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!'aygı değer müşteıilcrini dalct 
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(Yeni Postane Caddesinde 
.53 No. da) 

(Hususı davetiye makamındadır) 

•• tn~RF. E\'l: Ankara Cad. lSTANBUI.• Telgraf: VAKIT• Po~ta kutu~u: 4~•'felefon: 2H13(Yazr)-24370(/dare1 

Oanzi9deki Polonyalılar teh -
aziler Kalthof'daki Leh 

gümrük binasını gıktıla_r 
~Olonyalı u m umi komiserin 
~omobiline tecavüz edildi 
H t .1 h k ı Varşova, 21 (A.A.) - Pat A-a ayın ' a 1n1 jansı bildiriyor: 

b · Dün akşam Dantzig ile şarki ek 1 İyOrU Z Prusya arasındaki hudutta kain 
)" Kalthof'da bir Alman - Leh hu-

azan: ASIM us dut hadisesi cereyan etmiştir. Bu 
J İllr lki gün en·cl Ha\'n n- nokta.da ateş taati o:lildikten son. 
~1 Anknradan aldığı bir ha. ra naziler Leh gümrük binasını 
~ l'l bildirdi: 1.'ürkiyo ile :Frn.n. istila ve tahrip etmişlerdir. 

binanın önünde toplanıruşlar ve 
birkaç el ateş ederek binayı istila 
etmişlerdir. 

Polonya müfettişleri mukabele 
etmemişlerdir. Saat 23 te Dant
zigli bir polis komiseri Polonyalı 
müfettişleri binayr tahliye etme
ğe davet etmiş, aksi takdirlde rne. 
suliyet kabul etmiyeceğini söyle. 
miştir. lcı aı-a.sında JJatny ue elesi hak Saat 20 ye doğru naziler Leh 

01;da bir pren ip nnlnşmnsı g_ü_m_r_ü_k_m_ü_fe_t_ti_şı_e_ri_n_in_o_tu_r_d_u_ğ_u ______ (_D_e_v_a_m_ı_8_in_cı_·_de_> 
'-

11hnu tebllğ etti. Acaba Hn 
~ )' llıesclesl üzerinde \'nrılnn 
~erıı Bonenin siyasi nutku 

• • r 

ııı .. ., •nlaşmanm mahlyeti ııe-
tiıe' :Fransız ajansı hu nokta 
q l'lnde blrşey söylemiyor. Fa. 
lı t herkes kolayca hiikmedcbt 
~ki Ötedenberl Tiirkiyo ile 
teı 'llsa arasında <le\·nm edip 
tııt e:rı bu ınüzakero rne,·zuu nr-
1' l'ega.no makul Te lAzım o. 
~ ilhak şeklini almış o lmah. 

Fr;~·~·;·-hiÇbir -~illete Galatasa~ay Feneri yendi 
d ·· d 'lıJ ·ıd· Ve/ a Ankara da mağlup oldu 
uşman egı ır y d' ş· 1. 4 1 1. ld. 

Fransa hudutları asla değişmiyecektir 0 in StV Q 1 Ş 1Y0 ~ Q a f P 9 0 1 
· Zira Türk e1'kArıumumlye-

*'llt t&tmın edebilmek icln bu ~···· ltı ....... __ -
Üırıkün <lej:,riJ<Ur. 

li" llatay bugün Türkiye ile ... ııs 
1ı11 ~ arasında. knrnrla~nuc: 
b,~ı bir idareye maliktir. 
lı lt işlerinde miistnktldir. 
f~nllnla beralJcr yarısından 
1.!l 1

11tsı Türk olan Millet l\lccli. 
)" 'le haşladıktan sonra Tiirkl. 
~ llürük Millet Meclisi Azasın
l'e~ Tayfur Sökmeni de\'lct 
CQ Sl intihap cttlbrl gibi Türkiye 

l lllhunyeU kanunlarını mem 
eıt t . 
~ e te tatbike bnşlanu';itır. 

tlkal ettirmiş ve şöyle demiş

tir: 
a. n . ar e &l'fr 

19l 4 senesindekfnden daha az f 
nefretlo mütehassis değildir . 
Fakat, Fransa, bugUn de,lüzu. 
mu takdirinde 1914 dekinden 
az cesaret ve azim sarfede
cek ve oğullarından daha az 
fcdakt\rlık bulacak değildir. 

1914 de olduğu gibi, bugün 
istediğiniz, mim şeref .dahilin -
ele sulhtur. 

D. Bonnet, bundan sonra, kol 
Ioktif emniyet bahsinde ümit. 

(Devamı 8 incide) 

Galatasaray - Fener:lxıhçc ·maçında hakem, yan hakemleri ve futbolcuları yeni usulde 
seyircileri selıimlıyorlar (Spor haberlerimiz 7 ci sayfada. dxr). 

Bitler 
Kont Ciano 

ı Çiniliköşkteki eserler Ayasofya 

müd- 1 Dün 
det 

uzun 
görüştüler 

Askeri ittifak bugün 

müzesine naklolunuyor 

imzalanacak 
I' llra burada te<lal'iil c<lcn pa. 
~· '.llırkiye parası olmuştur. , 

1 Gstaıannda Türk pulları kul- Fransız Hariciye Nazırı Bone 1 1 Ş AR ETLER 

Berlin 21, (A.A.) - Kont CL 
' ano ve refakatindeki zevatı hn-

mil bulunan hususi tren saat 
11 ıde buraya gelmiş \'e istas . 1~1ltltnağa başlamıştır. Jlatay, 

he '.llırkiyc arasında gümn1k Arachon, 21 (A.A.) - Muha- Enver Paşa 
)' lld11.tıa.rı da kalkmıştır. Niha.. ripler birliği kongresinde B. 

yonda merasimle karşılanmış. 

trr. 
Maarif Vekaleti A'yasofya mii. Aynı zaman.da Çinili K8ş1C mu .. ıı et llatay başnklli olan Ab. Bonnet, bugün bUyUk bir siya_ 1 A l m anlar l 

tı_ilrrahnıan Melek do son i n tl. si nutuk söylemiştir. 
Bcrlin, 21 (A.A.) - B. Hit - · . · · · B. O 

zesının ıçını ızans ve smanlı zesinin eserlerinin de aynen bura. 
ıe.r, bugUkn böğlleden. sonral kod~t devirlerine ait eserlerle doldurm:ı. ya nakli kararlaştmlml§tıt'. 
Cıanoyu a u . ctmış ve cen 1• g"a ve bu suretle m·u·zen·ın kıyme-~ Pta Bü!-ük Millet Meclisi a. B. Bonnet, ev~eıa. B. Daladl. 

ta lı~a seçilmiştir. Hülfisa Ha. yerin büyük .mezıyetıe:ını te-
r bugünkü vaziyeti -ve idare barüz etttrmış ve demıştir ki: 

~""1tt ile fillen Türklyenln bir B. Dala.dier, on Uç aydanbcrl, 
J)'"tası haline girmiştir. hassaten gUç şerait içinde va. 
• İ<'a][ t zl tanın mukadderatını i<lare et. 

a llatay ahalisi bu va -
>'etı d lru 

1 
mektedir. Fransız vatanı B. 

tnıı,1 :ı bnlmuyor. Beyne • Daladler'nln sayesinde, buğun 
lltıınııeı r hakikatin yln~ bey. bUtun dUnyayı hayret içinde bt
te1c: ta llsuller ile tcsbıt c<llle- raktıran bir kalkınma yapmış · 
ık.. nınınasmı, daha doğrusu b 1 ktad 
-~ u unma ır. 

·1t nn Anavatana nçık~a il. . 
•it ol n·· l D. Donnet, bundan sonra sö. 

uıunasmı istiyor. oy e . 
,l\~ılt bt 

1 
_ --'1 •} zUnü, umumt sulh siyasetıne ln. 

trı 1' lhaka musnade U\U • 
. ernckt 
.t. en dolayı ınnnız knldı - bildirdiği prensip anlaşmasını 
'-1 bir t , _ 
tı)( al\nn zorlııklnrm <la nr. ){ntnym mllli hmlutlarımız 1. 
,_. başından kalkmasını <Jile- çerisine girmesi için J<"ransızla-
.r1ır, 

r:m <la resmen mın·nfakat ctntl~ 

h l5iipJıe yok ki Hatay Tiirklcri huhın<ln j:i;u ımrctindo ıuıhyabi. 
ıı:k llıllli <lilckleıimlo tnmnmcıı lh·iz. 
ı, 1 lıd ı r. l•'akat Tiirkil c Jlntny I>cm<>k istiyonız ki Tiirk U n. 

:\tııı h 
l.enaı _ ıı . <lllcl.ICJ•iııi ynhıız tn) ın Tiiı·k ip:~y" iltihnkı znnuı-
ln kaı·arıle knlml etmek. ili ynklnşnıı':'tır. n u iltihak ta. 
l\ 1~~ il ataya nlt 1'ürk - l•'ransız lıakkuk ettiği giin kıt\'\'Cte m ii. 
ı· k .nıasıııı bir tıp·nfh bir ha. ra<·ııat edilmeksizi n hc~·ıwlınllcl 

eue ho ı . _,.~. i . . 
Jı,1 h zıun' ı temcuıg'l çın bi r n<lalct ,\·erini hıılmnş ola-

llsustn ]" . . r 1 1,tl ı ansnnm nun n n. cnkt ır. 
nı ahun· ı·· ·· ·· thr l J..."l\ uzum g-orlllll':'- Cunı lı ıırip•t hiikünıct iııl n yo. 

tay· Şle ~on zmırnnlnrda Hn. ı·ıı lmnk lıilmiyen hir ~nim• \'<' 

l•,.ı::zı)'~:Jnc nt fen l•'rnn"ız sebat la scncler<'e uğra,arak ih. 
~~ a(lnnıı:u:ı tarafından lmn r.ız <'ttiği bu Y""' mn\'affakı
l !l!<l kn:ıu. umlar hıı suretle l <'t 'J'iirk cll pJoma lsinl ıı s i)'ft. 

. antı<ı o' .. ı "' 1 , • ı· . nu i ' . 11 lll'l7.l\ ' le <it 11 •j S< t (ı]eminc mt .... a l o}R('llk hlr 
Uba .. ıa ll · • n' ns nJnnsııım zaferini tcşkll edecektir. 

Nazi matbuatı istiyor ki 
Alman hayati sahasının cenup 
kapısını biz müdafaa edelim. 
Bunu bilyiik harbin Bebek kah 
ranıanı Enver Pa§anııı bile 
aklı yatma::dı. 

* * * 
Büyük Harpte En,ver Pa

şanın, memleketi, Almanlar 
hesabına harabeye çevirdiğini 
biliyoruz. Fakat Enver P~a-. 
ya teneffüs hakkı veren sos.. 
yal bünye bugün Türkiyedc 
tamamen mazi olmuştur. 

lKt~ct SAYFAMIZDA 

Çinili Köşk müzesi Sel~uk, Ka. 
sile, B. Yon Rılıbcntrop da ha . tini bir kat daha arttırmag-a kara,.. O 1 zan ve sman r eserleriyle §Öhret 
zır olduğu halde, uzun müddet vermiştir. almış bir müzddir. Bilhassa müze-

görUşmUştUr. Müzeye konacak eserleri tesbit nin en değerli eşyaları ve bu eı-
Bcrlln, 2l (A.A.) - Kont ve kararlaştırmak üzere Topkapı yaların ekseriyeti Osmanlt cserlc

Cianonun muvasalntı mUnase- müzesinde bir heyet on günden. ridir. 

betile gazeteler, yeniden ~1. beri çalışmalanna devam etmekte- Müzenin nakil işi Vekalete ya-
man • 1talyan dostluğu vo mıh. dir ilk pla~nda T k ·· • · 1 . • op apı muzesının ıı mıştır. Gelecek cevaba intizar 
verin yenilmez olan ku\'vetinı deposunda saklı bulunan eserler edilmektedir. 
medh ve sena etmekte, dUçe 1. konacaktır. 
le Fllhrcrin istihkdınlara yap- ____________ __: __________ _ _ 

mış oldukları ziyaretler esna_ 
sın da ki h ususata işaret ederek 
şöyle .demektedirler: 

(Devamı 8 i•ncidc) 

Halifaks, Bone, 
Cenevreye gittiler 

Mai ski 
(Yazısı 8 incide) 

Dihı srneııin ilh s1rrı7• gihı.föıfl ya şni1ı7.·. TTararcif gö1geile ~O dcrcccıır ya'k1aşf1. Tatil !fifniı oMu!!ım tfan 1ia!k ~ır1ara, <!en?z ~arları • 
na dökiilmii§tii. b'loryada denize girenler Jı.ay'Af. ycl.-ii..n tıdmtı§tur. l'ı 1.-arıdalci resimlerimiz Mocidiyeköyünde ge::cn1er1e Florya pUij. 

Zarında deni::e gireıı bir aileyi gösteriyor. 
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lsaretler: 

Enver Paşa 
Koçi Beye dair 
Başmuharririmize 

gönderilen bir mektup 

~~~-'~~~!!,"!, Na. vf a1pu~lahrın yaz tari-
zi mntbuatmda nsahiyctle knı·. e erı azırlanıyor 

Afyon müstahsilleri- i Kıskançhk 
yüzünden 

İki padişaha nedimlik ve bütUıt 
1 bir devrin edebiyatında - ınUced· 
didlik demiyelim - rehberlik ya· 

~ılnnd.ı. Hnlhukl iyi niyet saW. 
ııı, sulh clostu insnnlnrm bu an- Geceleri mehtap tenez
lnşnınyı Iıi~ olmnzs n · iikfınln zühleri de yapılacak 

nin şikayetleri pan Koçi Beyin devlet ve hükO· 
Metresini baldırından ... met hususundaki düşünceleri. y~· 

agır yaraladı ni bir telakkinin ve yeni bir ınkı· 
J,nrşılumnları fktl:rıı ed<"rdl. Bütün vesaiti nakliye şirketleri 

Un nnln~rnnnın ı> ·ikolojik n. yaz hazırlıklarma başlamışlardır. 

ki teri diiıı~n ııllınnu hnkikn.. Denizbank ve Şirketihayriye yaz 
ten sevenlerle ondan uznl>.lnş- vapur tarifelerini ikmal etmek Ü· 

mak lınrbi t.nhrlk etmek i ti. zeredirler. Yeni tuifeler önümüz. 
yenl~r nra.snıdnki farkı en can. deki ay ortasında tatbik edilmeğe 

Bugünkü şerait altında afyon dik
mekten vazgeçecekler 

Evvelki gece Taksimde bir ya. §afın mübeşşirleri sayılabilirdi. 
ralama vakası olmuştur. Çorbacı Bu itibarla Koçi Bey tetebbüe de· 

1ı hlr ş<-'ktldc oı1nyn ntmnkta- başlanacaktır. 

clır. Şirketihayriye Yukarı Boğaz is-
Naz.l matbuatının hnrp t.ah. kelelerinden Köprüye sabahları 

rlkfit1nı nn ıl idnrc cttibrine, ve Köprüden Yukarı Boğaz iske· 
Tiirk mlHetlne ne kadar yakın lelerine de akşamları doğru pos.. 
bir dostluk bissilo bn.~lı oldu • talar koymaktaldır. 
ğıına VJyannda çıkan, bilhassa Bundan ba§ka iki Boğaz sahili. 
Şark işleri ilo meşgul olan ni birbirine bağlamak üzere karşı· 
"Nclngkclts - weltblntt,, gaze. dan karşıya iskeleler arasında gü.. 
tcsinin bir lınfta içinde çıkan nün muhtelif saatlerinde aktarma 
lkl ynzı mı epey zamandır bü. seferleri ihdas edilmektedir. 
tün AJman gnzctclcrlnde de. Böylelikle Boğazlar sahilinde o
vam eden tahrlkdtn ve açığn turanlar diğer sahilden de istifade 

Milıtahsillerin istediği, malları. 
nın normal fiyatla alınması ve be: 
dellerinin de beı seneden ldaha kı. 
ısa bir zamanda ödenmesidir. 

Toprak mahsulleri ofisinin müs. 
tahsillerin ellerinde bulunan af
yonlan ucuz fiyatla almağa kaL 
kıtmaıı ve alacağı malların bedel
lerini de bcı sene vaade ile öde. 
mek istemesi afyon istihsalatı üze· 
rinde mühim tesirler yapmaktadır. 
Müstasillerden bir çoğu bu ıerait 
altında afyon ekmekten vazgeçe. 
ceklerini bildirmişlerdir. 

Bundan bir mü!ddet evvel yap· 

vurul.ım emellere bir misal dl- edebileceklerdir. 
ye göstermek mümkündür. Denizbank da Adalardan ak- Almanların mahsulleri • 

Vlynnnlı gnzete 10..5-D3o ta. şamları geç vakitlere kadar Köp. mize rağbeti 
rihli nüshasındn yani Türk İn- rüyc postalar koymaktadır. Bil. Almanlar memleketimizden al. 

gillz .. nı .. ~... .... nm n"c-'nden hassa pazar ve mehtaplı g. ecelerde ... ...~~· ~n makta oldukları deri, yumurta ve 
bir giln evvelki nüsha ında şun Bostancı ve Kaidıköy yolıyle gece kuru meyvalar üzerin.deki taleple
lBn yazmn.ktadır: yarısın.dan sonra adalardan şehre rini arttırmıılardır. Almanyadan 

"TUrkiyenin lnglllz • Rus dönmek mümkün olacaktır. . her gün bu maddelerden almak i· 
çemberleme · siyasetinden uzak Bunlardan ba~ka ~erek. Den.ız- çin ıehrimize yeni heyetler gel. 
kalması ve dolnyısfle Boğazla. bank ve gerekse Şı~keti~ayrıye mektedir. 
rın kapalı tutulması, 1ngtltere her ay mehtap filemlen tertıp ede. Almanların bu hareketi piyasa. 
ve Fransanm tıpkı bl!yllk harp ceklerdir. Bu alemlerde alafranga da müthiş bir faaliyet uyandınnış
te olduğu gibi, Romanya, Po- ve alaturka çalf bu~una~aktır: ttr. Fiyatlar lda bu nisbette yüksel. 

ı S 1 Bi li -. Aynı zaman a Şırketıhayrıye mektedı"r. 
onya ve ovyct er r gıne . 

Bursava ve Yalovaya gıdecek Bo- d "k" f b i1c 
doğrudan doğruya ynrdım ede. w h Jlk . k 1 hkl h Dün de Almanya an ı ı a rı a 
mlyeceklerlnt ifn.<le eder. ŞL gaz a ına yenı 0 ay ar • azır- mümessili deri almak üzere şeh-
malde Şimal denizi, cenupta dn lamıBşır. 

1 
k :f b 

1 
rimize gelmişlerdir. Almanlar he-

u vapur arın gere stan u • . · "d • dd ı · · · 
Karadeniz, mUtteflklerc kapalı d h k f k .. b men bütün ıptı aı ma e erımızın 

tl k t an are e ı ve gere se .ıstan u. ı'hracatını kapatmak istercesine 
kalacak ve bu sure e ıyme 1 d'" •. .• 1 a··r 

a onuşu zaman arına tesa u et- mal almaktadırlar. 

sokağında 41 numaralı evde otu- - ·· l' b' · ·d· ger onem ı ır sıma ı ı. 

ran İsmail Yıld ı z adlı birisi iki 
ı..:rn. 

tıklan şilı:ayetlere de henüz bir scnedenberi beraber yaşa-dığı met. Lakin bu ''recülü devlet., ,... 
ce;ap alamadıkları için Anadolu. resi Hayriyeyi jiletle sol bacağın- rfa? İtiraf etmelidir ki, Erzincan 
dan şehrimize afyon satm~k için dan ağır surette yaralamıştır. Tarilıi müellifi Ali Kemali AksUt, 
gelen birçok müstahsiller yerleri- Suçlu yakalanmış, yaralı kadın bize ~imdiye kadar bildiklerirnit· 
ne dönmüşlerdir. tedavi altına alınmıştır. Hadisenin t:ien çok fazla bir ıey öğreterne.-

Bu iş yüksek makamların mü. kıskançlıktan çıktığı anlaşılmış. miştir: Göricenin "Helmis,, kÖ)'U 
dahale etmesi lazım gelen bir du. tır. ahalisinden bir devşirme çocuğu. 
ruma girmiştir. ---<>- Enderunda terbiye edilmiş, büyil· 

Müstasillerle toprak mahsulleri Sarhoşlukla kuyuya yerek padişaha, Murald iV e "ne· 

ofisinin arasını bulmak ve ofise düştü dimi has,, olmuş, "bezminde mU· 
müstahsillerin lehine şeraitle mal Fenerde oturan elektrikçi Ah- sahip, rezminde muharip,, buluil· 
aldırmak icabetmektedir. Yoksa met adamakıllı sarhoş bir halde, mu§tur. :f§te 0 kadar. 
a[yon istihsalatımız bir tehlike bir arsaldan geçerken üstü açık bir 
k d b 1 ,_t d Vefik Pacıanın fıkrasına esas 0• 
ar§ısın a u unmatı; a ır. kuyuya düşmüş, yetişenler tara. x 

la:ı nedir? Merhum Ebuzıiyaoırı 

Sapancaya tenezzüh 
seferleri ba§ladı 

Dün sabahtan itibaren Haydar
paşa ile Adapazarı arasınl:ia yaz 
tenezzüh seferlerine başlanmış. 
tır. Hay.darpa13dan Sabahleyin 
6,55 ve 7,30 da hareket eden iki 
hususi tren binlerce halkla dol-
muştur. Meyva mevsimi olduğun· 
dan İstanbullular A.dapazarına ve 
Sabancaya akın etmektedirler. 

Her pazar günü Adapazarına 

gidecekler akşamları oradan saat 
13 ve 18,56 da hareket edecek iki 
hususi trenle fstanbula dönecek. 
terdir. Devlet Demiryollan ihti. 
yaç nisbetinde tren seferler.ini art

tıracaktır. 

fmdan yaralı bir halde kurtarıla· 
rak hastahaneye kaldırılmıştır, işaret ettiğim sıfatları neredetı 
-------------- bulup, hatta resminin altına nsve 

·-·-·-........ --.-........... , eyleciiği izahatı ne suretle elde et• i Krsa Haberler ti~ıni ve resmi nereden bu1duğ~· 
: nu tahkik ve tevsik edemernıf• 
: .............................. _ ................ ' Koçi Bey;n baıındaki miğferin 

• Denlzbank yakın sahiller llhe göç dikkat: çeken şekli hakkında hİÇ 
se!erlerine bugünden itibaren ba§lamııı lıic şey yazmam·ıtır. 
tır. Haftada. Uç defa yapılacak olan 
bu seferlerde göç eıyası yUzde öO ten. Niçin? Ali Kemali Aksüt, burıı1 
zjlAtıa naklolunacaktır. r.ıuzt:ırip bir lisanla _ kısa fa'kat 

• Tiftik ve yapağılarımızın standar. b 
1
.• der 

dlzasyonu için IUzumu olan :ııumune e ıg surette - anlatıyor: s:ı 
tipleri vUcuda getirmek Uzerc ticaret yere baş vurmuş, birçok muhabt· 
vcklleti hesabına 1000 kilo U!lik ve reler yapmış, lakin bu büyük ada· 
4400 kllo yapağı alınacak ' 'c bunlar. mın tamamiyle denecek kadar 
dan standart numune vUcuda getirile. h • n.. 
cektlr. meç ul kalan tercürnei halinı te 

• Elektrik idaresinin stlAhtarağa vir edecek bir malumat alamarnıŞ· 
fabrikası fçln slparlıı ettiği bUyük ka. tır. Belki edebiyattaki mevkiile 
zan, memleketimize getirilmek Uzere değil, fakat _ hiç .phesiz -
yola çıkanlmı§tır. d l · · d d v 1 i· 

ve ehemmiyeti esasen şUpheli k il t "f B ğ · . d • me zere an eye o azıçın en 
olan garanti işi de kendUlgln - K.. •. K" .. d B ğ •• U 

1 
opruye ve opru en o azıçı. 

den suya dUşm ş 0 ncaktır. ,, ne vapurlar konmU§tur. 

Tra 1 ktr.k tO 1 fd ev et sıyasetin e oyna ıgı ro • mvay, e e ı ve ne n. • a 
-o- Bir otomobil yandı relerinin belediyece tesellümUnden son tibariyle asrının en mühim sıf11 • 

Ekspres sabahları geç 'l'fl um••'"" mnrın .. ını. "''""'' .. , .. ""'0 hlr ıa ...... d~ biri otan bu "cesur sir•· 

Vlynnnlı gazete TiirldyenJn Mesela Mudanyadan pazar ak-
bitn.rnflık ibtlmnlinl bövlece . 

# şamı gex valut 1stanbula gelecek 
bir Alman zaferinin anahtarı yolcular aynı zamanda Boğaza 
fnrzodlyor ve bnnunlıı. garnntl kalkan bir vapur bulabilecekler
işlnln suya diişccct,rini ill'ın edl. d" 

ır. 

geliyor EVVClh"l agş-am :rnnyerae- Ol 0 - j te§ld!At vtıcuda getirllcrcl bu OQldlt.t sctnuvıs,, ın nayan KaramıKta rıı1 

E 
1 

b hl t ~ 20 de tomobil tutuşarak yarupıştır. Şo- / mUmkün oıciugu kadar küçük bir k~. ka lmalıydı? 
vve ce sa a arı. saa.. ı, h 1 för Mehmet Ali ismin.de biri Su. roya lndlrilecekUr. . 

gelen ekspres trenı dun saba ı ı dd . d ıd d d - t • İnğillz erkA.nı harbiyesi bazı ecne. :M.aamafih Ali Kemali l{oÇl 
. . d 1 . t" G ar ca esın e ur ur ugu o o· kO ' ' 11.,, Sırkecıye 8, 10 a ge mış ır. e- bT . . 

1 
k b" d b" bJ ordularında staj görmek Ozere • Beyin tercümei haline mütea ı,. 

ri1cmenin bir kısmı hudutlarımız mo 1 ını tcmız er en ır en ıre rUk rlltbeli İngiliz subayları gönder - bıL 
:ı: • • • • k d benzin deposu ate"' almııı. ve araba " olarak şurada burada mevcut .... 
dışında oldugu gıbı bır ısmı a I ' . :.- ml§Ur. Bu anıda Ud ınıbay da ordu. . l" b" . le 

yor. -o- k b 
1 

k alevler içinde yanmaga başlamış. muzda staj görmek Ozere gHnderllml§ tUn ma umatı ır araya getırıne 
ıo mn.yıs tnrfhli gazete bu sc. M d .

1
.... Kücükçekmece<le vu u u ma ta- 1 • ~ U anyaya l aVe vapur ti ~ tır. Ur. Romanya. bUkQmetl de yarbay rlU sur~tiyle şimdilik o malumatın hıÇ 

b~~ten dolayı nıemn:~dur. \tec kaldırılıyor ır. •. 1 d lk" mutat Etraftan yetişenler otomobili besinde bir suba:>'lnı ordumuza gönder değilse toplu bulunmasına, ka)'• 
Turklere dosttur AJA~ gaze Son gun er e evve ı .. d" mlşUr. 
14 mn.yıs tarihiı nii ha~mdn ~en!zbankm Mudanya hattı yaz vaktinden 40 dakika daha evvei ~~~ıı:e~ ~~ndıktf~~ ~~~~::~ı~~;~ • İstanbul evkaf başmUdUrlUğU ca. bolmamasına ve gençlerimizce o· 
Türkiye - tnglllz nnia.c;mn!'llldtUt tarıfesıne pazar günleri ilave et. 1 Sirkeciye gelmesi yeni tarife ile ı mış ~r ır. ;o. od t mi avıuıarmda bulunan tarihi mezar - kunabilecek tarzda çıkmasına hiı· 
doları fc\•kallldo sini;IenıniştJr. mebğ"ek.karadr.~aştırıl~ığı postaların kararlaştırılan ekspres Küçükçek. muhtelıf yer erın en yanmış ır. Iıkları tasnif etmeğe karar vermlı ve met etmiştir. Bu, büyük bir hit· 

tat ı ıne unden ıtibaren ba§lan- . k .. .. d , · -o- bu hususta faaliyete geçmlı olduğun. mettir. 
Bir sürü bilyük hnrı> demago. mıştır. mec~d~ ~.ır skaaltke ya ın ~n:ın eı<~ dan Atlkallpa§a, Slnanpaşa, Zeynep 
jisinl sayıp dülanekte, Alman. n·· ak • banlıyonun a masını = eme · Arkada~larını kuyuya Sultan ve UakUdar iskele camilerinin Asıl hizmet, Knri Beyin, aldığı 

un şam saat 17 de Muoan- . · · ·· ·· ·ı :f -:ı-
yn. bakıınındnn Türldycnin ha.- 'f h · · b" . · tedır. Bu vazıyetın onune geçı me- attılar mezarlıkları tasnif ve tanzim edllmlıı eıni:- üzerine Sultan İbrabime tak• 

yaya tarı e arıcı ır ılave postası . . . d ki M talnrmı tebarüz cttlnnektc ,·c ld 1 tı B [ . sı ıstenmektedır. bulunmaktadır. Şimdi Aksaray a u cliın etmiş olduğu telhisleri bulUP 
• ka ırı mış r. u se erı yapan va. --o-- Yedikuledeki bostanlarda oyna. ratpaşa. camllnln mezarlığlle ljitlgal e. 

bu hataları Türk mlUı siyn.sctl. pur yarın sabah 8,30 da Mudan. dllmektedı·-. meydana çıkarmasıdır. Şimdiye 
P d d .. yan Turan ve Şuayip isimlerin.de , ,.. 

nln hatnlıırı diye tA\'Sif ettik_ yad~.,_ hareket edecek ve saat encere en U§eD • Taksimin talimhane semtinde biç kadar hep vücudundan bahisle f,.. 
-a k iki çocuk aralarında kavga çı"kan 

t~ sonrn~ şunlan razmnkta- ll,30 •.la limanımıza gelecektir. ÇOCU b bir eczane bulunmadığından bu sem· tifa olunan, fakat bulunup neşre· 
'U ı 2 yaşınl:la Demir adında ir ar- u 

dır: Galata rıhtımından 13 te kalka- Evvelki akşam Beşiktaşta Akta Un ahalisi ala.kadar mnltamlara m • dı'l.mesı"ne yanaşılmıyan bu telhis· kadaşlannı içi su ile dolu olan bir rml§lcrdlr 
". • • Bunun sebebini TUrkl. rak tekrar Mudanyaya gidecek ve sokağın'da feci bir kaza olmuş , havuza atmışlardır. Demir boğul. ra~n~ı~~~e~~=~ıı.~crlndcn ~lan ler, bu kıymetli vesikalar bizim 

yenin Almanya için tnbli iş ar. akşam saat 17 de oradan buraya küçük bir çocuk 12 metreden so. mak üzere iken feryatlarına yeti· Şeyh Vefa tUrbeslnl Mısırçarum tacir için ço"k ehemmiyetlidir: 
kadaşı olmasından ziynde bir mutat seferini yapacaktır. k~ğa düşerek ölüm halinde yara. c:enler .-rafından kurtarılmıc:, terinden Hacı rutat kendi paraslle ta. a 

1 ğ d Al k 1 , •a :ı Sultan İbrahim gibi fikren ı · 
zaman ar u run a man ·anı Her pazar ve pazartesi yapıla. anmıştır. suçlu rocuklar yakalanmıştır. mir etUrmi• ve bu kıymetli sanat ese. rn 
dökul b ~ 1 b h K k k 11 l: "' yıf, ahlakan daha zayıf bir ad• • en Oonz nrın ugUn a- cak bu iHive postaları sebebiyle nza kurbanı bu so a ta nu· ri muhafaza allına alınmııı bulunmak. 
yat sahasının en cenup k.apısını yalnız pazartesi günleri tstanbul- marada oturan Ganinin kızı 12 --o-- tadır. Tamir mUzeler umum mUdUrlU. içtimai, siyasi prensipleri (Sulf"' 
teşkil etmesinde aramak H\.zım. dan Mudanyaya yapılan 8,30 se- yaşında Gültendir. Avu kati 1 k hay- ğünUn kontrolU altında cereyan et. ta) gibi yutturm\k kolay §CY de· 
dır.,, i - d"l · Zavallı yavrucuk pencereden mııur. ğildi. Tebliğde ufak bir yanlıtlı1' 

B l l tf dil h ferleri bun.dan sonra l gve ı mıı-. bakarken birdenbire müvazenesi. • Hatayla Suriye arasındaki hudu. hayata mal olabı"lı·rdı·. Koı-i J3e)' 
u, yazı nr n. şa e en a. tir. Bunun yerine yalnız pazartesı • t d • du tahdit eden komlııyon, rnesatalnl :ı-

Jdkatlcr ~slttlr: günleri tstanbu!:lan Mudanyaya ni kaybetmi§, ve aokağa düşerek Siye IVanl bıtırmlı. hazırlanan rnetınıer, TUrk ve bu nazik noktayı bilyük bir kiyt· 
1 - Uogn.zlnrın bltarafübrı """at 13 te bir tek sefer yapılacak. \'Ücul:lunun muhtelif yerlerin.den avukatlık Fransız murahhasları tarafından ev. setle keıı.federek efendisine 11er 

~ k ğ tt 1 ş· 1. fo.dllye VekA.letl 1 :.-mihverin zaferi için bir garanti- tı ço a ır sure e yara anmıJ, ış ı velki akşam imzalanmıştır. Kom ayon. maksadını bir ders teklinde ver-

di 
r. uk hastahanesin yatı 1 c:tır kanununun 10 uncu maddesine ca tesbit edilen hudutların tahdlt mu. 

r. çoc e n mıs · dlva i i micı. ve .bunda cidden ''hlrika,, te· 
2 - Çruın.kkalo Almnn hn,·at ~hnyat snhnsmm cenup ka. -o- göre avukntlar haysiyet . amele!! de bitirilerek tqlar dik im'• :s 

# ·ı· k" d "" 1 nını seçmiştir. ur. lakkisinc ıayan bir muvaffaldyet 
snbnstnm cenup noktasını tcş. pısmı biz mUdafaa edelim! Kı ıste 1 ag a ayma • Hataydaki albayımız ŞllkrU Ka. • • 

1 D b k Bu seçimde haysiyet divanı göstermıştir. 
kil etmektedir. nana. bilyük hnrb n e c Sancak verildi nallı Ankara ve lstanbulıı. yapmıg ot . 

Bu iki hnkiknt ynnyana ge. knhrnmnnı Enl"cr Paşanın bile reisliğine Temyiz mahkemesi duğu seyahatten dönmüş Ye evvelki Osmanlı imparatorluğunun es1'ı 
tlıildlği zaman Nnzi mntbuatı-laklı yntmnzdı. Kilis, 21 (.A.A.) - Or gene. reisi B. İhsan, ikinci reisliğine gUn tskcnderuna varmıştır. Kendisini teşkilatını, idare sistemlerini, bll 
nm bizden istediği do Uur,"lln 1 Büyfık harpte Em·cr Paşanın 1 ral lzzettin Çalışlar' ~( Uncu Temyiz mahkemesi birinci ce. İskenderun ordu e,1nde pı.ırtl ve hUkO. uzviyetin tefessühünü intac edeJ\ 

ancnk "Ver .ııek U za dairesi reisi Halli, a:ı:nlıkla- met erktını ne güzide bir kalabalık • it• mnnnsı daha bariz bir şekil nıcmlckctl Almanlar hcsabınn dağ alayına 8 • s~üepleri anlamak, Devletın . 
nlmnlctııdır. Tıpkı biirük harp.llıarnbcyc ~evirdiğini biliyoruz. ı zere Kilise gelmiş ve kayma. ra Temyiz mahkemesi tiearet ziyaret ctmlı;tlr. mihl51 felaketinden kurtulması 1

' 

to olduğu gibi bnşknsının he.IFaknt J~nver Pnşnyn tenefffi'- kam, muhtelif teşekküller mu. dairesi azasından Şefkati ye p 1çin ne gibi tedbirler düşünüldü· 
snbuın bir mllleti fe<ln etme.lhakkı veren sosyal bünye bu. mess1llerl ile on binlerce hnlk Memduh, İstanbul anıkatların. ~ Pazır h.Pazutes· aünü görmek, bunlar üzerinde 

k edl ı · f d kun tezahUratla dan Hnsan Ferit, lzmlr avukat. > 11 I ~ ıc mlzi nrzn etme t r. gün Tiirklyede tamamen mazı tara ın an coş 
11 

düsünmek ve bir etüd hazırlama 
h 1 1 d b 1 d 1 t F" p d" karşılanmıştır. !arından SUleyman J."nlk, An- :::ııı::: 21 :\1AYtS 

1

22 ~tAYIS ı - 1 e· Jinynt sn nsı ç n o u un u. o muş ur. ,nvcr aşanın un· .. ı"r"ın bu "11.aheser,, den daha e" 

1 
tzzettln Çalışlar saat 17 de kara. ayukatıarından İbrahim er: 2 RcbIUl'A. 18 Reblül'."" :ı- :ı-

ğu söylenen toprnklnr kimin. ya görüşü, poUtlk iclrakt, biz. t- 15 hım t7 b ızır rişli bir kitap bulunamu sanı· 
clir? Mühim bir kısmı Tiirklc- lcrdcn asırlarca geride kalmış. bilümum memurin ve mektep· Ayaşlı seçilmişlerdir. 
ı·ln. tır. liler ve halkın huzurlle yapılan Yedek azalıklara. Temyiz Vakıtler \ vasa. lr-:ııınt ~ \'asa. jEzanl rım. . 

Sadece Almnn Jınyat sohnsı Ji'aknt anlıyorum ki, bir sürü merasimde kahraman alayımı. mahkemesi hukuk -dairesi fiza. ---- Bugünkü başmakalenizln, •
11

• 

hmlndn içine giren bu Türk nazı polftlka<:ılan ve onların za milletin en kıymetli armağa. sından Selim Nafiz ve ŞemseL GUn•• • !17 9 12 "88 9 u. zim Asım, ilham ettiği ıu yaııY' 
ioprn.klnrı hnkkındıı mihver dı.'.emrl altında. işllyen matbnat m olan yUce ''e şereflt sancağı Un, icra dairesinden Necati, ::~~·dl 12 tO H~ 12 

lO "
46 

bitirirken kitabı basmak fedaklf• 
~ındnld devletlerle diplomntik hnlA J~nl'er Paşa. Almanlarıdır. dağ alayına vermiştir. İstanbul a\'ukatlarından Sadet Ak••"' lığını yapan müessesenizi ve ter: 
~" Mkort kombinezonlar yap., Onln.r dünyayı henüz Em·cr Bu gUzel hMlse Kilisin sene- tin Ferit, Ankara aYukatlarm - vat•• tibtne himmet eden A. l{eına11 
mnk mllstaldl bir devlet tçln Pa~a. zamanının zthntyetl ile ı. lerdenberl görmediği bir bay. dan Hrımit ~evket İnce, tstan - imsak AlaıUdü tebrik ederim. 
kllfi scbcnUr ~dare etmek tstJyorlar. ram gUnU )'aşamasına vesile ol. bul avukatlarından ŞUkQ.fe. 11e. ort ,.. • ,,- ' tBRAHlM HALI> 

Nazi mntbnntı istiyor Jd Al• Sadri ERTEM muştur. çtlmtşlerdtr~ 

1618 
8 ·~ 1618 8 44 
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Köy davamızın halline doğru: 3 ......... _ . 
tı ··-· .. ·--™ ... --- -· .. -- ................................................. .. 
l'Jğitmen köye clemir borularla 

su getiriyor, bahçe yapıyor 
kulak radyosu ile ajans haberlerini dinliyen genç kız 

köy kadınlarına dünya işlerini anlatıyor 
~fi . 

Yazan : Refik Ahmet Sevengil 
>ilıı. bncnın vazifesi yalnız kö~ 
tct dSO<:uklarıru okutmaktan iba. 
da1tı eğildir; onun mektep dışın. 
de ~olU mektepteki kadar, belki 
~ ha fazla ehemmiyetli olmak 

lirrı geliyor. 

tihs:ı: ~eyden önce köylünün is.
bğ1 ını fazlalaştırma, köyde sağ. 
ll:ıe ~.~dit eden sebepleri gider
tU~Jc .. 0Ylüleri her bakımdan bu
nt Unden daha yüksek bir ha. 
"c hseviycaine çıkarma gibi çetin 
~ p~~ati işler köy eğitmeninin 
leler anda meşgul olacağı mese. 
ltd . arasındadır. Köy terbiye ve 
la rıııatında okuma, yazma, he-
le~İ }'Urd Ve yaşama bilgisi- gibi 
de'lti.cr elbette netice değildir, köy-1 
ilin ~aşayış ve anlayış seviyesi .. 
itti }'ukselmesi, köyün ananele~~ 
biJt, $~atik hayatının deği~tirile. 

l?ıesı · · 
~ •. ıçın vasıtadır. 

j.,
1 
. .:ttrnenin vazifesini böylece 

~· rrıat tcfo hayatta az çok bir nevi 

Maarif Vekili Hasan A li Yiiccl eğitmen Ha1iliıı bahçesinde 
c~ tın yapmak şeklinde anlayın. 
·~ onda aranılacak ilk vasfı ıöy-
6:ı.:c tesbit edebiliriz: Her şeyden 
llıi e köy hayatım yaşayarak bil:. lara yardım ediyor, yol gösteri-

ııı: 01rnak ve köye bağlanmıt bu-

geçirmeğe, kumanda etmeğe ae 
alışmış ... Onun için köylüler onun 
dediğini daha kolaylıkla kabul e. 
diyorlar. 

l?ıak r 

~Ugünkü öğretmen okullan
~l~an mezun olanlar pedagojik 
~et :at, şahsi liyakat ve kabili. 
ten alurnından elbette değerli 
~oc S~Crdir; fakat şehir ve kasaba 
tc~ ları arasından seçilerek mek 
ht alınmış, şehir ve kasaba ha. 
Iııtıının rahatlığına, zevkine, hatta 
'·ı.}'aı:ına göre yetiştirilmiş ol-

ı..__ 
lllcı :_.,.. ~-....... --~•--•··-.-ı--
eö Un olduktan sonra köylere 

llderil d .k. ~~· en bu gençler ora a ı ı 

1

1
YCtle karşılaşıyorlar: 

illik - İstediği rahatı en küçük 
~ö ~~sta bile bulamadıkları ve 
1ıa;1unun hayat şartları ile kendi 
fatk~t §artları arasında da büyük 
lcr ~r bulunduğu için bu genç.. 
ç'l> sa bir zamanda köyden ka
~ tehre kavuşmağa can atıyor· 
ı< ~öye bağlanmıyan öğretmen. 
""·· k" ~Olttu 0Ye faydalı olmasına imkan 

r. 
~ ö le - ğretmen şahsiyet itibari-

oıı:a}'ıf ise köyün statik hayatı 
de temsil ediyor, öğretmen köy
~pl!lahat yapacağına kendisini 
~tı ıp koyveriyor, artık kaybol-
~ b~r adamdır. 

hu .~tıce itibariyle görüyoruz ki 
gunkhu .. v 

~t 1t ogretmen okullarımızın 

yor. 
Eğitmen kursunda fenni ziraat 

usulleri de öğretildiği için tlyakut 
köyünde eğitmen Halil, köylülere 
ziraatte makine kullanmak usul. 
lerini de göstermektedir. 

Bu 'lcöyde gezici başöğ retmen 

de var. Gezici başöğretmen oku. 
lun birlik kısmında kendisi için 
yaptırılmış olan odalarda ikamet 
ediyor. Bekar bir f;enç, kendisi 
cr;h; h .. ı..a.. v• ı.. ... a :.:nd en küçü 
kız kardeşi ile birlikte buraya 
yerleşmiş.. Bu şehirli hanım kız 

da 'köyün kadınları arasında di
kiş, nakış vesaire öğretmek, ka
dınlara gazete okumak, köy dışın
dan, memleket ve dünya işlerin
den haber vermek suretiyle çalış. 

tığını söyledi. Bir katlı yer evinin 
tertemiz döşenmiş odasmda pen· 
cerenin içinde bir de elektrik pili 
ile işliyen bir kişilik kulak radyo. 
su duruyordu. 

Ajans haberlerini, Ankara is-
tasyonunun musiki neşriyatını, 

filan bu küçük apareyle mükem· 
melen dinlemek mümkün oluyor. 
muş. 

Eğitmen teşkilatı köyde mühim 
bir derdi daha halletmiş: Şehir. 

den gelme öğretmenle köylü ara
sındaki geçimsizliği. 

Eğitmen, köyde doğup büyü. 
müş, köyden yetişmiş, kendilerin
den adam ... Hele orduda onbaşı

lık, çavuşluk etmiş, kütleye söz 

Buçuk köyünde su yokmuş. 

Köylü civardan geçen pis dereden 
aldıkları suyu içerlermiş. Hasta. 
!ık yapan, mikroplu, kötü bir su ... 

Civa rdaki tepenin arkasında iyi 
bir su var. Eğitmen Asım Yılmaz, 

köye geldikten sonra okul dışm· 
d::ılci irraatı arasrnda bu i i su 
ltö:r,e gctırılmcııini 

Köylü : 
- İmkansız, demişler, biz çok 

tecrübe ettik, gelmez! 

Eğitmen yılmadan işe başlanu~. 

hayli uğraşmış, biraz da devlet 
yardım etmiş, köylü de istemiye, 
istemiye çalışmış, su demir boro. 
larla tertemiz bir halde köye ge· 
tirilmiş, okulun önündeki çeşme

den şırıl şırıl akıyor 1 

Bu netice karşısında köylü, ilk 
önce eğitmenin başarıcılığına i. 
man etmişler, şimdi onun sözün. 
den çıkmıyorlar. 

Evvelce bu suyu köye getirmek 
isin köylüler birçok defalar top
lanmışlar, oturup uzun boylu ko
nuşmuşlar, herkes bir fikir ileriye 
silrmüş. bir türlü aralarında anla
şamamışlar, her defasında kavga 
edip dağılmışlar; ' 'Biz tecrübe et· 
tik, bu su gelme~!,, demelerinin 
sebebi de bu imiş. 

( Dördüncü yazı yarın) 

ltö a terleri köye faydalı olarak 
"c ~<le kalacak ve oranın kültür 
tlc ! hayatını inkişaf ettirebilecek 
dc~~lar yetiştirmeğe pek müsait 
lcri ır. Şehir ve kasaba vaziyet . 

~c ~e ~Öre öğretmen yetiştirme- H at d af· fa a ı · t. eiink~ ı~:iyaç olduğuna göre bu. ay a n 1 a 1 ye 1 
tiinlt'· ogretmen okullanmn bu-

1 ~~ ~.:~~!· 2.~~:r;:;:·;::;.:,d~~ Payas - Arsuz yo ları müteahhide 
::~~; d;~:".:·,~:; ~:;d:ği;; verildi, Arabali - Müftülü yollarında 
tiıtiril~~ ~l~uğu kadar çabuk ye. inşaat devam ediyor 
dır. b sını mecburi kılma'lcta-

lcn' Ugün tatbik ve tecrübe edi- fskenderiye (Hususi) - Nafia 
!:: §ekil de budur. Vekaletimiz Hatayın her sahada 
ğitrnen· k-· "'1 k Orıu ı oye bag ama ıçın imarı faaliyetine hararetle !devam 

Çe, ~i;er §eyden önce tarla, bah- etmektedir. Bu cümleden olarak 
dUşUn·~i ~~buk sahibi yapılması münalcasaya çıkarılmış olan İsken 
"etili u ınuştür. Kendisine yer derun - Payas, İskenderun -
•ıta.ıa~:r, b~rayı fenni usul ve va- Arsuz yolları anavatan<la şose iş
tı ten/ ekıp biçebilmesi imkanla. leri yapan müteahhit B. Sadullah 
llya~ cdi·l·iyor. Bilgin ve arkadaşlarına ihale edil. 

hu su t koyü eğitmeni Halilin miştir. 

bir yayla yolu olan bu yolun yay. 
la mevsiminden evvel ikmal edil
mesine gayret eldilmektedir. 

Diğer taraftan Hatay dahilin. 
rleki m~htelif mıntaka yollarının 

ela tamiratına yakın.da başlanacak
tır. Bu husustaki fenni keşifler 
yapılmış olup peyderpey münaka. 
saya çıkarılmaktadır. 
Nafıa Vekaleti bir taraftan da 
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Son Haberler ;ı< . ' .. 
Gün:erin peşinden : 

Hatay - Suriye 
hududu 

Tahdit bitirilerek 
taşlar dikildi 

.Antakya, 21 (A.A.) - Hata) 
la Surlre nrasıııdaki hudutlan 
tahdide memur komisyon işini 

bitirmiş, TUrkı;c \'O fransızca 

hazırlanan metinler dlln akşam 
TUrk ,.e Frnnsız ııııırahhasları 
tarafından imznlnnmıştır. 

Albay HUsUnlln başkanlığın . 

daki heyetimiz hu protokollan 
alarak bu sabah Ankara.ya ha. 
reket etmlşlerclir. 

Şeref Aykui 
Edirnede gömüldü 

Ağaoğluna dair 
bir hatıra 

Edirne, 21 (A.A.) - Eılirııc Gcç('~ı sene temmuz ll) ımlny. 
mebusu Şeref Aykutun cenaze. Jı. Mel'hum Ağaoğlıı Alınıctlc 

si bugUıı ıneraslın~e kaldırılmı~ hirliktc Ynlmndıı Ot•'l 'I'el'mnl. 
tır. de hiı· iki hafta ~cc;ir(lik. Bir 

TUrcnılc başta general KA. 
zım Dlrik başmUşavir, vali, ku 

' mandan, belediye reis vcklli . 
Edirne mebusları olduğu baldc> 
halk, mekteı>liler polis ve as-
kcr hazır bulunmuş ve cenaze 
Ayşekadın mevkiindcn alınarak 

nk';'nm hiı·lrnc,; nı·J,nllnş otelin 

holiimlc konuşuyorduk. Bir n-
ı-nlık ~Ciz JlH'bu"laı·ın ıııcnılc. 

ı.cttcki mc\ ı.iinc tcmn etti. 
\~:10ğl11: 

- 'J'iil'ld~ l'cle ııılllct 'ekilllğl_ 

ııin ~ercfi <·uııılıuri3 et ÜC\ rhıüo eski camide namazı kılındıl{tnn 
sonra Kiyik mezarlığında ha. tPmiıı cılilchillli.,, 
zırlanın1ş olan makbcresinc te't ))edikten soıırn, mcş1·utiyct 

di olunmuştur. de, rinde ı.;cçlrdiğl mebusluk 
komisyon tarafından t<>sbit 1 Tör<'n esnasında söz alan ı:;e- lınyntmn nit bh- hntıl'n mı nnk

edllen hııdutlnrın tahdit mu:unc ncral Kl\zım Dirik, Josa bir l<·tc.i. 1\kı·lıııııı umumi Jınrp zıı. 
lesi de ikmal edilerek tnşlnı nutukla merhumun hizmet ve manrncl.ıı intihap clnircsimlc tet._ 
diki l miş lıulunmnktaclır. 'Tlezlyetlcrin<len bahsetmiş '\'C kik seynhatl ynp1111ş. Bu esna~ 

--o-- c;özlrrinl TUrl{ milleti snğ ol. ıln hir takım kanunsuz hnrÔ. 

Mısırın protestosu -;un diyerek bitirmiştir. ltC'tlC'r g4irnıiiş. Ynliyc şikftyct 
Grneral IUı.zım Dirlktcn son c<linl'e ters hir Ct'\"ap alınış. 

Kahire, 21 (A.A.) _Haber a. ra söz alnn muallim lhsan dn 
lındığına göre, Mısır hükfımeti hlltun hnyntı nıllddetlnce tllken 
Londraya. İngilterenin Filistin mez bir h~yecan, imanla men. 
hakkında takip ettiği siyaset kar. leketc hizmet eden blly\\k ö. 

":\lclrn.,lnr hii) le hşlcrc karış. 

ınnsmlar.,, <lemi~. nıınun iizel'l.ıı 

ne iııtilınp dnireslnılc ) :ıpacalt 

1 rı na- hiı .. :cy olmndı~mı g(ir<'rck İs. 
o:ısında Suudi Arabistan ile Irak lllnlin hatıra arını genç ı c 
:s j tnnhııJn döıımtiş. Gelir gelmez 
ve Mısırın ittihaz . ettikleri hattı mına saygı ile anmıştır. 

-o- de o znııınn J)nlıillyc •azırı o. 
hareketi bildiren bir nota gönder- lnn Tnli\t neyi göl'llıiiş \'C mii;ı 
miştir. Prağda kestane 

Filistin mesele11inin halli için f işeği pat\attı \ar 
Lonldra konferansı ile Kahire mü-

Tnlfıt Bey, Ağnoğl unu <llk. 
Prağ, 21 (A.A.) - Dlln şeh-

zakerelerine iştirak etmiş olan bu rin merkezinde eskiden Mnson 
knt le ılhıle<liktcn sonrn 
\:thı \er:nıi:;-: 

şu co. 

üç devlet İngiltere tarafından ta. locasının merkezi olnn ve şim. 
- ı\zi:r.Im, lm senin bann nıı~ kip edilen siyasetin Arapların e. 

mellerlni tahakkuk ettirmediği ka
naatinde bulunmaktadır. 

Binaenaleyh Arap devletleri Fi. 
listin Araplarını İngiliz projesini 
kabule davet etmekten içtinap e. 
dece'lclerdir. 

- 0-

Afyon konferansı 
Cenevrede toplandı 

Cenevre, ı (:A.~.) - 24 Un cu 
afyon ve muzir maıddeler ticareti 
istişari konferansı bugün müzake. 

relerine başlamıştır. Riyasete İn· 
giliz murahhası Mr. Wh. Coles ve. 

ikinci reisliğe de Uruguay murah
hası Mr. de Castro intihap edil. 
miştir. 

Konferansa, müstahsil, müsteh. 
lik olmak üzere Belçika, İngiltere, 

Bulgaristan, Çin, Mısır, Fransa, 
Yunanistan, Macaristan, Hindis-

tan, Meksika, Hollanda, Siyam, 
ispanya, İsviçre, Türkiye, Ameri. 

ka ve Yugoslavya iştirak etmekte. 
dir. 

Bu konferansta heyeti murah. 
hasamızı, daimi delegemiz B. Nec
mettin Sadak'ın riyasetinde Af. 

yon saylavı B. Hamza Erkan, 1k. 

tısat Vekaleti teşkila tlan!:iırma şu. 

besi müdürü Servet Berkin ve 

Toprak mahsulleri O fisinden B. 
Selman'dan mürekkeptir. 

Konferans Milletler Cemiyeti

nin hazırladığı raroru müzakere. 
ye başlamıştır. 

- 0-

Sis yüzünden bir 
vapur battı 

Slokholm, :!1 (A.A.) - "Gu. 
nu,, ismindeki Js,·eç yUk vapu_ 

ru, sis yUzUnden l\lnrlcham ci 

varında karaya oturmuştur. 
Vapurun yUvll!rillmesinc im. 

kan görUlcıneınckledir. 

Tallinden gelen <llğcr bir 
yiilc vapuru cln ayni noktada 

lrnrnya oturarak batmıştır. Ya. 

purun nıllrcttcbatı kurlıılmnğa 
muvnffal{ olmuştur. 

ıll yalıudiler tarafından işgal e. 
lntt ığm ı;;cylcr <lcryndnn bir 

dilen Ulr binanın BnUndc bir Jrntrclllr. Marifet bu işo <;nro 
kestane fişeği pııtlanııştır. 

lnfllfı.k neticcslnde kimseye hıılmnktır. nıı çnro lJnrhlye 
blna Nazırı J<Jm <'r J>nşny1 yerinden 

knlılırmnktır. nunn iso bizim 
hlrşcy olmamış, yalnız 

hasara uğramıştır. .MU tecasir
lcr ele geçlrilcmcmtştlr. 

--o--

Atinadaki lngiliz heyeti 
Atina, 21 (A.A.) - Sir !<"'rede. 

rik Leithross'un başkanlığı altın. 
da bulunan hıgiliz ticaret h eye
ti, ikametini bir kaç gün temdit 
edecektir. Görüşmeler hakkında 
şimdiye kadar hiçbir tebliğ neş. 
redilmemiştir. 

iktidnrıııuz yoktur." 

,ı\ğnoğln lm lıntırnsım ıınk. 

l cttlktcn soııl'3 şunları illlvc ot. 

ıniştl: 

- İşte ben ancnk o znmnn 
ıncmlckctln nn"ıl l>lr 'aZciyctc 
ı liişmilş ol<llı&'°lıntt nıılıynbfl. 

<lim! 
llnsan ınntçA 1-'I 

Görüp düşündükç!!_ :_ 
--- 1- ...... s._a .... .... .. _.._ 

Sivrisinek 
Ankarayn. giderken, VeliUe bir vagonda yolculuk etmişti!, 

Şuradan buradan konuşa konuşa bin mevzua girip çıkıyo-:-duk. 
Bir aralık yazlıklardan dn. konuştuk. O Anadolu kıyılarında 
yapılan sivrisinek savaşına hayrandı. 

Bostancı taraflarında bir köşke taşındıkları gece, yerle~. 
me yorgunluğuyla nasıl cibinlik kurmağa vakit bulamndık. 
!arını anlatıyor ve: 

- llk gecedir. diyordu. Sivrisinekler geldiğimizi dah:ı duy
mamışlardır belki de misafirliğimizc hürmet ederler, deyip yat. 
tık. Sabaha kadar deliksiz birer uyku çektik. Ertesi ::ıkşa.m. da 
dalgınlıkla cibinlikleri yine unuttuk. Fakat hayret ortalıkta 
ilaç için olsun bir teki bile yoktu. Sonradan anladım, ki müca. 
rlelc yapılıyormuş. Haftada iki gün sırtı tulumbalı memurlar 
dolaşıyorlar, kapılara "muayene edilmiştir!,, yazılı kağrtlar ya. 
pıştırıyorlar. Sivrisineği yok ediyorlardı. 

Diin gece, vakitsiz uyanıp ta yüzümde kaşıntılı bir ısırgan 
yanması duyunca, onun sözlerini hatırladım. Uzaktan uzağa bir 
kaç vızıltı da işitiyordum. Bu vızıltıları hep bilirsiniz. Ya alnı. 
nız::ı. indirdiğin.iz bir şamardan sonra, ya önce duymuşsunuz. 

dur. Sivrisinek, sanki size kendi kendinizi dövdürdüğü için, böy. 
le kahkahalarla uzaklaşır. 

Hele o kalıbına kıyafetine bakmadan haber vere vere, mey. 
dan okuya okuya gelişleri yok mu, işte buna ne can, ne sinir da.. 
yanır. 

Geçen sene Boğaziçini kaplayan shTisinek bulutlan, oraya 
nefes almak için koşanları, canlarından bezdirmişti. Yazıldı, 
çizildi, gazetelerde sıra sıra şikayet mektuplan çıktı. Fakat 
aldıran olmndı. 

Diyorlar ki bir sivrisinek, otuz metrelik bir çevrenin dışı. 
na çıkamaz. Şl.! halde mücadele kolay olacak. Nitekim, · t.e Ifa. 
dıköyden ta Pendiğe kadar bütün sahada bu muzır hay,•:ı.nlar. 
dan bir tane bile kalmamıştır. 

gun ~etle Yetiştirdiği bahçe bu. Müteahhitler bir kaç güne ka· 
'crvct ~nd~sine köy mikyasında dar inşaat malzemelerini buraya 
landı enılebilecek bir para ka- naklederek işe başlıyacaklardır. 
haıt, ..... lllıa1 'ktadır. Az zamanda iyi İnşaata en son ay nihayetine ka. 

.• , a m"k 
tanzirn ed' u .emmel bir şekilde dar başlanmış olacaktır. 
b;ıhçesi k" ılnıış olan bu meyva Geçen seneden inşaatı yarıda 
rllldi 0Yde bir ''örnek,, tir ; ka lmış olan Arabali - Müftülü 
ı· onu g·· 

asfalt yolların tamiri için icabe
den tedbirleri almıştır. Hatayı:la 

asfalt bulunmadığından bunun ha. 
riçtcn celbi için bir iki firrr:a ile 
şimd iden temase başlanmı§tır. Bu 
asfaltlar en yakın bir yerden ve 
en kısa bir zamanda tedarik olu· 

verdiği direktifler üzerine Nafıa 
Vekilimiz B. Kemal Alpar bu iş-

lerle bizzat meşgul olmakta ve 

Hatay yollarının noksanlarını ik. 

mal etmekle beraber mevcut yol
ların da giizelliğini muhafaza et. 

Ne olur, bu güzel ve faydalı işe, her semtin kendi belediye. 
si hep birden başla.sa dıı Anadoluyakasında olduğu gibi Rume. 
li tarafını da onların belasından kurtarsalar. 

H em herkes bilir ki sivrisinek yalnız adamı sokup rahat. 
sız etmekle kalmazlar, malaryanın korkunç tohumunu da kıl 

hortumlarında taşırlar. Zevk ve huzuru ikinri planda bıraksak 
bile, şu sağlık davasında belediyeleri vazifeye davet etmek 
hakkımız değil midir. 

< ı hah 
1 

. 0~en köylüler de k en.. yolunda ise inşaata hararetle de-
r,,1 Çc crını h 1 . ~ . . ... ışıy0 1 

o a e getırme5et vam edılmektedır. 
r ar · .... "' 

• egıtmen Halil de- on- Şehrimizin en mühim ve kısa 

narak yolların tamiratına başlana. 
caktır. mesine son derece itina etmekte

reisimizin d ir. Muhterem ıclcvlet 

Ortada. tecrübe edi1miş, iyi neticeler n1mmı~ blr mncaaefo 
sistemi varken, daha ne duruyoruz, \'e nıçın duruyoruz? Bil • 
mem. lfcı1ckı Siilıa Gc:;gin 
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T 9rihten bir yaprak! 
1 

• VAKiT Ha 
-. ...................... --..... " ......... ·-···-·····-······ .. ···-·-------......... --.. --iki Dara ıstnınaden vak 

ısır çarşısı Amerikada Alman casusları 
Belediye Mısırça.rşısrnı yıktır. 

mak istiyormuş. Esnaf sızlan

mıya başlamuı. Vakıtta Hasan 
Kumçayı yıkılm.asıru m"ünasip 

._ 8 -

görmüyor. Mışırç.arşısı, ."Şarkın Takside yapılan bu Jstlcvabm 
yılan gömleği, kaplumbağa ka. bir netice vermiyeceğinl dUşU· 

buğu.,, •, nerek de\'am-<la bir fayda um-
EsdafI mütenevv:ia, kurumu§ madım. Faknt bir mUddet son. 

hayvanatı naime, her nevi kuru ra Hoffmnn kolumu tuttu: 
nebatatın yaprakları, çiçek, muh - Affınızı rica ederim .. Evet, 
telif ağaç kabukları ve zamk. şimdi hatrılıyorum.. Schluter 
lar, Arabistan ve Hindistan isminde birisini tanıyorum. Ça
b:ı.hıı.ratı ilh .. ,, meşheri olara k hştığım Europa vapurunda gar
anla.şılırdı. ''Ecza ve mamulatı sondur .. Siz sorduğunuz zaman 
ispenciyari,, cam veya toprak. o hiç hatırının gelmemişti .. 
tan pek ,;arif kavanozlar içinde - Peki, şimdi Schluter ner-
satılırdı. de? .. dedim. 

Dördüncü Mehmedin valdesi 
Terhaf Hatice Sultan tarafın. 
dan 1660 yılında Cenevizlcrle 
Vencdiklilere ait üstü örtülü bir 
çarşı yerinde yaptmlmış olan 
bugllnkil Mısırçarşısı, hala bir 
kaç aktarı ile tarihtekine be~
miye çalışıyor. Ne "kadar daha 
çalışacak? .. 

- Bu sefere lştlrA.k etmedi.. 
Vapurda yok .. Tatil yapıyor .. 

Bu araoa, ismini hatırlamadı· 
ğı Schluterin tatll yapmakta ol· 
duğunu bilmesi tablt gözden kaç 

mamıştı. 

Daireye gelmiştik.. Al!lansör 
ile yukarıya çıkarken yeni bir 
sual sordum: 

İki büyük caddesini dikkatle - Pekt, Rumrich? .. Şimdi hı\· 
etrafı seyrederek geçerseniz IA onu da hatırlamıyor musu-
göreceğiniz manzara sizi biraz nuz? 
da hayrete düşüriir. Şu Jimo- - Rumrlch mi.. Hn:rır.. Ben 
natrcı, şu aşçı, bu marangoz ve bu isimde hiç kimseyi tanıma -
koltukçu koca !stanbulda başka yorum .. Bana boyuna sorduğu -
yer m1 bulamadı?. dersiniz. Ru. nuz bu Rumrlch de kimdir? 
tubet ve karanlık içinde asrl Jcnny Hof!manı yazıhaneme 
mobilyacı dükkanları. Doğru.su soktum .. Kendisini bir sandal· 
Mısırçnrşısma yakışmıyor. yanın Uzerlne bıralttı. bitkin bir 

Bwıunla burası yıkılsın de. halde oturdu. 
mek istemiyoruz. Etrafı tama-1 tşln fenaya varacağını anla. 
mile açılacağına göre, çarşı da mıştı, faknt mukaV"emot etmek 
da. ıslah edilsin. Kapalı çarşı arzusunda tdl. Birkaç saat mUd 
bütün seyyahların uğrağı olu. dctlc Rumrichl tnnıdığı hakkın· 
yor, fakat Mısırçarşısını harita. da ki her tUrlti delilleri bUyU l• 
anıda arayan seyyaha rastlamı- blr şiddetle lnktır ettl. 

Yanız. N. A. Ona, kendisinin Schluter ile 
Ru:.nrlch arasında irtfbatr temin 

Yeni neşriyat : 

Türk matbaacılığı 

için bu Matmazel Hoffmana mı da. da kadınların kendilerinden 
vermiştiniz? bahsolunduğu zaman dnba ge· 

- Evet, Mösyö Furrou, ken· \'eze olduklarını bilirdim. Ona 
llsine vermiştim. hayatını anlatmasını söyledim. 

- Teşekkl.\.r ederim .. KUi.. Johanna lloflman 1911 de 

Jenny Hotfmanın kabinesine 
götUrmek hususunda bir hayli 
mUşkUIAt glistcrdl, fnknt niha
yet kıymetli çantayI almağn 

muYaffak olduk. BUtUn arzuma 
Bu muh:ı.vereden sonra Rum- Derde'de dUnyaya gelmişti. Ha· rağmen casus Hoffmanrn yanr. 

rich çıktı. Ben de Johanna Ho!f len de aynı yerde ebeveyni llc na gitmedikçe çantayı aı,:ınak 

manın ilk olarak söze başlama- birlikte oturuyordu. Tahsilini istemedim. 
srna intfzaren hiç bir şey söyle- bu ş.ehrln ticaret mektebinde Jenny Hoffnıanr yazıhnnem
medim. yapmış ve bcrberllk öğrenmiş- de bıraktığım yerde buldum. 

Tamsmen mağlfip olduğunu ti .. Lloyd Alman vapurculuk Sandalyasından bile kıpırdama. 

hl\lı\ kendi kendine itiraf etmi- ·kumpanyasına girerek ilk c"• fa mıştı. YUzUnde bir tebessUm gö
yordu. 1931 senesinde Bremen gemi· rUr gibi oldum, fakat bu belki 

Rumrlch'e yetmiş dolar Ter- sinde vnzlfe almıştı. llk defa o- de bir ya'nlış his ldi. 
mek vazifesiyle mükellef oldu. tarak bir bnhrlye zfı.blti ile se- Çantasını tanıdı ve açtı .. Fil
ğunu, fnkat bu paranın nereden \'işmiş, mağlQp olmuş, aldatıl· hakika çantada evvelce söyledi· 
gcldliğni bilmediğini, bUtUn ro- mış ve yaralı bir şekilde ailesi· ğl gibi bir deste mektup ve blrl
IUnUn bun-dan ibaret olduğunu nin yanma dönmUş idi. Ancak birine iğnelenmiş yetmiş dolar 
itiraf etti. 1936 senesinde yeniden çalış- var ldJ. Bu sıradıı casusun biraz 
Akşam saat on olunca kendi- mağa başlamıştı. evvelki manalı gUIUşUnUn se· 

sini hapishaneye gönderdim. Gnelssenen gemisinde yeni bebini anladım .. Mektuplar es
Bir glln, kendisini uzun isticyap- vazifesine başlamllk Uzere Kari rarenglz Jşaretler, c;UzUlmesi im· 
ıar, tazyikler ile yanlış lfacleyP. Schluter Jenny Hoffman ile ta· kAnsız şifre1er ile kaplt idi. 
sevketmlş olduğumu ileri sur- nışmış ''e anlaşmıştı.. Schluter - Bu şifrenin anahtarı ne· 
meslnl istemiyordum.. bir gUn kendisinin Alman casu- dlr? .. 

Ertesi sabah Jenny HofCmanı su olduğunu itiraf etmiş ve Jen· Diye sordum .. Casus kadın 

tekrar getirttiğim zaman artık ny Hoffmanı da bu gizli teşki· yalnızca başını sallamakla. ce· 
her şeyi dUşünmUş ''C parUyi !Ata dahil etmişti. vap verdi. Sonra bir tek kelime 
tamamen kaybetmiş olduğunu Onu nihayet istediğim nokta- ne: 
kabul etmişti: ya sevkedebilmlştlm .. O da bu- - Bilmiyorum .. dedi. 

- Siz kazandınız mUfettiş nun farkına varmış. fakat artık Demek bUtUn gayretimiz bo-
bey .. Artık komedya bitti.. Şlm- uzun mUddet hakikati tnkfmn şn gidiyordu. Bu mektuplar bi
di söyleyin ne öğrenmek istiyor hiç bir fayda vermlyeceğlnl tak zlm için cok mühim, takat nn. 
;:ıunuz7 ·· diretmişti. laşı1ması imkA.nsız mntCımatı ta· 

Schluter onu kendisiyle bir- şıyorlardt. 
JEI'\NY HOFFMAN lTtRAF likle Europa vapuruna naklet· nu sırada birdenbire bizim 

EDİYOR miştl. Bu tarihten itibaren Al- ajanlarımızdan biri içeri girdi.. 
Jenny Hoffman bizim bir· manya ile Novyork arasında giz çantanın kUı;:Uk bir gözünde şl!· 

cok şeyler blldfğlmfzl anlamış- 1l irtibat memuru olmuştu.. A· re ve harfler ile dolu bir kı\ğıt 
tı. O da bildiklerinin bir kısmı- merlkadaki şeflere talimat parçası bulmuştu. Derhal kalk
nı itiraf ile işten kurtulabflece· mektuplarını o getiriyor, Nazi tım .. vaziyeti anlamıştım .. Şif
ğlnl zannetmiş ve bu kadın dU· casusları tarafından kendisine renin anabtarmı eline geçirmlş
şUnUşUylc bazI hususları itlra· yollanan plA.n ve mtisvcddeleri ti. Bu vaziyeti gören Johanna 
fa karar vermişti: o götUrUyordu. yerinden sıçradI: 

- Peki söyleyin ne öğrenmek Jenny 1Ioffmam söyletmek, - Tamam .. dedi.. GUzel.. Ni· 

istiyorsunuz? suç ortaklnrım elde etmek Hl.· hayet buldunuz .. Size şimdi ter-

Dedi. cUme ecler)m .• 
- Schlutcr ve Rumrlch'den 

ABONE fARIFESI 

lfrmltket lltmltk'' 

Aylık 

3 aylık 

6 aylık 

t yıll ı k 

trlnde dııırıdo 
95 J55 J{r· 

260 425 " 

-475 

900 

820 • 
1600 .. 

!'arifeden Balkan BlrJIJl 

lcin ayda o tuz kuruş duşOJilr· 
Postn blrlığinc girmeyen ycrıcrt 
oyda yetmiş beşer 'kuruş ıJJıtl' 
nıedi lı r. 

Abone knyJını bild iren rııe~· 
tup ve lc lgraf Ocretlnf, ab011

t 
,, ilt ' 

parasının posta veyo bana• 
yollama flcrctinl idare kendi t 
zerine alır. 

Türki11enln her poıta merkeıtrıd' 
YAK/Ta abone 11azılır. 

Adres değiştirme llcrct.l 

25 Luruştur. 

lLAN UC1'ETL.ERI 

Ticaret ll11nlarının sııotlrı>: 
snlırı sondan itibaren t1ı1n sıı> 
faların da 40; le 53) rnııırda 5~. 
kuruş; dördüncll s:ı)•rads ' 
ikinci ve üçüncüde 2; birfncıdt 
4; başlık yanı kesmece 5 ıı...
dı~ 1 

Büyilk, çok devamlı, klişel 1 

renkli llı'in verenlere a)'Tl ı>"1 
A ı•· lndirmelcr yapılır. Resmi il n 

rıo santim - salın 30 kuruşıut• 

TlCARl MAHlYEITE outl~"r: 
KÜCUK iLANLAR 

Hır defa 30, iki ddası 50, O! 
defası 65, dört defası 75 ve 0 

b~ 
defası 100 kuruştur. Oc •Y 
ilan verenlerin bir defası bedii" 
vadır. Dört satırı geçen UAntarıO 
fazlo satırları beş kuruştan ıır 
sap edilır. 

lli:met kuponu getlrerılel~ 
klirük ilô.n larif tsl yüzde 1 

lndlrllir. 

Vakıt hem doğrudan doAflJ" 
) ' 8 kendi idare yerinde hcııt " 0

' 
' JO 

kara cnddesinde Vııkıt l'U~ 
altında KEM:\LEDDtN JJ{r.ı' 

ı bol 
Iı1n Bürosu eliyle llAn k~) 

eder. (Büronun telefoıw: 20 ~ 

Dcğeı-11 muharrir Scllın Nll%hct Ger. 
çe* Türk mntbaacılığmm kuruluşun. 

dan bu zamana kadar gectr~ olduğu 
tektunUllcrl ve flk kurulan matbaala 
n anlatan çok kıymeU1 bir eser Df!!J-. 

rctmeğe ba.şlnml§trr. 

etmekte olduğ'unu bildiğimizi 

bariz bir şekilde ihsas cttlm .. 
Faknt gene her şeyi lnkl\rda de· 
vnm etti. 

Bu JsUcvabım sırasında da 
memurların birine de Rumrichl 
getirterek yanındaki oda-da ha· 
zır bulundurması emrini vermiş 
idim. 

6aş a ·e\')'Orırt:t ana x1uı1cT1 1---""~~ ... -"""~=c:.=o.;..:.;...:r.::.;;:..;..:::..=--~---t·-:'-"'-. 
:,. 9%~ 

n . CJr.;f KCll Ul::;llllJl lll &ıbUUi _.,ııJ (' 

nu şiddetle ileri sUrUyordtl·· 
çUncUsU ise hapishanede fc11• ti 

tanıyorsunuz? 
- Yoktur başka hiç bir şey 

' hatırlamıyorum .. 
- Haydi Frölayn.. dedim .. dtr'! 

Bu eser, Uç ciltten mUteacltklldir. 
tık clldl MUte!errlkıı. mntbaa.sma aıt" 
Ur. lklııcl cilt "Mühendlshnnc ve üs: 
küdnr matbaaları,, üçUncU cilt ise "Da 
rUltıbba ve Tnkvlmhane matbaalan 

Jenny Hoffman belki yirmln
cl defa olarak Rumrlchi asla ta
nımadığını iddia ederken bir I· 
şa.rctlm Uzcrinc kapı yarım açıl
tlı ve Rumrich odaya girdi. 

ParUnln kaybolclu(;unu sız de 
kabul ettiniz .. Görüyorum te -
reddUt ediyorsunuz .. Fakat şu 
ıla. mn.Him ki biz bircok şeyler 
blliyoruz değil mi? Haydi ço • 
cukluk etmeyin.. Rana cevap 
\'erin .. Nevyorktakf casuslar lle 
münasebette ediniz değil mi? .. 

- Vapurdaki kabinemde kah· 
ve rengi deriden bir çanta bula· 
caksınız .. Orada bu seyahatte 
getirdiğim btitUn mektuplar 

Bu şekilde muhaborat. ne o 
kadar Unsiyet peydıı etmişti ki 
açık yazılmış mektup gibi oku

yordu. 
BUtUn mektuplar Schluter 

tarafından .geliyor ve kendisi
nin şimdllik Almanyada kalma
sı H\zımgcldlğln, yerine Johan
nanrn çalışacağmı bildiriyordu. 

dır. " 

Selim Nllzhet Gcrçekln matbnncı numrich gllzel berb<.'re: 
liğmuzı nnlatruı blrincl ctldlndc - Merhaba Jcnny diye cevap 

vardır. 

- Vapurda. herhangi bir kim-
seye hitaben bize bir mektup 

verin .. d~dlm. ' memlekeUmizdcld matbnacılı!'.;'Ill batı ,·erince Jenny Hoffman kireç 
lııngıo tarih! MUtc!crrlka matbaası glbl bembeyaz oldu .. Rumriche 
nm geç;trdlğl bUt.Un devirlerlnl anlat. sordum: 

Bunlar klmlr.r<'Ur? Hiç itiraz elnıeden, hUenU ni· 

Mektupların biri Johnnnayn 
hitaben yazılmıştı. Eir diğeri 
(276 Ri\'erside Drive, :-;cvyork) 
adresiyle Mis Kate Moog'a ait
ti .. Bu adres işimize yarıyacak 

ilk malflmat idi. 
t:ıktan sonra ldtabm sonuna Türk mat. _ Bu kadını tanıyor musu -
bancılığmn alt mUhlm vesikalar ekle. 
mll}Ur. nuz? 

1 T bil Matmazel Jenny 
Matbnncılık bnkkmda bir fikir edin - a " 

mck lstlycn herkesin Selim NUzbet ge; Hoffmandır. 
çeğln bu eserinden bir hayu faydala - Siz, milli mUdafaaya aft 
naca~ muhakkaktır. • plfonlnrı Almanyaya. götürmesi 

- Başka hiç bir şey bllmlyo· 
r•tm demiştim .. 

Jenny IIoffmnn bir tUrlU itf. 
raf etmiyordu. Esas mevzulara 
temas etmeden onu konuştura
cak bir şekil bulmak lAzımdı .. 
Bundan evvelki tabkikatlarım · 

yetle yazdt, verdi.. 
Derhal iki memur lle birlikte 

Europa yapurunn. gittik. 
GÜZEL BERBER TARAFIN· 

DAN GETlRtLEN ŞiFRELİ 
MESAJLAR .. 

Destede Nevyorktaki Uç cn
susıı. yazılmış Uç mektup daba 
vardr .. Bunlardan biri Almanya· 
ya firara muvaffak olmuş, ikin· 

::;;; 

aramazof Kardeşler 
Yazan: Dcstoyevski! 

\ 

- Hayır, ben topun ikimizin olma
aını istemiyorum. 

Liyuşa: 

- Senin olsun anneciğim, senin ol
sun .. Al işte. Dedi. Sonra yalvaran bir 
tavırla arkadaıına dönerek sor.du : 

- Krosatkin, hediyeni anneme vere. 
btllrbn değil mi? 

Ycrvrucak, kendisine hcıdiye edilen 
bir şeyi baıkasına vermenin acaipliğini 
seziyor.du. 

Krosatkin: 
- Elbette, elbette! kardeşim! 
Cevabını verdi ve yerinden fırlaya-

rak topu Liyuşadan alıp kadına göttir. 
idil. Zavallı bunak, oyuncağa kavuşun. 
ca sevincinden ağladı ve: 

- Benim sevgili Liyuıam, annesini 

pek sever! 
Diyerek topu dizleri üstünde bir ile

ri bir geri götürüp getirmeğe bcışladr. 
YUzba ı yerinden kalktı, kansına 

yc:ılda r kt 
- Ver elini öpeyim madam 1 

Dcıdi. Ka.dmcağız, Kroıatkini işaret 

etti ve: 
- Çocukların bu en nazikidir 1 

Hükmünil verdi. Kolya: 

- Baruta gelince, hiç merak ttme, 
istediğin kadar buluruz. Çünkü artık 
kendimiz de barut yapabiliyoruz. Boro
vikov, onun terkibini öfrcnmiş. Yirmi 
.dört kısım klihcrçile, on kükürt, altı 
kömlir ... Bunlan birbirine katarak bir 
hamur yapıyoruz. Sonra kurutup elek. 
ten geçiriyoruz. Barut elıde ediyoruz. 

Liyuşa anlattı: 

- Bu baruttan bana Smurov bahset
mişti. Ama, babam diyor, ki sahici ha. 
rut böyle değilmiş. 

Kol ya kızararak: 
- Niçin sahici değilıniş?.. Yanıyor 

işte ... Ama belki de bilmediğimiz nok. 
talar vardır. 

Yüzbaşı, tııkılarak: 

- Gerçi haki'kt barutun başka bir 
terkibi bulunduğunu töylemiştim. La-

Geminin ikinci kaptanı bizi 

kin böyle ide istihsal edilebilir, sanıyo
rum. 

Dedi. Kol ya: 
- Biz, dedi. yaptığımız barutu kül. 

ı;e halinde bir çanağa koyup ateıle.dik. 
Sonuna kadar yandı. Birar: isten başka 
hiç bir 1ey kalmadı ... Hem külçe halin
de iken .. Eğer onu elekten geçirmiı ol. 
gaydık, belki bu isi de kalmıyacaktr ... 
Liyuşa, biliyor musun, 'ki "Bulkin,, in 
babası şu barut yüzün.den zavallıyı lur. 
baçladı. 

Kolyayı can ku1ağiyle dinliyen hasta 
çocuk: 

- Evet itittim 1 

Cevabım verdi. 
- Koca bir şişe barut yapmıştık. 

Bulkin, onu yatağıll!n altı~a saklıyor
du. Babası görmüş ve bunun kazalı bir 
şey olduğunu söyliyerek çekmiş sopa
yı ... Mektebe gelip beni de şikayet ede. 
cekmiş. Çocuğunu benimle konuşmak
tan menetmiş. Smurov'un babası da ay. 
nı fikirde. Herkes, beni fena çocuk di. 
ye bilirldi.. Şu tiren badisesindenberi 
bana "Tehlikeli., Ukabt takıldı gitti. 

Kolya, bu son cümleyi nefret dolu 
bir gülümseyişle söylemişti. 

- Bu müthiş cesaretinizin hikayesi, 
bize 'kadar geldi... Ustünüzden tiren 
geçerken hakikaten korkmadınız mı? 

Her halde insanın damarlarındaki kanı 
donduracak bir gey ! .. " · 

Yüzbaşı bu sözleri, çocuğun koltuk. 
]arını kabartmak için söylemişti. 

Kolya, ehemmiyet vermiyormuş gi-

bi. 
- Çok korkunç değildi galiba ... 
Dedi; sonra Liyuşaya d8nerelc ilhc 

etti: 
- Benim adımı çrkaran, asıl o mel. 

fın kaz meselesi olmuıtu. 
Dedi. 
Kolya, heyecanını belli etmemeğe 

çalışıyor, fakat buna tamamiyle muvaf
fak olamıyordu. 

Liyu§a gülerek: 
- Evet, evet dedi; bu kaz bikftyesi• 

ni de duymuştum. Ama pek karışık an. 
}attılar .. tşin mahkemeye kadar akset
tiği doğru mu kuzum? .• 

- incir çekirdeğini doldurmaz bir 
mesele ... Habbeyi 'kubbe yaptılar. Or. 
talığı velveleye verdiler. Zaten bizde 
idet böyledir. Hiçten bir şeyi şişire şi· 
şire koca bir dağa çeviririz. Ogün pa
zar meydanında dolaşmağa çıkmıştım. 
Bir sürü kaz getirdiler ... Seyrediyor. 
dum onları ... Şimdi "Plotnikov,, lann 
dükkanında çıraklık eden Viıniyakov 
adında biri, bana: 

- Bu kazlara niçin bu kadar bakı
yorsun? 

Diye sordu. Yirmi yaşlarında topar~ 
lak hilekar çehreli bir gençti. Bilirsi
niz, ben, halktan olanlarla konuımasını 

Jenny Hoffmnn ikinci ıcııP(, 
na yeni bir mektup ya.zarıt1' pi 
purdaki bUtun eşyalarının pC' 
ket yapılarak almnğa gclell 1 
Us müfettişlerine vcrıımcstol 
ca etti. d•' 

Katıineslnde çnnta1e.rıtı 1ıt 
başka bir fotoğraf makinesi 
bir de yazı makinesi var-01• ııı' 

Jenny Hoffman mubtı1'~ı/ 
sırasında gösterilmek ısteıı b• 
ği gibi hiç te ıtral ~duı:nış 
safdil değlldl. 11 

TeşkilMtakl rolU bir ~;ı 
li mtihimül. Rumrlchin . t 
deşi Çekoslovnkyadakl glıll e 
kllAta casus olarak o dabll 
miştl. ( Arka.ın 11<1f} 

z# 



6 - VAK11 22 MAYIS 1939 ~ 
Bir sitJri akıllının maceraları: 

Büyük Milli Roman 
-.. ..... _···············-········· ............. -........ -----

8 AB M AN SONU 
-3_ Sermet Muhtar 

plşa --------tıı%r~ :NeŞet Bey, Ziver Bey ka. yin hem yalı komşusu, hem de 
lleıı Co ~ onlara uymağa yelte. kaç yıllık ahbabıydı. 
' l'cı Erendi de men,dili ağ. Neşet Bey de aşağı yukarı alt. 
ı:t&iııd gayet edep ve terbiye da- mışlık. Rütbesi ula evveli, me • 
~ güIUyordu. muriyeti memurini mülkiye ko. 

)İıı ttıh n nekre olan Vessaf Be. misyonu azahğıydı. MUnşi ve ka. 
~~ık damarları harekete tipliğine, miri kelamlağma diye. 
, ta' cek yoktu. 

~lite life ediyorum efendim Evinde olduğu zamanlar di. 
ı,·A.bdi ahkar lisani efrençten , vanlar, tasavvufa dair kitaplar 

Radvo ve ıivaıco 
~Iıcarıın, ingilizcenin, a.la _ elinden dllşmez, arada alaküllü - 22-5-1939 Pazartesi 
' ın, talyancanm, hatta u. hal gazeller, kıtalar çırpıştırır. ., . • .. . 
tıı. nrn InUteb hh" · · lsb tı Ad t k •V l' k f 12.30 Prosranı. lw.3;ı Turk müzıgı ""' b a ırıyım. a ı e cıger ıye çı mış, zayı , . 

U\lı, ___ • • • • • (Pi.). 13 Memleket sııat nyarı, nJnn' 
, b., ... wı. nahif bır zatı gerıfti. .. . 

<.>0tıco b . . ve meteoroloJı Jııılıerlerı. 13.l 5 • 14 
~ tol'tı.is r, ol sovan ... Torna. Vessa~ ~ye .. gelınc~ o da cı • fülzik .Operet selekslyonlıırı). 18.3u 
lıı~.~ tan .. Terkosun havzun varlı. Koşkü Kose Raıf Paşanın. P 18 3- ~lüzik <Oua G .,., . 
J-:'<ll .. , }{ t . . . . . . . w. rogrnııı. . .> • ııı 1.1~1 
~bukaı· an o pıyano pıyano ... kının bıtışıgınde. 45 le 50 arası, Pi.). 19 Konuşnııı (Doktorun saııll) 
n.ı. - ı nero!.. kara sakallı, şen ve şakacı, bo. 19 ı · Türk müziği (Hıılk türkiileıı 
-~ın i · k hk d l .. k w kl · ., ~U· çı a aha an çm ı - yuna nu te savurmaga mera ı. ,.e ovun h:ıvul:ırıJ. 19.30 Türk ınilzi 
, \, Ula sınıfı saniliğile Muhascbei fıi (~·asıl hc~cliJ. 20 Memleket saaı 
~Ur ar ol, tuhaflığına diyecek umumiyei maliyede muavini sa. ayarı, ajans \'e mrıeoroloji lı:ılıerlcri. 
'~~nı ! li.c;ti. 20 Türk muıiği ( K!ıhik progrnm). 
Ul'trıı Urler gör, ölüyU bile gül. Fra.n.sızca muallimine gelelim: Jd:ırc eden: Mesut Cemil. Ankartı 
, ;?'densin!.. Torun Bey iki yıl evvel ~in- radyosu küme heyeti. 21 Konuşma 
ll:~llahi abdestim gitti; ge. !erle, lokmalarla mektebe baola. 21.15 Esham, tah\'ilaı, knınbiyo • nu 
~I' • bakayım liğen ibriği!. tılmış, fakat hiç gitınemiş, Fm. 1 kut ve ılraat borsnsı (riyal). 21'.25 

4': et Efendi de araya karı§ma dıklı camisinin imamı efendi elif. :'\eşeli plnklar • R. 21.00 Folklor <Ha· 

'il 
. ?'avo, bravisımo ya beyk!. 

?it~ . . . . . 
)Q~ h~Yiz, kimlerden bahsedi. 
~a 1~z da onu anlatalım: 
~h. ti-:Utbesi payelilerinden ve .re .. 
tı- Ned· l'Wıumiye azasından Zi-
~ 1~ Beyf endinin Boğazi. 
~)tj ~~tınye ile Yeniköy arasın. 
~llıdahsınrn selamlık misafir o. 

Cliııı Yız. 
~l'tlit erden çarşamba. Abdül _ 
~ler~ltanatmın son on, on iki 
~tıde, sayfiyelerdeki eki. • 

>"ttı~ lnıba gtinleri de memuri. 
~~le .e gitmezler, yalılarında, 

atı l'l?de karar kılarlardı. 
\ 

0 
lrıisa.tir odasındaki toplan. 

tılle l'tahğm daha pek göz hap. 
'11'>~ d v k' . k' 

bayı söktürüp (Amme} cüzüne lil Bedi Yönetken tarafından). 21.45 

kadar çıkartmıştı. Müzik CKücük orkestrn • Şef: Necip 
Yaz gelip yalıya taşmdıkla.nn- Aşkın): 1 - Grunov .Berlin ,.c \'i· 

da, eski tanıdıklarından Mirgün :r:ına val-.ı. 2 - Ziehrer - Aşık • Ro· 
kız rüştiyesinin başmuallimesi mans. 3 - Ziehrer • Korn:mıl çocuk
bir milddet gelir, çok geçmeden ları. 4 - Hlpmann • Fantezi. . 5 -
tatiller araya girerdi. Koımnk • Viyana operetinılcn pot. 

ııurl. !!2.45 Müzik (Senfonik · l'I.). 
Ziver Bey her şeyden evvel, 

sair kübera misillu haf idine 
fransızca öğretmek fikrinde • 
Ağaç ya~ken eğilir, zihin de 

23 Son ıı:ıjns hnlıeı !eri \'C y:ırınkı 

prograııı. 2:1.15 • 21 ~hizik .(C:ız· 

b:ınd · l'I.). 

körpeyken kolay kapar .. Büyük 23-5-1939 Salı 
baba bunu fikrine koyup, bazı ah. 
haplarından da öğüdU alıp Asma. 12.30 Program. 12.35 Turk ınüzi. 
Iımescitteki Madam Filomenlnin, E(i (Pl.). 13 Memleket !la:ıt ayarı, a· 
Meyit yokuşundaki Madam Fani. jans ve meteoroloji haberkri. 13.15 
nin mlit.sa.hdemin idarahanelerin. Milzik (Hafif müzik • PJ.). 13.45. - 14 
den bir matma.r.el tedarikini ev. .Konuşma (Kadın s:ı:ıli: E\• hayatına 
dekiıere açar açmaz, karısı der. dair). 18.30 Progrıım. 18.35 Milzik 

(Koro eserleri - Pi.). 19 Konuşma 

poncının H. şarkı: (Büklüm bGklüııı Süiti: a) Entrodüksyon, Alr gai, len zik (Opera aryaları - Pl). 23 Son 
ı;ırına .. ). 5 - Saac!cllin Knyn:ı~ııı ıo. h) f,enıo (Hel.gen sellger Gels- ajans haberleri ve yarınki program. 
türkü: (Sarı kurdele). 6 - Hıılk tür. ter). c) Musellc, Andante. ç) Air gal, 23.15 • · 2~"üzik (Cazbıınd • Pi). 

küsü: CKıırıınfil oylum o)·lum). 21 Sicillicnnc. 2 - l\lichacl Hoydn · r~~ Şehzadeba§ı (TURAN) 
Konuşma. 21.15 Eslı:ıın, t:ılı\'il!ıt, kıını Senroııi do majör, op. 1, Nr. 3. :ı) Al. f tiyatrosunda bu gece 
hiyo • nukut \'C zirn:ıt borsası ( fi. legro sprllodo. b) Hondo un poco 8· J HALK secesl her yer 
y:ıl). 21.25 , ·eşeli plCıkl:ır • R. 21.30 clııgio. c) Akşnm. ç) Halk bahçesi;. ı • 20, paradi 10. localar 
:\liizık (!l:ı<lyo orkestrası • Şef: Prn. <le J~. ~. \·on Rcznicek: "Don na Di· 100. (I{A.RABATAK) vodvn, okuyucu 
elorius): 1 - Gluck - l\lotıl · rl:ılrt . an~" oııcrasıncl:ın UYcrlür. 22.30 Mü· ı ~yııc::_ Macar varyetesi . ____ _ 

Polonya, İtalya, Fransa Alemdarsıneması 
İngiltere hükOmetleri 
lzmir Enternasyonal fuarına iştirak 

edeceklerini resmen bildirdiler 
İzmir, (Hususi) - Polonya hü· ı lecek yıllaııda inkişafa çok müsta. 

klımeti, İzmir Enternasyonal Fua. it bir halde hazrrlandığrnr takdir
rına resmen iştirak edeceğini Fu- 'eriyle ilave etmiştir • 

IKt FiLM 
1 - Şikago yanıyor. 

2 - Deniz tJe Kadın. 

VAKBTa 
abone 

OD u li"i1 UZ 
ar komitesi reisliğine bildirmiştir. 
Şehrimize gelen Polonya hükum.e. 
tinin Türkiye Ticaret Ataşesi B. 
Zinaski, beld:liye reisi Doktor 
Behçet U z'u ziyaret ederek Polon
yanın Fuara iştiraki hakkındaki 
kararını bildirmiş ve Polonya için 
hususi büyük bir pavyon inşa etti. 
rileceğinden fuar yerini ıezmek 
istemiştir. 

Hakiki ve garip bir vaka 
Binbaşı caz sevmeyince 

Belediye mühendisleri Bay Zi
naski'yi Kültürparka götürerek 
pavyon mahallerini göstenni~ler. 

Musiki aletleri ortadan 
nasıl kaybolur 

Londradan yazılıyor: duğunu söyledi. Bu sözlere de °" 
Londra Avustralya hattına işli. muz silktiler .• 

~ 't.~?a ıgı, ımsenın ımse. 
darı .. _ ö• ~ x uaı A • 

~% ~ can ve takat bırak • 
e.iı:ı. Benelerden evvel. 

hal k:üplP.re binmisti: Ulaıı..ılı.w..a.....h W«:ılı cuisi ):ınkk n -
----malUMMlmt IUiladtm, keö<ll. öir·::-, ---~-~~~----

dıı). 19.IS TOrk mOzlAI (l•"-sıl heye. 
yen Strathaird vapuru Cebelütta. Herkes tarafından "Binbaşı,, 
rrk civarına geldiği sıralarda ge- diye çağırılan bu zat DçUncü bir 
minin birinci mevki salonlannda defa daha sert bir şekilde caza 
çok garip hadiseler cereyan etme· miidahale edince kendisinin salon-~lı.ıı b· .dostun, konunun komşu. 

~· y llibirJerini yoklayabildik _ 
1lııi1tıar~ın Yamalak sohbete ere. 
~i erı &'Ünler... Yani 314 se. 

t \';iı . . 

ne mantonita etdeceksin değil mi? ti). 20 Memleket so:ıt, ııJans ve mele· Fransa, İngiltere, İtalya hilkü-
Hele getir, dakika durmam bura. oroloji haberleri. 20.15 Türk müzl(jl metleri de 939 Fuarına resmen iş. 
da. Ne evlat, ne torun, ne damat, (Saz eesrlcrı ,.e taksimler). 20.35 tirak edeceklerini bildirmişlerdir. 
hepsini tepip başımı aldığım gi. Türk müziği: 1 - Himen Şenin bcs. Fransızlar büyük bir pavyon inşa 

b . 'd · , ıenigar ş:ırkı: <Her zaman serde ho· edecekler, bu pavyon yeri 4İmdi-ı gı erım... ~ 

Kerimenin de nevri dönilver. yall). 2 - Sc!Cıhottln Pın:ırın 11 · şar- den hazırlanmıştır. İngiltere ve 
kı: (Aşkınla ~ürünsrm) 3 - Sel:"ı. 

mişti. Genç koc~ı var . .Elin §Ir. hallin Pınarın JI. şorkı; (Sc,·iyor . İtalya ise geçen seneki pavyonla. 

ğe başlamıştır. dan çıkması rica olundu. 

Bu vakanrn ertesi günü bütün 
garsonları . ve bilahara müşterile. 
ri hayrete düıüren bir vaka oldu: 

;I '"~lıca 8ahıbı Ziver Nedim Bey 
ııı ~lilttı geçkinlerdendi; elli, elli 

-~b~ 

fıntısını aralarına BOkmak caiz dunı onu nıhuııHlıı). 4 _ ı:oiı l\u • rını bu sene daha gcnişletecekler-
mi ?. dir. 

Tazeye fiti veren anası. yeni Konya valisi İtalya milli iktısat nezareti ha. 

· Akşam geminin birinci 111evki 
salonlarmdaki müşteriler vapurun 
cazı ile dansetmekte idiler .. Strat. 
haird vapurunun altı garsonu ay· 
nı zamanda muhtelif musiki :ilet. 
leri:ıi kullanmakta ve gündüzün 
g3t onluk yapmakta, geceleyin de 
caz çalmaktadır. 

Cazın bütün ~iletleri çahnnuıtr .. 
Bunlar iki keman, bir kontrbas, 
bir banço, bir saksafondan mürek
kepti. Hatta cazın büyük davulu 
bile salınmıştı. 

,, 

(ı 

~ ~ 1
• Sadra.zam Mahmut Ne. 

~a ~~nın mUhürdarlarmdan, 
~ıt. Ned&:usu mutemetlerinden • 

1 ~Jtı un Jll.ahlesi ondan ötilrli. 
~ lf hendesi Lfltfi ağa Sul. 
~ y01~i<:Ie çattıktan sonra ka. 
~ 8.rJt aş batın gütmüş ve oğlu. 
>eıı r~ ol~uş. Balalığı ve Cemi. 
~\t aı Uını~e azalığı gibi mcr • 
,

1 
e:n hır memuriyeti yakn. 

lı bu sebepten. 
h. · (tıulll • 
_, lce 1 ~lar senede dört 
~I' ayre çıktığı halde Ziver Bey 
ili) ~lll 60 altın aylığıyla 40 al. 
Qaıatad mı rnaaşını tıkır tıkır alır, 
'!tılldak~· Ba.hkpazarında, Asma. 
~!'ette (Pedennande) sekiz on 
lı- Yhı 11 gelirleri toplar, arada 
'~beYee ol Lutfi ağa. vesatatile 
4llr, ll.i ~ maruzatıarda bulu. 
~ara Şanıara, madalyalara, ih. 
~ ererdi, 

~9IJ:ı.~ll? Yen.iköydeki yalısında, 
'tağı a li'ındıklıdaki konağında, 
~1rtned~ Vilkela hayatı ge. 

ıo l<arısı ~ 
tıı l'\uı.iıe ' iZi, damadı ve biricik 
Odalığı haşır neşirdi. Odalığı 

~a taraıd Yok; bazıları gibi baş. 
'1ılı1tıar arda bezi, yani gizli çap. 
llıYı;; 1 da Yok. 

l)ıu 6ına k · 
t- §, old ' sa alına az kır düş. 
etli bir tıkça Yakı§ıkh, şanlı şöh. 
~tı adaındı 

~e 'Uir S d ' • 
n Ve te . 1 dık Pqa askeriye. 

~ki Pi rık.Ba.bıvaIA.yı Bera.8keri 
Ul'Jel'ı::e dairesinin şube mu. 

'41 n. 
~· ~ıae. ~1111 bulmut, top aakal. 
!}~~ Saı-a u, tıknaz, negeli ve ba. 
ı · Sııııt Ya çatkınlardan de _ 
~I', nverı ll.rkada.şlarmdan mll§ir 
ı aa.1ı1aı- lelıriY8Ji1er, mUstevf a 
~4-. ~lduğu halde o, a. 

~ .• ZJverBe-

Öyle bir şey vuku bulacak o. evlendi rici ticaret enstitüsü sergiler mü· 
!ursa kızıyla, torunuyla beraber dürü Profesör Mimar Bay Petro. 
hemen sırra kadem basacaklar... Geçende nişanları icra edilen ni de şehrimize gelmiş ve belediye 

Aradan bir müddet geçmişti. Narda eşrafın.dan merhum Sadık reisi Doktor Behçet Uz'u, İtalyan 
Ccmilciğin fransızcası Ziver Be . İbrahim Berkanın kerimeleri Saa. General Konsolosunu ve İtalyan 
yin zihnine çakılı. Evvelce akıl det Berkan ile Konya valiliğine banka müdürlerini ziyaret ederek 
danıştığı kimseler de mütemadi. tayin edilen Uçüncü Umumi Mü- İtalya hükumetinin resmen iştira
yen sorguda: fcttişlik Başmüşaviri Ni*lmi Asım ki dolayısiylc pavyon hakkında 

- Münasip bir muallime te • Atakerin ıdün nikahları kıyılmış etüdler yapmıştır. 
darik edilebildi ya? ve bu mesut hadise ailece kendi I' Kültürparkı gezen Profesör 

- Nasıl, çocukta terakki gö. aralar nda tesit edilmiştir. Bay Petroni gerek parkın ve gerekse 
riilüyor mu? Nizami bugün vazifesi başına git. serginin Avrupada bile eşine te. 

- (Gel, git, otur kalk!) kabi. mek üzere şehrimiz.den ayrılacak- sauüf e:.lilir bir şekilde tertip ve 
linden ufak tefek cümleleri söy. tır. Yeni evlilere saadetler d:le. tanzim edilmiş olduğunu söylemiş 
!emeğe başlamıştrr elbette!.. riz. ve b·.ıg:inkü vaziyeti itibariyle.. ge· 

Hazret, teklif tekellüflerden bir 
ikisine bıyık altından gUlmüş, 

sonra da baklayı ağzından çıkar. 
mıştı. 

Eskilerin çoğu karılarından ba.h 
sederken (bizim Dahiliye Na.zı • 
rı) derlerdi ya; o da Dahiliye na. 
zırıİı.rn muma.na.atını bildirince 
gülüşmeler arasında yine öğütler 
yağmıştı: 

- Çirkinini, yüzUne bakılma. 
zını tut birader! .. 

- GE-çkinine, yaşlısına da söz 
yoka! .. 

- İkanseseleri (1), cadıları 
çok mirim! 
Adamcağız o akp.m eve gelin. 

ce dairedeki beylerden açıp, lL 
kırdıyı kerime ve mahdum r.ade. 
lerine getirip, hepainlıı fruwı1ea 
bildiklerini, (Pigmalyon) map • 
za.amm aa.hibil, "kerlemecl US • 
bon'la, Bonmareenin q.dan to. 
palla (2) haldır buldur fnıwzca 
konUJtuklarmı, m&ly6leriıı f&I& 
kaldıklarmı söyledikten IOnr&: 

(Devamı 1'ar) 

.. ......, ... 
' : w 

Herkes coşkun bir halde bir 
fokstrot yaparken, ihtiyar, sert Tabii herkes binbaşıdan §Üphe. 
bak·şlı, eski bir 1skoç~Iı asker Jen:r: eğe başladı. Derhal tahkikata 
hissini veren bir zat caza yaklaştı giri§ildi. Bu meyanda binbaşının 
ve ilk rastladığı kemancıya bir da ifadesine müracaat edilerek 
klasik parça çalmasını söyledi. V<'.ziyeti izah etmesi istenildi. Bin.. 
Garsondan bozma kemancı bu tek başı yemin ederek mevzuu bahso
lifi biraz istihza ile reddetti. lan çalgıları almadığım. denize 

Caz yeniden bir tango çalmağa atmadığım bildirdi. 
başlı:yınca ihtiyar Mösyö yeniden 
c"za yana§tr, kendisinin yalnızca 
senfvnik musikiden hoşlandığını, 
c:ızır trampet sesinden hasta ol. 

.. ......... 

Bunun üzerine vapurun her ta
rafında inceden inceye arama ya. 
pr!clı. Fakat bütün gayretlere rağ-
111:11 musiki aletleri bulunamadı .. 

Bu vaziyet karşısında tabii o 
gece birinci mevki salonunda caz 
çalmadı.. Çalgıcılara acıyan yol. 
cular aralarında yirmi bin frank 
tcplayarak, lngiltereye döndlikle. 
ri vakit yeniden aletleri almaları
nı temin ettiler. 

Fakat BinbaJı bu yardıma itti· 
rak etmedi. 

Bir Rus kızı balon ile 
dünya rekorunu kırdı 
Moskovadan gelen haberlere 

~öre Alla Kondratieva isminde 24 
yaşında bir Rus kızı "U. R. S.S 
W. R 31,. isimli balon ile 22 uat 
44 dakfka süren bir uı;uı yapımı 
ve bu mliddet zarfında bet yiU 
kllombetre qtetmiıtir. 

Bu şekilde Alla Kontratieva u. 
zun mliddet havada kalma dünya 
:-ekoriyle timdiye kadar kadınlar 

; tarafından yapılmıt olan on yedi 
' ·zaman ve mesafe rekorunu kır-

mııttr. 

(1) Arapçada PJipu1c çurpv.k, 
mendebur kiti tnaflClftMJ. 

!IJ.MetAw.~ ....... 
- :&mOK, mımra "ta~ M. mr. Her. d6/<1 oyap. incıM~ zaman •ni tabı ~ ife.a 

'-"'"' ~ .. / - Jagm. ~ -

Alfa Konratieva'yr hlınll balon 
rekor yapan uçuıunu mUtcakfP. 
Merkut Ruayada Pasa mzntab. 

llDda,_.. ~·· 



Elektrik telleri !Yeni bilmecemiz Öykü: 

' ı. 3 ~ '5 Saz şairleri 

Llcl.tıik tcllcı iııc lı• :ıtıııtt 

l'rlz ,.~ nı:alıt:ırlarln O) n:ım:ı 

Elektrik tclleı·i geçen ycrlcrt1e 

uçurtma. uçurma 

1 

1 

3 
4 

5 

+--+--+--t 

Yukaıda göı•:iüğüui.iz boş l:utu 

tara öyle rakamlar doldurunuz ki, 

sağdan sola, yukardan aşağıya ve 

lold:ın sağa toplandığı \•akıt ta 

~25) çı!:s n 1 

Doğru halledenlere armağan 

ıereccğiz. Mektuplar .. Vakıt ilk. 

:Jl:ull:ır S<:) fası muhJrirliğinc .. gön 

Jerilmelic1ir. 

Sc:dz I.'iayıs bilmecemizi halle 

J!p ele birer kitap kazaııanların 

isimleri şunlardır: 

Yeşilköy ilk okulu sınıf 5 ter 

Hilmi Aksüt. Eskişehır istasyo: 

caddesi numara 9 da Mete Basma· 

cı, Ankara iç biraz gitmekuyu çık· 

maz numara 13 te Nihat Özgür, 

Ankara itfaiye meydanı Altay a

partımanı karşısında Şemsettin 

Baştomancğlu, Taksim Yenişehir

::le numara 40 ta Suzan, Taksim 

Yenişehirde Numara 42 de Kati. 

Bundan çok, pek çok zaman ev-
. vel denizlerin çevirdiği güzel bir 
memlekette bir güzel kız vardı, 

bu güzel kızı her memleketten is
tiyorlar. Fakat kendisi gitmiyor
du. Bir gün cesur bir Türk o mcm 
leketi gezme~e gitmişti. Bu Türk, 
iyi bir a::lam olduğu için herkes 
onu sever Ji. 

Güzel l:ız, bu Türkü beğendi, 

memleketine gelme~e razı oldu. 

Türk bu kızı çok severdi, onun 
incinmenlesi, memleketini özleme. 
mesi için de her elinden geleni 
yapa:-dı, memleketteki bütün aha
li de bu kızı seviyor:Iu, çünkü, o 
hem güzel, hem de herkese iyilik 
etme:~ is!er, temiz kalpli bir kızdı. 

Bir gi.:n konuşurlarken Türk, 
genç kıza memleketteki güzel 
şeyleri ı>nlatır.a'.;a başladı. Bunla
rı sa} arken kendisinin pek çok 

türkülerini X:Iinlediği saz şairlerini 
na, Çarş:ımlıa ill:okulunda B. E· de unutmadı. O vakit güzel söz 
min, İpsala mer'kez okulundan aöyliye.o. · · ıs 5 in-.nla• 

138 Kenan Ali, V ezirköylü Celal, telli çalgıları ellerinde yaptıkları 

İpsala merkez okulundan 160 güzel şarkıları hem çalar, hem 

Mustafa Tozik, İpsala merkez o

kulundan 38 Celil, İzmir karşıya-

ka Soğukkuyu tramvay caddesi 

numara 98 de Nimet, Taksim Do· 

lapdere kaya sokak numara 127 

de Kostantin oğlu Dimitri, Tak

sim Dolapdere Kaya sokakta 127 

numarada Eleni, Beyoğlu Simitçi 

sokak numara 15 te hpiro oğlu 

Koço, Mudanya Ahmet Rüştü ço. 

cuk yurdunda numara 76 da Ke

mal. 

İstanbul.daki okuyucularımız 

Vak.t Yurduna müracaat ederek 

hediyeleri alabilirler. 

söylerlerdi, onun için saz şairleri 

diye tanınmışlardı. 

Genç kız kendi memleketinde 
hiç böyle bir şarkı !dinlememişti. 

Türke: "Ne olur, ben de sizin saz 
şairleriniz.den birkaçını dinliyebil
sc idim,, diye rica ediyordu. 

Türk hemen her tarafa haberler 
gönderdi. Memlekette ne kadar 
saz şairi varsa çağırdı. 

Bu haberi .duyan bütün saz şa
irleri hemen şarkılarını hazırlama
ğa, kendileri gitmek için hazırlan. 
mağa başladılar. Türkün evine gi
derken yolda tesadüf cıden şairler· 
den birkaç tanesi "Haydi, beraber 
yürüyelim, hem .daha kolay gide
riz, hem konuşarak yol daha kısa • 

gelir,. dediler. Beraber yürümeğe 
başlad lar. 

Bu saz şairlerinden biri pek 
gençti, bu güzel bakışlı adamın is
mi Ahenkti. Bütün saz şairleri 

hangi şarkıları söyliyeceklerini, 
çaal:ıcklarını konu~arak giderken 
o yökla. kırlarda yetişen güzel kır 
çiçeklerini toplıyor<lu. Çok ihti
yar, beyaz saçlı, ağır yürüyüşlü 

bir şair, "Ben, en şanlı muharebe· 
lerin şarkılarını söyliyeceğim,, di. 
yordu. 

B;raz :laha g~nç bir şair, "Ben, 
en gi.:zel kad nlann tatiı seslerin· 
den, güzel gözlerinden bahseden 
türkülerimi hazırladım,. dedi. 

Ahenk, saz şairlerinin en genci, 
elindeki kır çiçeklerini bağlamağa 
çalışarak yavaşça ''Dinleyin, din
leyin .. diyordu. Ötekiler ''Ağaçla
rın yapraklarını sallayan rüzgar 
sesinden başka bir şey dcy:nıyo
ruz. Niçin durup dinJeyelim ?,, di
yorlar, yürüyorlar. 

· Fak'at Ahenk, bu sese kulakları· 
m açmış yürüyor, <linliyor, rüz
garların yapraklara fısıldadığı şar
kıları toplamağa çalışıyordu. 

Rüzgar konuşuyor, anlatıyor, 

dünyada neler gördüğünü, deniz. 
1'r.i.n r1.a.1g.s_12rt-· _ • ._.1 •.:.ı.. ... ı......!.e,! 

ni, gemilerin Jdalgalarla nasıL çar
pıştığını, dağlardaki ağaçların na· 
sıl sütlendiğini, vadilerde, kırlar
da güzel çiçekleri nasıl musikiyle 
dansettirdiğini yapraklara anlatı
yoI"du. Ahenk, bu genç şair rüz. 
garın bütün söylediklerini kelime, 
kelime anlıyordu; rüzgar bir şarkı 
söylüyordu: • 

Ovalnrdan, kırlardan 
Şen nefesler getirdim, 
Şairlerin sazına 

Tatlı sesler getirdim. 

uenç şair bu sese kulak vermiş, 
bütün şarkıyı öğrenmişti. Artık 

fazla beklemedi, arkadaşlarına ye
tiŞmek için koşmağa başladı. On
lara rlizgarın • sözlerini anlatmak 
istiyordu. 

'.Arkadaşlarına yetiştiği zaman 
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Üstümüzden bir leylek, 
Uçuyordu gülerek. 
Tuutayım §Unu dedim, 
Kaçtı, kanat silkerek .• 

* * * 
H~vada dunnaz, uçar, 
N c ~akrak bir sesi var. 
Her yeri yakıtıklı, 
Söyleyiniz nesi var? 

* * * 
Leyleği çok severim, 
Şar!<Uını dinlerim. 
Aç kaldığı zaman da, 
Faz laca yem veririm. .• 

Ankara Erkek lisesinden: 
Şemsettin Y astumanoğlu 

onları konuşurken buldu. 
O kadar ldalmı§lardı ki genç şa

ire lakırdı söyliyecek vakit bile 
kalmadan bir ormana girdiler, or-· 
mandan geçen küçük bir dere mı
rıltılarla akıyor, büyük ağaçlara 

~üz el ninniler söylüyordu: 
Genç air arkadasların.a tekrar 

iıaret ett!: "Durunuz, biraz: idin-
; . . . 

leyelım, bakınız, şu derenın muııı-

kisi ne tatlı.,, 
Fakat onlar bu sesin taşlara çar. 

pan suların şamatasından başka 

bir şey olmadığını söyliyerek dur
mak istemediler. 

Genç şair, taşlardan atlayarak 
geçen suların musikisini, Herdeki 
küçük çağlayanın şarkılarını ıdin
lemek için tekrar durdu: 

Sular, minimini dalgacıklar ya
parak denize doğru yuvarlanıyor 
ve şarkılarını tekrar ediyorlar.eh: 

Bir küçük şiirdir bak, 
Onnanda her bir yaprak; 
Minimini dalgalar, 
Ne masallar fısıldar 
Eğilen söğütlere, 

Alayorken §Cn dere. 
Anne Masallarından 

Elektrik <lircklcrlno 

llcr gördiiğiin clcktl'i~ 

ll\.mba~ını Jrurcaıauıa 

o 

Çocuklarınızın ynnın<lıı ete];• 

trikli cllınz bıralounyınıı· 

Gençlik bayramı 

Cnmn:;u·hkta, nhırlnrda ı, 

gıiriirkcn elektriğe tlokunmn. 

Gençler, cesaretimizi artbran 

ve devam ettiren sizsiniz. Siz al· 

makta olduğunuz terbiye ve irfan 

ile insanlık meziyetinin, vatan 

muhabbetinin, fikir Özgenliğinin 

en kıymetli timsali olacaksınız. 

* * * 
Bugün senin bayramm, sana bu 

bayramı temin edenleri unutma! 
Onlann gösterdiği yolda yürü! 

·····-········· . . . . . 
1 
i 
i 
i 
i 

Gef1.çlik şarkısı 
Dağbaşını duman almış, 
Gümüş dere durmaz akar, 
Güneş ufuktan şimdi doğar, 
.Yürüyelim arkadaşlar. 

Sesimizi, yer gök, su dinlesin; 
Sert adımlarla her yer inlesin .• 

................ 

1 

1 ·-----------........................ -........................... ; .......... . 

Ey Türk gençliği! Birinci vazi

fen, Türk istiklalini, Türk Cwn . 

huriyelini, ilelebet muhafaza ve 

müdafaa etmektir. 

* * * 
Ey yükselen yeni nesil! istikbal 

sizsiniz. Cumhuriyeti biz tesis et

tik• onu yükseltecek ve devam et

tirecek sizsiniz. 

LJ\mbıılnrı kurcalama, taIJllt 

senin işin değildir 



it 

Milli Küme müsabakalarının 
en mülıim karşılaşması dün 
72,000 seyirci önünde yapıldı 

Dün'M'l mü.~abakanın 7ıeycoan1t 

Galatasaray Feneri 4-3 yendi 
Maçtan sonra sahaya hücum edenler Galatasaraylı bir oyuncuyu bayılttılar 

1:ı?alafasaray ve Fenerbahçe bolcillerin sahaya çıkış ve halkı ve sarı 13.civer:ıi futbolciller ta. sat sağ kö~cn i~eri att~. Bu su. biyet \'e:r:diği ko.~eri Bedii güzel Galatasaray takımında Bedil ile 
~Pleri, milli kilınede ilk müsa. selamlayış şeklini oyunculara öğ. , raftarlarının surekli alkışlaz:ı ~ ret!e Fe~erlıler ılk dakıkalarda at~. Husa~e~tının ~tılmasma sa.kat ~lan Far~k yer değiştir • 
~ alarmı dili\ Kadıköy sahasın. retti. Yirmi · dakika akdar sü . rasmd~ sahaya çıktılar. Seyırcı. galıp vazıyete çıkmış oldular. ra~e~ ~emılın vurdugu kafa .ne rnışlerdı. Fener ıse, Fazılı mUda. 
tıı 0n iki bin seyirci önünde yap. ren bu ders esnasında da sahada ler selamlanıp, para atıldıktan Bu golden sonra G~latasaraylı t~p ~kıncı defa Fener kalesme fa~ya,.:-ruzafferi sağ hafa geçir. 
ll' (Iiasılat üç bin küsılr lira). bisiklet federasyonu tarafından eonra takımlar §U kadrolarile di. !ar canlandılar, cldekı mevcut e. gırdı. mış, hucum hattını da şöyle kur. 

,, Sa.at dördU az geçe lstanbul Edirne _ İstanbul bisiklet yan. zildiler: lemanlarla kabil olduğu kadar fe. Galatasaray hakimiyeti devam muştu: 
:;ntakası futbol ajanı iki takr. şmr kazananlara kupaları ve he- Galatasaray: Osman - Faruk, na teşkil. edil~~ş sarı lacivert ~a- ederken ilk kırk ~~ dakika 2-1 NMi, Basri, Esat, Rebii, Fikret 
~ So>'Unma odasında toplayarak diyeleri dağıtıldı. Nihayet saat Adn.~n - Musa, Yusuf, Celôl - k~.m, rakıplerının yerden ve duz. Fener aley~tııc. bıttı. Oyunun ilk dakikasmd~ iti .. 
~ en Terbiyesi umum mUdürlü- dördü otuz beş geçe önde hakem- Bedıı, &lahattin, Cemil, Bttdu_ gun oyunu karşısmaa bocalama.. lkıncı devre haren yapılması icap eden bu de. 

t&ratmdan tebliğ edilen fut . ler ve onları takiben sarı kırmızı ri, Sera/im. ğa başladı. İkinci haftayma başlanırken (Devamı 9 uncuda) 
Fener: Hüsamettin - Ya,tar, Müdafaada Yaşarın fena oyu. 

Muzaffer - Reşat, Esat, Fikret nu, Muzafferin acemiliği, Fikre. 
- FaZ1l, Naci, Ali Rıza, Rebii, tin de kabiliyetinden yüzde elli 
Basri. kaybettiği muavin hattında ça. 
Kurayı kazanmış olan Fenerli. lışması Fenerlileri müşkill vazi. 

ler rüzgarı arkalarına almışlar _ yetlere sokuyordu. 
dı, buna mukabil Galatasaray 14 üncü dakikada Fazılın tek. 
ilk hücumu yaptı. Soldan yapı. mesile Faruk sakatlandı, on da 
lan bu akın müdafaadan geri dön kika kadar saha haricinde kaldı!. 
dü ve sarı lacivertliler de solla. tan son,ra tekrar yerini aldıys~ 
rile Galatasaray sahasına girdi. da bu defa da faydalı olmaz bir 
ter. hale gelmişti. Bu sebeple Gala. 

Fenerin ilk golü 
Galatasaray takınır henüz sa. 

hayı yadırgamakta iken ve müsa. 
bakanın 4 üncü dakikasında 18 

r'lo.kıtasaray lehine penaltıya seb cp olan Fazılın şarjilc Cemil yer. çizgisi yanından sarı kırmızılılar 
lere yuv arlanırkeıı aleyhine bir favul oldu. Bunu E. 

'-----~----------------------------------------------------------------

Yedinstvo Yagôslav takımı 
Şişliye 4 - 1 galip geldi 

Masabakanm beş golünü de misafir oyunculardan Vuçkoviç attı 

ta.saraylılar bir iki tehlike geçir. 
melerine mukabil - rüzgara kar 
şı oynamalarına rağmen - Fe
ner kalesini sık sık ziyaret et _ 
meğe başladılar. 

Galatasarayın birinci 
golü 

Nihayet 26 ncı dakikada: Bu. 
\1~~ ~iw..gl\•l 11Ul:.. 
dil.kten sonra ortaya geçirdi, de. 
marke bırakılan Cemille Hüsa • 
mettin ayni zamanda çıkış yap. 
tılar ve daha evvel yetişen Cemi. 
lin hafif bir şütüyle top, Hüsa. 
mettinin sert müdahalesine rağ. 
men Fener ağlarına takıldı. 

Galatasaray - Fener maçın da scyircilcraen bir grup 

Ankaradaki Milli Küme maçı 

Ankaragücü Vefayı 
3-1 mağlftp etti 

Ankara, 21 (A.A.) - Milli kü.. 
me maçlarına bugün de devam o-

Ilı ~l'Velkt gün Peraya 2 - O yerine ikame edildiği yerde de şekilde başladı ve sonuna ka -
t ıı.tlüp olan misafir Yugoslav yanlış bir vuruşla topu • kendi dar da ayni tarzda devam et. 

8
11tboı takımı Ycdinsh·o, dUn kalesine soktu ve böylece saha. ti. 

'lı.~bah Uç bin kadar meraklı ö. rıın yegAne golcUsU olmuş ol- !ki taraf ta cok canlı oynu. 
~ llde Taksim stadında ekalli- du. yorlnrdr. Karşılıklı hUcumlnrla 

Bir dakika sonra yine bir Ga- lunmuştur. Ankaragücü ile yaptı. 
latasaray akınında Yn.şarm müL ğı ikinci karşılaşmaıda 3 - ı kay
hiş bir tekmesile Cemil bir miid
det yerlerde kıvrandı. Bu sırada 
Galatasaraym Buduri - Sera _ 
fim cihetini tutamıyan Yaşar, 
Muzafferle yerini değiştirdi. 

sun hiç olmazsa beraberlik v.azi.. 
yetini kaybetmemek için bilyillC 

bir gayret ve enerji sarfediyorlar. 
dr. Oyunun sonları yaklaştığı hal
de vaziyetin 1 - 1 oluşu her iki 
takım taraftarlarını da büyük bir 
heyecana sevkctmiş bulunuyo~du. 

1 et kIUplerl şampiyonu Şişli L Bu mac~ Yugoslavlar - Se . devam eden mUsabakanın 24 
e karşılaştı ve neticede ı - 4 kullç müstesna - bir gUn evvel Uncu dakikasında saha ortasrn-

ta.11p ıgeldi. ki kadrolarlle iştirak ettiler. dan Şişli .aleyhine çekilen frlki . 
g llu tnUsabakanın en entere _ Şişli ise şöyle kurulmuştu: ki merkez muhacim Vuçkoviç 

Galatasarayın ikinci 
golü 

~:'O. ClheU oyunun beş golllnUn .Armannk - VUlstardi, Al . Jrnfa ile kaleye soktu. 
lıı 'Yni oyuncu tarafından atıl- IJer - Martayan, 1bra.hlm, Ar· lkl dakika sonra Yugoslav. 

ış Olmasıdır. şe' lr - Hraç, Nubar, Suldu r, (Devamı 9 uncuda) 
ltJ. Şışıı kalesine dört gol atan :\likrop, Dlran. 

32 nci dakikada Yaşarın sebe. 

k lııatır merkez muhacim Yuç. Oyun, Pera _ Ycdinstvo ma. 
0"lc, sakatlanan mUdııfaanın çından daha seri ve gUzel bir 

Karışık t akomDar DDk D 

Ancak15ifSeyirci -Önünd0Yapılan 
dünkü müsabakalar zevksiz geçti 
"t 01>kapı Arnavutköy 1 lambos - Mihalaki, Hristo - A. 
aeyk ' K rt 1 11 , li, Osman, Ilakk"1 - lstoori, Ma. 

oz, U u uş nıli, Tomas, Yanko. 
(.'l'aksim stadında ilk müsaba _ Beyl.."-OZ, Kurtuluş: lstrato -
~~~n.ı Topkapı, Arnavutköy ka. OaJıit, Burhmı - A1ustafa, A • 

01~1&1 ile Beykoz, Kurtuluş kan. rapoğlu, Polyos - Turan, Poli. 
gı Yaptı. genidis, Ta>ıaş, Şahap, Maryos. 
'l'a1tnnıar: Hakem: Eridlll\ Kılıç (Eyüp). 
'l'oPkapı, Arnavutköy: 

f 

• 
.... 

Taktnı kiJ.p tan7arı ve 1ıal•cmler 

MDODô Kü m e f?>uvan <Cetvalö 
Takını : 

Ankara gücü 
Fener bahçe 
Demirspor 
Beşiktaş 

Vefa 
Doğanspor 

Galatasaray 
Ate~ 

Oywı Galip Bera. Mağ. Attığı Yediği Pııvan 
12 7 7 4 30 19 27 

9 6 3 20 11 21 
8 5 1 2 21 13 19 
s 4 ı 3 20 ıo 17 

10 3 1 6 26 
8 3 1 4 23 
7 4 3 15 

9 l 7 23 

beden Vefa takımı oyunun iki 
devresinde de güzel oynamasına 

rağmen çok kuvvetli rakibi Anka
ragücü karşısında ancak bir gol 
yapabilmiştir. 

Maç havanın sıcak bir saatine 

Merkez muhacimi vasıtasiyle i. 
kinci ve solaçığın nefis bir şütü i-
le de üçüncü sayılarını yapan An
karagüçlüler hem kendilerifti ve tesadüf edişine rağmen yine düne 

yakın bir kalabalık tarafından a. 
hem de taraftarlarını sevindirici laka ile takip olunmuştur. 
galip vaziyette bulunuyorlardı. 

Her iki devreyi de bariz bir haki. 
miyeti altında devam ettiren An
ıcaragücü ilk devrede Vefanın tu. 
~ulmıyacak kadar sert olan bir ini
~iyle yaptığı gole mani olamadı .. 
Fakat Ankaragücü bu golün te
lafisi için bütün kuvvetiyle hare. 
kete geçerek Vefa kalesini bir gol 
çemberi içerisine aldr. Merkez mu 
bacimin sıkr bir şütü ile <le bera. 
berlik sayısını temine muvaffak 
olduktan biraz sonra devre netice. 
lendi. 

Ankaragücünün yapbğı bu gol-
den sonra çok çalışan Vefa ta 

kımı vaziyet üzerinde müessir o 

lamadıklarıru'lan maç Ankara~ücü 
nün galibiyeti ile sona erdi. 

Edirne lisesi Boğaziçine 
mağlup oldu 

19 Mayıs gençlik bayramı tati.ı 
linclen istifade ederek İstanbula 

gelen ve iki günldenberi Boğaziçi
nin misafiri bulunan Edirne Lise-

İkinci haftayımda şiddetini ar- si sporculan dün Kadıköy stadın
tıran rüzgarı da lehine almış ol . .da Boğazis;i Lisesi takımiyle Edir. 
duğu halde mütemadi akınlar ya- nedeki mas;ın revanşmı yaptı ve 
pan Ankaragücü faikiyeti altıru'la neticede kuvvetli rakibi Boğaziçi. 
cereyan eı:liyordu. nin güzel oyunu karşısında 6 - O 

:Vefalılar gol yapmak §Öyle dur- mağlQP. oldu. f. 



Is anyadaki İtalyan ve Alman HalifakS, BOne, MaiSKi~ ---Heyecanlr Zabıta Romanı~ .. 
gönüllüleri dönüyor Cenevreye gittiler S. O. So 

Franko sulha samimiyetle bağh 
Cenevrede prensip anlaşmasına varı- lngilizceden Çeviren: H. MÜNiR -

lacağı ümit edıliyor Kadm bunun üminc on::im~e h:ohane iotikametin~dofrU Madrit, 21 (A.A.) - General 
Frnnko Burgosa hareket etmiş -
tir. 

Madrit, 21 (A.A.) - Alman 
Condor lejyonu, 24, 25, 26 mayıs 
tarihlerinde Vikodan Almanyaya 
dönmek üzere hareket edecektir. 

yo ile neşredilen bir mesajmda 
Franko, İspanyanın sulha sa.mi _ 
miyetle, fa.kat şerefli ve iktısadi ~nevre, 21 (A.A.) - B. Bone, 
ihata teşebbüslerini kabul etmi bugun saat 20.40 ta otomobille 
yen bir istiklAl zihniyeti ile bağ: buraya gelmiştir. B. Bore, daha 
lı bulunduğunu söylemiştir. b~ akşam, Aalnnd adalarının ye. 

karşılıklık meselesi Urerinde, B. daha ileri götürdü. Kulübenin ar- yol almıJ bulunuyordu. Ve ihti· 
Daladyenin mebusan meclisinde. ka yanında bir horoz üzerinde mal çok sürmeden arayıcı J.-afiJe
ki son beyanatının ruhuna uygun şark, garp, şimal ve cenubu gös. terinin eline düşecekti. 
olarak, Ingiliz ve Sovyet noktai teren oklardan iJmal okunu işa. 

n.azarlarmı uyuşturmak için tek. retle: 

Napoli, 21 (A.A.) - İspanya_ 
dan 1000 İtalyan gönüllüsü dün 
• ·apoliye gelmiştir. 

nıden ask ·1 t.i 'im · 1 · Franko, İspanyol rönesansmı en eş rı .esı. m~ .esı 
tehdit eden sinsi tehlikelere ve hakkında konseydekı Fınlandıya 
bilhassa. Ispanyol müesseselerine v~. Is.~eç mümessillerile görüş • 
ginneğe muvaffak olan ecnebi a.. muştur. 
janlarmm muzır faaliyetlerine c.enevre, 21. (A.A.) - Lord 
işaret etmiştir. Halıfax, B. l\laıski ve refakatle. 

------------------------- rindeki revat. bu sabah saat 8 de 
Madrit, 21 (A.A.) - Dün rad. 

Be!gratta 
Garnizon efradı yemin etti 

Belgrat, 21 (A.A.) - Bel. 
grat garnizonunun lrnra efra
dı, naip prens Pol, harbiye ve 
bahriye nazırı general "N'edlç, 
Belgrat mevki kumandam ge • 
neral Kosiç ve birçok yUksek 
rütbeU zabitler huzurunda dün 
yemin etmişlerdir. 

Bu mUnnsebetle naip prens 
Pol, bir nutuk s6yllyerek ez. 
cUmle demiştir ki: 

- Aske.rler, krala Ye memle
kete sadakat yemini etmekle 
bu andan ıtıbaren zaferden 
başka bir şey tanımamış olan 
bir ordunun bakikt efradı nra. 
sınn girdiniz. 

--O-

İngiliz Krah 
Kanada muharibler 

abidesini açtı 
Ottava, 21 (A.A.) - İngiltere 

kralı ve kraliçesi, on iki eski mu. 
harip ve yetmiş bin seyirci ö • 
nünde Kanada muharipleri anı • 
tınm n<Jılma törenine riyaset et. 
tikten sonra, Grecnwich saatile 
18,32 de Ottavadan hareket et -
mişlerdir. Kendileri Ontario'da 
Kingstona gitmektedir. 

-0-

Amerika dahili islerle . 
uğraşmalı 

Harici Kısa Haberler : Cenevreye gelmişlerdir. 
--------_ Lord Halifax, hiç bir rande. 

* Paris, 21 - Resmt gazetede vu almamıştır. Maamafih daha 
neşredilen bir kararnameye göre, bugün, B. Maiski ile ilk görüşme. 
bundan böyle, mayi nakline mah. sini yapacağı muhakkak telakki 
sus madeni sarnıç vagonları ihra. olunmaktadır. İngiliz heyeti a • 
er memnudur. Şaz olarak bu gibi zaları, İngiliz - Sovyet anlaşma. 
vagonların ihracı için, hükumetin sının yakında akdini mümkün kı 
hususi müsaadesi lazımdır. lacak bir mahiyet arzetmiş bu. 

"' Bükreş, 21 - Rcidor Ajansı lunan dünkü Paris görüşmelerin. 
bildiriyor: den memnundur. Mnamafih, Ce _ 

B. Gafenko dün akşam Tumu. nevrede bir prensip anlaşmasına 
severine hareket etmiştir. B. Ga- varılsa. bile, bunWl kati mahiyet 
fenko, burada, Yugoslavya harici. alabilmesi için, çarşamba günU 
ye nazırı B. Markoviç ile görü§e. Londrada 1ngiliz kapinesi içtima. 
tektir. B. Markoviç Tuna yolu ile mda tasvip edilmesi lazımdır. 
Belgraddan Turnuseverine gel. Paris: ~1. (A.A.) - Havas a. 
mektedir. İki hariciye nazırının Jans.ı bıl~yor: . . 
bu görüşmeleri, dostane haberleş- D~plomatı~ mahfıllerdekı ke _ 
me mahiyetini haiz bulunacaktır. tumıyete ra~~e~, diln gece top. 

• Varşova, 21 - Dantzig ser. lanan umuını lJlıtıba, Moskova ile 
best şehri 1942 Rom ent yapılmakta olan görüşmeler neti. , a ernas. . . . 
yona} sergisine İ§tirik edeceğini cesı ~.a~kında oldukça nıkbındir. 
bildirmiştir. Bu gorilşmelere, Cenevrede de • 

• Par· 21 B ·· 
1 

vam edilecek ve Cenevrede, bu 
ıs, - ugun saat 4 .. .. 1 k t• d •. 1 b"l k 

ten 19 a kad h ,.:i • goruşme er n ı egı se ı e ço -ar er sene o. ugu . . . 
gl.bı· b"" ··k •kt d i" faal bır safhaya gı.recektır. uyu mı ar a sosya ıst ve . .. .. 
k ·· · h"" .

1 
• Lord Halıfax, Londraya dondu. 

omunıst teıa urcı erı, Perla~ez ... b ·· ·· 1 h k 
mezarlığında, 1871 Fransız kömü. dgu zaman ubgo~ş~.e er a

1
k ın. 

•· ·· ·h •1A 1• . . a, çarşam a gilnu yapı acak nunu ı tı a ının son muharıpleri- . . 
· ··1d·· Uld""ğ"" f d 1 toplantıda, kabıneye ızııhat ve . 

nın o ur u u e ere er duvarı . 
·· ·· d . 

1 
d" recek, kabıne de pek muhtemel o. 

onun en geçmış er ır. • . . . 
• St kh 

1 21 
M larak katı vazıyetını alacaktır. 

o o m, ebusan Dü .. ·ıed 1 .. 
meclisi, Prağdaki İsveç orta elçi. ril nl og :h ~: ~nr~ ?'';;ı~n go. 
liğinin ilgası üzerine Belgıdda bir 

1 
şme ehfr .

11
a dm ~ 1

1
Y

1 
d' ~. r a . ." 

. . . an ma ı er e soy en ıgıne go. 
elcılık ıhdasına karar vermiştir. ·k· 1 k t ·· ·ıı · -. re, ı ı meme e mumessı crı. 

Nevyork, 21 - Yankee Clip. bilhassa Cenevrede pazartesi ve 
per tayyaresi, saat 23,30 da vazi. sah gu··n'·· 1 k '"zak 1 ' · · · d. • . T u yapı aca mu e erue 
!'etını bıl ırmıştır. ayyare, Nev- bir esas aramakla uğraşmışlar _ 
yorka 1772 kilometre mesafede dır. 
bulunm~kt~~ır. Saatte 27 5 kilo. Kuvvetle tahmin edildiğine gö 
metre bır suratle muntazaman uç. re, Fransıı.lar, yardım b:ı.hsinde 
maktadır. -----

liflerde bulunmuşlardır. Maama. - İşte görüyorsun ya 1 dedi. 
Sis, bütün gün ve bütün gec:~ 

devam etti. Böylesi, aylardanbet1 
fih, bu tekliflerin mevadı bildi . Artık inandın mı? 

rilmemiştir. - Teşekkür ederim Madam! 

. Dün akşamki g~rüşmeler h~ri. Bundan sonra Arnold yavaş 
cınde, bazı mahf ıllerde, lng.ıl . - yavaş uzaklaştı. Kadın onu, sis i
~re, Fransa .ve Sovyetler Bırlı. çerisinde kayboluncaya kadar 
gı arasında bır karşılıklı yardım seyretti. Sonra içeriye, yine çama: 
fonnülil ileri sürülmektedir. Bu şır teknesinin başına döndü. 
fikre göre bu üç memleketten Fakat · d" k k ·· 1 . . şım ı artı · §ar ı soy e 
bın, Almanyanın şarkında hem. miyordu. 
hudut devletlerden birine karşı 
vukua gelecek bir tecavüz takdi- Dışan dört ciheti gösteren oiı:-
rinde yardıma gelecektir. lu horos~u. vbirkaç gün evvel on 

yaşındakı oglu yapmış, oraya dik. 
Nevyork, 21 (A.A.) - B. Çem. mişti. Hatta heyecanla her bir o. 

berlayn'in Avam Kamarasında kun hangi istikameti gösterdiğini 
sulh cephesi hakkında va.ki be - esaslı surette tanzim etmemiş ol
yanatında mütelealar serdeden masına gülüşmüşlcrdi. 

~evyork._Tim~ g~tesi, Ameri. Bu itibarla mahkum, şimal o
~anın m~ttefıklerınıı: bu ce~he - kunu.'l gösterdiği yerdeı;t. filhalci. 
}e sıkı hır surette baglı oldugunu k şimale değil, belki de deniz 
yazmakta ve bu müttefiklerin A. _a ___________ _ 

merikayı bütün vesaitir...i, teca • 
vüze veya tehdide maruz kalabi. 
lecek milletlerin emrine amade 
kılmak taahhüdüne sokmakta oL 
duğunu ilave eylemektedir. 

Bu bapta kati olarak yapılan 

Bonenin siyası 
nutku 

(Ba~ tarafı 1 incide) 

beyanat, harbe başlamak kabili. terin nasıl kırılmış olduğunu 
yetinde olan milletlerin böyle bir anlatmış ve Frıınsanın bunun 
kararın muhtemel muhatara • 
1 ·· ··kl 

1 
. . . Uzerlne başka tUrlU yardım ve 

arına suru enmeme erı ıçın ye . . . 
ni bir sebep olacaktır. işbırllğı tecrübelerine koyul. 

duğunu hatırlatmıştır. 

Paris, 21 (A.A.) - Fransız Vaktile, demiştir, Avrupndn-
komUnist partisinin merkezi ko ki hayatı tehdit eden tehllltele. 
mitesinin dün ittifakla kabul ri sarih surette göremiyen mil 
ettiği Fransız mllletlne beyan. !etler. bir senedenberi yava~ 
name projesinde parti, Sovyet- F h'ik"·' ti ı ,·ayaş, ransız l ume n n 
ler Birliği ile işbirliği halinde daima mUdnfaa ettlği noklıtl 
!lıkı blr emniyet politikası takip 1 ki tı nazar ar~ yn aşmış r. 
olunmasını İngiltere ile ittifa -
kın sıkılaştırılmasını, bu itti. lngilterenin almış olduğu tcd 
fakın mutlak karşılıklı esasları birler, hakikt bir Avrupa siya. 
dahilinde Sovyetler Birliğine setinin esas unsurlarını teşkil 
de teşmil olunmasını ve Fran _ etmektedir. 
sız hallnııın lıl\yUk ekseriyeti Bundan bir sene evvel vadet. 
Uzerine dayanan milli bir hUkfı tlği yardımların yUkUnU yal. 
met kurulmasını istemektedir. nız başına c;:ekmci;e mnlıkClm 

o muhitte görülmüş değildi. 
Luk Arnold, bir ağaç yığ:nın111 

arkasında elbiselerini değiştirdi. 
Ve hapishane k yafetini, toprağa 
gömdü. 

Sonra saatlerce çamur, çayır ve 
batak içerisinde yürüyordu. Ber~ 
1.lad ve büyük bir kır'ın ortasıııa 
jık:nış ve mesafeler bir türlii bit· 
miyordu. 

Bir kere kendisini aramağa çık• 
mış olan kafilelerden birinin gü: 
rültüsünü işitti. Ve lirden bire bı! 
hendeğin içerisine daldı. Yarı be· 
line kadar su içinde saklanıp bele. 
ledi. Sesler ve gürültüler kaybO• 
luncaya kadar bekledi. 
- Bereltet versin bu kafilenin t;ö· 
pekleri yoktu. O itibarla yerini 
kolaylıkla keşfedemeden geçip 

gittiler. 
· b'r Bu hadise, Arnoıd:a yenı 1 

cesaret verdi. Besbelli etrafına 
bir kordon çekilmemişti. Ve ara· 
yıcı kafileleri dağınık olarak, kel1• 
di başlarına dolaş·yorlardt. 

Bu sis devam ettikçe birbirleri· 
ni kolaylıkla bulmalarına da irtı· 
kan yolttu. ·r 
Şu geniş ve berbad kır'dan b1 

çıkabilse ... 
Sonra birdenbire kendini ku~ 

salda buldu: ve önünde deniı ı .. 
işte burada yanlış bir istikartıe• 

te gittiğini anladı. Ya kendisi far· 
kında olmıyarak yolunu değişti!• 
mişti. Yahut da kulübedeki kadıt' 
tarafından aldatılmıştı. 

Ellerini yüzüne kapayarak adı 
içinde ağladı. 

Ve şimdi o kadar yorgundu 1:İ. 
güçlükle yürüyebiliyordu. Hatti 
bir aralık, kaçmaktan bile vazgeç· 
ti. ''Bırakayım, yakalas·nlar,, dİ· 
yordu. 

Kendisini saklamağa l:.izurtl 
NeYyork, 21 (A . .;\.) - Gene

ral Mozeley, Amerikan bayatı. 
nı aıtUst etmek tehlikesini ar_ 
ZC'den yahudi komUnist tehlike
leri gibi son derece vahim dahi 
li meseleleri lle uğraşacak yer. 
de, Amerikanın ltalya, Alman • 
ya vo f rlnrıdn gibi diğer devlet
leri alft.lrndar eden Ye kendisi. 
ne taaUfllcu olmayan meselerle 
n.c'lgul olmasının gülUnç oldu. 

* Cracovie, 21 - Merkezi ve 
Garbi Avrupanın sekiz milleti mu. 
rahhaslarının iştirak etmiıı olduğu 

kırkıncı beynelmilel tayyarecilik 
konferansı mesaisini hitama erdir
miştir. 

* Buenos • Aires, 21 - Dünya 
posta kongresi, kongrenin hususi 

Danzigdeki Polonyalı
lar tehlikede imiş 

bir halde bulunan Fransa, bu 
suretle, bugl.in bUyUk bir emni. 
yetle yeni yardımlara gl.ivenebi 
lecektir. 

Fransanın. kendisi glb! şe. 
ref ve emniyet hislerine baAlı 

dostları olnn Avrupa mllletıerl 

görmeksizin sahile oturdu ve ce• 
binden ekmekle peyniri çıkararak 
yemeğe koyuldu. 

Bu yemek, ona biraz can verdi· 
Ayağa kalkarak sahil boyunca a· 
ğır ağır yürümeğe başladı. Sisler 
arasından, sahile çarpan dalgala· 
rın beyaz köpüklerini farkedebilİ• 

(Ba§ tarafı 1 incide) 

içtimaınm 1942 senesin·::le beynel. Polonyalı müfettişler o zaman 
milel sergi münasebetiyle Romada Simonooorf'a hareket etmişler ve 
toplanmasına karar vermiştir. halk hücum ederek gümrük bina

------------------------_::_._ sını tahrip etmiştir. 
ğunu siiylemlştir. 

)Zf~~@;~~~~~~~~_. • Dantzigdeki Leh komiseri Ma. 
~ ' " ' -L. - . . . ·~- j rian Şodaki, vaka mahalline mua. 

anı OSMAN J BAN KASI > vini Perkovski ile iki memur gön. 
W' ._ -- TORK ANONiM ŞiRKETi i. dermiştir. 
~». T ES i S ' TAR l ':41~1863 ,,, · Ayan meclisi bunlara bir polis 

3~ Sr11rtiltı"; ~ Türki~ Cümhuriı:tti i/11 mün.,kiı mul..ı11,.ı"nım;l, memuru terfik etmek istememiş-
9Il: ,2292 Numatalı 10/611933 t.ırihli lanunf.t tJsdık edılmiJrır tir. Komiser muavini ile iki me. 

filf 
· f 24/611933 t;ırihlı 2435 Num.ır.ılı Re~mı Oıwe J mur otomobille Kalthof'a geldik. 
- -...,. ============ leri zaman beş kişi ~oföre taarruf 

~f Sermayesi: ~ ı t0.000.000 inciliz Lirası etmiştir. Şoför 'kendini mü:lafaa 

I
• i_!l_!!Jat ,akçesi: • 1 .250.000 fnglllıı Lirası etmek mecburiyetinde kaim ştır. 

=========== Memurlar mütecavizlerden birini 
(Türkivenin ba$1ıc:a Şehirlerindef öldürmü:lerdir. 

' PARIS. MARSILVA ve NIS.de ~.·f -- l LONDRA vc-MANÇESTER'dcı - - -- 1 Berlin, 
21 

(A.A.) - D. N. B. 
~~ MISIR. mcmıs. YUNANiSTAN. tRAN. lRAK. Fll!STIN :_ Danzigden bildiriyor: 
~l \.ıe MAVERA'/? EROON'de, Polonyalılar, Dantzig arazisin. 
illi' Merkez çe Şubeleri d~ bazı mıntakalarda Polonyalı 
~[ VUGOStAWA. RU'-\ANVA. VUNANISTAN. SURIVE. LOC~AN unsurların tehlikede bulunduğu 
()).· ve HATAV"da hakktrl:la radyo ile haberler n:ş-

~ Filyafleri ve bOtOn -Oünyada Acenta ve Muhabirleri vardır rctmektedir. . 
Dantzig polisi, bütün Dantzig •===================== 

Her n.c.vi Banka Muameleleri yapar 

Hesabı car. ve mevt'uaı hesapları kii,adı , 
Tıcari kredıler \'C vesaıklı kredıler ku~;ıdı 

Turkıve ve Ecncbı memleketler üzcrınc ke,idc sencd.ıı ıskonıoşıı 
Borsa emırlcrL 

Esham ve tahviJir, altın ve emin Qzcrınc avın• f 
Senedaı ıalısilaıı c~ s.ıire. 

En \'ÜkSck eniniveı şarrlarını haiz kira~ J 
KaYlar Servısı v.-:ırdır. ' 

' ...._ ' 

Piyasanın en müsait fartlari1'e ( l<umbaratı veya·- .,, 
kumbarası?) ta~nuf hesapları açılır. 

arazisir.cle tam bir sükunun hü. 
küm sürmekte olduğunu bildir. 
mektedir. 

Varşova, 21 (A.A.) - Pat A. 
jan!ının neşrdtiği bfr teblifde ez
cümle ıöyle deniliyor: 

Polonya maka'Tll:ırmın yaptık. 

lan tahkikat Kalthof tecavüz h§. 

disesinin tahrikçi mahiyeti üzerin. 
de hiç bir şüphe bırakmamaktadır. 
Bilhassa 9urası şayanı kayıtt•r ki, 

1 
Polonyalı umumi komiserin oto
mobiline hUcum cl:lenler, hadise 

mahalline, doğru.dan doğruya ile rabıtaları, gittik<:e daha s1. 
Rayh arazisi dahilinde kain Pari. lu ve daha kuvvetli bir hale 
emburg mevkiinden gelmişlerdir. gelmiştir. 

Be\lin, 21 (A.A.) _ D. N. B. Fransnnın, dalmt sulh a7.ml 
Ajansının Dantzigden alarak bu sars1lm1ş değildir. Fransa. hiç. 
akşam neşrettiği bir telgrafa gö. ı bir milleti çemlıcr altına almak 

re, Kalthof hadisesi, Werder . 
Grosses mmtakasm:la şid.:letli in-

fial uyandırmıştır. Halk, birçok 
mahallerde, ezcümle Pielko'da bir 
çok tezahürler tertip etmiştir. 

istemiyor. Fransa. hiçbir mille. 
te dllşman dc[:"ildir. Fransa, her 
kesle, her turlU gizli niyetler. 
den Ari işbirliği arzusundadır. 

]i"ransa, btitiln Avrupa mese -
lı-lerinln sulh içinde halledile. 
bileceğine kanidir. Fakat Fran. 
snnın katiyen arzu etmediği b\r 

Danzige girmeleri men 
edilen gazeteler 

şey varsa, o da bUtün mlllet
tıus. !erde gittikçe daha fazla ola. Danzig. ~1 (A . .A.) -

trovany Kuryer, Codzlenny ve rnk yarın için endişeler doğu. 

Kurjer Baltyekl ismindeki Leh rıın cebir ve kuvvet dnrbeleri

gazetelerinin beş ay müddetle nln durma.dan biriblrini takir 
ve Gazeta Gdanslcanm ll~ ay etmesidir. 

ml.ic1detle Dnnzigc glrmelerl Kabul etmlyet'eğimiz hir5ıcy 
mcncdllınlşt!r. ,·nı·sa, o da tecnvilz ve <'Chlr YC' 

lşlddctin nda1et ve aklıselim U. 

Hıtler - i{ont Ciano 7.erlne zaferidir. 
B. Bonnet. niha ·et Fransa. 

(BU§ tarafı 1 üdde) nm ''e. Fransız impnrntorluğu -
nuu huclutlnrından hnhs~dcrck. 

İtalyan Ye Alman orduları. bunların katlyen dcl'l-işmez ma. 
meYcutlan ve teknikleri dolayı hiyetini bir kere dnha tebarüz 
sile, ayni fikri taşıyan ve sıkı 1 ettirerek sözlerine nihayet 
bir temas halinde çalışan gene. I vermiştir. 
rallerln kumanda!t altında bu- =============== 
lunmalnrı itibarile dUnyanın 1 Bcrlin mihverinin son cıvata. 
en bUyUlc kuvYctldlr. 5101 yerleştirecektir. 

Lokal an Zelgcr, diyor ki: Berliner Boersen Zeıtung. 

Pazartesi ı.ttlfnkı, A,·rupnda demokrasileri İtalyan - Alman 
toplanmış hnrp teh1llce1erlne zırhına hücum etmek lstlyen a. 
karşı bir barikat olan Roma • rılnra benzetiyor./ 

yordu. 
Hapishanenin nerede olduğuntl 

kestiremiyordu. Ona do~ru mıı, 
yoksa ondan uzağa doğru mu git· 
tiğini bilmiyordu. 

Bu esnada ayağı katı bir şeye 
çarptı. Bu bir kayıl:t 1 

Geniş ve eski bir kayık. 
Arnold bu tesadüften yüreği· 

nin hopladığını hissetti. Kara içe
risine doğru gitmektense, dışarı· 

sına, açık denizlere doğru yollan· 
mağı daha iyi buluyordu. 

Etrafta kimsecikler yoktu. 

Kayığı denize doğru itti. Ken .. 
disi yarı beline kadar sulara gi· 
rinceyedek itti. Sonra içeriıioe 
atladı. Kayıkta bir çift de kürek 
vardı. Bu küreklere, bütün kuV· 
vetiyle asılarak dcn:::e doğru açıl 
mağa başladı. 

On dakika böyle hiç durmadan 
kürek çe1'ti. 

Sonra durdu. Ustiinde, kendisi
ni bir yün çarşaf gibi saran sis· 
ten başka hi~ b:r ~ey yoktu. Ve 
kayığın kaburgası etrafından. su· 
lar.n hafif hafif yalayı:ını duyu· 
ran sesler geliyordu. 

Arnold bu sessiz vahşet içinde 
delice güldü, güldü ... 

Kayık §imdi kendi kendine gi· 
diyordu. Belki clc bir cereyarı• 
kapılmıştı. Arnold aldırmıyordu. 

Kayığın içinde eski bir taV'• 
vardı. Ve bir yığın olta ipleri·· 
Arnold bu olta yığınının üzerine 
uzandı ve uykuya daldı. 

(Devamı ı·ar) 
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- . ._._.. Karışık tal~ımlar liki A.nadoluda Spo 

'J 
... """fl*"..t !\ı 

(Baş tarafı 7 ncıde) 

Oyuna Topkapı, Anadolu karı. 
şığı 10 kişi ile başladı. Bunun ne. 
ticcsi olarak ta derhal rakibinin 
hakimiyeti al Lma girdi. Henüz 3 
dakika geçmemişti ki Beykoz, 
Kurtlu5 muhteliti Tanaşın ayağL 
le ve fakat kalecinin h:ı tasından 

ilk golü kazandı. 

Hüsamcttin.in bir kıdtarışı 

Topkapılılar buna 14 üncü da. 
kikada !stavrinin Bahsi bir gay. 
retile mukabelede bulunup 1-1 
beraberliği temin etlilerse de, 
dört dakika sonra Beykozlular 
Turanın ayağile ikinci gollerini 
çıkararak 2-1 yine üstün vazL 
yete geçtiler. 
Beykozluların hakimiyeti devam G. Saray F. Bahçe 

bu vuruşla top Salahatlinin önü. etmekte .. Tanaş ve Şahap birer 
ne düştü, Salahattin de kolay bir gol fırsatı kaçırdılar. 

~ikı·k ( Baştarafı 7 incide) 
~ı~~ le Fenerliler çok geç kal-
ı ""ıtıa ~ C!'di. ragmcn isabet etmiş • 

l ~ite!( .. 
:~·hıer" ırn ıkıci devre rüzgar a. 
~n ... · ıne olmalarına rağmen -
~' " 1Ye · b "ll~r. nıs etle - daha hakim-

p en · ·k· · lO erın ı ıncı golü 
~r.len llııcu dakikada Fikret ge. 
Sı:ın~a ~drğı topu biraz sürdükten 
laladı alebe müvazi şekilde or. 
laka' Osrnan bermutat yumruk
llıııta~-ılarnak istedi ve yine ber. 
fir bir 1~ka geçti. Naci yetişti ha. 

\>ine' uruş!a topu içeri attı. 
Caıata berabere vaziyete düşen 
te~il saraylılar tekrar harekete 
~lll b·er Ve 12 nci dakikada Bedii. 
· ır 
'~de 0rtasmı Mehmet Reşat 18 
~alt elle. durdurdu. hakem bu 
tliltik 1Yl çızgi üstüne çıkararak 
~a. So e tahvil etli. Bir iki daki. 
tııe ~ra. Esadın sert bir hamle. 
§~1d_:nıı kale önünde yere dü. 
lıaketn u .. bu bariz penaltıyı da 
C ıhrnaı etti. 

alata .. ·· ·· sarayın uçuncu 

vuruşla kalenin köşesinden takı. Fakat, kaçırılan bu fırsatların 
mmın ·dördüncü golünü attı. akabmda 25 inci dakikada Şa • 

Bund k
. iidd tt hap, 26 ncı dakikada da Polige 

an sonra ı m e e sa.. . . · 
rı kırmızı! 1 ""daf k'l nıdis bırer gol daha atarak va-

ı ar mu aaya çe ı e. . t" 4 1 kr k 
rek rakiplerine saJl fırsatı ver . zıye 1 

- şe ıne so tular. Bu 
mediklerinden müsabaka 4-3 golde de hatası olan kaleciyi ta. 
Galata.sarayın galibiyetile niha _ kım. kaptanı, sol açlğa çıkardı. 
yetlendi Yerme, kaleye !st.avri geçirildi. 

· Bu ara, izin.siz dışarı çıkmış o. 
Nasıl oynadılar lan Maruliyi hakem oyıma ka • 

Galatasaray takımında; os. b?l etmeyince, Topkapılılar 9 ki. 
man yediği gollerden mesuldür. şı kaldı~ar. 36 ncı dakikada Ta . 

.. .. . naJ beşınciyi, 44 üncü dakikada 
Mudafaad~ _Adnan mukemmeldı, da altıncı atarak gol adedini ilk 
haf hattı ıyı oynıyamadı. Muha. devrede lt k d · ı d Bed.. , a ıya çı ar ı. 
cım er en ıı ve Serafim ku - İkin · d 9 k' · ·ı · cı evreye ·ışı ı e gıren 
s~rsuzdu. Kaptan_. Sala~attin b~- Topkapıhlar, 20 nci dakikada Şa_ 
tun takımı çok guzel ıdare ettı. habın ayağile yedinci, 22 nci da
Atak oyunu yüzünden takımının kikada Tanaşın ayağilc 8 inci, 27 
galebesine amil olan Cemilin ken, nci dakidada Şahabın ayağile 9 
disine yapılan favullere mukabele uncu, 30 uncu dakikada Turanın 
etmeyişi şayam takdirdir. ayağue onuncu, 36 ncı dakikada 

Fenerbahçe ekipi bilhassa ilk Temasın ayağile 11 inci golü yL 
kıs1mda çok fena kurulmuştu. L yerek 1,1-1 mağlfip oldular. 

kinci devredeki değişiklik takı - ı· k. • ·· b k 
b .. ··k b' f kl v"' . ıncı musa a a mm uyu ır ar a maglltbıyet 

ten kurtulmasına sebep oldu. 
g olü 

dakikada 
Müdafaada Yaşar, Muzaffer. 

- bi. muhacimlerden de Naci ve Bası i 

İkinci karşılaşmayı :J\"asımpa • 
şa, Galataspor karışığı ile İstan. 
'mlspor, Beyoğluspor karışığı 

yaptı. 

Takımlar : 

Kasımpaşa, Gala.taspor: ls1ıak 
- Ihsan, Ril.Stil - Muza/ fer, Ca. 
fer, Halit - Dinçer, Dimitro, Ni. 
nos, 1brahim, Y orgos. 

lstaııbıüspor, Beyoğlu.spor: 
Çaf atinos - Hir~to, Civelek -
Çiçoviç, Jcdon, Etyen - Talca, 
Banıbiııo, Mcsinczi, Leon, Vasil _ 
yadi. 

Hakem: Ahmet Adem (Kasım. 
paşa). 

Oyun baştan sonra kadar mü
tevazin ve çok samimi bir hava 
içinde oynandı. Fakat daha tec. 

l\~ Calcttasaray1ı1ar, Fener kalesi öni<ndc rübeli olan ve mütecanis oynıyan 

(ı[ıl.ıt evvelki vaziyetin aynı çok fena idiler. Reşat, Rebii ve tstanbulspor, Beyoğluspor muh • 
~~1- Yine Cemili bu defa da bermutat Fikret iyi oynadı. teliti fırsatları iyi kullanarak 
~a Yere yuvarladı. Hakem bu * * * 4- 0 oyundan galip çıktı. Goller 
bıı ce ı>enaıtıyı verdi, Buduri de şöyle oldu: 
~İatllı.za .. "~ruşundan sarı kırmızr_ Yine Beden Terbiyesi müdür - Birinci haftaym : Oyunun 22 

..., uçuncü golünü çıkardı. lüğüııün son talimatnamesi mu- ııci dakikasında Bambinodan Ta-
_. erı cibince maçtan sonra da takım • lea'ya geçen top, sıkr bir şütıe 

erin beraberlik lar halkı selamlamak için sahada Kasrmpaşa ağlarına takıldı. 37 
golü toplaştılar. Bu yeni merasimi ku- nci dakikada Vasilyadisin sıkı 

~ta~!. · b. K ~a.lt~ Ubıyetten kurtulmak için sursuz ifa et.tiler. Fakat içeri gi. ır şütünü asımpaşa kalecisi 
llahh li'enerliler en kuvvetli ce- rerken tribünlerden athyan bazı bloke edemedi. Ancak elile karşı. 

Q,rı ol "hasta,, larm hücumuna maruz ladı. Topu kapan Talea ikinci e-o. 
~llıtııa an sol taraflarile hü • ~ 

İki profcsycnel güreşçi 
r rrc .. ~yor Ankara Eskişehir atleti~ı 

Haber aldığımıza göre, birkacs •• b 
;üne kadar şehrimize biri Habeş. m ll S Q Q k Q / Q r l 
· liğeri Polonyalı iki profesyönel Eskişehir, 21 (A .. . .A.) - l~ -;ençlık _Ye sıwr lıarcl<"tluı·ı· S"" 
gureşçı gelecektir. Bunlardan Ha- " ..,,, mayıs spor ve gençlik bayramı retti. 
beş güreşçinin adı Kakscm Taka. münascl>etile beden terbiyesi 
rı, Polonyalının adı da Frans Gcs. genel direktörlüğü Eskişehirde D.ı sabah, otohiislC'rlc Krrl{. 
tvinski'dir. 19. 2 O mayısta lıir m iisa baka la•·ellndcn gelC'n orta olrn ı fut 

Habeş ll5, diğeri 98 kilodur. yapmak lizere Ankara atletle. ı,ı:ıı takımı Edirne orta olrnl ta 
Burada ve Bursa, İzmirde güreşe- r~~den ~U~eşekkil bir takım J krmilc lstanbuldan J?;l'lcn sanat 
ceklertJir. gondernııştır. lar okulu takımı Edirne snnat. 

Eskişehir atlctlerile yapılan !ar mektebi takrmile kar-;ılaı;:. 

Motosiklet yarışı 
nı tisabaka larm teknik ncticele. tr >e çok heyecanlı geçen maç 
ri aşağıdadır: 

Bisiklet Federasyonu tarafından 100 metre birincisi Eskişehl. 
memleketimizde ilk defa olarak den Nihat ıı , ikinci Eskişehir. 
tertip edilen motosiklet yarışı dün elen Sami 11,4. iiçilncU Ankara. 

lar 1 - O ve 2 - O Edirne ortn 

okulu ve Edirne sanat okulu 
lehine neticelcncli. 

sabah Çorlu ile İstanbul arasında dan Ilahadir 12. Maçlarda Uç binden !azla 

yapılmıştır. 400 metre birinci Ankaradan s2yirci hazır huluııdu. Her iki 

90 kilometrelik koşu sahasını Raşit 1.55.1, ikinci 'Nihat Eski. misafir takım da mekteplerde 
- müsabakaya giren dört spor- şehir. konaklamıştır. 

'.Udan - Visem 54 dakikada birin- 500 metre birinci Eskişehir. 
i, Süleyman 59,17 dakikada ikin. den Sırrı 4.30.5, ikinci Ankara 

c:, Arman da üçüncü olarak bitir_ dan tsmail 4.66. 

Bugün de, tstanbula 

olan Ankara atletleri 

gelmiş 

beklent. 

rliler, 5000 metre birinci Eskişehir ror. Edirne atl.ctlerile kar:;-ıla. 
~-.(':ı !dardır. 

den Behzat 15.53,5. ikinci An. 
karadan Halil 16.20,5 

Uzun atlama birinci Ankara. Yugoslav takımı 
(Baş tarafı 7 ncide) dan İbrahim 6,63. ikinci Muzaf 

fer Ankara. 
lar aleyhine bir penaltı oldu 
Vla.stardi bu Yaziyctteıı istifa- Gilllc atma: birinci Esklşe. 
de edemedi. hirde~ Ahmet 11.90, ikinci Bn. 

İlk devre böylece o _ 1 mi. hadır 11.~5. 
safirler lehine biterken :Mikrop Yüksel{ atlama: birinci Es. 
Yugoslav kaleciye sert bir şarj kh;ehirden Muzaffer 1,5, ikinci 
yaptı kaleci bir mUddet için Ank:ıradan İbrahim 1,54. 
sakatlandr, fakat dlln akşamki Dislc biıinci Eskişchtrden 

gazetelerden birinin :razdığı Muzaffer 25.61, ikinci Ankara. 
gibi bu maçta da oyuncular bir dan Bahadir 23,71. 
birine girecek şekle dökülmüş Balkan bayra]{ yarışı: birin. 
olmadı. ci Ankara 3.2, Eskişehir ildn. 

Antalya lspar-tayı 
yendi 

Isparta, 20 (Hususi) - Dün 
19 Mayıs Gençlik ve Spor hayra. 

mında Antalya muhteliti ile İs
parta muhteliti arasında futbol 

müsabakasr yapılmıştır. fsparta 
muhtelitinde Melih santrafor oy-

namıştır. Oyun sert olarak başla. 

mış ve sonuna kadar sert devam 
etmiştir. 

ilk dakikalarda Melih Antalya 
kalecisiyle çarpışma neticesinde 

bayılarak dışarı çıkmıştır. Bu fır. 
İkinci kısımda Şişll takımı el 3,45,2, 10. . sattan istıfade el:len Antalyalılar 

merkez muavinliğe Pançe!l ve Mania : birinci Ankaradan 
R 

· ·k· · E k. h" d l\K ilk gollerini atmışlardır. Melih bu 
sağaçığa da Agobu geçirmişti. aşıt, ı ·ıncı s ışc ır en .ı..u . 
ÜçUncU dakikada misafir takım ZRfrer. Takım itibarile Esklşe . golden sonra kendi ısrariyle tek-
mın mlidafii sakatlandı saha. ıı;r bil'inc!dir. rar oyuna girmiş ve iki tane de 
dan çekildi yerine merkez mu- gol atmışttr. Antalyalılar da il.' 
cım gecu. 1 6 mcı d akiknô akı Kayseri - Samsun goı daha yaparak 3 - z galip gc:_ 
bir Şişli hucumunda Yccllııst\'O Samsun, 21 (A.A.) - Kayse. m.işlerdir. 
mtidafaası karıştı bu sırada· ri SUmersporla Samsun ldman Antalyalılar senelerdenberi ilk 
Vuçkoviç yanlış bir vuruşla to yurdu maçı Samsunun galibi. defa ispartalılarr yenmeğe muvaf-
ım kendi kalesine soktn. Bu yeti ile neticelenmiştir. fak olmuşlandır. Revanş ma~ı ya-

suretle takımlar 1 - 1 bcrabc. lf:: kında yaptlacaktır. 
re oldular. <§! D r nede İspartalılar Melihtcn az bir za. 

Devre sonlarına doğ'ru Şişli Edirne, 21 (A.A.) - Edirne man zarfında çok istifade etmiş. 
takımının yorulduğu açılcça lıugUn çok canlı Ye heyecanlı terdir. 
görlilUyordu. Buna mukabil mi --- - ------------------·--...... --

safirler ağır basıyorlardı ni -
tekim 38 inci dakikada müda. 
filcrin ıskasından Yugoslav mer 
kez muhacim ikinci, 41 inci 
dakilrn.da ayni oyuncu Uçlincli, 
son dakikada yine Vuçkoviç 
c1ördl\ncü gollerini attı. 

Ayni takımlar salı günU bu 

maçın 

dır . 

revanşını yapacaklar-

I~X. E R. 

Denizbank Koope
ratifinin zararı ~ikr rına devam etmokte iken kaldılar. Bu sırada galip takım lü d<: a~t.r. 

et t oyuncularından Yusuf ve Sala • !kıncı ha~taym: : 4 üncü dakL 
~İt'di, B op~ birdenbire sağa ge. . kada Bambıno şahsı bir gayretle Denizbank kooperatiflerinin bu 
~en. el asrı yakaladı ve kendin- hattın yumruklandılar, bunlar • üçüncü, oyunun bitmesine bir da sene ı ı bin küsur lira zarar et. 
la aha 111.. 't . d dan Yusuf baygın bir halde yere k"k k 1 B b' k 1 - · lt ~eb·· usaı pozısyon a o • ı a a a am ıno a e hattına mesi üzerine yapılan heyetı umu. 
~alt ııye geçirdi, Rebiinin ka. yuvarlandı .• ~reket ~ersin _ki .po. kadar indirdiği topu geriye orta. miyc toplantısında azadan ha. 
lll'tı g~Viycye_ altığı şüt Osmı • ~ıs d~r~.al hadıse yerme yetıştı de ladı. Topu kapan Lcon (Cambaz) zıları hesabatın yegan yegan tas
l'ı buıcıç PlonJonu yüzünden ağla. ış. buyumeden ve yine müessif önünün açık olmasından istifade dik edilmesi için bir heyet seçil. 
(l U. bir vaka. tabaddüs etmeden me. ederek pek kolaylıkla 4 üncu go- mesini istemişlerdi. 

e.latasarayın dördüncü selenin önü alındı. Bu gibi vaka- lü yaptı. Oyun da bu suretle 4-0 Bu ayın 15 inde yapılması mu. 
larrn tekerrür etmemesi için "se. Kasımpaşanın mağlübiyetile bit. karrer olan toplantı hesabata ait 

llu golü Himlama,. talimatnamesinin tat _ ti. Maçları ancak 150 kadar bir raporların tamamlanmamış olma-

l't t()~taber!ik sarı kırmızılıla. bikinden sarfınazar edilmesi za • sçyirci kütlesi takip etti. sı yüzün!Jen ayın 26 sına bıra-
a~~a ar canlandırdı. Yusufun rureti vardır. F. Göğdihı kılmıştır. 
Çalış~~ j~Üzün?e.n haf hattında O. M. I<.. -=----- --------------------
?.el besı alahattınm sol tarafı gü 
~ekrar crncsile G:ı la ta.saraylılar 
ti·· tak· çuncu be ıp kaleyi sardılar. Ve 
~?nra d r~?e~~ikten dört dakika 

1Yet a <lorduncü ve kati gali 
~i· goller· · -
ıyle ol ını attılar. Bu sayı 

llasın1 Sc muştu. Budurinin ileri 
~e doğl'lır~firn yakaladı ve kale. 
~an beı· ınerken Yaşar tarafın 
la1te""·ıne sarılarak durduruldu. 

:-~ "•ın " . 
...::} C"1• • erdigvi favuı·· eeı~1 .. 1- ·"11.lı li.. u a gu. 

l.ıtn ltaıe· . usamettin - karşı ta. 
:ı C'lSİı\i 1 a it _ nskandrğı için o. 

J kinci küme liki 
Galatagençler Anadolu

hisarı yendi 
Dün Kaldıköy stadında Galata 

Gençler ile Anadoluhisarı klübü i
kinci küme liki ma~ında karşılaş

tılar. 

Mütevazin geçen bu oyunun ilk 
kısmı 1 - 1 beraberlikle bit ti. İ
kinci kısım.da daha düzgün oyna-

t.1-. t tu to r-.. an kendin ya Ytımruk salla - yan Galata Gençler takımı bir gol 
•lan Ziyad 1 menemedi ve yum 

1 
daha atarak maçı 2 - ı kazan. 

e tokata benziyen dılar, 
I 

Esat, Fenerin ilk goWnü böyle attı , 

Kitabevi 
Dün ve yann tercüme kulliyatı 

21 - 30 Küaplık üçüncü ıeri 

Numara 

21 Hükümdar millet 
22 Yeni ilmi zihniyet 
23 Mevcudu ~lmadı 
2 ı 01la lin ik tı!:adi işleri 

25 Cumhuriyet 

2G Tercümeni• r eli 
27 Değişişler 

28 Laokon 

K:ı..-ot 29 K:ıri~.~ buhranı 50 
125 80 1 30 Sl•u:;,o 

T!\ 

60 
50 

100 

30 
75] 

615 
Bu ıtl':rlnin fiatı 6.15 kuruştur. 

H~tni alanlara 'O 20 iskonto 

yapılır. Kalan 4,::2 kuru.~un 1.92 
kuru~J peşin alınarak ~ütcbakl

si ayda birer lira ödenmek üzere 
ile taksite bağlanır. 
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Vali ve Parti başkanımız Halit 
Aksoy, kurdeleyi kestiler; kala. 
balık ilerlcmeğc başladı. 

Evler gezildi. Her yll, çalışma
larından dolgun eserler veren Kö
mUriş şirketinin bu yeni muvaffa
kiyeti ta'kdirle karşılındt. Şirke. 
tin kıymetli genel direktörü, teb. 
rik edildi. Gezinti sonunda davet. 
li}er, hazırlanan zengin büfeyi çe
virdiler. 

Çankırıda fazla tuz istihsali için 

1 uz/ada y eni tesi-
Ge~ vakta kadar, süsltl masalar 

çevresinde, samim~ hasbihallcr lde
vam etti. Saat 19 da otomobiller 

sat vücude getirildi 
ve otobüsler, şirketin yaptığı ye
ni şose üzerinde dizilerek Zongut 
dağa doğru akmağa başladılar. 

Çankın, (Husuai) - Çankırı- batlanmtıtrr. Su. üç 1tilometrClik 
nın tabii servetlerinıden olan ka- çıesaf eden demix borularla getiril
yatuzu ve büyiı"k tuz galerisi, is.. mektedir. 

"KC>miiriş,, şirketi, yeni inşaa. 
hna 1935 yılında başlamııtır. ilk 
kısım olarak Kozlu merkez büro. 
su ile "İhsaniye,, ocağında 100 
yataklı 2 işçi pavyonu vücuda ge
tirilmiştir. Bu defa da, yeni ma
halle inşaatının ilk kısmı bitiril
miştir. 

Bu mahalledeki binalar (A. B. 
C. D . E. F) gibi muhtelif tipler 
üzerindedir. Bunlardan ilk 4 tip, 
mühendislere ve memurlara ve 
diğer tip işçi ailelerine tahsis e. 
dilmiştir. 

tihsalatı, çahşma sisteminin ipti. 
dailiğinden sonra Tuzlada inkişa
fa doğru yeni adımlar atılmı~ bu. 
lunuyor. 

Asırlardanberi bakımsız bir hal
de bırakılan bu tabii servet artık 
ehemmiyetle takip edilmeğc baş

lanmıştır. tık iş olarak burada bir 
kaç tane idare binasının yapılma. 
ama başlanmıştır. Ayru zaınama 
tuzlanın en büyük ihtiyacı ola:ı 
içme suyu meselesi halledilmiş ve 
memlchaya kısa bir menbadan te. 
miz içme suyu getirme tesisatına 

Bornova ziraat 
mektebi tale besi 
Onbeş günde beş v i layette 

f agdalı t etkikler yaptı 
1ZMiR. ( HUSUSi ) - Bor.! gihlan, halı için yün iplik hazır· 

nova Ziraat Mektebi son sı- lıyan fabrikayı görmüş, çok fay. 
nıf talebesinden (35) gencin on dalı tetkikler yaparak Eskişchirc 
beş glindenberi muhtelif vilayet. gitmişler, orada da kuru ziraat is
lcrimizde devam eden tetkik seya- tasyonunu, tohum ıslah istasyonu
hatleri sona ermiş, gençler şehri- nu, şeker fabrikasını, pancar is. 
mize ıdönmüşlerdir. tasyonunu, Çifteler harasını ve 

Başlarında mektep müdürü Bay çiftliklerini, eğitmen kursunu, fi. 
Avni Tunaboylu olduğu halde ta.. danlıklan ve tayyare fabrikasını 

lebeler buradan Erbeyliye gitmi~. gezerek etüdlerini tamamlamışlar
orada tarım satış kooperatifleri dır. 

Haber aldığımıza göre bu çok 
faydalı tetkik seyahatinde talebe. 
lcr, her yerde gezdikleri müesse
se ve istasyonlarda müdür ve me
murlarla halktan çok kolaylıklar 
görmüşler ve bundan pek memnun 
kalmışlardır. 

birliğinin tesisatını, incir istasyo. 
nunu gez.dikten sonra Aydına ge
çerek incir bahçelerinde tetkikler 
yapmış, Nazilliye gitmiş, pamuk 
tohumu iiretme çiftliğini, basma 
kombinasını, Sultanhisarda porta. 
kal bahçelerini gezerek tetkikler 
yaptıktan ve Buı:ıdurda bir gün 
kaldıktan sonra Antalyaya gitmiş- Bornova ziraat mektebinde 25 
terdir. mayısta imtihanlara başlanacak, 

Antalyıula Narinciye ve sıcak 10 Haziranda nihayet verilecektir. 

iklim nebatlan istasyonu ile bö- İmtihanlardan sonra son smıf ta. 
cekçilik mektebini, fidanlıkları, ]ebesi, geçen sene olduğu gibi ha. • 
pirinç zeriyatını tetkikten sonra sat ve harman işlerinde staj gör-
lspartaya geçerek gül bahçelerini mek için 20 gün müddetle Kara. 
ve gut yağı fabrikasını gezen ta. cabey harasına gidecek ve orada 
lebeler bilhassa halı imalatını, tez • .salışacaklardır. 

Çankırı kayatuzu gcni}liği ve 
zeaginnği itibariyle kilometreler. 
ce araziyi kaplama'ktadır. Tuzlada 

bütün yıl normal olarak 18 amele 
çalışmaktadır. Bu suretle 3.5 mil
yon kilo tuz çıkarılmaktadır. 

Bu mikt.ar Çankırı ve havali&i 
ve kom§U vilayetlerde sarfcldiI
mektedir. Tuz henüz baJhca küL 
liyetli bir ihraç maddesi haline 
gelmemiştir. 

Tu.ı galerisine 160 metre uzun. 
tuğunda bir tünelle girilir ve tuz
lar da merkeplere yUklcnerck bu 

tünelden dışarı ambarlara taşınır. 
dr. Bu defa bu tünel içerisine bir 

dekovil hat yapılacak ve bir mo
töı· kuvvetiyle turlar dışarıya nak
ledilecektir. 

Bu turlanın çah}ma sisteminin 
inkip.fına doğru yeni bir adım 
teşkil edecektir. İleride içerdeki 

tuz kayalarını parçalamak için 
"la· gam,, atma usulü kaldırılacak 
ve bu iş makinelere yaptırılacak. 
tır. 

Henüz tuzlayı Çankınya bağlı. 
yan 15 kilometrelik yol çok bo-1 

zuktur. Tuzlar bu yoldan merkep. 
terle Çankın piyasasına getiril

mekteılir. Geçen yıl vilayet yeni 
bir yol açniak ve yapmak üzere 

ilk çalışmalarına başlamışsa l:ia bu 
i§ yarıda bırakılmıştır. 

Çankırı iktısadiyatında iyi bir 
rol oynıyabilecek olan bu tuz ih-

racatını !iOğaltabilmek için düz. 
ğün bir yola ve sistemli bir çalış. 
maya ihtiyaç vardır. 

Civar kasabalarla tele· 
fon görüımeleri 

lzmir (Husuıi)-lzmir _ ödemiş -
Tire - Bayındır arasında otomatik 

telefon görli§meleri başlamıştır. 

Muhavere 3 ldakika için 7 5 kuruı

tur. Şimdi Aydın ve Nazilli tcsi. 
satına devam edilmektedir. 

Mercanda Yavaşça şahin mahallesin-
de Uzunçar§ı sokak No.007 /222 dükkan 

., " ... " " 2/210 .. 
,, .. ,, ,, 165/ 238 .. 
Kabataş ta Karakol sokağında ı 91 

numaralı Su hazine yeri. 
Samatyada Tramvay caddesi soka. 

ğmda 305 No. arsa. l 

Köprünün U'Skildar 
23/66 No. dükkan. • 

is'felesinde 

Y cnibahçede Sulukule caddesi soka
ğında 81 No. bostan. 

Fatihte Kirmasti mahallesinde Ha
fızpaşa sokağında 4 No. dükkan. 

Eyüptc Gümüşsuyu sokağmda met. 
rtik mezarlık anası 

Balatta Karabaş mahallesinde Hisar 
caddesi sokak N. 69 Kale burcu (Kireç 
ocağı). 

Hasköyde Hasköy caddesi sokağın. 
da 171/173 N. dükkan 

Unkapanında Hacı Yakup mahalle
sinde Elvanzade sokak N. 24 müfrez 6 
odalı ev. 

Yenibahçede Mimarsinan sokağında 
63/65/67 No. bostan. 

Fatihte Hafızpaşa caddesi sokağın. 
da 6/ 8 No. arsa ve dükkfın. 

Köprünün tlsküdar iskelesinde 21/ 
62 No. dükkan. · 

Topkapıda Arpaemini mahallesinde 
Top1capı caddesi sokağında 95/ 115 N. ev 

Cibalidc Fener caddesi sokağında 

2 N. Kulei zemin 
Cibalide Haraççı Karamehmct ma

hallesinde Uskübi sokak N. 2 
Eyüpte Tabakhane sokağında 9/ 1 N. 

yol artr~ı 25/41 Met. murabbaı aua. 

48,00 3,60 

618,00 46,35 

72,00 5,40 

72,00 5,40 
72.00 5,40 
84 ,00 6,30 

200,00 15,00 

36,00 2,70 
_, 

480,00 36,00 

48,00 3,60 

85,00 6,38 

12,00 0,90 

228,00 17,10 

18,00 1,35 

144,00 10,80 

225,00 16,88 

120,00 9,00 

480,00 36,00 

108,0G 8,10 

50,00 3\15 

84,00 6,30 

40,00 3,00 

Yukarda semti, senelik muhammen kiralan yazılı olan mahal
ler teslim tarihinden itibaren birer sene müddetle kiraya verilmek 
üzere ayrı ayn açık artırmaya konulmuştur. Şartnameleri Levazım 
Müdürlüğünde görülebilir. istekliler hizalarında gösterilen ilk te. 
minat makbuz veya mektubile beraber 29/ 5/ 939 Pazartesi günü 
saat 14 buçukta Daimi Encümende bulunmalıdırlar. (B) (3289) 

~ \' . 
Muhammen bedeli 4000 lira olan Tepcbaşı bahçesindeki Gar

denbar bin.a.smm ankazı satılmak li7.ere açık artırmaya konulmuş
tur. Şartnamesi levazım müdürlüğünde görülebilir. fstekliler 
2490 sayılı kanunda yazılı vesika ve 300 liralık ilk teminat mak
buz veya mektubile birlikte 25-5-939 perşembe günü saat 14,30da 
Daimi EncUmende bulunmalıdırlar. (B.) (3246) 

"' . ~ 
Beher metre murabbaına 6 lira bedel tahmin edilen Aksaray 

yangın yerinde 55 inci adada 1469 ve 1465 harita numaralı arsa
lar sırasında 2 metre yüzlü 6 metre murabbaı sahalı arsa satılmak 
üwrc açık artırmaya konulmuştur. Şartnamesi Levazım Müdiirlü
ğlinde görülebilir. İstekliler 2 lira 70 kunı~luk ilk teminat mak
buz veya mektubite beraber 30-5·939 salı günü saat 14 buçukta 
Daimi EncUmende bulunmalıdırlar. (B) (3373) 

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

deti Mayıs 939 sonuna kadar uzatılmıştır. (3399) (1832) 

'*' * * 
Milli şefimiz lsmct lno 

tanbul üniversitesine 
meden önce, Dolmnbahç 
sınıf halkla. hnsbihal cttil 
ların yurt için istek Ye 
rini tesbit buyurdular. 

6 mart 939 da. Unive 
tahlili bir çırpıda çıkanla 
dar kolay olmıyan ince 
ra bürülü laymettar nutu 
da: 

"Talebenin idealist olnıtl 
tanın istikbali için büyük 
dir. Bizim ideallerimiz va. 
millet hizmetinde toplanıtı 

Buyurdular. 
Bu yüksek fikir probl 

ilk düğümünü, yine biz.za 
şefimiz İsmet İnönü üniV 
den a}Tılır ayrılmaz ''kÖ)' 
larına dü§mekle çözüp att 

Türk gençliğine bu su 
mukaddes idealin, bu yo 
olduğunu göstermiş olm 
mı? 

* * * 
Yukandanberi gi.inlük t 

nın, hususiyetini kısaca a.ı 

ğım, sulh ve sükun içindi 
1i şefimizin yüksek direk 
altında çoluk çocuğile. gE 
ihtiyarile, evini barkını 

maddi ve manevi kültilrÜl 
celtmcğe çalışan Türk, ınil 
ri ,.e köylüsü .. onun ''harp 
masette de biatn. layık .. 
ğunu, cihan tarihi söyler. 

A. Baka GöA 
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F ransada Napolyonun 

General 
yerine geçen adam 

O AMELiN 
• 

Tı ~ O lekette tayyare kazaları Fransa: milli .müdafaa teşkila. 

l k 
olduğunu gazetelerde okuyoruz. dtını. takvhıye etktıktentlso~ ka.:8-' 

as T ·1·k b d"" d"" .... b" enız ve ava uvve erının muş.. 

U Va l ayyarecı ı :ış on urucu ır • . . . . 
hızla ilerlediği ve kazalar çok a- tere~ ıdaresini. bir te~ kı~ının 

V AZl\N: 
zaldığı halde, kazaların vuku bul. femrı afl~ına verdı.GBu m~li ~Uda-
d v ·· ül""'-•or Öyl k 1 k. aa §e ı, general amelındır. ugu gor u., • e aza ar ı .. 

Reşat Ekrem 1 
b ·za· tayyar tö Bu suretle, Napolyondan son. se epsı ır, e ve mo r . 

t ·ı sagvlam ,. ~--~- ra ılk defa olarak, Fransanın 
amamı e e mun~ı . . 
çalışmaktadır. Buna rağmen, bil. bk~ra, denız ve fha"Vk'a 1_kuvvetlerı h mektepl -1 ır tek adamın ev a ade başku. Ocakı 

arının kanlı bir şehir 
•rebeslyle kaldırılmasına 
dUnı eden yıllarda, Yeni· 

erın serkeşlik ve yolsuzluk-

l
t en son mertebeye çıkar
rınr b • Yenfı;eri kışlalarının 

, ~aşerat yatağı halini ~ldığı
k enıcerı zorlralarının ortalı 
&.sı11 kavurduklarını, lstan· 

inal, can ırz ve namus 
~Yetının kaiktığmı bu sU· 
tt l'da Yazdığım tarih sohbet

ltasrnda nakletmiştim. 
llu 
tıı:un, lilcrl 1226 Yekayil a· 
b an tene aynı mevzua alt 
a.şka sahne nakledeceğim: 

lenı 
ı, ~ernerlıt koyunları Yedi-

Sahflhancslnde kestllrdl. 
etler oradan kasap beygir· 
l'!e YUklenlr, Etmeydanına 

it lerek yenlı;crl aşçılarına 
lxı edtllrdt. 

llu ı 
bttı Şe memur olan yeniçeri 
ltrd~e de Seğirdim ustası de· 

lltr 
kuı CUn seğirdim ustası, Ye· 
~ eden beygirlere et yUkle· 
ııi aadnııarlyle beraber hay
arın etda Yanısıra koşa koşa Et-

!Una geIJyordu. 
lleıtı 
"aıı Inoğlu semtinde ihtiyar, 
ten 1 bir adam, nasıl ise et go· 
e~ haY\'anların önünden geç

htıetınde bulundu. 

::tırdını ustasının, kan bey-
leıı bdoldu. Ocağa nimet g6tU
te~ııı lt\'anıarın önünden hiç 

...... ~ b:ı.fydl? 
cag.ın uğurunu kestin! 

l:ıı1e bi 
'tıı11 care ihtiyarın Uzerlne 
ere ı. Ilır fkl sllle ve yumrukta 

lla.ııı l'ıktı. Hırsını bununla da 
'la.ra~dı. Adamı aya~:..:.ın altına 
e b teknıeıemeğe, çlğname -
bııdı!Şladr. İhtiyar, avazı ı;ıka . 

, 61 kadar: 
Atus1uman yok mu?! 

lıt3· b 
lte: ağrrıyordu. 

lıırıth 1moğ1u camltni yaptıran 
>ııı 'ıı Ur Sadrazam Hekimoğlu 
>ı11 !{aşanın torunu Sadullah be
~ıı.11 ~nağı da o semtte idi. Sa· 
ltb a beyin imamı ile Hacı Sn· 

• ııt1~1ndaki çuhadarı Ye Hekim 
4~la eaıntinin imamı seğirdim 

...... s~nı tuttular: 
lılış u adam bilmezlik ile geç· 

.. Artık Yeter, va~geçlnlz! 
biye 

~at rica etmek istediler. Fa· 
11ıı 0:

1
sta ile nclnmları, bu sefer 

laıı11 ara kurur savurmağa. baş-
ar. 

lına 
1111.r d ın efendiyle Salih Çuha· 
.\rad a tabammuı edemediler. 
Va~ ka,·ga Ye d6vUş başladı. 

~l lt anu,·isln tabiriyle "gQya 
•Yanı t ~~re d e kopmuş ve yıldızlnr 

~il.da Uşrnuş idi", hemen altmış 
toıııar <>cak sekbanları, ustalar 

~ ltrıaxntıarak sekbanbaşıya varıp 
• l,ttYC\t efendilerle Çuhadarı şi· 

ZGtfl ;ttile>r, ) Uzleştirllmek ti· 
lrlarn~ akapıeına <'clp C'dilC'r 

' ı. arını tstedllC'r. Sekban., 

~ 'n hu8 unınr Ulemadandır ' t: 
Us b ' 

llrı eli enim \·azifemden haric-
l"e 

A lııte.... Şlktlretl('rlnl dinlemek r. ... l:'tll 
-~ Rekb • 
~ l!lrırı ~·c anbaşı Osman ağa, esa-
{f: <lu,..trıa nıç"rl zorbalarının can 
~ tlr"''>ıı~:ltldl Bir fırsat ele gc· 
,r kr.ıdır · lerinin vUcutlarınr 

<\ısırıcı. lllıştı. Ycntcerller ken · 
, hu tatn nefr<'t c>dC'rlcrdi. Onun 

t"frı.d,. epJerını reddetmesi ye· vn at , 
l!llllh rtb lırnınk için gUzel bir 
fe11cıı~ 1 kuııanıla.bllf rdl. !mam 

rıe Quha"<Iarm tdam'"'-'e 

de halkın gözUnU korkutacak· t·~ısa. gençmda bu t• .. er1 •. vke amla. ma.ndanhğı altına verilmiş olu-
or er aras ur u aza ar . • . , 

lardı. vuku bulmaktadır. Havanın. sa _ yor. Onun ıçın general Gamelı~ e 
İstediklerinde lerar ettiler; k' berrak olduğu b. d bu noktadan Napolyonun yerme 

ın ve ır an a d" bT · 
Sekbanbaoıyı tehdit ettiler. muntazam çalışan bir motörlU geçen -~dam ıye ı ırız. 

d.. Bugun 65 yaşında olan Grl. 
- Sonunu say' dediler Şim tayyare yere U§erck parçalanı. F d h k . • · • ransa a me~ ur ve ço sevılen 

diye kadar beş yUz nefer yeni· yor. .. bir simadır. Askerlikteki bilyük 
cerl öldUrdUn. bunları da öl Bu vakalar tayyare mutchas - h . d - . d .. 
dUrmelfsln' ' . srsla.rmı derinden derine düşün - me aretı ve . e~en .. e onu bugun 

··• meğe sevketmiştir. Havalara hUk Frans<~nın. ~ıllı mudafaası başı., Cenera1 Camelin bir erlliıha rp haritaımı tetkik ediyor 
Yeni bir yenlcerl fitnesi cık. meden tayyareciler üzerinde fizL na ge~ırmıştı_;. 

mak Uzeer Jdl. Fakat Osman a· yolojik tetkikler yapılmıştır. Tay Parı~tc dogmuş olan_ Gustavc Şüphesiz. beraber idare edilecek sanm Almanya hududunda yaptı
ğa da Uc; masum adamı göz göre yarecilik terakki edince, dlinya. Ga~~lm daha ~.ocukl~~nda a.~- iki ordudan birinin blşmda ge· ğı bu muazzam tahkimat hakkın. 
idam edemezdi. Hemen BabıAli-,daki tayyarecilerin de çoğaldığı k~rlıge heves go~~rmı§tır. Ku- neral Gamelin gibi, lngiliz ordu- da şöyle demiştir: 
ye bir tezkere yazarak azlini rl- . maliımdur. Milletler arasında çukken .. en sevdıgı oyuncaklar sunu iyi bilen bir kumandanın bu. - Bunlar arkasına çekilip sak
ca etU. Şevval ayının on yedin· binlerce mütehassıs tayyareci ye. I tahta tufck ve kurşun atlar ve lunması her iki mem1eket Jçin de !anmamız için değil, arkamızı 

. . . B . . oyuncak toplarmış. Beı:ı. on arka. f d l ı caktır d el sunu Osman ağa azledlldf, tışmışır. u tayyarecılerın yar • . . .~ ay a ı o a · ayayrp çarpışmak için yapılmış 

KadıköyUne sUrgUn gönderildi. dımt•stil~kmeydana getirile~ ilmi is- :;:;;1:d~1;, a~::d~ehgn~~it~:~:: d d"Gekl n:ı-a~b:Gi:g~::ee k"filohzof" _d_uv_ar_ıar_dır_. _______ _ 
Yerine gelen adam sadrazam , ta ı ı metotları sayesınde, se. e ı erı gı ı, 1 r anı ar-

' yaptırırmış b" .. v· k t G t' d ı· K t kaymakamı ile şeyhislAm efen· bep yokken tayyare kazaları ne . ' • . ıye reısı 18 on or un a a- ırmızı şey an 
diden ruhsat aldı lkt imam ne için vuku buldugu~ na dair fayda. A~~sı Babası ondakı bu hevesı yük diplomatı Clemenceaudan 

· · kestırıyorlar ve k nd' · · k · · · · 
Çuhadar Hacı Salibi Ağ kapısı lI neticelere varılmı§tır. . .. . e ısını, ço sonra sıyaset ve askerlık tarıhın. tayyaresı· 

• a • küçuk bır yaşta Fransanın aske d "k l " · · i 1 ln ·ı· civarındaki TAbhane (SUieyma· Bu neticelere göre, mesela ha. • . • • . . . - e ap an ısının a an gı ız 
d . ' rı mektebı olan Saınt Cyr hsesme v· k t h kik te k" "t'b niye camii karşısındadır) de va a uçarken bazı tayyarecılerde ıs on u a a n ze a ı ı a 

boğdurttu. Cesetleri de <denize ant ve hiç beknemedik bir daki. yaGzdırıyl~rlar.k ri 
1
. • b" • d"k riyle çevik bir kumandandır. Fa· 

ka P 
"k ı ··k h ı tl · • uk ame ın as e ıseyı ıtır ı - kat kendisine "kaplan" lakabı, 

atıldı. sı o OJı a e erın v uu . . 
nazarı dikkati celbetmiştir. Tay. ten sonra erki.ıuharbıyeye geçı· daha ziyade, av, tayyare, Yl\t gi-

'Oç maııum adamın idamiyle tayyarecide bu türlil bir yor ve or~da Frans~nm meşhur bi sporlarla fazla meşgul olduğu 
bir facia halinde kapanan bu haletin zuhurunda tayyare ~ener~llerı Joffre ıle Fahden için verilmiştir. 

Düşerek 25 kitinin ölü
müne sebebiyet verdi 

Avrupada son gtinlerde bir· 
çok tayyare kazaları olmuştur. 
Bunlardan maada 'l\merikada 
da iki mUhlm tayyare kazası 

rnkuagelınlş Ye blrı;ok kimse· 
lerln ölümilne sebep olmuştur. 

vaka, yenlcerilerln 1stanbulda tehlike içine girmiş addolunmak- ers ıyor. Bu suretle, Fransanın "filozo. 
ne kadar korkunc bir kuv,·et ol- tadır. Şimdilik bu psikolojik te. 

1
. ~neradı. ~offrek:9ı: d~_Ganıke- fu" ile İngiltercnin "kaplan" ı 

duğunu pek aydın gösterir. A- zahürün neden ileri geldiği henilz ın 1 dken ısıne er ~nı .~ ıye u: bugün, beraber harekete ka. 
deta bir dUthlş haydut çetesi anla§ılamamıttır. Bazı mlitehas • ~a~I an~ yapıy~r.hi ~gun, u~u~ı rar veren iki ordunun başında 
hall~I alan yenlcerfler, bazan sıslar bunu yorgunluğa h:ımlet _ afr ? 

1 
ran:aıa:.h n e en. yuk bulunuyorlar. Gerek Fransa da 

blrlblrlerlne girerler, ve İstan- mektedir. zal\
1 
erı 0 arauh beı e. geGçmış 1~l~n gerek !ngilterede bu iki kuman. hlm tnyyarc kazalnrı olmuştur. 

. . • arne m are sı ame ının ~ bul sokaklarında, dUşman kar- Londradakı kralıyet tayyare • h 
1 

d v 
1
• 

1 
.. danm, iş birliği ettikleri zaman, 28 ağustos ı hı38 tarihinde Ko-

Cenubi Amerikanın şimal 

memleketlerinde do blrı;ok mU-

şısrnda göstermedikleri bir he· cilik şirketinin meydana getir . azır abıgı P and arAla gore yapı!- iki memleket için çok iyi netice Iomblyada Bogotada bir göste· 
d·-i 1918 d . mış ve u saye e manJar mag. 1 - k t A 1 i yecan, aşk ve şevkle blrlblrlerl· ıg ve en 1936 senesıne mb· tl . a .

1 1 
b' a ınacagı anaa ı var. s rnr riş uçuşu yapan tayyare düşe-

ni dotrarlardı. kadar vuku bulmuş bütün kaza- ıy: erıne mı 0 an ır bozgu. muharrirlerinin yazdığına göre, rek 63 klşlnln 61UmUne ve 83 
ların sebeplerine dayan.an bir an. na ugramışlardır. umumi harp esnasında, beraber kişinin yaralanmasına sebebi· 

Bu teşlt vakalardan blrl de ketten anlaaılmaktadır, ki l!ebebi Maraşal Foch'm sağ eli gibi o. harbeden memleketlerin "ı.."ında. 
" d l ., ı 1 G lf in kl U4iı yet vermişti .. 

122u e 0 muştu: anlaşilmıyan kazalar muayyen an genera ame n Y e ze ki kumandanlar blrbirile, iyi bir 
b" h d . . .. d k b pliinlariyle 1918 Temmuzunda Geçen gUn Equatemde Guya-

Yenlçerl ortal41rından (tabur- ır a çerçe\:esı ıçın e vu u ul Al l k . i§ birliği edebilecek §ekilde asla gfl şehrJnde de bir kaza netlce-
maktadır. Bu türıu·· kazalar tay. man ara arşı mukabıl taarru- uy c:ı m l d O k. k 

l:ı.rından} birinden diğerine geç . . zu hazırlamış ve düşmanı kat'i U:.-a amış ~ ır .. ~~ru:1 1• u. slnde dUşen tayyare ylrml beş 
moye yenlceri ıstılahrnca semer ::ı:cı~~ devamlı .uçmalar; bir şekilde mağlup etmiştir. .mandanların ekserısınm ıht:yar kişinin ölUmtinc sebebiyet ver-
devirme derlerdi. Ve orta için ~~ uncu ~aatlerı arasın a General Gamelin'i bir nokta· yaşta bulunmasıda har~te ugra- mlştir. 
çok ağır bir hakaret telAkki e- te~ ıt etmektedır. . . h l dan daha ~apolyona benzetmek 1 n~lan ~rarların se~bı olarak Yüzbaşı KriRtobal Dando,·~ 
dlllr semer deviren yoldaşı ya- u muayyen ve rıtmık a et ı · d B d h lr. l d gösteulıyor. Halbukı general Ga· lfn idare ettiği bir tayyare hu· 
şatO:az ..-ururlardı. kısmen tavazzuh ettirilebilmiştir. azım ır:. u ~· ~rp P _an arı~ :ı melin fazla ihtiyar sayıl mayaca-

' Mesela, bir tayyareci uçmaya baş k~l~an~ıgı tabıyedır. Bı~t _ken- ğı gibi, Viskont ort da henüz 52 yngll şehrinin ortasına dUşmtlş 
ve yirmi beş kişi kömür lın

llne gelmiştir. 
Beş bina tayyarenin düşme· 

1225 de Galatada yeni~eri · ladığın!n ilk devrelerinde artık dısı, Na_polyo~-~n. askcrı ~1~?1~· yaşındadır. Yüksek rütbelere an. 
lerden biri 25 inci odadan 75 in.

1 
her şeyi bildiğine kanidir. Hal. rmı ~e~~ık ettıgmı ve kendısı ıçın cak pek ihtiyar yaşta varan umu

cl ortaya semer devirmişti ve buki tayyarede vuku bulan en en ~~Juk zevk Napo!yonun __ sefer· mi harp başkumandanlarile mu. 
25 lilorden bir yoldaşı da öldtir· küçük bir arızayı bile keşfcdemi. lcrını okumak oldugunu soyler:. kaycse edildiği takdirde bugünkü siyle husule gelen yangından 
mUştU. lşte bu lkl ortanın yol- yecek kadar acemi olduğu halde, .. Fak~t, o~un aynı d:rece~e bu. İngiliz Ye Fransız ba~kumandan. harap olmuştur. Zarar 200.000 
daşları arasında Sefer ayının nefsine olan ~m itimadı tehli. yuk bı~ ze\kle okudugu. bır §ey !arının liyakatleri kendiliğinden dolardır. 
25 inci gUnU müthiş bir kavga :..eyi doğurmaktadır. Böyle ace- d~ha Hrs: 0 da fc_lscfı eserler. teslim olunur. Tayyareyi idare eden YUzba
çıktı. lstanbulun her semtinden mi Y~ - _nç tayyareciler bi.iyük dır. _TJmumı ha:ptekı en ~uhranlı General Gamelin'in meşhur Ma. şı Kristobal de kaza neticesin· 
akın akın her iki tarata imdat bir c~. - ~~ ve itimadı nefisle, dakıkalarda sogukk~nhlıgmı.n:ıu- ginot hatları hakkında bir sözü de ölmUştUr. 
ı;elerek kavga bUytidU, bir harp 

1 

haddin hududunu aştık1arı için hafaza.. eden ~amelın, ~endısınc vardır ki, Fransa için bir parola Düşen tayyarenin ismi "Kır· 
manzarası aldı. kazalara tebep olmaktadır. Bun - bu. hal~n sebebı soruldugu zaman olarak kalmıştır. General, Fran- mızı Şcıytnn" dır .. 

lar, toprağa yakmla~arak birden daıma. --------------------------
Su Yarlllerlnden, un çuval~a· bire dümen kırdıktan f:onra sağ. - Ben filozofum, diye cevar 

rından sokaklara siperler, lstıh· dan sola, soldan sağa dönmeği vermiştir . 
kftmlar yaphdı. bir maharet sayarlar. Gök yüzü. Generalin bununla kasdettiği 

Birib1rlerini tam iki .gUn in· nün en uzaklarında iken sürati mana, daima düşünce ve akil ile 

f k d 1 r Yenircrl za· kısmayı bir ziyan addetmez!er. hareket etmiş olmasıdır. Bilhassa 
sa sızca ır ı a . -. ı · h l b" ı 
bit" 1 b şeh ·r muharebesini. Binaenaleyh, uçmaya başladığı. bugünkü fennı arp erde oy c 

ıerkl ud d ı bldll nm 25 ve ~O uncu saatlerinde biri bir ~efe ihtiyac olacağı tabiidir. 
gUı;lU e ur ura er. . . . ı· F 

tayyarecinın sebepsız bır kaza General Game ın, ransanm 
REŞAT EKRE~I meydana getirmiş olmasına hiç müstakbel bir harpte silah arka-

· Vakit Kitapevi, 
şaşmamalıdır. ı daşlığı edeceği 1ngilteı ?yi ve ln· 

!kinci devre sayılan 70 ve 80 giliz ordusunu çok yakından bi
inci saat uçmalarında tayyareci lir. Gamelin umumi harptenb ... :: 
kendine o kadar güvenmektedir, !ngiliz ordusunun yaptığı her ma. 

Düu ve yann tercüme ki bütün :ı_ıüşküıa~ ~·e maniaıaraı 1 nevrad~ haz~r bulunmuş, . ?iğer külliyatı aşabilecegıne kanıdır. Bu tayyn.
1
muhtehf vesılelerle de !~gıhz or

No. 
31 

31-40 4 cü seri 
Rasin klilliyatı iV 

~2 Metafizik 
33 lskcnder 
34 Kadın \'C sosyaliz.m 
35 Dcmokrit 
3G Dinler tarihi 
37 Filozofi \'C eanat 
38 Etika 

reciler bulutlar arasına düşün - du erkanı ile temas etmıştir. 
Kr. 1 meksizin _ı;irr:ıc_~'t<:. Ye .. to~ra~n 1 .. l~~ itibar~a.' son Eylul b~hran· 
GO yakınlarmc.::ı. turlu · turlu fı _ uzerıne fngılız crkanıharbıyc re 
40 gürler yapm:!li:ta:hr. j sii Viskont Gort'la yaptığı mi" 
CO 1 Halbu:d c:.:ır bir taha i<'indc ı:ılrnt çoir mühim olmuştur. lngil. 

1001 hava boo;luklarma ı ast3elebi1c _,tere ile Fransa o mülıikatta, bir 
25

1 
ceğini düşi.illmesi lazımJır. Tny. harp vukuunda ordul:ırının b~ra-

1251 yare idare etmekteki maharetine ber çah~masına karar vcrmi~dir. 
40 güvendikten başka düır.en ba. _ =======::-::============ 

100
1 
!iIDdaki hareketlerinde de öteye, cinin geçirebileceği bu tehlike • 

25
1 
beriye serbest bakı~larında çol: 1i devreleri çok iyi bilirler. Bu. 

75 laubalidirler. jnun içindir, ki en az 600 saat u. 
-1 ı;:UncU devrede ise tnyynreci ar. ÇU:l yapmamış bir tayyareciyc 
650 tık bilsbi.:t~·n lul.!i.:aliletmi!'itir. E:e yolcuları emanet ctmc~er. Eı 

Bu serinin flatı 6.50 kuruştur. ! bc:;.Jsiz kazalara do~rudan değ • 1 bkdir .fo bile bu tayyareciler mu 
Hepsini alanlara yUzde 20 iskon. ruya bu laubalilikler sebep ol. 1 avin olarak çalışmaya başlattı . 
to yapılır. Kalan ~.20 kuruıun maktadır. rılmaktadır. Uzun bir staj devre-

120 kuruıu Peeiıı almarak m.Ute- BIR TAYYARECİ 600 SAAT si geçirdikten sonradır, ki yolcu 

39 Heraklit 
40 Ruht mucucler 

baklal ayda birer lira l:kieımıek UÇMALIDIR tayyareleri bu tayyarecilerin ma. 
th:ere <mrt tablte bal.fantr. _....._ Tayyare 3irket1eri bir taYY.are. haretine terkedilmektedir. 

-

Moriı Şövalyenin yeni l>fr film çevirdiği ha};er verm,_, ~ ' 
ı~m~ ~en~isine re~t ıe~ yıldız M~iya Di ile F~
nı fdmın bır sabnesınde ~;ıı:.. . 
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d rece k 
Benzerine dünya ıtriyatında tet\,adüf edilemez. Sinirlere ve hastalara şifa ve hayat verir. Bu emsalsiz kolonyaya tapan ecnebiler Türkiyeden Ii~ 
mon çiçekleri, Hasan ko1onyası alarak Avrupaya hediye götürüyorlar. Şipr, Fujer, Bahar çiç~kler~, L~ylak, Yasemin ve yeni kokulu Losyon .. 

lavantaları ve sair ıtriyatı ısrarla isteyiniz. Deposu: Hasan deposu, Sırkecı, Lıman hanı altında. 

Bütün acı, ağrı, sızı ve ıztıraplarda yegane 
cankurtaran 

HAKKI 
VAR 

-Soğuk algınlığından mÜ· 
tevellid nezle, grip ve ı 
bron§iti hem önler, hem 
tedavi eder. Baş, diş, mafsal, adale ve sinir ağrı· 
larını geçirir. Aldanmayınız. Rağbet gören her 
şeyin taklid ve benzeri vardır. GRIPIN yerine 
başka bir marka verirlerse şidd~tle reddediniz. 

............... ! ......... 

Vapurların haftahk hareket tarifesi 
22 Mayısdan 29 Mayısa kadar muhtelif hatlara kalkacalC vapur. 
larm isimleri, kalkıt gün ve saatleri ve kalkacaklan rıhtımlar 

Karadeniz hattına - Salı 12 .de (Tarı), Perşembe 12 de (Kara
deniz), Pazar 16 da (Ankara). Galata rıhtımından. 

Bartın hattına - Salı 18 de (Antalya), Cumartesi 18 ide (UL 
gen). Sirkeci rıhtımından. 

Izmit hatbna - Salı, Perşembe ve Pazar 9.30 da (Uğur). Top
hane rıhtımından. 

Mudanya hattına - Pazartesiden maada her gün 8.45 de ve Pa. 
zartes'i günü saat 13 te (Trak) sistemi vapurlardan biri, 
ayrıca Cumartesi 13.30 lda ve Pazar 20 de (Sus). G:ılata 
rıhtımından. 

Bandırma hattma - Pazartesi, Çarşamba ve Cuma 8.15 de (Sus), 
aynca Çarşamba 20 de (Olgen), Cumartesi 20 .de (An
talya). 

Karabiga hattma - Salı ve Cuma 19 da (Bursa). Tophane rıh. 
tımmdan. 

lmroz hattına - Pazar 9 lda (Tayyar). Tophane rıhtımından. 
Ayvalık hattma - Çarşamba 15 de (Saadet), Cumartesi 15 de 

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

nar). Sirkeci rıhtımından. 
NOT: 

Vapur seferleri hakkında her tUrlU maJQmat ııtıağıda telefon numa 
ralan yazılı Acentalardan öğrenilir. 

Karaköy Acentellğl Karaköy, KllprUbaşı 42362 
Galata Acenteliği Galata, Deniz Ticareti Md. 

binası altında 
Sirkeci Acenteliği Slrkccl, Yolcu Salonu 

40133 
22710 

Türk Hava Kurum~ 

Büyük Piyangosu 
ikinci keşide: 11 H azi ran 939 dadır. 

Büyük ikramiye: 45 brn liradır ... 
Bundan başka: 15 bin, 12 bin, 10 bin liralık ik. 

ramiyelerle (20 bin ve 10 bin) liralık iki ade: 
mükafat vardır ... 

Yeni tertipten bir bilet alarak iştirak etmeyi ihmal etmeyi
niz. Siz de piyan:;onun mesut ve bahtiyarları ar3sına girmiş o. 
Iursunua.. 

Zayi ruhsatname / 
Sıhhat ve 1. M. Veka.Ieti celi. 

lesinin 5.92, 5.93, 5.94 numaralı 
ve 17-10-928 tarihli Fransa.
da ka.in ''DEGLAUDE" labora. 
tuarları mamulatı:ru:lan (Cardi. 
haine Gouttes) isimli 3 ilaca ait 
ve AZNAVUR mahtumlan fir. 
ması namına verilmiş 3 kıt'a 
tıbbi müstahzar ruhsatnamesi 
zayi olmuştur. Yenisi verilece. 
ğinden zayi olanların hükmü ol. 
madığı ilan olunur. 

................. 
iyi bir elbise eı.. 
müessir tavsiye 

mektubudur 
Amerikan modası U?.Crine 

çalışır 

Yavuz Sezen 
Paris kn.dın ve erkek terzi. 

tik Akademilerinden diplo 
malı 113 Beyoğlu Parmak. 
kapı Gayret apartımanı Türk 
foto evi üstünde. ................. 
Dr. Necaettin Atasagun 

Sabahları 8.30 a kadar; akşnro~ 
ları 17 den .sonra Laleli Tayynrt.
\p. Daire 2; No.17 de hastalarını 
kabul eder. (Telefon: 23953) .... -

SAHlBl : ASIM US 

~eşriyat l\IUdürü: U. Ahmet Seuenoil 
Basıldığı yer: V AKIT Matbaası 

Nafıa Vekaletinden : 

Kadınları 

Rahim 
ğından koruyan 

Sıhhi en birinci 
adet bezleridir. 

27-6-939 salı günü saat 11 de eksiltmesi yapılacağı ilan 
edilen 50 ton 115000 adet galvanize tirfon bilahara hasıl olan ih
tiyaç dolayısile arttırılarak 280000 adet ve takribi 122 ton üze
rin.den Mersinde sif teslim şartile ecnebi malı için 17080 lira mu. 
hammen bedelle, kapalı zarf usu lU ile yeniden eksiltmeye konul. 
muştur. 

Yerli malı için de teklüte bulunulabilir. 
Eksiltme 7-7-939 cuma günü saat 11 de Ankarada Nafıa 

Vekaleti binasında malzeme müdürlüğü odasında toplanan mal. 
7.eme eksiltme komisyonunca yapılacaktır. • 

Eksiltme şartnamesi ve tcfcrrüatı bedelsiz olarak malzeme 
müdürlüğünden alınabilir. 

Muvakkat teminat miktarı 1281 liradır. 
İsteklilerin teklif mektuplarını muvakkat teminat ve şart

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

(1864) (3463) 

\Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan 

Hakikaten 

En ince' 

elbisenizin 

altında 

görünmez 

vücudibütüıı 

serbestisini 
. 

verır. 

Toptan satış 
Deposu: 
Istanbul !ş 
Bankası arkası 

Rehvancılar sokalC 
Can Laboratuvarı 

Tel: 21939 

Harici Askeri Kıtaatı Satmalma Komisyonu ilanıarı 
~---------------------------~· Muğla garnizonu için 85000 kilo ve Mil~s, 'Küllük gatJl~ 
ları için 75000 kilo ki ceman 160.000 kilo sığır eti kap~ il &" 
eksiltmeye konulmuştur. İhaleleri 28-5-939 pazartesi giill 9S.r:,: 
ilt 15 <le yapılacaktır. Muğla. garnizonuna. ait olanın tutarı 1 ·t o
liraı ilk teminatı 1467 liradır. Milas, Küllük garnizonlarnııı e.ı ııl" 
lanın tutan 17250 lira ilk teminatı 1294 liradır. Teklif Jll~ı.ct & 
ları ihale saatinden bir saat evvel verilmelidir. Şartnameleri ~r.dS 
lada Ko. da görülebilir. Kanuni vesaiki haiz olanların ,Mug 
As. Sa. Al. Ko. na müracaatları. (998) (3300) 

* * * 
Muhteli; mahallerde 11 adet benzin tankı yaptmlacaktır. ~: 

§İf bedeli 121142 lira 82 kuruştur. !ık teminatı 7307 lira. 15 d' 
ruştur. Kapalı zarfla eksiltmesi 2-6-939 cuma günü saat ~561 Ankarada M. ~ .. r, V. Sa. Al. Ko. da yapılacakt ... Şartnam~sı ill" 
kuruşa Ankarada Ko. dan alınabilir. Ekslitmeye girecekle.ri!l tıJI 
le gününden bir hafta evveline kadar Hava müsteşarlığı al ıfı 
şubesine müracaatla vesika almaları şarttır. İsteklilerin ilk ~' 
nat ve teklif mektuplarını ihale saatinden bir saat evveline l\ 
An.karada Ko. na vermeleri. (1012) (3345) 

141220 adet limon alınacaktır. Açık eksiltmesi 29-5-939 * * * 
pazartesi günü saat 15 de Tophanede Levazım amirliği satınal.ma 1~ Ko. da yapılacaktır. Hepsinin tahmin bedeli 3601 lira 11 kuruştur. lzmirde yaptırılacak bir hangann şartnamesi tadil edi oJ 
Anadolu cihetinin ilk teminatı 92 lira Rumeli cihetinin ilk temina. yeniden kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. Keşif bedeli 13• 9,,. 
tı 178 lira 10 kuruştur. Şartnamesi Ko. da görülebilir. Isteklile. lira 30 kuruş, ilk teminatı 7950 lira 65 ıkuruştur. thalesi 2-&···"\ı 
rin kanuni vesikalarile beraber belli saatte Ko. na gelmeleri. 1 cuma günü saat 1~ de Ankarada M. M. V. Sa. Al. Ko. d~ ~aP~ 

* * • 
(668) (3305) caktır. Şartnamesı 672 kuruşa Ankarada Ko. dan almabılil'· s.DJ 

siltmeye gireceklerin ihale gününden bir hafta evveline l\ ,f 
Hava müsteşarlığı altıncı şubesine müracaatla vesika alJll~ 
şarttır. İsteklilerin ilk teminat ve teklif mektuplarını ihale 
tinden bir saat evveline kadar Ankarada Ko .na vermeleri. ) 

1900 adet 220 Voltluk, 1700 adet 110 voltluk muhtelif mum. 
da elektrik ampulü 23--5-939 salı günü saat 15,30 da Tophanede 
İstanbul levazım amirliği satınalma Ko. da pazarlıkla eksiltmesi 
yapılacaktır. !steklilerin kati teıninatlarile beraber belli saatte 
Ko. na gelmeleri. (679) (3468) 

* * * 
2500 adet sakandırak kayısı ve 5000 adet sakandırak düğınesi 

müteahhit nam ve hesabına 23-5-939 salı günü saat 15 de 
Tophanede İstanbul Levazım amirliği satınalma Ko. da pazarlık. 
la satın alınacaktır. Nümunesi Ko. da görülebilir. İsteklilerin 
kati teminatlarile belli saatte Ko. na gelmeleri. (678) (3469) 

* * * 
Nümunesi gibi karyola arkalığı alınacaktır. Pazarlıkla ek. 

siltmesi 23-5-9a9 snh günü saat 14,30 da Tophanede !st. Lv. 
am. Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. Kati teminatı 18 liradır. İstekli. 
lerin belli saatte Ko. na gelmeleri. (682) (3506) 

Devf Qt :·.pe_m_~ryolJarr·:ve~·:L.ım.an,ar~:·_ 
· işletme" UrriQrn>·idares_i·, ilanlari ;~·i· 

Muhammen bedeli :H.000 lira olan Nohap lokomotifleri ye. 
dek aksamı 30-G-1939 cuma günU saat 11 de kapalı zarf usulü 
ile Ankarada İdare binasınch satın nlınacakt:r. 

Bu işe girme!c isteyenlerin !:55'.> liralık muvakkat teminat ile 
kanunun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini ayni gün saat 10 a 
kadar komisyon reisliğine vermeleri Jazımc.lır. 

Şartn:ımeler 170 kuruı;a Ankara ve Haydarpa.~a veznelerinde J 

satılmaktadır. (3378) 

(1013) (3346 

*** 
ııı 

60,000 kilo sade yağı kapalı zarf usulile eksiltmeye k~Jl~ 
muştur. Kilosunun muhammen fiyatı 100 kuruş olup ilk te.IJlillJ. 
4250 liradır. İhalesi 12-6-939 pazartesi günü saat 16 dadJI'·dY 
tekliler şartn.a.mesini 500 kuruş mukabilinde satın alma J{o. ~· 
alabilirler. Talipler kanunun 2, 3 maddelerindeki vesaik ile ~e" 
nat mektuplarını havi zarflarını belli gün ve saatten en az bır 
at evveline kadar Kırklareli As. satın alma Ko. na vermele:i. 

(1000) (3302) 
:(. :r. ~ 1 

Hava Birlikleri için nümunesi veçhile 2000 adet hava re:J 
dikilmiş kaput alınacaktır. Hepsinin muhammen bedeli 2400o 6' 
ilk teminatı 1800 liradır. Kapalı zarfla eksiltmesi 30-5-939 ria 
h günü saat 15 de Ankararla M.~.V. Sa.Al.Ko.da yapılacaktır. )t 

munesi Ko. da görülebilir. İsteklilerin kanunun 2, 3 cü madd~ 
rinde yazılı vesaikle birilkte ilk teminat ve teklif mektupl8 e> 
ihale saatinden bir saat evveline kadar Ankarada M. M. 11· ... 
Al. Ko. na vermeleri. (994) (3221) 

*** 
500 ton mazotun ı:;artnamesinde tadilat yapılacağmclan ~·~ 

den kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. Muhammen. bC e· 
30,000 lira ilk temin.atı 2250 liradır. Kapalı zarfla eksıltJllc:ı 
5-6-939 pazartesi günü saat 1,15 te Ankarada hl. l\l. V. ~ 
Al. Ko. da yapılacaktır. Şartnamesi 750 kuruşa Ankaradıı 

1 dnn alınabilir. İsteklilerin ilk teminat ve teklif mektuplarını 11 

ledcıı bir saat evveline kadar Ankarada Ko. na vermeleri. 
(1011) (3311) 


