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Çin • Sovyet Paktı yalan 
Şanghay, 14 ( A. A. ) -

Sovyet mahfilleri bir Çin -Sov· 
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yet paktı hakkındaki bapon ha
berlerini hayal addetmekted!r
ler. BUtUn bu haberler arasında 
bir tek doğrusu vardır ki o da 
Slanfu • Moskova hava hattrnın 
ihdası hakkındakldlr . 
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illi Şiifimiz AQustôStaizmiri -~ ~_ŞÇ> l_i J1ini0 ___ l1_~t~ ~ 
t..dr. 14 !~! 1!B~~y!~~;:eB~ç .. u.bu,iln1 Avrupasigasetindekidüğümler 
.. dan döndü. Gazetecilere beyanatta bulunarak dedi ki: 1 k l k lZ d .. ..l z ·a . 

- Ankarada Reisicumhurumuz Milli Şef İnönü tarafmdani ç a a çozu me ır 
"!.~=·biln::;~:..·1~:=-:u~:ı:::1c1=~~=: ::· ı ı u anm n ı 

İzmiri tereflencllreceklerini vaad buyurdular.,, ç •• k •• b h k e k t 
ltUkfunet bu sen~ Fuara 100.000 lira ~ardımda bulunacaktır. un u azan acı a ) a -

'---hazırlıkları faalıyetle ~evam etmektedir. İ 

~k matbuatın~ltha~ eden ler uzun bir kararsızlığa 
bir Alman gazetesi ter C İ b e d İ 1 İ r 

Yazan: Saclri Ertem 
~he Alcemclne Zel - den matbuatm "rulst,, çıprt · 
~ a lllaJU tar.lhll nfisluum- kam olmuma tmkAn 7obur. 
~matbuatının Almanyap Ekonomik dosthıJdarla ldeolo -
~ç bir mablak., halinde Jik dostlukları blrlblrlne kanş
~den fikAJ'et edf7or. tırmamabd.ır. 

Kat'iyetle şunu söylemek ist0rim 

~ aöre Almanyap gaze- Tirk guete81 halkçı -ve cum.. 
iatedıtı gibi tanı)'an bazı hurlJetıçtdlr. Smıf ve zümre ka· 

llıı...-.. ldmselermlf, bu zatlar bul etmes. Tamamen demokra
~e aöre Anupa f1klr A • tik bir ldlltare sahiptir. Böyle 
~ memup olanlardır. bir nıhl J'aprya salılp olan mat

s_aazete, Tirk matbuatına buattan ''Furer,, rejiminin me
~ -1a11 korkunç bir .mabl6k dlh ve aenuı nuıl istenebWr? 

ki, ne olursa olsun bütün 
hedeflerimizi elde edeceğiz! 

Fenerbahçe lzmirdeki. ikinci maçı kaybetti 
Torino, 14 (A.A.) - MU810ll. 

ni saat 10,30 husust trenle mU. 
kellef bir Bekilde sUslenmil olaıı 
Porta Nova gelmi§ ve başta Kmıt 

~ f.Mrir etmenin mesull- Ti1rk pzetell l&Jikdlr, 7aıı1. 
ııa...._ 1'1klemektedir. dilıı7a lflerlnde m6.abet llm1 
~1& Tirk · pzetelerlnln rehber eclbmdftlr. Bö7le bir lıa

oJM111rJan re.mi Te sarrt pt teJAJrlrtetne ulılp olan mem.. 

Beşiktaş - Vefa berabere kaldılar ~~~ı.:aı~ 
karlllamnıfbr. 

~ taıtn edelim. lekette imam akla, mlstDdlll 
... _ - • ' - -+c.no'lrin,.J bir ıı... ~ordho hukAn VR'.11' mıdrr? 

Olarak eneJA 'Vicdanına, Nlba1f1$ ~ !nJa-

ŞlmcUp JradR elde eclllen fa • 
~ ıazetelerinin Almanya kılAp neticelerini muhafaza Ue 
~ J'aptıklan neşriyatın mükelleftir. 
~ lbutlaka bir muha8ebesi Böyle bir teJAkkiye ruhunu, 
~ llzımgelse Tilrk ga - kalbln1, haratmı -vermlt olan 
lf. ~ hazan pek lüzumsuz bir matbuattan, empe17alin 
'"-ecede eski silAlı arkada- arzulara mftm e,et beklemek 
~ llempatt gösterdlit, hatta milmktlıı dellldlr-
~emahaUr davraruldıj'ı Avrupanm ortamda koloni 

)L. • laumap; koloni sablbl olmak 
~k pzetelerln saytala • istem.iyen, koloni olmamak için 
~ 4lman deTlet reisbıln ve harbeden bir memlekette sem
b..._'""'fi licallnlıı resimleri blzlm- patik göstenneie ldmsen.bı lk • ~-.... MW.._..,.,.. ... lııllııA,.....,.lııllııA..,...,. .... ..,...,...,.lııllııAAıılıııl ... lııllıı6' 
~ tazıa miktarda rer ttdarı yoktur. Hiçbir alyul Pek yakında: 
....... ~u hesap etmek müm - dostluk, hiçbir 1ktısadl rabıta 

~· ATIUlturJ'aDDl işgalini bunu makul ve sempatik ltiRe- Çok m 6 7Q k l l yeni V 6 milli 
~ ~anm parçalanma • remez. 
'lıtıe bu sempat17e bir na - Türk efkAmımumlreslnbı bir b • b [ 
"~etml7en dostane net - koloni davuım memmmlretıe ır roma na aş ı g o ruz 
"-~ hpdan bir memlekette telAkJd edeceAtnl llADac&k her 

,~itham için tek bir se. adam aldanmaya, daTUIDI kar IWI 5' r m !la'\ n 
~: betmlJ'e mahk6mdur. 1111 CS:U cs;u 
~ lllatbuatı ıdçln bir naz1 Yeni Ttlrk17enln Jmral11f1l, 

' «tbı,.11 görmilyor. Ve bilnyesi, onun ftkrt tnklpf se7- s O:> n UI 
'efkarnmıum17esbıe ö7lece rl tek cibnle ile ltede olunabl -
~ J'Or? Ur: Rönesansm devamı olmak! slt aezetelerlne )1lkletllen Bunu daha sarih bir ltade ile 
~ Jet encak budur. Do8t • izah edebWrlz. Tilrklyede in • 
'leterenıer ölçilltl ve hesaplı san bir kıymettir. Tabiat bir 

'llleeburf1etinded.lrler. tetkik menuudur. Htlsbet ilim 
S lalletelerl dilıı7a bAd1 - ve akıl en hAJdm kunetlerdlr. 
' &lıcaJt Tirk menfaatle- Bunların ablnl iddia eden in • 
'~ mfltaIAa ederler. An· san ve mfisbet ilmi bıkAr eden 
'~esinden dilnyaya bakan telAkkilerl hiçbir politik ve his. 
''1 4tbı1a11 elbette ki Berlln. si sebep de mevcut olmasa ser 
~bt &öremez. meye, sevdirmeye lmkAn yok -

~it llıatbuatmm h&dlseleri tur. 
\>e 'ıntııettn1n mukadderatı MazUim lnsanlılı sevmek ş1 
it~ ha1atııuıı ideolojisi ba- arlle hareket eden Türk mJlle -
~btt tetkik etmesi kadar tinin mazUunluk ve zallmlik 
, 1 ~ter olmaz. Türk mat- hudutlan hakkında çok derin S Un &ksbıi yaparsa vic- bir şuuru vardı~. 
,....._ bıeanııtma, memleket Çekoslovakya hudutlarını aş
~~l'llıa karşı vazifesini mak suretiyle mllllyetçl memle
llı.~~ olmakla itham olu - ketlerde büyük propağanda he-

'l'tl.ıt zlmetlne uğrayanların hisset -

- - --Yazan ---

Sermed Muhtar 

s.o.s 
Kurukafala rm Eıran isimli zabıta romanı

mız yarın bitiyor. Hemen ardından ayni kuv
vette heyecan ve merak uyandıracak olan yeni 
bir zabıta romanına baılıyoruz : 

lngilizcedcn çeviren: Hikmet Münir 

Amerikada Alman 
• casusları ll'ı,lt~ ~etesı nasyonallsttlr. tikleri mağl6blyete Türk gue -

lıb 'l'Gıtt st deliktir. Mllletçl- telerini sebep göstermelerini 
'"atrtıt.baı ıntllettntn ktiltilr hu • ben tabii bulmuyor delfllm. 
~ ._. mu1ıatasa etmek ve Çünkü bir zaferin t , kadar . Bütün Amerikayı delı§ete saldıktan ıonra 
•'-"'ı,-esı llettn1 muasır milletler şiddetle propapnda hedmeU yakalanan Alınan caıualannın maceralan ev
~ ... ~e ~ıkarmak ister. nn halini alacağmı kimse t ahmin velki gÜn baıladı. 
te ""- ;.r1, ve Hmt mana ifa· edemezdi, her umulmayan şey .__.._ ..,._.. __ _...,__..,.,......,...,.,...,....-.ı .... ,... ......... ,..... 

~., Utbıat • • ID.tam Pfll1D"• 

MWlllOl.f:nhılıı refakathıdıe na -
zırlardan "Strance,, "Alfteri,, 
"Bottat., olduğu halde ihtiram 
kıtasmı ve dün Tormoya gelen 

hucum ettiler, 
bıçak bile çekildi 

... Mıi ............. 
80D1'& eehrfn meydanına. çJJmııe 
ve btlynk bir halk lrl1tlesi tarafın. 

Diğer spor hava
dislermiz yedinci 
sayfamızdadır 

dan alkışlanmıştır. 

Mussoliniyi hamil olan otomo
bil arkasmda diğer otomQbmer 
~ulunduğu halde San Carlo mey. 
danma gelmi§tir. 

Mussolini orada §11 nutku aöy. 
lem.iştir: 

''Sdık ve çal13kan '-ı'oıiııo,. hal. 
kı, arkadqlar. DeNmı '8 QflOllü" 

Kral Karol ordu teçhizatma 
beş milyon teberrü etti 

Veliahd de yarım milyon verdi 

BUkreş, U (A.A.) - Rador kın dahi yurdun alll.hlanması 

Ajansı bildiriyor: için teberruda gösterdlll mtı • 
Kral Karol ordu techizatı lis- saraattan çok mtttehauls oldu

teslne beş milyon, vellahd da tunu blldlrmletlr. 
yarım mllyon teberru etmiştir. Veliaht, Romanya ordusunun 

Kral bu mUnasebetle gön • takviyesine bUtUn kalblie biz • 
derdili mektupta en fakir hal- met ettlllııl ka1detmettedir. 
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Tayyare şehitleri 
ihtifali bugün 

Tayyare Şehitleri ihtifali bu. Yalova 
gün Fatihte Tayyare Parkında kaplıcaları 
yapılacaktır. Hazırlanan progra. 
ma göre saat 14 ten 15 e kadar 
hava faaliyeti tatil olunacaktır. 

Saat 13 te Fatih Tayyare Par
.unda davetliler, kıtalar, okullar, 
halk toplanacaktır. Saat 14 te Be
yazıt, Selimiyc, Ma!iikadan atıla. 

cak toplarla merasim başlıyacak
trr 

ısta-· . .. 1 Komutanı merasimi a
rnc;ıt- 'ıHke:;i şehitleri selamlama
ya n. ··-:t edecektir. Müteakiben 
'1ortı., ,; tarafından verilecek işa
··t üzerine selfim durulacaktır. 

E.ı an.da Fatih parkında, Beya_ 
· ıt, Galata kulelerinde resmi dai. 
re ve müesseselerde ve limanda 
mevcut gemilerdeki bayraklar ya
vaş yavaş yarıya kadar indirile
ceklerdir. 

Bütün gemiler ve fabrikalar dil. 
Jüklerini ~alacaklar.dır. Herkes ve 
bütün nakliy~ vasıtaları (Tram
vay, otomobil, araba .. ) Hürmet İ
çin 'bir dakika duracaklardır. 

Bir dakikanın hitamında, mera. 
sim komutanının emriyle çalına
cak bir (Ti 1) işareti üzerine se
lam vaziyetine nihayet verilecek. 
tir. 

• 
Bunu mliteakip, merasim ma-

hallindeki tayyare abidesi önün
de; Ordu namına hava subayların. 
dan, Türk hava kurumun'dan, halk 
namına şehir meclisinden bir zat 
vo bir talebe nutuklar söyliyecek
lerdir. 

Hitabclerden sonra mızıka, ma
tem havası çalacak, müteakiben 
ge!jiit resmi yaptlacaktır. 

Büyük Otelde Sıhhi 
T eıisat Yapıldı 

Yalova kaplıcaları bugUnden 
ltıbaren tamamen açılmakta • 
dır. Kaplıcaların sıhhat vekA. -
Ictlne bağlanmasına dair olan 
kanun henUz meclisten geçme
diği için oteller ve tesisat şim -
dlllk yine Denizbank tarafından 
idare edilecektir. 

Kanunun bu ay sonuna doğ
ru Meclisten çıkacağı ve bazı • 
ran başından itibaren kaplıca 
\'e otellerin Sıhhat VekAleti ta
rafından idareye başlanacağı 

söylenmektedir. 
Yalova sırf bir tedavi mahal-

11 sayıldığından bUtUn yenilik
ler ve imar işleri bu bakım • 
dan yapılmaktadır. 

Bu yıl bilhassa bUyUk otelde 
birçok hastalıkların tedavisi 1. 
cin yeni tesisat vücuda getiril : 
mlş ve modern, fennt ~.Jetler 

konmuştur. 

Hastaların tedavisi için müte 
hnssıs doktorlardan mUrekkep 
bir de heyet vardır. 

-<>--

Şişli Santralı Yakında 
tşliyecek 

Şişlide inşa edilen telefon san 
tralı bir aya kadar işlemeğe 

bnşlıyacaktır. 

A vrupaya ısmarlanan yeni 
{\.!etler gelmiş ve yerlerine takıl 
mağa başlanmıştır. 

Santral ilk adımda :?000 a -
bone kaydederek, ilerde ihtiyaç 
artarsa bu mlltdar 4000 e çıka
rılabilecektir. 

B• ·ı ld•• .. .. Bu santral ile Beyoğlu taraf
lf 1 acın yı onumu larında telefon almak isteyerek 

ştmdly.e k11dar bun.a pıuyaffak 
DUnyanın bUyUk ve suruıtu- olnmıyanJar nihayet eme er·Ino 

ıtı hAdfseleri gerlsnlde bugün • nail olacaklardır. 
ıe~de blr na.cm, sallcil hamızmın Telefon tşletmcsı mUdUrlüğU 
da mUtevazı yıld6nUmU kutla • santral fşlemeğe başladıktan 
nıyor. sonra. ı;ehrln birçok yerlerinde 

En eski çağda. bile şita hassa
sı tanınmış olan söğüt kabuğu 

(Cortex saUcis) sonraları ateşli 
hastalıklara karşı kullanılan 

kuvvetli rekabeti ile biraz şHh • 
retinl kaybetmiş, fakat NapoL 

yonun Avrupayı karadan muha
sarası esnasında kısa bir za -
man için tekrar esk! şHhretfnl 
kazanmıştır. 

Bundan sonra gene kimya il
mi bu maddeden kristal bir el • 

sim, Salicin elde etmiş 15 sene 
sonra salicinden çıkarılan bir 

hamıza Aclde salicyllquc adı '"e
rllmlştir. 1839 da Splrnca ulma
rla çlceğinin eterlk yağından 
splr hamızı elde etmiş, bununda 
sallcyl hamızı ile aynı mahiyet
te o1duğu isbat olunmuştur. 

1873 e kaadr tedavide istima
li mahdut kalan bu madde kim
ya sahasındaki araştırmalar ne
ticesinde eski ismiyle Bayer & 
Co. olan boya fabrikaları ltı.bo -
ratuvarlarında salicyl hnmızı -
nın aaf bir Aclde acetlque mUş
takı bulunduktan sonra bu na.c 
umumt alAkayı uyandırmış, splr 
hamızının ilk tecrid edildiği ne
bat olan splraea'dan mUlhem o
laark "Aspirine,, adını almıştır. 

umumi muhabere mahalleri vU. 
cuda getirecektir. 

-o-

iki Kadın Kavga Etti 
Halıcıoğlunda Deresokağında 2 

numarada oturan Anna ile Sulta. 
na isminde iki kadın geçimsizlik 
yüzünden birbirleriyle kavga et.. 
mişler ve ellerine geçirdikleri ıey
Ieri üzerlerine atarak birbirlerini 
yaralamı§lar.dır. ikisi de tutulmuş 
ve tahkikata başlanmııtır. 

Otomobil Çarptı 
Beyoğlunda temizlik amelesin

tlen 74 numaralı Hüseyin çöp ara. 
basiyle Tepebaşından ge~erken 

Muğla belediyesinin 47 numaralı 
hususi plakasını taşıyan bir oto
mobilin çarpmasına maruz kalmı!, 
vUcudunun muhtelif y~rlerinden 

yaralanmııtır. Hadiseden ıonra 

kaçan otomobil ıoförü aranmakta.. 
drr. 

-<>--

Tramvay Çarptı 
437 numaralı vatman HüseyL 

nin idaresindeki tramvay Tünel 
cadldesinde el arabasiyle karııdan 
karşıya geçen ve Asmalımescitte 
Mezarlık sokağında 10 numarada 
oturan Dursuna çarpmıı ve elle
rinden yaralanarak tedavi altına 

Aspirinin asıl maddesinin alınmıştır. 

keşfi 1839 da olduğu fçln ildcm 
yıldHnnmn fdrı\k edilmiş olu • 
yor. 

----o

Tramvaya Atlarken 
Düşüp Yaralandı 

DUn Beşiktaşta bir tramvay 
Sinoplu gençler kazası olmuştur. 

Samsunda Beyoğlu hastanesine kaldırı-

u. lan kazazede Taksimde Tarla • 
Samsun 14 (A.A.) - ç tem. • "dl y 

' hr' . el başında oturan 1 orgı r. or-
sil vermek Uzere şe unı~ g en gt B b kt n EminönUne git -
Sinop hallrevlileri, gcnçlık tara- e e e ~ 
fmdan hararetle karşılandılar. mektc olan vatman Kemalin 

AtatUrk heykeline merasimle idaresindeki tramvayın arkası -
..-ık konulc!u, gece "Haydi Su· na atlamak istemiş, fakat mu. 

pr;.. bftyl!k stnemayr doldu. vaftak olamayarak yere dUş -
~binden fazla halkın huzuruy. mUt 't'e 't'tlcudunun muhtelit 
Ja muvaffalayeUe verildi. Y.erlerlnden yaralanmıetır. 

Matbaa işçileri birliği senelik 
kongresi dün yapıldı 

Kooperatif ve taavün sandığı 
kurulmasına, işçiler için kurs 

açılmasına karar verildi 

Sapancaya tenez
züh trenleri 

19,000 Çek işçisi 
Nafıa İ§İnde Ça:ll ın• 

Üzere Almanyaya 
Gönderildi 

Alman murakabesi altında otaıı 
Çek hükOmeti, mecburi it kanurıu 
hazırlamaktadır. 

Gelecek Hafta Başlıyor Bu münasebetle iısizlere yar· 
Dün havanın çok güzel oluşu dım teşkilatı lağvedilerek asker 

bUtUn İstanbul halkını sayfiye disiplin altında it kampları ibda' 
\"e gezinti yerlerine dökmUştUr. edilecektir. 

B ıı; i 1 Ad 1 bll Daha ıimdiden 19000 Çek it9' o6 az ç ne, a ara ,.e - . 
4 

• • • • ·r/I 
h Fi 'd 1 1001 sı hususı ı~ aahıplerının emrı .ı. assa oryaya gı en er . . .. it' 

bl 1 i t Ad 1 d nafıa ıılennde çahımak uzere 
n er aşmış ır. a ar a ve ö Uf 

Fi d bi k ki 1 1 d manyaya gönderilmiştir. ntıın_.., 
orya a r~o mse er n e- d k" bi ,_ h f .. d so '11"' 

ı B. · 1 h · · ""tt f"k l · dl l · ö uı u tU e 1 r j\aç a ta ıçın e · Matbaa şçileri ırlığinin aene- j er eyetı umumıyece mu e ı an n ze gır k erı g r m ş r. Ç k ld h .. d .
1 

Jeti 
lik kongresi !dün Eminönü Halke- kabul ve tasvip olunmuıtur. Bili.. e a a gon erı ece r. .....,) 

Devlet Demtryolları ldaresl (Deyli Mr-vi salonunda yapılmıştır. Kongre- hare yeni idare heyeti intihabına 
yi birlik başkanı Selim Tanyeli geçilerek Selim Tanyeli, Ethem önUmUzdekl pazardan itibaren -o--

Sapanca ve Adapazarına tenez-
açnuı ve senelik mesai raporunu Onan, Vedat Turgay, Münir Di- İtalyan Veliahdi 

züh seferleri tertip etmeğe baş. 
olcumuştur, bundan sonra kongre zer, Dr. H. Cemal Şeref Hivel, layacakt'ır. Belçikaya Gidecf!k 
riyasetine Mümtaz Apaydın ve Bedri Ataman, Sabri Şenkartal, 

kongre katipliklerine Mustafa Gi- Osman Taıkın, Ali Gerali, Hik- Geçen seneler çok rağbet bu· Dünkü posta ile ıelen t~ 
ner ve Hulusi seçilmişlerdir. met Heper, Mustafa Giner, Nail. lan bu tenezzüh seferleri Jçfn gazetelrinden Niyuz Kronikl S' 

Kongre açılınca büyük ve ebe- Mehmet Boyana, Sami Eriı, Na. hazırlıklar yapılmaktadır. çilcada Nöbuva ıatoeunda ttal~ 
di Şefimiz Atatürkün hatırasına trk Erenkaya, asli balıklara ve veliaMi Prens Umberto'yu ka 
hürmeten üç .dakika ayakta ihti. Faik, Simon, Tevfik, İsmet, Saim, Adapazar ve bilhassa Sapan- i!jiin hazırlıklar yapıldıfını balı" 
ram sükutu yapılmış ve verilen İbrahim, Aziz, Halit, Şerif, yedek ca halkı İBtanbulluları karşıla- vermektedir. , 
bir takrir üzerine Milli Şefimiz !lzaliklara intihap edilmişlerdir. mak için bu sene yenlllkler ha- Aynı habere göre, ttalyan ~ 
İsmet tnönü ve Başvekil Refik Bu seneki kongre kararlyle zırlamışlar ve birçok eğlence ahdi ve Belçikalı kanar Pr~ 
Saydam ve Maarif Vekili Hasan Matbaa İJçileri Birliğinin ismi, yerleri vücuda getirmişlerdir. Mari Joze Belçikayı gelecek t:i'f' 
Ali Yücel ve Parti Genel Sekre. "Türk Matbuat Teknieiyenleri -o-- retlerinde bu tatoda kalacüJar~ 
terliğine birer tazim telgrafı çekil- Birliği,, ne çevrilmittir. Sıhiyede tayinler Ve bu ziyaret hayli tefsirlere f 
mesine ittifakla karar verilmiştir. Bundan baıka bir kooperatif ya. açmaktadır. . 11~ 

Aynca birliğe kıymetli biz- prlmasr, taavün sandığı kurması, Manisa doğumevl nisaiye mU- Nöbuva ıatosunun son misaJ" 
metleri bulunan meslektaş matbaa işçileri i!iiin bir kura açıl- tehassısı Dr. Etem Seçkin An- sabık veliahtti. 1918 inde buri1' 
Ankara Mebusu Ahmet Ulusun ması, chliyctnamcsiz işçi çalıştı· talya memleket hastanesi nisa- terkederek Holandaya kaçmıJ~ 
Birlig"in daimi fahri reislig~ine in. nlmaması, matbaalar.da 48 saatlik 1 ut h 1 "" F tih k' k 

ye m e assıa 16 ına a es ' Vasati Çe fı"yatları tihabı teklif edilmif, bu teklif u. mesainin kabutü, it talimatnameıi 
,_ k · il bi likt al belediye tablbl Dr. lrtan Tur- . t ,. •. 

mumi heyetçe kabul olunmuştur. yap114ra ışç erin r en ın-
8 

Samsun merkez belediye GUmrUk ve nhisarlar ve .. -
Bundan sonra Jldare heyetinin masr, bir mecmua neıri gibi çok g Y letf, yabancı paraıdyle tanıl 

senelik r-.ıporu ve kongreden iste. mühim mevzular etrafında karar tablpllllne, Kütahya memleket edllmlş faturaların Türk par•' 
diği dilekleri okundu. idare heye- verilmif, .matbaa itçiliği mesleği. hastanesi eski operatörü Dr. Ce. sına çevrilmesinde naıarı ~sı• 
tinin raporu ve dilekleri üzerine nin terakki ve inki§afr için çok mtl Ural Kırklarell memleket kate alınacak olan vasaU çeJ 
bir nizamname tadili, bir dilekler mühim adımlar atılmııtır. hastaneal baştabip ve operatör- fiyatlarını tesblt etmlşttr. vat•, 
encümeni, bir hesap encümeni in- Büyük bir nezahet içinde ve ıuttıne, Eceabat hükt1met ta- u çek fiyatları haziran a7ı l 
tihap edilmi~ ve encümenin faali. mesleki münakaşalarla açılan kon. bibi Dr. sata Edalı Çeşme H. çlnde muteber olacaktır. auıı 
yetlerinıden sonra umumi müna. gre tam bir ıük\\n ve intizam için.. t bl llğine Tıp takUltesi 1938 tarı yazıyoruz: Boranda kOt 
kap açılmıştır. l:Ie cereyan ctmittir. Bilha.aaa kon- a P D ' Cemal Arıman ts- olan dHylzler: Starlln 6.93.ı d' 

• · M.. A d dil mozunu r. r ıZtı tHS: nausız ııu.1' Umumi heyet, idare heyetinin gre reıaı umtaz pay mflh • ~arta bele.cliJ'e tab\pllilne, .Ma. uı · • çt' 
l>t.r senelilc ...ne-\a\n\ sev-ıaac ~·~ ve~ltarafane v~ 50'k in aml~ T emleket hastanesi eski 3.85.60, litre 6.66.25, İST1 ~ 
büyük bir m~nuniyet ve şükran. bır §ekılde kongreyı 1dnre etme.sı ~ ın frangı 28.42.25, Florin 67.29·1 
la karıılamıt ve sabık idare beye· umumun takdir ve memnuniyeti. baştabip ve operatörü Dr. H. Rayşmark 50. 79.876, Bel; 
tini ' ibra eylemiştir. Bundan baş· ni celbeylemiıtir. Fehmi Bataran Marat belediye 21.32.625, drahmi 1.09.126, ~ 
ka idare heyetinin heyeti umumi. Yeni idare heyetine muvaffaki- tabipliğine, Mersin merkez H. va ı.6 6, Pezeta U.03.75, zıo I 
yeden talep eylediği bütün dilek- yetler .dileriz. tabibi Dr. Nurettin Beydem 2a.87, PengU 24.96.75, ~

Mersin belediye tablpUğlne, Er- 0.90.60, Dinar 2.89.375, f 
0 

menak eski H. tabibi Dr. Nazım U.62, tsviçre kurunu 30.56.61' 
Unat MersLn merkez H. tabip· Ruble 23.90.25, Borsada ıco, 
Hğlne, Bucak hUkQmet tablbt olmıyo.n dövizler: Danımar~. 
Dr. Bahaettfn Kitap.çı Eşrefpa- kuronu 26.47.25, Norvec; kU ı1 
şa hastanesi aslstanlıfına, 1938 nu 29.79.75, Flnldndtya m•~f 
yurt mezunu Dr. lzzettin Aras 2.61.50, Estonya kurunu 32• 
Ezine H. tabipliğine, Ankara 25, Rupi H.26.25. 

tatanbulun Süt MeAelesi 
Okuyucularımızdan çiftçi K. 

t. bize g6nderd1ğl bir mektupta 
1stanbulun sut meselesi etra • 
fmda şöyle dl yor: 

••tstanbulun sut meselesini 
halletmek için şu çareye baş 
vurulmalıdır: Bulgaristandan 
bayvanlarlle gelen göçmenler 
civardaki araziye iskA.n edilme
li, kcndtıerinc borçlanma kanu
nuna göre nakdi yardım yapıl
malıdır. Bunların beraberlerin
de getlrcceklerl sığır, koyun ve 
keçllerle lstn.nbulun ihtiyacı o. 
lan sut bol bol temin edllir. Bu 
suretle civardaki halt arazi Is· 
kft.n edilmiş, hem sut ihtiyacı 

temin edilmiş olur. Gelen mu -
hacırlnr burada böyle himaye 
göreceklerini blllrlerse Bulga -
rlstanda ucuza elden çıkardılc -
ıarı hayvanlarını satmazlar, 
memleketimize getirirler. Bul • 
garlstanda manda ve sığır gibi 
büyük baş hayvnnlnr Türklerin 
elindedir. Keyflyetl al~kadar -
nıakamların nazarı dikkatine 

vazcderlm. 

Pencereden Sokağa 
Düştü 

üskUdarda SelAmi All cadde
sinde 51 numaralı evde oturan 
Ali oğlu K~zım dUn pencereden 
sokağa bakarken muvazenesini 
kaybetmiş ve yere düşerek \•U
cudunun muhtelif yerlerinden 
yarnlnnmıştır. Sol kolu da kırı
lan I<O.zım Jiavdarpaşn Numune 
iınstanesir.e knlc.lırılmıştır. 

iplik Fabrikasında 
Yangın 

Dün sabah saat 8 de Dalat Yn
pur iskelesinin yanında Samiye 
alt iplik fabrikasında elektrik 
kontağı ile yangın çıkmış, fa • 
kat ameleler tarafından sön -
dUrülmüştUr. Bir kısım eşya ye 
malzeme yanmıştır. 

Arkadaşının Kulağını 
Korpardı 

Evvelki akşam Büyükadada 
çok garip bir yaralama hA.diıe· 
si olmuştur~ 

Beyoğlunda Yenişehirde otu
ran Yani ile FerlkHyünde otu • 
ran lstamat ve Kurtuluşta otu. 
ran Yastı birlik olmuşlar ve iş 
yapmak ve çalışmak lçin BU -
yUkadaya gitmişlerdir. Fakat 
BUyükaday& ayak basar bas • 
maz uc arkadaşın arasında bir 
ka\•ga c;rkmış, bunlardan Vastl 
Yaninin sol kulağını ısırarak 

koparmıştır. Yaralı tedavi altı
na alınmış, suc:lular yakalan -
mıştır. 

-0-

Meyhane Kavgaaı 
Beyoğlunda Daracık sokağın

da. 12 numarada. oturan Faik 
Şenbcr ne Klrkor oğlu Jirdayir 
ve Dcyazıtta. Çeşme sokağmda 
22 numarada oturan Mehmet 
Hoşgör, evvelki gece saat 1 de 
Beyoğlunda Çeşme sokağında 

Fahrinin meyhanesinde kavga 
etmişlerdir. 

Suclular yakalanarak adliye
ye verilmişlerdir. 

---o-

Bıçak Çekmiş 
Sarıyerde Yenimahalle cad • 

desinde oturan Nazif ve Şakir 
kavga etmişler, Nazif bıçak çek 
tiğinclen yakalanarak hakkında 
tahkikata başlanmıştır. 

iki Hırsız Yakalandı 
DUn sabah saat 8 de Hasan 

oğlu Yusuf ile Sadık isimlerin. 
de iki hırsız Slrkecl istasyonun 
dakl inşaatta çalışan ameleler-
1en Adem, lH\mlt ve Mustafa • 
nın elbise ve ayakkaplarını ça. 
Jarak kaçarken yakalanmıştır. 

Eşyalarla beraber cürmümeş -
hut halinde ele geçen hırsızlar 
derhal adltyere gönderllmlşt1r. 

doğumevi nhıalye asistanı Dr. 
Vedia Sayguç Haseki hastanesi tik Deniz Kazaıı 
nisaiye asistanlığına, Giresun Deniz mevsimi geldiği ~: 
hususi idare frengi mucadele banyo kazaları .da. başlamıt ... 
tabibi Dr. AU Naçl Duydun Gl. Kocamustatatapaşad& lktncl 
reaun merkez belediye tabipti- mazı sokağında 5 numarad• 

6
, 

ğine Ankara N. hastanesi ku- turan Osman oğlu 12 yaŞıO 
6
, 

lak ~slstanı mütehassıs Dr. Av- Mesut Kum kapı sahUlertO' 
ni BUke Diyarbakır N. hastane. denize girmek isterken yukt.ı 
al kulak mUtehasssuıhğma, Dl- ten suya atlamış, ve başı k ~ 
yarbakır N. hastaneai kulak mu lara çarparak yaralaumı t 
tehassısı Dr. Kemal Tarım Kon- Mesut tedavi altına alınmıttJ ' 
ya memleket hastanesi kulak 
mütehassıslığına, Yenişehir es
kl hUki).met tabibi Dr. Fatin 
Dalaman Haydarpaşa N. hasta. 

400 Liralık Pırlanı
Kayboldu 

nesi dahlliye asistanlığına, Mar- Köprüden vapurla BUyO)~ 
marls hükumet tabibi Dr. Halit daya gitmekte olan vo Maç1' 
Aybars lstanbul emrazı zUhre· Teşvlkiye caddesinde VaroO 
vlye hastanesi asistanlığına Sor partmanında oturan ınanlftttl 
gun hllkt1t1met tabibi Dr. Ali ra tüccarı Marko ve karısı JCl 
Kaya Yozgat il. tabipliğine, ra 400 liralık bir göğUa fğııe 
Şarköy hükftmet tabibi Dr. Ra- K 

1 
b•l' 

B B ğlu dah1Uye a- ni kaybetmişlerdir. a a ~ 
gıp urca. eyo d alınmak lhtlsO 
slstanhğına, Kırklareli memle- olan vapur a c;: 

11 
t htct•' 

ket hastanesi baştabip ve opera· de olduğundan po s a 

tHrü Dr. Bahir llter Bartın has- _Y_a_pm_a_k_ta_d_ı_r_. ----
tanesi operatörlUğüne, Çorum ::---------:--.-
doğumevl çocuk mUtchassısı 1 :E 
Dr. Memduh özc;:am Diyarbakır 
sut çocuğu muayene eyi tabip
liğine. Midyat eski H. ta.bibi Dr. 
Vasfi Toker Çorum doğumevl 
çocuk mUtehassıslığına, IIay. 
darpaşa N. hastanesi eski asls- .._ ___ : 

Pazartesi 

tanı Dr. H. Fehmi Gökalp Koca- aon•• '46 112' U2 

eli ıntma mtıcadele tabipliğine, ~~~-:., !! :~ : :! !! ;~ 
Siverek belediye eczacısı Mus-ı Ak••"' 1919 1200 1921 
tata Baykut Mersin mem - vat•• !l OQ 110 2110 

le ket hastaneıl eczr.ıulı!ınl\ ta-
1 

'"' aak 2 89 7 20 2 87 
yln edflmlşlerdtr, 
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}-!.~-.... ~-~-~-~~--=oı:~.Y--~~r ....... ~;...;.. .. P.;..;;;!~;....;.~!;.;.;....~. ---,çi~il:~:'a;~ğ~fv-\ MusolininiTJ- Torinoda 
Yoğurtlar da sütlere döndü! Cinliler yeni muvaf- .. v' le dı·g" ı· n u t u k 

Yazan: Osman ~em a l 
f a kiyetler kazandılar S O 

t-·· Çukincr, 14 (A.A.) - Çin ge. 
~U~t rncs .. elesinin pek alıp yüril.. I bekleyen hastaların hay.atiyle bu nclkurm;yın. m bir tebliğind.e H~ . l ) yonlarca insan nikbinlik ve bed. kıta sının haritası değişmiştir. Bu. 

bıı. b 1 k d d k A d H l (fl(I§ tar(lft 1 iııcu c · .ıunla beraber Japonya, Almanya tl?ı .ugünlcrde yoğurt mese e- a ar a oynanamaz ı... ma kovun garbın e . an ne ırı geçı. Yedi sene evvel huzurunuzda binlik içinde çalkanarak şu sualı 
\:~Çin aldıran yok aca.ba? diyeceksiniz ki: dini müdafaa eden Çin kuvvet · irat etmiş o!duğum nutukta söy. soruyorlar: Sulha doğru mu gi. ,,e İtalya büyük demokrasilerden 
ğlştir .ki sUtün biraz şeklini de· - Pekala oynanıyorya işte! lerinn şimalden ~aponlar tara : ledi"im zon sfa!eri hatırlıyor mu liyoruz. yoksa harbe doğru mu? ne bir tek metre murabbaı arazi, 
bu~ ıtıış öz kardeşidir ... Fa~a..t Evet, pekala oynanıyor işte .. fından yapılan ıha ta ha~eke:ı sun~z? (Halk evet diye bağır • Bu sual herkes için fakat bil . ne de bir tek adam almışlar.dır. 
n,,;: lerde lstanbulun sut lŞI, Fakat bakalım, bu hal daha ne ı karşısında muhasara edılme.;: mı.,tır) vu"ru··mck inı;a etmek \'C h. assa karar vermek mesuli'-·eti . O halde demokrasilerin hiddetim 
;:~ .Avrupa.ı;e Akdeniz işlerin. kadar su··recek su"t ı·~·ıne lam·ımı·.ltehlı·lccsinc maruz bulundukları " .; . ,J "• .. , :: icap ederse çarpışmak ve kazan. ni bir aralık yüklenmiş olanları nasıl izah edelim? Bu hiddetin ah. 
tıı ı.. 0nra gar.etelerde birinci pl~- le elı·n·ı uzatma' kta olanlar baka· 1 haberi kati ola.rak tekzip edil • d . ~. 

~a. ı mak. Aranızda bulunmak saa e. :çin vahimdir. Bu istifhama ben Hiki endişeler.den neşet ettıgıne 
l P adığı halde '-'Oguw rt mese • lmı bu hı·telı· yogwurt ı·ş·ıne ne 7.'" - mcldedir. k. · d d • sı • k · b' · d k · · 1 O ıı: .; '°' tini ve zev mı uy ugum şu · ·:aziyctin objektif ve soguk an - mı ızi ınan ırma ıstıyor ar. n· ııı;}ı ne aldıran var, ne de kale. man parmaklarını sokacaklar'. Çın kuvvetleri gerek Anhoci vi. d. b karken k' . h ı· h 1 k 
~ rada gc:;en ye ı seneye a • , !ılıkla tet ıkınden sonra a ı a. !arın imparatorluklarını nası ur. 

b Ucunu daldıran! .. !ayeti gerek Kin.ndi'nin şimal 
!ar ~il, geçen yıl, yine bu zaman· Sulu ve kaymakaltı sütlere mu ınmtakalarında muvaffakıyetler size soruyorum. zırda A vrupada, bu kıtada baş. duklarını ve hangi metodlarla ida-
}·o~~~ Yohrt, işinden, yahut bu dahale eden belediye, bu yağı 

1 

kazanmışlardır. Buralarda Ja • ltalyan milleti bu parolaya sa- !ayıp bütün dünyaya yayılması mt: ettirdiklerini bilmediğimizi mi 
~"ıı.rt dalaveresinden biraz balı· ve kreması alınmış yoğurtları ni· pon kıtaları rical etmektedir. dık lamış mıdır? zaruri olan bir harbi muhik ,gös. zannediyorlar Fakat mevzuu bah-
~~İ§tlın. Fakat 0 zaman da yi. çin muayeneye tabi tutmuyor a., Şanking, 14 (A.A.) - Central •erecek bir vü.c;atte ve ehemmi · solan arazi meselesi değil, büsbü. 
tı. b~, a Pek kulak asan olmamış- caba? 0ews ajansının bildirdiğine gö . ''Halk evet diye bağırmıştır .. ! ~ette meseleler mevcut olmadığı tün başka bir şeydir. 

Q· .. 1. Bı'r ko'-'undan ı·kı' degwil bir po"'t ç· ltalvan milleti bu prensibe sadık -cklı'nde bı'r cc\·apla mukabele ede ı.... "11.aç '-"!dır olduguw gibi yine J • ~ re, mukabil taarruza ~ecen ın .; ~ 
~~ ,,. "' k y • k. b" k • t ~· ~ kalmn'-·a hazır mıdır? ''Halk tek. . Versailles'da bir sistem, Alman. ~~_,,,ı da bundan on beş, vı'rmı· çı ·ar. Ja ın ırço yogur yapı· kıtaları ı~tıpe eyaletinin simali J Avr s· setı'ndeki dü 
~llll .; • -ı. • rar evet diye ba~ırmıştır.,, rım. upa ıya • yaya ve italyaya karşı tnbancala· ~,.:\'\·.eline gelinceye kadar ta· cılar, bu gidişle iki değil, galıl::a "'arbisinde:d Japon kıtalarına cc. Jümler belki de kılıç kullanma • 

~"<Ul, lezzetinden yenmiyen o dört bile çıkaracaklar! ~ahtan hücum ederek mühim za. Filhakika İtalyan milleti yürü. ;a hacet kalmadan kesilebir. Bu. rı çevirmek sistemi ihdas edilmiş. 
B h ı d.. d'' b' h·ı b lık ti. Simdi bu sistem tamir edilemi. ~ ..... ~ 1 nefis yoğurtlar, on beş, u a • upc uz ır 1 e az ' yiata duçar etmişlerdir. müş ve çarp!şmıştır. nunla beraber bu düğümlerin • 

:J .... .,ııu. gUndür pek tatsızlaştı, pek bir sahtekarlık, bir dubaracılık • --o- k t'i surette çözülmesi lazımdır. yecek surette yıkılmış olduğu için '"2.. d • . · 1 talyıı n milleti Afrikada A ,.. a k 1 d ·ı 
d,_ ""ılaştı, Hatta öyle ki bunlar. tan başka bir şey egıldır. L eh harı'cı'ye nazır Çünkü hazan acı hakikat uzun onun yerine az ço ta epe 1 en az 
-~ b rupalı askeri mütehassısların ye. 
~ aıııarı ağıza konulamaz ha- Vakıa yoğurtlar fiyat cihctilc . nilmcz addettikleri düşmanla bir kararsızlığa tercih edilir. Yal. çok tek taraflı garantiler ikamesi· 

~l!ltii. biribirindcn farklı oldukları için muav tnl f 1 ltalyanın deg·ı·l Almanyanın ne uğraşılmaktadır. 
'<ı~ çarp:şmış ve muza fer o muş . nız 

~~l~rtıarın bu halini hangi bu hal her yoğurtta vaki değil - , M oskuvaya gidecek tur. Bazı garantilerin ebediyen da \'C binaenaleyh mihverin de Demokrasilerin samimiyetle sulh 
~CÇuya soracak olsanız ala· dir diyenler olacaktır. ı muvaffak olac~ğını iddia eden • kanaati budur. "Halk bu sözleri davasına bağlı bulunmadıklarını 

....., ~cevap şudur: Hayır, kazın ayağı hiç de öyle \'arşova. H (A.A.) - Sağ cc. ler vardı. "Halk uzun bir ıslık sürekle alkışlamış ve Bitler is • itiraz götürmez bir vakıa ile isbat 
' • ~e olacak, mevsim geldi ya, değil! Ben burada halis yo~tırt ı nah partı'sı·nı·n naşiri e.fkarı olan çalmı". tır .. , ltalvan mı'llet·ı zecr·ı a·ı · · D k ·1 B a -d ı · t ı l ., .; mini muttariden tekrarlamıştır.,, e ı mıştır. emo rası er ey z 

1 
1 

ar yine onların kremala- diye kilosu yirmıyc ı::a ı an ar : A.B.C. ga1.ctesi, hariciye nazır tedbirler koalisyonu ile de çar . Harp ismi verilebilecek olan bir 
"e 'Jag·lannı almaya! Sütün dan bahsediyorum. On bc~e on ı· muavı·nı· B. Arcı'ze\•a. kı.'nı·n bı·1 _ . t• ~ lihvcr uzun seneler iki reji • . a·d b 1 1 ııı " pışmış ve onu mağlüp etmış ır. harbe daha şım ı en aş amış ar· 

· •. l asını, yağını aldıktan sonra ki buçuğa ve hatta ona kadar sa". hassa ekonomik meseleler üre _ Bu koalisyon şimdi Leman gölü. min ,.e iki ihtilalin muvazi bir c!ır . 
• 'e kalan nesneden yapılacak tılanlara ise kaşık bile sokmak rinde B. Potemkin ile görüşme . nün kenarında mermerden yapı- hareketinden ibaret kaldıktan Bu haı P ikt sadi sahada yapıl. 
~~bu kadar olur işte! caiz değil! lerde bulunmak üzere yakında lan o büyük türbeye arkasından sonra "~lilan · paktı ve bu ay maktadır. Onlar bizi yazıflatmak ~ı.. ~ından sagıw lan sütleri, sa.. Degwil yalnız hastn.ların, zayıf 'd W• • k ld d'l k 1 

"lla 1 Mcskovaya gı ecet;ını yazma • ag~hvan kimsesi olmadı!!ı ha e Berlinde imza c ı ece o an as • 1 .. ı a kapılm şıardır Fakat >.. . kadar kapların ı' f't'nde oldu mı·delerı·n. hatta sab;;ıamla:rm bile ,J ~ n.ıy:ısın ı · 
~~ 'il t d · .. 1 '1·11 ti C · t• tara ~{er"ı ı'tlı'fnkla iki devleti ve iki k ı gıb k t · · 1 a ır. gömu en •' ı c er emıye ı - · r.arpler ydnız altınla azanı maz. 
l.."ııı .i bırakıp sabahleyin, on • sıhhat ve hayatlarına ço csır~ 1 Filhakika. Polonya, iptidai fından vücude getirilmi!;ti. !tal. milleti biribirinden ayıramıyacak azim altundan claha mühim ve ce-
~llaa Üzerlerine birikmiş olan sa· olan bu yoğurt işine de beledic; ı maddekr mukabilinde Sovyetler yan milleti İspanyada Franko • ~ek ilde birleştirecektir. "Alkış - saret dzemdir. Süratle çoğalan 
ı....: 1 rı Yag· ları birer kepçe ile hemen el koymalı ve piyasaya' Bı'rlı'.,,;;;ne daha fazla miktarda l · 1" b h 
."P ad .... nun kahraman kıtaatı i c yan ya. l:'ır ve Duçe seslerı.,. .er sa a ve Baltık denizinden Hind Okya. 
lıt biı·ıktan sonra geriye ne ka- her gün teneke teneke bu c:.eşit celik ihra~ etmek arzusundadır. na çarpışmış "Hallt Franko ismi. ellerinde cliirbünle belki de muh. nosuna kadar uzanan 150 milyon • 

... 
1Yor musunuz? Ne kalacak hileli ve yağı, seli alınmış yogurt • Maamafih B. Arcizevski'nin ı::c. nı' muttorı·den tekrar etmiştir, .. 

•ttııt • d ı · k ı ., temel bir çatlak arayanlar şim • lu" müthiş bir insan kütlesi ezile-
Q rak ve tat.sız tuzsuz bır gön eren erın ya a arına yapı.,.. - '-'ahali hakkındaki bu haber. he. "e bu mu"cadele tamam·ııe ezilen "k 
··· l~t d 1 d s 1 ··t d l "t ko .; v eli mahçup olacaklar, \'e küçu · meL.. Yap;!acak her türlü hücum,. h...~ e İstanbul piyasasın a ma ı ır. u u su · so a ı su · nüz resmen tevit olw1mamakla - demo • bol~e\·ı·st koalisvonuna 
~~. Yirmi gUndilr yenilen 0 lalı süt, kaymak altı süt nasıl ya d .; ::- .; düşeceklerdir. ' en kati bir kararla reddedilecektir. 
~ ~ıı. tibi gayet yavan yoğurt. saksa özU alınmış süt posaların· ır. galebe ç.almı§tır. Kimse hülya bakiyelerile gc _ Tabancalar sisteminden sonra ga-
Uz s~ı' · , -ı.. ,.,, :1:.nt ... ,. hı~ dıın :v:ı.pılmıg bu ynğıırt hozuntu- Samsuna dolu yag<J dı Geçen y di enenin tahlili §U- çinmeye kalkışmasın, kimse fay. rantiler bistcmi de yıkılacaktır. 
;\'t.... arıa yapılan yoğurtlardır lnrı da öylece :yasak edilmelidir~ .dur· 

...-.,,,! --~~-~~~--~~ daaz .. UmH:lcr 'beııicmr~.ıun, çünkU Arkada§far, bunu &İze söylemek ard~" e~ı yoğurt! l't yiyip en ŞUnu d~l fyey'Jılr •t;rfl"11:' ~çı .. ~.-... • , .... .-. :r.,.u. • h ':" 

~ gıda ve şifa bekleyenler, yı kaplayan bütün bu çeşit yo • 11am saat 19 da bardaktan boşa. lmparatorluğun fethi, Ama - fR§izmin sarih bir do:ctrini be . vazifemdı. Çünkü etrafa fada ü. 

1~ ışıeri yoksa, avuçlarını ya. ğurtların arasında hala, iyi, yağ· nırcasına yağan yağmuru fındık vutluk krallığının tlalya krallığı nim de sarsılmaz bir iradem var. mitkr ve aldatıcı hülyalar saçmak 
i' dursunlar! lı, hilesiz yoğurtlara da tek tük büyüklüğünde dolu takip etmiş . ile birleşmesi ve her sahada kuv. dır. Bütün milletlerin derin ar . faşizmin şiarı .değildir. İtalyan mil 

~ ~· siltlerin keremasını al. sadüf edilmiyor değil hani... tir. 15 dakika . devam eden dolu velimizin artması "Şiddetli al . zusu olan a.dalet dairesinde bir leti gibi kuvvetli bir millet haki. 
·'hl erıermiş .. Bunun bir de süt Değil ama, koskoca tstanbulda fırnmasmdan kasaba civarındaki kışlar ... size hitap ettiğim şu es. sulh istediğimizin daha iyi anla. kat ve şeniycti sever. Sulhu mu. 
·~~atılıp döküldükten yag·ı alın· ivi, yab°'lı, özlü, dalaveresiz yo - tarlalar ve bütün fideleri büyük nada dünyanın her taafında mil- 1 b'l . . . k. . .b. hafaza etmek ve bizi tehdit cdecel: 
" .; • ·· ·· t•· l · n belkı' de vu··z mil şı a 1 mesı ıçın es ısı gı 1 Ye es- olan her türlü tecavüzü her an 
~2 •• sonra geride kalan sütün ğurt bulmak için inrnn elinde ka. zarar gormuş ur. yon arca ınsa • .; · kisinden daha iyi bir şekilde AL 

"'il}') •1 1 taroetmek için silahlarımızın kuv-lıu e yapılanı da varmış.. se ı e ve saat arca c;arı:ı çarşı, pa· manya ile beraber yürümeye de. 
J(~ba1Jığın, madrabazlığın, zar pazar \'e dlıkkan dükkan do· G •• •• D •• •• d ••k vanı e<.leceğiz. Büyük demokla. 
~ı. f hazıığın bu kadarı da artık laşsmaz ya! o r u p u şu n u ç e 11 a l silerin po!emikçilerini bu noktni 
·~ \' z a kaçmıyor mu? Hay şu Yazık, yazık, meşhur ve namlı - - - - - = - -- nazar hakkında mümkünse adi . 

vetini arttırıyoruz. 

Arkadaşlar, dahili mahiyette 
meselelerden bahsetmeyi ihmal e. 

ı. e çabuk kazanmak hırsını zcnaatlarımızdan yoğurtçuluğu -
1 l\~.ı ane bir hilkl:.m vermeye davet 

'\(ar fazla kim körilklüyorsa muz da böylelikle yn.vaş yav~ s k • f demiyeceğim. Bütün bu meseleler, 
bir tek cümle içine sığdınlabilir. 
Millet ve rejim, ltalyada biroiri" 
den ayrılmaz bir blok teşkil et 
mektedir. 

~Utu altında kalsın onun! hakkın rahmetine kavuşuyor de. por şe av et l e ediyorum. Biz sulhü herkesçe 
len, yoğurttan gıda ve şifa metkir! malüm olan dahili vaziyetimizin 

kötülüğünden dolayı istemiyo -
B ir Portekiz gazetesi yazıyo r 

ft ·································-------·-··········-·-···· 

iifrikadaki eski Alman müs ıem-
lekel erinde oturanlar 

Spor, vücut ve ruh güzelliğinin aletidir. Bu alet, gencin dı. 
şmda bir heykeltraş çekici, içinde kuvvet kabarıklığı, ruh temi1-
liği, vicdan ve ahlak düzgünlüğüyle birleşme1.se, ortada şakuli 
bir ayıdan başka ne kalır? .. Sporculuk ne fil kuvveti, ne de ca-. 
navar duygusuzluğu peşinde koşmak demek değildir. 

Stadyomları, zaman zaman kanlı "arena,, !ara benzeten çar. 
pışmala rın, sporla uzaktan, yakından a ıa kası olmadığı acı bir 
gerçektir. Nitekim bir kaç defadan sonra, bu meseleye devlet 4 elkoymak zorunda kalmış ve şiddetli cezalnr vermişti. 

lmanganzn bu araziyi r-.ıe!depliicrin "klüpçüliik., lc'n uzakla~tırılması kararı dn, 
bu türlü hadiselerden doğmuştu. Sporun dı~arıda aldığı korkunç 

l
e 11. l den işga / l n l l $ f em zy 0 r şekil, Maarif Vekaletini ürkütmüş ve hiç olmazsa çocukların bu 
.ılb ı azgın sistemden kurtarılmasını düşündürmüştü. 

!ıtırı oıı, H (A.A.) - Havası Nihayet şunu da hesaba kat- Her mektep spor teşekküllerinin yer alışı işte bu düşünü. 
~o Yor: malıdır ki ACrlkadaki eski Al · şün mahsulüdür. 

&I ~tnerclo de Colonlas gaze-, man ınllstemlekelerinclel<i arn. Futbol ve atletik mü~abakaları. klüp ihtiraslarından ayıra· 
lıı 1tnnnyanın müstemleke · . rak artık talebe arasmda bir aile eğlence::ıi haline koymak isti. lllerınd . zlde oturan ahalı de, A lmaııyn-
le8ı en bahse>den bır ma- . yoruz. Yarınki klüplerin hakiki spor yuvaları olmasını da bu 
, ll"e e U 1 dl ki nın bu araziyi yenldcıı kcııclısi- 1 . f 'Jı':~ \4 zc m e yor · : teşebbüs erın muva fakıyetinden bekliyoruz. 
ltate:r Almanya, Arrlkada ha ne almasını arzu etmemekte · Fakat dünkü gazetelerde, son Hnyd:ırpaşa - Işık liı:ıeleri 
ıu hlr takım lstUadeler dir. maçının da rezaletle bittiğini okuyup acındık. İki lisenin talebe. 
il lt(?<Ilyorsa, her halde eskl • si, başı bozuk bir ruh taşkıulığile dövlişmüşler. 
it encıısıne alt bulunan kU. H iti er Vakalar, hem t<tşıdıkları damgalara, hem de onları yapanla-
~llııa.razıyı ele geı;lrmekle bu ra göre ayn ayrı manalara bür~inürler. Bir sokak çocuğunun ha. 
ltıalınu temin edemiyecektlr. M üstah kem m e vkil e r i reket.ilc bir mekteplinin işi arasında ayni ölçü kullanılmaz. So. 
tU:Ya, bu arzusunu ancak, f ı knk çocuğunda bir kabahat sayılan bir şey, liselide cinayet 
'l3 ınu lemlekecl devletle - te tiş e tti kadar ağır ve iğrenç görünür. 

l'te:lı.:ikanın, llollandanın ve Achen, 14 (A.A.) - Bitler Sinirlerimize itidal taYsiye etmeğe, yüreklerimize şef. 
lıtıı 11 1Zln iyi arazisini almakla istihkfımları teftiş etmek Uzercl kat a.5ılamağa kalkışmıyalım. Çünkü bu itidalin miskinlikten 
Car edebilir. ' buraya gelmiştir. Kendiı-ine ve o şefkatin korkunç bir zehirden farkı yoktur. 
·~t 11.nu tnuahedelerlne em • I: .1 Sahada kuduran. arkadaşına saldıran çocuk, vatan için de et Hlmmer ile matbu:ı t şe!i do. 
l~ lnedlğlmlzl bildiren ga.· ı tehlikeli bir mahluk demektir. İşlediği dakikada bütün nizam. 

lll tor Dletrich rerakat etıııekt ll·o aıcaıesino şöyle devam e -

1

, lan çiğneyebilenlerin, yarın. kanunu tekmelemiycceklerinden, hak-
l{U~u''e odlyor ki: dlr. Hltler, buraya muvasala • !arı czmiyeceklerinden emin olamayız. Hatta bu türlü mah. 

ı~ln k ntUstemlekecl devlet. tında. lklııci kolordu kumanda- lfıklar karşısında şüphe en doğru ve en haklı histir. 
rılta 3"eMne gaarntl, ancak, nı General Yon \'llzlebeıı llo 

1 
Yeni kurulan spor mekanizması. olanca kuvvetile bu R<>y. 

it hı santuquosunda yapıla - istlhkAmla r genel ınUtettlşi Ge· 1 suzluğun üstüne yüklenmeli ve ~u pis ruhu tepclemelidir. Biz 
~lltr> r detlşmenln Fransa ve neral Jacob tarafından karşılan 1 

haydut değil, mert sporcular istiyoruz. 
etnre itin btiyllk bir sirkte~ mış Ye clerhal müstahkem lıat. 1 HakkıSiUw.Gc::gitı 

ıesındedlr: • ~rı Görıneğe gitmiştir, l ' ... t 

ruz. 

On ye.di senedenberi düşmanla
rımız boş yere başımıza bir felaket 

gelmesini beklemişlerdir. Daha 
çok bekliyeceklerdir. Cesaretsizlik 

yüzünden de harpten korkmuyo_ 
ruz. Esasen korku hissi bize ta

mamiyle yabancıdır. Yakın bir 
hu:ludun öbür tarafında bazı fu. 

zuli sevkülceyş mütehassısları o. 
vada bir gezinti yapmanın kolay 
olduğuna dair bazı saçma sözler 
söylüyorlar. Fakat birinci "Fran
çois., ile "sekizinci Charles,, devir
leri geçmiştir. Artık bu şekilde bir 
harp yapmak imkanı yoktur. Alp. 
ların arkasında bugünkü gibi 45 
milyonluk mühim bir kütle mev
cut olmadığı zamanlarda bile ec
nebi müstevliler Talamone'dan 

. 
İçtimai saha.da şimdiye ka'dar 

takip etmiş olduğumuz prensiple

re tamamiyle sadık bulunuyor. 
Yeni nesli yetiştirirken gerek ah

Hiki, gerekse bedeni ba1umdan ye 
ni İtalyan tipini yaratıyoruz. De

niz aşırı topraklarımızı kıymetlen. 
dirmek suretiyle halkın hayat 
şartlarını ıslah etmek istiyoruz. 
Fakat bu işler ciddi bir disiplin, 

gayret birliği ve irademizin misli 
görülmemiş bir §ekilde gerilmesi 

ile başanlabilir. Faşist .devrinin 
İtalyanları böyle şeylerden kork. 
mazlar. 

Doksan sene evvel küçük Pi
emonte asırlık bir imparatorluğa 

meydan okumu§tU. Bu hareket o 
zaman bir cinnet addedildi. Fakat 

Fornovo'ya kadar Italyada uzun aynı zamanda bir iman hareketi 
bir muvaffakiyet kazanmamışlar. idi. Bu iman tarihin izlerin1:1c mcv. 
dır. cut idi. 

Piemonteliler şerefle dolu aske. O zaman ittihat hareketine haş-
ri tarihinizde İtalyan toprakların- lıyan bütün vatandaşlar Piemon. 
da bir gezinti yapmanın pek sıhhi te'ye çağrıldılar. Torinolular, o 
bir şey olmadığını gösteren unu. zamanı hatırlatmak ve 1848 deki 
tulmaz safhalar vardır. Fakat to- İtalya ile faşizm'in 17 inci sene. 
taliter develtlerin gösterdiği sa- sindeki ltalya arasında bir muka
mimi sulh arzusuna büyük de. yese yapmak için bu orijinal, sa. 
:nokrasiler ide aynı samimi sulh mimi, derin ve meşru bir fırsat 
arzusu ile mi mukabele ediyorlar. t('şkil eder. Bu doksan sene içinde 
1'IIallc hayır diye bağırmışt!r,,. Bu kuvvetli bir köprü kurulmuştur. 
sualin cevabını siz verdiniz, ben İstikbalimizden kim şüphe edebi- , 
3ade hali hazırdaki şerait içinde lir. 
bu arzudan şüphe etmenin meşru Aıka.da~lar, size katiyetle şunu 
olduğunu söylemekle iktifa ede. söylemek isterim ki, ne olursa ol. 
ceğim. 6Un bütün hedeflerimizi elde ede. 

Son zamanlarda ıdünyarun üç ceğiz. 
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Tarihten bir yaprak! _ ...................... _ ....................................................................... ._ VAKWT 
Padişahın balıkları mer ·kada Alman 

-:! -Saltanatın tahdit ettigı·· hürri - iki insan, Doktor Griebl ve gU-
yet pek şümullü idi. Yeni valimiz zel Kate Moog acaba nasıl l.ılr 
İstanbul halkının kafi miktarda n · u görüşme l.ıir romancı lca.

1 

ihtiras ile yanıyorlardı. 
eğlenemediğini görmüc::, '"'eni me. 

"' .J dı değildir .. Bana orada bulu- .... 
siteler, yeni eg·ıence yerleri i"in, GPst&oo Tcı;' ılatının "' nan Uc glşlden ikisi tarafmdan - ~ ·. 11 

t.ctkiklere başlamış. Vaktiyle en A •k d k• Z ı· anlatılmıştır.. l\IiW'ızım Erich merı a a ı ey ı 
güzel yerler bizzat padişahın şah· 
sr için muhnfazn edilirdi. Buna Phelffer o zamanda bu gUnkn Tahkikatın bazı safhaaln mu. 
çok güzel iki misal vereceğim. gibt Brcmc casusluk teşktlatı hakeme sırasında naklounmuş idi. 

Biri, Amavutköyil bağlarında şefi ldL. Fakat hakikat~ çok zayıf bir şe.. 
av avlanılmamasına dairdir. Pa- Doktor Griebl kilde temas edilmiş olduğunu size 
dişahın emrinde şunlar yazılı: Doktor lgnatz T. Grlebl :Nev- söyliyebilirim. Varmış olduğumuz 
•'E bo tan b neticeler tahminlerin fevkinde bir Y s cı aşına hüküm ki yorktn iyi tanınmış bir doğum 
Ha"I ·· ı w k ehemmiyeti haizdir . .,, rny yo unun sag olunda ve Dortoru ldl.. Aslen Amerikalı 
Artıavutköy bag .. la"'ı hassaı· hu·· _ 1 D k B Alman gizli polisi Gestapo teş. • o an o tor aynı ?.amanda, lr- -
mayunum irin koru ı"ken bazı k"ım 1 1 i d kiHitının faaliyeti o kadar şedit i-:. eş k Amerika devletler or u. 
seler orada avlanmaktadır. Bu eli ki Amerikadaki Almanlar üze-sunda da ihtiyat zabiti idi. Fa-
hUkmU ] ı rinde tedhişçi bir diktatör tesiri · a mca ora an geregi gibi kat buna rağmen Doktor Griebl 

c usları 
ç•>k planlarının daha bizim kendi 
zaoıt.lerimiz tarafından Ögrenilme
dcn Berline bildirilmiş olduklarını 
neticesine vardım. 

Hatta Breme'ıde Beyaz Evin 
başlığını ve Birleşik Amerika dev· 
Jetleri reisicümhurun imzasını ta. 
şıyan mektuplar hazırladıkları ve 
bunlar sayesinde Griebl'in adam
larının en cüretkfir teşebbüslerin. 
de muvaffak oldukları anlaşıldı. 

~BU~E TAHIFESl 

AJlık 

3 a.)lılı: 

Ö S) lılı: 

1 yıllık 

&lt'llılekeı 

irlnde 
9j 

21i0 

Mtm/tkl 
<lrşındl 
155 J\C 

•2~ ' 
4i5 820 " 
000 lGOO " 

rnrıfeden Halkan 'uırltl' 

lcln R)ı!:ı ulıız lmruş dlışOI 
Po-;ın hirlı~lnc glrıne~·en yerlt 

ayda )'elmiş l>eşer kuruş ı• 
medılrr. 

Abone ka)Jını blttllrt!n 

ıup ve lelgrof ticrclinl, alı 

parasıııın posta \0e)a b:ınk• 
yollama Ocrctinl idare kendi 
z.erlne alır. 

muhafaza ed k b" t k yapıyordu denebilir. • ere ır e kimse • gece gUndllz vatanına ihanet 
ve av avlatmamal n· l Griebl bana, nazi casuslugwuna 
.J ısın. m emi • etmek için gizlice çalışmıştır. 
'-'enlerin h kk d hizmeti reddeden Almanların or-
.J a ın an gelesin.,, Amerllrndnki Nazi casusluk 
Bursanın Uluda~ d tnJan kaldırılmaları için birçok 

gın an padişa- teşklliltının bllyllk reisi idi. 
ha. balık gelirmiş. Bu balıkların Komplolar teşkil edilmiş olduğu_ 
k .. 1 .. t af Doktor Orlebl'in knbiııcslnl, nu bildirdi. 

Casus Romanımızın 
Hakiki Resimlerinden: 
lld scııc 1M1ı1..·l1m cCfilın~ olrm 

A1maıı casusu U.ıımrich 

Alman gemileri casusluk mer
kezleri ile Rayş arasındaki irtiba
tı temin ediyoritlu. Bu gemilerin 
kaptanlarını itham etmiyorum, 
çtinkü birçok zamanlar bu gibi ha· 
<liselere mani olmaktan acizdirler. 
Naziler adamlarından birini bula. 
şı'kçı veya kamarot maskesiyle bu 
gemilere yerleştirirler, fakat haki
katte geminin hakiki patronu bun. 
tardır. 

Türliiuenln lıtr poıla mtrke:f 

\'AKIT a abone uaııltr. 

Adres değiştirme Ocrctl 

25 luruşıur • 

fLAN UCRETf.ERI 

Ticaret ilanlarının sonllf'll 
satırı sondan itibaren ilıln •~ 
(alarmda 40; iç sayfalarda 
kuruş: dördüncü sayfada 
ikinci ,.e OcilncOde 2: blrıııcl 
4; başlık yııtıı kcsmcı:e 5 Jı 
dır. 

y~~ ~a:~şn~~d~~r::ı~:~!:~ d:~ lrnpısını son mUşterilerinln ar- Griebl'in cüretkar ve mükem. hudutları içine girebilmeleri için 
c~i gönderiyor: ''Kazanın Keşiş kasından knpnttıktan sonra bir n:el servis teşkilatları diişünüşle. serbest pasaport temin ediyor'du. 
dagında akan nehirlerin balıkla_ çok gayri tabi fictimalarn sah· 

1 

rin fevkinde idi. Kredi sandıktarınl yerleştirdik· 
r~ eskiden hnssai hümayunum i· ne olmuştu.. Sahillerin tahkimat ve müdafaa lrri 2janlan vasıtasiyle de asker
çın avlanırken, hariçten bazı kim- Durnda mı\lQnı ''e gizil hlltUn planlarını eUe etmek için yüksek !erin ve yüks~k memurların para 
selerin balık tuttuklarını duy _ Nazi te .. kilfltlnrı toplanıyor .. rütbeli bir Atnerikan zabitini el· ihtiyaçları hakkında malumat el
dum. Şimdi bunlardan kimseye Alman propaganda nazırı Dok. de ctmeğe çalışmışlar ve bunun de ediyorlar ve bu şekilde ajanla. 
balık tutturma. Bu balıklar miri tor Gübeıs·in gl.lndcrmcl\lcı 01- imkansızlığını görünce kendisini rı vasıta.siyle tahrik eı:ierek clle
ave!lar tarafından hnssai hüma:. duğu emirler bu kanal va.sıla- öldürmeği de tasarlamışlardı. rinde mevcut sırlah öğrenmeğe 
yunum İçin tutulacaktır. Sö?.Ünü siyle almıyordu.. / Diğer bir ajanları da adamları- çc:ıı~ıyorlardı. 

Kaptan bu ajan'ın emirlerine 
harfiyyen riayete mecburdur, ak
si halde vaziyetin muhakkak teh
likeye 'Ciüşmesi ve günlerini hapis· 
tc dotdurmasr mukadderdir .. 

Griebl itirafa karar verdiği za. 
man bana yeni destroyör filosu
nun planlarınx tcferruatiyle izah 
etti. Bu hususu Bahriye Vekale. 
tine naklettiğim zaman hayretle 1 
karşılandı. Her kısım tam bir rnu- ı 

Oüyük, çok devamlı, ı.:ıı 
renkli tltHı '·erenlere ayrı • 
indirmeler yapılır. Resmt HAii 
rın santim • satırı 30 kuruşııır 

TICAHI M:\lllYETI'E oulll'~ 
KOCCK tı..ANLAn 

dinlemiycnlerin isim1crini yazıp Bu garip Doktorun harakA- nın Birleşik Amerika devletleri Hatta bahri programımıza bir 
bildiresin... tını tetkik etnıeğe mf>ıh ur etlH. _ _..... ........ _._ _ _..._._.. ........ _ _.......,._ ______ _,_......__ ....... ...._...,_ _______ _ 

tabakat gösteriyordu. 
Griebl ve arkadaşları tarafın

dan Amerikada faaliyete sokulan 
muazzam teşkilat hakkında birkaç 
kelime ile tam bir fikir vermek 
imkansızdır. Bunu anlatabilmek 
için en iyi çare işi başından, Ka
nunusani 193 7 de şeflerim tarafın. 
dan bana havale edildiği tarihten 
itibaren alarak hadiseleri teker 

Bir tlefa 30, iki defosı rıO. 
defası 65, dört dcfuı 75 \•e 

defası 100 kuruştur. Cc d 
il:in verenlerin bir defası ıır4 
\'ndır. Dört sahn geçen nıınl• 
C:ıdn satırları beş kuruşı::uı 

Halk dilinde "havada keklik dfğim zaman, bir çok gizli ajan-
,, d " su a balık,, tabiri ile en kolay !arı bUyUk bir kolaylıkla Ame-
elde edilen iki tez knsdedilir. İs· rikaya sokturmuş olduğunı,ı, 
tibdat, bunları da halktan esir _ milli mUdafaadan lıir ~ok Jtim-
giyordu. N. A. seteri kendine bağlıyabildlğinl 

C Ç ve kararlaşmış olan şeyleri 
am ve erçeve Kırdılar 
KıZlıtoprakta 2.., 

1 
k-

1
_ dışnnya kacırtmakta bUyUk bir 

~ numara ı oş~-
te kiracı olarak oturan LQtfiye kı. meharct sahibi olduğunu hay. 
~ Sacide ve Halil kansr Saliha ev retle gördllm .. BUtUn istihbarat 
sahipleri Cevdetin aynı köşkteki Almanyayn tlolru yollnnmazdan 
dairesine taarruz etmişler camla- evvel bu kabine de toplnıyordu. 
rı ve çerçeveleri kırn:ı§lardır. Nitekim buşeldlde irtibat temin 
Baklannda tahkikata başlanmı • ctm r\ \\ Un.r; ııın ta Y· 

tır. dana. cıkmasınn sebebfyet verdi. 

ERTTTGRUJ( SADİ TBI{ 
Şehzatlcbaşı Tu -
ran tlyatrosuntıa 
bugece HALK 
gecesi. Her re·r 20 

Grlcbl rnrıhan casustu.. Bu 
menfur :faaliyetin\ A merl kaya 
gelmezden evvel Fra.nsnôa tat
bik etmişti. 

VAKiT SPOR MOSABA 
Futbol, Güreş, Yüzme 
ve Atletizm Amatörleri 

Arasında 

SPOR 

• 
seçıyoruz 

Si 

teker anlatmaktır. 

ENTELiJANS SERVİS 
iŞE KARIŞIYOR 

sap edilir. 
lll::met l..ııponu 

kiirıik ildn 
lndirllfr. 

tarif tıt 

\'nbt hem i:lc>Srudan dol.., 
)a kendi idare l'Crindc, beın ~ 
kora caddesinde Vakıt 1'0 

l\.EMALEODİN Jıt 

OP'iin 'G -?, ldPn t*) 'Rinh<ıSJ -Dal- 1-----.....,.-...-..--~
ton, 'Um\im erkinıharbiyeden mı. 

ralay Btısbee ·ıe birlikte F. İ. B. 
ye (hükumet işleri tahkik bürosu
na) gelmişler ve bize Amerika 
Birleşik Devletleri hul~utları için
de Alman casuslarının icrayi faa· 
l:yet etme1cte oldukları neticesini 
bildirdiler. 

Bu casus Crovn imzasını 
myordu. Bundan başka ıılS 
malGmat yoktu. Fakat bu -es 
giz Crown'u muhakkak !Jıl 

meydana çıkarmak ltiınndı· 

bizim bu i§le meıgul olıtl 

b:ıa;rdi. 

paradi 10, localar 100 
M A R T J{ E D 1 S t 

Breme sac nynğınm UçUncU 
bacağı güzel Frölayn M:oog, 
Mata_ Hnrrl rolleri oynamak 1. 
çin fovkalA.do mUstelt idi. Koket 
bir gOrUnUş altında gizlenen bu 
kadın fe\•kaHlde zeki idi.. MU
nasebatı, Vaşlngton'ııı-dllzlne

lcr ilo mUmUlz zevatını ihtiva 
ediyordu.. BUtun bu ııahıslar 
onu tamamen masum olarıık 

tanımışlardı. 

1 
BıRıNCıYE 

Bir Bisiklet Abdiıl ( Atıkaragiicii.) 

Casuslar mı? .. Biz yalnızca a. 
dam kaldıranlar, katiller, banka 
ııoyguncuları ile uğraşmağı idet 
edinmiş idik.. Fakat casuSlar? .. 
Hem kimin, neyin casusu?. Biz 
A vrupanın bütün kinlerinden uzak 
sulh için'de yaşıyan bir milletiz .. 

Yalnızca bu esrarengiz cıc 
meydana çıkarmak değil, ?ı 
i~inde kalmış olan Amerilc Vod\'il 3 perde. Okuyucu Aysel 

Macar varyetesi, Atilla. revneu 

Alemdar sınaması 
1Kt FJLM 

tkinciye: - Şık ve kıymetli bir saat; üçünctlye: - bir çift 
iskarpin: dör<lüncilyc: - Bir şapka; beşinciye: - Bir senelik 
Resimli Hafta abonesi; altıncıdan onuncuya kadar: Birer bo· 
yun bağı; 4 ki§iye birer çift ipekli çorap; 1 O kişiye birer adet 
Tayyare piyango bileti, onbeı okuyucumuza birer §işe bü· Buna raf;rmen vakalar bunu te

karşı, yüzlerce casusun hcf 
aramızda faaliyette bulundl1 
m, ~skeri sxrlanmızı çaldıkl 
ordunun, yeni inşaatların, ti 
reciliğimizin, bahriyemizin, 

Kutup Yıldızı 
(Sonya Heni) 

Çifte Avcılar 

Kısacıı. Kate Moog diye ta. 
ııınan Knterino Moog Busch ca
susluk rolUnU iişk kuvvetile oy
na.yordu .. 

yük kolonya; 15 okuyucumu.ta. birer şişe küçUk kolonyao 25 ki. 
şiye birer tuvalet sabunu; aynca 150 ki~iye muhtelif cins be. 
diyeler. 

yit ediyordu. 
Enteljans Servis'in MI • 5 Aja

nı ile temasta bulunan G.2, müsa
dere olunan mektupların Amerika 
huöutları dahilinde bir Alman ca· 

(Devamı 1.)(Jf 

("') G. M. işareti hükunıet 

(Lurel Hardil 
Vatanlarına ihanet eden bu 

!islerinin remzidir. , 
susunun icrayi faaliyet G. 2 u teıkilatm iki~ 
gösteriyordu. mına işaret eder • 

.,,....,...~.,,.-~-~~-===-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~==~~-=~-~-~~~~-~-~~=-~-~~~~~~~~~~~~!!§:~~ 
- Binbir vesile ile görü~ebilil' 

Sizin de adır.ız. Aramızda çok ge~ ~ 
du. Fal:a~ bu ziyaretinizi pek gtS ~ 
diniz. b Karamazof. Kı 

Yazan: Dostoyevski. 
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Şehrin bilyük saati öğleyi çalıyorlilu. 
Mektepliler, artık konuşmağı bırakarak 
adımlarını sı'kılaştırdılar. Eve yirmi a_ 

dım kala Kalya durdu. Smurova: 
- Sen önden git ve bana Karamazo. 

fu yolla 1 Ona soracağım şeyler var. 
Dedi. Smurov: 
- Cannn nene gerek Karamazof .. 

Gel doğrUdan doğruya ... Seni görünce 
çok sevinecekler. Bu soğukta sokakta 
fikir danışmak olur mu? 

Cevabını verdi. Ama, Kolya aldırma
dı. Hakim l!dasile: 

- Hadi, git, dd:li, söylediğimi yap, 
üst yanına karışma. 

Smu.rov koşa koşa, Krosatkinin emir
lerini yapmağa gitti. 

-4-

SKARABE 

KoYya, ehemmiyetli bir tavır ta'kına
ra : parmaklığa dayanmış Aliyoşayı 

1ıekliyot1u. Arkadaşlarından ona dair 
bircok şeyler dinlemiş; fakat daitna ka. 

yıtsız kalmıştı. Ama içinden bu Karama 
zo!la tanışmağa can atıyor.du. Çünkü 
bu adam hakkında o kadar dikkate la· 
yık şeyler dinlemişti, ki ister istemez, 
Aliyoşaya karşı ruhunda bir sevgi ldo. 
ğar gibi olmuştu. Sonra, mesele de mü
himdi. İşin içinden yüzünün akiylc çık
maııı, gururunun, onurunun ze.(lclen. 
memesi Iazımdr. İradesine inanılmasını 
istiyoıı:lu. Kendi kendine: 

- Benim kendi irademle, isti-
yerek geldiğimi bilmelidir. Yoksa beni 
de bu küçük maskaraların eşi yerine 
kor! 

Diyor.ı:lu. 

Aliyoşanın çocuklar hakkında ne dü
şündüğünü öğrenmek istiyor ve: 

- Ahbaplığımız ilerleyince, bunu on. 
dan sorarım. 

Diye tasarlıyordu. 
- Boyumun bu kadar küçiı1c oluşu, 

ne fena 1 Tuzikov benden yaşça küçük 
olduğu halde boyu benimkinden yarım 
kafa daha uzun. Güzel değilim. Yüzil· 
mlln çirkin olduğunu bilirim .. Ama ze-

lridir bu surat ... ilk görüşte hemen o. 
nun kollarma atılmamalıyım. Böyle ya
parsam, Aliyoşa, beni bayağı bir tip bu
lacak. 

Beklerken, Kolya, bir yanldan da iş. 

te böyle bir düşünceye dalmıştı. Çirkin
liğinden çok bacaksızlığına tutuluyor
du. Geçen sene evdeki bir duvara da. 
yanarak boyunun ölçüsünü çizmişti. O 
vakittenberi her iki ayda bir kere ora· 
ya yaslanır ve kalbi çarpa çarpa bilyü
yilp bUyütne:liğini yoklardı. Ne yazık, 
ki boyu pek yavaş uzayor ve bu hal o. 
nun çok canını sıkıyordu. 

Çirkin bulauğu yüzüne gelince, hiç 
de öyle aeğildL Biraz solgun ve hafif 
çilli, fa1cat çok cana yakın ve sevimli i
di. Silhbül renkli gözleri cesaretle ba
karlar ve ısık sık heyecanlı bir alevle 
parlnrlardr. Küçük, ince du(lakları krp. 
kızıldı. Çene kemikleri biraz genişçe 

görünüyordu. Dosdoğru inen kemerli 
burrtuha aynada bakttkça: 

- Amma da yas.sı! .. Yamyassı! 
Der, üzülür ve hemen oradan çeki

lirdi. 
- Böyle bir burunla zeki görünmek 

bile kabil değil 1 
Diye homurdarur, zekasından, scvim

Jiliğnden de Şüpheye düşerdi. Ama zan. 
netmeyiniz ki, yüzü ve boyu için çek
tiği bu iç acısı uzun sürecektir. Hayır, 
aynanın karşısın.dan çekilir çekilmez 
bütün bunları unutur _giderdi. Onda ha-

yatın hakikatine uyan bir kalenderlik 
ve deruni yaşayıştan doğma bir tefek. 
kür kabiliyeti vardı, ki bütün ihtirası 

ile ona sarılırdı. 
Bu sıralarda e§ikte Aliyoşa göıün.dü 

ve hızlı hızlı çocuğa ya'klaştı. Kolya lda 
kendine doğru gelenin pek memnun ol
duğunu sezmişti. Kendi kendine: 

- Acaba, benimle görüşeceğinden 
ötilrü gerçekten mi seviniyor? 

Diye soruyordu. 
Şunu pe§inden söyliyclim, ki Aliyo

şa, artık bizim ilk tanıdığımız fülikanh 
değildi. Sırtından papas cübbesini at. 
mış ve zarif bir redingot giymişti. Saç
larını kısa kestirmişti ve başında bir 
fötr şapka vardı. Kıyafet ôeğişmesi, o
nu pek sevimli yapnuştı, güzelliğini 

büsbütün meydana çıkamuştı. Dilber 
yüzü, neşeli i:li; fakat bu ncşeac ta km 
haller yo'ktu; sıcak bir yumuşaklıkla 

b:ıkahları dinlendiriyordu. 

Kolya onu paltosuz görünce şaştı. 

Demek teHlş ve acele ile çıkmıştr. Ali
yoşa, elini uza Hı ve: 

. ~ lihayet gelebildiniz, sizi çoktan· 
dır bekliyotduk. 

]) Si. Kolya, biraz sıkılarak: 
- Geçikinemin sebeplerini söylemi. 

yeceğim ... Sizinle tanıştığıma çok se
vintlim. Zaten fırsat bekliyordum. Bana 
ııi:ı:dcn o kadar b:.&ısetmişlerdi, ki görüş
meğe can atıyordum. 

DEdi. 

- Hast:ı nasıl acaba? 
- Liyo§a, ~ok f cna... Kurtul'' ~ 

benzemiyor. 
Kol ya, heyecanla: 
- Nasıl olur? •. Diye mırı]darıOI 

halde hekimlik çok alçak bir saf1
11 ~ 

- Liyuşa. s.i?.: andı durdu; Jıll1 ~· 
teşltr içinde yanarken adınızı sıı b 
yor<lıı. Sizi çok sevdiği anlaşıJıyo: l 
çakt işine ;cadar aranız; . pek i)'1 • 

Belki başka sebepier tle var ... Bll ~ 
sizin mi? 

- kariyon mu .. Evet benit11· 
Aliyoşa, çocuğun gözleri içine 

rak • 
~ Sakın lskaraba olmasın 1Jıl 

van de-Oi, ~ köpek gerçekten kBf ~U 
mu Kolya? 

1 
ı • t ), 

Kolya, mııamalı 9ir gü1Umse)'1f • 
·ı l 

- iskarabaya h~pinizin verd1 

kıymeti biliyorum. Bana hepsirıi ' 
tılar... Dinleyiniz Aleksi Kar• 
zaten eve girmeden 6nce Sizinle ~ 
mek i&ttınemin sebebi de baJ1 

1 

vermek için;di. ilkbaharda J...iyut'°~ t~ 
ren sınıfa girmişti. Bu sınıflarda. L • 'l.~ 

·tıF cukların ne mal olduklarını bi 1 rı~ 
Hemen ona çullanarak sataıttrıağ' Qı, 
!adılar. Ben, ondan iki sınıf yuk'' 

(Devamı uar) , 
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iiürkDyennn zengnnDDkleırnnden AUe bDDgDsB - - ---
Tütüncülük Birazda gülelim 

Lüzum yokl.. Orgü işleri 
Tütün ilk defa Amerikadan 

Avrupaya ve oradan Asyaya geç. 
miştir. Sıcak memleketlerde yeti. 
şen bir ürün olmakla beraber bol 
güneşli mutedil yerlerde de yeti
şir. İyi cins tütün iyi topraktan 
yetişir. 

Türkiyenin ihracatının yüzde o
tuzunu tütün teşkil eder. Son 
Cumhuriyet füvrinde tütün ihra
catına ehemmiyet verilmiştir. Yıl. 
da 28,S milyon lira kar temin edi. 

Yuvadan ayrıhş 
ile·iye atarken bugün yeni bir 

a.dım, 

E'lmem hangi sebeple gözlerim 
yaşarıyor; 

s:ıclen ayrılıyorken kırık ko. 
lum, kanadım, 

D.ı:ıa şimdiden içim o günleri 
arıyor. 

* * * 
Bizi şen gölgesinde bu okul, 
Vnrlığımızı saran bir sevinç yu

vast.lır. 

Hepimiz yavrusuyuz, bu yurda 
kul 

Kalbimiz aşkının en geniş oda
sıdır. 

• • • 
"Çalışmak ve yaşatmak,, eme

limin, 
Ben bütün güçlükleri azmimle 

kıracağım, 

önün.de eğilirken sayın büyük. 
lerimin, 

"Andiçerim,, kazancın sonuna 
varacağım. 

TURHAN öZGOR 

Yeni bilmecemiz 
Evvelki bi lmecemizi hal 

edenlerin isimlerini 
neşred iyoruz 

Bu haftaki bilmecemizi sizin 
genel bilginizi yoklamak üzere 
türlü konuları üzerine yapıyoruz. 
Aşağıda soracağımız sorguların 

cevaplarını yazarak bize gönderL 
niz. 

1 -Telefon, 
2 - Radyo 
3 - Gramafon 
4 - Vapur. 
5 - Tren. 
Hangi tarihlerde ve kimler ta. 

rafından bulunduğunu biliyor mı. 
sınız?. 

Evvelki hafta verilen bilmece. 
lerimizi doğru halleden ve hediye 
kazananlann isimlerini 1 O uncu 
sayıfamızda bulacaksınız. 

lir. Tütün yetiştirmek ayrı bir 
sanat işidir. Türk köylüsü bu san. 
ati öğrenmiş ve iyi tütün yetiştir
mekle nam kazanmıştır. ilk olarak 
fi.de halinde tarlaya ekilir. Toprak 

daima çapalanır, tam işe yarar bir 
duruma gelince toplanır, ipe geçi
rilir, kurutulur. Yaprak kuru yer
de cinsi, renk ve boylarına göre 

demetler haline sokulur. Tütün 
fabrikalarına gönderilir. Orada 
bu işten anlayanlar yeniden ince. 
ler ve sıraya koyarlar. 

Özel depolarda saklanır ve kı. 

zıştırılır. Bu, çok önemli bir iştir. 
Tütünün acılığının giderilmesi i

çin yapılır. Bu yapılmazsa tütün 
çok acı bir durum gösterir. lcril
mez. 

Oykü : ----... ---
Yavuz, gözlerini açar açmaz kö

şedeki uırurtmasını aradı. Güzel 
kırmızı çehreli uçurtma uzun be. 
yaz kuyruğunu minderden karyo. 
laya uzatmış duruyordu. 

Bu sabah güzel uçurtma Yavu
za gülmüyoı1du. Adeta dargın gibi 
kaşlarını çatmış "Ben niçin yapıl
dım; böyle köşede durmak için 
mi, yoksa uçmak için mi?.,, diye 
soruyor gibi idi. iki gündür ufak 
bir rüzgar nefesi bile esmemişti, 
zavallı uçurtma köşede bekleyip 
duruyor, canı sıkılıyordu. Bir gü
zel rüzgar onu havalarlda kuşlar 
gibi bulutlara taşıyacak, sevindi. 
recekti. Fakat rüzgar esmiyordu. 
• Yavuz hemen yatağın.dan fırla. 
dı, uzaktan görünen tepede bir 
yeldeğirmeni vardı. Eğer onun 
kanatlan dönüyorsa rüzgar uçurt. 
masını uçuracaktr. Fakat pencere
ye gelir gelmez "zavallı değirme
nin kollarını kapamış, sakin sakin 
oturduğunu görf:.lü. Bahçedeki a
ğaçlarda yaprak bile kımıl.damı. 

yordu. Yavuz zavallı değirmenci 
dedi. Rüzgar esmedikçe buğday. 
ları öğütemiyecek. Rüzgarlı gün. 
lerde bu kanatların 'dönmesini ne 
güzel seyrediyordum. Onlar ne
şeli, neşeli dönerken içerideki bü
yük taşlar dönüyor, buğdaylar e
ziliyor, değirmenci seviniyordu. 
Acaba şimdi ne yapıyor?.,, 

Bir aralık ıdeğirmenci küçük 
kapısının önünde oturmuş rüzgar 
bekliyor.du ve kendi kendine bu. 
lutlara bakarak söyleniyordu: 

Değirmenim it gönnez, 
Tatlı rüzgar esmezse; 
Buğdayı hiç öğütmez, 
Yuvarlak tat dönmezıe; 

Yavuz bunları"duynuyor, fakat 
kenldi kendine değirmenciyi düşü. 
nüyordu. Bu aralık çamaşırcı 

komşuları seslenmeğe başladı. Bir 
taraftan şarkı söylüyor, diğer ta. 
raftan kar parçaları gibi beyaz ça
maşırları sıra sıra tellere asıyor-

----------~~--... - du. 

Türkiyede tütün üç bölgelde ya
pılır: 

1 - Doğu Karadeniz bölgesi, 
(Samsun, Bafra, Trabzon). 

2 - Batı Anadolu bölgesi (İz
mir, Bergama, Akhisar). 

3 - Marmara bölgesi (İzmit, 
Düzce, Hendek). 

Türk tütünlerinin dünyayı do. 
!aşan şöhreti içinde Nikotin denen 
ma•:ldenin az olması ve içilmesinin 
hafif ve kokulu olmasıdır. 

Dayısı küçük Feride sordu: 

- Küçük kardeşin konuşuyor 
mu? 

- Hayır.. Ama konuşmasına 

da lüzum yok. 

- Neden? .. 

- Bağırmaya başlayınca, an-
nem ona her şey veriyor lda on
dan .• 

TARiH DERSiNDE 

- Alp Arslan kimdir 

- Selçuk imparatorudur efen-
dim. 

- Peki ne yapmıştır? 

- İmparatorluk yapmıştır efen. 
dim. 

HESAP DERSiNDE 

- Elinde beş kuruş olsa, iki ku. 
ruş daha versem kaç kuruşun o. 
lur? 

- Ne bileyim?. Ver de ondan 
sonra söylerim. 

BiR CiNSTEN 
·- · ·- · --· ·--·· ··-· ·--··--· ·--· ·--· ·-· ·--· ·--· ·--· ·--· ·-· 
·--· ·-· --· ·--· ·--· ·--· ·--· ·-

En iyi tiltünleri Avrupa ve A. Öğretmen 'hesap dersinıde anla-
merika alır. Orta tütünler harman tıyordu: Resimde gördüğünüz şekil aile 

ve resim iş dersinde kolayca ya
pabileceğiniz bir örgü işidir. Bu 
resmi keserek işlemek istediğiniz 
bez üzerine yapıştırınız ve üzerin
de işlemeğe başlayınız. 

duğun;dan renkli işlemek, bilhassa 
çiçeklerin renklerine uygllll ola
nını seçmek daha güzel olur. 

yapılır. Karıştırılır. Memleket i. - Bir cinsten olmıyan şeyler 
çinde sarfolunur. toplanmaz. 
Komşu hükıimetlerle yapılan - Peki öğretmen, ya sütçüler Örgü olarak yapmak istemiyerı 

arkadaşlarınız bunu resim olarak 
.da sulu boya ile boyayarak kesip 
dosyalarına koyabilir. 

karşılaştırmalarda yine en üstün süte su katıp nasıl topluyorlar? 
tütün Türkiyede yetiştiği görü
lür. 

Tatlı rüzgar eıerse 
Bana kalmaz düıünce, 
Çama~ırlar kar gibi 
Kuruyacak tellerde. 
Nazlı rüzgar, şen rüzgar-, 
Seni bekler yapraklar. 

Yavuz bunları dinlerken rüzga
rın esmesine komşu kadınla bir. 

tikte dua ediyoı:ldu. Biraz sonra 
annesi kahvaltıya çağırdı. Fakat 
yemeği yer yemez Yavuzun ilk işi 

rüzgara bakmak olmuştu. Hemen 
bahçeye fırladı. Bahçelerinden de. 

niz görünüyordu. "Acaba yelken. 
li gemiler yürüyorlar mı? Eğer 

yelkenli gemiler yürüyorsa mut
lak rüzgar uçurtmasını da hava
landırırdı. Fakat yelkenli gemiler 
yürümüyoridu. 

Mavi denizin üstünde yelkenle

rini kapamışlar sakin, keiderli bek

liyorlardı. Bu aralık rüzgar gibi 
kuvvetli bir ses duydu: 

Heyamola neteli rüzıar, 
Hey;unol, beyamol, 
Heyamola mavi dalgalar, 
Heyamol, heyamol. 
Rüzgar bugün neıeli eue 
Heyamol, heyamol. 
Y etkenlerin göğıü yükıelae 
Heyamol, heyamoL 
Mavi dalgalar dansederken 
Güneı bize gökten gülerken 
Açılırdık biz pupa yelken, 
Heyamol, heyamoL 

Şüphesiz bunlar çiçek resmi ol-

• Çocuk bilmecemizde hediye alanlar 
~-ga."" :ıliUJ.CUl}J uııı::: ucuıyc AQ&ra-" ı-· ___ ... 'ııP_& :A.&Ull..-Ul.'J.... •J.ld.l..IU&& ... wl' 

nanların isimleri §Unlardlr: 163 Sulhi Göktaş, Uzunköprü Me 

Alda:-.a urdu maluller birliği riç merkez okulu sınıf dörtteıı 

başkanı Bay Enverin Oğlu Oğuz 150 Bedriye, Istanbul 3 üncü okul 
Şenber, İsparta ilkokulu dördün- üçüncü sınıfta Selami, İstanbul 

cü sınıftan 165 Mustafa Aras, is. kız ortadan Sabahat özdede, is
parta ilk okulundan 58 Celil Gür. tanbul erkek lisesinden Muharreıtl 
el, Mersin lnönü ilkokulunldan Süleymaniye orta okulun!dan Be· 
300 Niyazi, İpsala merkez okulun. dia Aşar, Süleymaniye ortadan 
dan 100 Mustafa Özbek, Süleyma- Seniha Şahin. 

Yavuz bu güzel şarkıyı kimin 

niye kız orta okulundan 188 Saba
hat, Süleymaniye orta okulun.dan 

M. Fahri Çakıcı, Ankara itfaiye 
meydanı Sosyal apartıman Şemsi 
Kahraman, Üsküdar İhsaniye nu
mara 78 M. özken, Usküıdar Ah. 
mediye Türbekapı Sadred. 
din öztunç, İnegöl Kasımcfen. 

söylediğini merak ediyordu. Fa. tu. Gemicilerin söylediği "Heya. 

kat çok geçmeden yelkenli gemi. mol., u biliyordu. 

terini denize indiren gemicileri "Heyamola, heyamola,, diye 
gördü. Gemiciler gitmek için ace. tekrar ederek kelimeleri hatırla. 

le ediyorlardı. Fakat büyük mavu- mağa çalıştı. 

nalarının makinesi yoktu. Bu ko

ca kayığı kürekle götürmek ide 

güçtü. Rüzgar bir esse büyük yel

kenleri şişirecek, kocaman gemi 

mavi dalgalar üstünde köpükleri 

yararak koşacaktı. 

Geminin kaptanı bulutlara ba. 

ktyor, rüzgarı şarkısı ile çağıra. 

Yavuz, elleri cebinde şarkı söy
lerken yüzünü yumuşak bir şey 

öpmüştü. Hemen bunun kim oldu
ğunu anlamak istedi. Başını çevi-

rir çevirmez şapkası sihirlenmiş 

gibi yürümeğe, yerlerde yuvarlan. 
mağa başlamıştı. Acaba bu kim. 
'ili?. 

Yukarı baktı, aşağı baktı, bütün 
rak arkadaşlarını 'kederlendirme. bahçeyi muayene etti. Kimse yok. 
meye çalışıyordu. tu, bu aralık babasının soba bo

rusuna taktığı rüzgar horozu ba
şını sallıyor, "Küçük Yavuz, rüz-

gar seninle şakalaşıyor. anladın 

mı ,, diyordu. 

Rüzgarın gelişini ilk anlayan 
bahçedeki ağaçlar olmuştu. He. 
men dallarını eğmeye, rüzgarı se. 
lamlamağa başlamışlar, minimini 
yapraklar havada raksederek yer. 
lere örtüler yapmışlardı. 

Tepeteki değirmenin kolları da 
artık ldönmeğe başlamıştı. O ka

- dar çabuk dönüyorldu ki, bir kola 

Yavuz bu şarkıyı çok sevmişti, bakan göz onun hareketini takip 
fakat bütün kelimelerini hatırla- edemiyecekti, şüphesiz büyük de
yamıyorclu. Hemen bu işin kolayı ğirmen taşları da artık dönüyor, 
aklına geldi, elelrini ceplerine sok. sarı buğdaylardan beyaz unu ele-

Yukarda isimleri yazılı okuyu. 
cularımızın hediyelerini almak 
üzere Yakıt Yurduna müracaat 
etmeleri lazımdır. 

lstanbulda olmıyan 
rımızın hediyeleri ide 
gönderilecektir. 

okuyucula
adres1erine 

yip ekmekçiye gönderiyoridu. 

Yavuz hemen denize baktı. Mi· 
nimini dalgacıklar yelken gemile· 
rini yalıyor, artık hareket zamanı 
diyorlardı. Demin şarkı söyliyerı 

gemiciler, beyaz yelkenlerini aç· 
mışlar, engine doğru uçmağa baş· 
lamışlardı. 

Artık rüzgarı bekliyenlerin 
hepsi neşelenmişti. Yavuzun u· 
çurtması, köşesinde kim bilir na· 
sıl sızlanıyor, bu güzel rüzgar.da 
onu havalandırmıyan sahibine da· 
rd:yoı:idu. Hemen yukarıya çıktı, 
kırmızı uçurtma köşede gUlümsi. 
yen yüziyle 'Gel dostum, tam za• 
manı,, diyor gibiydi. 

Biraz sonra damların, ağaçları!\ 
üzerinden süzülerek uçan uçurt• 
ma, ''işte, şimdi tam yerindeyi~• 
ben köşede oturamam,, diyor gı• 
biydi. Uçtu, uçtu. Artık bulutları 
kovalıyordu. 

Yavuz, elindeki ipi tutarken O' 

nun hafiflediğini hissetmişti, ya· 
ramaz uçurtma ipini terketmi§· 
göklere yükseliyor.du, Yavuz, orı\J 
evvela bir nokta gibi gördü, sonra 
nereye gittiğini göremedi. B~~ıı 
ancak onu koşturan rüzgar bılı· 

. y ··yl'' yordu. Fakat hıç avun so 
mi? .. 

' rı Anne Masallnrıotı3 
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Fenerbahçe 
İzmirdeki ikinci Da . 

ıı:ı.-a Beşi'1cta4 - Vefa %arşılaşmasında; iki ~ara/ kalelerinin geçlroiği birer tehliM 

Beşiktaş - Vefa berabere kaldılar 
maçı kay betli 

b .. 
Maçtan sonra bermutat kavga çıktı, seyirciler hakeme hücum ettiler, bıçak bile çekildi 

ilaç Un §ehrimizdeki milli küme 
''Yi 

1 
.Şeref Staldında 1500 kadar 

tcı ön·· d V f il B ·kt ~ltı un e e a e eşı aş 

11 ~arı arasında cereyan etti. 
:e t\ em Suphi Baturun idaresin. 
:it la tınlar sahaya çıktıkları va-h; §ekilde dizilmişlerdi : 
f~,11 .~ll<TAŞ: Mehmet Ali -
\hıtıe"' Taci - Hüseyin, Bedii, 
~d\' t - lbrahim, Şeref, Hakkı, 

an li . ve , ayati. 

i , ~ A:. Safa - Süleyman, Lut. 
ip, ~ ahıd, Hakkı, Şükrü - Ne
~l tthteşem, Sulhi, Gazi, Meh· 

\'an h 
ltıf akemleri: Şazi Tezcan ve 
0

1 
Bosut. 

'c bl'llna Beşiktaşm seri bir akını 
~ı. Ve bundan sonra si. 

4tletizm 

yah - beyazlılar nisbi bir ha1cimi
yet tesis ettiler. 

Dördüncü dakika.dan sonra o. 
yun yavaş yavaş Vefanın üstünlü
ğü altma girdi. Vefanın iki sıkı 

hücumu Beşiktaş müdafaasında 

kırıldı. Vefalılar tekrar hücumla
ra başlaldılar. 

V efanrn sağdan bir hücumunda 
Sulhiye geçen topu Sulhi sıkı biı 
şiltle Beşiktaş kalesine gön.derdi, 
fakat top Mehmet Alinin ellerinde 
kaldı. 

Devrenin 12 inci dakikasındaki 
bir Beşiktaş hücumunda Rıldvanın 
yakından çektiği şütü Safa elin. 
den kaçırdı. Fakat Vefa müdafi
leri bu topu "uzaklaştırmakta zor. 
luk çekmediler. 

1 Dün Robert kolej sahasında yapıldı 
liıı ~buı atletizm birincilikleri.! 100 - Nazmi, Neriman, Ve _ 
'·ka~eleri dün Bebekte Ame- dat, Cihat, İrfan. (11.2), 
ır. lı:oUeji sahasında. yapılmış. 200 - İrfan, Muzaffer, Füru_ 
~ zan, Raif (24). 

?!ışı~ aşağıdaki atletler kal - 400 - Cemal, Zara (55). 

Bir dakika sonra Vefalılar sol. 
dan hücuma geçtiler. Fakat Meh
met ofsayd. iki !dakika sonra Ve
falıları tekrar hücumda görüyo. 
ruz. Bu hücumların birinde Sulhi 
kaleciyle karşı karşıya 'kald.rysa 

da topu avuta attı. Biraz sonra da 
Muhteşemin güzel bir şütü kale 
direğini yalayarak avuta gitti, O
yun mütemadiyen Vefanın baskı. 
sı altında Jdevam ediyor. 

VEFANIN İLK GOLU 
Devrenin 23 üncü dakikasında 

soldan inkişaf eden bir Vefa hü. 
cumunda çekilen şilt kale direği· 
ne çarptı. Geri gelen topa Necip 
yetişerek Vefanın birinci golünü 
yaptı. Akabinde yapılan bir Beşik
taş akınında Hayatinin bir ortası. 
nr Şeref avuta atarak güzel bir 
fırsatı heba etti. 

Bir ldakika sonra yine bir Vefa 
akını görüyoruz. Bu akın Hüsnü 
tarafından top kornere atılarak 

çekilebildi. Çekilen kornerde top 
Mehmet :Alinin elinde kalıyor. 

VEFANIN tKiNCI GO:r,,tt 

Vefanın sağdan inkişaf eden bir 
hücumunda Necip topu Sulhiye 
geçir'di. Sulhi de yakından bir şilt
le Vefanın ikinci golünü kaydet. 
tirdi. Devrenin bundan sonraki 
kısmı Vefanın baskısı altın.da ve 
2 - O galibiyetle neticelendi. 

iKtNCt DEVRE 
Beşiktaşlrlar ikinci devreye ta. 

kımlarında ufak bir değişiklik ya
parak çıktılar. Ahmedi solaçığa, 
ibrahimi sol hafa almışlardı. 

Devre yine Vefanın nisbi haki
miyeti altında devam ediyor. Bir 
Beşiktaş akının.da Hayatinin u. 
zaktan bir şandeli avutla netice
lendi. 

Vefa sağdan soldan mütemadi. 
yen akın yapıyor. Ve Beşiktaş ka. 
lesine mütemaldi tehlikeler yaratı-
yordu. 

BEŞiKTAŞIN İLK GOLU 
7 inci da.kflı:ada Şerefin bir hü

cumunu hatalı bir şekilde kesen 
Vefalılar aleyhine bir penaltı ol
du. Hakkı penaltıyı kalenin sol 

kı aldığı pasla bir gol yaptıysa dal tayyare ile Ali Rıza Mehmet ve 
bircız evvel favul olduğundan gol Reşadı celbetmişti. 

sayılmadı. 15 inci dakikada Beşik_ Doğanspor, maçın yegane go. 
taşın soldan bir hücumunda çeki. lünü devrenin 18 inci dakikasında 
len §Üt Hakkının şarjine rağmen penaltıdan yaptı. Fenerden Muzaf. 
Safa tarafından yakalanldı. Vefa _ferin sebebiyet verdiği bu penaı .. 

(Devamı 9 uncuda) tıyı Doğanspordan Fuat gole çe• 
virdi. 

lzmirdeki maç 
İzmir, 14 (A.A.) - Bugün İz

mirde Fenerle Doğanspor arasın. 
da yapılan milli küme maçını sı

f rra karşı bir sayı ile Doğanspor 
ka za.nmıştır. 

Fener dünkü Ateşspor maçını 

zorlukla kazanmış olduğundan 

bugünkü maç için istanbuldan 

Ikinci devrede Fenerliler tama. 
men hakim oynadılar. Fakat evve
la Basri, onu takiben Sern.ih iki 
muhakkak golü kaçırdılar. Son da. 
kil:c:da da Naci beraberliği temin 
edebilecek bir fırsatı öldürdü. 

Bu maçtan evvel tlçokla İzmir. 
sporun arasında yapılan maçı 6-0 
Üçok kazanmıştır. 

~n:"okoıromen ~tYııreşDeır 

Kasım paşa 
lstanbul birincisi oldu 

zaviyesinden güzel bir şiltle gole İstanbul Grekoromen güreş bi-ı maniye klübü salonunda kalaba • 
Oyunun 28 inci dakikasında tahvil etti. 12 inci dakikada Hak- rinciliği müsabakaları dün Sülcy- Iık bir seyirci önünde ve büyük 
-------------------------------------- bir intizam içide yapıldı. Sabık ....... ~ ............ -- Güneşli güreşçiler için yapılan 

~ 800 - İbrahim, Cemal, Vladi. 1 mir, HUseyın, KA};]Tfi, Recep ,....,,._....,=;,~=e~~~-ö'P:.t•~~"-'--'111rF-"·"~-'rıofto•"'.,..-i-

Ha l k evleri <2fıio-Huseyin, !brahim, Cev-

.draz üzerine mezkılr klübe da -
1 ıl Hüseyin, Halil, Saim ve .Meh
r.ıet güreşlere girmemişlerdir. 

turnUVaSI det, tzak (4.24). 
~ 110 Manialı - Nazmi, Nejat, 

b\l~Ş!i Fatihi yendi Falgapulos, Vasfi, Yaver. 
·~ıl{ Gülle - İbrahim, Veli Bülent, 

~:ı,ı.1,.1_~.vı.e. ri turnuvasına dün de 
"'''I. Berif, Sa'J:ıhattin. 

~ttır:Ia.0Yundeki Barutgücü sa - Cirit_ Şerif, !Kemal, Varat. 
; ~'tıı . devam edildi. Matbuat (49) 

~ı11~ ıle Bakırköy tekaütleri Yüksek - Süreyya, Jerfi, Kal. 
llı.ler a Yapılan maça toplanan 
~\ıi ce kişi Şişli ve Fatih hal. fapuJos, Vladimir (1.80) 

<tras Uzun - Muzaffer, Çaroçlu, 
Ilı.la 1.aki ında olan maçı heye • Raif, Şahap (6.40). 

.\ıını t p etti. Sırık - Sudi, Vahit, Selim, 
e Ademin idaresinde iki , nlünir. 

~evamı 9 mıcuda) Üç adım - Namık, Süreyya. Jfatbuat takımı. Eal:ırl.ôylülcrle 'bir arada 

Galatasaray, Kasrmpaşa, Bey. 
koz, Beşiktaş ve Boğaziçi spor 
klüplerinin güreşçileri arasında 

yapılan müsabakalar sonunda; 
56 kiloda Beykozdan Vahdettin, 
61 kiloda Kasımpaşadan Meh . 
met, 66 kiloda ayni klüpten 1z -
zet, 72 kiloda Galatasaraydan 
Faik, 79 kiloda Kasımpaşadan 

Salamon, 87 kiloda Beşiktaşta.n 

Şevki, ağır sıklette de Beşiktaş. 
tan Samsunlu Ahmet birinci oL 
dular, Bu suretle 12 puvanla :Ka. 
sımpaşa klübü İstanbul birinci
liğini ~lmış oldu. !kinciliği de 
Beşiktaşlılar kazandılar. 

~aroşok 'ttak:amıaır ınkn 

~.~ra, ı. Spoi13rıŞIOı Kasııilp3ş3lf.Sporu yendi 
ıır1~1 K 
lle a , urtuluş- Beykoz Kurtuluş berabere kaldı 
tar~: 'l'erbfyesi l\IUdUrlUğU 
~ıllıJ an tertıp edilen karışık 
~ ar ar · a. cıu asındaki lllı: maçla-
'll.de,;: Dek az bir meraklı ö -

laksı 

kuvvetll olan rakipleri karşı -
srnda bir hayll didinmelerine 
rağmen mağlubiyetten kurtula 
madılar. 

b'ı ecıiıcı. nı stadyomunda de
lııt ı, Şazi Tezcanın hakemliği ile 
lsnı~açı Pera _ t. Spor karışı_ oyn!\nan bu maçın ilk devresi 
}\ aıtıııcta.., k p 1 mütE:vazin geçti ve yapılan kar-asıınp ,.ı an eralı ar· 
ltt Yantaşa - Gnlataspor muh- şılıklı akmlardan bir netice alı. 
~\.a"'Illn~· namadr. Nihayet clevrenin son 
'
1 ıla. 8 hşa • Galataspor lrnrr- dakikalarında Kasımpıışa - Ga
li a aya 

cı Cık • ancak dokuz ki- latagençler sağaçığı Sait, Pera-
"11cı 0~~hliutğı için tam kad- lr müdafilerin ileri oynama la -

llayan ve kendinden rmdan istifade ederek gUıınn 

ilk gollin ti attı Ye birinci kısım 
böylece bitti. 

(Devamı 9 uncuda) 

ikinci küme maç~arı 
İkinci küme klüplerinin kupa 

maçlarına dün Şeref stadında de
vam edildi. ilk müsabaka Kadı
köyspor - Bozkurt maçı idi. ilk 
devresi golsüz biten bu oyunun 
ikinci kısmında Kaldıköylüler ye. 
dikleri bir gole mukabil üç sayı 
çıkararak maçı 3 - 1 kazandılar. 

ikinci maçı Galatagençler ile 
Demirspor klüpleri yaptılar. Çok 
çetin geçen bu müsabakada De
mirsporlular 3 - 2 galip geldiler. 

Matbuat takımı 1 

Dünkü maçı kaybetti 
Meşhur Matbuat Takımı dü 

Bakırköyde yaptığı müsabakay. 
da kaybederek spor tarihine ikin
ci mağlubiyetini kaydetmiş oLdu. 

Barutgücü tarafından öğle zi. 
yafetine davet edilmiş olan gaze. 
teciler muayyen saatte kaptanları 
Ulvi ile Niyazi, Şazi ve Celal gibi 
en güzide dört oyuncusundan 
mahrum bir kadro ile şu şekilde. 
ki ka-drosiyle maça çıktı: 
Namık - Osman Münir, Ercü

ment - Adnan Akın, t'1urat, Ta
rık - Ali, Salah.attin, Sedat, Ah. 
met Adem, Ömer Besim. 

Bakırköylüler ise yakın zamana 
ka.dar klüplerinin birinci takımla. 
rında yer alan kuvvetli elemanlar
dan şöyle teşkil edilmişti: 

Ncjat - Muzaffer, lsmail -
Selim, Fahri, Mahmut - Hayri, 

(Devamı 9 uncuda) 

Milli Küme Puvan Cetveli 
Taılmn: ltlaç Galip Bera. ı1Iağ. Attığı Yediği Pm1an 

Ankaragücü 11 6 1 4 27 18 24 
Fener s 6 2 17 7 20 

~ 
Beşiktaş 8 4 1 3 20 10 17 

' 
... 

" Demirspor 7 4 1 2 15 10 16 
Vefa 8 3 1 4 21 17 15 
Doğan spor 8 3 1 4 l1 23 15 

" Ateş 9 1 1 7 6 23 12 -:---., ... , 
Galatasaray 6 3 3 9 12 11 -~---, .. 

• Vefanın sayılmıyan go?il. .. , 

Galatasaray 
Süleymaniyeden takviye ediler. 

gayrifedereler şampiyonu 

Şişliyi 2 - 1 yendi 
Süleymaniye kupası 

Maç'ara dün devam· edildi 
Süley:naniye stadında tertip 

edilen kupa maçlarına dün de de. 
vam edildi. !Ik maç Eyüp - AL 
tıok arasında idi. Eyüplüler gel. 
mediğinden Altıok hükmen galip 
addeilildi. 

İkinci müsabakada Sülcyma -

(Devamı 9 uncuda) 

Diin sabah Taksim stadyo • 
muııda Galatasaray kllibü bi • 
riııci takımı, gayri !edereler 
şampiyonu Şişlinin Stileymani • 
~·eden takviye edilmiş ekipiyle 
bir ckzersiz maçı yaptı ve sılu 
cereyan eden bu karşılaşmada 

2 - 1 snrıkırmızılıların galibiye
tiyle bitti. 

1ki binden fazla seyirci öntin
cle Tarılc özerenginin hakcmli

...... (/)evamı 9 ımcuda) 

Beşikt<t.ş U«ılesi &Un2lm ~ 



l 1.-.YAKIT 15 MAYIS 1939 ·' 

Danzig meselesi 
Japon milleti neden ruhunu değiştirmiyor,91 ___ H-ey-ec_a_nı-, Za-bıta-R;ma-nı:.:.~ 

Kılıç ~n.anesi ~ala I KURU~AFAL~RIN ESRARI 
de g f ş m e dl lnıibzceden Çevıren : H. MONIR 

• -3-~ --. ~ ,_.._ 2-2 -

İtalya, İngiltere ile deniz anlaş-

1 
-2a---~ 

Paris, H (A.A.) - Gazete tef.
1
FUhrerin Danzig meseelesindeki Medeniyet diyan Avrupadan sine hareket ederse derhal öaclü- Saat altı ıularmda prajm tele-lyapar. Acaba yerinde mi? 

masını feshedecekmiş 

siratJ: zorluklardan vahim sıkıntıları çok uzaklarda, Asyanrn en prk rülür iei. fonu çaldı. Cebon derhal yerin- ıuna bir telefon edeyim. 
Bu sabahki gaz.eteler Danzig göze almadan sıyrılmak için bir~kısmmda a.dalar üzerine kurulmuş Avrupada Röncaaııa dem yap- den fırladı ve telefonu eline aldı. • • • • • • • 

meselesi ve Almanyanm bir ple- tarzı hal bulmak istediğini his.Jolan Japonya 1868 senesindenberi nırken Japonyada da bir hareket Bir mUddet sonra arkadatma dön- Geceleyin saat dokm 
bisit hazırlamakta olduğu hak - setmektedirler. Bu mil.fahitler garp medeniyetine tamamen dön. görülmilJ ve kılıçların üzerine re. dU. Gözleri panl panl yanıyordu. ıılandah zengin amatör ta 
kındaki §ayialarla me§gul olu - bütün Alman tehditlerine rağ - mü1 ve çok ileri hamleler yaparak sim işlenmeğe batJanmıftı. Bu re. Arka:lqı Solo Smit sordu: ~ir Fin Lcyri'nin iki lritilik 
yorlar. men bugün Danzigde tezahürat- Avrupalılar ayarında bir medeni- simler umumiyetle altından itle- _Ne var? rea: Steyc Leyn tayyare 

Figaro gazetesinde Dormesson tan fazla bir -y olmıyacagın-ı yet göstermi•tir. nirdi da ha k t t-ı 1·mati 
,.... s · - Leroy telefon ediyor? nın n re e e .... ,, ı 

yazıyor: zannediyorlar. Garbın medeniyeti ile mlinaae- Tabii bu kılıçlar daima harpler. istikametinde uçuyordu. pUol 
HiUer tekniği, Danzi~ mesele- Ordre gazetesinde Viviers ya. batı ne olursa ~taun Japon milleti de delil, fakat ekseriyetle düello- - Leroy mu? dnde Solo Smit bulunuyor, 

sini artık cepheden yanı ~oğru - zıyor: hiç bir zaman ruhunu deği1tir. larda kullanılrrdı. Samurai her- - Evet. Bir tanare bulup bu. .ında Leroy .• 
dan doğruya yapılacak bır hare. Danzigde bir plebisit mi'! Her memiş ve daima harpçı, kuvvet- hangi bir kimse ile boyölçüpne.ı. lam yacaiını soruyor. Yarı yolla hafif bir yağrll ~t. 
ketle değil - ki bu harekete esa- halde Prag'da bir plebisit yapıl. ten gurur duyan ve merhametten den evvel 13pkasiyle ıillhınr An. - Tan-re mi? tutuldular. Daha timale doğru ı· 
sen İtalya da muarızdır- her va.. madan olamaz. Her ,ey aıra ile boılanmıyan bir millet olarak kal- bcr ile tüatülerdi.. Niçin mi? - Evet. Sen apor yarıılarrna .;ıkleri urada, bava biraz dah• il" 
:ırtaya ~~k Polonyaya yapılır. Bohemya ve Moravya a.. mıgtır. Çünkü mağlubun ıalip tarafın- ittirlk eden bir adam olduğun i :uldu. Yağmur ve bora içeri~ 
karşı Danzıgdekı galeya~ıı .~~ Al. halisinin reylerine müracaat et- Japonların ecdadı için yaptır- dan -derhal batı kesilir ve bu bat çin belki o sahada tanıdıkların .lerliyordu. Az sonra Leroy al~ 
manyadaki ~umt gergınlıgı ar. tiğiniz 7.&lllaD belki Danzig hal _ mıı oldukları en gizli, en kıymetli g~ibin ppkau için.:ie taıın rdı. 1 vardır. Şimdi ken.diıi de geliyor.• jaki karanlık uçurumunun iy- , 
tırmak suretile hali~ matuf bu. kının da reyine müracaa.t edebi. mabetleri "Shinto,. larda mihra- Anber kokuau kan kokusunu ber- Fakat bbim biran evvel bir tay. den bir avuç .9ık ıördü. Yiss• 
hınmaktadır. Bu k_abıl manevra - lirsiniz. o zamana kadar Leh ga. bın üzerinde bir ayna ile bir kı- taraf ettiği için dövüpezden ev- yare temin etmemizi iıtiyor. esnaia Solo Smit bapnı ark' 
lar k&l'lısmda . bır tek hareket ?.etelerinin haklı olarak tavsif et. lıç bulunduğu görül Ur. Bu ayna vel tütsü yapmak &det olmuıtu. Solo Smit tanP:lık bir plo'tun ia Jöndürerek motor gürültüı~~ 
tarzı mllmkUndür: Bek tarafm - tikleri gibi plebisit komediyanı- yalnızca kocasının aksi olması Muzafferiyet cihetinden zengin mini haykırarak: ırdından olanca kuvvetiyle ~-
d~ teklif edilen normal usul ha. za seyirci bulmanız ihtimali yok. icabeden kadını, kılıç da mükem.. olmalarına rağmen Samurailer da- _ Bunu yapa yapsa Fin Leyrl rarak: 
nemde, mevcut nizamı bozmak tur. mel bir erkeği, harpçı bir Sama- ima fakir kalmıflar:lır. SilihJarı _ Burası değil! diyordu. tstt" 
için bir taraflı olarak doğrudan Berlin, 14 (A.A.) - Sabah rai'yi temsil etmektedir. yeıine servetleri idi. Netekim a. ıon biraz daha ilerdedir! .. .11 

doğruya veya bilv~ her. türlU matbuatı bugün Musaolini tara - tki bin seneden fazla bir zaman- sırlarca Japonyada serseri fÖvaL G e n e ra [ Leroy bir aralık eğilerek ~ 
tefebbOa harbe tahrik mahiyette fmdan Torinoda söylenecek olan danbcri asil Japon milleti bu kılıç yeler hazan haydut, ha.zan da 1 3:nit'in önünı:leki saate baktı· 
teılkki edilmelidir ve öyle dete. nutkun· mUhı'm bir h4~1- + .... kı'l ananesine sadakat göstermektedir. D k' t kli d d la d 
lıı.1.1..ı edil._~:- .UIOC ~ monu~laı~ır. ıe n e o !'P ur· M etaksas 
a&a.& ~wı:· edeceğini bildiriyor. Her güa rcdyoıunun baı~da dün- s ..., = gueteainden: Börsen Çaytung· ''Mussolini yayı dinliyen, otomobilde seyahat Şövalyeler yollarc!a daima yal-

1-1 _ _,_r ~~ti kabul etmiye_ cevap verecektir' Ingı. 'Uz taarruz eden, borsada hava oyunu oyna- nız oldukları halde kılıçlarının • b• 
1 ce~wı bıldirmi§ bulunuyorlar. · b d • . 1 1 · Motekaıt za ıt ere Fransa t-..:1 paktlan dostluk paktını ilga et_ yan u me enı ınsan arın ev erın- üzerinde ıu kelimeler yazılıdır: 

ve Ml6"tere de Polonya • . d. de daima bir kılıç ve üzerine bcı "Biz iki asil ıeyyahu .. ,, · tkinci 
ya mtimberet edeceklerini giz - mektedır.,, ıyor. kere markası yazılmıı olan beyaz ıeyah da harp i!ihı Hachiman- fahri başkan oldu 
Jememi§le~. Bp vaziyette Al • Dö~fn Algemanye ~~ung ga. bir 'imono bulunur. Çinde harbe. dır. 
manlara Ate§le oynamayınız,, 7.et.eaı Roma muhabın, Duçe - den tank mitralyöz kullanan Ja. Son devirlerin en mCfbur ve Atina, 14 (A.A.) - Atina a -
veyahut da bir Leh gazetesinin nin hareket noktam olarak oto • ' abı'tarun' h·-- h•psı'nd• 
.. Ied"ği gib" "Boh M . d Jeti pon .ı ın ....... n '" '" son Samurai'i muhakkak ki Port· janaı bildiriyor: 

soy daı da 1ıeb=-' emya ve deo. rbı.ter ~v ki er blokunun artık çok eski iddatlarında bulunduğu Arthur galibi General Noei'dir. Başvekil Metaksas, Yunanista_ 
ravya p uut yapınız,, • ır emnva olmaamı ele ala.bi - 'b' b" r kıl dı J 'll · h h d ... gı ı ıre ıç var r. apon mı etı arpçı ve mer a. na yaptığı mUhim hizmetler en 
meövrkten bqka'bird eeTayb~ıl~kb~· 1leceğin1Beyazıı· yıoral. Görilntnüşe. ~kı. Bu mukad~ea hatta esrarlı kı- met kelimesini kabul etmiyen bir dolayı kendisini fahri başkan ilin 

guetesın e ws nı ın. ırsa, r ın, t yanın gılız - 1ı 1 lm la bü ilk bi ·ıı · 
dir ve diyor ki: İtalyan paktını feshedeceğini ü.. ç a~n y~~ı a rı Y r ıır mı ettır. eden mütekait zabitler birliğinin 

Be 11 d ki b n ... ı.:tl 't t kted' oldugu gıbı aynı zamanda da mu- MUKADDES KILIÇ NASIL konaeyini kabul ederek bir nu • r n e ya ancı m~ er mı e me ır. . 1 .1 k'J 
------------------------- az.zam merasım ere vesı e teı ı YAPILIR tuk söylemiıtir. 

On biri üç ıeçiyordu. 
On biri üç geçiyor öyle mi?:;. 

ti"mek istedikleri tiren on 
S' - ,, 

~eyrek geçe kalkacaktı. TaJll 
manında yetiteceklerdi 1 

Netekim, u aonra demir)'O:. 
rı gözüktü. Solo alçalmıttı· 1#1 
Lizere mü temadi yen halkalar ~ 
yor ve çizişinde biraz daha 
lıyordu. 

Projektörün ıJıiı toprağı Y~ 
ken ıdört adam göze çarptı. sa-;, 
rı yukan çevrilmİ§, hayretiııd I 
dor.a'kalmıt bareketıiz dört a~ 

Leroy bunlan c6rünce bC'I'. 
candan Solo Smit'e hay~ 
başladı. Motor ıürültüsü arasd' D b 

• d B 1 1 eder. Yalntzca bazı sanatkarlar, Mukaddes kılıcın yapılması ha. Bqvekil nutkunda ezcUmle de-

Q r 1 o e e u gar ar kiki bir dini merasime tabidir. miştir ki: 
Sana tkir mukaddes demiri tut· ~MJıMMf•ltf4•lf!lllM~1"'!'~~r~~hnlrr,''"'aTYQifa 

1 • • J d • • • • J • • Je t'-Jn~olal'lnle~u~k~ıl~ı~rl~a~rı~n~~~rot!! .. :~ ~ •·~,... ~ ~- larm en milhimlerinden biri de ' or u. lşte 0 

na S 1 O U ru m U Ş r . . . :r. kanh. Bundan sonra u.--ta ,ı~ u& 'iiiemteket silahlı kuvvetlerinin Fakat tlört adam birdenliitf ~ 
ıkı taralı öa 'ieaer 'Ve J:hr iletler çırafı ecdatlanrun mihrabı anUn- . . . . . noktadan kayboldular. Ta~ 
fimdiye kadar hiç bir Avrupalının -· 1' bl 1 tensikı ve mıllete askeri kabılı - niyor iniyo~u. Sonra tekeri 

Sofya, 14 (A.A.) - Bulgar A.( 9 ~yuta evvelden ha.ıırlanan k f d d'W' iki ayn çelikten de eıılerek çalııma.a~amaı- yetlerinin iadesidir. Bu vazifeyi ıerl" 
janıı bildiriyor: bir listede islmleri yuıb 22 Bul- eı e eme ıgı dan evvel Allaha dua ederler. A- başaracağımdan ve bu suretle yere değerek, sıçrayarak i 

9 Mayısta Dobrice'deki Belit.ıa 1 car tev'i.if oclilmit ve kendilerine yapılmaktSlır. lellde bir atet de demir taYına P- bu memleketin ve 4 ağustos ese- meğe baıtadı. _j.JA; 
köyü sakinlerinden 22 Bulgar metni okuttunılımıl:lan bir beyan.. Kılıca evveli bir lı:ere ıu veril- tirilmek il.zere 1dru kınmnsı 0 • rini sUratle karşılıyarak Yuna. Lcroy projektöril yana ~~ 
katlcı:tilmi,tir. BUkreıten muhte- name imza ettirilmittir. mekte, sonra kUller, kokulara ba· luncaya kadar ~.ıdınhr. nlstanı medeni vadfeaine layık Bir çayırın ortaııtndı bulunutGI" 

zı neıbatların Usareleri ile örtül. B mUtcaki mU.takbel kılıç lard•. tlerde bir ıose, ıonra ::a ~ 
Jif ajanslar tarafından gönderilen Bu 25 Bulıar ıeceyi dizlerine mektedir. Bundan ıonra yer.iden .. ..un~ . k p ü k bir hale getirmek için bUtUn fe. miryolu 1cliyordu. Şosenin usr 
telgraflarda bu Bulgarların casus- kadar su içinde bir mahzende oe.'kızdır lan kı'-ç, Samuaı''nı'n kendı' oraun n'ne on~~ ve ç çıra daUthklara muvafakat etmiş O- .. .-. 

• u Japon cenılverlerının kahraman 1 1 • 1 · • d 1 • rinde ı.ı:r kapalı otomobil ıö•ıY 
luk veya ıerirlik maksadiyle Bul. çirmitlerdir. bı'r'-- damla karı tırdı- . . . : an sa.un erının ay ın anacagm_ 
gari<standan gelen komiteciler ol- kanından .. ~ç '· Irk destanlarını aöyliyerek demın dan emin olunuz.,, çarptı. Ve birkaç adam otoıno 
duğu bildirilme\tte ise de hakikat 10 Mayısta 25 BuJıar elleri bai- iı suya ıkıncı defa ıokulmikta- döverler .. Çelife au vermek ame- doğru koımaktaydılar. 
b b kadtr· 1 lı olduğu halde mitrelyö.ıle mü- dır. liyenin en mühim lamudır. Her Bir Fransız gazete- Leroy aüratle belindeki 'laf" 

amR aı ad.ak" ·~ f b l'k cehhez kuvvetli bir jandarma mu-1 Bundan ıonra kılıç büyük me. uıta auya karııtırdıtı maddeler ları çıkardı. Solo f.:nit de dı~ 
omany ı .... n ıe er er ı . .. . d' • • 1 

... Belı"tza k'" .. d 60 hafazası altında Inceköy ormanla- rasımle ıovalyeye venlmekte ır. ile demiri ıuya aokma tekli ve .ıa- CISI yaz yor: 1tlam11tı. Birdenbiıe elbisel 
esnasınJa oyun en • . • b' 
kadar Bulgar, Bulgar topraklarına rına aevkedilmit ve yoUa jandar.IB.u sılihın çaldırılması veya .~r ma:unı büyü"k bir ur olarak aak. F k , t"k demirler üzerine temasından 
., . tm' t•rd"r Bunu .. • malardan biri uzaklaşarak bir elldüşmana kaptırılması kadar bu- lar ran oya IS 1 raz olan bir gürülta ile tiren ge!Jl'f" 
ı tıca e ış .. ı . n uzerıne ı . . . . 1 • 
b 1 

, ları kız kard• 1 • ailih atmııtır. Bu katlı.am işareti yüıc şcrefsızlık tasavvur o una. tik sudan sonra çelik kül ve ğc başladı. 

kıunlaarı: r.darı 'karakolun .. ş e~.t~•e üzerine mitralyözler i§lemeğe ba1-,maz .. Bu takdirJe 9övalyenin ha. bazı n~bat üsareleri ile ört[itür. verılmemeıı- .. Leroy ve Solo otomobile doP 
z rı Jan arma a go u. . . . . . . . d ~ . .. .. · · ~..il. 

rillerek' kendilerine menfur bir ıe- lamıı ve 25 kışıden ancak ilç kışı ra - kırı yapması lazım ır. Çeliği işlemek bırkaç gunluk ıı~r. . , koıtular. Tabancaları elerindcyr 
kilde t~cavüzde bulunulmuıtur. lkurtulabilmittir ki, bunlar da ya-ı 1868 sene.,ine kadar hiç de me- Çelik her gün t::neleri &ittikçe ın. Parıs, H (A.A.) - 1' rnukc.. Fakat otomobil ile aralannda 

. - k k"" i ralı ve bitkin bir halde crmanda deniyete iuııret olmıyan Tanesbi· celen tatlarda bilenir.. 1 tuafıadan istenen lıtlkruz me- cal. ıekiz dokuz metre kaim !ti 15 Nısanaa 100 as er oye g - ..-
w :i iki gece lı:aldiktan sonra Bulgaris- rigi uıulü Japonların karalı:teris- Kılır tamamen hazırlandıktan seteılne temas eden de Kerillif derek aynı harekette ve yagmaı a s 

b 1 tana ceçebilmitlerdir. tik bir idetleri idi Muharip lalrcı sonra sanatkar bunu bir insan ka· Epoque gazetesinde diyor ki: 
u J,;ımuıtur. · 
7 Mayısta tnceköy ormanların- Bu vakanın hikaye& hudut hal. ~ktığı ilk .gece, tenha bir yere f~sında de~~k i~nlanna ma: Totaliter devletlerle mUna _ 

da Rw:>m:my:l jandarmalan aynı kını dehtet içmde bırakmış ve gızlenerek ılk ıeçen yolcunun ka.. '.~k o!madı.gı ıçın ~ır ~n demetıııebetıerlni tamamen kesmedlğ 
köyde:l ı ir Bulgarı kurıunla öL Bulgar efkirrumumiyesinde derin f~.sını hava!a uçurup kılıcını tec- uzerınd.~ ılk tecrube~ yapar.. takdirde ispanyaya bir santim 
dürmütleröir. 1 bir heyecan uyandırmııtır. rube ederdı. Tecrube muvaffakıyetle ncıtce- bile vermemek Jtzımdır. lapan 

B•: Adet yerine getirilmediği lendiği takdiıi::le Samurai'nin kılı- yanın hali hazırdaki bUtUn eko· 

T il k 1 • ı · ani tak.diıide Samurai mahkum edilir, cı hazırlanınıı demektir. Bunun nomlsi Almanya ile taka• Uzerı ur • ıngı iZ aşması yani evine kapablara'lc bet ay şerefini muhafaza artılı: ıavalyeye ne dayanmaktadır. lapanyanın 
müddetle d tanya çıkanlmu ve aittir. Yokla bu zafmı hayatiyle eline döviz ıeçtlii zaman bu ta 

Lonc!rı, 14 (A.A.) - Pazar 
gazeteleri tnıOiz - Türk anla1-
111asından dolayı müttehiden mem.. 
nuniyet göstermekte ve Tarkiye. 
nin taarruza kartı mukavemetteki 
hayati ehemmiyetini bilhassa kay
detmektedirler. 

bir ittifak mUatesna olmak il.zere, her hanıi bir kimse ile tcmaa ve öder. kaı aiıtemi nihayet bulacak vı 
her türlü Sovyet teklifi Londrıda konuşmaaı sureti katiycde mene- Japonlann kılıç ananeleri, bu. Japanyolların eline seçecek 0 
tn büyült ıempati ile karplana- 1 dilirdi. Eğer her han.el bir kimse gün medeni bir bal almalarına lan döTlzlerl Almanlar alacak. 
caktır. buna mani olmak isterac veya ak. rafmen elln bakidir. 

Ingiltere Moskova ile bir anlat
maya varmak arzusundadır ve bu 
anla1ma yapılabildiği takdirde Mo. Suriye kabinesi istifa etti 

Obs•rver gazetesin:le Garvin lotof ve Potemkin muhakkak au-

diyor ki: rette Londraya davet edilecektir. Yu··ksek komı·ser Fransız 

lar.dır. Buna binaen, Franko7a 
bugUnkU T&1t1ette para vermek 
yalnız bize en vahim endl,eler 
veren bir memleketi takvlyf' 
etmek delll, aynı zamanda Al
man harp hazinesine yabancı 

Emniyet meseleıinde mutlak 
Bu gazeteye göre. anlqmayı • • ~ döviz nrmek otur. 

mütekabillik esas· üzerine Sovyet k f [ h -
teşrikımeaaisini temin etmemek müteakip Sovyetler Birliği?e bir 1 U V Ve er l n l ll e 7 Ş ege ra g• ============= 
derme olur. askeri heyet ıönderilecektır. vu,turmak huıusundaki teab • 

ıneili.ı hükumetinin de Pariı 

ve Moakova gibi bu hakikati tes
lim et~iğini zannediyoruz. 

Z:>rluklar, aklıselim sayesinde 
yenilmelidir. 

Sunday Ti ... es diyor ki: 
Avnıp"yı i!ci ld~"'l j"k kampa 

ayıracak Ye lneiltere ile Porte'Jd.ı. 
ispanya w Polonya defilse bQe 
Yugoıtavya arasındaki münaae. 
betlere tesir edebilecek olan kati 

Budape,te, 14 (A.A.) - Yarı men kalacağını söyledi htıdUne aadık bulunduğunu aöy 
resmi Pester Llyd gazetesi, tngi- lemlt ve fakat memleketln mtı-
liz _ Türk anlapnaaının totali. Beyrut, H (A.A. ) - Suriye Reisicumhur, Fransız !evka. dafaasını temin l<:in Franıız 
ter devletlerinin bu anlqmaya at- Başvekili Lukhari, Fransız !ev. IA.de komiserinin Şama mu va -1 kunetlerinln Surtyede kalma -
fettikleri mahiyeti yani bir çem- 1 kaUı de komiseri Puaux'un ge • salatı na ,.e bazı tasrih atta bu -ı lan IUsumunu ehemml7eile 
berleme mahiyetini hakikaten ha. çenlerde Fransanın Suriye ıl - ·lunmasına lntlzaren kabinenin kaycletmlttlr. 
iz oldutunu iddia etmektedir. Bu- yaseti hakkında yaptıf!;ı beyanr lt başında kalmasını rica et - Suriye makamatı Tlllyet !da-
na binaen bu ıuete. anlqmanın trn Suriye hUkClmetinln prog • miştlr. relerinin rejimi ve dahili aaa:rl· 
Avrupa emniyet " benım• hi- lramına uymadığını söyllyerek Fevkallde komiser Puaux, tin Franaıı orduıu tarafından 
dün olmaktan ıuK oldulu lwıaa. 1 Relılcumhura kabinenin istila., Franerz hUk6metinln dOlt Yeltemlnt huıuılarında taTllhat 
tlndedlr, ımı Yermlttlr. müttefik Suriyeyi lıtlkllllne ka beklemektedir. 

kaçanlar tarafından bir t 
ıesi iptildi. 

Leroy derhal mul:abele etti. 
lo Smit de arkasından ... Bir 
;.,,:r daha ... 

Kaçan adamlardan biri ıcııdİ'. 
leyip yuvarlan:h. ötekisi, bit 
adım kendiliğinden ilerliyerek 
ren yolunun kenanndaki tel6 
lerin üzerine ylkıhp kaldı. U 
cibil çayınn ortasında dona 
Bir yere kımıi:lamamı9, elerinl 
'ları kalclırmı1tı. 

Dördüncü adam telörgüdeıl 
çerek tiren yoluna çılı:tı. 

Tiren ıittikçe yalda11yordll· 
komotifin bacasından çıkan 
cımlar bir 9ehab ıibi uzay 
Bir aralık tiren yoluna çık•ll 
1a!t1, tlyyarenin projektörüı' 
uzar.an ıııklar uas na girdi. 
roy bu esn.,.ja onu enikonu 
biliyord ı. Bu ada-nın l!ap"Jcatl 
pnda yoktu. Fakat çıplak bat' 
rilnliyordu. 

Leroy bir ıaniye içinde bd 
ve bu heyeti tanıdı. Bu adalll 
sincton•da kaybolmut para 
mm iade eden adamdı. V• 
me•sulan tetkik ettifinl s31 
delilwıh ... 

Olndo! .. Dtmek 1ı:i tiren. 
1raat~ilerinin bap bu idi. 

(DetHıntt .,-



15 MAYIS 1939 

• , Muıtakalar arasında 

o.nkü Milli Küme maçında Bisiklet yarışı Hunri Garanın gözü 
şıktaşla Vefa berabere kaldılar Birin~~~i:~;:iden 

1 ar~:ık~~~k~~ ~~~~: ~g:ıg;!e~ _h_i_r __ d_a __ v_a __ y_a __ s_ .. _e_i_J_e_p __ o ___ l_d __ u_ 

pfe Mösyö Orslnl sert bir hare· 
ketle Madam Valteri itmiş ve 
bu vaziyeti haber alan Henry 
Garat da Krupleye bazı ağır 

sözler söylemişti.. 

nrrctmiş, yaluızca yırtıJııı.9 uJ.ı. 

smokinine mukabil 8000 frant 
tazminat almış ve bir gözUnUı 
de yurulmuş olduğunu görmüş· 
tU .. 

Böylece iki sene geçti.. Hen· 
ry Garat, bu hAdlseden ıonra 

görUşUnUn gittikçe bozulduğu -
nu farkederek hayrete dUştli. 

Fakat ailesinde ırsi olan miyo· 
pun nihayet kendinde de başla· 
mış olduğu vehmine kapıldı ... 
Fakat bfr gUn nişan almak Uze· 
re sllAhı omuzlayıp bir gözUnll 
l.ap;ıttığı zaman, Orsini"nln ka
sasına hedef olan sağ gözünün 
görmediğini anladı .. 

Henry Garat Avrupa ve Ame· 

rikanın en meşhur doktorları 

tarafından muayene olundu ve 

gözlerinin tedavisi imkAnsız gö· 
rUldU. 

sakatlanmış olduğunu nasıl Is· 
bat .. edebileceğini sormuş ve 
Henry Garatm neşeli ve fazla 
hareketll bir delikanlı olduğu· 

na göre 1935 senesi ağustos a· 
yından sonra birçok kereler da· 
yak yemiş olmasının da m Um· 
kUn olduğuna işaret ederek mu 
ekklllnln hl<: bir ıurette bu sa· 
katlıktan mesul olamıyacağmı 

14lrmJfil,{. 

VAKiT Kitabevi 
Dün ve yarın tercüme külliyatı 

21 - 30 Kitaplık tlçllncll teri 

Numara 

21 Hükllmdar millet 
22 Yeni ilmi zihniyet 
23 Mevcudu kalmadı 
24 OlaUn iktısadl iflerl 
25 Cumhuriyet 

26 Tercümenia relll 
21 Deiififler 
28 Laokon 

Kanat 

50 
75 

60 
50 

100 
'15 
30 

29 Kapitalizm buhranı 
30 Slambo 

\ 

125 

61~ 

Bu serinin fiatı 6.15 kuruştur. 
Hepsini alanlara 'O 20 Uıkonto 

yapılır. Kalao 4.92 kul'UfUD 1.D2 
kuruşu peşin alınarak mUtebaki· 
si ayda birer lira ödenmek üzere 
Uç taksite bağlanır. 
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İtalgan1.n Akdenizde/,i vaziyetine bir bakış 

ursunda 
Köycülük o u köyde geıi 

tiler tertip ediyor 
limaııından istfadc cdilemiyecek, 
bı.ına mukabil 1<'1 ansa nakliyatı. 
nı Oran ve Set vasJtasile temin 
c{locclttir. 

Fra.nsaıun Garbi Akdeniweki 
faaliyet sahaşı çok mükemmel 
bir şekilde tahkim edilmi.' olan 
Cebelüttarık, Oran, Mc~.e.1-Ke • 
bir mınt~ıası çl-ıcaktı.r. 

A.tlantik yo'uyla mül)fl.,!3Cbat 
temini biraz müşkül olacaktır. 

Çünkü Frnnsa ile Fe.s aro mdaki 
bu 11.mn m~safcd~ h~paoya ~hil. 
krine yerlc.1co düşman d<"nJZlL 
tı gemileri biiyiik tahribat ya. a~ 
bilece)<ler-0.ir. Fakat antant dev. 
Jetleri şimnH Afrika ve Faeta mıı· 
~ızam blı' müdafaa ve tnarrw, 
nnntakası vücudc gctirmel~tedir. 
ler. Bu v<Wyetlerc göre coğrafi 
,.nıiyetlcyinin mahkum ctfği !. 

_l-;ıni-:ı, (Hususi) - Vilnyeti. 1 tütün dikimine ba~lanmıştı!·~ 
ın.z fJalkevi he.r alımda verimli V AL1 VEKlLi KöYLf; 
~alışmalarına devam etmektedir. GEZDİ 

t"'lyadan Akdeniz Uıcrindeki id • Ba§kan Azmi önakın Eve karşı 
<i::ılanndan vazges:mcsi kendi bütün gençliği ısınd rmış ve Evin 
ç;ıenfnati kabı olarak bekleoir.. her kolunu faal bir hale koyınuş. 

GünUn siyas!, coğrafi ve asK'eri vurabilir. Sardenyo., Sicilya ve 1 tur. Haftanın tatil günlerinde köy-

mevzularım büyük bir dikkatle Pantella.rin adalarile Hint yolıı m:m::Ms::ce:::.ra. k:a:lı:::T::~a·::,=:=l~:-h.::::::::s:ıwran::y:::f:::a::c:l:aı::::r:::I:::::::~··· lere geziler ıtertip edilerek köylü-
tctJcik eden Fransız milli mUda. üzerinde çok sık linınn ağızlarına ,.. lerle sıkı temaslar yapılmakta ve 
fı;ıa nıccmuası, son nüahasmdn maliktirler .. Bu noktalar deniz _ köylü yurttaşlanmız her alanda 
Avrupadaki gerginlik merkezle - altı gemileri, torpil atıcı cihaz . m:Ulll.:"m:::m:::::::ı:n::.. .. ·ı:~:::::ı:-:!!~-..: irşat ve tenvir edilmekledir. 
rinden biri olan Akdeniz hakkın. lar ve tayyare ıgibi seri harp va. 

1255 
d b k J Geçenlerde Evin köycülük ko-

da ehemmiyetli bir yazı yazarak, sıtalannın kullanılacaklan :yer. e za ıta Va a arı !unun (Çerkez Tt:vfikiye) 'köyüne 
bilhassa Garbi Akdenizde siyasi, !erdir. l • d yaptığı gezi çok iyi geçmiştir. Bu 
askeri ve 1ktısndi bakımlardan SJ>ezia, Mnddelcna, Caglinri ar l s l n l n e l n e g~ziye iştirak eaenlerin adedi yet. 
çarpı&an menfaatlerin nasıl bir şimal • garp veya garba doğru, mış kadar vardı. 
ölçüye tabi olduklarını göster - Sardenya, Sicilya zaviyesi cenup k l Köyde yaptığım incelemede e. 

mektedir: veya eenubu garbiye doğru düş. oı ııunca o n pa-ca gitmen kursundan gesen yıl me. 
Bugün Akdeniz ve bilhassa man yollarile, üslerine tecavüze. 3 . "Jf zun olan 1brahim Hfimidin çalış-

garp kısmı kadar tetkike §ayan decek vaziyettedirler. masr nazarı dikaktimi çekti. Oku-
bir mevzu olamaz.. Son siyasi Sonra ltalya Sardeny,a. - Si . Yazan : Reşat Ehrem ıa uğradltXl. Yavrular yeknesak ve 
gerginliklerin, başlamasile iki mu. cilya. hududu sayesinde donan, • HJcrl 1225; Y cıılccrllcriıı ls.1 ıara yalvarmak sure lirle kadı· temiz giyinmişlerdi. Gazel bir ta· 
a.nzpartidevletleriburada-Tu. ,masınm Tirenyen denizi ile Yu. tanbulu cco!t ~eşit tccavUz.1cri, ıu kurtarmnlc istediler. llnıoal· lim ve terbiye idairesinde çalıştık. 
nus ve LibyahuduUarmda- ka.. ,nan denizi arasındaki harekatı. azgın ve tnşkın lıarcketlerlyle ınr ısrar edince )ıalk birdenbire lan için çok iyi yetişiyorlar. 
ra kuvvetlerini ve C.Cbelütta.rık- nm emniyet sırrını g"""!''"'ti ede. k k d kl A ........... ·nsıp nvur u rı vılla"'d"" 'f1'r"' 1

• :ı u Kursu 
tan Maltnyn. kadar uz.aynu kı :bilir. ~--Y----.. ır. nun 11zerine hamallar dn sirnha 
sım.da. da deniz !kuvvetlerini tek- Yarımadaya 2i0 ve 140 mil 1stanbulda hemen her glin davrandılar. Halkevi keman kursu verimli 
sif ettiler. mesafelerde bulunan c~('l'liarı· ve lbi ı ı 1 1 bt 11 • d" ·-o r c nayct ş en yor, r a entn K-endileri gibi 5pstz gUrUlhu n- çalışmalarına devam etmekte ır. 

Bir harp başladığı takdirde Trapani düşman hava hücumla. iirzına, namusuna tecavllz edllf· dan. baldm çıplal.:larclan bir· Talebeler bir mctod dahilinde ça. 
burası, hnrp vasıtalarını ve za. - rmı tam zamanında donanmaya 1 - · · · ı k pror. yen çer-1 ocngının korkunç kaç kişi dalın sahneye girdi. lıştırılmakta ve gıttılc:çe ıler eme • 
ruri ekonomik ihtiyaçları temin bildirebilir .. Ne hakiki bir hava n(lına sığınmış caniler, mllteca· Balıkpaz:ırı esnafı, mutat fcryn- tedirler. 23 Nisan 5ocuk ha!tasın-
edecek deniz yollarım elde etmek Ussü ve bomba yuvası olan MnL '\"izler, ekseriya eczasız kalıyor- dı bastı: da halkevi salonunda bir konser 
için eiddetli bir döviİ.;.".e sahne o. ta, ne .Bizcrta ne de Tulon bu me. tardı. KnhvehnnelC'r Ye hamam- - :MUsllirunn yolr mu!!... verilmiş ve büyük takdir kazanıl· 
lacaktır. 1 ziyete malik değildir!er. 

b h l 
lar birer batnkhane olmuştu. Bu sefer halk dn, eline ne gc· mı§tır. 

l~"l.Sa ic.in mevzuu a so an T h d b'" .::k 
'!\ • Se 

0 
Ce . aarruz u.susun a uy11 n . Irz ehli hnt:unlarla çocuklar so· ~erse, taş, sopa Ye kepenk sırığı Gön::lerdiğim fotoğrafın en ö-

nfarsılyn, t, ran, zayır ve vantn ·ı sah" l lt 1 ~ . . . k ı J ara ıp o an a ya cog • .kağa çıkamazlardı. Esnaf en· ile hamailnra hUcum etti. Ha - nünde duran küçük yavru Ergun 
Tunus yoll_ar_ıle, ınsan, yıyece ' ı rafi vazi'-•eti dolayısı·ıe tehlikeve ,__ b h d tta k 11 ı ., ., nındnıı 'c malındnn emin tlrğil. malları knı;:ırttı ve kadını kur- Saydam altı yaşmda olduğu hal. 
mau.cme gı ı u u ·u anı a - zd. B"" t.ün "t 1 l" 

k h t .. 1
.. 'ht' s· 1~ maru ur. u ıı. ayan ıman. di. Bir taraftan da Rusra ile tardı. de fevkalade bir kabiliyet ve isti. 

ca er ur u ı ıyacını ıma ı 1 d'" d - h ta 
Af "k ezd t · • d ' an uşmanm ewz ve ava · cenk oluyordu. Fakat mesele buruda bitme· dat göstermektedir. Yavruldan ati 

rı n ve merk en emın e e. ' kt p ı k k 
bilmektir. ~~nda açfı :·ır.dar a .. s~ a~ı Sadrazam ordu ile beraber tli. J:ahkpa7.arı esnafı He Mısır için büyük muvaffakiyetler ümit 

Halbuki İtalya için_ Afrika. .~va a~t ~- ev a a e guze go - numellndc, cephede itli. tstnn· çarşısı csnnfı toıllnndılar. Bıçnk olunuyor. 
da, Cezayir -veya 'l'unusa karşı runme e ır. bulun idaresi kaymakam Os- ıcemilder1ne dayanmıştı; sesler 
bir tmı.rruz merkezi olan Libya İtalyan donanmasından balı - mnıı Ilaşanın elinde itli. yültselıncğe başladı: Bereketli Yağmurlar 
kısmı hariç olmak ıüz.ere _ yal- sederken: ''ltalyan donanması lşte böyle hlr nazik zamnndn - Hu ne dcmekUr! Birtakım 1 Havalar son güne kadar pek 
mz Avrupadald kısmın yaşama. çizmesi içine hap~olunmuştur. bu. ikaymakam Osman pnşnnın zev- hamal makuleleri fiCri şerifin kurak gitmiştir. Ekilmiş mahsu. 
sı için deniz çok daha elzemdir. radan çıkabilmek için de şarki cesi de bir çengi icarı He gayet hiUıfın'..l fahişelerle nleııen reza· lü_n bazıları kur1!mak tehlikesine 

Filhakika. İtalya iktısadi var _ ve garbi Akdcnizde kendisini hır. ımmlmt dost olmu~, gccelert, Jet \'C lıabruıet ct.,lnlr, hallcm dahi dü~müştür. Son yağan yağ
hldarını arttırmak için sarfetti. palayacak donanmalarln. çarpma Dabıfiliden saz Ye nekaı·c ses. mallarına. \'C eşyasına taarruz murlar bu tehlikeyi izale etmiş ve 
ği şayanı takdir gayret sayesin - sı Hizımdır, coğrafi vaz"yet lto.L feriyle cilnbUş gUrUtUleri etraf· ye hiyanet etsinler verilen omrl yeni bir hayat bahşetmiştir. Yağ
de linyit istihsalatmı (380000) yan donanmasını merkezi İtalya.. tan işitiliyordu. Osman paşa. dlnlcmcınıek yetişmiyormuş gi· mura elin şiddetle ihtiyag vardır. 
tondan 1220000 tona., kömürü 330 ya hapsetmiştir . ., demek doğru karısını çok severdi. Onun elin· bl evvelce 20 paraya kaldırdık· Yağan yağmurlar üzerine hemen 
bin tondan, 875000 tona, demiri olur. de oyııncnk balina gelmlş lulı. lan vükü ')imdi uc kuruş \•eril· 
525000 tondan 1110000 tona, pi. Diğer taraftan vaziyet rakip· bık bJr adamdı. diği halde kanaat etmesinler! tm te~ini için lklnci l\Jnhıııut 
riti 732000 tondan 955000 tona lcri için çok daha elverişlidir. Mu Her turlU iffet ve nnmus ka- Sonra C'°'11i isH'ımm evltıt ... 0 {ışn- şiddetlı bir ferman kaleme al· 
çıkartmıştır. Bu rakamlar 933-38 hakkak ki Tulon -Berre - Scnt )'ıtlnrıııdan uznk yaşayan bir line tnarruv. ile herkesin knnı dırttr. Du rermanm teksir edi
seneleri zarfındaki ltalyanın ik. Rcfael, Ajaccio - Aspcrto ve çengiyi Dabıl\liden uzaklaştcra· I pahnsr ulan ırzmı pc.yimnl etsin· len uilshaları lslaubulun her 
tısncli inkişafını gösteremktcdir. Bizerta da Spezia'ya kadar açık cal\. yerde zeYccslnln ısı·arı ilo • ıer. Gi~zlorlmlz ön tinde her gUn scmUııo dağıtılarak mahalle i· 

Fakat bütün bunlara rağmen 
İtalya coğrafi vaziyeti dolayısilc 
ithalfitmın % 70 ini teşkil eden 
et, yağ, kömür, petrol, kauçuk, 
demir, bakır, kalay, gibi madde. 
leri Cebclüttarık ve Süveyş yol. 
laritc temine mecburdur. 

Balkanlar Uzeriııde gayri meş. 
ru menfaatler aramasına ve Ka. 
radenire doğru yayılma arzusu -
na rağmen, İtalya bura.da da 
mihverin kuvvetli menfaati ile 
karşılaşacak ve bu muazzam yi. 
yici, ona müşkül bir ziyafetin an. 
cak artıklarını bırakacaktır. 

1talyamn iktısadi hayatı deni. 
ze müteveccihtir. Mösyö l\1usso. 
!ini bunu müte:ı.ddit kereler ilan 
ct.mi5ti. Nitekim ltalyanm deniz 
hnrp ve ticaret filosunun gayet 
seri bir .şekilde tckamillU bu se. 
beple meşru bir hak değil midir? 

Sonrn İtalya hususile Fransa 
"'e 1nglltcr için çok sert olacak 
ilk darbelerini de deniz yoluyla 

hedeftirler. Fakat buradaki de. 1 1 11 ı t cengi karıya emlflk ve alrnr a· clink.ı'"UC ıcrimizln Ye padişah marn arı Ye ınn ı tome er ara. 
niz kuvvetleri mahpus kn.lmnğa r d h tk k d t bllğ lıyor, irat tanzim cdiyorclu. reayasını!J 1rz ehli kadınlarını ııı an a n o ·un u, e ~ c· 
mecbur değildirler. Bilakis açı • Bu hnl ııihnyet pad:ş~hın ku· rn ox.uııarmı cebren ye kasten dildi. H::ı.lkın ayaklanması, "i c-
lnrak Akdcnizin iki ucuna, şark. "' ı ı Inğma kndnr gitti. 11•1nci Mnh· hanl:ıra ve r.d::ı.larn sokuyorlar. n 1:crileri bir mUddct için sn· 
ta Portsait ve HayCaya, garpta 
Cebelüttarık ve .Mers.eL'Kebir'e mut Osman paşayı Lfmniye, kn- Kişiln.ırzı gittll{tcn sonra yaşa· dil dl. Hemen o gtln hnmallo.r-
kndar yayılmağa, bo§lukları ka- rısını nursaya sU,r.clU. ~n-;I ka· m:lrı ne rn.zım! Bizim Ucretll dan beş on kişi tutulup idame· 
patmağa ve Habc.sistan ve Lih. rı da idnın o1undu. bi:mntJ-l\rlnrımtz olau 1p. dildi. Bir kısmı da .,·HAyetlerlne 
ya yollarını gerek İtalyayı ablu. Osman ımşa se'\ gill karısrn ın siz hamnl makulclerl cşltL 1: açtılar. 
kayo. almağa muktedirdir. Cebe. hasretine dayanamadı. Bir mUd :ra niçin cezalandırılmasın! Fakat. bu siikCınet de çok sUr· 
lüttarıkı, Cagliari'den 720 mil, det sonra alı:lın1 oynattı. GeH· JD,.;naf ve tUccar vesalr çnrşıJ medl. Bırka(; ı;Un sonra fstan
Orani'de 480 mil ayırdığı için en boluya getirildi ve orndn öl- ve ııaznr halkı nıUşavercye lıaş- bulrla başka bir vaka. halin ge· 
mlikemmcl ve en iyi tc~hiz edil. dl!. \ayıp i~lel"inrlcn lmlahalıl( bir ne heyecana veı,fü: 
miş tayyarelerin tesir sahnsm • 1225 yılının RebiUlcn·ei ayı· heyeti Dnbıallyc gön<lenliler veJ Oski:du.r.clnki bUyUk hamamı, 
dan da hariçtedir. nın on birinci gUnll tstantıulda bir protesto ılnyndılar: 1 hnmamcı Hafız ndınr.ln bir f\.• 

Son harbin zayiatı ile yapılan Ilalıkpazarındn hirlrnç hamal - l - H<:>r gUrı bir tlirlU rez::ılct duın işletiyordu. Bir gUn dört 
mukayese ne olursa olsun yine ld hnmnlla.r da yeniçeri ornğııı::ı yapılıy"l~·. Yeni<:cri tnyfcı.şı, iç·:tano zorha hamama gclnolt hn
Malta, Birertn, Asprctto, Ajac • lrnyıtlı idi - bir ırz ehil kndmı ]erinde olnn şakileri :7.apt Ye ter mnmcı İ-Iafızdnn tehdit ile parn 
cio'ya denizaltı ve tayyare gibi tutup cclırf'n ''C k:-stcn belc6r o· bıro e~ lf'.,i;ıler, yol•sn bundan lrnparmak lstd<'llcr. Hnfız fer· 
hafif fnknt tesirli silahlar koyu. du1arrna ~ötllrr.ıck istediler. j sonra biz o nrnlrnlclcrl hemen yndı bastı: 
lacak ve Malta İtalyanın Libya Knı:Iın feryada lıuşladı. Ch•o.r- 'c<'ı.di cliıulzle Jrntlcylcriz! 1 - ümmeti Muhammet yok 
ve Arnavutluk ile yapacağı mü. ela bulunnn esnaf m·rn:mranın Dediler ve yavnş yavas diik· 1 nın?:. DUnkU glln ferman okun· 
na.sebat ic::in muazz::ım bir tehlike frcr.ntlnckn f \'kaJfule mUtecs. lc:\n ,.e ın"tbY.c-nleriıı(' sill'ıh ve,du. Bu nü hnlclfr! ! ... 
olacaktır. alr ol;1ulnr. YC"nlçC1ril<'rln şnrln· C'Cphnnt' yı(;vıa "'n b:ı lndılnr. Ahnll. sopıı, b:ılta, knv.mn, c· 

Bir harp vukuundn Marsilya elen de lwrkarnk evHlA hamal• Bunun liz<'ı1nc, zapt 'c rap· liue ne geçerse kn\•rıynrnk bU· 

İlbay vekili Refik Moyııı 
çen gün Horoz k6ye gidere~ 
da tetkiklerde bulunmuştur~, 
Refik halka kwdisini şeV"' 

ve herkesin müracaatini 
bir şekilde kolaylaştırmıştı!· 

k d 1 • . t• 
yımızın ya ın a asa etının 
edileceği ümit edilmektedir· 

ADLiYE SARAYI Bt.t-1.4 
1HALE EDlLDt 

Yeni yapılacak adliye sar; 
birinci kısmı 39 bin lciisıır 
müteahhide ihale edilmiştir· 
nın inşasına başlanmıştır. 

Adanada Spor Ba.yt' 
na hazırltk 

1 

Adana, (Hususi) - 19 ~ ~ 
gençlik ve spor bayramı İÇ111 

rimizde hazırlıklara başlal'l~ 
d~ ,.,,. • """- Jl 

Atat lirkün büyük ve Jf'~'f. rJ 
hatırasını ta.zir: gibi yepY' 
mahiyet alan bu bayranun il 
nekinden daha sok canlı "'' 1 
olması isin çalışılmaktadJr.rtl b 

Evvelisi tün vali ve pıı 

kanımız Ali Rıza Cevik'irı t>S 
lığında ve parti bi~as.md~ b~ 
lantı yapılmış, toplantıya 1ı 
güzide bayanlarımız lda işt~!~ 
miştir. Konuşmalar neticesıtl 
mayısta bir <le gardenparti 
mesi kararlastmlmış ve bıl 
eğlencesinin ~ güzelliğini, ıJ ~ 
geçmesini temin için muhtc 
miteler ayrılmıştır. Gard ti' t 
Atatürk parkında verilece1' t 

, \ 

Yer de "'gisti rme işt 
• 'I b 

Adana, (Hu6usi) - l> ·c 
dahilinde yapılan yer değ~, 
muamelelcrinı:le nüfus te~1'~ ~ 
süratle muamele görmesı t 
tliklere yer değiştirme ınııı 
nin muhakkak işaret eldilıl'l' 
zumu Vekaletten nüfus teŞ 
na bildirilmi~tir. 

yUll hamama koştu. zortı• 
1 

dan lkl.:;i hemen orada. ıııd Y 
dli. Diğer ikisi .Atpazıırı 
ne knçınağa başladılar ,•e 
iOir lıostaıııı girerek tU(c1' 
banca 1le mUdafanya başı94 
Zorblnrdan biri de bostıtll 
fek ile vurulup öldllrt!Idli· 
dtlm:UsUnU de diri yakatı 
ÜskUdar kulluğuna tcsliıı' 
ter. Sonra, ölUlerln ny31'

1 

ip takıp hakaretlerle tcşll 
tiler. Sürüklediler, lskcl~ 
danınıı götllrUı:ı sair cŞ~ · 
1 !Jret olsun diye bıraktılı'I! 

Dlri tutulan zorbaya ge 
redif;! yumruk ve tc'lonedc 
müddet yarı ölU dcrecedj 
hık r.nUnde yattl. Sonrll 

bu 1 t:ırafına geclrllerc~ '\ 
pısına göturllldl\, ahırd" 
lnrak idam olundu. 

GeLe 1225 yılı ıcınde• 1 
m•"•dnnında blr zenci <'at' 

• • 1 
tı aylık gebe olnn hanıınıtl 
ne öldürdü. Tophan<' ci< 
diğer bir zenci cnrlye dl' 
ımm öldUrdtl. H<:>r lld1:>i (1 

mak suretiyle idam cdlld 



Elektrik mühendisi aranıyor. 
Devlet Demiryolları Umum Müdürlüğünden: 

Devlet Demiryollan Cer servisinin elektrik şubelerini müs. 
takilen idare edecek mühendise fötiyaç vardır. Taliplerin asker. 
lik vazifelerini bitirmiş olmaları şarttır. İhtisas ve kabiliyeti im. 

Yazan : ·ıBRAH. M HOY. t~han n.etic~sind~ ~ğenilenl:re 208 ı~ı:_ııya ~adar aylık verilecek-
1 1 tır. Talıplerın hüsnuhal ve dıploma kagıtlanle en geç 8. 6. 939 ta. C ANBAzLAR kralı Sruıryd bu gibi heyecanlı sahnelere kıı. -1 rihine kadar An.karada cer dairesine tahriri müracaat ctmele. 

lin hastaneden taburcu cdi - nıksamış olan kurt canbazlar, 1 ri ilan olunur. (3184) 
ot ee, parka gitti. Bir sıraya hevesliler alkışlamaya ve bravo!. -----------------------
" llrdu. Gii"'"•lenerek istikbalini Bravo! .. di,·e varkuvvtclerilc ı..A. 
"~Un -- J ~ likbaı dU. Kolay değildi, hani.. İs· ğırmaya başladılar. 
1~,. l pek karanlıktı. Bunu pek Sarayd en meşhur, "Ölüm sıç. 

1 llılıyol"., biliyordu. rayısı,. numarasını en sona sak· 
ltfau. dördüncU düşüşil idi. Her lamıştı. Birden vUcudunu gerdi, 
~ tliııde ya kilçUk bir yara be. boşluğa kendisini fırlattı ve 10 
~eYahut da. oldukça ağır bir metre aşağıda bulunan ağa dilş
tı.ı e ile kurtulmuştu. Su des - tU. VUcudu at.eş gibi yanıyordu. 
~ 8U Yolunda kırılırdı. Ehem - Aldırmadı. Doğruldu. Yere indi. 
1\ eu yoktu. Bu, nrmut gibi ye- Gayet terbiyeli bir jestle eğilerek 
dj,lııvarıanışlarm manası ne i . konuştu: 
teh:· Ce\'abmı pek kolaylıkla ve· -·• Pek muhterem meslekda.ş
~lrdi: Bütün bunlar ihtiyarlık lanm, baylar, bayanlar .. Alkışla. 
lttjllUUuk .• Yani bitkinlikten i - rınız }:>enim cesaret ve hünerimi 

geliyordu. beğendiğinizi gösterir. ifade e • 
~~Yd daima iyi yaşamıştı. der. En küçük bir talisiilik, ne 
t$ "urup harman savurmuştu. bileyim. Beynimdeki hüceyreler-
1~ lııde §Öyle bir parçacık "kUf - den birinde veya damarlarnnda 
~ıııı.~'· olmıyan bir canbazm hali vukua gelebilecek en ehemmiyet-

~ ~dı. Beş sene daha çalışıp siz bir hareket, veyahut bir kaza 
c~ kazanabilse, Lunaparkta neticesinde gülebilirim .. Nitekim 
l:ı- ltıağaza. kiralaya.bilir, veya de, §U anda ağa düşüşüm de bunu 
dJ.~ndurmacı dükkanı açabilir. isbat ediyor. 
' Ylelikle de tanrının günti a· Binaenaleyh izininizle arıede -
~bacağımı kırmıyaynn, avur- yim ki pek muhterem· meslek -
~ 11 patlatmıyayım.. diye te - da§larım, bu f elAket, günün bi -
~Çetsinde kalmazdı. İşte o za. rinde sizin de başınıza gelebilir. ·· 

ı ftı. Ölllm. acı, ızt.Jrap korkusu Mesela provalarda veya oyun ge- ~ 
"11.ll nedir bilmiyecekti. celerinde hazan ağ bile fayda ver. ---------------------------
~Ottırduğu sıra, birden bayatı - mez, insanı ölüme sürükler. 
~ dönüm noktasını teşkil eden "Ani gülebilmek sırrına erişe· 
~ ::sı1e §eklini aldı. Ayağa kalk bilmiş olsaydık, biz canbazlar 
~. ~l>kasrnı alnına doğru çekti. dünyanın en mesut insanları sayı 
~haya doğru ağır ve dü§lln - Jacaktık. Fakat hiç de öyle de -

Tükr Hava Kurumu 

~ ldunlarla yürüdü. ğil.. Kötürüm kalmak ve felce, 
ı.;~Un ne olcaksa olacak, ve türlü türlü hastalıklara uğramak 'k• . k •d 11 H . d d 
,.~bar H bizim baş yazımızdır. Sonumuz 1 ıncı eşı e: azı ran 939 a ır. ' ~Uıo~~~~::1~:;!~uh:; böyle biter. Peki, bayanlar, bay-ı Büyük ikramiye: 45 bin liradır ... 

Büyük Piyangosu 
, ~._bir haldeydi. Dnmarlarmdaki lar vaziyetimizi diir.eltecek çare. Bundan baıka: 15 bin, 12 bin, 10 bin liralık ik
~rrı coşkun aktığını hissteti. ler yo~ m~d~ de~siniz? Ben var· ramiyelerlc (20 bin ve 10 bin) liralık i!ci nd~t 

11, "h~ kasabaya gelip de bir mey dır, dıye ıddıa edıyoru.m. Ve boş mükaf t d 
" ~~ zamnnlnrmızdıı. Königsterasse'de "' a var ır ••• 

11 - VAKI1 15 MA YJS 1939 

Vapurların haftalık hareket tarifesi 
15 Mayıstan 2~ Mayısa kadar muhtelif hatlara ltalkacak vapur. 

Jann isimleri, knllnı gün ve saatleri ve knlkac.aklan nhtımlar. 

Karadeniz hattına - Salı 12 de (Ege), Perşembe 12 de (Cum
huriyet), Pazar 16 da (Aksu). Galata nhtımından. 

Bartın hattına-Salı 18 Çe (Antalya), Cumartesi 18 .de (Ulgen) . 
Sirkeci nhtımınıdan. 

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

Mudanya hattına - Her gün 8.45 de (Marakaz) sistemi vapur. 
]ardan biri, Cumartesi ayrıca 13.30 da ve Pazar 20 de 
(Trak). Galata rıhtmıından. 

Bandınna hattına - Pazartesi, Çarşamba ve Cuma 8. 1 S de 
(Trak). Ayrıca Çarşamba 20 ide (Olgcn), Cumartesi 1 
20 de (Antalya). Tophane rıhtımından. 

Karabiga hatbna - Salı ve Cuma 19 da (Bursa). Tophane nh. 
tımından. 

lmroz hattma - Pazar saat 9 da (Tayyar) . ".11ophanc rıhtımın
dan. 

Ayvalık hattma - Çarşamba 15 de (Saadet), Cumartesi 15 de 
(Bartrn). Sirkeci nhtımından. 

lzmir sür'at hattına - Pazar 11 !de (Ankara). Galata rıhtımından 
Mersin hattma - Salı 10 da (Çanak'kalc), Cuma 10 da (Etrüsk). 

Sirkeci rıhtımından. 
NOT: 

Vapur seferleri hakkında her ttlrlll malOmat &§ağıda telefon numo 
ralan yazılJ Accntalardan 6/!'rcnlllr. 

Karaköy Acenteliği Knrnköy. KöprUbaşı 4%862 
Galata Acenteliği Galata, Deniz Ticareti Md. 

b1rın8I al tmda 40138 
Sirkeci Acrntellğt - Sirkeci, Yolcu Salonu 

Şehir hatları vapurları kahve ocakları 
1 Haziran 1939 dan itibaren bir sene müddetle açık arttırma ile ~ 

kiraya verilecektir. Arttırma 18151939 saat 14 te Denizbank Ka- 1 
mara Servisinde yapılacaktır. (1500) liralık teminat lazundrr. Şart. 
!arı öğrenmek için hergün meıKOr servise müracaat edilebilir . 

.............. l!!mm!lllL"l511 ........ -

1 
],.,,: ~girerek bir masayn yer. y · t rt' t b' b'l 
~'<?'ta 

0 
e::ıki azmi, kudreti kal _ 22 numaradaki evime gelirseniz, . .enı e . ıp en ır 1 et alar ak iştirak etmeyi ihmal etmeyi· Muhammen bedeli 30400 lira olan dökme boru ve teferrüa-

1. G tel size iddiamı isbata azınm.... nız. Sız de pıyangonun mesut ve bahtiyarlan arasına. girmiş o. tı 26--6-939 pazartesi gUnU saat 11 de kapalı zarf usulU ile An-
ııi 'llltaı:_ e'\.-uedi. Pel esti. Ve da.- SlllofiC!a Ulunan uton can - ~-----~~~~~-~~~~ı e! \.... 'Cll' çifUeştikçe, daha fazla b karada idıı~ binnamda eatm nlınncnktır. Bu i~c girmek istiyen. 

~l1lıldığmı, artık eskisi gibi ta· azlar kırmızı perdenin arkasın - lerin (2280) liralık muvakkat teminat ile kanunun tayin ettiği 

1
U 1 ?lnıadığını hissetti. Düşün _ da kaybolan Sarayd'm ardından -------------- ---------- vesikalan ve teklimlerini ayni gün saat 10 a kadar komisyon re. 
~ dilşUndü. Gözleri §&rap kade. şaşkın §aşkın baka kaldılar. Jt~~@.~~-~~m~~~·· • isliğine vermeleri lazımdır. Şartnameler (152) kuruşa Ankara ' 'e 

~~e, ~lleri biribirine kenetli he- K Ö?\~Gs.;:SSE'de 22 nu. m -o s M A. N Ll~B· --A· N K- A-. s' .. •l I ..... ·.r Haydarpaşa veznelerinde satılmaktadır. (3189) 
. d: lll' Yaptı; ve sular kararırken s JW: 
if ~ Saz. d "zl . d 1 maralı evin önUnde öyle ' 1 '( ~ ay go erın en yaş ara - TORK ANONiM ŞiRKETi 1

• 1 
aıca knrarmı \'erdi. bir kalabalık toplanmıştı ki, polis l t'E Levaz. ım Amirlig"' i Satınaf ma Komisyonundan 

tJ seyri eferi tanzim hu usunda e· :Ji..p TESiS TARIHl 186'1 _ 
*** peyce gUç\Uk ~ekti. Sııtayd'm söy ~ Sı~ıüftrı' ,,, Tiirki~ Cümlıuriı..,ri Ue mun.1/.:iı mulı.a111'ltrıamtsı 

~ RTESI gUnü 'König can • !ediği sözlere bine bir katılarak 2292 Num""'' I0/6119JJ tari'hlı l. Jrıun'" t;ısdık tdılmış'ır 
~ b 1146' 1933 rarihlı 2435 NumarJ/t Rr~mı (iauıe J 

ıı ~ azhanesine giderek, can· kasabaya yayılmış, ahali de me-
1 ı r1t hünerleri için imtihan e- rak ederek canbazın evinin önU-

tıi ~-a ltıekte olan heveslilerin arası· nü doldurmuştu. ~ 
~ ttııç ltatıldı. Kendisinden daha Sarayd'ın can.bazlara oynadı _ 

Sermayesi: t0.000.000 inglliz Lirası 

ifttlyat •~cesı: • ı .260.000 lnglllz Lirası 

~l · canbazlann oyunlarını sey. ğı oyun neydi? Kurt canbu., bir 
~~· Canbazlann ayaklarına , sigorta kumpanyası ile uyuşmuş· 
~elerine bir esir tüccarı gibi tu. Her canbazhane kurulan semt 

'' ba~rn duymaz bir kayıtsızlıkla te, bu ölUm sıçrayışı oyununu 
· ~ rnüdürden gözlerini ayır- tekrar ~erek ağrı dUştUklen son-
1 l • \'e niyeti de katile.5ti. ra, diğer canbaz.ları sigortaya 
<' ~e:,,P. merdivene tırmanırken, yazdırmağa teş\·ik eden mahut 

ft dı kendisine o gün birinci de- nutkunu söylüyor, her avına mu-
ef 0latak: kabil de epeyce komisyon alıyor. 

taı; Aptallığın Iüzümu yok. ap · du. Öyle ki aradan bir iki sene ı 
tıı~ ın lüzumu yok!.. diye mı • geçmemitşi ki, Sarayd birçok si· 
~~ ll~ı. Sonra, hünerlerini gös - gorta kompanyalan tarafından 

D' ı~ge b3.3ladı. Öyle heyecanlı, ayartılmak istenilen usta bir can-
6 ~ltıt 1n. soluğunu kesen oyunlar bazlar simsarı olm~tu. 
~disini seyreden ve lbrahim Hoyi 

~ ~k e~ki ve yeni şampiyonlarm bu!undugu yer 

körler cemiyeti 
lşıktan mahrum olan körler 

Türkiyenin başlıca Şehirlerinde j 

l'ARIS. MARSILVA ve NIS'de 
l ONORA ve- MANÇESTER'de _ • 

MISIR, KJBRIS. VUNANISTAN. IRAN. IRAK, rltlSTIN 
.. -. Ml\VERAVI ERDÜN"de 

Merkez vtı Şubeleri 

\'UOOSlAVVA. RUMANVA. YUNANiSTAN, SURIVE. tOBNAN 
\oe HATAV"da 

f"ilyalleri ve bütun ·Dünyada Acenta ve Muhabirleri vardır 

Her nevi Banka Mu:ımelelcri yapar 

HtSabı car. ve mcvc'uJI hesapları kü~.ld ı , 
Tıcari lcredılrr \'r \•rsaı J,.:ı krrdılrr J.. u~;ı~ı 
Turk•vr ve Ecnt'bı mcmlckcılcr iızcrınc kr$idc senedaı ıskonl0$ı.ı.. 
Borsa emırlerı. 

Esham ve ıah111laı. altın ve rmıaa üzt'rınc aval\$ ı 
Senedaı ıahsilaıı Ci! saire. 

~n vü~ck emniyrl şullarını haiz kiraı) 
Kasalar Srrvisi v.::ırdır. 

ili 
~n 
i 
1 
m P'iyasanın en müsait şartlarİ{e ( kumbaral; vef~. 1 kumbaram) '""'"' h.,.1'1m """" 

. ~·....:· 

l{·· nasıl çahşıyor kiltUphane körlerin hep bir ara· tan kurtararak bir sanat sahibi 
e ~rler de, açık gözler gibi her daktilo şampiyonudur. Birçok a-

1 
da kendi metodları üzerine yazıl- etmektir. Varılan neticeler §aya

Elektrik tesisatı için bakır tel ve sair malzeme satın alına

caktır. Pazarlıkla eksiltmesi 16 Mayıs 939 salı günü saat 14,30 da 
Tophanede amirlik satınalma Ko. da yapılacaktır. Keşif bedeli 
99,6 lira kati teminatı 149 lira 40 .kuruştur. Keşfi Ko. da görüle. 
bilir. Taliplerin elektrik mağaza sahibi olduklarına veya elektrik 
malzemesi işile iştigal ettiklerine dair komisyona vesika ibrazı 
mP.cburidir. İsteklilerin belli saatte Ko. na gelmeleri. (670) (3355) 

* * * 
Elektrik tesisatı için elektrik direği ve malzeme satın almL 

caktll'. Pazarlıkla eksiltmesi 16 Mayıs 939 salı günü saat 14,45 de 
Tophanede ftmirlik satın alma :Ifo. da yapılacaktır. Keşif bedeli 
996 lira kati teminatı 149 lira 40 kuruştur. Keşfi Ko. da görillebi. 
lir. Taliplerin elektrik mağaza sahibi olduklarına veya elektrik 
işile i§tigal ettiklerine dair vesika ibrazı mecburidir. İsteklilerin 
belli eaatte Ko. na gelmeleri. (671) (3356) 

\ Harici Askeri Kıtaatı Salınalma Komisyonu ilAnları 1 

Muğla garnizonu için 85000 kilo ve Mila.s, Küllük garnizon
ları için 75000 kilo ki ceman 160.000 kilo sığır eti kapalı zarfla 
eksiltmeye konulmuştur. !haleleri 28-5-939 pazartesi günü sa. 
at 15 de yapılacaktır. Muğla garnizonuna ait olanın tutarı il.9550 
lira -ilk teminatı 1467 liradır. Milfıs, Küllük garnizonlarına ait o
lanın tutan 17250 lira ilk teminatı 1294 liradır. Teklif mektup • 
lan ihale saatinden, bir saat evvel verilmelidir. Şartnameleri Muğ. 
lada Ko. da görülebilir. Kanuni vesaiki haiz olanların Muğlada 
AB. Sa. Al. Ko. na müracaatları. (998) (3300) 

belllc ~ışrnışlardır. 1\tuhtelif se · çık gözlülerin de iı;;;tirak ettiği bir I mış kitaplarla meşgul olmalarını nı teşekkürdilr. 
~illı.8 r. e gözlerini kaybeden bazı müsnb:ı.kada hepsinden süratli I temin eder. Körlerin bedbinliğini Demektedir.. Filhakika :moo Diyarbakır Kolordu 9 . cu şubede askeri binalar işinde çalış-
. c .... l 1~lrı k r . 1ayatlarını knz:uımak yazarak şampiyonluk namını ha- bir dereceye k<ldar giderme!• için kör mütercim, son çıkan roman- tırılmak üzere bir yüksek mühendis veya yüksek mimar alına _ 
hap endılcrine bir meslek inti- ketmiştir. onların mümkün mertebe bir a - !arın kendileri için Braille meto. caktır. Aylık ücreti olarak mühendise 25~ ve mimara 200 lira ve. 
ita 0~lrnckte ve bunda muvaffak Mösyö Lccogne körlere ait rada bulunması icap ettiğini ile. dile tabolunan hususi formalarını rilecektir. lsteklilerin 1 Temmuz 939 tarih ve 161 No. lu ordu c. 

1'ratnaktadırlar. harflerle verilen yazıları büyük riye süren körler cemiyeti reisi azami sekiz gün içinde tercüme 1 mimamesile neşredilmiş olan 551 sayılr talimatta yazılı şeraiti 
~llı.i:y nsada körleri koruyan bir bir süratle teksir etmektedir. 1 Mösyö Jeny, ışıktan mahrum o · etmektedir. Hiç bir mtiellif ve biç • haiz olmaları şarttır. Talip olanların her cins vesika, diploma ve 
ltorı~ret \·a~ır. Burada bir kısım Bu körler oemiyelinde daha bir lan bu insanlara birer meslek sa· bir kitapçı da ışıktan mahrum o- 1 bonservislerinin musaddak suretlerini fotoğraflı dilekçelerile ila. 
d er 1)1~~: olmak için hususi çok §aIDpiyonlar da vardır. Fran.1 bibi olmaları ve yalnızlıktan kur- lan bu insanları dava etmemek- nr yapan .komisyon veya bulundukları mahallin askerlik şubeleri 
i'e hı gorurler, ellerinin tema· ı sızlann meşhur boksörleri Plad • tulmaları için her ~ekilde yardım tedir. j va.srtasile nihayet 1-&-939 gününe kadar Divarbakır As. Sa-

ırtıtrıe ~l~larm adale, damar ve ner de cemiyete dahildir. Son za- ' edildiğini bildirmekte ve: Birçok eski ve yeni §ampiyon • tınalma komisyonuna mUracaatları. (991) (3221) 
~ir ltı rının yerlerini öğrenirler. manlarda masör olmak U1,ere hu· - l{örlere lazım olan, elemle • lara ve ışıktan mahrum zavallı •1 
1le ?n:~rn körler de daktilograf susi ders almaktadır. rile başbaşa oldukları hissinin lara kucağını açmış olan körler 1 ==~::::_-_----------------------

llu ~~rnelen yazı yazarlar. Fransanm körler cemiyeti, çok silinmesi ve icap ettiği takdirde cemiyeti hakikaten haY.,!l'lı i§l~ SAH1Bl: ASIM US Neşriyat Müdilrfi: R. Alımel Sevengil 
~158yö Leıyet, azalarından biri mükemmel hir kütüphane sahibi. çalışma zevkini bulabllmeler.tdJr. Y,aP,lDaktadJ:ıı. - ı Basıldığı yer: :VAKl".r Matbansı 

cogne Frnııeanı:n steno dlra 12500 dlt kitabı buluııaDı ~ Cemi;Y,etin usulU on.1arı ~lnnltk- ,,,,- -
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BUGÜN· KUf18~1QNIZA·ATACAGINIZ · 5:KURU) 

YARIN;KURACAGINIZ ·EVİN·TEMELİDİR 
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1T. C. 
ZiRAAT IANKASI 

ETinizcle neı'e ile nkit ıreçirmek ... 
Evinize bütün dünya haberlerini almak isterseniz 

Radyolarını tercih ediniz 
Satış yeri: Beyoğlu lstiklAI Caddesi No. 34 

Arşimidis Müessesesi T. A. Ş. 

, 

Zaafıumumı, Kansızhk, RGmatizma, 
Sıraca, Kemik, Sinir 

hastalıklarına, cılız yavrular, yürüyemiyen, 
çıkaramıyan çocuklar, dermansız ihtiyarlar, 
gun kızlar, vereme istidadı olanlar HASAN K 
VET ŞURUBU'ndan içmelidir. Kanı arttınr, 
tiha verir, tifai tesirleri çoktur. Fenni sure 
imal edilmit, içilmesi kolay ve lezzetli bir fU 
tur. Küçük büyük her yaşta istimal edilebilir. 

Okadar kolay .. 
Her akşam bu şekilde bir kaç da.. 
kika içinde yapacağınız uf ak bir 
masaj size ~ençlijinizi kazan. 

Krem Pertev'in 
Yarım asırlık şöhreti 

beyhude değildir. 

1 Giyime merakh 
Bayanlara 

Avrupadan hususi surette ıe- 1 _______________ .... 

tirttillm yazlık modellerimi bir 
defa ıörilnilz. İsteyenlere pru -
vasız patron çıkanlır. 

Dlplom Ttr::l 

YAVUZ SEZEN 
Parls Kadın Terzilik Akademi· 
sinden • Beyollu Parmakkapı 113 
Ga)Tet apartmanı. TQrk Fotoevt 

üstünde 

Kadınları 

ğından 'koruyan 

Sıhhl en birine; 
adet bezleridir. 

Her nüsha yeni bir ghellik ve olgunlukla çıkan 

haftalık mecmua Tlirkiyenin yegAne rakipsiz gazete•· 

Müvezzilerden ısrarla isteyiniz 

Hakikaten 

En ince 

~lbiaenizin 
. 

albnda 

görünmez 

vücuda bütiln 

serbestiıini 

• venr. 

foptan satıı 
Deposu: 
l stanbul t, 
Bankası arkası • 
Rehvancılar sokak 
Can Laboratuvarı 

Tel: 21939 


