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!ŞiŞMAN YANKO 
J. Ananyadi Mahdumları 

ht. Yenipoıtane Cad. No. 39 

Mevsimlik yünlü, ipekli, pamuklu 
bih1müriı kumaşlarımızla tuhafiye 
ve cihaz takımlarınızı emniyetle 

tedarik edebilirsiniz 

Gençlik ve Spor Bayrar111 
• 

coşgun tezahüratla kutlandı 
~ ~ . 
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Milli Şef imiz lnönü 
Atatürkün kabrine bir çelenk koydu 
Ankara, 19 (A.A.) - Reisicum

hur İsmet İnönü ve Bayan lnönü, 
19 Mayıs stadyomundaki merasi
mi müteakıp B. M. Meclisi Reisi 
Abdülhalik Renda ile beraber Ata-

zimle büketler koymuşlardır. Bu 
ziyarette Riyaseti Cumhurun bü
tün erkanı, Dahiliye Vekili, Anka
ra valisi ve kumandanları Reisi
cumhurun maiyetinde bulunmuş
lardır. 

türk'ün Etnoğrafya müzesindeki Rahatsız bulunan ~aşvekil namı-
muvakkat metfenine gitmi§ler, na da Atatürk'ün mezarına bir çe

sevgili ve ebedi şefin mezarına ta- lenk konmuştur • 
......................................................................... ,.1 

M~dritte geçit resmi 
başladı 

Madrlt. 19 (Hususi) - İki gün 
devam edecek olan geçit resmi 
başladı. 9 dan 14 e kadar 220 bin 
asker geçmi§tir. Bunun 15 bini 
ıtaı~ 2500 il Almandır. 

YAZAN 
Sermed Muhtar 

Bugün Be,tinci Sayıfamada 

takip . ediniz 

Bugün üçüncü Sayfamızda 
-- ıwwwı '-' ~ ıwwwı - ... ~ --

Memleket gezileri 
Köy davamızın halline 
doğru atllan adımlar 

YAZ AN: 
Refik Ahmet Sevengil 

Neşriyat müdürümüzün Ankara ve Eski
şehir köylerindeki tel ,dk gezilerine ait hazırla
dığı bir seri makaleleri bugünden itibaren neş
re başlıyoruz. 

Yunan Krah dün Trakyada 
topraklanmızdan geçti Yazısı 

8 incide 
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Türkiye Balkanlar
da kiracı değildir 

~:it:~es;;::: Denizyolları ve Kciradenizde bir kaza Sevişen çiftler 
Fikret Adil ıı·manlar mu·· dür- Kız 15 yaşında olduğu 

Berllncr Börsen Zeitwıg ismi- iki motör çarpıştr, birinin tayfaları için mahkemeye düştüler 
ni taşıyan bir naz.i ga~tesi, '·Bal lüklerı" Şehremininde oturan ve Ias -
kanlarla kat'ı münasebat,, ser- bog~ ulmaktan güç halle kurt.~1.d .u .. ~~ky~~~~~=~~~:l~ke~~~: levhasını ~ıyan bir makalesile Denizbankın bankacılık ·· 
TUrkiye _ lngiliz ittifakına bir Evvelki gece yarısı saat 1 su. ı tonlu'k Yüksel motöru ıdı. Yukscl turan 15 yaşında Kezibana tutul. 
darbe indirmek iddiasında bU- kısmı lağvediliyor larında Karadenizde Agva açıkla. olanca süratiyle Aziz motörünUn muş, ilanı aşketmlş, kız da mu. 
lunmaktadır. Haziran başında kurulacak nnda bir deniz kazası olmuş, iskele baş kaynesine çarpmıştır. kabele edince evlenmeğe karar 
~ istihbarat bürosu tara. olan Denlzyolları ve limanlar iki motör çarpıımıılaridır. Aziz motörü iki metre ka?ar ge. vermiıılerdir. 

ır ça gıcı 
Sevdiği kızı tabanca 

ile vurdu 

fmdan hul!isa halinde verilmiş umum mlldUrlUğU teşkilfttı bUt. Bunlardan biri batmak tehlike· nişliğinde yara alarak su ıle .dol· Ancak Kezibanın babası paçav 
o1:masma rağmen devletler ara· c;:e ile beraber Meclisten çıka. si geçirmiş ve saatlerce fedakira- mağa başlamı~. hadiseye sebep o- rncı Ahmet, hernedense sevme. Evvelki akşam YUksekkaldırım· 
smd& ta.a.mül haline gclmi§ ko. caktır. Denlzyolları umum mU. ne çalışmalardan sonra güçlükle lan Yüksel motörü ıde bu sırada diği Emine kızını vermcğc ya - da sevgi yüzünden bir yaralama 
nuşma tarzı hudutları içine yine dUrU İbrahim Kemal, limanlar Bo~aza kadar gelebilmittir. uzaklaşmıştır. naşmamıştır. Bunun Uze.rine E. vakası olmuştur: 

dunkU """"te f ·1ıı d minle Keziban kaçmağa karar Yaralanan kız, Rovayyal çulnı· mğamıynn bu yazı, g....... • umum mUdUrU Rauft Manyas Hadisenin tası atı ıu ur: Yaralı motör tayfaları derhal 
ıgraf h dl 1 1 arasın M r K' • 'd vermişler ve yine Şehremini civa- lata fabrikası iııı.rilerinden 19 ya· !erin te ava s eT - ve muavini JUmlt Saracoğlu Kaptan usta a ırom un 1 a. birçok efyaları ve zincir ve de- :u 

ı:..- batıy d ·ncı ı 6 1 k A i tu rında bir oda kiralamışlardı,r. E. 
1 
•ında Evgeniya, yaralayan da çal· da gu-~ or u. dUn sabah Ankaradan şehrimi. resı e o an 1 tonu z z mo u· mirleri atmıılar, tulumbalarla su. :r 

,. .. _,_, h baa.~ ..... sona kıı.. k' 'I.. E ğl'd ·1 k minin g\lndeliğinden artırdığı gıcı 46 ya .. ında Angelodur. Ange· .ıncı.ıw.ıe emen &.OV ..... ~ • ze elmlşlerdlr. Rauft Manyas rü evvel ı bfam re 1 en çı e lan denize boşaltmağa başlamı~. :r 

dar hakikatlerin tahrifinden ıba. ile Hdmit Sarac;:oğlu tatil gUnU yüklemi§ olduğu halde 1stanbu1a !ardır. paralarla zaman zam.an eşya ala. lo genç kızı üç sene evvel Tarab.-
rettir. . olmasına rağmen dun Denlz. hareket etmiştir. Motör gece ya. Bu çalııma sabaha ka.dar de· rak odayı döşemişler ve evvelki yada komıuluk ettikleri sırada çıt. 

TT dllerinden eYvel tnnh yok 'ğ' 1 d A"'-· s ıık. şam. kol.kola yeni odalarına gmca sevmioıtir. ~en • banka gitmişler ve yeni teşkll~. rısını geçtı 1 ıırıa ar 8 ıP 8 a. vam etm~, sonunda güçlükle ve 1 d :ı 
f -·.:ıen fazla zeki olma kl k d s gıtmış. er ır. _ Çalgıcı kemaniyle bu kmn na· muş a.u.çu ' .. • tın tatblkl hazırlıklarııe meş. hillerine ya aımı~ ve ıyı an yan bitkin bir hale gelen tayfa- -

tncıkll ct .. 'ği bir memlc d · i Emın gece beraber yattıgı Kc. zarı dikkatini çekmeye ~&lJıı.mıt• nm suç "'li ı.ı • 1 1 1 d mil açıkta yoluna evam etmııt r. lar son gayretlerini harcayarak b ' ri ll :ı 
kette yazılmJ§ olan mnkale, eğer cu o muş ar ır. Tam bu aıraJarda motörün nö- zibarun ık ni Jznle etmi§ ve er. fakat muvaffak olamamııtır. 

h d U Bir hazirandan itibaren De. Boğaza gelebilmişlerdir. tesi sabah her ikisi de polis ta.. Evgenı'yanın kendı'sine yilz ver· o memleketin u u annı aşma. betçi tayfası birdenbire bir motö· 
nuş olsaydr, burada, onu mevzuu nizbnnkın bankacıhk kısmı llğ. riln ilzerlerine geldiğini ıörmüş, Aziz motörü kaptanı Mustafa rafından yakalanmışlardır. memesine rağmen peıini bırak· 
bahis bile etmeğe değer bulmaz. vedflmektedlr. fakat karanlık yüzUn.den araların. derhal Deniz Ticaret müıdilrlUğU- mz 15 yaşını bitirmediği için, mamıştır. 
jiık. Fakat ne yapalnn ki, hadise Bu kısım bir sene içinde tu. da çok az mesafe kalınca birbirle- ne müracaat etmit ve malQmat Emin kız kaçırmak ve ırza geç- Bir türlü Umidinl keıemiyeJ\ 
!buraya kadar gelml§ bulunuyor. fiye edilecektir. Uc, dört klşlllk rini g8ren motörler kaptanların vercre'k YUkscl motörUnün yaka· n:ek suçundl~an ya~a~~nar:.ı ~e. Angelo, takip ve ii'açlarpıa de· 
J3iz de borsamıza. sUrUlmek iste. blr tasfiye heyeti bu işle meş. bUtUn manevralarına rağmen ka. lanmasmı istemiştir. zıbanla a ıyeye s m ı mı§. vam etmiştir. 
nilen bu politika eshammm sah- gul olacaktır . Bankacılık kısmı zamn önüne ıeçememiılerdir. Tahkikata başlanarak YUkscl Ur. Nihayet altı ay evvel Evgenlya 
leliğin1 meydana çıkannak zanı. memurlarından bir kısmı yeni İstanbul tarafından gelen diğer motörilniin tevkifi için Ereğli li. Keziban mtiddeiumumilikte ailesi çalgıcının sarkıntılıfınıdarı 
retinl hissediyoruz. teşkllfltların kadrolarına ahn • motör Ömer kaptan idaresinde 16 manına haber gönderilmiştir. verdiği ifad~i?de '. kurt~lmak için Tarabyadan ayrı. 

Bcrllner Börscn gazetesine gö. mıştır. Tasfiye heyetinin başı. - Ben Emını sevıyorum. ~en. tarak Beyoğluna taıınmı9lardır. 
re, Alınanlar, umumt harpte TUrk na Denizbanlc umum mudur mu s k t • 1 di n2'.3':n1a kaç~rm. Evleneceği.· Kız bu sırada çikolata fabrika. 
topraklarına münhasmın, boğıu"- a.vinlcrlnden Suphlnln getirile. o k a a o u u n a o miz. ıç~~ ke~dıml vermekte bır sına girmi§tir. 
tan ve Türk imparatorluğunu ceğl sanılmaktadır. Denlzbank manı ~ormedim.... Angelo, işini gUcünü büıbUtUn 

Udafaa ~ . . . 1 Bow Emın de, Kezıfüı.nla evlene • b k b d da kı•ı rahatsrt m ~çın gırmış er. gaz • umum mUdUr muavinlerinden 400 ı • w. • iS. k k t w ıra mış, ura a .. 
tar i~ini bır tarafa btrnknlım. Bu.. f b tl mUdUrU Haruna ye. 1 r a ceg~nı' .. kt~n .. tıyerc LLÇ ıgmı etmekten çekinmemiştir. 
nun içyUzUnU ve hakikati değil en eye llerı surmuştur. v k' t1 'JH gllft evvel kızın 
on] dıı ....... anı b'l b'll nl teşklH\tta hlç btr vazife ve. Keziban ailesine teslim edil • . a ad .. an .. 1 Y"'k kkald ımda 

a.r, ~'" arımız ı e ı r, l l d 4 h 460 k . . . . h ,,_ peşıne uşmuş, u se ır ~-,-·t bizi mUdafaa ;it:ıi cidden bir rllmemiştir. KendiB n n Alman. Bu' an a a m g u" n apse uru ş mıştır. Emın, cUrınU mcş ut r.a. k ğ _ _s k" . kadar 
4-DACI. 

11 
d ği h t b da nununa tevfikan ağır cezada mu. Vazıeı so. 8 ~ıwa 1 evıne. w• hayli eğlenceli. Gbôen ve Breslnv yaya gi ece T ve yn u ura h k d'l kt ' peşinden gıtmış, evlenme ıstegı· 

omrlvaldiile bizi Almanyayı mil. başka. bir ;\"aZlfeye konacağı BÔY ta para cezasına mahkum oldu a eme e 1 ece ır. ni tekrarlamı§ ve: "Sözilmil dinle• 
da.fıı.a. için. ayartmış olanlar e.ca. lenmektedlr. --o- mez&cn seni ya§atmam?,, diye ba-
ba lngilizler mi idi? Dün Ankara caddesinde garip cezasını 4, para cezasını da 460 Bir ana oğlu aleyhinde ğırnuştır. 

Hem bir an içln Berliılll gaze. laşmasma benzetmemek llzım. bir vaka. cereyan etmiş, Burha. - kuruşa. indirmiştir. şahadette bulundu Bunun üzerine zabıtaya müra· 
tenin iddinsmm doğruluğunu ka. dır. Evet, Türkiye, İngiltere ile nettin o.dınaa. bir mntbaacı cilt. HA.kimin au~uya. ceza kestiği Un, cUrmU m ut i lcrino caat e ilmi , orguya çekilen ça 
bul edersek onhınn müdafaa f~ln anlıijpnayı yapmadan evvel, mu- Jenmek Ur.ere kitap getirdiği mü. 511 inci madde şudur: bakan ikinci sulh ceza mahkeme. gıcı: "Ben adam değil, bir tavuk 
girdikleri yerlerin hemencecik ahedelerin kendine tahmil ettiği oellit Cemalin dUkkAnt e~iğinde "Bir kimse kaybolmlJ.3 bir ma- sinde, bir ana, oğlu aleyhine şc. bile öldüremem. ince ruhlu bir 
yılaldrklarmı görUrUz. Böyle yar. bUtUn şartlan doldurmuştur. Ve bulduğu 400 lira paraya bir saat lı bulup ta. sahibini a~tırma. hadette bulunarak kendisini mah sanatkarım. Hem kemancı, hem 
dnncı Jse dtl§man ~ma ! Roman.ya, Almnnynnm ekono. sahip olduktan sonra yakalan - dan kendisine mal ederse, 3 gün kum ettirmiştir. de ressamım ı,, demiş, üstünıde 
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Berliner Börsen'in muharriri, mik diktatı karşısında, Yugos. mı§tır. den bir seneye kadar hapsedilir.,, Sultanahmette Akbıyıkta. otu. lah bulunmadığından 1erbe t bı· 
meçhul HetT Doktor, her dokto- lavya mihverin kerpeteni arasın- 400 lira mücelllt Cemalin pa. ran ve adr Fehime olan ana, bir rakrlmıştır. 
nm bilmesi icap eden bir başka da kaldığı zamanlar, Balkan an. rasıdır. Kendisi dün akşam dük. izmirdeki Yunan meseleden dolayı oğlu Mustafa. Kızın ailesi, Angclonun müte-
haklkatl de eöyle söylUyor: ta.ntı abkft.mma ne kadar uyabil. kfuımı kaparken cebinde bulu - ile kavga etmiştir. Mustafa, knv- madi takip ve tehditlerinden kur· 

"Madem ki Tllrk gururu, Türk mielerse, Türkiye de hareketleri- nan bu 400 lirayı, kapı dibinde. heyeti ga sırasında anasmn karşı ağzı.. tulmak için aleyhine dava açmış· 
milletini Parisin bir ma1ıallerin- ni bu ahk!ma. onlar kadar, belki ki kitaplardan birisinin a.rasma na gelen kilfilrleri savurmuş, 
decebribirsıiZhmuahedesiletez. deda.hafazlauydurmu§tur. sıkı§tmnıa. gitmigtir. Kaçakçılığı önliyecek bunları işiten kom§Uları Sabriye tırDUn akıam saat altıda Evgeni. 
m etmek iateyenleri af/etmesini Makale muha.ıTlri sayın Herr Cemalin dükklıımı sabahları I b' d'ld' de Mustafaya: ya, işd ark"'daşlarından Marika 

Dokto b d emin olabilirler madde er tes ıt e 1 1 " billmi§tir, kendl.!ini heceyan anın. r un nn . · çırağı 18 yaşlarında. Sala.mon aç.. - Ne yapıyorsun oğlum, in • ile birlikte fabrikadan çıkını§, ~a-
da lngiliz sisteminin içiıne atan Berliner Börsen, makaleslnın maktadır. Sal&mon sabahleyin san anasına bu lMları sarfeder bitlerini Galatadaki avukatına bil-
§ayiaların da ası18ız1ığım anla. sonunda. §öyle bir sual eonıyor: gelip te dükkanı açınca. kapı ke. mi? demiştir. dirmek i~in giderken i§ık çalfıcı 
makta geoikmf.yecektir.,, Tilr1c!yc lngUtere ile yaptığı nanndaki kitapların yolu kapat- Mustafa Sabriyenin müdaha - ile karşılaşmıştır. 

Bu sa.tırla.nn 19 Mayıs gilnU an~a ile Balkanlardan ue d-0. tığını görmüş, bunları daha iç lesine hiddetlenmiş, bu sefer ona Genç kız, Angeloya son bir ib· 
Türkiyede çılanre olmnsı cidden la'ljısile A1'T!lpadan bizzıat kendi. tarafa nakletmi§tir. Fakat bu sı. 1 da küfür ederek hakarette bulun tarda bulunarak: 
talihin bir cilvesidir. Bu satırla. kendi8ini ihraç etmi§ olmuyor rada kitabın arasındaki 400 lira. muştur. _ Benimle uğraşmaktan utan-
rr, yirmi senedenberi, Versayda mtt1 . yere düşmüş, Salnmon da farkı . Bunun füeri~ Sabriye müd. mıyor musun?.,, diye sıkışmııtrr. 
bilaknydll.şart Jmzalaclıkları mu. Şimdi de tclıdit mi? Berlıner na varmadan bir tekme vurun. ı deiumumiliğe giderek Mustafa Bu sözlerden gözleri .dönen çal· 
ahede ahkfunma boyun eğmiş ve Börscn Türkiyeyi Balkanlarda ca eşiğe kadar gitmiştir. aleyhine dava açmış, anası Fe - gıcı, kızın üstUne atılmak iıtcmil• 
nı'hn,,-et, p•..ıA·:n bir mahallesin. kiracı mı zannediyor? Blze öyle himey·ı de cıahit göstermi.,.ı"r t.. 

"'J ıu-.1.:» Aradan biraz geçml• ve mat. . . "' ı>" • • kartıg~ını go'"rerek arkasından ,.o-de kendiıen·ne ''ers"'y muamelesi geliyor ki, TUrkiye Balkanlarda ..., 1 ahk ni :r 
"' b' baacr :Şurhanettin., ciltlenmek U- lcı~cı sulh ceza 1:1 emesı n valamağa baılarruştır. 

yapılmak istenildiği zaman bu bir mal sahibidir, hem öyle ır •"re dükkana kitap getirmia.tir. baktıgı davada Fehıme kadın ver y··k kk ld elince etin-
yırtı k da.ki mal sah'bi ki ta Tuna kıyıları.. U<., b' • Wo • • d Wl h k u se a ırıma g f paçavraları P a.r§ısm -

1 
' Burhanettin dükkina. girerken dd~g.ı ıfahdesınd e,Sogb~un e~ :11 deki bir §eker kutusunu açarak 

lerin suratına atını§ bir millet. ~a ve ötesine kadar, herhangi para destesini görmUş, Salam.on ısıne, em e a rıyeye sovmuş .. d kl d w b ing taban• 
ten örnek almak surctile kendine ir eski milk veya arazi ihtila - farkına varmadan cebine indir • t l (II i) Snbilleri. olduğunu söylemiştir. ıçın e sak a ıgı rovno•w• • U· 

. f k t b ragwmen fmda anschluss'dan sonra naz! zm r, usus - H"l. Sala"hatti nA • 11' casını çı armış, ve sev ıgının . gelebllmış a a una , • mı'ştı'r. Bundan sonra. da doğru. i 1 Y d 1 d acım n JA:mıre ı, . k "ğ' . k-·11 
k bctmi bi camia ga. leşm.13 Viyana mahkemelerinde m z e unan a a arı arasın a u taf 3 .. h 

1 1
. d zerine çevırere tetı ını çe .... ıı' derhal ay a. r · ca. evı·ne g'ıderek n<>,.aları soba &- ı ~ ı .uus ayı gun, apse, ıra a · ·-~..s "lk 1-·r v bll .ı- kaçakc;:ılıea •atı surette man ğı ahk-'"·- t tir Fakat eli titredığıııı;.ıen ı .,. .. • r.ctesinin yazması da bir başka e, ~pu senedi olarak vakfiye- borusu içine saklamıa+-. d a r para cezasına m uı.ı:ı e - • . . . da Ma· 

cilvedir. ler gosterilmekte ve hUkümler !l~ olmak maksadlle mUşterck te . miştir. şun boşa gıtmıştır. Bu sıra , 
Tilrk gururu Tilrk milletinin bunlara istinaden verilmektedir. Öğleye doğru mücellit Cemal birler alınması muvafık görül. rika: 

Pariste tezlil ~ilınesine razı ol. Öyle zannediyorum ki bunlar, dükkana gelm.13 ve ilk işi kita. muştur. Bu tedbirleri tesblt e. :E 
1 

ı •• _ Polis ı Polis ı . .,, diye ba~-
mryacıı.ğı gibi, bınıun Berlinde ya.. "Hayat sahası,, nazariyesinden bm arasındaki 400 lirasını yok. derek tatbik mevkline koymak Cumarte.

11 
Pazar rarak kaçmıştır. 

yrlmasma mUsaade etmez. Bun. daha pek kuvvetli bir esbabı mu. lamak olmuştur. i<;ln mUzakerelerede bulunmnk > Çalgıcı Evgeniyaya yetiıerelc 
dan ı.. .... kn, Ttlrki'\J:e hi"- bir za. • c.ibe teı. skil edecek mahiyette de. Tabil paralarını bulamamış ve Uzere Yunnnlstanın Sisam mUd :::ııı::: 20 MAYIS 11 21 l\tA '11S tabancasını sırtına dayamıı • .,c 

ug.g J :.' •• t ......,;~; <C 1 Rcbllil'A. il 2 Rcblül'A ka tar mnn şayialar karşsmda heyecan. lıllerdır. Fakat Berl~r Börsen hemen polise muracaa ewu.&9wr. delumumlslnin reisliği altında 1- 16 bızır N 
16 

bızır iki kurşun atmış, genç kız n 
la.nmaz çünkU va.siye ihtiyacı o. ceridesi için, hak, hakikat lehe Sıkı bir tahkikat sonunda dUk. yedi kişilik ulr Yunan heyetl içinde yere yuvarlanmıştır. 
lan bir, bebek değildir. olduğu zaman ileri sUrillen, aley. klna en son Burhanettinin gir- Kuşadası tarlkilc lzmlre gel. Vakıtler 1 Vasa. IEzanı j Vasa. Eunl Kurşun sırtından girerek ka..-

Türkiye dalma sakindir, soğuk he olduğu zaman tahrif edilen ve diği anlaşılmış, yakalıııın.ra.k sor. mlş, lzmlr gılmrUk başmUclUr. - - burga kemiklerini kısmen parça-
kanlrdrr. lifıdiscleri heyecanları çiı:rnencn mefhumlardır. Bu zannı guya çekilmiştir. Burhanettin lUğUndc iki gUn suren m Uzake. ~:~.·• 4 88 914 4 37 912 ıamış, göğsUnün sağ tarafında. k;! 
ile değil şuuru ile ölçer ve hti • mı kuvvetlendiren ı;ıey, bizzat bu parayı kendisinin bulduğunu iti. relcı•1e bulunmuştur. Bu muza. lkınaı ~~~~ ::: :~ 11~ ::: mıştır. Rontgen muayenesın 
kümlerini, 1914 te bir defa. oldu.. gazetenin makalesinin şu son raf ederek çıkarıp teslim etmiş. kerelere 1ıh•ir gUmrUkler baş. Ak•arn 

19 
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kurşunun ciğere saplanau1 oldu, 
ğu gibi artlk şayialara değil, va. hükmüdür: . tir. mUdUrU B. Seyfi Ayuıııın rels. vat•• :.ıı 1111 ô3 211s ı 54 ğu tesbit o:iilmiıtir. Yaralı baygıJl 
kıalara istinat cttirmeği öğren. "Balkan antantı azalammı, 'bı. MUddeiumumllik Burhanetti- llk ettl~tni hild1rm1ştlm. Muza. lrnsak 281 707 :mu 7<m bir halde Sen Jorj hastahanesine: 
mlştir. {layetto Balkan is~li için bü- nin suçunu hırsızlık ~yarak, bu kerelerden alınan neticeye gö. kaldınlmış, Angelo kaçarken Po· 

Sayın nazı ceridesi, bir de Bal. yük iLmitlcr uerm~ olan ~ ~n- m~dde ile cezası kesı~mek Uz.e_re re iki hUkflmet tarafından ah. lisler tarafından yakalanmııtır. 
kan antantmdan bahsediyor ve l tantın ecnebi menfaatler yıızun. ı 2cı S. ceza mahkemesıne vermış. nacak müşterek tedbirler neti. ve lnhlsarlnr VckA.letlcrıne, SL Vaka esnasında o civar çok la' 
"Türkiye Jngiltcrc ile anla§ma-ldc1ı mahvolmasnıa mani olmak tir. Fakat muhakeme sonunda ceel gUmrUk muhafaza teşkl • sam adnsı mUddelumumlllğl ta.. labalık olduğundan tabanca seıle
dan evvel. Balkan müttefikleriıiçin bütün Balkan meselesini ~ Mkim .8?1ahattin Demirelli Bur- !Atları ayni zamanda harekete rafından <la Yunan alO.kadarlri büyük bir heyecan ve telif \1" 

ile isti§are etmeli idi.,, diyor. Bay ti olarak tetkik etmek mecb1m., hancttını~ suçunu ceza kanunu • geı;ccek ve böylece Ege sahille. makamlarına blldlrllecek, neş • yandırnu~tır. Evgeniya bu saba~ 
yazgan bunun yapılmadrğın.lyetinde kalacaklanna ffiphe yok. nun 

5~~ 1~1~1 nuı:deslne .. tc{;1as rlle Yunan adnlarında kac;:ak~ı. redllecek bir kararname ile tat. gUçhalle kendine gclmi9, sa.dece· 
dan acaba emin mi? Türkiye,,tttr.,, eder gorm~ ve una .gore en. ı blk mevkii ne konulacaktır. Yu. - Ben biliyorum, öleceğltn··· 

.. .,..+;ı alt Bi makalede sadece bu sözle- dfsini 6 gUn hapse, 6 lira da. pa. lı~ın tamamen önU alınmış o a. b le· 
~arşıt.ıkh olmak ~...ue, . ına. z, a are ha.re- ra cezasr öclemeğe mahkfun et. cnkttr. MUzakerelerde tesbit e. nan heyeti, tzmfrdc mUzelerl, Ama babam onun yakas~nı ıra. 
ımza koyduğu mu~avele~erın şartlrl doğru b!1dukve on g miştlr Fakat parayı tade etme. dilen esaslar, tzmır va.llllğl ta. görUlecok yerleri ve gazete lda. maz, intikamımı alır!,, kiıY.ebilrnil-
lanna. uymasını bilen bır devlet. ket edece6.z. p:ı-~ ADIL mnt ~ sebebi sa.---t- ha.pis rafmdan Dahlllye ve GUmrUk rehanelerinl ziyaret etmiştir. ti?. tlr. Balkan antantm.r, MUnih a;n.. M-1 ~ı. JCW ...... 
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K ög davamızın halline doğru: 1 tersanesince inşa edilen Haliç 

«Atılay 
Günlerin peşinden : 

l\f-;;· r i f ve k iiİ-i·I;·····b"l";it"i~i e » dün denize indiriıdi Asri furun 

Ankara köylerinde gezi 
Köy cemiyetinin hayat telakkisindeki değişikliği 
ancak mektep yolundan vücude getirebileceğiz 

YAZAN: Refik Ahmet Sevengil 
cı giderilebilecektir; fakat nüfusu 
dört yüzden aşağı olan otuz iki 
bin köyümüz yine öğretmensiz 

kalacaktır. 

Muallim mektepleri her yıl ye_ 
di yüz öğretmen yetiştiriyor. Ma. 
arif Vekaleti bunlarla bir taraftan 
şehir ve kasabaların ve nüfusu 
dört yüDden fazla olan köylerin 
öğretmen ihtiyacını karşılamağa 

çalı~ıyor; fakat öte yan.dan nü{ u
su dört yüzden az olan otuz iki 
bin köyü boş bırakmamak için de 
tctlbir almak lazımı 

İşte bu düşünce iledir ki, Uç se
nedir Türkiycıde ilk tedrisat U-

~Clari/ mum müdürlüğü ehemmiyetli bir 

-

Atılay şanlı Türk bayra7..:ları 
arasında kı:akta ikeıı 

Alman Krop fabrikasının 

Türk mühendis ve lşcllerlyle teş 
rikl mesat ederek Halle tersa 
nemtzde Yllcuda. getirmekte ol· 
duğu iki denizaltı gemimizden tft'1. VekUf i'le birlik-te Ankara köylerini d.oln<ııyoru.:,· srıg~dan · · ··b 

"UQr I ~ ışın tecru esiyle meşguldür. Or-
SQıih en .zmir ga::ctccilcr~ı<lcn Sırrı, maarif mnımıi nıilfctti.şi duda onbaşılık, çavuşluk etmiı, "Atılay" dUn merasimle denize 

Zclcı, Hakka Süha, llalil LUtfi, J!a3<ltı Ali Yücel, Refik Alı. indlrllmiştlr. 
nı t köyüne dönmüş, yetiıkin ve hl. 

c lfovengil, Selami izzet, Celal Ergun, Asım Kültür. Merasime davetli olanlar sa· kim karakterde kimseleri alarak 
('. bahleyln saat on birden itiba · 

liııı· enç ve kıymetli Maarif Veki- dan bir milyon yüz bini henüz o- hususi kurslarda okutup yeti~tir. ren Haliçten motörlerle tersa · 
hıııı: liasan Ali Yücelle, sabahle- kutulamamaktadır. dikten sonra Eğitmen adı ile köy- neye kadar gitmişlerdir. 
ııı •aat dokuzda Maarif Vekilliği Bu okutulamıyan bir milyon lere gönderiyor. Eğitmenler ıim-

l'ı:>·anıtnın bahçesinde çiçek tarhla. nerede<lir? Nüfus istatistikleri bi. diye kadar hiç mektep açılmamış 
. ., a olan nüfusu dört yüzden qağı 

111 tasındaki havuzun başrnda ze cevap veriyor: 
lcr:ıtuk. Ankara civarındaki köy- Yüz otuz, yüz kırk bin kadarı köyler de yeni açılan mekteplerde 

Orada kızak Uzerlnde duran 
"Atılay" bUyUk heybet ve gU -
zelllğile, bUtun da,·etlllerin tak· 
dirini cclbediyordu. Ayrıca ke · 
sif bir halk kalabalrğı, civarı 

fit en. birkaçını görmeğe gi.dece. şehir ve kasabalardadır: geriye çalrşmaktadırlar. Eğitmen ya ken. 
~,: ~ırkaç gazeteci arkadaı ve kalan bir milyona yakın kısmı da di köyüne, yahut sınırları kendi 
"ltıf v köyüne bitişik köylere tayin edil- doldurmuştu. 

lib] ekiniği umumi müdürle. köyleı:ıde! Dlr deniz kıtast seUm resmi 
~ e rn··r mektedir. 

u ettiılerinden bazıları... Anadolunun uçsuz bucaksız nl ifa etmek üzere muzika ile l{a_ İlk t~risat umum müdürlüğü 
i~ filcıniz pelc kalabalık değil; toprakları içine rasgele serpiştiril bu işe 1935 _ 1936 ders yılında birlikte hazır bulunuyordu. 

at Usta ok ı t b'" ·· h mi• kırk bir bin köyümüz var. s t fkld l tanbul ''alt e llİıtıi . u unun ° o usu e- 'S başlamıştı; şimdi otuz dört vil1. aa on e 5 v 
llta ıı alrnağa kafi. Vekil, kendi Bunların içinde büyük şehir ve yette il:i bin eğitmen çalışmakta. Belediye Reisi Lfıtti Kırdar, do-
at-qlllobilini geri gönderdi, eski kasabalarla bağlantısı olrnıyan, dır. Ankara vilayeti ıde b.~mlar a- nanma kumandanı Amiral ŞUk
tabudtılarının arasına karı~tı, o- ıilratli nakil vasıtalarından ve u. rasındadır. rU Okan ve refikaları, ordu mü· 
l\c~~c cana yakın bir aobbctin mumt hayat ile irtibattan mah. Maarif Vekilimiz Hasan Ali fettlşlerinden General Fahrettin 
tıza;-/ için.de samimi bir hasbihal rum, az nüfuslu küçük teşekkül- Yücel, bizi böyle Eğitmen tara- Altay, İstanbul kumandanı Ge· 
arild ıı gidiyor; bazan bir fıkra, ler ekseriyeti tCikil etmektedir. fından idare edilen köy okullarını neral Halis Bıyıktay, emniyet 
nı~ a blr nükte ~ı·r k"'Lkaha tufa- üfusu dört yüaden apiı o an d tJ k ...,u u ••.u g~"meğe göturUyor. dtrelctörU Sa rot n A a ..mera-
·~ n.k0Prna•·na sebep oluvor. Ba- köylerimizin yeknnu otuz ilCi bini sim mahalline gelerek selAmlan· 
""!\ ""' J k kl" Askerden terhis edilmiş köylü al-
t",_ücıdd1 rncvzulara geriliyor. O. buluyor. Nüfusu kadınlı er e 1

' dılar. Krop fabı·ika!H direktörü "o :ı 11 k" tı aylık kurs görmekle hoca ola-
h ' asfalt yolun u .. stünde kayar. çoluklu çocuklu ancak yüz e i ı- .. ve diğer mUmessı"ller de gelmis 
"'llı • • • bilir mi? Olursa ne işler görur, · 
,_ na ilerliyerek şehirden uzak- şiden ibaret o]an köyJerımız ıse bu· lunu,•ordu. 
"'''" ne dereccıde muvaffakiyet kazana~ J ~or. I otuz iki bin köyün hemen hemen 

l3 bilir? Yoksa devletin paraları üç Merasim saat on ikiyi beş gc· 
h.la ctıiı:n ve onun henüz çocuk sa- yansı kadatlc:lır. . . yıldır boşa mı harcanıyor? Büyük çe başladı. önce 1stiklfıl marşı 
ı.. ca. ğınuz günlerde, 1914_ 1918 Vatanın geniş hudutları ıçınde dl k 
~b · bir merak ve alakanın heyecanı J çalındr. Ardından ',Krop" re · 
ı._ ltıden 6 ki ••t k . dağınık bır halde asırlardan asır-
~ onra mu are enın içindeyim. (ikinci yazı yann} törll bir nutuk sByle<ll, 
1~- a "e karanı k ·· 1 • d 1 lara intikal eden sönük hayatını 
"'lllı..._ ı gun erın e s- -------
. uulda rıka "tfh t . _ yaşayıp giden bu köyleri kendi 

llın . ::ı: n am,, gaze esı ? 

1. latihbar t k"l~t . . d b' haline bırakacak mıyız . 
l~t eş ı " ı ıçın e ır. 

tUıı~e ~al~ştığıınız ilk gazetecilik 
~ltn rırnızi hatırlıyorum. Sonra 

rnuallimlik seneleri ... 

Görüp düşündükçe: ___________________________________________________ .__. ._-

4 ı~ı.ıııckc;ilcıirı fikrine güre Js-

~· 

Amiral Şiil..-ifr 07mnrn rcfika.sı 
§<l»ıJJanya §İ.Jcsini ];ırıyor 

Krop direktörU bu merasime 
gclmel\ lUtfUnda bulunan davet
lilere tcşekkUr ettikten sonrn 
de eli ki: 

taııhıılda şimdi sayısı (182) o
lan rırrnlm· (12;';) c imllrillrse, 
l nni hugiiııkii mc,·cutlnrındnn 

(j7) rırm cksiJ..,c ekmek mns

ı·arımla o nlshctte tnsnrru1' ya
.ıılmı~ olıu:aktır. Ihı tcısn.rrur sa
yesinde ekmek fiyntlnrı dn dii-
!;'CC'l'ktir. llnlk hnndnn ı ... ufoile 
•dt>CC ktir • 

ŞiıııcU biz hu muhnkcmc)i bl
rn.ı il eril c gi.)t iirclim: htnııbul· 
la 0-12 fırının gürdüğii işi 3, 4 

n-.ri ekmek fnbriknsı g()rcbillr. 
l'ahii hu ~nrctlc uınsraltnn <la 
o derece tasnrruf ooillr. ]lem 
de tnhrikaclnn çıknn ekmek (ln· 

ha temiz, daha pi~kiıı, nıiktnr
lnn <ln tnmnın olncnğı için ka
litt•sl o nbbettc yük.,clir. 

O hnhlc ( 182) fırmı (125) e 

indirecek ycr<lc :ı - 4 1'ırma in· 
ılirıncl.: hnlk meııfnnti noktn.• 
sından tloj:;rıı ıleğll mhlfr? 

IL\SAX JCUMÇAYI 

"Du es~r: teknik ve sanat iti· Cumhuriyet rejim•nin denizci .. 
lere gösterdiği lhUmnmı knyde • 
llerek sözlerini şöyle bitirmiş -
tir: 

barlyle deniz inşaiyeclllğln mU· 
him ve bUyül>: bir eseridir. llu 

sanat eserini Alman ustnlarlylc 
beraber ve hem ahenk olarak 
çalışmış olan Türk işçilerinin 

mahsul mesaisi sayıyoruz ve bu 
murnffakıyetl onlara borçlu· 
yuz. Du denizaltı gemisinin de 
"Saldıray" ve ''Batıray'' gibi 
olduğunu, biltün onların evsafı
nı haiz bulunduğunu temin ve 
tekeffül ederim. 

Bu geminin ismini en bUylll\ 
asker AtatUrk koymuştu. Onun 
için onunla beraber bu yllksek 
isim daima yaşryacnktır." 

Direktl)r bundan sonra doğ-

rUıdnn doğruya denizaltı gemisi 
Atılay'a hitap ederek şöyle de· 
mlştlr: 

"Cumhuriyetin biz denizci -
!erden de esirgemediği hım • 
metlerlylo muharebe ,.e mu • 
dafaa gemilerimizin gUn geç -
tikçe hem ndet, hem kuv\"ct -
!erinin çoğaldığını memnun! ~ 

yelle görmekteyiz. Bu vesllo ile, 
BüyUJt Şefimiz Reisicumhur ln· 
önllnU, Genel Kurmay Başkanı 
:\lareşal Fevzi Çakmağı ve Mil
li ~rudafan Vekili General Na
d Tınnzı saygı ile sel!mlarım ... 

Sonra General Fahrettln Al" 
tny kısa YO Yeclz bir nutuk irat 

etmiştir. 

Sayın General ezcUmle de-
miştir ki: 

''Bu gördUğUnUz harp Uetl, 
"Ey harp cUzltamı Atılay! .. maddeten harp Aleti ısc de ma· 

SQnln bugUn TUrk bahriyesine, nen sulh Aletidir. Du, Tc bunun 
bUyUk bir deniz kuvvetine 11tl· arkadaşlarının bekçiliği saye
hakmın uğurlu gUnUdUr. BugU- sinde milletimiz hür Ye mUref· 
nlln ye bu uğurun ebedi kalmn- feh yaşıyacnk '\"O daima ııerllye
sını dilerim. cektır. Memleketimizin sulh f .. 

Bu geminin denizden gelecek çindc yaşayıp terakki etmel!ine, 
her türlll tehlikeye karşı koy· yültselmeslne bir vasıtadır." 
masınr niyaz ediyorum. Bu ge· General Fahrettln burnJa 
minin mUrettebatı ile müstakbel gemiye ad koymuş bulunan :Fl
kumandanmın dalma solO.mette bedl Şef Atatürk için bir daki· 
kalmasını, memleket müdafaa· ka sUkfit teltlif etmiş, mUteakı
sında. bUyllk muva!fnkıyetlcr ben başta Reisicumhur İsmet 
kazanmasını dlleyorum.'' lnönU olmak üzere bUtUn TU··k 

llı~l~rif Vekilimiz muharrir ve 
b.h ırn olarak memleketin kültür 

ıatın .k. 
~eğ 1 ı ı koldan kuvvetlendir. 

Memlekette yeni bir hayatın u. 
yanması hakikatte memleket ço. 
cuklarmın hayat telekkisinin de
ğişmesine bağlıdır. 

Köyün umumi kalkınmasını te
min için her şeyden önce köy haL 
kının ve bilhassa yeni yetişecek 
nesillerin hayatı anlayış ve görü
şün.de değişiklik vücuda getirmek 
zarureti vardır. Köy cemiyetinin 
telakkiterindeki inkılabı da ıdoğ. 
rudan doğruya mektep yolundan 
·.-ücuda getirebileceğiz. 

Hatip bundan sonra Dnşku· milleti için Iıazurunu tıc de a. 
mandan Ye Reisicumhurumuza "yaşa" derneğe davet <'toieoU '. 

Tekrar spor şekavetine dair ~':,h:t~ı~:::~~::n'.~;~:~~ n:d:r:~ At~:;::·ıı:.:~~ku~::ı~ıı~~:;~ 
mnnlnrı u,.. defa "Hurra" deme· · 'Am·ı· t 

baıa e Çalışan iki mesleğin bütün 
l>arı?1ilklarını birer birer çıktı; 
tiııd 1 

ve Millet Meclisi muhitle
bata c (le temiz karakteri, geniş i
)cr 

1
.
1
' :Yapıcı ve yaratıcı kabili. 

disiırı~Ie, İrfan ve liyakati ile ken
İrıe 1 

sevdirerek bugünkü mevki. 
ı. geldi K .. 1 .. h 
'1tı.d · u tur ayatımızı ya. 
tC<ib~n tanıyan, ihtiyaçları bilen, 

lrler' . . 
~k h ını kavrayıp tatbıka koy-
kuı1a Uııuaunda bütün imkanları 
daıtı. ~lllak kudretine sahip bir a
iltnid' ~rneıc ki bu sahaı:la başlıca 
· ırnıı:· 
ıt:tıin 1 ve aynı zamanda da 

A anımızı teşkil ediyor. 
•\nlta 

l'tıızd ra şehri tamamen arka. 
Ç,eret kalmıştı; baraja su veren 
r~Yii erden birinin üstündeki köp
•onra aşıp bir milı;idet ilerdedikten 
buiru asfalt bitti; şosenin iğri 
laya 1tll§ları üstünde hoplaya zıp. 
b a abild··· · 1· ~en d·· ıgıne uzayıp genış ı. 

urnd .. 
tıJıy0 uz boşluklara doğru a-
Cacr r~_ı:. Fakat henüz köyler.den 

gorünrn·· 'l'.. uyor. 
" \ıtki:y • 
vekil}'·· e.nın köy davası, Maarif 
tniyetllgının üstünde en fazla ehem 
tidir, ~duracağı meselelerden bL 
l~nan ~huri tahsil ç~"'ğında bu
lllily0 Çocuklarımız n sayısı bir 
d n Bekiz ü b' . 1 ctn u Y z ındır. Bun ar. 
tabaıaç d:Yü~ sekiz bini şehir ve ka. 
,. r akı ilk k ··öy ok o ullarda okuyor. 

Ulları d hvr .1 n a okumakta olan 
, " :ı.rırnızın d .. .. 
--trrıiş b' sayısı a uç yuz 

t ·:1~il ır.dir. Şu halde mecburi 
:Yaşında bulunan çocuklar-

Demek ki Maarif Vekilinin e. 
!indeki en mühim işler.den biri 
köylerdeki bir milyon mektepsiz 
çocuğu okutabilmek meselesi~ir. 
Köylerin dağınıklığı ve çoğunda
ki nüfusun azlığı yüzünden bir 
mektebi dolduracak çocuğun top
lu olarak bir yerde bulunamaması, 
yani yapılması lazım gelen işin 
pek gcnil bir sahada vücuda ge. 
tirilmesi şeklinde tecelli o:ien zor
luğu yukarda kaydettim. Acaba 
karşılaşılan güçlükler bundan mı 
ibarettir? 

Bugün mevcut ilkohul öğret. 
menlerinin sayısı on üç bin yedi 
yüz ellidir. Bunun altı bin sekiz 
yüzü şehir ve kasabalardadır; al. 
tı bin dokuz yliz ellisi köyler:le 
çalışmaktadır. Şehir ve kasabala
rımız için bugün iş başında olan· 
!ardan başka daha iki bin beş yüz 
yetmiş öğretmene ihtiyaç vardır. 
Köylere gelince... Nüfusu dört 
yüzden fazla olan köylerde okul 
açabilmek için de on bin üç yüz 
C'ğretmen lazımdır. 

Demek ki, onikibin yediyüz öğ. 
retmen yetiştirebilirseit şehir ve 
kasabalarla nüfusu dört yüzden 
yukarı olan köylerin okul ihtiya· 

Fcnerbahçe standındaki rezalet için acı bir fıkra yazmıştım. " geçllmiş, bu meras1m · n. 
\rkadaşların.a jiletlerle saldıran yumruk atan, tekme savuran ve ğe davet etmiştir. ŞUkrll Okanın reflknsı tarafın· 
.:>ütün bu kepazeliği de ancak kendilerinden daha iyi oynadıkları MUtcnkıben clonanınn kuman- dan yapılmıştır. 
için yapan mahlllklar hakkında ondan başka bir şey söylenemezdi. dnnımız Amiral ŞUkrU Oknn bir Dnyan ŞUkrU Okan g< ı ıinln 

Buna cevap vermeğe yeltenediler. Hadise güya hakemle o. söyleY vererek demiştir ki: burnunda kırılmak Uzere lı. zır .. 
ıuncular arasında bir anlaşmamadan ibaret hafif bir şey, ehem. "Çok yal\ın tarihe kadar Uze· lanmış şampanya şişesine ' 'r" 
niyetsiz bir münakaşa imiş. rinde birçok tekneler kurulup madan önce yUksek sesle şöyle 

Ortada yaralılar, fotoğrafların acı şahitlikleri, polis rapor. ikmal edilen kız.akta buglin de haykırmıştır: 
arı, bir yandan Maarif Vekaletinin, bir yandan Beden Terbiyesi iki denizaltı gemimiz kurulmuş - Atılay! Sana büyük rouYaf
Ja.şkanlığınm şiddetli tahkikatı, vakanın nasıl bir yüz karası ol- bulunuyor. Dtı gemilere Ebedi fnkıyetler ve mUznfferlyotıcr 
Juğunu bütUn acılığı, olanca çirkinliğile deşip dururken, yalan ~efimiz Atatürk isim vermiştir. dilerim! 
ve inkardan ne çıkar? Binlerce kişinin gözleri önüne serilen bir Bugün yUksek htızurunuzla de· :MUteakıben geminin kızak
::lövüş sahnesi, yalan ve inkarla kapanır mı hi~?.. . .. 1 nlze indirme tl>renini yaptığımız tan bağları çözU1mUştUr. Ye 

Bana cevap vereni tanımıyorum. Takmdıgı gençlık mumes. Ay sınıfına mensup Atılay ola· yeni, gUzel, mUcehhez :Atılay, 
3illiği sıfatını ona kim verdi acaba? Bu adam, eğer mektepli ise, nıdır. Birkaç dakika sonra to· dipdiri bir sUlUn edasiyle alkış 
ıareketi iki kere iğrençtir. ÇUnkü hem karalamasının manası,, mlz sularımızda yer alacak bu \'C muzlka sesleri arasında de
mantığı ve lisanı yok, hem daha memleketin eski, emektar bir geminin de sulh seYen ınllletlm! nizc inmiştir. 
locasına nasıl hitap edileceğini bile öğrenememiş.. ze hllkfımetlmize bUyUk ordu- Bu merasimden sonra davet-

Ona C:kuduğunu anlamağa çalışmasını ta.~iye ede~im. Be. 'm~za kutlu Ye m'utlu olmasını liler, Krop fabrikası mUmessll-
nim yazdıgım satırlarda gençliği tahkir eden bır tek kelıme yok. dilerim.'' lerl tnrafından Perapala.ı ote-
tur. Sporu maskara edenlerin hırsları ise, ''gençlik,, ]erine ba. s ... zU 
3ışlanamaz. 

Çünkü yarın bir katil de çıkar: 
- Biz delikanlıyız hoş görün! 
Diyebilir. 
l3cn, yazıma "Spor şakaveti,. adını koymuştum. Görenler 

Allah için söylesin, o hadisenin şakavetten başka nasıl bir ma. 
nası \'ardı. Bana cevap veren de bu yazıyı kastederek "~eşriyat 
şakaveti,, ba§hğını kullanmış. 

Başka hiç bir delil olmasa bile, yalnız şu başlık cevap vere
nin mahiyetini ortaya kor.Bu ayarda birine elbette cevap veremem 
Yalnız "Etem İ?.zet,, ten gazetesinde buna nasıl yer verdiğini 
sormak isterim. Yoksa o da mı benim yazımda bir "neşriyat şa. 
kaveti,, görmüş, ve verilen cevabın harikulade kudretine inana. 
rnk basmıştır? 

Meseleye dair dÜ§Ündüklerimi söylemek için, bu noktalann 
- geriye dönülemiyecck bir açıklıkla - belirtilmesini bekliyo. 
rum. Hak'kı Süha Ge::gin 

Amiral bundan sonra v linde izaz edllmlşlerdlr. 



Hakiki vakaıara istinaden Tarihten bir yaprak! -----··----....--··---·-----
~---------------

Şehir sokaklarına 
kapı 

Amerikada Alman casusları 
• VAKiT 

ABONE TARfFESl 

lftmlekıl 

Anlatacagım h~dfse, on altın. 
cı asra. aittir. Gerçi on altıncı 

asır geri bir zihniyetin devridir. 
Fakat halkı, hırsızdan korumak 

için sokakralara kapı yaptıra. • 
cak kndar basit dUşUntlşlcre 

yer Yerecek derece olması insa. 
DI hayrete dtlşUrU) or. Çok en. 

teresan olduğu için tedbiri ay. 
nen yazıyorum: 

"Şehir kapılarma pder şah. 
r&blan ve sair mahallAt içine 

Pden sokakların yollarını Be. 
azistan et:rafmda olduğu gibi 
birer mahalli kapısın ahalll ma. 
ballAta bina ettirip ve mahaUAt 
içlerine giden yolların her soka. 
tı başında vech ve mftnaslp gö. 
rllldiitft üzere birer mahalli ka. 
pdarm i9tlcatle yaptırıp ... ., 

Yani sokak başlarına kapı 

yapılacak, kapanacak bu suret. 
le halk mahallesinde rahat ra. 
hat uyuyacak. Polise, bekçiye 
de hacet yok .. Akşamları ev ka.. 

-·.6-

Diye cevap verdi ve Ram· 
rich'in yenl bir sual sormasına 
meydan bırakmaıdan telefonu 
kapattı. 

Demek Sanderaln bir haber
cisi tA Almanyadan buraya ka· 
dar Rumrich için gelmiş, ona 
yeni bir emir getirmişti .. Yeni 
iş her halde enteresan olmalry 
dı. 

Aynı gece, aldılı emlr Uzerl· 
ne Rumrlcb, Almanların HU 

casus teşkllA.tına mensup bir ha
berci ile görUşmelt tısere 86 ncı 
caddede kAfn Hlndenburc kah
vehanesine giriyordu .• 

Şuna da işaret edellm ki bu 
kahve Nevyorkun Alman ma· 
hallestnln tam göbeğinde bu
lunmakta ve UçUncO Rayş hU· 
knmettnln hayranları ile Nazi 
ajanları burada toplanmakta
ılır .. Nitekim meşhur Hauptman 
da Lindbergln çocuğu i~n aldı· 
ğı ffdyel necatın btıyUk bir kıs· 
mmı bu mahallede yemişti .. 

traolı bir adam kendlalne gizli 
bir ltaret 7aptı. 

Ramrlch b11 taıumadıfı ada
mın oturduğu muaya dofru 70-
rldll .• Bu adam Dreme ile Nev· 
yorktakl tefier arumda Jrtlba
tı temin eden metııur Kari 
Schluter idi. 

Kari Schluter. Europa gemi
sinde ~alışmakta idi .• 

Europa ile AtWatlji geçmiş o
lan btlttln 70lnlar muhak-ak 
ki btl71llt bir aa ... ue emlrlerlnl 
yertne getiren ba a4amm ceple
rinde Amerlkanm mtldafauma 
ait en bll71lk ınrlan tapyan 
bOrttk bir cuuı .. fi olduğun

dan ştıphelenmemtşlerdl. 

mi? Sonra daha blrcok fmkAn-• 
lar da Tardır .. 

- Neler? .. diye Rumrlch he-
yecanla sordu. 1 

Schlnter birdenbire söztı kes
ti: 

- Oh, bunları sizin bulmanız 
lA.zımdır .. dedi. Sonra size şunu 
da sHyllyeylm ki bu işle meşgul 
olan yalnızca siz değllslniz .. Bl· I 
ze kim plA.nları getirirse bin do
ları da o alır .. Sonra, yalnızca 
bu defli .. Bize hava hücumları
na kartı kullanılan müdafaa sis· 
teminin de düsturları llzım . 

Ne yazık ki Sabluter, Rum· 
rlch'in tevkifinden tam vaktin-

Rumrich bu flk mülAkatın -
dan; Schluter'den ayrıt -
dıktan sonra mUthlş heyecan -
lanmıetı .. tşl evvel& çok kolayr 

geldiğini anladı. UçUncll Rayş zannetmişti. Fakat şimdi haya -
de haberdar olarak adaletin l(ln çalışmakla çok bUyUk bir l!ta kapılmış oldufunu anlamı. 
pençesln.den kurtulmağa muvaf, se' inç duyduğuna t~aret etti. yordu. Kendisini büyUk işler 
fak oldu. 1 • yapmafa muktedir bir vaziyet· 

Birdenbire ortadan kayboldu· ı Schluter mUtebessım kendi • te görmeğe baelamıştı .. Şimdiki 
ğu ve bir harp gemisine binerek sini dinllyoNlu. Birden sözUnU halde elli dolar .gibi ufak bir 
kaçmış bulundufu öğrenildi.. 'keıtl: maaş alacaktı. Fakat btlyUk lş-

Schluter Amerikada çalışan - Evet. evet; anlaşıldı .. Ta· ler yaptığı, muvaffakıyet gös-
bUtUn casusları c;:ok lyi tanır· bit aynı zamanda para için de terdtğl zamanlar kUlUyetll mlk· 
dı .. Eğer onu tevkif etmiş olsay· de~l mi! dedi. tarda ikramiye alacağını da söy-
dık, belki de söyletmeğe muvaf· Rumrlch kızardı, izah etmek !emişti. 

Mtmleket 

lrlnd• dııı,., 

Aylık IS 155 &ı'· 
3 B)lık 260 425 • 
8 a)lık 475 820 • 
1 yıllık 900 1600 • 

Tarlreden Balkın BlrUJi 

itin ayda otuz kuruş düşiilllf· 
Post:ı bfrlığıne gırmeyeo yerJert 

ayda yetmiı beıer kuruı .....
medılır. 

Abone kaydını bildiren ID .... 

lUp Te lelsraf ficretlnf, abOD' 
parasıoıo posta nya banka 111 
yollama :Ocretinl idare kendi ,. 
zerine alır. 

Türkluenln her poıla merkullll' 

V AKITa aboıu ırczıılır. 
Adres deliıUrme tlcred 

Ticaret fllnlannıa untldl • 
satın sondan itibaren flln ..r 
falarıoda 40; lo sayfalarda il 
kunış; d6rdnnca aylada ı. 
ikinci ve llçilncnde 2; birincl.tf 
4; başlık yanı kesmece 1 urr 
dır. 

BllyQk, çok dnamh, kU 
renkli ilAn nrenlere ayrı affl 
indirmeler yapılır. Resmi UAnl,.. pısı yerine sokak kapıları ka. 

patılacak. Rumrlch kapıyı itip içeriye fak olurduk. Halbuki Rum- istedi, kendini haklı gösterme- tsttcvabr sırasında Rumrfch 
nn santim - salın SO kuru~tor• 

TlCARl MAHiYETTE OUıllY~ 
KOCOK lLANLA.R 

Acaba Çin seddinden mi mttl. ilk adımını attığı vakit, kırk rich'ln çok ehemmiyetsiz bir l'O· te calıştı: bir tek kere şubat 1937 tari . 
hem olmuş? N. A. yaşlarında, mavi gözlU, başı lU vardı, ve bize Amerlkada ça· _ Maaraflar çok, ve hem de hinde Sehmtt'den ikramiye 0 • 

lışmış ve çallımakta olan casus· bllyUk masraflar, halbuki ka - larak Uç yUz dolar almış oldu • 
lar hakkında kat'I Ye genllJ ma· uncım az da.. tunu söylemiş, fakat hangi ı -

l l~mat verebtlecek vaziyette de- i k bit ld x. iti f Diye bocaladı. 'ne mu a o u"'unu ra 

tl~~şkllA.t servisleri ocaklara - Peki . Bizim ajanlarımrı· etmemiştir. VAKiT SPOR MUSABAKASI 
Bir defa 30. iki defası 60, IO 

defası 65, dört defası 75 "' ,,
defası 100 kuruştur. Oo aJ~ 
ill'tn nrenlerln bir defası bedi" 
vadır. Dört satın ıecen llAnları' 
fazla satırlan beş koruıtan ..,.. 
sap edltlr. 

Futbol, Gureş, Yüzme 
ve Atletizm Amatörleri 

Arasmda 

SPOR 
Yıldızını 

• 
seçıyoruz 

takıim olunmuştu. Her casus dan blrt S~hmidt ~ize her ay el· Rumrich suç ortaklarınız 
ta"' t il dolar verecektir. kimdir? 

nncak birkaç suç or 6ını anı- R i h h t 
1 
ğ Kendisine havale olunan blr· 

yordu. Bu ~kllde mesuller işle· umr c oşnu suz u unu cok işlere rağmen Rumrlch bir 
rlnl ,menfur çalışmalarını hiçe ıaklıyamamıştı. Bu vaziyet ta- tn ltı t kll"t 1 •x.. r eş u. ın sır annı u•• e-
lndlrecek bir ihbarın önttnU al· bıt Schluterin gözün.den kaçma· 1 ti nemem ş . 
mış oluyorlardı. mıştı: 

Mesel& Rumrich bize maaşla· - KAfi değil öyle mi? dedi.. Herkes ondan ştlphe ediyor • 

lll%md kupona gellrenl'!! 
kaçlık ildlı tarif esi pilzd• ~ 
ladlrllir. 

Vakıt hem dolrudan doll'D" 
ya kendi idare yerinde, hem A 
kara caddesinde Vakıt Y 
allıoda KEMALEDDlN ıaııı rını getiren esrarengiz Schmldt- Şunu da bil ki birinci derecede du. Kcndislnnl Naziler hesabı • 

eten bahıetmlştl. Fakat bundan işlerini~ için ayrıca bUyllk ikra· na çalışmakta olduğunu biliyor. llln BOrosu eliyle Ulıa k 
btlfka .. oaııa ---4•• sel4lil- ml7eler e,labillniDlz. MeaelA: fakat .kendisine yoll&ll&Il bU.tUn eder. (Büronun telefonu: 203.SS 

nf, ne parayı kfmden aldığını Amerllrnnın iki tane yeni tay- metrtupıann Ne+ıorııc 4 •-S-"' 
haber alarak orta-dan ka7bol· yare gemisi var, Entrepuse -ve nr taşmılım görUyordu •. Topla·! ;iiiiiliiiiliiiiliiiiliiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiliiiiiiilll 
haber alara kortadan kaybol· Yorktavn, bize bunların plA.n - dıtı mal~matı göndermekte ol· 
muetu. tarı lAzım. Eğer bunları bl.ze duğu adres de birçok defalar 

Biz bugUn de Amerik.ada yllz· temJn ede~lllr iseniz bin dolar değişmlşU.. Evvel& "'Sanders" 
Ierce Nul cu11111 bulundutu kazanırsınız. adresine ceTap verirken bllA.ha

re Hamburgta Fröla111 Scbeel'e, 
tKt FiLM BıRıNCıYE 

Bir Bisiklet Mu~tafa ( Atı1«ıragücü) 
kanaatindeyiz, onlan keşfetmek 
için çal~malanmız usun ve mUt 
klil olacaktır. Fakat muhak· 

Bu ıefer Rumrlch memnun· lh t t ... d b b ~· n aye s .. oeya a er er .-ıs 

du .• Bin dolar hic de fena bir Jordan'a mektuplarını 70ııa-
1 - Şikago yanıyor• 

2 - Deniz ve Kadıtı• 
para deflldl, fakat pIAnları na· t 

mılJ ı .• 
kak ki muvaffak olacağız.. E- ııl elde edebilirdi kl? 

d ikinciye: - Şık ve kıymetli bir saat; üçüncüye: - bir çift 
iskarpin; dördüncüye: - Bir ppka: beıinciye: - Bir ıenclik 
Resimli Hafta "ıbonesi; altıncıdan onuncuya kadar: Birer bo
yunbağı; 4 kiıiye birer çüt ipekli çorap; 10 lriıiye birer ade 
Tayyare piyango bfleti, onbeı okuyucumuza birer 1i1e bil· 

ier Schluter'I yaaklamtş olaay- Schluter, casus çırağının lca· Maltm olduğu Uzere berber 
dık, o zamanlar işler değl9lrdl. taun.da dUğUmlenen bu hıtif - Jordan MI. 5 rumuzlu ajan ta· 

- Haydi söyleyin bana, il 
dlm .. Suç ortaklarınızı nertl 
bulabilirim .. Rıımrich ca111sluktaa ayda hamlan yttsUnden okuyordu. Bu rafmdan keşfolunarak teşkllA-

ytlkkolonya; 15 okuyucumu& bire:- ı1'e kUçtlk kolonyao 25 ld 
eiye birer tuvalet sabunu; aynca 150 ki§lye muhtelif cins be. 
diyeler. 

elli dolar kazantyordu.. ı&ntız ıu.altn cevabmı töYle ver tın meydana ~ıkmaaına sebebi· - Hepsini ml T 
- Oturunuz Rumrlch. dl: yet vermtştl. 
Mutat H•ll lUtler seltmından - Bu pllnları elde edebilmek Te\•klllnden sonra ıiumrlch'i - Hayır .. Bir ikisi kAfi .• 

sonra Rumrlch l'turdu 'Ve keıa- IOln birçok tekiller vardır: Bah· Uç gtln Ustuste isticvap ettim.. Cevap vermezden enel bl~ - ---·~._..... 

1 Müsabakaya ıştirlk Koponu : - 7 8 - 1 dlslnin Fllhrer ve Nazi pre11Blp- rJyenin ufak rütbeli zabitleri - BUtUn isticvap on bin kelimeyi dUşUndU. Sonra ''adam sendi 

·--·-··--··-·----·-· --··-···-·····-········-··········· lerl hakkı.ndakl hayranlığından nJn maaşları azdır. Parayı, ka· geçmiyordu. Kendisine sor· der gibi omuzlarını silkti: 
uzun uzun bahsetmesi lAzım - dını severler .. Anlaşılıyor değiJ dum: (Devam' var) 

... .. 
Karamazof Kardeşler 

Yazan: Dostoyevski 
. 

Çeflrea: Hakkı 56ba Caalo - 184 -
- Bumu kara bunun.... dedi; kara 

bunınlu ~omarlar sert olurlar. 
Krasatkin çocuklar gibi ağlamamak 

için heyecanını yenmeğe çabpyordu. 
Yendi de .• Tekrar söze bqlaldı : 

- BliyilyUnce bwıu zincire vurmak 
U.zım geleceğine eminim. 

Başka bir çocuk lAra kanştı: 
- Pek kocaman bir tef olacak bu 1 
- TabiL. Çoban kôpeklerl dana ka-

dar olurlar. 

Yuzbap da: 
- Evet, dana kadar olacak bu da. Anası 
babası da uı1ı ve allmet bir fCYlerdir. 
lılahsua böylesini aradım... Buyurun a
zis miaaf ırimiz yatata, yahut da kana.
peye oturun. Ne .amandır sizi bekli.. 
yorduk. Aleksi Fiyodoroviçle birlikte 

mi ıetdinis? ·-
Xolya: 
- HaJll'L. Ben llJtarlyon,. 1a ıel

dim .. K'arfyon, benim köpeğimin JİID
dıki adr.clır. Ustu ve pek zeki bir hay· 
van. Islık çalar çalmaz kopp gelir. Ce-

vabını verdi. Sonra Liyupya dönerek 
aomm: 

- bkarabayı lsatırlıyor muıun1 
Diy-e sordu. 
Liyupnm küçücük yüzü birdenbire 

kanıtı. Kolyaya ıstırapla baktı. Kapı 
yanında duran Aliyopnm katlan çatıL 
dr. Başiyle: 

- Bu türlü tcylerden bahsetmeyi. 
nisl 

- Minuma ıelen bir lpret yaptı. 
Fakat ıtolya, bunu ya görmedi; yahut 
da mahsus görmemiı gibi lavrdandı. 

Liyuşa, bitkin bir sesle sordu: 
- Nerede lıkaraba? 
- Nerede mi? .. Kayıplara karııtır 
Liyup ıuwtıı. Fakat aikkatle. ıözle. 

rint kırpmadan Kroaatkine balcıyor.du. 
Aliyop tekrar ipret etti, ama yine 
dinlemedL 

- tı'karaba, hiç bir iı lxrakmıyarak 
kayboldu. Zaten öyle bir yemekten 
sonra bu netice tabii idi. Ama §imdi be
nim ''Kariyoıı.. uaı var. Gctirdinı onu 
da una.. 

- Neye yarar!.. Gözümde yok artık 
batka köpekler benim. 

- Yok yok ..• Bunu mutlaka ıörme
liain. Bak ne yaman bir hayvandır. Bu. 
nun da lakaraba cibi uzun, bo~ tüyleri 
var. Sana mahsus getirdim onu. Bak, 
cör bir kere... Madam, mliaaade eder 
milini% çaiırayım buraya? •• 

Liyup, yırtık bir aeale: 
· - Hayır, hayır! Lüzumu yok! 

Diyor, sesinde ıztırap sitem ve telitı 
okunuyordu. 

Yilzbqıyı da endite sarmıştı: 
- Bua'kaak bunu iyi olur. 
De.dl Fakat JColya, inat etti ve : 

- Smurov kapıyı aç 1 
Diye bağırarak ubğı öttürdn. 
Kapı açılrr açılmaz ıslığı duyan kö. 

pek odaya daldı. 
Kolya: 
- Hop Kariyon ! Selim dur! 
Kumandasını verdi. 
K6pek, Liyuıanm yatağı önünde ıal. 

taya kalkmıJ, durdu. 
Bu aralık, beklenmedik bir hldiıe ol. 

du. Liyup, eğilerek ona bakıyor ve tit
riyordu: 

- Ah! dedi; bu tskaraba bu! 
Sesinde ıztıraptan çok sevinç ve sa

adet vardı. 
Krosatkin, çılğm bir neıe içiride, bü~ 

\lln kuvv..etiylc; 
- Ya ne zannettin .... Diye bağırdı; 

elbette tabrabadır J 

Sonra hayvanı kucaklıyarak kaldır. 
dı: 

- Bak itte, görüyorsun ya... Nah 
bir cözü kör, sol kulağı da yarık .. Tas. 
tamam senin söylediğin alametler ... Za
ten bu itaretlerle onu aranuıtım. Ama 
çok zahmet çekmedim, çabuk buldum. 
Sahibi olmadığı için, hayvancağız so
kaklarda geziyordu. ''Fedotov,, lann 
arka bahçesine sığmmışmıı. Köylerden 
celip yolu P!l1UJ b"r köpek olaack bu 
zavallt... Görüyorsun ya; tskaraba o 
korktuğun lokmayı yememiş .. Yese idi, 
mutlaka ölürdü. Yahut belki de anla
yıp çıkarmııtır da, sen görmemişsindir. 
Yalnız dili yaralandığı için ulumuıtu. 
O bağıra bağıra kaçınca, sen de yuttu 
sanmrıtın. Zavallıcık her ha1de çok ız
tırap çekmittir. Çünkü köpeklerin ağız. 
larr, insanlarınkinden daha nazik ve 
hassastır. 

Kolya, pek neıeli idi. Yü'lc&ek sesle 
konuıuyordu. Liyuıa cevap veremiyor. 
yalnız kam&ftIUJ, iri gözleriyle onı u. 
zun uzun bakıyordu. Yüzü, aatar ıibi 
bembeyu olmuıtu. 

Efer böyle bir sahnenin Liyuşa gibi 
bir hasta üzerinde ne elim bir tesiri o
lacağını önceden kestirebilseydi, Kolya, 
aatA bu işe giriımez.cli. Fakat odada bu
nu yalnız Aliyoıa anlamış, ötekilerden 
hiç biri sezmemi~ti. 

Yilzbqıya gelince, o da baıka bir ÇO-

cuk olmuıtu. Misafirin sözlerini duyıd'• 
ta! 

- Net lskaraba hal ... Diye haykırclf. 
Liyuşa. gordün mü? tıte aradığm bl'
lundu. Hanım, anlıyor mnnn iskarab" 
bu köpekmiı işte. 

Smurov, dalgın ve mahzun bir seti' 
- Ben de nasıl dütfulemedim burıd>' 

Dedi; hem Krosatkinin yüzde yüz ıı-f' 
vanı bulacağını bilirken ... Nasıl oldu il 
düşünemedim? .. 

Bir ba§kası: 
- Verdiği ıözil tuttu Krosatlrin ! 1~ 

şaıın! 

Diye atıldı. Bir üçüncu seı yükıeıd' 
- Yaşa Krosatkin! 
Çocukların hep birden alla§! ~ 

çınlattı: 

- Yata Kroaatkin, yap!.. 
Kroaatkin, gürültüyü bastırmal• f' 

hprak: 

- Du..~n. durun 1 Diye bağırdı! ,,, 
seleyi ıize de anlatayım. Köpeği buıı' 
ca, do~ru eve götıirdüm ve kirdi 
göstermedim. Yalnız Smurov onu 
müşttl. Ama, ona da bunun '"Kari 
olduğunu söyliyerek aldattrm. Hiç t 
helenmedi. Bu zaman içinde tskarl 
terbiye ettim. Oyunlar öğrettim. Ş 
marifetlerini göreceksiniz ... Uyuşa. ti' 

nu sana böyle yetişmiş getirmek i 
terbiye ediyordum.' Bir sög ş P 
bulabılir miyiz? .. Varsa, sizi katıla 
tıla ıilldüreccktir. (Deua+nı ı: J 
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MIBlt Roman ··········-····· ....................... ._. ........... ------
RMANSONU 

-- 1 - -------
Sermet Muhtar 

~ - liaydl konut be.kayım; pa. 
,. •ıncan, bey amcaların bekli. 

Çocuk yine tepinmedc: 
- İnanmam, yalan atıyor, 

ıOr• 
' leni dinliyorlar!. hepsi mantar; boyuna aldatıyor 

beni! 

6 - VAKlT ~1 MAYIS 1939 

'Bir sivri 

lt Cocuk odadan dl§an kaçar. 
b:acıvatvart gevrek, ga.ygaylı 
•r lea: 
..... RUlhani gel buraya L. 

di l{apı dışmda. bir mecelleşme. 
t gidiyor: 

Tekrar kucakladılar; öptUlcr, 
okşadılar. (Bu sefer alacak) diye 
bir alay yeminden sonra arka
sından yine içeri ittiler. Radvo ve ıivaıco 

t..·' Radi cicim, hadi nono~um, 
"'tsar· ııı ırierin ynnmda mahcup et. 

Çocuk, benzi uçuk, ağzı aşağı. 
ya bükük odaya girer girmez. 20_5_939 Cumartesi . ::?3 Son aj:ın5 haberleri ,.e y:ırınk. ı 1.30 
sllindirli bir fonoğraf borusun.. > _ _ • • program. 

Birçok Alm:ın istno;yonlorı : 
Ham musiki \'C dans ha,•a. 
lnrı 

9.15 
9.30 

l.eipzig: Hay,·an piyesi. 
1.ille: "J.'A,·enturlerc" ıAn
gler). e dedeniL. 

l'e ...... O enayilere mi metelik ve
ı~It tnişim. Gitmiyeceğim işte, 

ltı.iyorumı 

la.ııı~uk kaçıp kurtulmağa çaba. 
~~ .... a~a; bir iki kadın zorla tut. 
~ar: 

aı; beden gUcenirse istediğini 
t5 lı Vallahi! .. Ne Bombarşada 
lllal'dU~ o çiftlik takımını, kur. 
ııı ... ?ıınendifcri, ne de Alaman 
~a gördUğUn körüklU çal. 
llı.e : (ÜskUdardnn inerken bir 

tı.dil buldum) çalanı! •• 
l~· 'ı! ıvatvari gevrek, gaygaylı 

11
' Odadan gene duyulur: 

ı:ıı.~-~Ullıa.ni gel, beni dinle, ali. 
.,~ istediğin hava tüfeğini 
"'tca~ gtln!,, 

ı~S?nsıkı yakalanan çocuk içeri 
ti iUlir: 

tı.u';' liaydi çapkın fransızca ko
l1n da paşa amcan, amca beyle. 

Ç duysunlar, aferin desinler! .. 
tt.i 0ctık gene dıııanyı boylar. De.. 
~inden daha fazla teplnmcde: 

tıı; 1 Vaııaa gitmem, billaa git. 
IXl ••• 

d ıka.n vızıltya andırır bir ses. 13•30 1 rogr:ım, 13•3" l'ıluzık mıı Y ab::.:ıcı Radyolardan 
an ç konslro Pi), 14,00 Memleket 5:ıat a 

le başladı.: yarı, aia~~ ve meteoroloji lı:ıherlerı: ı Seçilmiş Parçalar 
- La cıgale ayant chante tout 14,10 Türk ıııüzl(ii, ı - Nişaburek Program Tiirldue ıaali ıi:erfnr. 

l'et~. se trouva fort d~porvuc peşrevi, 2 - Zıya paş:ın ın niş:ılıu. ı vr öotedtrı sonraki arıal olarak veril· 
quand la bise fut venue... rek semdbi: (Ey güt ne :ıeep), 3 - ~ nıişlir: 

Ziya paşanın nişııhurek mcsılisi : OPim.\l.AR YE SENF0:\1 
Ziver Bey ağzı kulaklarında. (ilin uıb:ın söylersin), 4 - aFhlrc KONSERi.ERi 

dinlerken, ferik paşa: Fer.san: Kemançe taksimi, 5 - Ah. 8.5 Bilkreş: Hoıtarn programı. 
, ! mel Ra~imin rast şarkı: (Bir gönlü. 8 30 I..ondrn (R.): !ılcndclssohn. 

- Maşallah, pehbarıkallah... me bir h:ıli ı>crişanımıı bıık), 6 - 9. Paris (PTT): "Karmen" (lli 

Neşet Bey: 7 - Nişaburk saz semaisi, 14,40 Mil. zet). 
_ Fetebarikfıllah ahscnülhali. ıik (neşeli plüklar _ Pi,) 15,30 Milli 9.30 Strasburg: Senfoni konseri 

küme müsabııkalıın (19 Mayıs &tadın (Parlslen nakil). 
dan naklen), 17,30 Program, 17,35 ıo. Roma gr.: "Le astu:ı:ie fem· 
müzik (dans saati), 18,15 Türk mu. minili". 

kin! .. 
Vessaf Bey: 

- Ciğer parenin kü§aylşi z.ib· ziği (Fasıl heyeti), 19,00 Konuşma 10.30 Londra (R): Handel progr. 
ni, istidat ve melikatı akliyesi (Dış politika hadiseleri), 19,15 Türk ODA MUStKlSt VE KONSERi.ER 
ke§§Cmsü fi va.satünnehar!. müziği, x 6.50 Parls CPIT): Kuartet. 

ı - Cemil beyin kUrdlll hlcaı.kır 7.40 Londra <~.>: Kuar!ct. 
Diye dursunlar, o acayip ak. 

sanlı ndam el sallıyordu: 

- Continuez mon enfant! .. 
Misafir pa§a ile ~ki bey atıL 

dılar: 

- Hazret kft.fi ve vafi, inlehu. 
şıldı. Aslana da ~kolsun, sana 
da pardon. Yaman muallimmiş. 
sin vesselfun ! .. 

pe~revl, 2 - Boğosun kUrdlll hleazk 8. Lille: Şarkı. 
k!r Darkı: (GUller açmtt bUlbW olmutı 9.30 Sotıens: I\uartct, kırinlcl. 
bt karar) 3 - Şemseddin Ziyanın kUr. tı.20 llerlin (Uııın d.): Saksofon, 
dllihicazk!r ııarkı: (GUvcnme hUsnU- piyano. 
ne), ' - Sala.hattın Pinarın kürdlllhL 11.30 Torino gr.: Kuartetler. 
cazk!r ıarkı: (No gelen Vlll'), 5 - Kc. HAFİF MUS1Kl \'E OPERETi.ER 
maı Niyazi Seyhun (Kemençe taka!. 7• \'lyana: Viyana musikisi. 
mi) 6 - Artaklnln kUrdlllhlcazk~ 8 15 \'arşo\·a: Halk orkestrası. 
şarkı {Ay dalS"alıınırken) 7 - Vasilin s:25 Dud:ıpeşte: füındo konseri. 
kUrdlllhleazkl!.r saz semaisi. 8 - De- !l.15 Bertin~ Asker1 hando. 
denin U§§Ak prkıaı: (AğlnUrlar, gUL 9.15 Münib: Hııfif musiki. 
dUrUrler), 9 - Hicaz tUrkU: (Sürme. !l.l5 \'iyana: }folk programı. 

_ Yavrucağızın behrei ki.mi- ilmin gözlerine), ıo - Gerdaniye tur. lO. Brnllsla\'a: Rad~·o orkestrnsı. 
line, hoca.sının tarzı talimine el. kü (Ey serenler serenler) 20: ?demle- ıo. Yarşovn: "Zauberin Lota" 

ı:et saat e.yan, ajans ve meteoroloji (Künneke). 
hak söz yok!.. haberleri 20.15: Temırtl (Verther), Ya -------------

1 tal. te zan - Goethe, 21.15: Eııham, tahvl. o" L u" M - Muallim mUkemc , ıp 

0

DAZ'\S MUSlKlSl 
11 Drııtisl:ıvn; 11.10 Sotıens: 11.H 

~apoli ı;r; 11.35 Stultgnrt; 11.50 Mii 
11ih: 12 Oııılapeşte; Hadlo Paris, 1.on 
drıı (:\.): 12.5 Londrn (R.). 

\'ATlYETE \'E KAOı\RELEH 
lıondra (~.): Müzikhol. 
Drüksel 2: Knhare. 
Sotıens: lskeç. 

9. 
9.40 

10,15 
12. 

9. 

Poste Pnrisien: Kabare. 
PİYES, KONFERANS YE 

KOI\'UŞ~IAl,AR 

RadtO Eircann (AthllJne) 
"Edgar Poe". 

10.30 Londr:ı (N.): İngiliz l\ral ve 
Kraliçesinin Amerika seyuh.ı· 
ti hnkkındn tafsllOt. 
1:-\GILlZCE HA \'.\DIS 

1, 8.18 Honın 1; 9.15, ll.15 J\o
ı on).:ı, ll:ıınburs; 11.45 Bükrc,; ıı,;,o 
Budııpcştc. 

' f" ~~llTUGRUJ. SADİ TEK 
J · ~ehıadebnşı (TURAN) 
ı. J fiyntrosuncla bu gece 

Hami)·ct Yüceses \'C ar
.. laşları (TATARAGASI) vod\'il, 
Ol.uyucu: Al·sel; Macar varyetesi. 

Çarhk Rusyanın varisi 

Romanoflarrn son prensi 
Bir lngiliz kızile nişanlanarak taht 

üzerindeki hakkını reddeMi 
Çarlık Rus • 

yaılın prensle • 
rlnden Vsevo • 
lad Mary Hy • 
gon isminde bir 
lngiliz kızı ne -. ... 
nişanlanarak , 
ecdadı Roma • tı~adtnla.r gene etraf mda; öpen 

~. yalvaran yalvarana: 
~~Aliadi canım, hadi gülüm! .. 
ba~irlerin yanında büyük ba. 

ltntı Yerlere mi geçirecekSiu? 

tAt, kambiyo - nukut vo ziraat ban. 
ekmel!. kn.st (fiyatı. 21.25: Ne:şell plliklar .R. 
Ağzı da.ha. fazla. kulaklarında, 2ı.3o: MUzlk (ıniçUk orkestra - uet: 

nof'larm Çar • 
Riyaseticumhur Sekreterlerin· lık tahtı Uıe • 

den Memduh Atakulun kayınpe. rlndeki hakla -

81~Uk, kapı tokmaklarına. sun. 
Yapışık: 

~~Zorla mı? Gitmiyeceğim di
' gitmiyeccğim i~ ! .. 

~~ihayet razı edebildiler. Ço. 
buı.... Odaya girdi. Dedesi boyun 
"ıU: 

takma 32 di i de meydanda olan Necip A.9km). 1 - Keter"Beıa - ~ 
Ziver Bey fesi yıkmış, gıtğsll if. lcbek avı _ Balet mllZlgt, 2 - Heuber. 

tihardan kabarmış vaziyetle seh. ger - Şarkta ıuıunden - Rakaeden 
"""" tte kızlar. S - Nlemann - Vahı boston, 

padaki ekstra ekstra. .ı:-ne n 22: Haftalık posta kutusu, 22.so: :MU-
bir sigara. yaktıktan sonra mual. zlk (Balet mtızlğt • Pl.) 23.: Son L 

lime göz kırptı. janıı haberleri \'C yarınki program. 

Gösteremedi, öhö öhö etti; onu 23: 15 - 2•: Mtızlk (Cazband • Pl.) 

da duyuramayınca: PAZAR - 21-5-939 

- MilsU Curci dedi oldu ola· 12.30 Program. 1.2.35 Müılk (Kü· 
' : ı,:ilk orkestra - Şer: Necip Aşkın) 1 -

~ - Bu oldu mu ya, beni m:ı.h. cak, kırıldı nacak; opera mope. Lindner • Şarap iUıhı Daküs şerefi· 
f~tdiyorsun.. GUldür güldür ra, her ne karnaksıysa onlardan ne dans. 2 - cari H~·unhl - Melodi. 
~ ızca konuşuyor diye pa§a birini de söyletelim! 3 - Lelınr - <:üttergalle operetinden 

cana be 1 . . . • potpuri. 13 l\lemleckt sıınt ıı~ nrı. ft· 
ltı.eUı. : Y amca nnna scnı Curcı efcndı o anda bır poz al. jans ,.e metcorolo!I haberleri. 13.15 
l.ıı.ı edip durdum. Beni yalancı dı. Elini kaldrrıp §ehndet parmn. Müzik (Küçük ork'estra - ScC: Necip 

Çıkaracaksın? .. 

deri, Müzeler bliıae'kreterllfinden 
mütekait Fahri Uzun damadı E
renköy lisesi mUdürü Mahir Uzun 
dayısı, Ticaret ve sanayi odası 
memurlarından Talat Ali Erbatuk 
müptela olduğu hastalıktan kur
tulamıyarak vefat etmiştir. Cena· 
zesi bugün saat 11 de Haseki ca. 
miinden kaldırılarak SünbUl Efen
dide cenaze namazı kılınarak Si. 
livrikapı aile kabristanına defnolu 

nacaktır. 

~ ğını uzattı: Aşıkın) (De\'ıım: 1 - Heııns J.öhr · 
bili sız, Arıı.p şivelerini biri. • . Büvük \'als. 2 - Carla Tlıomscn • t rcu'' me 
.:~~~rıştıran bir dil oynadı: - Allons Guemıl, chante (La Du~. 3 - Minkler • Donna Chiquila e 

ve yann 
külliyah 

l'at~-aıs mon chcr guemil on !rere Jahaco) ! (İspanyol ü,·ertiirfi). 13.50 • 14.30 
U dl.. h rl d f Türk mü7.iEji: 1 - Hicaz peşrc,·i. 2 -

...... 
ç ağız ara"'a girdi: Dede bey emen ye ? en ır- Şerif lı:linin hicaz şnrkı: (Derdimi 
.\) J layıp torun kaçmasm dıye kapı- ummana dük<lüm). 3 - Sekip 1\leın· 

1at tn la.sen, vazgeç birader; ev. nın önüne dikilmiş, duhuıı hie:ıı ş:ırkı: (l\lah"olsun o ta. 
...... • :11cup çıkmıyalım !.. · 1ı ı ı hl k 

u - Davran bacaksız, yann mi. li). 4 - Udi Fa r n n cnz şnr · ı: 
lışlığı erslerine mükemmelen ça.. {Bahar olsa çimenıar .. ) 5 - Taksim. 
~İbi kna, fransızcayı da bülbül dillin bura.da! .. diyor, çocuk yine 6 _ ııoık türküsii: <lnce çoyır hiçi· 
'nit ~ onuştuğuna şek ve şüphe bet beniz kül, sıvışacak, sıvışn. lirnıil. 7 - Kareığnr ıürkn: <Ren· 
tle l>ı:ok; zira nuru zeka gözlerin- mıyor... !iyi aldım k:ıı:ukdan). 8 - Saz se· 

'4?' lcnı• Ki ı haf' d' Misafir pııo.a ve beyler: maisi. 15.30 :'llilll kiime mii~ahnk:ıl:ı· 
....._ l>• an... m n ıy ı o_? ~ 1 1 ki > h .,c rı (Hl 1\lıı)'ıs sln< ııH nn na en . 

il.kik .§et Bey muhlisimiz ayni -Dinini seversen slygaya c:ek. 17,30 Progrnın. 17.30 .'.\lüzik (Pazar 
ihtıı atı söylüyorlar. YavrucU- meği bırak artık!. çonl rı. 18.15 Çocuk s:ı:ııl. ıs.Hı 
~&.§a. 2ekavct ve feraseti apayan. _ Sabiyi adeta cendereye 50_ M!izik (Şen oıl~ mllziği: lhrn~im Oı. 
\>~hi} hat;retıerinin buyurduğu 

1 
gür ye ate'J lıoceklerl). 19.1<> Tür~ 

~~efe Ütnıiyelim sabiyi Ziver kuyoruz.. . • müziği (Fasıl heyeti). 20 Memleket 
:au:di !.. . - Bu mertebesi teklıfi mala- sa:ıl ayarı, aJans ve mcıeoroloji ha-

lçlJlde ı~ I>eder Ziver Bey, terler yetak! .. ları tekrarlarlarken, bil. berlcrl. 20.H> Türk müıllU: 1 - ~ı
~tlt ~Ü·tilste soluk alırken 0 ka. yU.k pederde ısrar da ısrar: hn,·end peşre,·i Osman beyin. 2 -

-v h ağız bir daha öttü: _ Dediğim opera moperalar. Osman l\ih:ıılın niha.'•end şarkı: .<Yl· 
~- 0Yons G L -1 · t' · 1 b" .. d . d t 1 ne tıu yıl ada sensınz). 3 - Şeın· :.-ucuk . Ucmı , Je en prıe. dan ırını e geçsı n e amam o . 

\>ışt1 z· Yine odndan dışarı SI. 1 -;ettin Ziyanın şeterebnn ş:ırkı: (Olclıı 
· l\' Be sun.. . . .. ~ k şcp mahmurun). 4 - Holhlunun su - n er y dröt döntiyordu: Curci Efendinın goz agrısı çe • -

~t~,, ı' ııcaksız gel buraya, uzun kt k' 'k . k 1 ıa bıcıl zinük şarkı: (Soylc ey cnnıın). 5 -
"'n ... §te me en ırpı sız a m ~· • S ttin Ziynnın lıicaı şarkı: CA· 

~i, "ali · .lstediğin midilli değil ganlaşmış, boncuk mavisi g~z~e- 11~171~ yıır ill-l. li _ lsnk Yaranın 
t.ırn. h ahı de tallahi de alaca. ri heyecan ve telaşla akları ıçın.. bestenigilr şarkı: ( C.iiniil s:ınn çük· 
~li~e 0ern .de Yarından tezi yok. de kaybolurken, Cemilcik yine danı. 7 - Diıııeıı Şenin lıcsıcnisiiı 
val>urı n lırnyı dayayıp yarm ilk vızıltıya benzeyen ayni sesle ma. şar~:ı: (Derdimi ııııımonıı .. l 8 - ŞUk· 
~a~ a ltecebi atp:ı.zarına yolla· kamlı makamlı tutturdu: rü o~nı:>nın hust'lik ş:ırkı: (Gönül 
baltı8: ~· Doru mu, yağız mı, harercti .. ). 9 - Arlaklnln nihn\'end 
e l\lrı - Frere Jahaco, frere Jahaco, 

?\ nıtlk mı, nasılını istersen, şarkı: (Kokla~nm saçlarını). 10 -
tip tt~lllnıelinden bir midilli se. dormez vous (1). :-:eveser saı semaisi. 21 Neşeli pllık· 
~Pi dı cek buraya!.. (D~amı ııar) tar • R. 21.1 O Müzik CRiyaseU cum· 

burnun §Indaki oğlan, ağzını bur bandosu - ser: llısan J{ünçcr): 
l'agıstde u bir tarafa çarpıtıp, Ka. ( 1) Bir vakitler Fro1ısada be. ı - sous:ı - Marş. 2 - J. Straus'§ • 
derek: ki kUlhanbeyinl taklit e. fi.k"teki Bflbyanl.ara tıinni gibi aÖ1J Cenup gülleri \"&isi. S - Cezaı 

..... Sahi lenen, tatlı att frengi cnstit'iitrıa.1 Frnnck • ne minör senfonisinin Len 

7 nci ıeriden 

61 - 67 • 7 kitap 

61 Vikontun ölümü 30 

62 Leneit II. 1. 

63 Uza ı. 

64 Evlilik 20 

65 Gizli Pamuk harbi 50 

65 Bizans tarihi ı. 

57 Senyolbcos Avrupa 60 

..-.----.. ~ftm..V..ı>JL.A.L 

rıhı reddetti. 
Prens Vsevo· 

lad, Çarlık Rus· 

yanın en son 
prenslerin d en 
biridir. 1914 
senesln<le dUn • 
yaya gelmiştir. 
Babası Rus Prensi Jenn Kons- nesinde Londraya gelmiş bulu• 

tantlno,·ir;, annesi de Yugoslav- nuyorlardı. 
yanın mUtevetrn Kralı Alek· Vsevolad tahsilini İngiltere • 

sandr'ın hemşiresi Prenses He· 
len Petrovnc'dlr. 

Ysevolad, Çarlık Rusynnın 

tahtı Uzerindekl haklarını ld· 
dla edcbllecek Romnnofların so 

nuncusudur. Vsevolad 1914 den 
1918 senesine kadar bUyUk ba-

bası bUyUk DUk Konstanten'ln 
sarayının mermer merdh·cnle· 
rinde koştu; oynadı,. Fakat bu 
saadetl 17 temmuz 1918 tarihin· 
de nihayete erdi. 

Bolşevikler babasını öldUr • 
mUşlerdl. Emperyalist Rusya 
yıkılıyordu. Çocuk annesi tara-

de ikmal ettikten sonra tlcare· 
to başlamıştı. 

DugUn yirmi beş yaşında o
lan Prens Vsevolad, kendi ya· 
şındn bir )cız olan Lady Mary 
Lygon ile evlenmek üzeredir. 

Prensin nıŞanlısı Lord Bean· 

camp'ın kızıdır . 
:Mis Mary Lygon hanedan sU· 

ltıleslnden olmadığı icln bu lz

dh·acla Prens Vsevolad carlık 
tahtı Uzerlndeki bUtUn hakları· 

nı reddediyor demektir. 
Pctcrsburgdakl mermer ~a • 

ray bugUn için uzak bir hayal, 
?.Iary Lygon ise yakın bir haki· 

fından bir şala sarılarak mem· knttir. 
leketten kaçırıldı.. (1920) se· 

'-ba.cıfnn ınl, Yokga kofti mi bey. Zer tarafından konaklarda.ki pa- tosu. 4·- Korsakorr • llinl şnrkısı. 
- S ?. §a, mahdum, kerim~ :::adelere ez. 5 - Tscbaikovsky • ltnlyıın kapr~· ~ • 1Gor1oulu eahM1tlr ~ ilL 
~ \'e ~.içeriden illte™1er; re- bm- effiriltn Ntıh nebfden.loa2ma si. 22 Anadolu aaJnsı (Sp~r SCn'l· - Af/ederaini:s ]J<l!I.· 1J'1fl'jl8t - ~J-mın wt. 1'.akl:ıl. ~- bdklijld te'!'!' 

?'UsvaY. ol~t_ . ..----- til'l'kl+f,.,.-- \ {1!~2.1Q lılGllk .(Cuband1J!l.22.45 t"' ~ ~ Jngru. ~ · 
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!!,r!_f s~a~y~~~!'~-a~n -~=r~s_!~ 
Beşiktaş Halkevinin tertip ettiği 

Spor bayrar1ıı 
Büyük bir kalabalık önünde muvaffakıyetle yapıldı 

Matbuat takımı Beşiktaşlıları 3 -1 yendi 
Beşiktaş halkevi tarafından 

tertip edilen spor bayramı dün 
Şeref st~dında büyük bir intizam 
içinde yapıudı. Daha saat on iki. 
den itibaren sahayı doldurmağa 
ba ~lıynn halk merasimin başldı. 
{.rı yerde üç bini bulmuştu. 

Muayyen saatte önde şehir 

b~mdosu olduğu halde, misafir 
Mrı.tbuat td:rmı, onu takiben Be. 
şiktaş klütiınün eski ve yeni fut
b.:>lcuıarı, güreşçileri, atletleri ve 
den.izcileri çok muntazam bir gc. 
çit resmi yaptıktan sonra saha. 
daki yerlerini aldrlar. İstiklal 

l\ Iarşr çalınnınğa ba.5ladı ve ayni 
zamanda da bayrak çekme mera. 
simi yapıldı. 

Bu merasimden sonra Boğaz -
içi spor klübü umumi kaptanı 
Kerim Kanok sık sık alkışlanan 
bir nutuk söyledi. 

Futbol maçı 
Kerim Kanok'un söylevi ile me. 

rasim möayet buldukt.anı sonra 
Beşiktaş mütekaitlerlle :Matbu
at takımı sahaya. çıktılar. 

Bu defa Matbuat takımı §Ö1Jle 
kurulmuştu: Nejat (Vakıt) -
Osman Münir (Vak-ıt), Ercü. 

mcnt (Cumhuriyet) - Salcihat. ı 
tin (Cumhuriyet), Cclcil (Tan), 
,lfıtrot (/kdanı) - Şazi (Ak. 
şam), Ulvi Akşam), Sedat (Omn. 
lmriyct), Alımet Adem (Son Pos. 
ta), Besim (Cumhuriyet). 

Beşiktaş ise: Mecdi - Tevfik, 
Rii§t'ii - .l\!uamnıer, Cavit, Şev
ket - Şeref, ŞiU-.'Tii, Edip, Nuri, 
Pertev. 

Müsabaka hiç te mütekaitler 
arasında yapılan karşılaşmalara 
bcnzcmiyecek kadar seri ve gü. 
zel cereyan etti . 

İlk devrede Edip Beşiktaşm 
yegane golünil atmağa muvaffak 
oldu. Ve ilk devre 1--0 Beşiktaş 
lehine bitti. 

lkincl dewede oyun. daha hız. 
lı oynandr, rüzgara karşı dizil _ 
melerlne rağmen daha kombine 
bir oyun çı:kara.n Matbuat takı • 
mı tık dakikalarda Celilin penal. 
trdan attığı golle beraberliği te
min ettikten sonra. Allmet .A:de. 
min blribirindCDı güz.el iki vuru. 
f;dyle iki gol daha atarak sayı n. 
detlerini Uçe iblağ etti. Bu defa.. 
ki revanş mtisabakasr da böylece 
3-1 Matbuat takrmmm galibi. 
yetile nihayetlen.mi.5 oldu. 

: ··-··········-··--·---·----.... --------------···-··-···--.···--------····. 

' G. Sarag- Fener 
Yarınki mühiriı maçı hangi 

takım kazanacak , 

Yazan: Muvakkar Ekrem Tala 

Ankarada gençlik bayramı 

inönÜ 19-MaYıs St3dini-şerôfliildirdi 
Maaır n1F ve.~öu o IQ)ftr nlYl\tlYI k s ~ylledn 

d'l · · bando11\1
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Ankara, 19 (A.A.) - Ebedi 
Şef Atatürkün yirmi yıl önce 
Samsuna ayak .bastıkları gtinün 
yıldönümü olan bugün, her sene 
olduğu gibi bütün yurt içinde 
gençlik ve spor bayramı olarak 
kutlanmıştır. 

Atatürkün, Türk milletine hür ken ı erıne merasıme ı. 

çaldığı ve bütün gençliğin ve ~ıııe 
kın iştirak ettiği istiklal mar§•Y ti 

ve müstakil bir vatan kazandıran, 
onun yeni bir hayata kavuşmasını 
temin eden mücahedesine bir baş
lar.gıç olan bu yıl dönümünde bü
tün Türk gençliğinin onun büyük 
emanetine karşı sarsılmaz imanını 
ve Milli Şef 1nönüne olan sada. 
katini bir defa daha teyit vesile
sini buldu. 

Ve hiç şüphesiz, bütün memle. 
ket içinde bu güzel gün kutlanır -
ken Türk gençliğinin ve onu bir 
hale gibi saran bütün Türk mil
letinin duyguları Ankaraya tevec
cüh etmiş bulunuyordu. 

Buradan bütün yurt içine yayı. 
lan ses, bu bayramı kutlamak için 
19 Mayıs Stadını dolduran binler
ce kız, erkek mekteplinin ve elli 
bine yakın halkın önünde Maarif 
Vekili Hasan Ali Yücelin söyledi. 
ği nutuk, her baLde bütün bu 
kalplerde en güzel aksini buldu. 

Sabahın saat sekizindenberi so. 
kaklara dökülen Ankara halkı E
bedi Şefin bundan yirmi yıl önce 
Samsunda karaya ayak bastığı 

dakikayı hatırlamak için atılan 
toplar ile bir dakika bulunıdukları 

. V k'l' }'JaSll başlandı ve Maarıf e ı ı ıtlJ 

Ali Yücel söylediğ_i bir nut~a)" 
bütün yurtta gençlık ve spor 

rammı açtı. •ğill 
Hasan Ali Yücelin, gençlı ~e 

Atatürkün eserine imanırıırı ti 

Milli Şefe bağlılığın ifadesi olan· 
cümleleri bilhassa dakikalarca 

5
1'11 

ren alkışlarla karşılanan bu nı.ıt si 
. · k hitabe genç bır mekteplı ızm "tUll 

takip eyledi ve ondan sonra bU öi
gençlik üç defa ''Sağol,, re 
ye bağırmak suretiyle Milli ;;,r. 
karşı tezahüratta bulunmu~la d·~i 

"yle ıı. Yine bütün gençlerin so ti' 

"Dağbaşını duman alınış,, ınarŞ~· 
dan sonra ilk önce genç laılarıl 

ta e• zın ve onları takiben erkek f. 
belerin spor hareketleri yapı~1; 
ve bütün bu hareketler sevgı 
takip edilmiştir. .,. 

h .. . 'n.d ekteı-Bütün teza urat ıçı e m . 0e 
lilerimizin spor hareketlerıf1 sJ 

. . bi l'k b·111as gösterdıklerı r ı ve 1 i· 
Gazi Terbiye Enstitüsü talebe

5
ri 

. d'rle 
nin ritmik hareketlen tak ~ı) 
toplamııtır. (Devamı~ 8 i ;:::......-

yerde durmak suretiyle halaskar- Edirne lisesi spor' 
larına karşı derin minnetlerini ve \ ld 
saygılarım gösterdiler. culan stanbu a. l9 

Bu dakikalarda bayramlarını Edirne lisesi sporcuıar\·w 
tesit için yapılacak tezahürata iş- Mayıs bayramı tatilinden ıs 1 ıçl 
tirak etmek üzere Halkevi önün. de ederek lstanbulda Boğnı 

51 l'll de toplanmış bulunan mektepliler. lisesi ile bir futbol musaba' fi' 
den ayrılmış bir grup Ebedi Şefin yapmak için 2 5 klşllik bir }tfl O' a 
etnografi müzesindeki muvakkat le halinde bugUn geldiler '°c l3 
kabrini ziyaret ederek bir çelenk ğaziçi lisesine misafir olduııır;~ı 
koydular. Biraz sonra önlerinde 23 'Nisanda Edirnede bu 

11
• 

muzika olduğu halde yürüyüşe takım arasında yapılan Ulus 
0
• \> 

geçen mektepliler, halkın güzer- bakanın reYansı mahiyetınd6 ~ 
gahlarına döküldüğü yollaroan U- lan bu karşılaşma. pazar gU~f 
Jus Meydanına gelerek Zafer abi. saat l2.30 .da Kadıköy FeJl e· 
desine bir çelenk koymuşl~r ve stadında yapılacaktır. EdfrJl 

1
, 

rasimei ihtiramı ifa eylemiştir. nln birçok tanınmış sporculfl;( 

Dilnk-ü merasim den Uç gl:Srlhıü~ 

Şehrin baştan başa bayraklarla nın tulunduğu bu takım ne <' 
ve günün ifadesini anlatan vecize- tanbul mektepleri içinde en Jtll ,, 
!erle sUslenmi~ olan ana yolların. ntll takıma mallk olan Boğ&~· 
dan gençliğin geçişi, balkın en iç. çi lfsfıslnln yapacağı bu nı11:11, 

, ___ ,. ________ , ___ w_w_._ __________ _ 

Ankara 
• 

- lzmir - İstanbul 

Atletizm müsabakaları 
Dünkü karşılaşmalarda yeni bir Türkiye rekoru tesis edildi 

On dokuz Mayıs programmm 
ikinci krsmma öğleden sonra de. 
vam. olundu. Sahada sabahki ka.. 
c1ar değilse de yine altı yedi bin 
seyirci var. Atletizm müsabaka
larında hiç görmediğimiz bir ka. 
labalık. 

Saat 16 ya doğru atletizm mo
nitörü Naili Moran mikrofonun 
başına gelerek üç şehir arasın -
daki müsabakaların. ne şekilde 

başlamış olduğıınu anlattı ve bu. 
günkü Türkiye ve on dokuz Ma.. 
yıs rekorla.nnı okudu. Bundan 
sonra. hakemleri ve müsabakala.. 
ra iştirak edecek olan atletleri 
sahaya davet etti. 

Saat tam on altıda önde atle. 
tizm hakemleri arka.da atletler 
olmak üzere tribünlerin önünde 
dizilerek halkı selamladılar. 

Bu merasimi müteakip 

Dı1n'/dü lxryram<la seyfrc!lcr 

16,15 te müsabakalara başlandı. 
Müsabakalara Aıı,~ara, lstan -

bul, \'e lzmir atletleri iştirak cdi. 
yonha. Ferdi birinciliklcrdcn ma. 
:ıc!a takm1 birincilikleri için de 
puvanlar şöyle tesbit olunmuştu: 

(Devamı 10 ımmda) 

Halkevler·ınde ten saygılariyle karşılandı ve bu bal:anın tok zevkli oıacnğ 
sevgi tezahüratı onların stadyoma .,U he voktur. __,/ 1 
girişlerinde en yüksek derecesini ":_P __ - --------

DU n yap~lan müsamereler buldu. lstanbul _ Edirne 
Fenerbahçe stadındaki sabah Merasime başlangıç .saatı olan b · "klet yanşı 

idman şenliklerinden başka öğ- ıo da Milll Şef İnönü ve Bayan iSi ' 
leden sonra da ayni zamanda spor Inönü sta.dyomu şereflendirmiş- Haralambo birinci 
klüpleri muhtelif eğlenceler ve lcrdi. 

idman hareketleri yapmışlardır. Reisicumhurumun gelişleri sta- vaz·ıyetinde .t 
Şehrimiooeki bütün halkevleri dı ldolduran halkın coşkun saygı l>" 

de aynı vaziyette dün kendi sa. ve sevgi gösterilerine vesile oldu, Edirne, (H~susi) - :1stan~ / 
halarmda. spor kolları tarafın - ve hemen akabinde geçit resmine F.dirne - Edirne, lstan,bul b ~ 
dan şenlikler ve gece de evin mü.. başlandı. önlerinde Türk bayrak. yük bisiklet yarışmm birinci cD' 
samera salonunda müsamereler tarıiyle Parti ve spor teşekkülleri mı Atatürk anıtr önünde netl / 
tertip etmişlerdir. bayrakları olduğu halde yürüyüşe lendi. 12 mmtakadan 40 bisilC & 

Adalar Kazasında başlıyan mektepliler Milli Şefin Ietçinin arasında cereyan ed ,,o 
1D Mayıs bayramı münasebe. önünden geçerek bütün stadı ldo- yarışı lstanbuldan Ha.ra.1Bll1 

tile bütün Adalar bayraklarla taştılar ve spor tezahüratı için kazandı. 
süslenmiş ve her ta.rafa vecize_ 
ler asılmıştır. Adalarda halkevi 
olmadığından kaza merkezinde 
saat tam 10 da bütün okullar 
cumhuriyet meydanında toplan
mışlardır. llk olarak lstiklfıl 
Marşı söylen.miş ve daha sonra 
okulun başöğretmeni "19 Mayıs 
ve spor,, mevzuu etrafında bir 
söylev söylemiş, bilahara talebe. 
lf'r tarnfmdan şiirler okunmuş 

ve Onuncu yıl marşı söylendik • 
ten sonra toplantıya son veril. 
miştir. 

11cşiJda.ş llalkeviıulc 

Hnlkevi spor kolu gündiiz yap. 
tığı Şeref stadındaki spor ~nlik 

,(Devamı 10 uncuda) 



Kadıköyde yapıl.an aihı7di merasimde geçit re.mıitıden iki enstantane ve mekteplilerin galiblyeti le neticelenen muhtelitler maçın <lan bfr gl1rlln04 

S(p)©r ve g~nçDök lbayraoııın 
Göğsümüzü iftiharla kabartacak bir hareket oldu 
Gençlik her sahada bir tek vücut oldkğunu gösterdi 

t 19 Mayıs Gençlik bayramı Hallı:: bUyUk sabırsızlıkla sta
>ab. Kadıköy Fenerbahce stad- dm arka kapısından girecek o
~0ıııunda büyük tezahürat ile lan evldtlarını bekliyordu .. 
lltıu1andı.. Saat 9,10 da bandonun sesi 

111 
Sa.babın alaca karanlığında trlbUnlerde blr kaynaşma do

~ e~sime iştlrAk edecek talebe- ğurdu. BUtUn başlar kapalı tri-
t \'e yurdun dinç evlfltlarını bUnlerin solundaki kapıya çev· 

tGl'lneğe, alkışlamağa koşan rilmiştl.. Önde askeri bando ol· 
Querce, on binlerce kişi sahaya mak üzere sırasiyle Üniversite 
'tııı etmeğe başlamışlardı.. gençllğl, TUrkkuşu talebesi, kız 
ltadıköy kaymakamlığı çok lisesi v:: orta okulları sahaya gi· 
llenıu tertibat alarak stadın B· rcrek yer aldılar. Bunları mUte· 
ab.de ve içinde tehacUme ma· akıben de erkek llse ve orta o
~ Olmuştu .. Saat dokuza gel- kulları ile sporcular sahaya ge
toeıden evvel stadın her tarafı lcrek evvdce hazırlanmış plAn· 
~ ltnuştu. Takriben on beş bin dakl y~rlerini aldılar. 
1~i şehrin her köşesinden kal- Hc.r harekette büyük bir in-
~l'ak evH\tlarını alkışlamağa, Uzam, bUtün gençlerde tuken
~llıhuriyetin müdafaa ve mu·· mez bir canlılık göze çarpıyor
atazasmı şahıslarında. teces· d u. 
,'ttı. ettiren TUrk gençliğinin bu Bu sıralarda stadın üzerinde 

'ttır:çli gUnUnde bulunmağa uçan bir TUrk tayyaresi gençll
~~tnuşlardı.. . ~ w ğe vecizeler yollayor, pilot mev· 
~üyük Atamızın TUrkı\l~V'at 1 kllnden kalkan bir tek kol, Türk 

tılle armağan ettiği bu tarlht gençliğinin coşkun tezahüratı 
b.e l!yık olduğu kıymet veril- ile cevaplanıyordu .. 

've tören bUyUk bir itina ile Saat tam onu çeyrek geçe 
1~p odtlmişti. gençlik Vali ve İstanbul Ku-
S.at dokuz olduğu saman man4annınt teftl.9l- ıa.... au. •••• 

!a.dyorıı adamakıl1ı dolmuştu.. lunuyor<fu ..... 

Süvarilerimiz 
bun şehrimize geldiler 
~is ve Romadaki beynelmilel 

'Uı müsabakalara giren ve mu
\r~f akıyetli neticeler alan süva. 
~ekibimiz dün öğle üzeri vapur. 

1 
ltaıyadan şehrimiı.e gelmiş _ 

e!'dir. Rıhtımda dostları ve sU.. 
\ra?i arkadaşları taraf mdan kar. 
~la.nan ve Cevat Gürkan, Cevat 

Vnll ve lstnnbul Kumanrlanı 
gençlere "Merhaba gençler, na
sılsınız?" diye hatır sordular 
ve tek bir ses, bir gürleyiş gibi: 
"Sağol" cevabını aldılar. 

Teftişten sonra bandonun çal
dığı lstiklU marşını sporcular 
ve halk hep bir ağızdan çok mun 
tazam bir şekilde söylerken şan
lı bayrağımız yavaş yavaş dire
ğe çekfliyordu. 

Gençlik, kendilerine bu mesut 
gUnlerl hazırlayan BUyük Ata'· 
ınrmın büstlerini çelenkler ile 
sUsledilcr .. 

beden itibariyle sıhhatli, çevik ve a 
lik olmaları için çalışıyoruz. Nizam· 
laştırılmış spor bu gayeye varabilme
miz için en ehemmiyetli vasıtalardan 
biridir. 

Okul sporu, terbiye vasıtaları ara
sında birinci.derecede gelen bir kıy
mettir ki çocuklarımızın hem sıhhat 
lerini, hem iradeelrini, hem de ha· 
ıllseler karşısında çabuk k:ırar nlm:ı 
\'e çabuk tatbike geçme kabiliyetleri· 
ni kuVYetlendirecektir. 

Mekleplerimizıleki beden terbiyesi 
fıı:ıliyelinln iyi neticelerini bu giizel 
bahar 'gününde güzel bir çiçek tarla· 
sı halinde gözlerimizin önüne seren 
bugünkü jimnastik şenlikleri bize 
yürünen yolda daha şimdiden mm·:ıf
fakıycte irişilmekte olduğunu söyle -
yor. Böyle güzel ve gürbüz bir nesil 
retiştiren aileleri ve l.ıu ııilelerılen 
hiç de ayrı sayılmasına imkan olmı· 
yan ve bu neticedeki muvaffakıyet 

hissesi büyük olan öğretmenleri teb
rik ederim. Yeni nesillerin sıhhati, 

fikir, ruh ve beden sıhhati, bizim i
:in üzerinde en çok ehemmiyet veri
liı> durulacak bir meseledir. Ve iş
te hepiniz benimle birlikte görüyor
sunuz, yeni Türkiyenin el attığı bü
tün hayatı meseleler gibi bu mesele· 
de de muvaCfakıyeli biıe heyecan ve 
memnuniyet verecek mahiyettedir. 

ri tayin için her sene türlü ıficlflk. 
lerle karşıl::ışılı.ror, güzel 1stanbulun 
tabii, coğrafi, tarihi değerleriyle mn
tenasip bir inkiş:ıf ve ümrana maz• 
har olması için teşebbüs edilen bele
diye işleri arasında spor sahaları 
vücuda getirmek meselesi de ön saf
tadır. Şehrin mevcuı saahJorı mnale-
cf lıöyle bir toplantı) :ı, istenildili 

kadar geniş mik~ :ısta ve rahat bir şe. 
kilde yapma~:ı müsait değildir. Ge· 
rek okullıırın, gerekse şehirlilerin 
bütün spor ihtiya<:lnrını tam ve kA• 
mil lJir surette temin edilecflk bir. 
stadyom yapmak için faaliyete geç
miş bulunuyoruz. lstanlıulun en yük
sek medeni şehirler sırasında sayıl· 
m::ısına imkı1n \•erecek teşebbüslerin 
hiç birinden geri kalııııyncagız. Şe. 
lıir stadyomu da bu nradn sayılması 
Jazırngcleıı şehir için bir yandan bir 
ihtiyacı tatmin ederken, <lii:ier ~an
ılan şehre aynı zamanda bir ziynet 
tc-;;kil edecek varlıklardan biri ola· 
caktır. 

Gelecek yıl 19 Mayıs şenliklerini 
yeni stad.romuıııuzıla yap:ıfıilnıek di
le~i bize azmimizi bir kat daha kuv
n t1.:ndirecek surette heyecan ver
mekteılir 

Aziz ı;ranhullular; bu temennimi. 
zin bir an önce hakikat olmıısı lçia. 
\'arkun-elinıizle çalışacağız. 'l 9 Ma
yıs şenliklerini acıyorum, hepinizi 
HYIJl ile seıAmlar, ba) ramınııı sevgi 
ile kutlularım. 

Yali Liı.tCU Kırdarın yer, yer 
alkışlar, varol nldaları ile kesl• 
len nutuklarından sonra bir Unl
verstteli genç heyecanlı bir s8y· 
levle sahayı çınlattı ve TUr k 
geneliğinin cumhuriyet, meml&
ket müdafaasında bir tek gür. 
ses olacağını bir kere daha ha· 
tırlattı .. 

tıla, Eyüp Öncü ve Saim Po
latıcandan mürekkep süvari he. 
~l!tirniz otomobillerle Sipahi o. 
~ götürülmüşler ve orada 

, ~. tnüddet istirahatten sonra ev. 
l'ine dağılmışlardır. 

Bundan sonra Vali L~tfU 

Kırdar kürsüye gelerek şu nu
tukla töreni açtı: 

Kadıköydeki şehirler arası atletizm mü.!aba1oasından, Şeref saha. 
sında Matbuat - Beşiktaş miUckaitleri maçından ve ayni stat. 

taki atleti:m nıü.sabakalanndan enstantaneler 

Yeni Tilrkiye, Reisicumhurumuz, 
BllJ1lk Te JIWI Seftmlll Jamet !n6nll
nfin yüksek idareleri altında emni· 
yet ve huzur içinde maddl ve manevi 
bütün gilçlülderi yenerek her gün da
ha fazla terakkiye ve inkişafa doğru 
ilerlemektedir. Vatanın dilşman iş

galinden kurtarılması için harp sa· 
lıalarında kahramanca mlicadelede 
bulunan ve harp sahasında kazanılan 
~ulh müzakerelerinde siyaset ve ki· 
yaset masası başında gösterdiği ve 
bülün dünya ve politika adamlarına 
tasdik ettirdiği liyakat \'e hfisnü ida
re ile teyit eden :\lilll Şefimiz elbet
te Tlirk milleti için ebedi bir iflih:ıı 
\'e itminan sebebidir. İsmet fnöııii
nün yakın mazimizi ı;üslcyen tarilıı

mal olmu$ yüksek kahr:ırıı:ınlıkl:ırı 

yanında islikbalinıiı için ziman teş
kil eden rehak3r idaresi yeni Tiirki· 
yeyi adını adım daha iyiye, d:ıh:ı gfı 
zcle, daha yükseğe gölüreceklir. llu
gün karşımızda gördüğümüz ve tak
dirle alkı$ladığınıız şu gen~·lik küt
lesi ''e meııılckctlıı her köşesinde si 
zln gibi milyonlarca takdirkürın al
kışlamakta olıluğıı lıiitün Türk gen<:· 
liği ismet lnönü'nün rehlıcrlii(i :ıltın
da ilerlemekte olan yeni Türkiyeniıı 
ümit ve kunel hazinelerini teşkil 
edi;>or. 

Bu ateşli nutuktan sonra Flk• 
rJye Altay isminde küçUk bir. 
TUrk yavrusu ook temlz bir 11• 
sanla on dokuz mayıs günUnUn 
kıymetini anlattı . . Stadı doldu .. 
ran halk hem bu nutkun özUnU, 
hem de bu özU temiz lisanı il• 
çok güzel ifade eden kUçUk kızr 
çılgınca alkışladı .. 

Hastahaneler do laşıldı 
h· İ>Un öğleden sonra Beden Ter
b~Yesi İstanbul bölgesi namına 

1.:r heyet Edimekapıdaki Şehit. 
~e bir çelenk koymuş ve Gure. 
. • Gümüşsuyu hasta.nelerini de 
~Yaret ederek Istanbul sporcu -

1a.rı adına kendilerine sağlık di. 
'iniş ve hastalara sureti mahsu
ııa.da hazırlanan sigara ve kolon. 
~rı tevzi etmiştir. 

Bandırmada futbol maçı 
d aandırma, 19 (Hususi) - Ban 
1l'rna halkevi ile Fatih Halkevi 
~!'asında yapılan futbol kargı _ 
;•rnasmı üstün bir oyunla 2-1 

atih halkevi kazanmıştır. 

olan ~fuslafa Kemal 19 ~layıs 1919 da 
Aıiz lstanbullular; Sam~unda Anadolu toprağına ayak 
Büyük YC şerefli bir günün yıldö- baslı ve o günden itibaren Türk me

nümünü yaşıyoruz; o derecede bü- rinin üstündeki uğursuzluk bulutları 
yük ve knthı lıir gün ki bizi huzur, dağılma~a b::ışlndı. 19 Mayısın yıl· 
refoh ve terakki hamleleri içinde döniirui:nde elbette ki o büyük baş
yaaştan cumhuriyelimizin doğması- J::ıngıcın büyük kahramanının kalp
n::ı, kurulm::ısın::ı ilk adım teşkil el· lerirniııle elıediycn tazim hisleriyle 
miştir, denilebilir. sarılı olarak yaşıyacak olan büyük 

Hatırlarsınız, bundan yirmi yıl halır:ı• ını anmadan söze başlıyam:ım. 

Valinin nutku 

önceki 19 Mayı:ı::ı, l~tıınbul ,.e daha Aziz Jstanlıullular, aziz gençler, 
birçok vatan koşelcrı yabancı ordu- mekleplil~ı, 
larrn işgali ııltınıla bulu_nuyo~~u. 19 • fnyıs takvimde Türk enerjlsi
~leınleket ufukları nıcşum hır lalısız· nin !Jarekele geldiği, vatan müdııfaa
liğin derin karanlığına gömülmüş gi- sı iiı:n şahlanıp ileri atıldığı günü 
hi idi; 18 Mayısı 1!l Mayısa ul::ıştır:ın ı:ostcn·ıı mukaddes bir tarih s:ıyfosı
k:ıranlık gecenin sabahından Sam- dır. Yirmi yıl önceki 19 Mayısta 
sun sahillerine sarışın bir güneş do~- lı:ı~lıyan Anadolu kurtuluş hareketi, 
du; vatanı ym·arlanmakta olduğu bildiğiniz merhalelerden geçerek, 
fcliiket uçuruımınun kenarından çe· ~lustaf:ı Keın::ılin ve ismet 1n1inü'niin 
kip laırlarm:ık ıızmiyle yola çıkmış d:ıirıııı );"r ,.e daima beraber olan re

~---------------------------- hııkıir ve fc) izli idaresi altınılıı geniş· 

l.t'1YJ1uif eaen mektepli 'kız'lar . 

le.) ip :> ü'•wlıııiş, hııglinkli lıiir, ınüs· 
t:ıkil YC kuvvetli Türkiye hu suretle 
\ ücud:ı gelmiştir. Demek ki l9 l\la· 
rıs hir ileri alılışın, mukaddes ve 
!,urtarıl·ı hir h::ıııılcnin tarihidir. O
nun i~·iııdir ki 19 l\layıs artık sadece 
lıir t:ık' im ~ :ıprağı, lnıtı:i sadece bir 
t:ırih sayfası değildir; lıütiııı Türk 
. ıııJleti için bir srnhohllir; Türkiye
lcl,i kalkınma ve ilerleme h:ırekelle

,·iııiıı lıir remzidir; kendini hulıııa
nın, ı·cnıliııe gih·cnnıenin ve l\endini 
kurıarııı:ığa k:ılkınnı:ınııı timsalidir. 
19 M:ıl 1!.111 llii) Uk J\lillet ::\ll'rlisi ka· 
ı·:ıriyll' l·!l'n<;lik \' l' spor lı:ı)rmııı ola
rak kabul 'l' iUn eılilınl's i dl' hu yiiz
ılcnclir. 

Arkadaşl::ır, 

Hür, müstakil "' kunelli Türkiye, 

memleketin yarınki parlak, Y<'rimli, 
saadetle dolu istikbali için · iııiin 

gençliğine istinat ediyor. 1 ının 

içi bilgi ışığiyle aydınlanmış, 'ücuılıı 
sağlam maddi ,.e mane,·l pratik ka
lıiliyetlerle yetiştirilmiş bir gençlik 
istiyoruz. Çocuklarımıza hayat için 
lüzumlu, ınüsbet ve fayd::ılı bilgileri 
verirken onların gerek ruh; gerek 

Aziz fstanbu°llular, 
Ilu güzel toplantının yapıl::ıcaltı ye· 

Son olarak spor genel direk .. 
törlUğU namına kıymctlf hakem 
lerlmizden Tarık özerengin bir 
nutuk söyledi.. 

Nutuklardan sonra bUyUk bir 
lnttzam içinde resmi geçit yapıl· 
dı. 

(Devam1 10 ımcuda) 

Mektepliler ve klüpler 
Muhtel iti dün K adıkögde karşılaştı 
iki tarafta zayıf kadrolarile bu maça iştirak ettiler. ilk kısımda 

mektepliler, ikinci devrede klüpler muhteliti hakimdi 
Beden Terbiyesi gen.el direk. 

törlüğü tarafından ortaya konu. 
lan kupa için İstanbul okulları 
karışık takımı ile İstanbul klüp. 
leri karışık takımı dün Kadıkö _ 
yünde Fenerbahçe stadında 5 bi. 
ni mütecaviz kalabalık bir seyir. 
ci kütlesi önünde karşılaştılar, 

neticede İstanbul okulları muhte. 
liti güzel bir oyunla İstanbul ka. 
nşığını 4-2 mağlup etmi3tir. 

H al>em ve takımlar 
l\.lüsabaka saat 5,30 da ha.kem 

Şazinin idaresinde başladığı a . 
man iki takım da şu kadrolar ile 
sahada yer almışlardı. 

.(Devamı 10 uncuda) 



Türk anlaşması Balkan antantını 
bozdu mu? 

Ankarada gençlik bayramı , ____ Heyecanlı Zabıta Romanı --

(B~ tarafı 1. incide) • İngiliz rınlaşmıı mm Türld)·e 
l S. O. S~ 

Ol1~ Dınla.şılıyor ki Çeko lo Jnlmnmdnn ehcmıniJ'etl Ak<lc· 
, nkyanın Alınnnynya Hhnkın nlz emniyetinin temin cdllml~ 

clnn, Ar-nnvutlub"lın da. İtalyan- olma 1dır. Bu nıılaşmanın Bal 
Jnr tarnfuulnn Jş mllndenbcrl knnlur He nlllhısı da Akdenlzd ' 
llnlknn nııtnntmı dal;,"ltmnk lı;ln ı'tnhn emin bh· hale gelecek ohu 
Hcrlln \'C nomudnn iclftl'C edilen Türklyenln lcııbındn Balknu 
hn.reketlere 'e tcşchblislcrc ye· pnk1 ı nlıktmıı dairesinde Bnl
ııi bir hız vcl'ilmektccliı· ve 'l'ürk lmnlı müttdlklertne <lnha mii· 
• tngilJz nnlnşmıu ı şimdi hu csıslr surette ynrdını edebilme· 
makc;at tçln yc.ni hir ,·e-.ilc oln· slnclen ibnrettlr. 

lngilizceden Çeviren : H. MONIR 
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rnk kutlnnılmnktndır. lhıı;iinkii llclgrat hükfimcti· 
iliıtün lUcın biliyor ki Türk nln orgnm ny1lnıı (Poiltlka) 

• lngill zaıılnşmnsı Akdeniz sta- arkndnşmuz Türklyenin lngllte
(iili'o•mııu bozınnk için dcjlil, hl- re He nnlnşmnsını Jlnlkan nn· 
lfakis nınhnfnzn etmek iı,:in yn· tantııun ~imdiye kn<lnr miicnde· 
pılnnştır. Akcleıılz stntiiko unu le J•nllndcki iki cephe ,·azlyetlnl 
ho7.an tcşelıhiisler olınu';', hattft almış olnn hüyiik <lc\'lctler nra
Arnnvuthık işgali ile fiilen bu mda tnkip ettlği bitaraflık si· 
stnUiko bozuhnuştnr; işler.in ol· yasctinl tcrketmck demek oldu· 
dub"lı gibi bırakılması Akdeniz ğunu ynznrak, lm nnlnşmay1 
hcğcmonynsmı nlmnk isteyen- Bnlknn nntnntı pren ipine mu· 
Jcrln bn luu·ckctlcrt ile diinyn ~ayır bir hl\dlsc gibi gu tcrlyor. 
sulhu t~hlikeye gircc•cl;,rine kıı· Bu tnmnmcn yanhş bir hiiküın
ıııı.at basıl <ıhluğunclnn bu deniz dür. Bu yanllş Tiirk ·İngiliz nn
h \'znsmdn mcııfnntlcri miiştc- lnşma<.:ımln Akclenlz 'nzlyctl ile 
rok olan 'l'lirklcr ile İngilizler Balknnlnr \'nzlycti nı'11-.nuln bil· 
n:rnlarnıcln. tedbir nlmn~n nıec· yülc bir fark oltlul,"lınun heniiz 
bul' olmuşlııı·clır. Bclgrnth nrlmdnşırnız tnl'nfın 

Türk ·İngiliz anlaşmasının tlnn nnln,ılmı.ınnş olmnsmdnn 
nalkıın antantı Jıl'onslplcrl ile lleri geliyor. Uu fnrk şilpbeslz 
telif edilemez mahiyette olduğu Jnlnndn anla~ılncnktır. Onclnn 
fcldinsına gelince, buııun çü· oıırn Bnlknnlı <lo tlarımızın en· 
rilkliiğtinfi Jsbnt için ~'iirklerln dişclN·i keneli kendine znil oln
hıglllz nnln, hlllSl ile nnlkan nn· cnktır. 
tantnın fnyclnh ını, yoksn ::r.arnr- Nihayet HnJknıı antımtmm 

Jı mı oldnklnrını lıh·nz cliişiiıı J'iirk • lngllfz nnlnşınttsı ile bo· 
mek kfift gelir. Jlııklknt hnldc zulııp bozulnuıılığmı tnlln <'ılc· 
Türk • 1ng-lll :ınnJnşmnsı Tiirkl· cck olnn ne llcl'lhı, ııc <le Uonın 
yenin nntnnt mucibince Halkan· Mikümetl <leğll<llr: bıı husust~ 
Jı müttcfil-l<'t in<' k:ır!jı dcnıht.c knrnr Hrnwl~ salillılreti ndccC' 
cttlğt yıı.ı dnn , nzlfC'sini znfflet- Bnlknn nntnntı I ons<'yine nit 

Geçit ,resminden bir görfüıO.., 

Kendine gelebildikten ıonra 

hemen ayağa kalktı. Ve tekrar yil. 
rUmeğe baflaıdı. Sonra tekrar koı
tu ve bir kere daha bitap dUttU. 

Böylece bir saatten ziyade yol 
aldı. Sis, hala etrafı bir battaniye 

it~t;t~I~~~ gibi sarmış bulunuyordu. 
~ Arnold gittiği müddetçe belki 

.;:.. 
on, on bet ıclcfa yere yuvarlandı. 
Bazan dikenli yerlere düıerek el-

(Baş tarafı 6 ncıda) milletinin başbuğu, önderi, ah- bisesi yırtılıyor, elleri kanıyordu. 
Merasimin sonuna ıdoğru Milli lAk ve fazllette onun kutsal bir Fakat şimdi her hangi bir taki. 

Şef geliılerinde olduğu gibi bil- örneğidir. Onun dUşUnceslne u- be uğramadığ{nı görüyordu. Ar· 
yük tezahüratla uğ • rlanmış ve yarken mllletln arzusunu yerine ka~ından gelen yoktu. Düdilk ses. 
bayram ıtadda geç vakte kadar getirdiğimize, onun sôzUnU tu- l~rı kesil~i-şt~. Acaba korıdonun i. 
devam etmiştir. tarken vatanın faydasına hare- çınde mı ıdı? Yoksa kurtulmuş 

B .. . . d ""d k iğ" d 1 mıydı? ugun merasımın evamı mu - et ett ımizc can nn nanıyo· 

detince Türkkuşuna mensup tay- ruz. Derken önünde yüksek bir ka-
yarelerimiz ve planörlerimiz ıeh. 1919 yılının 19 Mayısında E· r~ltı ~.eyda oldu. Arnold ~unu gö· 
rin üzerinı:Je yakın bir alakayı ü. bedi AtatUrkUn başladığı lstlkllil rur gormez vurulmuş gıbi dona. 
zerlerine çeken devamlı uçuılar savaşına, o, 1989 yılının 19 Ma- kalıdı. Sonr~. ~aha yaktaıarak, bu 

d bl d 1 t 1 tik karaltının kuçilk bir kulübe oldu· yapmışlardır. yısın a r me en ye ,.e s • ~ .. dil 
B A k b 1 • gunu gor . 

u gece n ara u mesut yı • lAl savaşı halinde devam etmek- K 
1 
.. b i . inıd b' k d d 

dönümü vesilesiyle baştanbaıa t dl u u en n ıç e ır a ın var ı. 
donanmıırı bulunuyor. Halk •ehrin e Gr. Genç ve dolgun bir kadın mutfak· 

:ır :ır eneler, sevı;ııt TUrk cocuk- k d B"" 1 · r 
ana yollarında gençlik ve spor !arı. ta çamaşır yı ıyor u. oy e sıs ı 
b k tla aktad r bir havada o çamagırlarm kuru-
ayramını u m ı . Unutmamış olduğunuza cok . 1 ~n yoktu F k t 

masına ım tö ya... a a 
Ankara, 19 (A.A.) - Maarif eminim: Gecen yıl, bugUn, Ebe· kadın hiç bir şeye kulak asmaksı· 

Vekili Hasan Ali Yücel bugUn, di Şefimiz Atatürk, son umumi zın tam bir saadet içinde çamqın-
Gençlik ye Spor bnyramını aşa- ziyaretini sh:lcrl görmek için kı abunlar k" ·· il m yı yor ve s ı opur r. 
ğıdnkl nutkuyla nchmıştır: buraya gelerek yapmıştı. Son 

1 
k .. l"'yordu 

ten tar r soy u . 
DUyUk TUrk milleti ve onun ziyareti. Öyle ... ÇünkU bundan yıkayor ve sabunlan köpUrürken 

yüce ml!U şefi, sonra umurnt bir m111et toplan- k .. 
10 

d 
S şar ı soy yor u. 

19 l\layıs Genelik ve· por bay- masııın gelemlyeecl' kndar has· Besbelli kocasını bekliyordu. 
amını bUtUn memlekette Ye ta olmuştu. Demek ki, geneler, Çilnkü bir taraftan yemek hazır. 

huzurunuzda açıyorum. slzl hep htr arada görmek, TUrk lanmıştı. Mutfaktaki masanın Ü· 
Yurttaşlarım, milleti için b<1slcdlğl en bUyllk . d · k k b'ra 

0
• 

zerın e peynır, e me ve ı g -
BugUn, TUrk tnrlhinln bahtı- Umlt Ye emel, sizlerin \'nrh/;ınız- ··ıu du ru yor . 

nıcz, bllflkl kun etlcndil'ir; ,.c tir. 
d hn mile lr kılor. Zira Türk 

ynr bir başlangıcını tekrar ve da yaşamak, onun nnzarındn en Mutfag~ n kapısının arıldıı::,ıru 
A. IM rs " • hep beraber yaşıyoruz. 19 Mu- bUyUk bir ze•;lc imi . Zaten, ken işitince başını dönı:lürmeden ses-

Çe nberlayn, Türk - ngiliz anlaşn1asın~ 
Balkanlardada ta bi edi eceğini sö ledı 

yıs, mllletlmlzln en büyUk erlt\· disl fçln en yUksek kı) met olan lendi: 
dı, Ebedi Şefimiz. Kurtarıcımız. Türk cumhuriyet '•e istiklfıllnl , _ Sen misin Bil... Hapishane. 
Sevgill Atamız Mustnra K ma- o, size emanet etmemiş miydi? den biri kaçmış haberin var mı?. 
lln Ana~olu topraklarına ayak Ey yiğit, yurtsever luz, erkek Hapishanenin topunu i§ittin mi? 
be.stığı gUnclUl', 20 )'il Unce, Ka.· .'l'Urk gençl rı. ~ d v m ini c d , ai-

(B~ tarafı 1 incide) Sosyalist Bachelct Rusyanın ik. radeQ!ZlılJ (ialgıılf\f.I ar~sında Slzl daima, hu C'mnnote llya- IShını aİıp ıor~ çık! her halde. sa-
be sürilklendiğimiz takdirde Al- tısadi ve askeri vaziyeti hakkında küçUk lılr geminin TUrk mille- katıl görerek tebcil ediyorum. na ihtiyaçları olacaktır. 
manyanın civarında bize bUtün izahat vermiş ve Fransız - Rus tine getlrcliğl bUyllk saadeti b!r tstlklAl ve hürriyet tarihimizin Ka.dm bu sözlerine cevap ala
kuvvetleriyle yarl:hm edecek bil- paktının takviyesini terviç eyle- iclenl, bir scygl Ye minnet halin- başlangıcı, sizin bayrammızdır. mayınca birdenbire başını çeviııdi. 
yük ve erkek bir milletin bulun. mi§tir. de her zamnn yüreklerimizde YUreklerlnlz vatan sevgisi, dl· Elleri hala çamaşır teknesinin i-
duğunu düılinmek memnuniyet . Hariciye encümeni, sosyalist )·n~atacnğız. mağınız ilim aşkT, benliğiniz çindeydi. 
verici bir hadisedir. Bachelct'nin raporuna verilecek Şimdi hUr, mUstnltil bir vn- fazilet nuru ile dolu olsun. Bu- o sırada, kapının eşiğinde bir 

Çemberlayn İngiliz - Türk an netice hakkındaki kararını tehir tnu olaralc UstUııde dimdik dur- gUn, sizin bayramınız olduğu 1- adam ı:ördü. Bu adam ndes ne. 
la masının şilmülunden bahsede- etmiştir. duğuııuz bu aziz toprnklnr, o· çln bize en büyük bayram olu-
rek bu anlaşmanın Akdeniz.de ol- Enclimcn, bu kararını verme- nun bize, ölmez, zernl lıulmaz yor. Bizler, ağalarınız. babaları- lzmirde teessür uyan-
duğu gibi Balkanla11da da tatbik den önce başvekile bir sual liste- )·adlgArıdır. Ondrın ayrılmanın nız. nnnlarınız, atalarınız, biz· dıran hadise 
edileceğini ve uzun müddetli bir si tevdi ederek Rusyanın iktisaıdi acısı, kalplerimizde vatan mu- ler, bizden sonra gelecek TUrk • 
muahede ile bu anlaşma ahkamı. ve askeri teşkilatı baklanda icabe- habbetine. 1stlklA.l aşkına lnkı· evlA.tlarını kendimizden daha Gazetecilere müş-
nın teyit olunacağını söylemiştir. den mal<lmatı alacaktır. IA.p etti. Onu vatanımız kadar mükemmel görmekle mesut o· 

FRANSIZ AYANINDA sevmek, vatanımızı onun kadar lacağız. Sizi, çelik gibi sağlam kilat gösterdi 
Paris, 19 (A.A.) - Ayan ha- Yuanan Kralı SeYmek olmuştur. 19 Mayısı vilcutlarınızla, şaşmıynn akıl 

riciye ~ncümeninde reis Berenger bUtUn TUrk milleti tek ,·arlık o- ve muhakemelerlnlzle, doğru İzmir, 19 (Hususi) - Kmlçul. 
umumi siyaset hakkında beyanat. larak lllklerlne kadar hlsse<li- yoldan ayrılmıyan ahlAk ,·e ka- lu meydanını:la bayram tezahüratı 
ta bulunmuştur: Dün Trakyada top- yor. Milli birlik ve bütUnlUğU· rakterlnlzle istikbale hazırlan- nr tesbit vazifesini yapmakta olan 

Berenger, bir taraftan Fransa rak l ar ım ızdan geçti muzu, her mlllt hA.dlsc gibi bu mış görUyoruz. Gözlerimizi ha- gazete muhabirleri polis mUdürU 
ve İngiltere ve diğer taraftan Tiir. da yeni lılr delil şekllnde bUtUn ynta yumup \'llcultrımııı vatan Salahattin .Aslan Korkot tarafm-
kiye, Rusya, Polonya, Romanya Atinn, 19 (A.A.) - Atina a. cllıann gösterecektir. 

1 

topraklarına lrn.lbedeceğtmlz dan me~edildiler ... 
ve Yunanistan arasında müzake- j:ı.nsı bildiriyor: Aziz mllletlm, anda, durnn kalplerlmfzP., son Bu yuzden iz~ırl; gazeteciler 
relerin miısait bir şekilde ilerle- Yunan kralı Trakyadaki tef- Sen, dünya durdukca dur. Sen huzur ve emniyeti sizler yere- bu milli bayram ınt balarını layı. 
diğini kaydettikten sonra müşte. t.iş seyahatin,e devam ederek Is. her zaman yaşa Yar ol, çUnkU sı- ceksinlz. sız de yaşamanın zev· kiyle ~azamadılar. .. .. 
rek Türk - İngiliz beyannamesi- keçe ve Dimetoka şehir ve mm. cnk koynunda hatırası yatan ev- kinl, c;alışaral\, adam olnrak, .. ızmır matbuatınıda ~b~yuk tees
nin imzasını hatırlatmış ve bir takalarını gezdikten sonra Pit _ ırıtınrın kadar göğsllnde besle· bizden eslrgemlyeceğ-ln1ze itt-ı sur u~a~~ıran bu hadıse, Anka
harp takdirinde kar~ahklı yardım von köprüsünden TUrk toprakla- ylp büyüttüklerln ve bUyütmek· mat ediyoruz. Vatan sizden radakı yukse~ :11akamlara telgraf. 

r J • il "k~ t edıldı 
paktının bunu takip edeceğini, is. rına geçerek oradan Dikayon ve te oldukların, bu mUbarek yur· önceki nesilden bizden. mal ls-,_a_şı_a_y_e ___ · _____ _ 
kerıderun sancağı hakkında iki hU Ormenion ileri kaarkollarına giL du her tehlikeden, evet, her teh- tediği zaman malımızı, can tste-

kumet arasında anlatma hasıl o. miştir. llkeden koruyacal<, onu yarku\'- diği vı.mn.n canımızı \"erdik. Si·ıvAKIT Kı'tabevı· 
lur olmaz Fransa ile Türkiye ta- Yetiyle ylll•eeıtccek Ye bahtiyar ıln .de, bizden sonra gelecek ne· 

Umumi müfettiş KAznn Dirik 
rafından da mümasil bir vesikanın edecektir. Bu Jmnnın doğrulu- snıerln de böyle ynapcağına t-

ile Edirne kolordu kumandanı 
imza edileceğini söylemiştir. \'e Yunan konsolosu kralı scliuıı- ğunu, Türk idealizminin bUyUk man e<1Jyoruz. Dün ve yarm tercüme 

Bir üçler anlaşmasının akdi i. timsali olnn Milli ŞeUmlıJn, yll- Gençler, sizi, neşeli, canlı, he· •. • 

feteyıdi. Beriki kapıya day .... 
sonra masanın U.erine doimett'L 

Kadın, bu ciren adamın ~ 
deki hapishane elblHliııl 4tr1111 
tamdı. Tıraıb batmda flp'ka ,.. 
tu. ince ve soluk yüzünde klSS lr 
leri görültlyordu. Gözleri kan P' 
nağı gibi idi. Uıtil baıı çamur .,. 
toprak içindeydi. 

Kadın bu mauara karflSd'cll 
bir çığl k kopardı. Fakat giren •• 
dam onu teskin eden bir iprttle: 

- Gürültü etmeyin madam. 111-
di. Size bir zarar verecek detil!dlo 
Fakat beni silihla arıyorlar. Sll
susun, kafi ..• 
Kadın sessizce ıordu: 
- Pekal!, ne iıtiyonunuz? 
- Evde yalnız mıaınu:? 
- Evet. 
- Kimse gelecek mi? 
- Kocam gelecek. Şimdi nere-

lerdeyse gelir. Yemeği hazır. 
Mahkum, dudaklarını dili1I• 

ıslattı. O dudaklar, kandan ısurıa
muıtu. Biran için dU9UndU. B..,.. 
da vakit kaybetmeyi muvafık ,ar~ 
müyordu. Biraz ıonra blr erkd 
gelecek olan bir evin içio:le dıar 
mak ihtiyat11zlık olacaktı. Siltl'
le sordu · 

- K~anın bir elbiıesi var roı1 
Nasıl olursa olsun, eski püıkU h•' 
şey giyebilirim. 

Kadın adet& 
itaat etti. 

- Evet, dedi, var;. 
Bu kadın bu muhite bet ıen,. 

denberi yerleşmitti. Hapiahaaıl 
ı -~,,ı-J;m baklanda birçok hi'ki)'e-
1 •.• Bfü":ti. Fakat kaçak bir aıaJt' 

pusu ilk defa olarak görüyordtlo 
Tekrar etti: "Kocamın bir kat cJ.. 
bisesi var. Sana vereyim. FaklC 
içeriki odada. Dur getireyim. 

- l3en C! e nı. 

Az sonra tekrar mutfaia ıel,. 
ler Luk Amold'un koltutunda bir 
paket görülüyordu. İçerisinde .ı
biseler bulunan bir paket .•• ıc..
ıimdi biraz daha rahat nefea alS
yordu. Zira bu adam herhanıi _. 
retle kendiıine tecavüz etmek t"' 
şebbüsünde bulunmamııtı. 

Arnold sanki onun bu hlalerbÖ 
sezmi§ gibi: 

- Ben fena bir adam delili.., 
Madam, dedi. 

Kadın bir cevap vermedi. At• 
nold devam etti: 

- Fakat nasılsa kaçtım. Şirnıli 
beni arıyorlar. Yakalarlarsa köpell 
gibi öldürecekler. 
Kadın ona yemek mauımı 115• 

terdi· 
- . Bu yemeği ye, diyordu. Bi

rayı da iç! 
Arnold bira bardafını ka.r_.. 

Son damlasına kadar içti. Peynlt· 
el ekmeği cebine ıoktu. 

- Teşekkür ederim Madadlt 
dedi. Acaba fU dakikada kordoll 
altına alındım mı deniniı 1? 

- Zannetmiyorum. Kordon lir 
nüz kurulmamıftır. Zira, hapiılbl* 
ne topunu itfttikten aonra herktf 
silahını alıp muayyen bir yer tulıı 
mak meeburiyetlndtdlr. FaJllC 
böyle sisli bir havada bunun yapı• 
labilmesi için ber halele epey .,_ 
man geçer. 

. R . laınıştır. Kral setrun resmini ya. kullıyatı çın usya ıle yapılmakta olan mü- ce şahsında bulmaktayız. yecanlı, duygulu Ye uyanık gö· 
zakerclere gcHnce, hariciye cncU. pan Türk müfrezesini tefti§ et. tsmet tnönll, ferağntll hnya· ren bUtun mlllet, sizinle bern- No. · 41.50 6 ci aeri 
meni reisi, Ingiliz - Fransız - miştir. tı, ,·atan yolundnld fedakt'ırhk- her bayram ediyor, sızı saran hu 41 Dö Profundis 

- Azıcık dıpn ıelir ........ 
Madam. Siıe bir sarar nnc-" Kr. 

Rus noktai nazarlarının birbirine Edirneden gelen Türklerden ıarı azmi bnslretl, Tllrk inkıla- sevgi ile lrtlhar C'dlniz. 42 GUnUn hukuki ve içtimai 
yakınlaşmakta olduğunu ve önU. mürekkep kalabalık bir halk küt. bını.n h<'r 'safhasındaki yapıC"ılık Gençler, lınyrnmınız kutlu meseleleri 
milzdeki milletler cemiyeti kon- lesi içten gelen te.zahürat~ bu- 1 hizmet ve kudretiyle ulu 'l'llrk ))sun. 43 Eflatun 
seyi toplantısının Polonya, Yuna. lunmuşlar ve ellerınde TUrk ve , 44 Gizli harpler 
nistan ve Romanya da dahil ol- Yunan bayraklarını sallayarak 4 5 Disraeelinin haya>'". 
mak üzere muhtelif devletlerle nL "Yaşasın Vasilurs,. diye bağır. 46 Metafizik nedir? 
hat anlaımanın yapılmasını tacil mışlntdır. 47 Yeni adam 

eyliycceğini bildirmiıtir. Kral umumi mUfettişle kolordu 48 lnıiyetin tesirleri 
Encümen, reisi müteakiben Yu- 49 Politika felsefe5J 

kumandanını hususi vagonun 
goslavya, Macaristan ve ispanya- 50 Estetik 
nın vaziyetleri hakkında da bcya- davet ederek kendilerile 15 daki-

l50 değilim. 
- Biliyorum. 

75 Kadın Arnorld'un ardından df. 
3~ şan çıktı. Birkaç .mm yUrildiUll'• 

Sonra Amold aordu: 75 
100 - Şimal iıtikameti ne tarafta-
2~ dır? 

Kadın kolunu usatarak .ayltC1if 75 
7~ - İtte fU taraf! 

Fakat bu urada Arnold'u,. 
2:S zilnde bir fi1pb• alimetl W"6 

V c kadma hitaben Hrt bir • .. 
taylendi: eıo natt bulunmuı ve MilAno paktı. ke. kadar çok samimi görUcımüş.

1 na dair malClmat vermiıtir. tUr. Bu ıerlnln tlatı 810 lruruıtur. - O tarafm tlma1 latlbmetl "' 
duiuna naul lnana)'llll. leala 1'r 
ni tekrar hapllhaıle ~ 
göndermedl,llne namı tlllla oJa1llıt 

Brenger, Papalığın 7 Mayısta- Krnlm treni halkın alkışları a. 
lci teıebbUsünU hat1rlatnuş ve bir rasmda ve TUrk karakolları ta. 
Betler Konferansının toplanması. raf ında.n se1Amlnnarak Karaağa<' 
nın ne lçfn muvafık görülmediğini mUselleslnl geçml§ ve tekrar Yu. - -
anlatmı§tır, J nan topraklarına girmiştir. 

~~-....._....,......,.-..N..._ . ._... -'-. 

idman 'hartiket Zerinden bir en,,tantane 

Hepsini alanlara yllzde 20 18lron
to yapılır. Kalan 4.88 kuflun 
1.88 kuruıu pe~ln almarak mUte. 
batıat ayda birer Ura lXle.ame.k 
llzere Ü~ taksite ballanır. 

lirim? / 



Fransada bir şantöz 
erkek oluyor 

Eğer evlenipte çocukları olursa çok 
memnun kalacağını söyledi 

Jea:ı.11-a.nBaJun bilha.s.5a taşrada 
~t. ~aYmond f smile maruf bir 
~~zu Vardır. Bugün yirmi ya.. Amerikada garip bir cemiyet 
J dır oldukça da meşhurdur. 
~~an Raymond çocukluğundan. 
~ erkekliğe heveslidir. Nite
haıd bugUn yirmi yaşında olduğu 
~~ avukatı vasıtasile Reisi • 
~~ Ur.a nıüracaat ederek erkek 
~~ af7t1ndo gezmek müsaadesini 
~ ın.1§tir .• Çünkü 19 yaşııu mü. 
)... 'lız kız ve erreklcrin aksi kr. 

5000 Fred Smith 
Kurdukları cemiyetin 3 üncü 

yıhnı l<utluhyacaklar .. 
Garabet dl • 

•cı.ı:etina d yarı Amerika • 
J 

e gezmeleri memnu ur. 
ean do. birçok en • 
~ d Raymond bu hususta 

teresan cemi -
yetler bulundu· 
ğu maliimdur ... 

'latı llsanın en yüksek doktorların. 
b-~ ~Porlar almış olduğu için 
~~~<1saadenin çıkacağı kuvvetle 
"lllil ed'l . Fakat bu ce • ll ı mektedır. 
de .ugun Jean Raym.ond'un me • mlyetlerin en 
~ı .v~ziycti bir kadın ise de tıp garibi muhak • 
~ısınin bir erkek olduğunu bil kak ki, Fred 
~' ektedir. Bu hususta Fran _ Smlth'lcr Ce ·. ıa 

§antöz şunları söylüyor: miyetfdir. 

~Ben nasıl kadın kalabilirim. Amerikanın 
lnr de hiç bir kadın zevki yok. zengin \'e fakir 
~~~ha çocukken bile harekeL bUtUn al!clerln
l!l-k gurültüdcn bir tek kelime ile de me\'cut Fred 
~Y~k Çocukların kuşkulandıkları Smlth'ler (ki, 
~!" ~l'den zevk duyardım. Yolda bunların a<lo • 
4~~1ne rastladığım zaman insi . dl beş bini mu • 
ÇtJt olarak başımdaki §apkayı tccavlzdlr) bundan üç sene e\'· 
;r~dırn.. vcl toplanarak bir cemiyet kur-

kında karar ittihaz olundu. 
Bu şekilde cemiyet resmi bir 

şekle girince bUyUk bir şöhret 
kazandı .. Cemiyete dahll olan-

bil' ~iki Yaşında idim.:.M~~t~ptc , 1 ışlardır.. Şimdi do bu ccml
~l'aıı~c .sonunda tcvzıı rnukiüat : t 20 mayısta kuruluşunun u-
ba.tıa, ~nu yapılıyordu. Annem çliııcU yılını kııtlulayacaktır. lar gllnbegUn arttı .• 
ll\t h 1.Pekli bir elbise yapmıştı. CEMİYET .NASIL Şlmclt de bu meşhur ye garip 
tıa .ethalde bir kızın ~o~ ~oşu - KURULMUŞTU lclUp 20 mayısta Nevyork sergi-
%-d~~rdi. F akat benı sınırlen • Bu cemiyetin J\.urulma. tarihi sinin en muazzam lokantast o· 
Yab ı. ~~ayet son aakika a. ~i - <lo bun<lnn Ug scno ClYY<ıl Ncv- Jp,n .Shac!cr'do toplnnncaktrr. 
ı:oıt . hır Onlük giverek mcrasıme T l t a kIUb d hll 5 ooo o:1ı lıın B " yorkta aynı mahallede oturan op an ıy e a · 
tı.. • Undan bir buçuk sene k' ş ' 'stl Ak decekt'r '''el atr · dört tane Smithl rnr idi. Bun- 1 11~ ri.l c ı • 
b~ ık kati surette erkek el. r 1 d nu orijinal toplantıya alAka 
h~ Si giYmegwe karar verdigıw•m Iar yanlış gelen tele on nr an, 
""ll k dil ı it ı kt gösteren hUkümet de bir Fred il; an ailem de bir §CY söyleme. en er ne a o mıyan mc · Ull 

·· 1'.'aı lardan artık kanıksadıkları i - Smith gilnU yapılmasını daha Ço• nız annem merak etti, bir 
~l'~f:~~torları dolaştık, nihayet 
tııUa .sor Atnbredanne da beni 
~· ~ene etti, neticede benim er -
~olacağımı aileme bildirdi. 

iıığ unun için simdilik bir takım 
eoııeııeıer verd.i, bunlar bittikten 
~e{a, Yani iki sene zarfında a-

1Yat olacağım. 
şl?ıt" \er 0 z Raymond böylece as .. 

~~ . 01nıağa imkfı.n bulacağını, e. ·"'1<!n b' 
''erek :.r çok askeri şarkıları se. 
leııtn 60Ylediğini bildirmiş ve e\'. 
lit-. e hakkında sunlan söylemiş-. -

..... ~-
'arıın ger evlenebilir de çocuk • 
lliyet olursa çok bUyük memn,u.. 
}.ada duyarım. Şayet tiyatro ar. 
llıı, k ş~tn kemancı Ritza o zama. 
~atı~ at evlenmemiş olursa, ha. 

1 0nunıa birleştiririm ... 

Ôlü gözl~-
1)·. rinden 

ırıJer' .. 1 . 
ın goz erme aşı 

çin kurbanı oldukları yanlış - muvafık bulmuş Ye bu tariht 20 
lıkların önUno geçmek uzcre mayıs olarak tesblt etmiştir. 
bir cemiyet kurmağı dUşUnmUş- nu UçUncU toplantıda Ji'red 
ıerdl.. Sıritlılcr aynı zamanda arala-

IIic biri ismini dcğiştirmtye rmdan birinin de çok orijinal 
razı olmadığı için başka bir ça· ve kendisi için mesut bir şekil
ro bulmağı dUşllndUler ve 1. de meşhur olmasını da kutlula· 

yncaklardır. 
ıslmlerine, mesleklerine işaret 

eden bir ltlknp takınağı dUşlin
dUicr. 

Böylece Sigortacı Frctl Smlth, 
elbiseci Fred Smlth gibi isimler 
ortaya çıktı.. Fakat bu usul yal
nız NcYyorkta dcğll, bUtun A· 
mcrikada beğcııllcli ve bir sene 

Vaka şudur: Fred Sınlth Pet
rol, kliçUk lıir 1:iftlik sahibi idi. 
Geçen kış bahçesinde bir çukur 
kazmak 11\zımgelmiş \'e Fred 
Smlth ilk kazmayı vurduğu za
man yerden siyah, yağlı bir ma· 
!rin rışlnrdığını hayretle gör· 
mUştUr. Bu ilk kazma tlarbcsly· 

zarfında bin kiş i, bin Fred le Fred Smith yerden scrYct çı
Smlth lıu cemiyete dahil olmuş· karmış oluyor<lu. Yerden çı· 

tu .. Bu mUnasehetlc bütlln Fred kan siyah mayi petrol idi.. Fred 
Smlthlcr de birer H\kap almış· Sınith de ınllyonlnr temin ede· 
ınrdı. cekti. Bah(:csinin altında bUyUk 

Cemiyetin hu teşchhUsU çok 
mUsbet neticeler yereli ve kısa 
bir zamanda postncılar lıataları· 
nı tashih ettiler. 

'nu ilk toplantıda cemiyeti 

Lıir petrol tabalrnsı bulunuyor
du. 

J<~recl Smith Petrol, UçUncU 
senei de,·rlyenin kahramanıdır. 

'l'ab Yapılıyor uUtlln ~\merikaya tamtrnak ve 
b' ahct .. r Frecl Smitlılcri de bu cemiyete 

Fred Smilhler taliin yardı -
miyle zengin olan arkadaşla -
rına bir kadirşinaslılc göster • 
mek gayesiyle, Fred Smith pet
rollcrinuen vcrı;i alınmnınası i

çin nclsicuınhur Ruz\'elt'e mU· 
racaat ctmeğc karar vermişler

dir. 

h~ asırda~ goz aşısı ame ıyatm~ dahil etmek ve her sene muay· 
ı İyor '.F uzun zamandanberı yen bir gUndc toplanmak hak· 

Qar, b a'kat son zamanlara ka· 

~Uııtu1~rgi~ ameliyatlar büyük 
dıy0td· ~ gostcrmekte devam e. yalnız Odesada bu tarzda 440 a-
~tlcn u, Çünkü bu iş için lazım meliyat yapılmıştır. 
Qan ç ~~ddcnın yaşıyan bir insan. Odesa Tecrübevi Oftalmoloji 
lıycr<} a.ılrnası icabettiğine inanı- Enstitüsü ve göz hastalıkları kli
'"c bu u; .~u ise bittabi çok güçtü niği, bugün, bu tarz ameliyatta 
l'lfıdirc· Uzden ameliyatlar da pek çok ileri gitmiş bulunmaktadır. 

Geçen sene de Fred Smlthler 
bundan daha gUlUnc bir teklif 
~·npmağa lrnrnr vermişlerdi .• 

I•'red Smithler hUkumet a -
damlarının Ye birçok serYlsler· 

1 - YAK.iT 20 MAYIS 1939 

1 1 Bir gazetecinin siyasi notları J 
Hitler ve lngiltereo. 

İngiltere Hitleri iki sene müddetle samimi sulhperver o!arak 
görmeseydi, Almanya bugün dünyaya maydan okuyamazdı 

Duglas Rid'in "Çılgınlıklar panayırı,, isimli kitabından 

fnıilterenin Eden ve Çorç Simon vaııtasiyle Almanya ile yaptığı ilk temas. 

Ç EKOSLOVAKYANIN il- nın) ertesi günü en yakın dost o. 
balondan birkaç gün evvel !arak kabul edildiği vakidir. 

İngiltere Almanya ile hala sulh Fakat bu hiç kimseye tuhaf gel
yolunda teşriki mesai etmek im. mez, çünkü herkes Hitlerin plan. 
kanları bulun.duğu zanniyle Ber!i. !arının daima esrarengiz olduğu
ne bir ticari heyet göndermeğe te- nu biJirler, Polonya ve İtalyadan 
şebbüs etmişti. Dostlarımız müt- nefret etmekten vazgeçerler, Klu. 
hi~ rakipleriyle daima bir anlaşma vardaki Alman kardeşlerinin fıkı. 
sahası bulunabileceğini zannedL betlerini merak etmekten kurtu
yorlar, halbuki Almanya onları turlar ve yeni bir düşmanın aley. 
her zaman bu rüyalarından uyan- hinde söylemeğe başlarlar. 
dınyordu. Senenin başından sonuna kadar 

!ngilizlerin Almanlar hakkında resimli mecmualar asker resimli, 
besledikleri hisleri ve Hitler Al. harp sahneleri, tanklar, toplar, 
manyasmın İngiltere muvacehe. tayyareler ile dolar. Sinemaların 
sindeki vaziyetini uzun senelerin dünya hava<lislerinde askeri res. 
verdiği tecrübe ile çok iyi bir §e- mi geçitler, talimler gösterilir. 
kilde tahlil etmek imkanlarına ma- Radyolarda "Heil Hitler,, ava
lik olan İngilizce Times gazetesL zesi her gün, her dakika kulakları 
nin eski muhabiri, büyük İngiliz tırmalar. 
gazetecisi Douglas Reed "Çılgın· Bütün Almanyaya casus korku
lıklar Panayırı,, isimli kitabında su hflkimdir, herkes birbirinden 
bu mevzuu tetkik ederek 1ngiliz. !iekinir. "Hatta çocuklar bile,.. 
)erin daimt bir illuziona kurban Zaman zaman birçok kimsele. 
gittikleri kanaatine varmaktadır. rin, kadınların askeri muhakeme 

~ Ingiltere ve Amerikada bü ilk tarafından idama mahkum edildik

şöhret kazanan bu kitaptan a~ğı. ı leri okunuyor. 
daki karakteristik parçayı çıkar- Evlerde kabili iştial maddeler 
dık: bulunmaz. Herkes evinin altına 

Hitlerin iktidar mcvkiine gel
mesinden birkaç gün sonra mezu. 
nen İngiltereye dönmüş idim. 

Londradan ayrılmazdan evvel 
Almanyanın büyük bir intikam 
arzusiyle yandığını ve gece gün
düz silahlandığını, yeni bir harp 
tehlikesinin gün.den güne daha 
kati bir şekil almakta olduğunu, 

lngilterenin de hiç vakit kaybet. 
meden silahlanması lazım gel. 
mekte bulunduğunu bir ıdostuma 
söylemiştim. Bunların hepsi birer 
hakikatti .. Almanyada milli enerji 
askeri kuvvet üzerinde teksif olu-
nuyordu. Almanların yalnızca si
Hihlanmak ve harbetmek emelinde 
olduklarına asla şüphem yoktu. 

Sabahtan akşama, beşikten me. 
zara kadar her saatin ve her çağın 
meşgalesi bu idi. 

İlk okumaya başlayan çocukla
ra hediye olarak "Küçük Adolf ve 
büyük fena kurt,, isimli kitap 
hediye olunuyordu. 

Böylece ilk çağlarda başlayan 

propaganda bütün tahsil müdde. 
tince devam etmekte ve müstakbel 
Alman gençliği hazırlanmakta idi. 
Yüksek tahsil zamanında, asker. 
lik devresinde ise nazi gençliği si
yasi ortodoksluğun ırk propagan
dasının tesiri altında.dır. 

bir sığınak yaptırmıştır, şehirler. 
de, kasabalarda hava hücumlarına 
karşı alınacak tedbirler hazırdır .. 
Kimse ne bir kibrit kutusu, ne de 
bir konserva tenekesini temine 
mecbur olacağını biliyor, ve böy. 
lece Alman ordusu büyüyor, te
kamül c:.liyor, toplar, tanklar, tay
yareler her gün artıyor, artık her 
şey hazırdır. 

Bütün bunları 1933 senesinde 
bir arkadaşıma anlatıyordum. 

- Öyle zannediyorum ki, yanı. 
lıyorsunuz,, dedi. Hitler de niha
yet Mussolini gibi Avrupanın sul. 
huna hizmet eden bir uzuv ola. 
caktır. 

Bu sözler İngilterede ilk defa 
rastlanan devekuşu zihniyeti .de
ğildi. Dün Habeşistan, bugün is
panya ve Çin, yarın da kim bilir 
sıra kimin? (1). 

1936 senesinde Almanyanın si. 
lahlanmağa karar vermiş olması 
mevzuu etrafında Avam Kamara
sında cereyan eden münakaşada 
hükumetin iki sene evvel hazırlık 
yapması muvaffak olacak iddiası. 
na Sanley Baldvin cevap vererek 
o zamanın devletlerinclen hiç bir 
endişesi bulunmadığım söylemiş 

ve: 
- Bir demolcrasi diktatörlük. 

terden daima iki sene geridir, di-

1935 senesinde Baldvin Ba,ve. 
kil iken Almanyanın mecburi ns· 
kcrliği kabulü münasebetiyle, in. 
giliz kabinesinin nüfuzlu iki ıah. 
siyeti olıın Sir John Simon ile M. 
Antony Eclen İ§lerin halli için 
Berline gelmiılerdi. Gazeteci sıfa
tiyle İngiliz nazırlanna refakat e
den Duğlas Rced'in bu görüşme. 
lcr hakkındaki intibaları §Unlar
dı:·: 

Sir J ohn Sim on Hitler ile meş. 
hur mülakatını yapmıştı. 

E-Oen vaziyetten endişeli görü. 
nüyordu. Ingilterenin müstakbel 
hariciye nazm(2) istikbali çok 
kuvvetle görüyordu. Vaziyetten 
emin değildi. Müteyalckiz davran
manın icabettiğini takdir ediyor
du. 

Hem o tarihte henüz Hitleri ta. 
mamcn tanımamıştı. Bitler ki her 
ne kadar Versay muahedesini yırt 
mış ise de Lukarnoya sadık kala
cağını bildiriyordu; fakat bir sene 
sonra onu da yırtmakta hiç bir 
mahzur görmemişti. 

Büyük Avrupa birleşmeleri baş. 
larruştı. İki sene müddetle İngil. 
!ere bu fikri uyuttu. Meşhur mü· 
lakattan birkaç gün evel bir İngi
liz gazetesi, silahları alınmış ve 
etrafı düşman ile çevrili Almanya 
için merhamet dileniyordu. Fakat 
bugün artık yağ ateşe dökülmüş, 
ya:ığın çıkmıştır .. Avrupa: 

- Bu silahlanmaktır .. Her şey 
yeniden başlıyacak. 

Sözlerini tekrar eden bir maki
ne halindedir. 

Beş Mart l 93 5 tarihinde tngil~ 
tere Almanyamn silahlanmasına 

mukabil silahlanmağa karar ver • 
.eliğini bildirdi. Aynı tarihte Fran. 
sa da askerlik müddetini bir sene
den iki seneye çıkardı. 

10 Mart tarihinde Mareşal Gö
ring Almanyanm da bir hava filo. 
suna malik olduğunu resmen bil
dirdi. 16 Martta Almanya mecbu. 
ri askerliği koydu ve bu hareke. 
tiyle G00.000 kişilik bir orduya 
malik oldu. 25 Martta Mister Si
mon ile Mister Eden J3erllne gi
derek vaziyeti son bir defa daha 
kurtarmağa çalıştılar. 

Bcrlindc vaziyet böyle idi. Ben 
Londrada bulunduğum zamanlar 
Avam Kamaras:ndaki içtimalara 
da gider ve Almanya hakkında 

beslenen fikirleri daha kati bir şe. 
kilde öğrenmek imkanlarını bu
lumdum. Hemen bütün devlet a. 

Askerliğini yapmış olan bir 
genç için artık bir fırkaya intisap 
etmek zamanı gelmiştir. İsmi ne 
olursa olsun hayatının sonuna ka. 

ye ilave etmişti. damları Bitlerin samimi olduğun. 
Bunun hangi sebebe müstenit da müttefik idiler. Yalnızca Wins

ı. 

Ukrayn ı. 
tıt\4a a lun Akademisi aza-
t lus\in ~dcsa göz hastalıkları ens
t.c ·n~ •rektörü Fi!atav 1931 se-

Akademisiyen Filatav, kadavra. 
dan alınan göz maddesinin, ekse
riyetle, yaşıyan bir adamdan alı. 
nan maddeden daha çok muvaL 
fakiyetle tuttuğunu ve göz has
talığını binnetice iyi ettiğini kli
nik surette e müşahede etmiştir. 

de çalışanların ismilcrlnln mUn· dar resmi üniformayı taşıyacak ve 
hasıran Frecl Smltlı olmasını bundan zevk duyacaktır. 

• 

olduğunu bilmiyorum. Jutland 
harbinin bütün fecaatini görmüş 
bir milleti genç bir kız gibi kul
la·m ak, harpten bahsolunurken: 

ton Churchill, Makston, Herbert 
ve Loyd Çorç bu samimiyetin pek 
yavan olduğunda ittifak ediyorlar
dı. Fakat kahir ekseriyet Alman. 
yayı yakın bir dost olarak kabul 

. -ıc O ' 1 • iç:n 
1
• desadaki klinig; inde bu . ·a. ' 

. ':~a • .ıavraıardan alınan ve so. 
ı · . .,1 :nuhafaza edilen maddeleri 
~ .. , c ba.,la 

" fa<;. nıış ve bunun mu. Filatov. gözler üzerinde müş • ...... tl 
' ~~ ~ : ~ neticelenmesi üzerine kül ameliyatları mühim miktarda 

l · .. a:ncıivatı · · k · · · :ır • ar ıçın ço genış kolaylaştıran yeni 51etler de icat 
a:ııarak · . . o zamandanberı, ctmıştır. 

teklifi dUşllnmilşlerdir. Sabah, öğle ve akşamleyin çıkan 
::\izamnamelcrlnde ilk şart, ~azetc:lerin hepsi dünyayı, Alman

ncşe ve şaka olan bu cemiyet yayı birişe yaramaz birhalde bırak 
blJyle dahn birçok garip teklif mak gayesinde olan birçok zalim 
!er yapahilirler.. düşmanlar ile çevrilmiş bir harp 

~iıııcllki Jıalıle beş lıln Freıl mey.danı şeklinde tasvir etmekte. 
Smltlı yirml mayısta Nevyorlı: dirler. Bazı bazı bir gün evvel 
sergisinde toplandıktan sonra len büyiik düşman görülen devlet
kararlarıııı \'ereceklerdir. terin (Mesela Italya ve Polonya-

- Senin böyle şeyler bilmen 
lazım değil kızım. 

Der gibi hareket etmek, herhal. 
de doğru değildir. Acaba isabet
siz mi? Bunu istikbal tayin ede. 
cek. Şimdiki halde mevzuubahso. 
lan kaybedilmiş zamanı iki ü~ se-

( Lfüf en say/ ayı çc virini=) 

( 1) Douğlns Reed'in bu kitabı 
Avusturya ve Çekosl~kyanın il
h:Uund:.ln evwl yazılmı~tJr. 

nede yakalayıp yakalayamıyacağı- (2) Bugün sabık hariciye nazı. 
mızdır. • ndır. 
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Mektepliler 
( B~tarafı 7 incide) 

İstanbul muhteliti: 
Mehmet ( A.H) - Vlastardi 

(Y.Ş), Drago (T.y.y.k.) - .Arşe. 

vir (Y.Ş), Etyen (B.S), lbrahiım 
(B.S.K) - Mustafa (D.S), Bam. 
mno (B.S), Hakkı (H.L), Şeref 
(B.S.K), Diran (Y.Ş). 

Okullar mubteliti: 
Cihat (B.L) - Bülent (B.L), 

Osman (B.L)-Mctin (G.S), Ha. 
lil (G.S), Enis (B.L) - Tarık 

(/s.~, Niyazi (B.L), Cihat (1. 
L), Hüseyin (E.M.M), Bitletıt 

(G.S). 
Mutat merasimden sonra o • 

yuna §iddetli bir yağmur altın. 

da başlandı, soldan gayet seri 
bir akın yapan okullar muhtelit 
dahn. oyunun ilk dakikasında ilk 
golünü yaptı. 
Okullar Mıdı.telitinin ilk golü 

Soldan Tarık vnsıtasile lstan. 
bul mtihteliti kalesi önlerine gi. 
den top Niyaz.inin ayağı ile or. 
talandı ve yerinde bir çıkış yn • 
pa.n sağiç Hüseyin sıkı bir silşle 
oyunun 1 inci dakikasında Okul. 
lar muhtclitinin ilk golünü yap. 
tr. 

ttk dakikada yapılan bu gol 
Istanbul muhtelitinJ sarsmadı, 
biHi.kis daha gayretli bir oyun 
oyıınmağa sevketti. Şimdi her iki 
takını müsavi bir oyun oynama. 
ya ba.~ladılar. Bu arada İstanbul 
mubtclitinin soldnn yaptığı a • 
kınlar Okullar muhtellti kalesi 
için çok tehlikeli oluyorsa da 

ve klüpler 
Bülent ve Cihadın gUzel oyunları 
sayesinde Okullar kalesi muhak. 
kak gollerden kurtuluyordu. O • 
yun bu şekilde devam ederken 
25 inci dakikada soldan bir Okul 
lar akmında solaçığın fevkalade 
bir şekilde orlaladı!h topu sağiç 
Hüseyin ayni birinci goldeki gi. 
bi zamnnında bir çıkışla topu 2 
nci defa olarak İstanbul muhte. 
liti ağlarına taktı. Oynun bun • 
dan sonraki kısmı tamamen okul 
larm hakimiyeti altında oynan. 
dı ve devre 2-0 okullann gali. 
biyeti ile neticelendi. 

IKlNC! DEVRE: 

Bu devre 1 inciye nu.aran da. 
ha sUrnUi ve zevkli oldu. Oyu. 
nun mfrhim bir kısmmı hfilcim 
oynıyan İstanbul muhteliti Okul
lar muhteliti müdaf nasmın can. 
lı oyunu knl'§lsmda hayli müd. 
det gol çıkaramadı. Buna mu
kabil gayet seyrek akınlar ynpan 
Okullar muhtcliti 25 inci da.kika
da beklenmedik bir gol çıkardı. 

Okulların 3 ünciı golü 

20 nsi dakik8:5mda sağdan bir 
Okullar muhteliti akınında HU . 
seyin topu ortaladı, Niyazinin ye 
rinde bir l<af ası ile top 3 tincil 
defa olarak kalecinin kollan a. 
rasmdan ağlara takıldı. 

lstanbul muhteliti canlanıyor 

Bu gol lstanbul muhtelitini 
canlandırdı ve 25 inci 30 uncu 
dakikalarda. arka arkaya iki gol 
atarak vaziyeti 3-2 gibi nazik 
bir vaziyete getiren İstanbul 
muhteliti oyuncuları birdenbire 
gevşediler. edenlerde idi. Yahıız yukarda i

simleri geçen birka~ muhafazakar lstambul muJıtelitinin ilk golil 
geç.miş günlerin bıraktığı tcerü. 25 inci dakikada sağdan bir 
bclerden istifa.de ederek hakikati İstanbul muhteliti akmmda Ci. 
görüyor ve bir illuziyon'a düşmü. hatla. ka;rşı karşıya kalan Hakkı 
yorlarclı. sıkı bir §Utle muhteıitJn iJk go. 

Avam Kamarasında Almanya- Iilnü attı. 
run silahlanmakta olduğu hakkın- l 
da geçen münakaşalarda pek az stanbııZ Muhtelitinin Winci golü 
kimse §Öyle üstünkörü birkaç söz 30 uncu dakikada bir türlü o. 
söylediler. Yalnız Ma"kataa haki.. kullar kalesinden uzakla§Inlyan 
knte bütün çıplaklığı ile temas et- top Osmanm eline çarptı, hake. 
ti, fakat nezaketen dinlenmekten min Verdiği penaltıyı Vlastardi 
ileri bir tesir yapamadı. sıkı bir şiltle Okullar kalesine 

Hükilmet hatipleri yalnızca sokarak vaziyeti 3-2 gibi nazik 
kendilerini kandınruyorlar, halkın bir safhaya getireli ise de yuka_ 
kanaatini de sarsıyorlardı. rıda da bahsettiğimiz gibi lstan

. bul muhtcliti oyuncularmll\ gev 
Bu toplantıdan ancak dört ay · Okullar • 

scnra Baldvin Avam Kamarasın. şemcsulı ve · ft_
1 

~~hteliti o. 
yunc arının C<UUI o~wuan vazi. 

daki arkadaşlarına gu sözler ile yetin deği.smesine mnni oldu. 
teminat veriyor.du: 
"Almanyanın bizimle mUsavi Okullar Muhtclitinin 4 üncü 

ıseviyeye yükselmesi mevzuubahs. ve son golü 
olamaz. Eğer durmadan hava pra. 41 inci dakikada Niyaziden L 
gramını tatbik ederse ve biz de lerl bir pas alan Tank topu sür. 
kendi programımızı kullanırsak dil; ve İstanbul mubtelitl kalesi 
bir sene zarfında Ingilterc bütün önUnde Cihada gür.el bir ara pa_ 
:Avrupada yüzde elli nisbetindc SI verdi. Cihat ta bu gfizcl pası 
bit" faikiyet gösterir.... daha gfu.el blr şekilde kullana • 

Diğer taraftan Berlinde Hitlcr rak tutulmaz bir §iltle dördUncü 
Mister Simon ve Edcn'e Rayş'in defa olarak İstanbul muhteliti 
dahilde, British Royal Air Force- knlesin,c sokarak galibiyeti Okul 
in hariçte olduğundan daha lwv. Inr lehine gnrantilcmiş oldu. O
vet1i bulunduğunu söylüyordu. yun da bu surt.ıe son dakikada 

iste bu sebeple Mister Eden en- Cihadın fevkalade bir kurtarr. 
di~eli gCSrünüyordu. Baldvin ta. §mdan sonra 4-2 okuUar lehi. 
m:ı.men bir hataya sürüklenmiş ol. ne neticelendi. 
duğunu itiraf etti. Hava nazın Nasıl oynadılar? 
Lord Londonderry istifa etti. G 

. alip taknnda başta Bülen,t ve 
i.:.te Bitlerin mevkii iktidara Cıhat l k 

ır oma n.,.,,.re En's "''" . . i "lt . ..._, . ı , .... ıyazı, 
gc1i~inin üçüncü senesı ngı ere- Halı! ve Tank iyi oynadılar. ıs.. 
ccki zihniyet bu merkezde idi. tanbul muhtelitindc ise kaleci 

Bu senelerde Almanya.da yaşa- çok fena, Vlastardi iyi Etyen 
mt§ olan her hangi bir kimse İn- vasat bir oyun oynadıla; hücum 
giltere efkarı untumiycsinc bu §C· hattında Şeref ve Diran .. 1 
kilde nasıl tesir edilerek bir sem. Bambino gay?'€tli bir oyunguzc ' 

d 
oy. 

pati yaratılmış olduğunu anlaya. na ılar. Santrfor Hakkı bozul 
d b

. { 
maz r. ır oyun oynıya.rak bir çok fır • 

Ancak bu Simon - Eden - satlarm kaçmasına sebep oldu. 
Hitler görüşmeleri sonunda Ingil- Hak~m Şazi Tezcan çok g\i7.el 
tere vekilleri gözlerini açmak la- idare etti. 
zrm geldiğini takdir ettiler. Maçtan sonra direktörlük ku. 

Bu toplantıda Mösyö Hitler ol. pası Okullar muhteliti kaptanı 
dukça uzun sahillere malik olan BUJcnte mcsasimle verildi. 
Almanyanın İngiliz donanmasının H. Bahtoğlu. 
üçte biri nisbetinde bir de donan-
ma yapmak emelinde olduğunu dn Süleymaniye kupası 
biJdirmi~ti. 

SUleymaniye stadında tertip Hiç bir neticeye varmayan bu 
görüşmeler sonunda Mister SL edilmiş olan SUieymaniye dömi· 
mon Londraya müteveccihan ha. final futbol maçlarının yarınki 
rel:et ederken iki senelik ihmalin karşılaşmaları şunlnrdır: 

1 Atletizm müsabakaları Türk Basınının uğradığı zıya I< 
(Yazın 6 mcıda) 

Birinciye on puvan, ikinciye altı, 
üçüncüye dört, dördüncüye 3, be. 
şir.clye iki, altmcıya bir puvan. 

tık müsabaka yüz on metre 
manialı koşu idi. Bununla bera
ber diğer müsabakalar da b~la. 
dı. Teknik neticeler şunlardır: 

110 Metre manialı: 
Birinci; \'Mfi İstanbul) 16 1-10 
ikinci: Süha (İzmir) 16 5.10 
UçUncü Ynnu (İstanbul) 16 

7.10. 
Dördüncü: Kamll {Ankara) 
Beşinci: Sabri (Ankara). 
Altıncı: Ali (lzmir). 
Yüksek atlama: 
YUksek atlama müsabakası ol. 

dukça heyecanlı oldu. Nihayete 
!stanbuldan Süreyya ile Ankara. 
dan Jerfi kaldılar, sıkı bir çekiş. 
mc oldu. lkisl de 1, 77 atladılar, 
nihayet Süreyya 1,81 ile yeni bir 
rekor tesis ederek rakibini mağ. 
lQp etti. 

Birinci: Süreyya (İstanbul) 
1,81 (Yeni üç §Chir rekoru), 
İkinci: Jerfi (Ankara) 1.77; 
Üçüncü: Muhittin 1,65. 

Halk evlerinde 

Gülle atma: 
Birinci: Arat (İstanbul) 13,22, 
ikinci: Şerif (İstanbul) 11,78, 
UçUncü: Süha {lzmirJ 10,60. 
Yüz metre ko.,,,'{tt: 
Birinci: İrfan (İstanbul) 11 
ı - irfan (İstanbul) 11 3.10, 
2 - Cemil (İzmir) 11 5.10, 
3 - Vedat (İstanbul) 11 6.10. 
Bu yarışta atletler eğer fazla 

:odejar yapmamış olsalardı neti. 

bme Av o'-'1 11 
dün s dii 
Uzun bir znmaııdanberl rn- lcj clö J.'ırnn 'd.ım şnbııdctn 

hntsız olım Ahmet Ağnol'Plu'nun lan Af.'"Uo~lıı l 80-! de J{ııftc 
dün nbııh Ti1ı•k !Ucmine mesut )'fi~ n diinnıtiş \'C lstanbuldtıP 

olması ir,:ln <:Ok çnhştığı lınyntn çc~~kcn de 4 uy knlnrul- hnı::sıı~ 
gözlerini cbodl olnrnk kn.pn.mış !\lunff JlŞa ile, l\IJz.-ıncı J'ftl 

cc belki başka olurdu. 
1500 metre 1wşıı: olduğunu tecs iirlc hıı.bcr al· 

1-Adnan (Anknr·) 4.18 3.10 dık. 

beyle sık sık konuşmuştur. 

){ fkns;} n' n. döniisiiııdcJl ,, 
ra Ahmet b~y hem ı{ntkllS;:; 
tcslnc mnhnrrirlik, Jıcnı 11~ 
jlınnnzindc, sonı·n Bakfl :;,_ 
nn.undo YO üli tlcnrct ıİ 

l<'bintle fı·nnsızcn üğrctıııeP ıt 
ynpıyor, Milyoner Hc.cı Zcl"ll:
'ıhliıı '.l'nkıycf'bı Azcrbtl>_,.
l't1l'klerlnln hukukunu ıoiid 
için sn.tın nltlığı l'lJ::.ça n:wı~ 
.:ctcslııo l>aşmulınl'rir olur ı>I 
1004 de do - o ıradn. tstaıı 

druı dönmüş olan - ırn eyi~ 
do :001..'tor Ali borlc hirlJkt.e 
tün l(nfkns~ nıun ilk tiiı·kço ~ 
ı:ctcsl olnıı (Jfayıı.t) ııı ııaŞ 

2 _Hüseyin (İst~oul 4.22, ,Ahmnt Ağnoğlu'nun ,·efatilc 
3 _ 1brahim (İstanbul). 'J'ürk bnsm ,.c Jnkılilp ftlemi tn.nı 

Cirit atma: 
1 - Şerif (İstanbul) 48,15, 
2 - Varnk (İstruibul) 48, 
3 - Mustafa. (Ankara) 45,67. 
U::ı.m atlama: 
Uzun atlama. müsabakaları çok 

güzel olmuş bilhassa genç atlet 
Muzaffer çok parlak bir istikbal 
vandettiğini bu ilk müsabakasın· 
·cıa kmnL~ olduğu Türkiye reko. 
rile isbat etmiştir. 

1 - Muz:ı.ffer (İstanbul) 7,10 
(Yeni Türkiye rekoru). 

2 - Vakur (İzmir) 6,80, 
3 - Ömer (Ankara) 6,59. 

yarım n n• nrnsız ~alıı;:an encı'" 

jiU hir imno;mı knyl,etmiş olu 

roı·. 

Cenazesi bugün i)~leyc doğru 
Tcş' iMycde Jlıln.nmr cacldcsin
dckl kona:-.. md:ın Jt:ıldırlarnk 

Teş\'lkil·c <·nnıiine gctlrilecck, o· 
nı.dnn lt,erikii)iinde ·ı nile mc· 
zarhı;ma ıınl·il ,.e dcfnolunn· 
caktır. 

eçlyordu. 

400 metre 1ooşu: 
(&u} tarafı C ıncıda) Bu müsabaka da çok heyecan. 

lcrinden başka gece de ev sala- ır olmuş, koşucu Ccmn.l hasta ol. 

Bu ncı zıyfi dolnyıslyle rnh· 
metlinin kızları nııyn.n '!'ezer 'c 
Süreyya Uo oı:_.,ıllnrı ı\bcllirr:ıh· 

mıın \'O Snmeclc vo hütüıı Tür 
irfn.:n dünyasına tnzlretlerimi:r.l 
bildiririz. 

AHMCT AGAOOI,U 

ı\ğıı.oğlu bunclnn bir yıl S::
f rş:ıd ndlı gündelik h!r g 
çıkaroı: Hu hüMunetJnc -~ 
müCAdele ile her türlii ı.rıı~ 
umunıl h:ı.J~Iardnn rnnhruın t 

Tiirk nnsurunn hu huku~ ııı' 
mfn etmeyi, Türkler nraS ~ 
birlik tikl'inl temin iı;:ln JllC _4 
ibtlHUım, Siinııi, Şii dü~JllY 

~unda halkevi gösterit kolu tara. masma rağmen yarı§m ortasın. Ahmet Ağa.oğlu 1860 da Azeı·
fm.dan bir piyes temsil edilmi§ • dan sonra bUtün arkad~lanru ba)canrn Şi,e (Şu.a) şehrinde 
tir. teker teker arkada bırakıuıık bi. d T. t r Şm.;a u:nro.bar. ,·:ıv· 

Bakırköy Spor Alanında Oe'1111l., :n • • .. ' o " " 
Bakırkövilnde spor sn.hasında. rinci gelmiştir. lasının mert:czid.ir ki halk ede· 

.J 1 - Cemal (Istanbul) 53 8-10 ,1. k r>C" ı· hl er ki eğlencelere öğleden sonra sa. blyatındn o.\1,1 c;:o ıı:> ,.e r Y • 
at 14,30 da başlanmı§tır. Halk ve 2 - Nuri (Ankara.) 54 5.lO, dir. 

3 - Zare (!stanbul) 55 2.10. Ağnoğlunun btıba tnrafındnn brnı Jmldırnınyn çalıştı. 
spor klüplcri krokide gösterilen 4 X 400 metre bayrak yarı§ı: ıııl' 
yerlerini aldıktan sonr hep bir a- ailesi, bir buçuk nsır l·ndnr ey· lsl!lr .. :uı göre Ye tsllhıı l\lt Jt 

Birinci: İstanbul takımı, h ~ ·· ı ı ır ~ ğızdan İstiklal Marşı SÖ''lerı,.,;a vcl ı;rzıırıımdan J{arn nga goç- ( c \:ıırlın iin\'n.nlı rıısçn. b ... 
.J ·~-- İkinci: Ankara takımı, ı ııD" ve hazır bulunan direg~ e Türk Ü milş ve l{arabnğdn. ora bey c· neşretti. Hu eser l\lii lfiıll .J 

çUncü: İzmir takımı, tl'' 
bayrağı çekilmiştir. Bundan son. tinden Jlnkverdl o~llnrı ile hı· nn kurtnrılmnsr, onlnrın JJl ... 

Sırıkla yüksek atlama rnüsaba. JJ.'V' 
ra talebeden Jkf kişi birer söylev s:ım olnın~tu. \'i, mnddi, hnttA siyasi :kil ..1 

kalarına bugün devam edilecek. ıtıp· 
verm~ler ve geçit resmine baş. tir. Bu mün:ısebetlc takrm itiba. Ahınct.Ağaoğlu bıı.bnsx ulema· ınnla.rım, iki meselenin bil el' 
lanmıştır. ,]nn "lir~a Jlasnn, Snrıcn. Ali nd· buğh göriiyor(lu: Jfodın nıc.S rile puvan hesabı henUz tamam- - •• 

1 
Geçit resmini maçlar takip et. lanmış değildir. Maamafih 1stan. ıı Türk kablleslnclcn nem be- si, clifbc'nin ıslı-..ln. 

mi8tir. bul takımı halel\ birincidir. pn kıtı Tnzc lı:mımln evlenmiş, Ağnoğhı 1005 de, Tür1'1cf ~ 
Ş.i.11i Halkevindc 'Al. A. bu cvlcnmcclcn do işte Ahmet A· lcJhine ntık blr husumet ~JI 

Tören saat 21 de başlamış ve ~ğlu cliinyaya gelmiştir. si nlnn l~rmcnilerlo nıÜ~tı 
evin başkanı Halit y aro lu bir por ve gefhçıı· E\"inin nıctnfizH- münn ·nş:ı· l ç iDir eda cemiyeti lhıf\\~ .. ,. 
söylev vermiş, gösterit kolu da ;11 ıı 11 

muhtelif beden hareketleri yap. b lArn snlmc olan hayatına seyirci U>06 d:ı Çarlık hükumetini ,.ti 

ayraml olnrak büyüyen Ağaoğlu, Şuşa.· vct ettiği mnballi heyetler . .M 

mrştır. Beden hareketlerinden nm mnhnllc mektebinde, Ye ge- sınclıı Jfofknsynyı f<>msil K~ 
sonra bir konserle toplantıya son (B ı 1"' 

O§ tara ı 7 ncidc) ne 0 nradn hususi bir muo.Ulnı· Hüseyinzndc All \'e ToııÇtı ..ti 
verilmiştir. ..,,.,. 

Enıinönil Halkcviııdc Saat tam 11,20 de resmi geclt den arapç.:ı okumuş, sonra şeb· )Iurn.t 'belle Ptcrsburga gio> ııl' 
bitmiş, erkek talebe pist Uzerin· rln tek nsr~ı mektebi olan resmi clu. Bm·aclnki fmıHyctlcti , Evin yönetim kurulundan bir y;ıı 

heyet gündüz yapılan idman şen- deki yerlerini almış, kızlar sa· Uus nanı mektebine; ornp bl· neUccsi olnrak Ağaol'ı-lunn 1 
liklcrindcn sonra abideye giderek hanın ortasına yayılmı~lal"dı.. Uıincc liseye \'Crllmiştir . Blll"ll" lnı·ın hıkip '\'C tnz~iklerl ·~ 
bir çelenk koymuştur. Gece de Kız muallim mektebi öğret • snu J881 'le nıiikilfıı.tla ikmal c· etmi) c ba~lndı. O sırnı'l.a lı~ 
saat 20 de evin salonunda bir top meni Mcsadet Saver'in kuman- den Ağnoğlu, o zaııınnki Rus 1008 inkılübımız olmuş, .ı\~ 
Jantı yapılmıetır. Topla,n.tıda A. daslylc yapılan hareketler cid· payitahtına gidip müsabnlrnyln hı cln t~tanhuln kaçmıştı. 
gah Sırrı Levent söylev vermiş. den gUzel oldu .. Bilhassa. yerde (Enstitii J>oliteklnik) c girmiş, lOOD dn. lst.nnhuln. gelcrt ~ 
tir. Bunu mUteakip konser çok oturarak yapılan vUcut hareket· gözlerinin rnhnt ız.lığı ilo bura· stynsi clostınrma kavuşan il', 
gilzcl olmuş koro heyetinin şar. kri bUyUk bir takdir kazandı .. yı luraktıktan bir miic'ldet sonra or•ıu, l'u ur Ak«;urao •hı, e-', 
kılan bilyilk takdirle karşılan • Kız talebo nlJcışlar arasında da Azeri Tiirklcrimlcn Anupn· 1\lelınıet J~miıı , c dnhn bnıl ' 
mıştır. muntazaman sahadan çekilirken ya ... iden ilk ı::enç olmıı.k ilzcr~ kndıışlnlillo (Türk l,1 rdıt) tı' 

Fatih Halkcvi.ndc yerlerini derhal erkek talebeler Pnrisc gcJml,tlr, orn<l:ı. (Amclı yaı·clım , c n~ 111 zamnnol' ~ır' 
Törene saat 14,30 da evin spor işgal ettiler ve Kabataş jimnas· yiiksck tetkikler) mektebi ile müstakim = Scblliirrcşıı.t. Jl1~ 

alanında başlanmıştır. Evvela tik öğretmeni Ham dinin idare- Şnrk 11 nnlnrı mel tehln<lo nı·n.p· ınunsm:ı. 3 n7.mnl ıı bnşlndıi'.';• ı;· 
bayrak merasimi ve sporcuların sinde yaptıkları hareketlerde c;a, fn.,,çn, tiirkçe <lcr lerinl ta· hl, Tcrciimnm Hnklkat'la .1~ 
resmi geçidi yapılmış daha son- fovkalAcle muvaffak oldular. kip ctınlşt1r. türk nclh fmusızc.a gn.zet<' I~ 
ra bir söylev verilmi§tir. l\lornsim Ye hareketler bUyUk ı\~ao~hı Paıisto bulunduğu l>ıtşmııhnrrlrliğlni dcmbtıO ~ 

Sporcular aynca bir andiçıne bir intizamla. cereyan ederek bu sırrunrda tttlhat ,.0 Tcr.ı.kld ıniş, nariilfüntıfüfa 1lk ııt11 ı 
töreni yapm~lar, bilahara voley. snal 12.15 de nihayete erdi.. bnc;lnrnıcfan Ahmet Rı:r.a. ve Şah• Türk medeniyeti kilrsiisilnC ıt' 
bol maçlan yapılıma, ve kaza. • s d h ı il k "' ta ycma eves e, arzu o o· ı\li ı~crrnlı ile tnnışmış ve kon· derris olmuştur. 
nanlara mUkfil'atlar dagvıtılmış _ h Ik ı h kl bl ·r şan a , sev ne \·e a ı r ı · <lislne (Şnh·ı Cihnn) diyen lJir ıı' 
tır. Bundan başka lfadıköy Hal. 1014 de Osmnnlı mecll!'öt fi 

tiharla •gene aynı intizam içinde Efgnnlı ılcı•\·lı;in, l'arise gelmesi " 
kcvinde, Büyükdcre halk n..rtisi t hnsn11111n Afyo11karnhlsn1'<l11 .. ~ 

ı~ snhayr tcrkct !. tloln,,·ı iylo bu dcr\işin hiillisn t .. 
salonunda, Şehremini halkevin • " Uhnt ,.e W<'rn.kld m<'buSlt 0111 Jı 

U-1.:t l\lUZAJi'Ji'EH. ACA n ettir~ fikirlerinin J)cha gnzcte· P" 
de, ı:müdar !halkevinde gece sa. b girmiş, miitıwekeden sorır" \1 
at 21 de birer eğlence tertip e. Beden terbiyesi teş- slno intiknlino Ahmet Ağaoğhı tııgilizler tnrntmdnn Mılıt:~ 
dilmi§tir. vasıtn olnm~--tur. götiiriilmiiştiir İki yılhk ) r~ 
B "I h lk · d k' kilat kanunu Şu lrnlıle Ahmet Ağaoğhınnn ta esaretinden ·,\nknrn)ıt ,1ii1' 1 

eyog U a evan e 1 flundan bir mUdclet e\"\0 el Be· gnzetccllikle miinascbctl frnn· Ağııoğlu (HftJ.imiycU l\[Ull>t'ı 
Spor şenli kleri den Terbiyesi Genel DlrektörlO- sızca bir ynzı ile 1890 <'hı.n, ynni nin nıuhnn-irllf,rfne geçmiş, ııı:, 

19 mayıs genelik bayramı ğll teşklltıt kanunu projesinin 19 yıl enelinılcn bnşlıuwş c'lc· bunt umum miidiirii ot.ınıı~t 
mUnasebetlyle dUn geco Beroğ· hazırlannrnk RaşvekCllet maka· mektir. Dalın. sonra JCnrs mebusu ,·o .4:6 
lu Halkevlnde bir spor mtısa- mına talcdim edlldlğlnl yazmrş Ondan om·a 1802 ele bnftnd:ı m.ra lııılnıl- mcktcl>inln noıcı' 11" 
mcresl verilmiştir. Vaıt ve Be· ,.e pdojeye hnğlı kadroyu ııeş· bir ı•:nistcn Tlflh•'<lo ~ıknn rııs· es:ısfye profcsörii olnn AğııD~ .J' 
lodlyo Reisi Doktor J.,Otfl Kır· retmiştir. çn Jinfkas ı;n:~ctcsino yollnclığı Tiil'ldyc cuınhuriyctlnln trtl 
darın ve bircok gUzlde şahısla- Haber nldığımızn göre, bUdce tcfrllrnlnr okunuyor rn Şii mcz· mfıcadclclcıine hnrnretl" j~c( 
rı bulunduğu bu m!lsnmcreye imk1\nları ve diğer zaruri se· hehinlıı kaynııklnrı rulh hlr tct· ri\lı:: etmiş, Serbest Ji'ırltnr• ftlt~ 
ev korosu tarafından sBylencn bepler dolayısiyle Genel direk kiki 1892 JJon<lrn miistc<,:nkin t1Ucn .sonrn. bir rniicltlct ,1e /. -.f 
lstikUtl Marşı ile başlanmış, WrlUk teşkilnt 1canunu ı>role· kongr<' i knrariylo neşrolumı· g:ı.zctcsinl çıknrmıştı. son ,e
bunu ev bnşknnı Ekrem Tur'un siyle merbut kadronun bu sene yor. mnnlara kntlnr Cumlıurl>'ttfl 
heyecanlı s6ylevt takip r.tmlş- BUylik Millet Meclisine sevki 6 yıl Pnrl&te knln.n Ye hukuk Tana, tkdnına ynznrken 11cııı,.1· 
tir. Ekrem Tur 19 mayısın m:ı· gl"rl hırakılmıştır. nıcktchinclım Jisn.n iye olup lin- ekseriya yntnkta çalışır hlt ıı I' 
nn. ve ehemmiyetini anlatarak Bıı sebeple Genel Dlrcılctör- do tui. Yalnız bu vaziyet retC'~ 
gençliği AtntUrlıUıı yolunda. ve IUk merkez teşkilnt tile baıı fe- -mam•c:alll"ttSCBZIElalr yaşına rn{:.'lllcn ne kndnr ~ol 
izinde bundan sonra. da aynı derasyonlar yr. bölge ba7knnla· Çocuk Hekimi , o nte.ı;ll bir enerji kn.yhet11ıl. .:ıf· 
hızla yUrUmelerlnc işaret t>tmlş· rı ''l' diğer bazı vnztrelcr, Psklsi DR. AHMET AKROYUNLU duğımmzu gi>stcr:meyo yct\1 

Akmspor - Şişli Ur. Röy1eYl ritmik, jimnastik, gibi nrnYakkatC'n ifn edilerek Tnkı:im • Tnllmhanc Palas No. 4 Cç medeniyet, dc,·Jet ,·c fcl't• ııı· 
Alemdnr - Eyüp akrobasi hareketleri. dnns plô.s ~nC'alt me\'CUt ve cıvveke kabul Pnt3 rdan mmıdo her sün rlJtC'rC \'O Hinclistnn, Scrbf'!'öt l·· 

hııtalan tamamen anlaşılmış bu- SAAT 
Junuyorda. Bis de Mister Eden ve 11.30 

13.16 a· ~er meslekta~lar ile birlikte 
Moskovaya mUteveccihen hareket 
ettik. 1G.4G 

ı;:ı:ıt 15 elen sonra. Tck!on: 40127 
Aıtıok • SUleymanlyc tik, mllıt oyunlar takip etmiş· edilmiş mahdut Ucrctll 1'aı1ro snnlar ülke imle t tnnbıılcltı 

••mem•m-lm?f!i7Ci*E'~'~ıE ~ •••~t1il!lil DaYutpaşn - Topkapı. tir. dcrnm edecektir. sılan cserlcrlnc.1cn(lir. 



'rAM Nt.,,'E 
VE S\MHATE 
KAVU$MAK 

!N MUOMl$ 
(STi1t~PTAH 
\ON~A ·· · 

Kullanmakla kabildir 
amlede nezle ve gripi geçirir. Harareti aUratle dU. 
. Bq, dit, ılnir. mafsal, a.da.le a.ğrıları ancak NEV. 

ROZtN almak euretile çarçabuk defedilebillr. 

'- Kat'ı tesir 
icabında günde 3 kate alınabilir. ... 

••• 
Çalı Fuulye 9530 kilo 
A.yte kadın f aaulye 22H50 ,, 
Barbunya " 29900 " 
Kabak 46695 " 

1l Hiyar 201M adet 
1~ ~cihetinde bulunan birliklerin yukanda yazılı bet ka. 
~~ De teklif edilen fiat lmirlikçe pahalı görUldUğUnden 

Of)b & ekaiıtnıeai 22-5--939 pazartesi gUnU 1aat 14,30 da 
'l"ııt~ letanbul Levazmı Amirlifi Satmalma komisyonunda 
l' ~~ı 322 ı~r. lieT>slnln tahmin ~deli 6937 Ura 78 Jı:uruı, ilk temi
t tli!er·ıı ~~. ~ kun.•Ptur. ~ertnamesi ltomisyonda ~örUleblllr. ls

uı: lı raate kornicyona gelmc!eri. (673) (3441) a .!ük r Hava Kurumu 
,~U.Yük Piyangosu 
lll;~~ ka~:de: 11 Haz.i ron 939 tltulır. 
tıuı~ ı il:ramiye: 45 bin lirada •.• 

ı-:.llliır İ" baçka: 15 bin, 12 bin, 10 bin liralık ik 
frli;Jcif erle (20 bin ve 10 bin) liralık iki adet 

l'en·at ._rclır •.. 
il 1 terı· 
1 ·~ Siı de ıpten bir bilet alarak fgtirak etmeyi ihmal etmeyl-
lttılllıuı,, PiY~ıııuı mtıE1t ve ~tlnrlan ~ ~ o. 

ıt - VAKiT :o MAYIS 1939 

SAVIN BAYANLAR: 
Yeni Açılacak YÜN - İPEK Mağazası, Yanan 

V Ü N - 1 P E K den Çok Mükemmel Bir Dekorla En Zengin 
Ve Model Çeşitlerile Ayın On Dördü Gibi PEK YAKINDA 
Nurlu ipekli Ve En Nefis Yünlü Kumaşlarını Sizlere Takdim 
Edecektir. 

Yeni Postane Caddesi No. 53 lstanbul -'~~~~~!~~~~~~~~~~~~~~ 
Z AY 1 ' Zevcemin el çantası içinde bulu· 

1 nan nüfus kQıdım, çantadaki bir yil~ 
zilk ve bir miktar pnra ile birlikte 
Alemdar ılnemımndn kaybolmuştur. 
Bulanların para ve yüzük kenrtllerJn· 
de kalmak üzere yalnız nnrus kAAıdı· 
mı adresime veya sinema snhlblnr 
ııöndermeclrlnl rfcn; aksi halde ye· 
nblnl alacalımdan eskisinin hükmü 
olmıyacaJını Utm ederim. - Babıdll 
Acımullızk ıokoğı 11 numarada Oı· 
man Uıta. 

Z AYI 
İstanbul ithalAt ıumrütünün 49043 

N'o. lu beyanname ile muamelesini 
intaç eylediğim 5 balya cm·allara alt 
199294 No. Ju depozit makbuzunu za
yi eltim. Yenisini alncaAımdan eski· 
sinin hükmü olmadığını ilAn ederim. 

lımall Eıkenazl . 

Teıekkür 
ze,·clm babamız lhsan SerHln n· 

raıı mllnıısebetlyle bizleri telgrafla 
taziye ve te~elll etmek hntırnOvazlı· 

Bar
sakları· 

mızda kan· 

Ankara Caddesinde · denize ve caddeye nazır Yazıhane, Alelye, 
Muayenehane yapılmağa elterişli kira~ık ucuz odalar 

Gazetemiz idaresine müracaat 

P. T. T. Fabrika Müdürlüğünden : 
Halk tipi telsiz alıcıları için teklif ve numune vermek müd

deti Mayıı 939 sonuna kadar uzatılmııtır. (3399) (1832) 

Devlet Oemiryoilan ve Liman\an 
işletme Umum idaresi ilanlan 

Adapazarı-Sapanca gezinti Trenleri 
Haydarp1.1a - Adapazarı - Haydarpaea gezinti ~eri 

21-5-939 pazar gününden itibaren ielemeye başlıyacaktır. Kal. 
kıt ve van§ saatleri qağıda gösterilmiştir. lstasponlardan fazla 
tafslllt alınabilir. (3331) · 

: I nci tren 
6.55 

Haydarpaşadan hareket : Adapazardan 
: 2 nci tren 

7.30 

: Incl tren 
18.00 

hareket: 
: 2ncl tren 

18.56 

-

lstatJbul Beledivesi llanlar1 

Nafıa Veklletince taadlk edilen AtatUrk Bulvarı Galat& yol. 
cu aalonu ve civan; Dolmabahçe - Ayaapa.p, Şehzadebqt, Be. 
bek - lstinye yolu kısmı ileri pllnlannın birer 8uretf İstanbul 
belediyeal kapıama ve birer sureti de ait olduğu belediye şubeleri 
kapılarına talik edilmiştir. Yapı yollar kanununun ÜçUncU mad
desi mucibince herk~in malilmu olmak li1.Cre keyfiyet ilA.n olu. 
nur. (B.) (3353) 

• • • 
İl!ltanbul Belediyesinde, §ehrin muhtelif mıntakalannda, her 

biri gUnde on beş bin kilo ekmek çıkarabilecek kudrette asri fı. 
nnlar kurmağa karar verllmiıtir. Bu iıle alakadar mUeseesele. 
rln tekliflerini en geç 20 Haziran 1939 akp.mma kadar Belediye 
tktıu.t leleri MUdUrlyfUne tevdi eylemeleri ilin olunur.(B) (3527) 



Dünkü Bayramdan muhtelif resimli intıbalar 

• •' I . . 


