan 
tekmeledi. 

takımı Esebatla huaual bir ma• 
yaptı ve Ustun bir o)'11n çıkara· 

rak kunetll raklblnl ~ • O ma[ 
16p etU. 

Kona-re 
Gllnet kl6bllnden: 
Bkaertyet olmadılından aol:: 

yı evvelce tehir edilen fevkalL 
de kongremiz 10 llulran 93L 
cumarteel ıunu ıaat 16 da ya -
pılacaktır. Sayın azanın bu top 
lanbd& bulunmak Uıere mes -
kar ıun ve ıaatte laUnyedı ta. 
Un7e caddellndekl klllp merke
ılne tetrlfleri rica olunur. 

Afletizm 215: Ylne bermutat Ya. 
lebebiyet verdiği fawlU 

kaleye çekti, bunu (Bat taraf• 7 Öloide) 
kornerle kurtardı, korner 400 mere: Birinci Ali (GUzc. 

kaleli. Galatuaray bu. Bahoe), ikinci KAıım (Kaeım 
~an biraz daha ziyadeleı- ;>aşa), Uçtıncu Hüseyin (Be'11. 
,_. ll'enerlller Uıe mütemadi. t~ş). Vakıt 66.3. 

b..~~ yapıyorlar. 800 metre: Birinci ICAzın 
L:"'1ka 32: Ali Rızanm kaçır. (Kasımpaşa), ikinci HUaeylr. 

toı>u Serafim birden ortala- ( Be,ıktaş) . 
~1 iki müdafi araamdan UiUD aUaıııa: Birinci Suat 

1eçlrdt. O da ııkı bir (H. P), ikinci Kemal (H. P). 
ile Galatuaraym tekrar P. tıçUııctı Ha1ri (Denlı llaeıl). 

COlUnU attı. sırık atlama: Birinci bset 
3l5: Yapr Cemili yine (Kuleli) HO, Feridun (İlt. L.). 

• Hakem Yq&n haklı Şerda Takllm orta okul. 
bir Cemili de anlıyamachfı • bseUn 7aptılı ı.ıo metre u. 

lebep yllsOncleıı O)'Wldan çUnctl kataıorl 7enl lıtanbul re-
b..~~ koru olarak ublt edllmlıUr. 
~"CIQ 38: Oalatuarayhlar 4X100: Birinci GUsel Bahçe 
tek l'ener takmu k&J'IJllD • takımı, ikinci Habıkol takımı. 

b:,""'~ kale halbıdt oynuyorlar. llçtıncu Deniz useıl takımı, u • 
~ 40: l'er.--rlller bir kor. çtıncU katagorlde puvan ltlba • 
~dılar. Fikret bunu avu. rlle 38 ıarı lle (Gllıel Bahçe at. 

u ~~:~ :~ ıı:'~1: letizm klUbll) H aa11 lle Habs-
a WM1 kol ikinci, Dealı ıtaell tıotıncu 

blktka '2: Ş:ıbsn eı:ılısl bir htı.. olmuştur. 
hpb. Kaleye kadar yaklao- Dördtınctl katagorlde dı 18 
rı s nra atbğı şUt dlrefln puvanla Ra7darpa1& birinci, 16 

"lııaan avuh gitti. Fakat Ta. puvanla Betlktq jlmnaaUk klO 
c~,., .. •a plonjon yapmıı o. bU ikinci, 9 puvaıaıa (Gtlsel Balı 

:t.... O r.ı:ınm tam yilzilne tiatet c;e atıetinn kltıbtl) tıouncu oldu 
~-- bir tekme avurdu. 0ama • !ııllleabakalardan 10nra birin 

"1 mtlthtf teJmıenln tel1rlle el, lklncl, tıctınctı celenlere ma • 
'-tlddet ,..ıerde Jmrandılı da11a takım IUbarlle kasanan 

etratt.. 1'tlllDler lılD. kliplerde bJa. banak tOIUla-
•h6m ....... 1111&. rmaatı ~ftr1141. ,, 

yasnrutu.. Galatasarayb Cemilin her bUcumu, ı 
ber rutJadıtıııdah yediği tekmelerle ufurlanı. 
yor, ?akat buna rağmen ilerliyor. Her iki tarafta \ 
da sinir son haddini buldu .• Cemil dar.düncü ıo
lil yapıyor ve bu ıol ile beraber mükemmel bir 
ele favul yapıyor. Hakem col verince it ç· ğırın.. 
clap çıktı.. Artık ctyna'lll)'Orlar, vuruıuyorlar .. 

Daha doğrusu yalnu bir taraf vuruyor, di
fer taraf kaçıyor. Yapr ile Cemil dıpn çıkarıl
dı .. Onlar dııarda dafUımek için birbirlerine aaL 
cbnrken sabada da tekmeli döfllt denm ediyor. 
Top avuta ç kmııken yerde yatan Galatasaray 
kalecisinin bqma Fenerli Nad mtıthlt bir tek· 
me vuruyor.. Bilmem yerinde oturan bir adama 
bıçakla hücum etmek ile ba hareket arasında ne 
fark var? .. 

Bun.dan aonraıma artık futbol diyemem. 
P'edaktr Sallbattin yan çıplak kaleye geçiyor. 

Şimdiye kadar centilmenlifiyle öğilndilİü. 
mila Mehmet Rept bile tekmelemele bakıyor, 
Rebif, zeJbek oynar gibi s•:nyor .• 

Artık bundan sonraa.ıı:ı futbol 4emeie uta· 

ıuyorum .. Oyundan son lntibl: Ne ,azdr. ~ 
futbol oynuyoru~. fakat sporcu olmasını 6irene. 
medik. 

Hakem: Bu da bir iç acw .. Hattl bir dere
ceye kadar bu keımeketin mesulil .• 

Öyle zannediyorum ki bu ark&dapn futbol
cu o~rak aaha il.zerinde tecrilbeai yok.. Kaldı ki 
bayle mUhim bir maçı idare edebilecek otorite 
ve soğukkanlılıktan da mahrum .• 

ihtar vermekten, kati hareket etmekten çe. 
kiniyor. Tesir altında kabyor.. Sakalı ele ver
mekte, ''Sen yaEf, ben cörmedim,, hi11inl ver. 
mekte birebir.. Oyunun sert bir ıekil almaama 
yardım etti.. Oalatanraym Uçüncll colUnden 
sonra Yapnn Cemile vurdulu yumrulu affet. 
meai ve dördüncü Galatasaray golünde de Cemi
lin favulUnU bot g6nneai oyunu Çıfmndan c;ı· 

kardı .• 

Bundan sonra yalnızca sporculara delil 
biru da hakemlere dikbt edelim .• 

MUZAFFER ACAR 

Ankaradaki maç 
(lJ<Jf tartJfı 7 nddeJ mağa bqladı ve nihayet bu a • 

'lltlhlm bir sayı f arkile Doğan. kmlarm birinde sol iç sıkı bir ka. 
sporun aleyhine netlcelendi. şe vuruşu ile Ankaranm JlJt, kL 

İmıirliler, bugllnkU oyunda ne. sa bir fasıladan sonra da, ildnel 
deme dUnkU kadar enerji göste. sayısını da yaptı. 
remlyorlardi. Yaptıklan geliıi Bu golden sonra blru ÇÜI • 

fllal vurutlar eberiyetle yeri • mak istidadını P!ı' • 1..ut.L 
ni bulmuyor. Hasmı oyuncusu • ler, bUyUk ltir gaYret ve enerji 
nun ayafma takılan top, Anka. sarfile oyunu bir mftddet için 
rahlarm harekltmı kolaylqtm • mütevazin bir şekle soktulaıw. 
yordu. da gol yapamadıklarından devre 

Her iki cenahtan blriblrinl ta.. 2-0 Demirspor lehine bitti. 
'tip eden Demirspor hücum.lan 
fzmir kaleslnl adamakıllı mrla • İkinci devrenin ilk daklkala • 

n, yine mütevazin bir oyun man. • 

Karışık takımlar = ;tm~:n~ F=~~ 
(Btlf lm'afa 1 ndde) Demissporlular, tekrar İzmir m.. 

aıf sahasına yerleştiler. 
kemin geride bulunmam yUzUn. 
den a&emediff bu f yelden Şif Bu devrede de oyununu, Doğan 
U _ Sllleymanlye 

0 :uhteli~ spora tamamile kabul ettiren An. 
romnn çıkardı. kara pmylnou biri merkes mu. 

avln, ikia1 merkez muhacim ve 
Kasmıpqa - Galatupor ka • iki8i de penalbdan olmak ilan 
~ ~ -~ SWanidia vuı. aağiç ile sol açık vasıtuile bet 
t.il..A M~P'I~ • .,ı dalla~ .... •wını 
le' ecterek beraberllfe erlttfyae de yediye ibllğ etmiı bulunuyordu 
37 nci dakikada Şitllll Suldur · 
kuvvetli bir pllaeslle ikinci gc.:U Bu devrede İzmirliler de bir 
:Jkararak tekrar UstUn vaziyete penaltı kuandılaraa da istifade 
1eçtl. Devre de böylece 2-1 nı. edemediler. Çllnkü, çekilen ttlt. 
:ıartıendi. ~olposta çarparak geri gelmi§ ve 

t 
.. ,.,,. .. ct . yetifen müdafiler tarafmdan u • 
AAı'I DEVRE· zaklaştrrılmıştı. 
lkind kılım da yine karplık. 

!ı hllcumlarla geçti fakat bu dev- GUNE.Ş MAQLOP 
rede rtısglrla beraber oymyan Bundan başica, antrenman aa.. 
Şifli - Sdleymantye muhtelit! • bumda, milli kUıne dıtmda k&· 
om yaptıfı akmlar biraz daha lan klUpler arumu tertip olu. 
tebllbll olu,.,rdu. nan kupa maçında ~er Bir • 

13 Oncll c!akfkaclatf bir ş~u llğl, GUneei çok U.ttııı bir oyun. 
hücumunda rakip mUclafi topu dan sonra f>-2 mafU~p et.mı,tfr. 
e11' oaldi. penalb. V1utardi bu. 
':IU Sole ge~. Bundan ıonra 
Jitll - SWeymanlye akmlan da. 
·,s ziyadeleım.iıtl. nitekim 25 in. 

Demirspor 
Romanyayı hareket etti 

ı dakikada Danltin ıUtUnU kale
•· ayatfle ka!'lıladı. Yeti§en Nu. Ankara, 4 (A.A.) - Roman.. 
Jıır dördUncU, iki dakika sonra ya Demlryollan spor teşekJdllll .. 
:la beklerin hatumdan Agop be. nUn daveti üzerine 10 ve 11 hazl. 
1inci golil attı. · ran tarahlerinde, Yunanistan, 

37 nci dakikada yine bir Şişli Yugoslavya. ''e Romanya arum. 
- SWeymaniye karışığı hUcu • lı. turnuvaya iştiıik etmek tııe. 
munda Nubar takımının altıncı re Ankara §ampiyonu Dem.J~ 
tolUnU de atb. Bundan aonraki blrinri futbol ekipi BUkrete ı:a.ll. 
bir kaç dakikada iki taraf ta va- te'Veccihen bu akp.mki ekspres .. 
liyetl delittfremediğinden mUaa. le eehrimlı.den hareket ebnlftlr. 

baka 6-1 slbi açık bir farkla Demirsporlu futbolculQ~; 
Şilll - SllleJmanlye klLl'Jlltmm ztranda eehrlmir.e avdet 
p.Ubl19t1le bitti. b .:unasaklardır. r ' - .... 

VAK 1 T 
Cep KOtOphaın.~sı 

fıf• Yaı1n H TQrkeer• et'lirentn adı 
1 Kader CVoltırdtn) A11m Uı 
1 Ollmplpd oYUnlan Vildan A tir 
1 KtltNaı Tırraa 11ran CGalopln'den) G V. 
• Vaaoıı ... ,. 1eyebat notlan A11m Uı 
1 Sark Ekspreıtnde cinayet lChrlılıe'den) V. Ci. 
1 EtrGslı Vaaosu C Prosper Melrnıe'den) llaydu Rlfıt 
f Her memlekette blrkac «On ( f.luhlelir mOelllrtcrden) 

Sa11fa ıc,,. 
IOA H 
1ZO 10 
304 IO 
112 IO 
3GO 20 

84 20 

Ahmet Ekrem ll~2 20 
20 
10 
IO 
10 

1 

• 10 
u 

Son korun C Fon l.uknerde den) •·eıhı Kerde• S7ft 
Kafkas blkl)'elerl (Kubek'ten) Niyul Ahmet 120 
Son BlııHaallp muharebeleri (Kolllal'lell) Ahmıt Ekrem 171 
Nbol blclelerl Nllıbet Abbas 40 
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Aiacı Türk Tutkalı Türk 
ve Türk iıçisi elinden çıkan üç kanncalı 

Marka kızıl ve Karaağaçtan mamulkontrplaklan tercih ediniz. 
Kat'iyyen yırtılmaz, açılmaz, sıcaktan ve rutubetten kabarmaz. 

Halk kontrplak ve kaplama fabrikası 
TORK LiMiTED ŞIRKETt 

lST ANBUL: Fabrika Eyüp Bahariye caddesi Tel: 20590 
Yazıhane Rızapaşa caddesi Tel: 23141 

Van gölünde çalıştırılan mötörlü gemilerimize en az va
sat motörcülüktcn daha yüksek şahadctnamcli bir 

BASMAKINIST ALINACAKTIR • 
Aylık ücret (140) liradır. 

Taliplerin. Denizba.nk enıpektörlük servisi ıeflinğe müraca. 
attan. 

• * * 
5 Hazirandan 12 Hazirana kadar muhtelif hatlara kalkacak 

vapurların isimleri, kalkı§ gün ve saatleri ve 
kalkacakları rrhtım.lar. 

Karadeniz hattına - Salı 12 de (Karadeniz), Perşembe 12 de 
(Ankara), Pazar 16 da. (Cumhuriyet). Ga. 

lata. nhtımm.dan. 
Bartın ha.ttma - Salı 18 de (Antalya), Cumartesi 18 de (Ül. 

gen). Sirkeci rıhtımından. 
İzmit hattına - Salı, Per§embe ve Pazar 9.30 da (Uğur). Top. 

hane rıhtrmmdan. 
Mudanya hattına - Pazartesi 13 de ve diğer gilnler 8.45 de 

(l\farakaz) sistemi vapurlardan biri. Cu.. 
martesi ayrıca 13.30 da ve Pazar ayrıca 20 de 
(Trak). Galata nhtmundan. 

Band:ımıa hattına - Pazartesi, Çar§amba ve cuma 8.15 de 
(Trak). Ayrıca Çarşamba 20 de (Ülgen), 
Cumartesi 20 de (A.n,talya) . 

Karablga hattına - Salr ve Cuma. 19 da (Bursa). Tophane 
rıhtnnmdan. 

İmroz hattına - Pazar 9 da. (Tayyar). Tophane nhtnnırtdati. 
Ayvalık hattma - Çarşamba 15 de (8aadet), Cumartesi 15 de 

(Bartın) . Sirkeci rrhtnnmdan. 
!zmir sür'at hattına - Pazar 11 de (Ege). Galata rıhtımından. 
Mersin hattına - Salı 10 da (Etrüsk), Cuma 10 dn. (Konya). 

Sirke<:i rıhtımından. 
NOT: 
Vapur seferleri hakkında her türlü malumat aşağıda te-• lefon numaralan yazılı acentelerden öğrenilir. 

= 

Karaköy Acenteliği - Karaköy, !Köprüba§ı 
Galata Acenteliği - Galata, Deniz Ticareti 

Müd. binası altında 
Sirkeci Acenteliği - Sirkeci, Yolcu sa.tonu 

42362 

40133 
22740 

(3951) 

1 Deniz L e va z ım il a nları 1 
1 - Tahmin edileDı bedeli (29.772) lira olan (120,000) kilo 

piring, 15 haziran 939 tarihine rastlıyan per§Crnbe günü saat 14 
de kapalr zarfla alınmak üzere eksiltmeye konulmuştur. 

2 - tık teminatı 2232 lira 90 kuruş olup şartnamesi her gün 
komisyondan 149 kuruş bedel mukabilinde alınabilir. 

3 - !steklilerinı 2490 sayılı kanwıun tarifatı dahilinde tan. 
zim edecekleri kapalr teklif mektuplarını belli gün ve saatten 
bir saat evveline kadar Kasnnpaşada bulunan komisyon başkanlı. 
{;'lila makhuz mukabilinde vermeleri. (3740) 

) Dün ve Yarınl 
Tercüme külliyat ı 

Satlş yeri: 
VAKiT KITAPEVI 

1-1 O kitaplık birinci serı 

Numara 
1 Safo 
2 Aile Çemberi 
~ Ticaret, Banka, 

Kurın 

100 
100 
75 

1 Haziran 1939 dan itibaren ' ' 

r 

Borsa 
4 Devlet ve thtilal 75 
5 Sosyalizm 75 Fi atlar indiriliyor 
6 J. Rasin külliyatı 1 75 
7 tşçi sınıfı ihtilali 60 
8 Ruhi hayatta rn.şuur 60 
9 Isfahana. doğru 100 

10 J. Rasin külliyatı ll 75 Birinci Nevi 
795 

Bu serinin fiyatı 795 kuruş. 
tur. Hepsini alanlara % 20 
skonto yapılır. 236 kuruşu 
peşin alındıktan sonra kalan 

1
4 lirası ayda birer lira öden. 
mek üzere dört taksite bağla
nır. 

Kara Av Barutu 

1 Kiloluk kutusu 

112 
" 

,, 
114 

" " 

ESKİ FİAT. YENi FtA'fı 

220 Kuruş 200 Kuruş 

110 
" 

100 ,, 
55 

" 
50 ,, 

ikinci Nevi 
r [ .• 

İyi bir elbise en müessir 

Tavsiye mektubudur 
\merikan modası Uzerlnc 

çalışır 

Yavuz Sezen 
Paris kadın ve erkek terzllllı 
akademilerinden diplomalı 

113 Beyoğlu Parmakkapr 
Gayret apartımanı TUrk Fo 

to evi UstUnde .. 

SAHiBi : ASnt US 
Neşriyat Müdürfi: H. Ahmet Sevengfl 
Basıldığı yer: V AKIT Matbaası 

Kara Av Barutu 

1 Kiloluk kutusu 

112 ,, 
114 

!Levazım Amirliği Satın alma Komisyonundan! 1 

ESKİ FIAT ,. 

180 Kuruş 

90 

45 
" 
" 

YENl FtA1ı 

165 Kuruş 

82,5 

41 ,25 
" 
,, 

6000 &det yüz havlusu müteahhit nam ve hesabına 16-6-:- • 
939 cu.n:ıa. giinü saat 14130 da. Tophanede Ist. Lv. am. Sa. Al. Ko. 
da. açık eksiltme ile alınacaktır. Tahmin bedeli 1750 lira ilk temi
natı 131 lira 25 kuruştur. Şartname ve nümunesi Ko. da görüle
bilir. İsteklilerin ka.nwıi vesikalarile beraber belli saatte Ko. na 
gelmeleri. (696) (3858) 

~eri 
~ı: 
t.1-.a 

eksiltme usuliyle satın almac~ktır. • ~ 
* * * 

Bin adet yiln kazak müteahhit nam ve hesabına 16 Haziran 
939 cuma günü saat 15 de Tophanede amirlik satın alma Ko. da 
açık eksiltme ile almacaktır. Tabmin bedeli 1500 lira ilk temina. 
tı 112 buçuk liradır. Nümunesi Ko. da görülebilir. İsteklilerin ka
nuni vesikalarile beraber belli saatte Ko.na gelmeleri.(698) (3859) 

200 adet çöp kovası müteahhit nam ve hesabına 16 Haziran 
939 cuma gün.il saat 14 de Tophanede amirlik satın alma Ko. da 
açık eksiltme ile alınacaktır. Tahmin bedeli 2000 lira ilk temi. 
natı 150 liradır. Şartname ve nümunesi Ko. da görülebilir. İstek
lilerin kanuni vesikalarile beraber belli saatte Ko. na gelmeleri. 

(699) (3860) 

*** 
500 çift dağ fotlnl ve 500 çift tırmanma fotini müteahhit 

nam ve hesabına 19-6-939 pazartesi günü saat 14 de Topha. 
nede İstanbul levazrm amirliği satınalına Ko. da açık eksiltme ı 
ile alınacaktır. Hepsinin tahmin bedeli 9750 Ura ilk teminatı 731 
lira 25 kuruştur. Nümuneleri 'Ko. da görülebilir. İsteklilerin ka. 
nuni vesikalarile beraber belli saatte Ko. na gelmeleri. (700) (3861) 

1 Harici Askeri Kıtaatı Satınalma Komisyonu ilanları 1 

128 ton benızolün şartnamesinde tadilat yapılmı~ ve yeni. 
den kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. Hepsinin tahmin be
deli 40320 lira ilk teminatı 3024 liradır. Kapalı zarfla eksiltmesi 
23--0-939 cuma günü saat 15 te Ankarada M. 1'!. V. Sa. AI. 
Ko. da. yapılacaktır. Şartnamesi 2 lira mukabilinde Ankarada 
Ko. dan alınır. İsteklilerin kaJlıunun 2, 3 cü maddelerinde yazı. 
Iı vesaikle birlikte ilk teminatı ve teklif mektuplarını ihale sa
atinden bir saat evveline kadar Ankara.da i\1. M. V. Sa. Al. Ko. 
na vermeleri. (1036) (3948) 

350 ton otomobil benzini alınacaktır. Hepsinin tahmin be. 
deli 70000 lira ilk teminatı 4750 liradır. Kapalı zarfla eksiltmesi 
2~939 cuma günü saat 11 de Ankara.da M. M. V. Sa. Al. 
Ko. da yapılacaktır. Şartnamesi 350 kuruşa. Ankarada J{o. dan 
alınabilir. Eksiltmeye girecekler kanunun 2, 3 cü maddelerinde 
yazılı vesaikle birlikte ilk teminat ve teklif mektuplarını ihale 
saatinden bir saat evveline kadar Ankarada M. M. V. Sa. Al. 
Ko. na vermeleri. (1035) (:!947) 

1939 RESiMLi HAFTA 
Her nüsha yeni bir güzellik ve olgunlukla çıkan bu 
haftalık mecmua Türkiyenin yegane rakip11iz gazetesidir. 

Müvezzilerden ısrarla isteyiniz J 
~ . . . ' ~ - . .. . .. 

Bu işe girmek isteyenlerın her gurup hizasında yazıl' 1 ~ .. 1 
vakkat teminat ve kanunun tayin ettiği vesalkle birlikte e1'

9 'L 
"-1)• 

me gUnU saatine kadar komisyona mUracaatları ıa.zımdır. ~ l'-a 
Bu işe ait şartnameler komisyondan parasız olarak d ~ 

tılmaktadır. , ' 
ı - 700 rulo Flaman T. ı ve T. 3 tipi sUr'at kontrol 1 '1ra 

bnndı muhammen bedeli 700 lira muvakkat teminatı 52 ıır' 'ılte 
]l uruştur. f 'ş 

2 - 1500 adet prlnçten Kondensc kazan borusu ı:nulı~ ~ 
men bedeli 4125 lira muvakkat teminatı 309 Ura 38 kuruştlljll '-t k 

3 - G0.000 adet cill\lı parlak çini, 5.000 adet mat çinl ~ 
hammen bedeli 3400 lira muvakk;t teminatı 255 liradır. ~j ~ te 

· ca1> -""' 

~ ~l 
.~ 

27- 6-939 salı günü saat 11 de eksiltmesi yapılacağı~ lır 
edilen 50 ton 115000 adet galvanire tirfon bilahara hasıl oJ.aJl uf '
tiyaç dolayısilc arttırılarak 280000 adet ve takribi 122 ton il' ~ 
rin.den Mersinde sif teslim şartile ecnebi malı için 17080 Ura JllV 'le 
hammen bedelle, kapalı zarf usulü ile yeniden eksiltmeye 1'~ ~ 
muştur. t'eJ 

Nafıa Vekaletinden : 

Yerli malı için de teklifte bulunulabilir. ıf s; 
Eksiltme 7-7-939 cuma günü saat 11 de An.karada. ~,!f' ~ 

Vekô.leti binasında malremo müdlirlüğü odasında toplanan ııl ~ ... 
reme eksiltme komisyonunca yapılacaktır. tP' ....._ 

Eksiltme şartnamesi ve teferrüatı bedelsiz olarak ınalft ~ 
müdürlüğünden alınabilir. -ı o 

l\luvakkat teminat miktarı 1281 liradır. ~ ~ b 
İsteklilerin teklif mektuplarım muvakkat teminat Ye dP ' 

namesinde yazılı vesaik, ile birlikte aym gün saat 10 a. k3 
mezkur komisyona makbuz mukabilinde vermeleri lazımdır. \. lıta. 

(1864) (34!3) / la ---:· .. ~ 
Muhabere ve Münakale Vekaletı ~ 

lstanbul Elektrik işleri Umum Müdürlüğünden: . ~ 
1 - Muhammen bedeli "49950" kırk dokuz bin dokUZ ~~ l 

elli lira tutan 28 adet muhtelif yağlı transformatör kapalı :r.ıı \ b 
usulile satın alınacaktır. 1, ~ 

2 _.. l\luvakkat teminat "3746.25" üç bin yedi yüz kırk ıı ~ 
tı lira yirmi beş kuruştur. t- e 

3 - Eksiltme 3-7-939 pazartr~ i günü saat 1:5 te ?tfe 
ro Han binasının 5 inci katında toplanacak olan arttırma, c1'' 
siltme komisyonunda yapılacaktır. ~ 

4 - Bu işe ait şartnameler idare \'eznesi11ı1en 250 Jcurtl 
mukabilinde tedarik edilebilir. 

5 - Teklif mektuplarının f.:3.rtn:ı..medcl:i t.nrifat daire .. ·;ı. 
de hazırlanarak saat 14 de kadar 7 inci kattaki komisyon kat!P' 
liğine imza mukabilinde verilmi§ bulunması lazımdır. (3742) 


