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Ankara, 28 (Hususi) - Devlet 

şqrasmda açık bulunan birinci da
ire reisliği ile üç azalık için inti. 

hap yapılması hakkındaki Başve. 

kalet tezkeresi Meclise gelmiştir 
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9 ü yük Kurultay bu sabah 
Milli Şefin nutkuyla açılıyor 

Müstakil Grubun teşekkülü 'G.Sarag Beşiktaşı3-1 gen.di 
Parlamento hayatımızda yepyeni bir devrin lzmirde: Ate! de ~emir~pora mağlCıp oldu 

b 1 1 k t I "kk. d·ı· P e r a Ş ı ş l ı y ı kaza n d ı 
aş angıcı o ara e a ı e ı ıyor -
Kurultay 1 ~uru!~ay toplant:sı ~~~a:e~etiyl: -

1 
Cı.ı Hakkı Tank Uı 

bul ii:huriyct Hıılk ı•nrtlsfoln 
''ıtcta kul'ultnyı lmgiin Anka -

hır. 1.ıe~iııci to1>laııtısnıı ynııı -

J\nad ı 
ili lt 0 

il 'e Humeli Müdafn • 
~ ~'~ıık Cemiyetinin Sn·a:stıı 
'% ina •nın küçük snlonunn 
htırıll~n ilk kongresi, yani Cuuı
g~ ><ıt linlk Parti.,iniıı ilk kon· 
ttıııı i, Yuı·dıı kurtat'.llU\k için 

tltış ~e kaı·şı ,.o millctlo ynı>ıl-
llQ ir )'cıninclir. 

lıtıl'f net kongre, Halk l ' C Cum. 
lt..a~reı lialk J<"'ırka ıntn yalnız 
t,h,:dı!:,'1 emsalsiz zafere değil, 
lılb ltnı.: ettirdiği bü)iik inin • 

a G • 
lltıtıt nzı l\lustnfa Jfonınlin 
l(llı- u gibi granitten bir tak 

~~l'a)c dağıldı. 
~"'"·-• .. q l·azısını vermekten 
fllenı ~ S.ep,JlıBOi b r 
)'eca e C•lcaran bir devrin he-
ll.lıı lllnı üçüncü büyük kongre. 
)ll" .. ~a.k:atı altın'la bir kere daha 

"'""•k. 
l>ör.ı·· 

.ıe11 uncü kurultayda. tarihin 
~ıtllliklcıine iıılp kaybolmuş 
rerıı Qılze ka,'Uşuyoruz \ ' C hu şc
lJa} reçoıışin şerefli bir j tik • 
<J.e,.

1
tuhu üneyen bnl'ası içinde, 

lca <l Ctln ,.o dc\'lctçnı;:..;u fahri • 
tııu nınanıarı içill(lc ördiiğü mn. 
eu l' '\'c tııürcffch memleket sili'ı
~·o ili btzo bu ku ... uıtny gösteri • .... 

nı~'I' biri her geçen dört beş 

Başvekil dün ·gece radyoda .. 

bir konuşma yaptı 
" Hedefimiz, millet ve memleketi maddi 
ve manevi bakımdan doğruluğa, iyiliğe, 

güzelliğe kavuşturmaktır,, 

Başvekilimi= lle/ik Saydam 

Ankara, 28 (A.A.) - Başvekil 
Doktor Refik Saydam lıu akşam rad
yoda, yarın nçılacak ol:ın Cumhuri. 
yet Halk Partisi Kunıltnyma dair 
bir konuşma yapmıştır. 

Cumhuriyet Halk Partisi yarın 

Ankorada beşinci hiiyük kurullayını 
acıyor. llu hadise şunu ifode eder : 
Türk \'atanının her bucağından se -
c!Jip gönderilen mümessiller, devleti 
idare edenlerle bir araya gelerek ge· 
cen yıllarda başarılan ,.e önümüz • 
deki :rıl içinde başarılması gerekli 
olan memleket işlerini görüşüp ka
rara bağlıyncaklardır. Bu itibarla 
kurultayın toplanışı milll hayatımı -
zın en feyizli kaynaklarından birinin 

Dün7cü Ga1atasara1J - Be§ikt<J§ mu.sabakcısmda Cenu'l sarı. X"n"nft!ın7tftftl nçı"tııcu g-01ii1ıü ~ke• 

" (Spor ya.zılarmıız 6 ve 'l ncl sayfalardadir) 
ııau.n:ı~ 't! c:. ı:mck.Uı:.; .. ~-----,.;..-.ı 
Peki~habrlanınızkl,~~ml~n ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~-~~--------~~~-

ilk kongresi bundan yirmi sene en·el 1 .. k . '' 939 pı· ıa~ vı '' Sivasın toplanmıştı. O zaman aziz ur zr JJe 
milletimiz, uzun ve yıpratıcı bir harp '.::I 
ten yeni çıkmış, her türlu müdafaa "ft f k 1 E k · 
vasıtaları elinden alınmış ve lıütün ı i a ı aranı an s i ve yeni Galatasaraylılar dün 
manasile peri§an bir hale getirilmiş 

bulunuyordu. Memleketin kalpgfıhı - kuvvetli bir • nec::elı" bı"r gu"" n geçı"rdı"ler 
na kadar sokulup yerleşmiş olan düş. ~ 

mnnlnrımızın gözü önünde toplanan ı k f ld 
lıu ilk kongremiz, milletimizin sön- mem e e o u 

Paris, 28 (A.A.) p Epoque ga 
zetcsi yazıyor: 

"Fransa, lngiltere, Polonya, 
Romanya, Rusya Türkiye ve 

' YunanlstaJJ.: lşte Almanya -
nın ve ltalyanrn her türlü taar
ruzuna karşı koymaya mukte • 
clir bir blok. 

ile le bir denenin dalına sözün
ııı~-~~an \'e dediğiııi ynpnn bir 
ıı11la 1 \"arlığa malolmuş başarı. Bnşvekilimizin bu konuşmasını n

şagıya dercediyoru:ı:: 

Aziz yurttaşlarım, 

ınez rnlnn aşkına, temiz ve seliılıetli 
imanına ve cihan ddlerindekl asil 
kanına güvenerek koca bir husumet 
alemine karşı çelik d ::ığ gilıi dış:ır -
dnn sckıı ve içimizde türeyen düş· 
manlarn karşı vntan topraklarını 

miidafa:ıyıı karnr vermişti. O z:ıın:ın 

bülün <liinynnın h:ıyrcllerle karşıla • 
dı.1h bu kararı takip eden yıUnrın, 

her biri beşeriyet iıleminin asırları 

kaplıyan tarihini mefnhirlc doldura-

( Devamı 8 ncide) 

' 
lıel' ait bir tarih ile başlıulı ,.e 
~İin:~rı önündeki yıllar için dü
~ılttı/up taşınılnıı~, ölçülüp bl • , 
hıtu .ş •. birer icra programı ile 
h(!l' ' 0 Yle programlar ki, yurdu 
"etııba.Jomdan yükseltmek gay

Milli Şefin Türk gençliğine 
sevgi ve seıamıan 

Tilrklyenin bu bloka iltihakı 
Almanya ve ltalya için dehşetli 
bir darbe olmuştur. Türkler men 
faatıerinin nerede olduğunu an 
lamışlar ve bu suretle sulh da -
vasına mühim bir hizmette bu
lunmuşlardır. Eğer Almanya ve 
İtalya harp açacak olurlarsa bu 
harbi kazanmak ihtimalleri ka
tiyen yoktur. TUrkiyc, Türk mil 

!etinin ağladığı Kemal Atatürk 
gibi bir dA.hinln yerdiği hamle 
ile yirmi seneden daha az bir 
zaman içinde Htttakr aranılan 

kuvvetli bir memleket olmuş -

l1lll e roruıan 11ldrler kendile· 
ııtırı tatnıın edecek bütün un • 
)'ıp ~l' \'o Amilleri burada ara -
le,., Ulınakta güçlük çekmez • 

)\ 
ıııa:l'Ultay:ın kabulüne nrze<lilen 

0~ (lelerin csashlarmı henüz 
lcen .ıuır. Parti siyaset snbnsında 
li h~ini tek bırakan de{,'11, mil· 
l{l\I i('ap ile tek olan ,.e tek 
h118~11 bir pariidfr. Kendi me -
~1• 1 l\rından bir kısmını meclis, 

ıııuıı 
ııı tııı çokhıl'runn unııağa 

ll(!IJ "' • 
•iıl( Ur olmaktan, millet l!';'le -
ı ıııc konuşınnyn, hükumeti mü. 

ctbe c1· li ı · .. ıııe ( ıp nıes'u yet nı gut • 
•ııil~ 6 

lllcmur ctt iği mebuslıırm 
l'aıt~tçe işitilmek bteııen sesini 
{le •ıln disiplin du\'nrları lçin
•nn:ahbus bırakınnktan ayır • 
\ li •ıret11e hir ıniistnkil gnıp 

<'tıde 
si 01 IJeUrnıek, J,nl'tinin siya. 
\ıı-11 J..'lınJuğ;uıın müstesna bir 

l'lc t k' 
1, cş ıl eller. 
.. a11.1 ııamzctliğilc milletin 

ıı'rabe hakkını .kendi uhdc

'tıs ' .!·nnlara Parti nlza~na -
ı'lı· 1

llin lcoydu~u fcrngut şart -1• Znı ~ ·· ı..ı.·· nan He ya seçim, yrı 1<'. 
111 ta1·z1nda tckAmiil göre • 

.<Devamı.· 8 incide). 

Ankara, 28 (A.A.) - 19 Mayıs Gençlik Bayramı müna
sebetile Beden Terbiyesi Genel DirektörlüğUnün Milli Şef ls. 
met 1nöf1ıÜne gençliğin bağlılık ve tazimatını arzcden telgrafı 
ile Reisicumhur tarafından ve.rilen cevabı aşağıda dercedi. 
yoruz: 

Büyük ve sayın Şefimiz, 
Gençlik ve spor bayramı vesilesile beden terbiyesi ve spor 

hareketleri tezahürü yaparak neşe içinde bu günü kutlamak 
için yurdun her tarafında meydanlara toplan.mı§ olan bütür\ 
Türk gençleri ve sporcuları yurda faydalı olmak üzere her 
emri candan bağlılıkla yapacaklarına andiçmişler ve isteni. 
len zamanda, istenilen yerde bütün maddi, manevi varlıkla. 
l'ını ve hayatlarını yüce şefimizin tek emrine hazır bulun
duklarını arzetmeğe vasıta olmaklığmıı benden rica etmiş. 
lcrdir. Türk gençliğinin bu kalbi arzusuna vasıta olmak hah. 
tiyarlığına yüksek itimadınızla mazhar olmaktan mütevellit 
şükranlarımı arzederek saygı ile ellerinizden öperim aziz 
Şefim. 

Beden Terbiyesi Genel Direktörü 
Tiimgcneral Cemil Ta11cr 

MlLLI ŞEFİN CEVABI 

İdman bayramında gençliğin bize gösterdiği manzara bu. 
gün için kıvanç ve yarın için, ümit ve inanç vericidir. Bu gü. 
zel başarılardan dolayı bütün dünyada kuvvetin ve civan. 
mertliğin remzi olan nsil Türk gençliğini ve onu severek ve 
idare edenleri takdir ve muhabbetle tebıik ederim. 

iSMET INONO 

tur. 

Yunan adalarında 
tahkimat meselesi 

Atina, 2S (A.A.) - Atina a . 
jansı, Yunan adalarında deniz 
üsleri tesis edilmekte olduğuna 
dair bazı yabancı gaı.etelerde çı. 
kan haberleri kati olarak yalan. 
lamaktadır. 

Keza mezkfır ajans, Korcnt ka 
nalının kasden kapatıldığı bak • 
kın.daki haberin de tamamen ha
yali olduğunu bildirmektedir. 

'Abideue çelen k oölürülüuot. 

nir Galafasnraylı altı o}tl(a ediliyor (Yazısı 2 fncide)' 

Seyahat Notları : 

Londra yolunda 
\'azan : ASIM US 

Jııgiltere<lcn llritish Coımdl Son nsır iı.;indc A\Tnpa ıncmle -
Balkan antantı ekonomik ınrnrnu1nn nazikane ııir uant kctıcı-1nıu mukadderatı ınerıu-

konseyi dağıldı İİZCl'İllC ),oııdmyn bir tetkik .SC· de ÇOk dcfn hakem J'OJii oyna • 
BU kreş, 2 g (A.A.) - Dal kan yahııtine gitliyoruın. Altı Türk nu~ olnn İngilizler bu klt'aclnn 

antantı ekonomi konseyi on gUn gazetecisiııln iştirı'.tk edeceği bu denizle ayrılmış lırit.nnya nda -
sllren lılr mesaiden sonra cu • tetkik st>yahatl Ttiı·k ·İngiliz an sında <lalma Jı~r nılllet.e kar .. 
martesi gUnU yedinci ictima dev laşnıasmm aktll znmınıııuı tc.'\n· şı <'Sl'llrt•ngiz biiyiik bir ,·nrlık 
resini kapamıştır. düf etmek itibarile blzlın tc;tn gtbt görfmmiişlerdir. Yftlmz ta-

.(Dcvanıı s incide). hakikaten enteresan oln.caktır. (Devamı 8 incide) 
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Hitlerin progra 
Bu Yaz Sulh ıeı·nCltl Gençlik hakkında 

dUşDnceler 
Geçecek 

Gıda maddeleri ' ' 989 pi 1Av1 Limanların ıslahı ıe.~::u;:::~~= :;,:n~~ 
Btl70k JlilJet Mecllahıde Ma- '' "ıulh içinde,. seçecetln• 

..u Vek&letl btltçeel mtlzakere satan yerler Bu Huauata Eaaalı Avrupada dolaean aozıer, ım 
dllrkea gençlikten tfkA;ret e- Eski ve yeni Galatasaraylılar dün Tetkikler Yapılıyor lerln 7aı protramı ile de 
deal•• oldu. Bu flkA7ett esuen Sıkı Bir Surette Kontrol Milnakale ve Muhabere Veka- edilme•~ sibldtr. 
- wnandır clm cim, insanlar. D Edi neceli bir gün geçirdiler le.ti Nafıa yewetiyle Türkiye... Hitlerlıı pr!>sramı IÖ1 

dlnlemc.kte,U. ŞlkAJ'etler evam yor Y hillerindeki limanlann biran ev. Haziran 1: - Berllııl 
.. ,lece halba edlleblllr : Son zamanlarda bazı vakalar Galatasaraylılar cemiyetinin 

1 

Ali Sa.miden ııoan. Galatara. vel lap edilmeleri ltl illerinde blr 11,.aret dol&JJılle Ya 
ı - Ge~ler bUsl bakımın • Uzerlne bllQmum gıda maddele- her )'il eski ve yeni mesunlarm ym eatt mesunlarmdan mubarrlr temalara batl•mıftlr. Natbl Preu Pol ile mıı..-

4aa aut41rler. rl Batan ve imal eden yerlerde- l§tlrlkile tertip ettiği ''Plllv zl. Ercüment Ekrem ktlniye gele. Limanmlık ytırinden ileri ıe- Hulran 3, f, 6: - Şarki 
s - Gençler bızlbat kaideleri ki amele ve çıraklarm sıhhi va- yafeti,, dün Galatuaray mektebi rek zarif fıkralar naklet.mit ez. len bir çok mileıaif lrazalann bir- 111a, Poneraıı7a ve 1ı1e.ı 

,.._. Cl)mıaktadlrlar. Ablak ziyetleri ıılu bir surette gözden binasında vernm•tttr. cUmie Ankaradaıı pllrken trende an evvel Cinlhıe ıecümell için in- bursa 1erahaU eınuında 
...,..mdaa eskilerle boJ ölçil· geelrllmete başlanmııtır. Bil. "939 pillvı,, adJm tapyan bu rasladJiı bir yolcuyla pçeıı mu.. pata derhal bepMIUI tekan11r tahkimatını teftlf • 
.-ıesıer. haua fınn 'H berber gibi halk· ziyafette biltlbı eüf mezunlar havereeini '6)'Je hlklye etmiftir: etmiftlr. Haziran 6: - tapanyada 

Bu ldd.laJan kısaca tahlll e • la her zaman temas eden ve ıu- bugUn.Jdl talebe ile yanyana bu • "- Kartımda oturuyordu. la • Bllhaaa ilk olarak Karadenlz vUtmUt olan Alman aaker 
.... zumlu yiyecek ma.ddelerl satan lunuyorlardı. Saat 10,30 da bq- tanbula neden ıtttijlmi 1e>rdu. Hmanlann n inp11 ve ıa1a1u dUtL Berllnde bir seott reaml 

Geatleıı ldllttlr bakımından yerlerde çalışan bazı ldmselertn hyan JH"Oiram mektep bahçe9in. - Pillv yemeje ıfdiJOrWD, nWmektedir. ııDAla teftlf Te belki de 
"aa.ııa fıO sene enelkl gençler. vaktinde muayene o1ma4ık1an de emekli futboleularm maçmı, dedim. Tam bir liman iııta edilemiyen bir nutuk. 

daha u bilgi sahibi delll -'ve ııhhat cUzdanlan bulunma. konferans aalonunda bazı hitabe. - Pillv için latanbula ptillr yerlerde muvakkat birer liman Bundu llOlll'& Alman d 
er. Çlnkil, ıençlerln baratı· dıfı görülmektedir. lert, iki filmi ve pillv ziyafetini mi? yapılacak ve nueıı tabii ndyet. relıl Hltllr Berhtetsadene 

aı kaplaJU teknik f}Utlar, öl· Bu Sfbller hakkında elddeUl ihtiva ebılekteydi. . - Galatua.raym pilAvma gl • teri dtlz&Un olan Eretli albi yer- rek eyltlldt toplanacak olan 
Zelıllll8 vuıtalan daha Deri bir cezalar keıllme9i takarrür et • Oyunları mtltealdp emekli ha. diyorum? lerı de meadirekler yapılmak ıu- rembers kopferuaıma k 
e.atT'Üll vUJflarmı tqmıak • mlftir. Bu mUeueselerde çalı - deme "Ahmet AP,, nm trampe- - Bu ne demek?. retiyle Cemilain •lusabilecıkleri orada kalacaktır. 
,...._ tanlar l.nl ve daimi ııhht kont - te VUl'lllUile herkes konferans - O plllv bizim 1emboltımtız • yerler .Ocuda ıetlrllecelıtlr. BU.. Bu ltibarJa HJtlerln yaı 

nk defa çoculdanmmn ha • rollere t&bl tutulacak ve nlsam ll&Jonunda toplandı. dtlr. tiln liman reialiklerinden lhn•nlL Uç ay kadar ıurecek deme 
19aitllll 'kapla,.. mektepler mad· ıara arkın hareket eden muu. Şehir budow ı.tlkW Mal'fl - Ne gibi? nam ıa1alu. isin projeler lıtenmif. tıp&JlJ'adakl Alman ,oal 
.. 1Nllmmndan oı.tulu pbl nıh aese aahlplerlnden ceı•lar alı • caldı. Berw ihtiramla dinledik. - Pillv ufak ufak yilzlerce tir. Bu projeler tetkik edilerek bu lerlnbı Hamburga gelltl 
Mtlıiulle ... _ 11 ... .._ ___ .. _ ... _ nara,,. mUeUt1elert kapatılacak ten ve .urekil bir allnftan IOIU'8 pirinçten tefekkW etmif bir ktll- ıalahata hemen bu yıl içinde bat· 

11 
.. 

1 
.. tad Alma• 

- ._ en uu- --· ~ dtlr Bb Ga1atuara blar ela 1_... nacaktır e .. arfl anma.. ır. 
lle1dep prosram1an me1daJı. tir. Bu itle ııhhat mtldtlrllltl a.latwray mektebbılD • eAi . · . Y .__ la • ıetelert, tıpan7a harbinde 

91 aene evvelld bir Ok • ve belediye elele calıtmaktadır- memnu olan Muhtar lafendlyar. öyleyıs." . lnpat projeleri ham olan Jler· 800 Alman askerinden ba 
• 1 r otlu Jdlnllye pbrak hamunu Kıymetli mubamrln bu nevi- Bin, bmir, ZoncuJdü, Ereili ve 

• ~ n7alı11t rlfdlre Pl'OC • a • Atatlrldln hatlruma htlrmeten den difer fıkralan ela alk11larla Tnbson UmanJanmn lnfUlll& ml1orlar. 
Be 1nlabldl dkmektep "e bir daktb dktta daftt .US. Mtl lraqJJ&DlllJI, 80Dl'a cemiyetin l • ima bir saman iPncle bqlanaca'k.. .. 
tılWl prop'&lll1armı idadi· Kamyon Çarpb teülben mektebin mı hatlra • darel relai Galatasaraylılardan tır. Kaneerle Mucaclel• 
U.. propmalal'llll bl'fl • Şoför Yorctnllı lclanlln4ekl 1armı ve bilh•- yemek üam. bazı tAmennUerde bulunmQltur. Çatalalmnda yapılacak blytlk Cemiyeti Reiai Geldi 

illaltmılK k&Mtr. lld8l aruıa • kamyon Tepebqında altı 1&f - Jarmı anlattı. Nutuklar bittikten llODI'& Ata. modern liman için lnıilis mWaen. BcJDe)mllel bn1erle 
ıme s6k kadar fark •ardlr· ıamıda ToU tımln4e blr eocu • Bu u'lda ilk defa cataı bl~ Wrke att 80ll filin pterl1mlf ve dilleri yakmcla çabpalara bqh. cemiyeti re11i GaNlard dBn 

Bww1y 1Nlfb alnema pbl, ta çarpmıt ,.. Tlcadunup bir • JndlanrJan JeyU mektebbı Galata. bu emıada mmka Şopenln eena. yacaklarclır. reftkuiyle birlikte ıeJarlmlse 
;ıiıM1ıo llbl, mecmua Pbl ,.... ·çok yerlertndea. atarca rarala • aray oJclulunu alSylecll. ae DW"lllll caJmıftır. Bu filmin Aynı samanda KarabOk demir mit ve teJırlmlıde bulunan 
~ cltblp ma • mıfttr. Yaralı &itil eocuk huta- lıılUteülben a.Iatuaraym • ardından Galatuaraym geçen ile. çelik fabrikalannm bir ihraç ilke- serle mllcadele cemiyeti 

... tlill 115 ..,.. enelld Jaf • nnlne bldrnlmıt, tofOr tutul • png melUDU Orbuı ldlntlye ıe- ~eki plllv aiyafetlnde alman leli olacalı için Çataıal11 Jhnam lcitibl operatör Elam tamall 
._ilMlllMllıa &illa bol, 4-ha kıl. muttur. leret lkl wU UU1DC111d ballan fılm gi5eterllmlttlr. lnpatı mabılrhlr wette ba bir rafından kaqalanamttlr. 

1ılr feldlde ~. tebu& ettlrdL Toplanma dolaymlle Relaleum ıarn1nda batlayacaktır. Franaa ı,.an mecUal 1a1..-. 
• - ene1kl P'* eolnf- Una mektepleri AnaT'U mek- Genç mmmun hltaı.inclen hurumuz İsmet fııönUne, Bafve - Umanı 12 mil)'Oll Ura Jlarcaaa. oJan Gudarcl enelce llhld,.. 

lıltapt&n •berlmU· Br tepleıt. ea ooJt talebe d61141na llCml'& Galatuaray lp01' klübll • kil Refik Saydama ve Maarif ca'k ve bu para lncllb kredlllnclen zırhlı yapımıtır. Kenc!lll 
Ol'tamektep taJuılH aönn mektepleri de tnpllwı mekteple. nlbı 1l5 leMllk riyuethıde bulun Vekili Buan Ali Yücele çekilen aarfedilecektir. kartı yapılan mtıcadtleden" 

JilM:aıtlarlcn 4l1eblllrlm ki, mtl. rldlr. mut Ali Sam1 söz alımo ve klll. tazim ve htırmet telgraflarmm menhus hutahlm tedrılal 
1* kumı llnlln• 'd8ltMl1e BlrbM1e Jbde J6ze Jakm ta- bUn spor tarihlııl aDJatmıttır. suretleri okumnut, fiddetle al • Vill ette BasUnldl yapılan arqtırmalardan n-n~ 

,.... . Gaa~ kılluımıabr. .,, . 
l Telmlk Ta· . . Türk ul v l\i11WlfeIWn tııımtaSa.ray-nıeır. Gand&rd tehrinlizde bır 

ır ar. dan de ancıw rüzdo.ot'H b.Pı~şt sır:rıiea~:gıç M SVorc ~ ie!>lıım ''lseaz;, adw tae11aırmı.. Katlls;a_. Babkwl- kadar kalacak ve Univeill 
Jm)Janma 'bnJrnn'QI la terfi ed*87or. Bacb Türk mm m 0 uJıüıu zıka takımı Ştrava'dan blr parça ki demlr,oluma ,apmakta oJan kansere dair bir konferana -----

mah&retlldlder. Ba&lJO • lllekteple$1de olm7an gençler, e~ ve Galatuaray ~ ile çalarak herkesin takdirlerini ka. Julyoa Beratı tb'lsetl llıt lalllrtme. cektlr 
blsDdetlerlnl ve buna ben- bundan 80 • 40 sene evvel mek. formaamm rengi namı tayın edil. r.aımdlbr timls aramda pllıla llatlWlan • -0-

teJrnlk &ıetlerl kendileri aö. t.epleıde oıca,aa pnolerden da- mit olduimw bildirlyordu. Bunun ·ardmdan yemeklwıeye halletmek Gnre Ud tarafp llakem d d 
talmıaJ&ll çocuk 'kabMnn'" ha mes'atturlal'. Daha sıJD bir Galatasaray klUbU tegekkW et inilerek eenelerdlr tadı unutula.. olarü taJia ecliJla beJnelmllel Balık ":e MI ye ea 

• lnu kbnl,et 7ent mektebi'1 lmıbat kaldeahıe r1a,.eı etmek- tl~ sıralarda, pıek mektep ida. mıyan kuzulu pllAv yerıllmlftir. buJnalrpludan Ylllllml8tanm Pa- Zelurlenenler Glıoı 
_.,nib vuıflarm4an biridir. tedlrler. • reeı, gerek saray muhiti ~!':l Yemek tamamen tale):>e haya. riı eJpal Poldl cltlll taı.h tebrl- BakırkCSyUnde oturan SoR 

QocaklanmD l(lnde millılm ve aa1r maçlara muarız oıd ... ..-. tmm samimi t havuı içinde mize plmlttlr. Hattı Japan AL Jel Emln8n0Dde 
l:lma llMl tarkçe 7azma- AhlAk lçlD ea :::;ı mJyar dan Galatasaraylılar, sahaya. 1 • yenilmiı eekre ve yeni mesuntar man tirketl hGkemetlmbden blL blr seyyar 1&tu:ıtlul balık -·--......,11 m11ftffa'kl1etle ba- lDAn tereflnl m ua için simaiz olarak çıkarl&l'lllJf· Hatıl, h be~ber oturmn•larchr hana Tıvıanlı kıımı için ı mil. yemlf ve blru aonra mlithlt 

--·•·• feclak&rlddaıdır. Ço • ı ı-·tı ..,a_ ,. Le ep ..y • • • '-- 1 ı...1.--nr. ıiiilııilfMikUdlr.. .,_.~ • 0 :r.ama.ıur ut p.r lllNCll • Yemeli müteakip bir dizi hL yon lıra 'kadar bır para lıtemekte- cılarla ..... ranma • ~-~ 
OıimJdumlD ~ kelime. cu1darmm Jahm ktlltlr aeri vant Herald,, admdaki lııgllisce ünde tstiklll caddesinden seçile. clir. 3irketin mümeaaili olan Dok· Feryatlanna yetitenler bs 

,_.. YMlı terkipleri ara· 7eal itibarile delll, it bilmek, guetede de Galatuay taJnmmm rek Cumhuriyet lbldeelne çelenk tor Şnievind de dtln tehrlmin bir halde hutahaneye kal~ 
.,. ~ Bana ki· •• 1-farmak .,...,,..mdan da • - muvaffakıyetlerinden bahtedilir. l he Ga imi ti lardır 
.._. toeak1~ Jdl1. beD11D'ıetll 1ek6nlar dolduran ken pinin kaydedilmemesi rt-~~~~o: ıe Bu:~· bWd\metimb nammı ıJEbıcı bir nblrlenm• ftlrul 

llrllllllQtble baıaaetmek bata raaU,..ıer aarfetaektedlrler. ca edilmlf. ~1ıe,c;e Galatuara~ lup ta mil.a&mereye p)emiyen Yunf Kemalin iftiraJdyle Tillyet latlnfede olmQflUr. Fabrlb Gbktl,,.... •JclJllm Kamplar km'a)'Ol'lal'. Talebe adı her geçtikçe, Another,, yanı aı1wlq1an evlerinde styarete blnumda bir toplantı Japdac:alr hawzlarü plıpn Denbbuak 
• e9kl barftD Jrftltihtle ltooperat.lflerl idare edlJOl'laı'. "bir dllmi,, diye &lkredilirmif. gitmlft1ı'. " ihtiWm halli saJıtmalamaa melealnden IGlrrl Alrc!al. 

t-U• Te batt& bir u da cami Hesap tut1IJOl'lar. it atrlJor • Galatuar&ym an Jmmm ren Bu meyanda Galatasarayda batlanacaktır. da tamlrcle bulunan Adana 
••• den a1an1N blle bece. lar. Bqln bulNı ~ • gi intihabı etratmda fıkralar '5 aene terbiyei bedeniye ho • nmun tclmellnden midye ...... _ .,. 

na çoeuklar, DU111'ull,et bblll nakleden AH Sami bu rengin u. cahğı et.mit olan ve pmdl göz Tr&mYayla Ç&rpıpn iDii ve bunları yemlftir. ~ 
~ batt& Jtlk- et.mekt.e ve 11111'aU1• 4olafllll • zun arqbnnalardan ll01ll'& bir nurun.dan mahrum bulwwı mu • Ara.ha Blru soma ıeblrlenme 

-4tep1eı&n pba4etname le insan tereflnl muhafua ~ gUn tesadüfen nuıl bulunduiunu alllm J'alk ziyaret ecUJmiftir. Vatman Saymdır'ın idarninde· leri c8ateren IGkril bu.tab~ra 
da Dd satır mektup yazamı·ıfedakArbklara katluabllmek • töyle anlatn;ııfbr: DUnkU toplantı eeııumda ge. kl 419 numaralı Şifli •Tünel tram..ı~k=al:.::dmlnut=..:.....:~tır-· _____ -:--~ 

•ıw ldt • .. 4e11141. Son 90, tedl.r. - Blfl&JlllÇt& 1armm • beyaz çen aenelerdeki t.oplanblara pi. vayı Bomontlde aOrilcll 60 yqla. Bir Vapurda Y anaio 
lclnc1e 79tltlP de divan 1 811' nealba aN&kf mfı feda.. forma 8eQDÜIWL l'abt Tllrk ta. mlfken billhara vefat •tmlf olan nnc!a Huanm arabama çarpmq Bnelkl üpm ~te bir •M•IMll• .... ,.. anpça k&rbktan Jreçm•aJr,. .-eft de bm oıcıutumum atdadıtmm • eski mesuıılar için en &ı afta bir parplamıfbr olmat bir npur '"-llllllllll"I 

-•ı.t c1olra •••• ter- fec1&klrblı, 11189'ull,et müabl· dan IJa reırklerl llJJD9klifimls ıma lakemte bot bırMılmJI, hep "H"•-'• "'-··~dan çok •in' 1U- !'!cııktan :.ra 18ndtlrllltıb·1ı.ıımır.t1 
._._ muvafık olmuyordu. Daha siya. -•-ı- ..__._ .. merhumlarm lalın -ı- -r ı-~,.... teWfm e4en q olarak kabul etmew. de dikkati ce1becUJw4uk. Sonra IN&u.11 -~ • rette ,aralammt ,.. butahaııeye tir. 

e Pr 1ter Taldı? Yeni harf. Bir mlaa1 bir a.ıta karak • thndi Fenerba!ıQmdn nnci olan 1erl yudmJftı. kaldınhmfbr. S~u fttman ,.ıra. Sacblr KaptlDm Deabbuak ..,,_ 
:•u. 1""pne1ercn bula- &eri baklmlda bir mm yeımflie an lAciwrtl alchk. Bu forma ile Duvar çöktO laıwalr tah'Jdlrata bqlanımftır. ru hht.t prlnc1e oblJen ..,-. 

• olaeMfa Wldlr. de maf16p olduk. Ufumıa addet- Balatta Kaytan aokafında yıkık Elini Makineye lı De tlmir ediJmelrtecUr. Bu ~ O..,_ t..,N& bldelerl ı . Blrka4; ..,.. wıelc1L Talebe tik. BBU.ara bJr gUn Mr lm • bir dUftl'ID Useriae çıkan ıo J&t· ICapbnmf r.ta okaljen llltlnden asra,.a -
~. Hep **tep • boper&tlflelhd illan edea bir maeçı dDJrkhmcla teladllfc ._ larmda Saat iamlnde blr çocuk Bllmerbanlrm Peabanedelrl fab. WcanSar vapurun ıl'f'atabll 
......., mekteplel'de o • bo çocak belap1anm .. *• • n • larmm lkl top lmmall JID- duvarm takmeaiyle yen yuftl'- rllrMında phpn llÇl lmlardan taftUnllUtbll'• ,__ 

•-•· wektepleıde ftmlte wa 4enedemendflel& Ba CG- JaD& g&mtlfllk. Bu ren.klerdeki lanımt ,.. muhtelif yerlerinden a- Rukiye ellnl makineye kaptırarak Btltln çal...,.,. ratmen 1"" 
•mı• 19 • 40 .eaeUk ııaektep'caklaldU Od taam ı- .....- tezat ve glb:elllt hOfUIDUZ& gitti. lır ıurette yaralanara1r haataha. ,araı.nmı1, butabuıeye kaldmL c:alr slnrte " diler ~ıuJM 
Ulımati eetYellerlıd, mecllsl in· fllll alçalmakt&a ~ l ~ O ,un bugün ayni renkleri kul- neye kalcbnlmııtır. llllfÜI'• 1er ,andılrtan aonra •tef a-s-

bnrJarnu muka7ese e .'ç1ıı intihar etU. Iımnakta71L,, a&ıdllrWmtltdlr. 
lilllmllıaek hpkhına ulalptlrler.I ''Çaldnma da miri malı çal• 

b wnan mektep içinde ve dı. dmı,, diye befllderlnde abull 
TUkua gelen hAdl11eler bu- IÖJltnen nesillerden kaç ldfl 

llllldUerle m11ka7e.e e4lllne eanma la,mak ceaaretlnl IÖ8 • ._.* aetlceler bugtlnJdiler termlştlr. 
llılaeGlr. 'lleltteplelıcle Jrabac1a.I Gençli.le' 7aptıtımnı: htlcam • 

etellk, dul ahlA'k ...na. Jar hanet çektll'ml• madnln 
ultf)tk, teDbelUk 8"17e • lmnlzcle bırü.tılı akltlllmeller 
..... dtlıae llual'Ul hiç ve kendi kendim••• 1Mfkuı • 

•Dl-..tiwılE = lçla aınıftaa1m aevmeı. imkan lmalanapa 
_.,. lıU ...... dip alma • ~ teMbtlrb4• 

• flecea Mile HIDetler bAfka bir te1 4e1Ddlr. BeaUt.ea 
................... ıt oldup .... l&ell& 

.. ,.. .. - .. ... et-' 8lldıt BB'Dlll 
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~ ~;;;ından Maarif meseleleri 

Okullarda -y8zı- kinŞı~ıôiiiiiı 
önüne geçilmeli 

1-'!I'~ il MAYIS -

-Genç bir işçi sevdlbi ·kızı vurdu Daladye bir Fransız • Amerlkaİ 
V~k.adansonra.Em_inönü merkezine fOpfanflStnda HUfUk Söyledi 
gıdıp baygın bır halde yere yıkıldı F lh k k .. .d. . 
Dün gece Sirkecide Demirkapı. doğru ayrılmıf, doğruca arsaya ,. ransa SU U urfarma Uml ini 

da bir genç aevdiği kızı vunnuı, gelmiı, daima açık duran kapıdan f k f k • f • 
Yazan: ----------..... aonra merkeze gidip teslim oımuı- içeriye girmit, aevgmainin otur. er e me ıs emıyor,, 

1 
tur. Vaka etrafında yaptığnmz duğu eve yaktaımıttrr. Parls, 28 (A.A.) - Bir Franı Belki de beşeriyet kati ıulha H. Bedre. ftin lJ lgen tahkikatı yazıyoruz: Bu urada alt kattaki odaıda Elif sız • Amerikan toplantısında kavuşmadan evvel cok feci tec. 

Demirkapıd~ e~rı duvarla aofra kurmakta, babası da kötede nutuk söyllyen Ba,vekil Dala • rUbeJer geçirecektir. Fakat blı, 
Otta:_:;-GkuDaz..._ __________ . --------- çevrilmit büyük bır ~r~nın için- oturmaktadır. dler, Fransız - Amerikan dost- bu çocukluk dostlarımızın mU. 

' la. ilk okullar ara• hut ilk okul yazıamm orta okul. deki küçük evle~en bırınde Arap. Mehmet odanın açı'k bulunan cadeleslne ölUnceye kadar dna· 
MI.. fit"::_ iki Yl1danberi devam larda ve llaelerde tatbik ettiril • kirli lbrahim isminde birisi, iki penceresine yaklaıınca cebindeki Jufundan ve son ayların enter· hd t 

1 
b 

1 0 
.. 

_-,ı -.ı · · · · · · nasyonal gerginliklerinden bah. ma a e m ' u uauyoruz. -. "1 ........,_.nzı davuı henlız nor mesı ve ılende her tarafta bu ya- kızı ve kamı ıle oturmaktadır. tabancasını çıkarmıt, ıçenye doi· . ıarın sulh ideallerinin tahakku-
~a-uu bulam&mI§tır. ilk o. zmm kullamlmaın temini isteni • ibrahimin 16 yatındaki kızı ru sıkmaya batJamıttrr. settlkten sonra demltUr ki. kuna gayretıerimizf haaredece-
,__ elik yazı liatemine göre yorsa orta tahsil mUeaeselerine Eli·f'·i Olimpos gazoz. f~brikasında . ilk elde !dört ~urıun .. atmıt, kısa Maamafih Fransa ıulhU kur- ğiz. 
~ ~ alıpn çocuklar, lAzmı gelen emirle birlikte mut. iıçılık ya~an Arapkir~ı Mehmet bir fasılayı takıben .. ~ç. el daha tarmak ümidini terketmek iste- ------------
~&geldikleri vakit bir • redat programında bu kısmm da i5minde bı.r genç sevmıt, babasın.. ~~rıun sıkmıı. aevgıU.ının ~e~yad miyor. Fransa, evlAtlarının bir· Partili Gazeteciler 

Uzun Yillardanberi öğ izah edilmesi ica pedecektir dan istemıı, red cevabı almııtır. ıçınde yere yıkıldığını gorunc:e lifi ve müdafaasına yarıyacak .....ı..ıı 
• · · d" k d k ' Parti mensuplaruııaan guete Te ve "--...:-d 1 k tık talepte red cevabı almasına hemen gerı onere arsa an so •· t 1 d h tll tt rt 

~w e me e e Bizim iberinde durmak istedi kı .. .. km vası a arı e te sure e a • mecmua çıkaran veya bunlarda 
kli d ği ~ı • ratmen Mehmet za gunden gu. ğa çı ıttır. lA .. 

lL.. -· ' 1Ur te • e ıu. ğimiz iiknci mesele de uç meee b' ld • . K d' · • k • • 1 • tırmak lmkAnı veren lstlhsa • sermayesi olanlarla Partili mubar-~ bıı lef: • ne iti~ olmuı, ır aha ıstemıı. en ısını tutma ıstiyen en 
1 

k 
:"'lllllnıe . er de frans~z ka • lesidir, tık okullarda gösterilen babası yine kızını vermiyeceğini yararak doğruca Eminönü mer'ke. tını azam dereceye çıkarma rirler~n • neıriyatl~nnda Parti 
~ lllegöre a~ bir tip yazı yazı tekli ne olursa olsun, onun aöylemiıtir. .ıine gitmiı. orada baygın bir hal. sayesinde, bUtUn bu gayretleri- pr~sıplerıni ı?zönü~e tutmala· 
~. ucburiyetinde kalmak· pedagojik ve terbiyevi gayesi, o EliEe kartı aıkı artan Mehmet ide yere dütmüıtür. Pqinden ge. nln dünyayı fell.kete sUrUklen. rı .. nız~m~amenın eıkı bir ıaaddeli 
' Ş halde orta okul ya. yazıdan alınması icap eden mat- araya ricacılar koyarak kızı üçün· tenler iflediği vakayı polislere mekten kurtarmafa ki.fi gele • hukmudür. 
~okuldan itibaren tatbik lftp randımanı temin için olsa bi. cü defa istemiJ, bu sefer tb. söyleyince ne yaptıtı sorulmuı: cetı ttmldlndedtr. Fransa, hic Büyük Kurultaya verilen tadil ,__tip ·Orta okulun gösterdiği le muayyen bir şekil ucun kul. rahim reddetmemit kızını verece- - Ben bir tey yapmadım. Ne yorulmadan ve hiç korkmadan tekliflerinden biri de iıte 1ıu hllr.. 
,__llM~~ değilae, ilk okul Iamlmaaı usulünün kaldınlma. ğini vaadetmittir. bileyim. Onu seviyordum. Gibi lcap ederse o kadar uzun mUd - mil ihtiva eden maddeye taalltlk 
-.ıı'niıı orta okullara tef- SJchr. Mehmet niıan huırlıtı yapar. birbirini tutmaz sözler söylemiı- det dayanacaktır. ediyorsa da ta.dil maddenin eauı. 
ltttıt clUıe i bugün muhakkak su. Çocuk h tta h ken lbrahim kızını bqka birisine tir. Amerikan bUyUk elçisi Bul - na ait delildir. 
~ bı ltilmeei icap eden ted. kulda al aya ld ~ = :u: nitanlamaya karar vermittir. Yarah kız hemen çafmlan aıh· lltt de bir nutuk söylfyerek de- Es'ki madde bu yolda nqriyat 

tlelelerlndenıdir. - ıtmıı 0 
u u Mehmet bunu haber alınca çıl. ht imdat otomobili ile Cerrah pata miştir ki: yapanlarla cörUı birliii huıulU 

1'._. nu bulamaz. Ona her uçla yazı d" .. hk'ka haatahan · kal~·-'--tır 
'"4llll hıkııl: yumak . kA 1 ri1ın l'dir gına onmuı, ta ı t yapınca eaıne "'"uwu'. : Milletler de tıpkı fertler gibi için temu ve toplantı yapılmuı 

~·1; IJ bmdan aonra okul. mı an an ve e 
1 

• sevıilisinin baıkaaına verileceiini Muayene neticesinde birı omu. k 
1 

k ğ r aziyetlerden bunların kendi isteklerine talik 
ı._-~ talebeye öğretllmefe Ecnebi okullarda okuyan talebe. katt olarak teıbit etmittir. zunda, diferi bacağında olmak il. ebl ser ya çlo a kı v b 1 ti olunmu• idi I-te yeni tadil bun. 

l rin tU k d · d k' · . • . b ı-·-'.ı ~ rine kat anma mec ur ye n. s • s • .,,,... ~~ Yazı tekli muhtelif de- e r çe ersın e 1 yazı yaz. DUn akıama kadar Sirkeci civa· .zere ıkı yerınde yarası u uıNugu ti arili.;.; ve bir tarafhır.. pek yerin. 
ı.;~ v azi ti d dilek te • . ..rül .. .. de kalırlar. MeselA bir millet Y •· •• 
"il' nı..t.. •• : lnuhtellf zamanlarda mlmaacakv ye.. e. adyndcaurul aka b~· nnda kızı görebilmek .ıç~n bir ar- goM mh uıtd~r. tb ahimi k il esareti kabul ederse harbin ö - de olarak kaldırıyor ve bUl\u Par· 
ıı.tl-~ \.CLllavvU.ller _,.irdi Sı ve w:enn e ac ır kadaıı ile dolaımıı. lçının sıkıldı- e me ın r vurma · b tiye de Partiliye de vuife olarak 
, ~-. e-'.lll • • vazi tti . ·~ f kat k 1 nUne geçeblllr. Fakat gar ın • ~.:" vt tedria devirlerine göre ye r • ğını söylemiı. sekize ldotru arka. zere ateı etti •• , a urıun arın il 1 i i i ld veriyor. 
~ M · · d d ı tı laza rastcelditi dolapn pyialar bUtUn bUyUk m let er c n o u 't &Yl'ıldJ. tık okul mUf • aari! yeklletinin bu vazı. aım an ayrı mıı r. • dadır ğu gibi biz Amerikalılar için de Yalnız maddenin yeni ıeklink!e 
~ Proırammm 19M yılmdan yeti göz onUnde bulundurarak Mehmet, saat •ekiz buçula arasm • harbi kabul etmek esarete dUş- (matbaalar) kelimeainde :ra.zıtıı 
~ leklinde; yazı ilk okulun sUratle bir yazı vahdeti temin 

1 
•• mele muraccahtır. Hürriyet l · yanlqhiı olacaktır. 

'~dayalmzbUyUkve ed=~nve~~'tek§e~~m~ Denı·z ı·caret mu- çlnölmekaılabotblr,ey.de. Bu kelime eüi teklinde 
' ~..,... hafrleri, ikinci m. n ~~ecegını uvve e t fildir. (matbua = bHmalır) idi. Yi-

flle ~arflerin birletme • eidlyoruz. d ee z •• ._, ee ee 1 A " Bullltt, demokraallerln te,rl - ne de öyle olacaktır; çünkü mat. 
~ Jr....,. __ • :vazı> husule gel~ ı.vi~rec1. Kazaya ar U' aunun ı a av z ki meaaı 1oıunda1tı ısarretıerın. bu uhlplerinln baltıkkrmm 
n_:--.ınıdı. K~ Gid Ç uk ~ 6 işaret etmlt ve sDslerlne törle m~erecatım kontrol edebilme· 

tvt~ctı amıfta rr&nm kallg. en OC k 1 b k ntha7et vermltUr. lenne imkln yoktur, 
~~yatık yazı tatbik Bundan bir iki ay evvel laviçre- Yeni feşek Ü ün aşına es i 
~-aıag~~u~~~-7~~~-~~~--L~:.~- ~-~~F~~~=~~~~~~~~-:~~------· 
~ 1Ui aon Biiıltma kadar ve cuk t.aJeı. paneiyonu ı..,.aıı. IRU&Ylnı G.. .. d.. " d "k 
ele .... ~tahsil devrelerin. den bir dağ altınd~ kalımı ft pa~- . . . orup uşun ıı çe: 
ı... bahtta bugün tatb'k ed' çalanmııtı. Panaiyorlda bulunan Bır hazirandan ıtibaren lAğve. ler ve muhaberatı d<>lrudan dol- -., - _ - _ _ _ -· • 
~ h.ıı teklini 

1 1 
• ve kuaya kurban gidenler arasın- dilecek olan deniz ticaret mUdUr. ruya. Veki.letle yapacaklardır, 

~ı .... _·- alıyordu. 1934 te . . lüğünün yerine teşekkül edecek: 80 lira maaşlı İstanbul mer • 
ı. ~~ilk okul programı ya. da Doğan Tqkent iımınde bır k 1. ... ........ kkül' 1 · k ı· ........ 'lr'lAt isl'ğin mer ez ıman ~ enne ye- ez ıman "'9Aı cı ı re ı e ee • 
~ l'e tilrkçe gnıp~ &. TUrk yavrusu da vardı. ni bazı tayinler yapılmıftır. Tllr. ki İstanbul ticaret mUdUr mua • 

~ ~~in sistemi yazı Kazayı öirenir öğrenmez laviç- kiye sahillerinde altı yerde iku • vini Refik, reis muavfııliiine bu. S ~k ~ tatbik r~y• ciden çocufun babuı ıeker rulan merkez liman teekili.tı re. gün İstanbul liman reisi bulunan 
~~ müfredat progra. prketi umumi müdilrU K.lmn Tq. isliklerinde mezkQr limanlarm Hayrettin, liman kontıolörlOltl -S latanbuı maarif mil. kent bütUn araftJrmalarma rağ. evvelki reisleri hemen hemen ay. ne Bandırma liman reisi ZUhtn, 
~ .... bu yeni yazı geklini öf· men vruaunun cesedini dah. bu nen ipk& edilmektedir. idare şefliğine Şevket, muhabe • 
~ öğretmek malaladile ıama: tır Yaln D i ~ : Merkez liman ve sicil dairesi re §efliğine de Seli.mi tayine • 
~l'ı~ ·~teala etti. Bütün o. k d'. !h • ız • 

0 
an ':' ha.line gelen limanlar, Trabzon, dilmirJtlr. Istanbul deniz ticaret 

~ dik en ın er zaman elınden ekaık Samsun Zonguldak İstanbul Iz. mUdürlUğU idare tefi Rasih An,. 
~ yazı ya.zılmağa bq.. etmeldiği bir Türk bayrağı toprak- mir ve 'Mera~ lmı'anlarıdır.' Bu karada şube mUdllrlUğUne terfi • 
llJt lar altmd'an çıkanlmıım. Yavru. llmanlarm kadrolan eski latan • an tayin edilmiştir. 
~ ~ betinci 8Dllfma kL nun babası bunu bir hatıra olarak bul deiıia ticaret mUdUrlUğU §ek. Yeni teşkilat kadro ve bllt • 
t._ 1'rıı bir çocuk tamamile yanına almıttır. linde genioletllmektedir. Altı çesinin bugilıı al&kadarlara teb. 
~ tlp yazıya göre yet.i§tl. Bu kuada ölen yavrularm aile. merkez liman reisleri mmtaka • liğ edileceği tJanılmaktadır. 
~ ~ bu yazıyı yazmakta mu leri laviçre hükQmetinin milzahe. larmdaki limanlan idare edecek. 
~ OJan al1ra.t derecesbıi k& • retiyle h&diae yerinde bir abide -----------------------

tltJI' bulunuyor. nk okuldan dikmefe karar vennitlerdir. Hitlere suikast Japonlar 
~ alıp orta ta.hail mUeue. 

' l'eçtifi vakit te öfretmen Bir Kadın Kendiaine Dört Eıki Çek Mebuıu Bir Alman gemisini 'ti bu Yazıamı hayatta, yUk • 
' tabaıı nıueueaeıerinde tat • Çarpan Adamı Dövdü Tevkif Edildi çevirdiler 
dıfı ~ tekle uygun bulma • Son cilnlerde kadmlar arasında Sandey Kronikl cuetesl Al- Şanghay, f 8 (A.A.) _ "Röy. 
ltı.ı."1illl derhal deği§tirme hazır. kavgalar ve yaralama, ldövme hl- man gizli poliainin Hitler aleyhin· ter,, 
~ batlıyor. Çocuklara ka· diseleri çoğalmağa baıtamııtır. ~e bir suikast pllru meydana çı-
llın.. ... ' .defterleri aldırıyor. Uzun Dün de bu ıekilde iki h~dise ol- kardığını yazmaktadır. Bu plin, Bir Japon harp gemlıl Şang • 
di~ bu k muıtur. 1 aky • haya gitmekte olan Alman ....,ille Y&llyı yazmI§ ve en. Hitler Çekos ov aya yeniden 
1tıtt ~ bir yazı şekli aL Bunlardan biri, Galata.da KafeL gittifi takdirde tatbik edilecek. "Sauerland,, vapurunu durdur. 
ııııı'::190cuk yeni bir tekil kar çi ıokağmda oturan Zekiye v.e • muş ve Japon subaylan Alman 

ıı181 bocalıyor. Evvelki ile ye. Konstantinidia isimlerinde iki ka. mıı. vapuruna çıkarak 20 dakika ka-
...... ~ dı d k 1 · z k' DCSrt sabık Çek mebusunun >.e)eıı ~k-uı da biri.birlerine ben • n arasın a vu ua ce mıı. e ı. dar araştırmalar yapmıştır. 

~ ,_. arııtırmalar yapıyor. Bu ye Konstantinidiıi . ayağından çı· Hitlere ıuikast tertibi suçundan 
bir -,ı ttırkçe tedrisatın mUhim kardığı iskarpinle bir gi.tzel döv- halle mahkemesinde muhakeme e. Bu hldise hakkında izahat 
llıtı..~llınu alıyor. Orta tahsil dükten sonra batın.dan da yarala. dilecefi bildirilmektedir. veren "Chlna Press,, gazetesi, 

~-.eaeainin ilk sınıfı olan al • mıttır. Şanghaydakl Alman baş konso-
ctlıı.._ lllıtf bUtUn yıl bir yazı her lkinci vaka ise çok gariptir. Bir S t k • • tosunun keyfiyeti Japon maka • 
.. ~ - k'adının bir erkeği dövmesiyle ne- ovye as er1nın 
ll bu 1 

içinde çalkanıyor. Ha.t. ticelenmiıtir. t, matı nezdinde protesto ettlflnl 
llı~en bazı çocukların nu. Galatada Karaotlan aokağmda CeSare I yazıyor. 

O da kınlıyor. oturan Pavlinin kızı Elenl yolda Moskova, 28 (A.A.) - Sov • ============ 
•l en, haıde vaaiyetin düzeltilme • giderken 'kendisine ÇUJ1911 HUst. ret mecllsi, 1939 btltceıinln mu tamamlanmaktadır ve askerin 
~ lllUJıinı maarif meseleleri yin isminde birisinin üzerine atı· zaker.eBlııe devam etmiş ve m~ U h t1l t 
lııt o~-• ıhınit bulunmaktadır. tarak dömıcie bıt1amlf, dayak· bus Veınin'in milli mUdafaa bUt cesare vetama are t a :'· vha • 

'"1 tal-"'- · .. tanımıza arruz e me6 e er olttaıd -inin yazısı orta tan yakaaını kurtaraımyaıı Huae. cesl hakkındaki beyanatını şld- 1 
l de~,_.. · · k b ğ k k ka kim yeltenirse kafasını çarpa -

o~da ..... ~-vuruecekce, bu ige ilk yın ııe. anca ıç~ ını çe ere - detll alkıtlarla karşılamıştır. rak kıracağı yenilmez blr ltuv • 
111!- kb':!~a~~ daha uygun o • dma hücum etmiıae de etraftan • 

Maarif bütee 
llecllate maarif blltçeel, bütün bir gtln eilrdtl. Zabıtl@'. l.\ç

nilz ellmim geçmediği için, bu mUzakerelerln bUtUn. hud(l\ift 
m kaVl'llDJŞ dejiliz. Fakat gazetelerde gardQUııı~ ~ ~ 
cilerden, de fikirlerin hangi yataklarda. aktığını liellfrebili. f 
yoruz. , 

Maarif, herkesin bir bqka bahane. ile alaiadar olduğu I 
devlet tubeeidir. Çocuk. torun ahlbf fl'fr ~rttaşm, onunla a. 
1ıf verili var. MUzakereniıı uaın sürüşü, söz söyliyenlerin çok 
OlUfU bu yüzdendir. Genç vekil IIasan Ali Yücel, kendlaJnden, 
beklenen genit bir kaplaYJlla sualleri kareıladı. Dokunutla. 
ra cevap verdi. Ve blitçeainl, geçen yıldan bir buçuk milyon. 
bık bir fazla ile, kabul ettirdi. Neticenin bu yükaek ifadeel, 
bizim kuru tebriklerimizden elbette daha değerlidir. 

Mektep, mektepli, hoca hakkında bizde ötedenberi ulu or. 
ta .eyler söylenmek &dettir, Çocuğu dönen baba, kIZJ kendi.t· 
ne isyan eden ana, ilk olarak mektepten sızlanır. Mektebin de 
en çok muztarip olduğu iıı.sa.nl .ır, i§te bu tiplerdir. Bu dava. f 
yı meclise k&dar çıkardıklarmdan enphe etmiY.O~ 

Gerçi memlekette bir terbiye ve mektep meM.U'111 
olduğu in,klr edilemez. Fakat bu meııelenlıı mevmu .. o '*lll1 
Millet Mecllıl değildir. Milııakqayı oraya 16Wrmek, daftlun 
hallini kolaylqtırmaktan çok, gilçleetirfr 1l8llJ1'IDl. 

Nitekim Hasan Ali YUcelin, lee baeladılı daha Dk lb
lerde, bir maarif fftrut toplamağa bqvurmut da b6y~ elll: 
h bir görilfUn mabsultıdtır. BugQnktl mektebi, ~ ._, 
beyi, bugl1ııld1 bocayı, hatta. bugilnktl vetııet varlıfmı tfir&Dft 
tetrih maaumda uzun ve etraflı bir milp]ıede altm& m~ 
bize yeptenl ııeticeler verebWr. ÇUnktl irfan tarihlmim6 . 
le bir mllphede emeği yoktur. Mektepler açılır, mektepler Jra"c 
puurken, programlar kurulur, programlar kaldınlırkeb, ter. 
biye sistemleri bırakılır, terbiye sistemleri almırken. ya'tiuıcl 
markalardan bqka hiç bir &ıeye dikkat edilmemiftl. 

Muhitin ihtiyacı nedir? Millt vasıflarımız, iklim ~ 
mız, içtimai vaziyetimizle bu yeni sistemler uziap.bllfr mu 
Bu en kökltı noktalan dUttlnen çıkmamıştı bile. Ham e1bi8e 
gibi ders pro~ ve terbiye sistemleri almm1t ve ortalık ber. 
bat edilmişti. 

Bugün maarifin bqmda blltiln bu dertleri, kendi yl1reiiD. 
de ve kendi emeğinin heba edilitinde görilp tanllllJf, acmmı 
tat1DI1 bir adam var. Gerçi zaman ve mevki bir çoklarma seç. 
mişi unutturmuotur. Fakat Hasan Ali Yücelin ne •U.. ne 
vicdanı böyle bir gaflete müsaittir. 

Dün Kecliate, akll icaplara dayanarak bUtçeelni bhu1 eL 
tirdi. Yarm yaptıklarını öne ıllrerek, başardıklarnu ,&stere. 

'!',,~ yetipnler mllesaif bir hidisenin Veanln demiştir kl. vet teşkil eder. 

lc:lı ~be hiç olmazsa orta okul& 8nllne ceçmiılerdir. Bllttın faşist mlltecavlzler şu· Mensucat ve Jaee endUstrller1
1 

Ba1ckl 8ülıa Gezglfl 

ı:)'a fi v.klt te muayyen bir ya. Eteni ve Hüseyin yakalanarak uu iyice bllsinle,r kl, Kızılordu. halk komiserleri Ko11lgln llef ı-------------------------• 
rek iatenıeden daha çoiwm alacaktJr. 

llhlp Olabilınle olauıı, l& • karakola ıöt~cllt. mı 'tek»Jk teclıJaatt kllltllr lle Zotof da söz almııtardır. 



4 - V AKIT 29 MAYIS 939 

Memleket mektupları; Hakiki vakalara istinaden -···-····--··· .. ···· .. -·-----··---··-··-·····-----... .--··--·--
Yozgatta asayiş 
çok mükemmel ı 

Amerikada Alman casusları 
-15-

tor Grlebli ziyaret ederek vazi
yeti haber vermişti .. Doktor Gri
ebl, Lonkovskiyi şehir dışında
ki evine götllrerek saklamış ve 
Amcrlkadan emniyetle kacabil· 
mesi tein her tUrlU tedbiri hazır 
lıımağa başlamıştı. 

Madam Griebl israr etmek is
tedi.. Fakat doktor: 

- Hayır, dedim. kfifl .. diye 
hislere temasa başladı: , 

ıce• - Derhal Bcrline hare 
Yozgat (Hu.sual) - Yozgat 

asa}işi pek mükemmel en ufak 
' bir hAdfse kaydetmiy0n memle-

ketler sırasındadır. Emniyet i:;

lerlnin tedviri de hallcın huzur 

ve stik.ftnu He muvazi bir ahenk 

içinde yUrUmektedfr. Asayişe 

mUesslr vakayi görUlmemesi

nin başlıca ruht sebebfnf, hal

kın kanunlara muti, Cumhuri

yet rejimine pek sadtk, temiz 

kalpli ve munis insanlar olma

sında ara.malıdır. 

Gece yarısı eve dönecekti .. 
lakat sabah olduğu halde I.on
lf:o\·skl eve dUnmemiştl.. Acaba 
ne olmuştu? 

O gece, 27 eylUl 1935 gecesi 
Europa yapurunda gümrük me-

İşler yoluna girince kendi o
tomobilile hususi şo!örUnU Lon,. 

kesti ve kapıyı çarparak oda
dan çıktı. 

?tfadam Griebl bir müddet da
ha ağladıktan sonra içine bir 
şUphe g1rdi. Acaba kocasr ni· 
çin bu kadar Israr etmiş idi? O 

murları Lonkovsklyi garson U- kovskJnln emrine tahsis ederek zaman son günlerde bir kadının 
niforması taşıyan bir adam ile müthiş casusun Montreal'dan sık sık doktora telefon etmiş ol· 
konuşurken görmüşler .. Lonko· tir Alman gemisl~le Bteme'e duğunu hatırladı. Aynı zaman
vskinin kolunun altında bir va- ka"'masını mUmkUn kılmıştı.. da oda hizmetçisinin de tatilıde 
ket vardı .. GUmrUk memurları l3ugUn Lonkovskl Alman ha- bir kadının doktora gllnde on 
bunun bir kaçakçılık olması ih- v:ı vekAletinde yüksek bir me- beş kere kada.r telefon ettlğint 
ti.malini dUşUnerck paketi aç· murtlnr kendisini Montreal'a o;öyledlği hatırına geldi. 
mışlardı. Bu paketin içinde hiç ka~rran' G rieblin hususi şoförU · Gözlerini sildi ve bir taksi ça
bl rkaçnk eşya yoktu, ancak naussman da bugUn maiyetin- ğırdı, rıhtıma gitti.. Vapurda 
mektuplar, resimler vardı. Lon· de çalışmaktadır. ilk gördUğU adam kocası oldu .. 

ltovskl istlcYaP edilince piyano GRİEBL KATE .MOOG üst güvertede Mis Katel\!oog'un 
a.kortcusu olduğunu söylemiş ve l\IADA~I yanında duruyor, genç kadını 
gösterdiği vesikalarla. da bunu İLE KARŞI KARŞIYA belinden tutuyordu. 

lsbat etmişti. Buon rağmen Lon· 1937 mayıs ayında doktor Kocası dıı onu .görmUştu .. Der 
kovski gUmrllk karakoluna gö- Griebl Almanyaya davet olunu- hal yanına indi, af dileyeceği 
tl\' •!lınUş ve tahkikat derinleşti- ~·or, çok ehemmiyetll kararlar yerde: 
rllince bu mektupların yeni in· verileceği, bu görUşmelerde ken - Aptal.. dedi. Bu kıskançlr
şa edllmekte olan bir tayyare dislnin de bulunması IAzımgel- ğından utan .. Mesele biç de se
lle tanklara ait pltınların her dfği bildiriliyordu. nin zannettiğin gibi değil .. Kn-

deceksini.z .. Sizin için hUstrtf 
kompartıman ayırttık .. Ber 
Ablon oteline ineceks!nlZ·· 
relerinlz cm rinlze amaded~ 
ziıı için çok bllyük sUrP 
haz1rlad'rk .. 

Takdir ettiğimiz ajanlar' 
şr nasıl muamelede buıu• 
IAzımseldiğinl blldlğin:ıid } 
ceksiniz. (Devanı1 flfl'. 

• VAK11' 
ABO~E TARlFESl 

lfrmleket llenılıı' 
• lçind• tl•I~ 

Aylık .- 95 U$ p 
3 ııylılr 

6 aylık 
1 yıllık 

Tarifeden 

260 ,2~ • 
47~ 120 • 

900 t60G • 

Balkan Bir.-

lçln ayda otuz kuruş d 
Posta birliline pnneyeıs 
ayda yetmiş beşer kurut _, 
medilir. 

Ankara Polis EnstitUsU dahi

liye mUdürU eski n kıymetli 

dostum Yaşar Albarazı burada 

gördUm. Naklen Yozgat emni

yet amirliğine tayin edilmiş ve 

gellr gelmez de polis dairesini 

tamir ettirmek, emniyet işleri

ne daha iyi bir dUzen vermek, 
bekçi tcşkiH\tını organize etmek 
gibi muvaffakıyetler ka.ydetmf.ı 
Yaşar Albaraz bir emniyetçi sı-' \·ozgnt C'mnlyet Amhi C. Yaşar 
fatile, asayişin bu derece sUk6n 

tllrlU izahatını hui oldukları Bu seyahatin gizli tutulması te Mogg c;ok candan bir dostu-
Dtcydana çıkmıştı. ve karısına hiç bir şey sOylenll- muzdur, sen ona teşekkUr etme-

Vaziyet böyle olduğu halde memesi de rica ediflyordu. lisin .• Boradaki işlerimizi yolu-

Abone kaydını blldlreo , 
tup ve telgraf ficrellnl, •~ 
parasının posla veya baoıı- t 
yollama ilcretlnl ldare keodl 
zerine alır. 

halinde bulunduğu memleket aşım durağı, vali konağı, hU
pck azdır, kanaatindedir. kumct binası yapılmak.~ bele-

Hak1kat halde, bütün vatan- diye tarafından da mezbaha in. 
da,ıarda olduğu gibi, Yozgat şa olunmaktadır. 

Lonkovski gene serbest bırakıl- Bremedeki bahrt servisi şefi na. koymamız için benl Alman 
mış, memurlar ancak paketi a- Erich PreffCer Madam Grlebl'ln hükQmet adamlarına o takdim 
lnkoymnk akrlhhğmı göstere- Kate Moog'dan şUphe edebtlece· edecek .. 
btlmişlerdi.. ğinden emindi.. Maamafih dok- Filhakika Griebl tamamen 

Türkiuenin her po.ıta merkd,JI 

VAK/Ta abone. ua:ılır. 
Adres deAiştlrme Qcretl halkının ruhunda da Cumhuri

yet rejimi çok tatlı tesirler hu
su1e getirmiş, halk ve köylU bil
hassa partlclllk davasını pek iyi 
kavrıyarak ona karşı inhimak 
ve meylini, kaydedilecek kadar 
çoğaltmıştır. 

Bunlara UAveten pek yakın
da çocuk bahçesi vark, tuuk-

LONKOVSKI, GR1EBL'1N tor karısına haber vermeden bu yalan söylemiyordu. Hakikaten 

' 
Y ARDIM1YLE AM:ERlKADAN seyahate çıkamıyaacğını anla- menfaatlerini alft.kadar eden 

KAÇMACA MUVAFFAK mış, karısına her şeyi anlatmış- blrcok işler vardı .. Fakat bUtUn 
25 lıı.uruştur. 

hane, fJdanlık cibl noksanların 
telltlslne gtrfşllecetı de ~ylen- OLMUŞTU tı.. bunlara rağmen Madam Grlebl, iLAN OCRETL.ERl 

Ticaret UAnlannın san~ 

İNŞAAT: 

Bir ba.,ka yazımda da lllştf

ğim gibi, Yozgatta şehircllik 

hareketi inkişaf halindedir. 
Memleketl.n elektrllt tytdlr. 

Haftanın iki gUnUnde gUndUz 
cereyanları da verilmekte4Jr. 

Şehrin sokaktan dalma te
mizlenmekte ve bozulan sokak,
lar daimi tamirata tlbl tutul
maktacSır. Bun4a11 batka etaalı 
bir int;aat faallyeU de mUşahe
de olunan Yozgat şehrinde vali 
Feyzi Gürelin himmetlerile bir 

}~flTUGRUL SADİ TEK 
Şehzadebaşı Tu • 
ran Tiyatrosun· 
da bu gece Halk 
gecesi. Her yer 

:20, paradi ıo. loca 100. 

SE YLAP ve 

ESKİYE RAGBET 

Yeni eser. Okuyucu AYSEL 

mektedlr. H. G. Bir &aat sonra Lonkovskl dok-

VAKiT SPOR MUSABAKASI 
Futbol, Goreş, Yüzme 
Y9 Afletizm AMtlttt~l"F-~~!1! 

Arasmda 

SPOR 
Yıldızını 

• 

1 

seçıyoruz 

1 
BıRıNCıYE 

Bir Bisiklet Futbolcu, RıatJ&. "(Dcnı irspor) 

lldnclye: - Şık •e kıymetli bir saat; üçüncüye: - bir çift 
iskarpin; dördilnctlye: - Bir ppka; befinclye : - Bir seneli 
Resimli Hafta abonesi; altmcıdan onuncuya kadar: Birer bo
yun bap; 4 kipye birer çift ipekli çorap; 10 lripye birer adet 
Tayyare piyango bileti, onbeı okuyucumuza birer şişe bü· 

ytttkolonya; l:S okuyucumuza birer iİ§e küçük kolonyao 25 ki. 
fire btrer tuvalet sabunu; ayrıca 150 kişiye muhtelif cins he. 
diyeler. 

Hareket ctmeğe hazırlandığı 
gUn, karısının c1a l'itm•kte oldu
ğunu gördU. 

Mis Kate Mogg'a teşekkUr et-
medl. satın sondan iUbareıı Wn tf 

Doktor Gribl'ln bn seyahati o- falarında .(0; iç sayfalarda ı. 
na iyi bir kA.r temin edecekti.. kuruş~ dôrdnncO sayfada ıd' 

- Ne yapıyorsun .. Niçin •giyi- Doktorun casusluğu menfaat ~~i~~şı:: ~~~~c~::;;c!i~ıı:,.. 
nlyorsun? hissinden uzak değ11dl.. d 

ır. __ --il. 
- Seni vapura kadar teşyi e- Madam Griebl NeTyorkta "kıs- ~llYilk. çolı:: deYamlı. k~ 

deceflm.: kançlıktan parçalanırken dok - renkli ilan verenlere ayrı • 
Doktor her nedense bunu is- tn,. C'l?foh\ na '.'Mla 'il: ~ ı .... u.-..ı----·•·- o---• 11•-" 

lem yordu: Almanyaya doğru yola koyul • rın santim ·satırı 30 kurtl$\ut• 
- Hayır .. dedi. Senin gelmeni muşlardı .• orada bUyUk casus.. TlCARl MAU1~E1TE ouuf.J 

istemiyorum. rıhtımda. ayrılma luk teşktlMı ile yakından te • 
1 

KOÇOK tLANLAR 
seremonilerinden hoşlanmam.. mas edeceklerdi. Bir defa 30, iki defası so, : 

Vapur Amerikan sularından defası 65, dört defası 75 .e 

ayrılır ayrılmaz gUzcl Kate defası 100 kuruştur. Üç IY~! 
Moog ile doktor Griebl derhal ilan verenlerin bir defası be 
Cchluter ne birleştiler: vadır. Dört satın aeten fllol•~ 

- Rer şey hazırdır doktor.. fazla satlrlan be, lturu$l•n 
YUzbaşı Pheif!er sizi rıhtımda sap edilir. 111' 
bekUyecek .. Gizll teşkllltın ileri lll:md kapon• t1direol -
gelenlerinden birinin sizi karşı· HC"illc ildn tarlf tll 'UiJıd• 

lndirlllr. 
laması bUyUk bir şereftir. 

Amerlkadaki casusluk teşki- Vakıt hem dotrudan doır:.,. 
ya kendi idare yerinde, benı ....ıd 

lUiyle YUzbaşı Phei!fer alA.ka,., v k t Yuf'V kara caddesinde a ı tJ 
dar olmaktadır. altında KEMALEDDİN t1\ ....a 

Schlut.er haklkaU söylemişti. tıın Bilrosu eliyle nıo k~ 
Erlch Phelffer kendilerini rıh- eder. (BUronan ttl•foruı: jO;J#". 

tun.da bekliyordu. Dostluğunun ~=~iiii~~~~iii'.5]~#'~ 
derecesine bir işaret olmak U· İ 
zere saffilmt bir hareketle dokto- Alemdar 8-ınemas ru Ömuzlarından tutarak olo-

1 mobile soktu.. Sonra Mis Kate iKI FiLM 

• 

ANKARA Tiyatrosu 
sanatkArları Yedi .. 
kule Pınar sinema 
bahçesinde (Profe -
sör Emin Atabey) ... - .. ·------·---.. ···---

1 Musabakaya ıştirlk Koponu : - 82 - ! 
- Bütün bir &ene zarfuu'ltı kay 

tıatıam ancak on gün bbl6 ktılır. 
- Kim bilir buna 1W kadar ü.. 

tülürmlnüz. 
Moog'a dönerek: Macera Kadını 

- Siz, raporlarda bahsolun- •tJ Mister Moto Katı birlikte pek )'akında temsillere 
başlıyor. .. ------·--· .. ···--------·············-----·--····--··· - Yok oanım, on bef gün ça -

buk geçer. 
dutundan çok daha güzelsiniz KHibiinrlP 
frölayn •. dedi. 

. .. __ ,.... ~ - ~ 

Karamazof Kar_deşler 
Yazan: Dostoyavski 

-r 

Çewtreaı -u.t•;' !aba c-.ıö - 192 ,__ 

Yanaldan tutupnuı, ıözleri parla.. 
mı§tı. 

Aliyop, ansızın: 
- Dinleyiniz beni, dc.di; kol ya, siz, 

hayatta çok bedbaht olacaksınız. 

Çocuk, tasdik etti: 
- Biliyorum 1 biliyorum... Nasıl da 

her ıeyi bir bakışta görüp anlryorsu. 
nuz. 

- Bedbaht olacabınız, fakat ıztıra
ba uğramakla beraber, yine hayatı tak
dis ddeceksiniz. 

- Evet, evet! tam benim duydukla
rımı keşfediyorsunuz. Ya§aym Kara.. 
mazorr .. Siz bir evliyasımz. Ne iyi an. 
lapcağız sizinle ..• Beni en çok mesut 
eden teY ne bı1iyor mısınız? .. Beni ken. 
dinizle denk tutuşunuz. Bu halinize ba-

yılıyorum itte. Halbuki, biz birbirimize 
denk değiliz. SU: üstüruıilnüz. Böyle i· 
ken de yine çok iyi anlaşacağız. Bir ay 
evvel sizi kastederek: "Onunla ya ebe. 
idi yen dost olacafız; yahut ölünceye 
kadar düşman kalacağız. 

Diyordum. Aliyo§a muhabbetli bir 
gülütle 10rdu: 

- Demek daha o vakıttan beni sev. 
meğe baflanu1tmıı. 

- Evet sizi çok seviyordum. Hep si
zi dütUnUyordum. Ama, nasıl oluyor 
da ıiz, benim içimden geçenleri biliyor
ıunuz? .. Ne ise, itte doktor çıkıyor .. 
Aman Atlahım herifin suratına bakı
nız ... Çok fena haberler Yeriyor cali. 

bal-

-7-
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Doktor, izbclden paltosuna bürUnmüı. 
şapkası başında çıkıyordu. Halinde iğ. 
renmi§ !bir m1na vardı. Kızğmdı da. O· 
na bakanlar, kirlenmekten korktuğuna 
hükmedebilirlerdi. Dehlizi şöyle bir 
süzdü. Kolya ile Aliyoşaya sert sert 
baktı. Aleksi, arabacıya i,aret ederek 
kapıya yakla§tırdı. Doktorun arkasın. 
ldan yüzbaşı palas pandıras çıkmııtı. 
Huzurunda yerlere kadar eğilerek yal
varır gibi bir hal almıştı. Son bir söz 
içln onu alıkoydu. Gözlerini ym bürü· 
müştü. Ellerini ümitsizlikle kavuıtura. 
rak: 

- Kabil mi doktor? .. Kabil mi? .. 
Diye mırıldanıyor, sözünün bir türlü 

arkasını getiremiyordu. 
Nihayet güç halle: 
- Hiç bir çare yok mu doktor, hiç 

bir kurtuluş ümidi de yok mu? 
Diyebildi. 
Doktor, katı, hissiz bir tavırla: 
- Eh ne yapalım ... Ben Allah ldeği. 

lim ki... dedi. 
- Bu felaket yakın mı, çok mu ya. 

kın? 

Sabırsızlanan .doktor, kelimeleri çe
kiç gibi indirerek cevap verdi: 

- Tehlike hepiniz için aynı derece· 
dedir! .• 

Etili atlayıp gitmek üzere idi. Deli. 
ye dönen zavallı yüzbaşr, yine alıkoy. 
ldu: 

- isa aşkına olsun söyleyin, dünya. 
da onu kurtaracak hiç bir çare kalma
dı mı? 

Doktor: 
- Buna ben cevap veremem! diye 

homurdandı. Ben, ıize yalnız ilmin 
hükmünü bildiriyorum... Dedi. Sonra 
birdenbire durarak, ama, eğer hastanı· 
zı Siragüzeye gönderebilirsenizğ belki 
it ldeğişir. İklim, muhit prtları ona ha.. 
yatını iade edebilir. 

- Siragüzeye mi? .. 
Bu aonııta, feci bir ıatlnnlık vardı. 

Yüzbatı kendisine söyleneni anlamamı§ 
ıibiydi. 

Kol ya yüksek sesle: 
- Siragüıe Sicilyadadır. 

Haberini verdi. 
Yüz.bqr, çıldırmıt gı"bi: 
- Sicilya ha ... dedi; fakat - evin 

sefaletini ipret clderek - ne halde ol. 

duğumuzu görüyorsunuz... Çoluk f' 
cuk nasıl olur?.. __ ~-" 

- Madamın oraya gitmesine liiPr 
yok ... Onun yeri orası değil. Bahar ~ 
lar başlamaz kannızı Kafkua yolll r4' 
nız. Orada banyolar var. Kaplıcall 
romatizmalarım tedavi ettirirseni.ı :;. 
çer. Sonra da Parise gönderip bır 

nikte baktınrsınız. el"' 
- Doktor.... Doktor ne halde ol 

ğumuzu gömüyor mıs:.nız? •• 
Hekim, gülümsedi: "(# 

- Orasına ben, karışmam ... pcJdı.ıJ 
b . ·r • ·1 • irıerı ya, enım vazı em sızc ı mın em , 

bildirmektir. Pek teessüf c.derim arıı' 
elimden baş"lca §ey gelmez. 111 

Kolya, doktorun endişe ile Kar1Y0 

baktığını görerek, yüksek seste ı ,. 
- Korkmayın §ifacı hazretten t<lSJ' 

ğim sizi ısırmaz t J' 
Diye bağırdı. Sesinde alaylı blr r .. 

layış vardı. Kendisi de sonradan •" ~. 
tığına göre kızğınlığııldan ötürü dO 
tora "şifacı hazretleri!,, demişti. 

Doktor, hayYetle çocuğu s:.izcrc::: 
- Ne demek bu? 
Diye sordu. 

(Devamı var) 



'Bir aİtJrİ akıllının maceraları: 
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ll ABM AN SONU 
'10 -

ı.-, -~bar takımı kser. İbo .ı... anne ı. 
~e. tsurada da bunlarm 

lfiç d ~ ltipbesiz.. 
· l< eğ_ilse gözü gönlU ferah -

e~~ını dev aynasında gör. 
raı~~llnYanın en sempatik, en 
"ııt . e:keği bu ya, yavaş 
llt .,. hır ıı pişireceğini de um. 
~ e avucunu yalamıştı. 
ler lakiler §Öyle dursun, cari. 
:e~, beslemelerden bile U. 

"aobo. liepsi ya acur.e, ya da 
~I) ı: 

toı::~~~an kakavan kalfalar; 
~ ~n karaları akçıllaşmış 
'ııııaık ılar; başlan yemenile 
'-4ı 1 sanıı, yahut kel takkeli, 
~U~1Çekbozuğu, eğri bacaklı 
~ 1kler ... 

f~~ da tabii; o kıratta bir han. 
~ 1 

YtizUne bakılacakları so -
ını evine, 

>ıkg· . 
da k d•ltğe bak, civar yalılarda 
~· ın namına kimsecikler gö. 
\.a~aıU~or. Hepsinde pancurlar 

b.._ 
1
• Perdeler inik. 

'l'Otesa 
ltıtk . . r efendi etrafı dene • 
)t1 ~~ın arada şakirdile bahçe. 
lteıe ., tınıa çıkıyor, birden gür 
~ot'd~on., operasını tuttu • 

~ Adi"ö M d' .. ' 1\tak J anon, a ıyo ... 
~l Sadı, sağdaki soldaki pen. 
lııı? etden biri derhal açılacak 
~d ~titüjisler tarafın.dan 
~: ~n terbiye görmüş bir dil
)e d lıu ınUthiş tenor kim?) di. 
tılt ~~an &aldırıp, sonra g~yola 
~ ınuye ... ~k mi? 
er~de 

lfuı· o bolluk? .. 
ht~aı ~. Bıkıntı, azap, sukutu 
~ elifcağızı bastırdıkça bM. 
gtlıtı.~da, Yalıda duramaz hale 

l)'~§tl. 
raı llWnup t.qmmı§b: Bari bL 
'•~enat .. 
)\_~·.a, 
~ -&1.,TIO ni .. ~;+• 

tinde ~ h1Lvasınm (ijiyen"ik) ll. 
tinden, \'Ucu de fevkalade naf ili. 
'lıor rı, denizciliğin en büyük 

, 01dutundan girif}ip: 

llt ıt·~ktn onlara söyleme, sa . 
ct c:rek Çektireceğim!. deyin -
hp,e:u anne annesinin eteğine 
' Iştı, İzini koparır kopar -
Çl?ıla•~p ııp zıplayarak ortalığı 

~lll§tı. 
'li . 

tt~c ~la gidiyoruz, kayıkla 
t~ etiz, deniz havası in.sanı 
~bi yapannış! .. 
....., ~ra. uşaklara da: 
'• l{Urek çekmeği bana öğre • 
1~1 ;~~aten biliyorwn ya, daha 
e~~' ~,1 5ım ••. 

~~ın iki çifte sandalı ha • 
~ 1§, muallimi sağda, tale • 
~unda içindeler .. 

ltto . dan altına hilali gömlek. 
'f1Yıniş, beyaz şalvarlı iki 
d1~ acının çektiği pml pırıl, yal
l'ılttı~kışıı, sırmalı ehramlar se. 
~c~~· gijvez kadife döşemeli bu 
tııııtı 8andalmda Corcinin kuru. 
li u, azametini görmeyin. 

C:~ . bir kont veya baron ... 
l'ekıellıılı avutmak için biraz kü. 

, ~ geçirtiyor, 
)<>ıt 1 ra.vo, mil fua me felisitas. 
tııM~ larcıan sonra yanma o. 

-o.qıada \' ... 
~Uı~öy. burnunu dönüp sefa. 
~o~ elerın önünden, Tarabya 
batan dan kıyı kıyı Kalendere, 
l>iyaa daha uzayıp Bilyükderenin 
doıu a boY\lna, nadiren de Ana. 
Q0ı. Yakasına vurup Küçüksuya, 

~suy 
l\1 a kadar açılıyorlardı. 

hde UaUim cf endinin kıfı en zi. 
da11 c~a, pazar ve _çarşamba
o ~U~aYrı günler tutyordu. Zira 
liaad· er Ziver Beyefendi evde. 
tallı~ varsa, yakasını elinden kur 
~· 

ka~tln en tenlikli gUnlerine 
babacı~ mahrumdu Jön lön 

d1ye ~ln 7.aınanlarda Corci Eten. 
l"ııtken r ?at olmuştu. Durup du. 

...., hır hastalık edaleti: 
~~ijestiyon, var bende •• 
teıecek 1 Yapıyor; lpokondrl 

tski diye korkuyorum! 
11eoeainden, bir kol ~n. 

Sermet Muhtar 
giliğinden eser yok.. İki dudağı. 
om kenarcığına sanki kilit asıl· 
UU§. 

Suratı asık. Pek meydana vur. 
muyor ama öfkeli mi öfkeli. Ca. 

nım desen canm çıksın diyecek .• --------------------------------------------------
Dilinde hep ayni kelimeler: 
- Endizpoı.eyim, muzta.ribim. 

İstirahate, solitUde ihtiyacım 
var!. 

Ziver Bey daireden gelip ça. Radvo ~e ıivaıco 
ğırtmca yanma koşmuyor değil. · 
Şarapla beraber biftekleri fıla • p t i 29-5-939 sıl heyeti). 20 Memleket saat ayarı, 21.45 l\lih:ik (Yirtüozlar) Pi. 22 Mil- şafaö ... ). 4 - Santur taksimi. 5 -

• I 1 a!ar ea M M • ajon .. \'C meleoroloji haberleri. 20.15 zik (Küçük orkestra • Şef: Necip Aş Şükrü Senozanın mahur şarkı: (llu 
tolan, balık mıdye, beyin tava!a· ı ... 30 Program. 12.35 Turk m.uzı . M • kın): 1 _ Vollhcr Schradcr. Akşam ~e\'da ne tatlı). 6 - Hicaz türkü (Ba. 
rını yuvarlar yuvarlamaz yıne ğl • Pi. lJ !\temleket saat ayarı, aJam fürk mu:ı:ığl. İdare eden Mesut Ce- .. . (h 1 ) 2 ZI 1 ·:ı girdim üziım) 7 - U.ılk türküsıJ. 
mavalları gerivor Ziver Bey ü.ı \•e meteoroloji haberleri. 13 .15 • 14 mı!. Ankara radyosu küme heyeti. 21 uEzekriı az n plardça . -t el ır3cr -- "tş'u da"ları del~ell) 8 - Ali efl'n: •" • . ·c " 'k }P 18 K 2115 Eh t h ·"!Al kam .ş ya operet n en - po pur. e • 
züntü ve merakla diyordu ki: Muzlk (Hafı muzı • .30 Proıı · onuşmıık t. _s a~boa n er· il Hans Stllp. ~farş operetinden pot dinin hicaz şarkı: (Samur kaşlım). 

Can . ~ k"' d kt ram. 18.35 Müzik (Oda müziği) Pi blyo - nu ·u \"e zıroa rııası ıyıı C • R b h T t 9 - Suzlnok şarkı. (Sensiz geceler) 
- ım, cıger O§em, O or 19 K ıı (Doktorun s !") 19 15 'JJ 25 Nl'şcli pliıklar • R. 21.30 Konuş purl. 4 - arl o re t - za OPC· _ • _ • 

Z b k H . onuşm 33 1 
• • • • • • ,_ tinden potpuri 5 _ J Strauss . 10 - !\lusa Surt'Yyanın huzzaııı şar-am a o paşaya, ora.sancıyan Türk müziği <Karı~ık program. Fn· ııın: Folklor (llalıl Bedi ~onetgen). re · · 

1 
b k (S k" b. I ) 

21 
L" 

Ef d" •t k d' · b' Cenup çiçekleri. 23 Son a)ons ıo er · ı: en san ı ıı ıorın . n.onuş. 
en ı.yc gı ' en ını .. ır mua~~- lerl Ye yarınki program. 23.15 • 24 ma. 21.15 Esham, tohviliit, konıbi:ro -

ne ettı.: .?akalı~ ... Vızıta~. mızı. 17a/ı•de kraıı·çen ı·n ~tüzik (Cazbond) Pi. nukut ve ziraat borsası (fiyat). 21.25 
t~yı duş~e, ı~ı kere ık~ eder V ~ Salı 30-5-939 Xeşeli pldklor. R. 21.30 ~lü~lk (Rad-
dort mecıt .. Şu lıra cabası, aylı. 

12 30 
P l'> ar. T" k 

1 1 
yo orkestrası • Şef: H. l'erıt Anl:ır). 

w • W• • rogram. ~· a ur m 7. • 
gına muhassa.satına dahıl degıl, e d e '-' • k #i (P.). 13 Memleket saat ayarı, a. a) Adagio - ~llcgro. b) Anda~te. c) 
naçizane bizden. Hekimbaşıların geç ır ıgı aza )ans \"e meteoroloji lı:ıberlcri. 13.15 Menuetto • Trıo. ç) Allegro spıritoso. 
ikisinden de ilaç al! ~lüzik <Karışık prosrom - Pl.). 13.4!"> · E. Grleg: ?\orveç dansları, op. 25. 

Bu bahisler uluorta konuşul- İngiltere valide kraliçesi Meri taki bir eve götürülüyor. • 14 Konuşma (Kadın saati- Ev ho; a} Allegro mar<'~to. b) Allegretto 
duğu için misafirlerden araya bu sene 72 inci ıldönümünü has. Bu ev, bir doktor evidir. Fakat, yatına dair). 18.30 Program: 18.3a lrongulllo e graz~oso. c) Allegro mo. 
karı nlar da \'ar· . y ~lüzik (Operetler. pi.). 19 Konuşma. derato alla M:ırc.ıa. ç) Allegro molto. 

!}a . ·• • tahanede geçırmeye mecbur ol· doktor birkaç gün evvel ölmUıtUr 19 15 1 ... k ":ı:iııt (Fasıl heyeti). 20 • A. Dvorak: Slav dansları. a) Nr. 8, 
Mıde dedi mı demedi mı f1 h b d' · d" d ı d kt ğ · ur mu 8 

- • muıtur. Telgra arın a er ver ı. ve ıım ı ev e yanız o orun o • ~femleket saat a;>arı, ajans \'e metco- Grazioso e lento. b) Nr. 7, Allegro 
devası bende hazır: Sabahları u. ği gibi, kraliçe aalı günü Londra- lu bulunmakta:dır. Mister Fred rolojl haberleri. 20.15 Türk müziAi: vi"ace. - J. Dramms: )focar dansları, 
yanrr uyanmaz yarım bardak da bir otomobil kazasında yara.. Revel ismindeki bu adam derhal ı - Udi Eşrefin hüzıom peıırevl. Nr. 5 ve 6. 22.30 Milzik (Opera ar
Canos suyu. Ağzına limon, tar • lanmış ve y.Idönümü olan Cuma kraliçeyi uzun bir kanapeye yatı- 2 - Ahmet frsoyun hüzzam şarkı: yaları • pl.). 23 Son ajans h:ıberle~i 
çm, kakule alarak, gözünü yu • P'ünü de evvelden hazırlanan kut. rıyor. Kraliçe, yaras:nın aancıları !Hatırında k:ılsın). S - F~iz _Kaptın. \"C yarınki program. :ı3.ı 5 • 2' !\hı· 
mum bir defa, çek 0 le~i amberi! İ~ma pr~gramı tatbik edilememiş· arasında arkasına yaslanırken: cının hür.zom şarkı: (Senı g~rdll 0 dk (Caıband) J>I. 

- Evet, miri mumaileyhinki tır. - Bir çay olsa da içsem, diyor. 
munkabızlıktan mütevellit. Em'. Kraliçe Merinin başından geçen Kraliçenin yardımına koşmuş 
ayı galiza hareltete gelmiyor, yü- otomobil kazası şöyle olmuştur: olanlardan Çekoslovakyalı kadın, 
zilnüz.c amber def'i tabiiyi işkal \t alide 'kraliçe, o gün, İngiliz ev sahibinin gösterdiği çayldanlı. 
ediyor.. çiçt"k ziraati cemiyetinin bahçele. ğı alıyor, kraliçeye çay hazırlıyor. 

- Muallim Beyin tabiatının r: ıi dolaımıı, hususi otomobili ıle Mister Revel de derhal civardaki 
mUleyyin üzere bulunmaması da dönüyor. Büyük ve kapalı bir ku- mümkün olan her yere telefon e. 
muhtemel. lşbu takdirde Canos pa olan otomobil, ıehre yaklaıır. derek doktor çağırıyor. Fakat, ak· 
suyu faide yerine zararı mucip. ken, birdenbire, yolun bir döne. silik, hiç bir yerde doktor bula. 
tir; maazallah nizanteriyi bile mecinde bir kamyonla çarpıtıyor. mıyorlar. 
dAidir ... Bildiğimiz mangal kömil. Bu çarpıtma neticesinde, kam· Kraliçe: 
r!J~dP.tı marsıklan a:':'lnt> iricel~ • .Y.Of\. so4_l:ıU~uı, v ~ld" tlıl\1~tt --.D.oktora liWım.~.ak. yor. 
rını hav~a döğebllıyor mu, bır için, kraliçenin otomobili tiddctli biraz dinleneyim, ""*'ime pli
cıgara kagıdma sarıp aç karnına bir aamntı ile devriliyor ve ka. rim. 
yutabiliyor mu? Açtı gittiği gö- paklanıyor. Kraliçe ile, maiyet ka- Ev sahibi ona bir aspirin veri. 
zünü!.. dınlanndan Leydi Konstans ve ingiliz kraliçesi 2 

- Solucan dahi cihazı hazmı. yan.nda bulunan Lord Hamilton yor. 
nı zirur.eber eder. Benim tavsi. . k da'k' d "n b'ır he' K ı· d 

• w ye .un enarın ı erı - ra ıçe sırtın an 1ztırap çek. 
yem şu: Malum yapı tuglaların. d Tr 1 t b'J' · · 

. . . r be yuvar anan o omo ı ın ıçın. nıektedir. Leydi Konstansın bir dan cevız kadarlık mıkdanru iyı. d k 
1 1 d.. 1. 'b' t 'kt e a .yor ar. parmağı kırılmış, Lor.el da hafif ce ovme ı; un gı ı et ı en son. 

0 1 
•
1 
ğ 

.. . n arın çıg ı ını ve çarpışma· bir y<ıra ile kurtulmuştur. 
ra tulbentte elemelı .. Badettaam .... 1 .. .. .. . d k' b' b' · 
b b. kah k w • • nın guru tusunu cıvar a ı ır ı. Nıhayet hadise saraya haber unun ır ve a.sıgmı ıçsın, . . 
h 1• 1 k 1 nac.a çalıf8n bır boyacı duyuyor. veriliyor ve oradan ııhhi imdatla a as o up çı sın... . . 

C · Ef d" d 1 d Hemen koşuyor. Otomobılın çu- bir otomobil gönderiyorlar. Krali· orcı en ı san a yasın an 
kalkıp yerlere kadar eğile eğile kura yuvarlanmış olduğu~nu gör~- çe ile diğer iki yaralı sarayın has • 
bunların hepsine ayrı a;>TI tcşek- rek •. çalışı.~k-~~- kullandıgı ~erdı. tahantsine naklediliyor. 
ktirlerde. venı de goturuyor ve merdıvenle Kral Corc ile kraliçe Elizabet, 

ıKeenne rahatsız değil mi ya, aşağı inerek, otomobilde yaralı valide kraliçenin batından bir o
midesini bastırmağa başlar, tav. yatanları çıka~maya çalışıyor. . . tomobil kazası geçtiğini Kanada. 
siyeleri derakap yapacağını söy. O sır~d.a cıva:d~n . ~eçen bırı da, trende giderken radyodan ha. 
liyerek oda.sına kapağı otardı. kadın, bırı erkek ıkı kışı daha ge· ber alıyorlar. Londra radyosu, gü· 

. . liyor. Bunlar Çekoslovakyadan nün haberlerini okumaya başlar. 
.Aşçıba§ıyla, kılercıyle u~ • 1 .1 'it' t · 'k" S"d ı· A 

B w ta k k rt ngı tereye ı ıca e mış ı ı u et ı ken evvela şu haber; veriyor: muş. ayram aga vu ıza • . 
mnlnnnı, galetalı killbastıları, Ç:!<tır. . . . . . "Kraliçe Meri Londrada bir o-
boh b .. ki · . h tatl 1 Bu üç kışı, otomobildekılerden tomobil kazasında yaralanmıştır,,. ça ore erını, urma ı a. . . 
rını, kompostoları kendi elile giz bırinin kralıçe Merı olduğunu der. Biraz sonra tren bir istasyonda 
1. od t• · d' hal tanıyorlar ve hemen onu ~ur- duruyor. Orada krala, bizzat an. ıce asına ge ırır ı. 

fülerci Apustol da kilerden şa- tarmaya çalışıyorla~. Kr~li~enin :ıesinden gelen bir telsiz telgrafı 
rap şişesile beraber siyah hav • ya:ası esasen pek ac,:r değıldır. ve veriyorlar. Kraliçe Meri bunda, 
yarlan, sığır dillerini, turşuları koıuıı:Jan t~~up kaldırınca yenn. bir otomobil kazası geçirdiğini, 
önUne kordu. cien kalkabıhyor. yaralan::! ğım, fakat korkulacak 

lkisi de ensesinde: Kıaliçenin, ayağa kalkar kalk. bir şey olmadığını bildiriyor. 
_ Kurban olayım Corci Bey, maz irk sorduğu şey §U oluyor: Son haberlere göre, kraliçenin 

dinin, kitabın ~kına göster 0 - Yaralanan var mı? sıhhati iyidir ve yakında yataktan 
çılbah garı tasvirlerini!.. Ondan sonra, koluna girenlerin kalkacaktır. Fakat 72 inci ya§ gü. 

- Bre Coreakımu, bakayım 0 yardımı ile 15 metre ka.dar uzak· nü hastahanede geçmiştir. 
resimlere. Matoseo bir sise ko. 
mandarya getireı.eyim sana!.. 

*** 
Yalmm içinde bir çığlık ki de. 

mcgitsin .. 
Ölüm mölüm, yangın mangm, 

kaza maza değil; sevinç yayga. 
rası... Bağırtılar biribirine ka • 
rışmada: 

- Gel gliz.elim, gel &8la.nım, 
buyurun ortanca ha.n.fendJciğim! 

- Safa geldinlz, safalar getir
diniz. Silme ayaklannr, ben ken. 
di elimle &ilpilrUrüm taşlığı .. 

- Bizim sultan hannnısı geldi 
şojuklar! •• 

- Kım o, ha.ngııı ?.. Yokaa A.. 
dile sultan mı? .• 

- Zümblll bacı gözüne gözlü. 
ğünU taksana. Gelen senin sevgi. 
lin!.~ " - ' 
~-

- Fazla gUrUltU etme oğlum Görüyorsun ki baban konser 
• (Devamı var). idare ediyor.. · . \:' Fransız karlka.tttrtl - ,,,. 

Sofya mektuplan : 
------------··~ 

Bulgarlar bitaraf 
kalmak azmindedir 

Sofya, 27 (Hususi) - Bulga. enaleyh, hiç bir mihver veya blo. 
ristanda isthsa1 edilen tUtUn, ka iştirak etmek niyetinde deği. 
YM ve kunı meY'{~ zahire, yu.. liz. Bitaraf kalacağız.,, diyor • 
murta, tavuk ve saircnin yüzde lar. 
sekseni Almanyaya ihraç edili - Bu sözlere, "peki ama bitaraf 
yor. Bulgaristan iktısadi baknn. brrakacaklar mı,, sualini soruyor 
dan Almanyaya kuvvetle bağlı. sunuz. O zaman, "herçebata.bat, 
drr. Almanlar hudutlarını Bul • somma kadar dayanacağız, ko • 
gar istihsala.tma kapayacak o • lay kolay kan dökmiyec~,, ce. 
!ursa Bulgar köylüsü ve Bulgar vabmı veriyorlar. 
ihracatçısı çok bilyük mUşküller. Fakat .. böyle olduğu ve böyle 
le karşı karşıya gelecektir. Ta • söylendiği hnlde, Dobrucadaki 
mamen çiftçi bir memleket olan kanlı hfi.diseler do1ayısile Roman 
Bulgaristan ma.hsulatına piya • yaya karşı olan intikam hisleri 
sa bulmak kaygusuyla meşgul • her gün bir derece daha artmak. 
dür. İngilizlerle Fransızlar Bal. tadır. İki°gcce Sofya sokakların
kanlardaki milletlerin istihsala • da yapılan milli n.Umayi§lcrden 
tıruı. tam manasilc müşteri, ol - sonra dün, 20,000 Bulgarm ha -
rnamıştır. Bu itibarla ve bu ih- zır bulunduğu bir futbol maçma 
mal yüzünden Almanların iktı • başlanmazdan e~vel Yunak sa .. 
sadf nüfuzu Balkanlarda artmış. hasında hazin bir matem mera • 
tır. Bu ay Bulgaristanda çilek simi yapıldı. Letonya miltt fut • 
mevsimidir. Tayyarelerle Alman. fol takımı ile Bulgar milli futbol 
yaya en iyi çilekler gönderiliyor. takımı maç& başlıyacaklardı . 
Hükumet, çilek ihracatçılarını Bulgar futbolculan kollarında si. 
organize etmiştir. Çilek yetişti - yah matem bazubentle.ri ile sa • 
renler mallarına Almanyada pi. haya çıktılar, 20000 insan bir a. 
yasa bulabileceklerinden dolayı ğızdan Dobruca mal1iıru söyle -
memnundur. Halbuki, umumi meğe başladı. BüyUk bir sükun 
harpteki kötli intibahlar sebebi- içinde hep bir ağızdan bu marş 
le Bulgarlık Almanları sevmemek söylenirken yere diz çöktüler ve 
tedir. Cephelerde silah arkadaş. öldürülen 22 Bulgarın hatıra.sına 
lığı sıralarında Bulgarlara karşı bu suretle hürmet gösterdiler .. 
Almanlann gösterdiği müsavat . Bu manzara acıklı idi, fakat Ro. 
sızlık Alman dostluğunun kıy - manya ile Bulgaristan arasında • 
metini sıfıra indirdiği halde, bu. ki münazaalı Dobnıca meselesi • 
güne bugün, iksısadi menfaatler nin Bulgar milleti arasında do • 
dolayısile Almanların Balkanlar- ğurduğu heyecanı gösteriyordu. 
dald iktısad.i nüfuzu ~k kuvvet. Bu heyecan ve bu matem meruL 
lidir. Maamafih, b~ka büyük mi asabı gerginle§tiriyor, sinir .. 
devletler Balkan milletlerinin is. leri kızrştmyor. Bulgar hUkfuneti 
tihsalatma Almanlar derecesin • gazetelerde Dobnıcaya ait bir 
de müşteri olacak olursa bu nU. tek yazının bile yazılmasını iste • 
fuz çok kolaylıkla kırılmaya miyor. Sansür bu türlü yazıları 
mahkumdur. Yugoslavya da öy. menediyor. Amma, kulaktan ku. 
ledir. Bulgaristan da öyledir. Ve !ağa, ağızdan ağıza devam eden 
Romanyada da öyledir. fıırldaşmalann önüne geçemiyor. 

Bulgar münevverlerile olan gö· Bulgarlık eski parti dedikodula. 
rilşmelerde Bulgaristanın hiç bir rmı unutmuş, bUtün konuftuğu. 
bUyil.k devletin peşine takılmak her yerde müna.kqa etti#l mev. 
niyetinde olmadığını, katt ola • zu, Dobruca meselesidir. Bir çok 
rak bitaraf kalmak azminde ol. kimseler, "Romanya bJze eski 
du.ğunu anlamak kolaydır. Bul • topraklarımızı iade etmezse, bi -
garlar "Biz, ba.şkalan için ve zim için bir prestij me.!elesi o • 
bqka devlet ve milletler hesa • lar. bu topraklar yUzünden :L:ıl -
bma kMi derecede kan döktllk. kan paktına girmiyeceğtz. Hali • 
Sulh yoluyla Dobrucadan iki ka.. mlz, zaten kötü, b.Qıdan daha 
ne toprak istiyoruz, bu toprak • köttls\lne Allah kerim,, diyor -
lar bizim malnnız olduğu halde lar • 
iade edilmek !stenm!Y,Or. Bina .. M. Necmettin l>eHormin 
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DUn1dl .Şişli - Pera mi1.saba1·:asrnc1aıt iTd enstantane ve maçın galibi Peralılar 

Çocuk Esiraenıe - Kurunıu kupasını 

İnönü 
Güreşçilere iltifatta 

bulundu 
Ankara, 28 (Hususi) 

Cumhurreisimiz İnönü bugün 
refakatlerinde Başvekil Dok. 
tor Refik Saydam, Hariciye 
Vekili Şükrü Saraçoğlu, n ·ahi· 
liye Vekili Faik öztrak olduğu 
halde 19 Mayıs Stadyomunu 
teşrif etmişler, 939 senesi Tür
kiye birincilik müsabakalarını 
tak!p buyurmuşlarldır. 

Milli Şef Çoban Mehmet, 

1 
Büyük Mustafa, Küçük Hüse
yin ve Yaşarın güreşlerinde 

bulunduktan sonra halkın bü
yük tezahüratı arasında stad. 
yomdan ayrılmışlardır. 
İnönü refakatlerindeki ze· 1 

vatla birlikte Beden Terbiyesi 
Genel Direktörlüğü tarafından 
120 güreşçi şerefine verilen 
ziyafete de şeref vererek gü
reşçilere ayn ayrı iltifatta bu. 
lunmuş!ardır. 

Beden terbiyesi 
eğ itmen kursu açılıyor 

Bed~n Terbiyesi genel direk -
törlUğU, 1stanbulda altı ay tahsil 
müddetli bir beden terbiyesi ve 
spor eğitmen kursu açacaktır. 

Kurs leylidir. İaşe ibate, spor el. 
bise ve malzemesi, kırtasiye ve 
kitap kurs tarafından temin edi. 
lecektir. 

p ~ lr c§.l 3 

···-·-··-········ .. ·········· .. ·-··· .. ·-·-············ .. ··········-············· 
Ankaradaki müsabakalar çok heyecanlı oldu 
Güreşlere 14 mıntakanın birincileri iştirak etti 

Ankara, (Hususi) - 19 Mayıs 1 ta.· (Bursa) ya sayı hesabiyle, Zi 
stadyomun.da 1939 senesi greko - ya Gürsev (Eskişehir) Süleyman 
romen Türkiye güreş birincilik- Kızıl (Kayseri) ye sayı hesabiy
lerine başlanıldı , Müsabakalara, le, Şefik Kandemir (İzmir) Os
Ankara, Eskişehir, Izmir, fstan. man Çay (Konya) ya tuşla galip. 
bul, Balıkesir, Bursa, Çorum, Sey. 61 KiLODA : 
han, Kayseri, Kocaeli, Kastamo. Halit Ulubey (Ankara) Musta. 
nu, Konya, ve Sivastan olmak ü· fa Çetinkaya (Kastamonu) ya 
zere 14 bölgenin 92 güre§çisi iş- tuşla. 

tirak ediyorldu. Kazım Yüksel (Eskişehir) Meh. 
Bunlardan başka milli takıma met Oktav (İstanbul) a sayı he. 

mensup 9 güreşçimiz federasyo. sabiyle, Yaşar Doğu (Milli ta· 
nun verdiği karar üzerine müsa. kım) Salim Ünal (Ankara) ya sa-
bakalara ithal edilmişlerdir. yı hesabiyle . . 

İntizam ve mükememliyeti iti. izzet Kılıç (İstanbul Beslenkı. 
bariyle herkesin takdirini toplıyan şınbay (Kocaeli) ye hükmen, 
müsabakaların neticeleri şudur: (Beslen bu güreşte sakatlandığı 

56 KiLODA: için minl:leri terketmiştir.) 
Hüseyin Yalçınkaya (Kastamo· Doğan Erdinç (milli takım) 

nu), İbrahim Çatal (Çorum) a Mehmet Akkar (Afyon) a tuşla 

sayı hesabiyle, Sezai Tüysüz (Ko- galip. 
caeli) Fahri (Sıvas) a tuşla, Ni- 72 K iLODA: 
yazi Birinci .(Ankara Halil Kan. Faik Köken (Istanbul) Cemil 

Yılmaz (Kastamonu) ya tuşla, 

Faik Boylu (Eskişehir) Mesut 
Sepicioğlu (Kayseri) ye tuşla ga. 
lip. 

79 K i LODA: 
Haim Piçaçu (İstanbul) Faru'k 

Bakıcı (Konya) ya sayı hesabiy 
le, Vahit Çeyişakar (Ankara) İs

mail Yılmaz (Kastamonu) ya sa
yı hesabiyle galip. 

56 Ki LODA: 
Ahmet Göker (Balıkesir) Vah. 

dettin Akıncı (İstanbul) a sayı 

hesabiyle, Hüseyin Küçük (milli 
takım ) Mehmet özayktıt (S:ım 

11Un) a tuşla galip. 
81 KtLODA: 

Hasan Mutaf (İzmir) Turgut 
Köle (Seyhan) a tuşla, Ahmet 
Alp (Balıkesir) Servet Meriç 
(Kocaeli) ye tuşla, Ihsan Yılmaz 
(Çorum) Rahim Acar (Bursa) 
ya sayı hesabiyle, Celal Atik (Mil-

kazandı 

11 
a 

o 

-1 

ÇafafütôSUn bfr 1:urta~ Mustafa Beton (Ankara) Ah· Türkiye güreş uiriııcilil.-Tcrfıı uc Vı.:Tdllcr ve müsaba1iafan1a1ı •'bir göiiltı~ 



1 yendi Gaıat8S8faye·m·eeşikfi.Şi 3 -
Müsabakanın ilk devresi mütevazin, ikinci devresi ise 
Galatasaraylıların bô.riz üstünlüğü altında oynandı 

iznıirdeki nıaçta Dinıirspor Ateşi 1 - O kazand ı 
ıtnu k" ·· b k ı ~ eh ume musa a a arının 

dil.rı. ;nuniyetiilerinden biri daha 
bin a~sim stadyomunda dokuz 
ı.;;Yırci önünde yapıldı. 

le g 1.n ilk haftasında seremoni. 
~ a!~P addedilen Beşiktaşlılar, 
Caı Ciin biraz daha kuvvetlenen 
hilh ata.sarayla karşılaştılar ve 
gtt' ~ ikinci devresinin ilk ru. 
ç0k nıuddetinde çok heyecanlı ve 
8iyah serr oynanan bu maçta 
bir f beyazlılar 3-1 gibi açık 
ler. arkla Galatasaraya yenildi -

ll/levsinıin hemen hemen güzel 
\ullsabakalarından biri olan dün. 
t~aÇa takımlar §u şekilde çık. 

tı.~kı.ta~aray: Osman - Yusuf, 
llcııı u 

'1ecı·· - m ıt.Sa, Rıza, CeWl -
8e,. ıı, SaUihattin, Cemil, Bıulııri, 

<1/i ... 
lJ :··· 

tıQ, ~ıkta.,: Mehmet Ali - Hüs. 
"ah _1'aci - Hilseyin, Feyzi, lb. 
tıa~nı - Hayati, Bedii, Sabri, 
lt lcı, Şeref. 

keınıak~nı: Nuri Bosut, yan ha _ 
t erı: Şazi ve Tarık. 

Soıı. taıunı selam merasi~inden 
ta : OY'Una saat tam beş buçuk
•ik aşlandı. Kurayı kazanan Be. 
lttı ~hlnr rüzgô.rı arkalarına al. 
tı~ ~ı, Galatasaraylıların yap. 
\i~lk hücum Beşiktaş sol mua. 
tay den geri döndü. Galata.sa • 
<lJuıı kalesine kadar dayanan bu 
llelj s:ıbrinin favulü yüzünden 
llıı Cesız kaldıktan sonra sarı kır 
t11 ~hlar sağlı, sollu iki -iniş yap-it' Mehmet Ali bunları çeldi. 
§ı} kk. dakikalarda hücumlar kar. 
ki~i 1~ oluyor, taraflar, sanki ra. 
1ı~ nın zayıf tarafını keşfe ça _ 
vlYordu. 

üncii dakikada Galata.saraylılar 
ilk gollerini kazarunış oldular. 
Bu gol ancak bir tek sıkı hücum 
yapacak kadar siyah beyazlıları 
harekete getirdi, bu akın da Ga. 
latasaray mlldafileri tarafından 
çevrildikten sonra sarı kırmızı r 
baskısı tekrar devam etmeğe baş. 
ladı. Fakat bu Mkirniyet hiç bir 
vakit ezici değil.. 

25 inci dakikada Beşiktaş ta. 
kımmda bir değişiklik yapıldı. 

Sabri solaçığa Hakkı ortaya Şe
ref te soliçe geçti. 

28 inci dakikada Cemil seri bir 
iniş yaparken Hüsnü sert bir şarj 
yaptı, fakat kendisi yere düşerek 
dizinden sakatlandı, oyuııdan bir 
müddet için cihlı. Biraz sonra 
tekrar'gH·d?ys~ de sola:~rkta to. 
pallamağa başladı. 

Siyah beyazlılar eksik bir kad. 
ro ile oynamalarına rağmen dev. 
renin sonlarına doğru müsaba • 
kayı mütevazin bir şekle soktu. 
lar. Bu sırada Şerefin 3 metre -
den attığı sıkı şütü Osman an . 
cak ayağiyle çelebildi. 

Galatasaray aleyhine ü.stüste 
kornerler olurken ilk kırk beş da. 
kika sona erdi. 

İkinci Devre 
Be§iktaşlılarm ilk hücumunu 

kesen Yusuf, topu kaptığı Şeref. 
ten yediği bir tekme ile yere se. 
rildi. Siyah beyazlılar bu kısma 
sert başladılar, Galatasaraylı -
lar ise daha şuurlu oynuyorlardı. 
Salıi.hattinle Budurinin çok güzel 
idare ettikleri hücum hattı Ce • 
milin de dalıcılığı sayesin.de der. 
hal Beşiktaş kalesini sardı. 

Galatasarayın ikinci 
Golü 

yecanl: anları da bu dakikadanıkikr.ya kadcı.r da aynı heyecanla 
itibaren başladı ve 3 O ncu da - devam etti. 

~~---

Bu sırada top iki kale arasrn· yet kurmuş ve bundan istifade 
da mekik dokumaktaydı. etmişti. 

' 
r 

Galatasarayın Üçüncü Takımr:ı mildafaasında: Os -
man, Yusuf, Adnan, CelAl, mU-

Golü haclmlerclen üo SaH\.hattln n 
15 nci daklknda: Galatasaray B d 1 t .1 Uk .., u ur aın manası c m ·em -

kRleslııe çekilen kornerden kur idil S f ' bi h ı· k 
tulan top uzun bir vuruşla Bu. 
durlye geçti; bu kıymetU mu -
hacim de iki Beşiktaşlı mUdafi 
arasından Cemile pas verdi. Se· 

nıc er. ara ım r ay ı a • 
sadr. 

Beşiktaş tnkımında lbımhim, 

Feyzi ve Hal{kı iyi idiler; dl -
ğerleri vasattan yukarı çıka • 

ri bir çıkış yapan Cemil çok sı. maclı. Bu cklpln sert oynaması 
kı bir şUtıe sarı kırmızılıların kendi aleyhlerine oldu. 
UçUncU golUnti de çıkardı. llakem Nuri Bosut dUnkU mn 

Bu üçUncU golle galibiyeti k id tti 
çı usursuz are e . 

garantileyen Galatasaraylılar O. M. K. 
Bediiyi geri alarak müdafaaya 
çeklllrken; Beşiktaşlılar da a -
f:abi Qir şekilde fakat hiç olmaz 
sa bir -.f}cref sayısı yapmak Uzc. 
zere didinmeğe başladılar. 

Beşiktaşın Golü 
?-:ihayet 25 nci dakikada kısa 

paslarla ilerliyen Beşiktaş mu. 
hacimleri topu Şerefe geçirdiler 

--0-

İzmirdeki Maç 
İzmir, 28 t {Hususi) - Ankara 
şampiyonu Demirspor takımı i. 
kinci maçını bugün (dün) genç 
Ateş takımile yaptı. 

Mütevazin bir şekilde oynanan 
bu maçı Demirsporlulnr 1--0 ka.. 
zandılar. 

o da. sıkı bir şiltle takımının ilk ----------
Mınlaka kupası maçları ve son sayısını kaydetti. 

Mil sa.bakanın bundan-sonra • Dlin Şeref ve Taksim stadla -
ki kısmı gittikçe yavaşladı, ha- rmda ikinci ktlme takımları n
kemln dllc!UğU mnçrn bittiğini i· rasında İstanbul mıntakası tn _ 
liln etliği zaman iki taraf c1a ra!mdan tertip edilen llk maçla 
3 - ı llk neticeyi değlştirmeğe rma devam edildi. 
muvaffak olamamışlardı. Şeref stadında. Beylerbeyi ile 

C:ılatasaray takımı: DUn gU_ Anadoluhisar karşılaştı. Elrslk 
zel bir oyun çıkardı. Bilhassa bir• • kadro ile oynıyan Anado
ikincl devrede bariz bir hi\kinıi luhisarlılar her iki kısımda da • 

--------------------------------------- yedikleri Uçer gole nncak birer Atletizm bayramı (DcvamıBfocid•J 
Galafa.~aray - Be şilda§ maçında .• 

Dün Robert Kollej'de yapı lan müsabakalar çok güzel oldu 

V e ni rekorlar tes is edildi ~iltll inci dakikada ilk fırsatı Be. 
ı_ .~§hlar yakaladılar, Bedii ka. 
~onu Bu kısmın henüz UçlincU da- T i bl d t l l 
bu nde topu havalandırarak cm z r sporcu uygusunun dilen Ankara ve zm r şamp -ı 110 metre manialı: Birinci 

ıı..ı klkasmda Bediinin ortasını lle· · ı ~ l "'"a.n istifade edemedi. \•ermış o dugu gayretle 10 yıl yonlarınm gelememelerine rağ. Yavru 17.4.. kinci Hrlsafapulos 
QU 1 şiktaş müdafileri kale öntinden 1 K G t i\l · l't ık tehlikeyi sa~uran sa. ene . a es .ı orısen, Nak - men l\lısırdan dönen Rıza Mak. UçUncU Vasfi. 

liJ kırmızılılar, yine iki cenahla. uzaklaştıramadılar. SaUıhattin dolski Yaffe rn Adil Giray ta - sut Polat ve Görenin iştlrakllc 3000 metre: 15 atletin girdi· 
"e akınlara başladılar. .18 llstUnde topu yakaladı ve rafından ilk ılefn tertip edilen yapılan rniisabakalar hayli he - ği bu koşuda Mısırda murnffa. 
'-la} köşeden bir şiltle Galatasarayın tstanbul atletizm bayramları _ yecanlı olmuş ve yeni lstanbul kıyetll bir yarış yaparak ikinci. 

a.tasarayın tik Golü ikinci c;olunu de attı. Ce nın 10 ncusu dUn Bebek Robert bayramı rekorları tesis edilmiş· llğ kazanan Rtza Maksut çok 
~U. Inilin yakından attığı şütü 2 - O mağlQp vaziyete dUşen Kollej sahasın<la 2000 c yakın tir. gUzel bir koşudan sonra !l.lG da 
Ot-<l'taran Mehmet Ali, Bediinin Beşikta~hlar bundan sonra sert Organizasyonun ınUkcmmel kikalık bir yeni lstanbul bay · 

~•1. ~ asını Budurinin kaleye çeviri. fakat siirntl! bir oyun tutturdu seyirci önUnde yapıldı. 
B U b k 1 · • d t nlduğunu kaydettikten sonra ramı rekoru yaparak birinci.' 

tı.e ""anı· olamadı. Bo"ylece 14 ı bUtU U b k h u m sa a ·a ar ıçın nve e ~ ar, n m sa a anın en e. müsabakaların teknik ııeticcle- IItiseyin ikinci, Sulhi UçUncU 

-
.. 

' rini verelim: olmuştur. Takımlar sa1ıaya rık.(J:rken 
100 metre: flirincl İl'fan (De. 1500 metre: Birinci Htza :ırak 

niz) 11.2. !kinci ;-;'azmi, UçUncU sut 4.25.G, ikinci lbrahlm, UçUn-
Cihat. cll'. Nafidis. 

800 metre: Birinci lbrahlm 400 metre: Birinci Gören 
(Galatasaray) 24.!l. İkinci Ce- 52.2, ikinci Hanna UçUncU Ce. 

t 
mal, üçUncll Vladimlr. mal. (Devamı 8 incide) 

Milli Küme Puvan Cetveli 
Takım: Maç Galip Bera. Mağ. Attığı Yediği Puvan 

Ankaragücü 12 7 1 ·1 30 19 27 
Demirspor 10 7 1 2 24 14: 25 
Fener bahçe 10 6 1 3 23 14 23 
Vefa 11 3 2 6 28 29 19 
Be§iktaş 9 4 1 4 21 13 18 
Galatasaray 8 5 3 16 16 17 
Doğan D 3 1 5 12 25 16 

Gallı.tasaraY. ve Be;i'kt~ takımları maçmCZa1ı soııra ... At~ 10 1 1 8 6 24: 13 Buauri Bc§ikta§ Trnlcsi önilndc 



Danzigde 32 nazi tevkif edildi 
Göbelsin 7 Haziranda Danzige 

gideceği söyleniyor 
Varşova, 28 (A.A.) - Polon -ı diklerine göre Danzig makamatı 

ya halk partisi yortular mUnase. nazi faaliyetlerinden dolayı 32 ki 
betile senelik bayramını kutlu - şiyi tevkif etmişlerdir. Bunlar al. 
Jıyacaktır. tı haftadan Uç seneye kadar muh 

Hükfunet açıkta her türlü top telU' hnpls cezalarına mahköm 
lantıyı yasak ettiğinden parti, olmuşlardır. 

bütün memleketlerde yeni reis Diğer taraftan "Guniec Vars • 
Vitos'un i§tirak edeceği bir takını zavski" gaz.etesi Alman propa _ 
kapalı toplantılar tertip eylemiş.. ğanda nazırı Göbbels'in 7 hazi
tir. randa Danzige gelerek nasyonal 

Varşova, 28 (A.A.) - Polon. sosyalist partisinin tertip ettiği 
ya tebaasından Alman Bertold spor §Cnliklerinde bulunacağını 
Polonya devletini ve devlet rei. yazmaktadır. 
sini tahkir ettiğinden dolayı do- Bundan başka, Danzlg nasyo 
kuz ay hapse mahkum olmuş • nal sosyalist partisi reisi Förster 
tur. ve ayan reisi Grciser yortuları 
Varşova, 28 (A.A.) - Polonya geçirmek üzere şarki Pnısyaya 

gazetelerinin Danzigden öğren • gitmişlerdir. 

Londra yolunda 
( Başlarafı 1 incide) Ilunn. mukabil şimali 1talyada-

rihen değil, bugün ıstıkbale şa. ki draat işçileri arasında çocuk. 
mil ~1ynsetlerl ile lngiltereye ların, kiiçiik ynştakl gençlerin 
bağlı olan ı;-rımsızların belllba5· çokluğu insanda merak uyan -
h miitefckldrleı1 bile lnglllz mil dıran bir nokta oluyor. 
Jetinden bahse<lerken onu bir J.ı0ndraya gitmek için tren 
ne\'l muamma. şeklinde t.nsvlr ile ltalynılan geçerken lıa7.ıları
ederler. mn tahqıin ettiği gibi gayrita. • 

llk defa olarak bir grup ha- bli pasaport müşkiilll.tı olmadı. 
Unclc İnglltcrcde tetkik .seyalıa. Ilir iki giin enci Berlimle ltal
tl yapmağa davet edilen Tfırk yan hariciye nazırı Kont Ciya • 
gazetecileri bu millet muam - no ile Alman hariciye nazm 
masımn rubu Ue yakın<lan tc - li'on IUbbentrop tarafından im. 
mas etml~ olacaklardır. Türk za edilen a keri ittifakın teza • 
efkArmmumlyesbıo lngllizlerl hül'atını tren içinden görmek, 
gfirdükleri gibi tnnıtmnğn. çalı- umumi hayatın zahiri sulh ve 
şacaklardır. Şimdiye kadnr İn • fikunu içinde ynlan bir cihan 
glltere ve lııgiliz milleti hak • lılUJesl hazırlnnııl hazırlannıa -
kında kitaplarda, gazetelerde dıi;rını anlamak mümkün olmu. 
öğrendlğlınlz şeylere doğnıdan yor. ) ~ 2 3-5-9 3 9 
dot"l"lıya kendi gözleri Uo gör • ASU.I US 
diiklcrin11IA\'e cdecekler<lir. 

Büyük kurultay lstanbuldnn hareketimden 
e\ \'Cl matbuat içinden Avrupn 
'\"az.iyeti hemen lıenıen telıllkeli x.ı ·•zd .(B~btaraf1ı 1 incide)ü 

ce6 uu o şup e o ınıyan m s· 
bir harbe gider gibiydi. Londra takil lhda 1 .... d grup sının nonu ev. 
ya gitmek için dostlarımdan ba. . 

~~• 
1 

t rl slyase~ \'e ba,fretine bir mi al 
zılannm bana dcmz yo unu ın·· 1 k ·' ? o mıyaca nııun•. 
siye ettikleri olda. nu me\•sim· B .. n·· .. k K lta lt 

uguıı uru - tını y a l 
de \'apur yasıtn.sının trene nls-

, .:ıı... "ph olnın şeretU bayrağı altma za • 
betle daha rahat oıac~. şu e. 

manında nıruşup tlö,·üşen, fa -
siz olmt.kla beraber en .kısa 

kat dalma sn,·nşıp uğra.an \'e 

JOldan gitmek için merkezi Av· dalına kazanan, galebe çalnıı bir 
rupa yolunu tercih ettim. :>;ı kahraman cdasile toplanıyor. 
zamanda bir ekspres sura c n•- 1 d" .. 11 • u.o nası untın yo nrıneınn 
bu kanşık günlerde merkezi . 

ba~mdıı. boylc ))lr nsalet ve hay-
:A,·nıpa memleketlerinden geç • 1 1 1 il ıı b '·· s yet çe eng e ge yorsa 11 lJ'C· 

ınekte bir gazeteci için istifade. l 1 1 ,.._ ... fili" c .. .. ş ne toı) anışı u.a ona. • D ı •;ıe· 
u müşahedeler mümkün olaca· fi b k bl :. ·· ı-,;,ıı~ın n nş ·a. r yer<ıc soy ~ 8 e 
11111 da. düşlündiim. 

1 
li t 

1 
benzeterek <llycbiliriz • geçmiş. 

Bu satır an tren ı, ma ta • 
teki bn arılara Jıııyranlık ,·ere-

)'& topraklarındıın geçerken, l\ll- k t ' 
1 1 

. •ı 1 ı · .. ce azc > r azım A e yen ur 
IAnoya yaklaştıgınıız bir sırada d" .. 

1 1 bl d" .. 
karalıyorum. 

onum. ıayır, yan ış r onum 
deırtı • bir atılıı;ı, luz 'e kun·et 

Tren lçinclen bakınca, bütün k 
1 

kt • no ·tası o :ıcn • ır. 
ı,tmn.11 İtalya. birçok yerlcrdo Z t At tü' k 1, U i d a en ona n r · ar s c· 
adeta gayrimeskun bir :memlc. ) r tmt k"fl li mc c onu \'R e ye ·u gc r. 
ket gibi görünüyor. Tnrlalar 

Yalnız ndı ile, ynlmz lcnrulu • 
battm her iki tamfmda çok gü· 

şundaki lıususlllMc ve teklikte 
sel işlenmiş, her t.nrnfta hende· değil, ora.ela dnlrelerinl tem
si bir intizam göze çnrpıyor. 

1
•
10 memur olanların ~nlı -

Yalnız bu güzcl tın·lnlnrdn, bu • d ğ 1 i 
ı c er e.r ile <le milletin 

Söz alıcı batıçelerde, lınttA ge • öz rnrlığı ,.e nh<letldir 
lip geçilen büyük şehirlerde bir denmekte teroddiit eclilıne -
insan kıtlığı farke<lJUyor. Trc. mek Htzıuıgclcn Kurultay - son 
nimiz diin Bulgaristaııdaıı ve seçim toplantı ını fe,·kalMe sa. 
:Yngoshwyadan geçerken ora • yarsak • büyiik ml\temden son· 
Jar<la biitiln rençperler, biltün ra lmgiinkil ilk toplantı"ında 
küylUler büyiik kümeler halin· 
do tarlaların<la. tşlerlnln ha~ın -
daydı. Buna nıukabll niifns ke. 
safetl mn.lfım olan şimali ltnl • 
yacla tal'lalar vo kırlnr pek ten· 

Atatiirkiin maddi ve fani mcv • 
caillyetlnl lınzır bnlamıyacak, 

millet n<lıııı ııynğa. kalkıuak a. 
nan Atatürldin kaı-tnl simasını 

gi)remiycccktir. 
ha, bazı yerlerl ııclctn lnsnnsu.- F 

1 
.. 1 h""r •nknt >ngun yıırcıın ._. 

<lır. Acnha tnrlnlnr<1nki ye kır -
1

• it 
. l eıindo \ uı'1ı ayı annıı • 

Jıırclnkl bn tnsnn nzlığı Jıcnüz El ·'i c r· 1 t 
lnı• onu • lCu •ıC ın ınyn ını 

buralnl'cl.n ke it 7Jrai J'nnllyı>t ' • 
O'ıın Hl~ ık bir hnssnsıyctle d~ • 

de\'li girmemiş olmasmdnn ını· kk"I 11 
b d 

,·am ettiren l>lr tc e · ·u c ye 
dır? Yok a u mnnznm şura a, • 

scldmlanınkta.dır. 
buracla ynııılnn.nslrnri bnzı tnh- Unkkı 'fnrık t;s 
şl<lat 11~ nllil .. adnr ınıdn•? Tre -
nin geçtiği i tıısyonlarda askeri 
nıahiyette hareketler olmadıf,rı _ 
na göre, birinci ihtJmal üzerine 
biiküm vermek daha clotru o -

hır flkr:tn<leylm. 
Sonra Bulgaıistan'1:ı tal'la • 

Jarda (alışanlar erkeklerden zL 
) a<le kadınlartlll'. O kac1ar kl zl. 
raat işçllcrlnJn ftçii kadın ise 
ancak biri erkektir denebilir. 

Balkan antantı 
( Bll§ tarafı 1 incide) 

Neşredilen bir tebliğde, ge • 
cen toplantıdanberl ekonomi 
mUbadclclerl maliye, mllnaka· .. 
Hl.t, scyrisefain, tayyarecilik \'E' 

turizm sahnlarmcla elde edilen 
terakkller memnuniyetle kay -
dolunmakladır. 

Başvekilin radyodaki konuşması ı-- Heyecanh Zabıta Romam ----

s. o. s < Baltarafı 1 incide) 

cak kad:ır mfihlp n muhteşem hatı

ralar hAIA ruhlarımızda biltnn zin 
deglslyle yaş:ımaktadır. 

Sivas kongresinin kararları, nta. 
nımızı parralıınmaktan korumuş ve 
milletimizi b.tlklaline kavuşturmuşsa, 
bunu takip eden kongreler de aynı 
azız ''arlıkları bütfin cihanda ,.e in
saniyet ailesi itlndeki mevkilni lrnv
vctlendirecek kararlarla temayüz et· 
mlştir. E~er biz bugün temiz bir 
hulT'.i:)'el havası teneffüs edebiliyor • 
$:ık, eğer milletimizin bfitün bfi)'Ük 
ve müstakil milletlerle müsavi hak. 
lor dairesinde görüşüp konu§tuğunu 
IJÖrmekle gurur ,.e iftihar duyuyor • 
sak, hulA!!a, eğer yüksele mnnevlya • 
tından başka her tilriü maddi im -
kanlara sahip kahraman bir ordu -
n•m bir huzur ve emniyet itinde ya· 
11:1tmaktıı olduftunu görüyorsak bütün 
bu nimetleri biz, o kongrelerin h:ı. 

belit kararlarından doğan büyilk ic. 
rantına bor~lu bulunmaktayız. 

Görüyorsunuz kJ, c. H. Partisinin, 
başka memlekeUerdekl klAatk partile. 
re hiç benzemlyen bir hususiyeti var. 
dır. c. H. Parttal, yeni Türk varlığı 
ile beraber doğmu,, beraber bUyUnıüş 
ve bUtUn dUnyaya hayranlık yaratan 
muazzam e5eı1 beraber bll§arınııtır. 

C. H. ParUııl demek, TUrk milleti de. 
mektir ve C. 11. Partisi demek, Türk 
devleti demektir. Bu melhumlar biri. 
birine o kadar ıııkı bir ıekllde bağlı. 
dır ki, blrlnl diğerinden ayırmak im. 
kAruıızdır, dUnyn.mw altüst eden .si • 

yası ve ıcumal buhranlarm memleke. 
tımlzde makes bulamamnr;ımm en bU • 
yUk sebebi işte budur. Eğer geçmiı 
zamanlardaki hAdlselerden alman ders 
lerln istikbalde de mllletlere rehber • 
llk edebileceğine iman ediyorsak, oım_ 
dlye kadar milletimize en büyUk iyi_ 

llklerl temin ettiğine oUpbcmlz olmı • 
yan bu temiz birliği bUtUn kuvveti • 
ml%le korumağa ve kuvvetlendirme _ 
ğe çalı:ınıı.k heplmlzln milli borcumuz 
olmak icap ed'1·. •. 

Muhterem yurttll§larım, 
Daima 1\1 noktayı göz 6nUnde bu. 

lundurmak :ıtwmdır. Şimdiye kadar 
ba§arılan itlere bakıp ta artık hede. 
re vardığımızı ve her ııı tamamladığı_ 
mızı :zannetmıyellm. ônUmU:zde henU:z 
yürüyecek uzun yollar vardır. Fakat, 
arkada bıraktığımız bir kaç yıllık bir 
zaman ı:arfmda, uırlarca Ufı'Afılu ya. 
pılamıyacak itleri bqarabildlğlmlze 
bakarak Ye recmıatn heyecan ve re_ 
ragat me§aleslnl ISnUmUı:e katarak 111. 
tlkbale doğru ulm ve ceaaret1e yU _ 
rUmeğe devam edecettz, Yurdumuzu, 
TllrklUğUn, insanlıkla beraber ba:lı • 
yan tarihine ve kökleri mazinin ka. 
ranlıklarma kadar uzanan medeniyeti. 
ne yaluıır bir memleket haline ge _ 
Un ıek, mllletlmlzl ıanma llyık bir aa. 
adet ve refah sevtyulne eriştirmek 

hepimize terettUp eden bir vazife 01. 

duğunu aaıa. unutmıyıı.cağlz, bizi bu 
işte muvatrak edecek en bUytik lmil, 
!cragaUmlz, usanmadan çalılJmBklt _ 
ğımu: ve hiç ıönmlyecek olan mı:ıı he. 
yecannnızdır. 

lı{uhterem ve ulz yurttaşlanm, 

C. H. Partisinin beoincl bUyUk ku. 
nıltayı, bir taraftan memleket itleri. 
ni müzakere ederken, diğer taraftan 
kendi proğramı ve nl.zamnameal Uze • 

rinde de tetkikat yapacak ve belki ba. 
zı esaslan, §imdlyo ltadar yapılan tec. 
rUbelero göre, ;>a 11Ave veyahut tııy ve 
tadil edecektir. Ya,şamak ve teklmUl 
etmek iBUyen her .ıılynst uzviyet gibi, 
inkıll\pçı olan C. H. Pnrtlsi de dalmn 
'•reabteyc., intibak etmekle vazl!cslnl 
daha iyi bir geklldc ifa edeceğine ka. 
nldlr. Hcde!imiz, millet ve memleke. 
ti, maddi ve mancvt bakımdan doğ _ 
nıluğa, iyiliğe ve gUzelllğe ka\-uştur. 
maktır. BUyUk kurultayın bu seferki 
toplantısında ba§aracağı l~lcrln !SzU de 
budur. 

Son sör; olarak aevgill yurttaşlıı.rı. 

mı ııelAmlarken, güzel vatanımızın bU 
Yük ve kahraman evlddı l'e C. H. Par. 
Uslnln yapıCJaı ve ebedl reJıl Kemal 
AtatUrkUn yUkaek hatırumı aevıı ve 
saygı Uc taziz ederim. Ve onun izinde 
bizi daima tlerlye götUren ve dalma 
götUrecek o!an Şefimiz, değlıimez bil§. 
kanımız tsmet İnBnUnU hUrmetle ııe. 

IAmlarım. 

* * * 
Ankara, 28 (Hususi) - Cum. 

huriyet Halk Partisi beşinci bü
yük kurultayı yarın sabah onda 
Milli Şef 1nönUnUn cok mühim 
bir nutkuyla acılacaktır. Nutuk 
devlet ve millet hayatında bir 
çok yenilikleri ve dördilncü ku. 
rultaydan bugüne kadar geçen 
zaman zarfında tebellür etmi§ 
milli ihtiyaçların tatmini için ye. 
ni direktifleri ihtiva edecektir. 
Kurultay bir hafta sürecektir. 

21 kişilik müstakil gıııpun te . 
şekkülü, Türkiye parlamento ha. 
yatında yepyeni ve şayanı dik -
kat bir devrin başlangıcı olarak 
telakki edilmektedir. Bu grupun 

teoekkUlU ile BUytlk Millet Mec. 
lisinde da.ha genle bir oto.kritik 
havası yaratılabilecek, Meclis 
mesaisinin daha verimli olmuma 
çalışılacaktır. 

Grup azalannm kimler ola.ca • 
ğı hakkında muhtelif rivayetler 
dolqıyor. Bunlar arasmda Rana 
Tarhan (İstanbul), HUanü Ki • 
t.apçı (Muğla), Halil Menteş (tz. 
mir), Osman Şevki Uludağ (Kon 
ya), Ziya Gevher Etili (Çanak
kale), Kizım Karabekir Ustan. 
bul), Hüseyin Cahit (Ça.nkın), 

Emin Sazak (Eskişehir), Naki. 
ye Elgiln (Erzurum), Besim A. 
talay (Kütahya.), General Ce. 
mal Mersinli (İçel), Rasih Kap. 
lan (Antalya), nın isimleri kuv. 
vetli olarak söylenmektedir • 

Kurultay Delegelerinin 
İsimleri 

C. H. Partisi BüyUk Kurulta. 
yında mebuslardan maada buluna. 
cak delegeler şunlardır: 

Afyon.dan: Hüseyin Tiryakioğ· 
lu, Galip Demirer. Amasyadan: 
Celal Eren. Zeki Tarhan, Rıza Kı· 
lavuz. Ankaradan: Rifat Börekçi, 
Mec:idi Sadrettin, Hayrullah, lbn. 
him Rau!, Fahri Tandoğan, Hilmi 
Altıoğlu, Arif Çubuksu, Sadi Ba. 
tu. Antalyadan: Haydar Uçkun, 
Kazım Azamet, Mustafa Korkut. 

Aydından: Etem Menderes, 
Neş:t Akkor, Ahmet Emin Araka. 
yın, Sami Kutlu, Eyüp Özbaşın, 
Balıkesirden: Naci Kodamaz, 
Pertev Etçioğlu, Ka1if Acar, Os· 
man Gönen, Basri Akın. 

Bilecikten: Yahya Güven, Na
fiz: Arık, Boludan: lhsan Yalçın, 
Rept Aker, Şeref Sarıer, Sabri 
Karaçayır. Buıidurdan: Feyzi Bay. 
raktar, Doktor Cevdet Akın, Bur. 
sadan: General Aıir Atlı, Kizım 
Akun, Sadık Tahsin Arsal, Tev. 
fik Biricik, Hilınü Gilven, M. Er· 
den, Saim Altıok. Çanakkaleden: 
Halil Dilmaç, Raıit Uıumu, Hilmi 
Önen, Ahmet Cevdet, Selim. Çan
kırıdan: Rifat Dobanaz, Mustafa 
Akman. Çoruh~ Doktor Cemal 
Alper, Zihni Ural. Çorumdan: 

Doktor Pertev, Nazmi Tombuı. 

Hüseyin Yalçın, Ziya üçüncü, 
Abdülkadir Günay, Mahmut San. 
cak, Muıtafa Tarhan, Denizliden: 
Hulnıi Ural, Eıat Kaymakçı, Na. 
ili KüçUka. Edirneden: Şazi tnanç 
Hasan Yenice, Ahmet Koru, Er. 
zincandan: Recep Sezgin, Muıta. 
fa Altınok, Erzurumdan: Mesut 
Çankaya, Sa.clrettin, Eskiıehir· 

den· Nail Biricik, Ali Sölpü1c, A. . 
bidin Tokoilu, Kamil Kaplanlı, 

Gaziantepten: Bekir Aks.oy, Ab. 
dullah Güzel, Giresundan: E!rcf 
Dizdar, Tevfik Ekmen, Ahmet 
Tiralı. Gümüşhane: Süleyman 
Daltaban, Muhsin Ataç, Hatay: 
Abdurrahman Mursal, İbrahim 

inal, Ali Şclhum, Cevdet Abalı, 
İçel: Mithat Turoğlu. Emin Alp. 
er, Halil Dolek, Muvaffak Uygur. 
Isparta: Remzi tlnlü, Hilmi Çak· 
makçı, lzmir: Behçet Uz, Atıf İ· 
nan, Ekrem Oran, Nuri Fettah, 
Rasim Dirim, Tahir Bor. Kars: 
Dursun Erdağ, Mehmet Bağa.clir, 
Samet Oktay, Aliyar Vural, Fuat 
Araslr. Kastamonu: bzet Okay, 
Adil Acar, Mehmet Türkmen, 
Necdet Taner, Şükrü Conkbayır. 
Kayseri: Mahmuran özaan, Faik 
Seler, Adem Çilıal, Hayrullah Ur. 
kün, Şükrü Nayman. Kırklareli: 

Tahir Taner, Mustafa Apak. Kır. 
~chir: Sırrı Karde§, Ahmet Bay. 
tok. Kocaeli: Mehmet Ali Kağıt· 
çı, Ziya Heper, Ahmet Faik, Ce· 

vat Adapazarh, Enver Balkan, 
Zihni Kaman. Konya: Ali Canip 
Sumer, Şükrü Afacan, Rasim E. 
ral, Rakım Çumralı, Kemal Soy· 

sal, Ziya Göncü, Ali Fuat Bilgin, 
Nuri Bakkalb\§r. Naciye öı:soy, 

ln,Uizceden Çeviren: H. MÜNlR 

- - , -
Arnold bu tirenin, vapur!A t~ 

ilki edip Londraya giden husıı5 

katar olduğunu anladı. Binaena' 
ııı:ı leyh, buna çok yakla1mak da . 

vafık değildi. Zira tireni teft t· 
kendilerini memur sivil polisler ve rılıtı:rı ~ 

biniyorlar. Hı her yolcuyu inceden ince> 

Geminin birkaç metre ilerisine 
bir tiren celdi. Ve yolcular, g-üm· 
rük idareıinden tirene geçtiler. 
Arkaların.& bafaj yüklü hamallar 
geliyordu. 

Bazı yolcular da 
bekliyen otomobillere 
dr. göden geçiriyorlardı. . 

Atletizm bayramı 
Arnold bu esnada gümrilk dal

retinden çıkıp otomobillere do,; 
ru ilerliyen kibar bir adamla •jll 

( B~ tarafa 7 ncide) kadar olmağa başladı. Bu a,;:ı et 
200 metre: Birinci frfan 23.r. ''Ronatik,, vapurundan çıl:ar1' • 

ikinci Muzaffer, UçUncU Şevket. de gcrmü~tü. Hiç bir ba{;zjı >'0d' 
GUlle atma: Yeysl 13,86 (ye· gibi görünüyoı:ıdu. Ve b:ı:ajl3 

nl lstanbul bayramı rekoru). alAkadar görünmiyordu. ~ 
ikinci 13,20 Arat (Beşiktaş), u. I Aynı zamanda tavırlarında 
cUncU BUicnd. acele ve teUiı hissolunuyordU· dt 

Yüksek atlama: Birinci p 0 • Bir aralık ıüratle arkuın• 
lat 185, ikinci SUrcyya, UçUncU bakmı~tı. ti' 
Parket. Polat dn, genç atlet SU· Arnold bu aıiama yak1a~ıp 0 
reyya da 1,85 l kolaylıkla geç. miktar para istemeği dü~{ltl.,. 
tiler. TUrklye rekoru 186,!i dir. Çünkü vapurılan henüz çıktn11. 
Bu sene her halde ikisi de bu lan bu a<lamın, mühim bir ha~ 
rekoru kıracaklardır. hane kaçatının arandığına 'dit 

maltimatr olmadığına hilkıtle 

yordu. "" 
Hele elbisesinin ~ekli ve kef. 

sinin §emaiiine ait bir şey bi 
diğine kanidi. 

Uzun atlama: 8 a tletln ara -
eında bu müsabakada Torekls 
atlayışta 6,81 atlayarak yeni bir 
İstanbul bayramı rekoru yaptı. 
Ve birinci oldu. İkinci 6.19 ile 
Çaroğlu 6,015 ile Par!cet UçUn. Arnold ona yana~tı. 

• - Otomobilinizi size 
cU oldu. 

Disk atma: Beşiktaşlı gene 
atlet Arat Veysiyi mağ!Qp ede
rek 41.18 ile birinciliği kazan · 
mış Veysi ikinci, BUlent UcUncU 
olmuştur. 

Üçadım atlama: Dlrlncl SU -
reyya 13,45, ikinci Yavru 13,25 
UçUncU Feyyaz 13,5. 

Cirit atma: nirincl Şerif, ikln 
ci Rasim, UçUncU Ali. 

Sırık atlama: Birinci Vlcare. 
pulos 3,20 metre, ikinci Sudi, 
UçUncU Şerif. 

Müsabakaların hitamında gU

nUn kraliçesi Perizat Daver hl • 
rincllerin kupasını, FUruzan Ce 
mal ikinci, UçUncUlerln madal • 
yelerlni tevzi etmiş, çalınan ls. 
tiklll marşlle mUsabakalara nl 
hayet verilmiştir. 

MUeabakaların mUrettlplerl
le bize iyi yarışlar seyret
tiren atletlerlmlzl tebrik eder 
muvaffakıyetler dileriz. 

Mmtaka kupası maçları 
( Baştarafı 7 incide) 

sayı ile mukabele ederek mu • 
sabaknyı 2 • 6 kaybettiler. 

Aynı sahada yapılan Kn.dı • 
kByspor. Bozkurt maçı da 4 - 2 
köylülerin galiblyetilc nihayet
lendi. 

Taksim stadında Demlrsporla 
Galatiıgençler carpıştılar. l\IU • 
te,·ıızln cereyan eden bu mUsa -
baka<la tarafeyn ikişer ı;olle be· 
rabcre kaldılar. 

mı efendim? dedi. 
Kibar kıyafetli adam ••no~ 

tik,, vapurunda Mister Rayıt:0• 
. Y' adıyle tanınmıştı. F .. kat muay dl' 

bazı kimseler onu Lessinger • 
le tanıyorlar<lı. 

Lessinger kendi zihnindeı;ir 
mevzularla me~guldil. Fakat b 
aralık bu perişan kıyafetli aı4aıı'> 
baktı. Ve kendisinin mensup ol
duğu bir dünyanın çok aşağı t•• 
bakasından biri olduğu kanaatİf' 
le bir müddet <lurdu. Sonra: 

- İstemem. Tc~ekkür ederitı1-
Ben kendim bulurum, ıdcdi. 

- Bana birkaç peni yardırnd• 
u~· bulunur mısın:z efendim. Uç ' ·~ 

denberi ağzıma bir lokma ekıtle 
koymadım. Açlıktan ölüm dere'' 
terine i:eldim. 

Lesinger bu sözlere inandı .;e 

elini cebiııe atarak bir Sterlin çe)'• 
reği çıkarıp Arnold'un avucu::' 
koydu. Derken bir şoför ,eııP 
Lcssingere' selam verdi. Ve Le•· 
singer o ıoförün önünden yürüye' 
rek otomobiline binip gitti. 

Arnold'un keyfi biraz ycritı.' 
gelmişti. Bir lira çeyreği ... Ken~1• 
si için şimdi bir ıervetti. tlmidit11fl 

fevkinde bir servet. 
Bu arada gözünün kuyruğiyıe 

rıhtım polislerinden birinin ıce~ 
disiyle alakadar olduğunu hit1ett1• 

Arnold yava~ça ilerledi. 
Elleri ceketinin cebinde o]duğıl 

• ·r,t halde rıhtım kapılarınd;ın bırı 

doğru yürüyordu. 
}"akat tersi dönmüştü. Kapıla' 

nn nerede olduğunu görcmyordıl· 
Şaşkın ~aşkın dolaşmağa bn~ı~:!1• M ilmtaz, Cemil Mcnte§, Niğde; 

Doktor Hüseyin tllkü, Sabit Ece. Her gittiği istikamete doğru po· 
rni~. Ferit Eder. Yakup Ünal, lis de kendisini takip ediyordu· 
Şevki Alpa~ut. Ordu: Refet Dinç, Arnol.d timdi fena halde korkll' 
Namık öıtunç, Hamit Haı:nedar, yordu. Üzerinde hala giymekte ol· 
Hü11rev Boroz, Rize: Galip Tolan, duğu elbiselerin gazetelerde çı1<:ıtl 
Hasan Bibar. Samıun: Mustafa tarifini hatırlamııtı. Bu elbise i· 
Aldıkaçtı, Fazıl Kereıteci, Osman çinde bir hapishane kaçağını ,,., 
Cudi, 1ımail lpn, Muin Köprülü, bir cinayet ortağını aramakta)" 
Seyhan: Mustafa Rifat, Feyzi 01. dılar. 
daç, Hasan Ataç, Hüsnü Çanka, Baıını hafifçe çevirip göı:ünil ~ 
Sabri Dinçer. Sinop: İzzet Koca, ucuyla baktığı zaman polisin ıı;.ı.ı 
Enver Kök, Muzaffer Turan, kendisini takip ettiğini gürüyorcW· 

Mehmet Oruç. Sivaa: Ethem Tan· Fakat şimdi daha yal:laşm:t~ı. 
. d ' rıveti3i, Adil Tarkan, Şakir Uma, Acaba polıs onu tanım ş mıy 1• 

Kemal önder. Tekirdağ: Muhte- Yoksa rıhtımda sencriyane dola' 
rem Pekel, Cevdet Cicioğlu, Hü- ıan birisi olmasından mı §Üp:ıe 
seyin Tokuç, Tokat: Şevki önder. ediyotdu? 
Mehmet Yılmaz, Mehmet Turan, Bu ıırada tali tekr2r kendisi.," 

Lütfi Berkman. Kütahya: Ethem Klmil Pasay, Tahir Tüfekçi, yardım etti. Halinden pek tel.:.§•tı 
Yücel, Hakkı Yılancıotlu. SZdık Trabzon: Ali Keçil. Münir Ser. oldufu anlaplan cUzel bir gr-ıı~ 
Ülgen, Halil Benli, Ahmet ö.ıkul, dar, Mahmut Sayıl, Kadri Mesut, kadın kop lcoıa poliıin yanı·!! 
Malatya: Muıta.fa Köylil, Sait Fı. AbdUlkadir tkb. Yo.ııat: Hlıim ıeldi. Ve onun kolundan ya!-='' 
rat. Manisa: Faruk Çelebi, Nilz· Tatlı, Rifat Koıan, Aaım Bektaı. l&dı. 
het Işık, Akif öztürk, Hiıim Gür, Kadir Çetin, Mahmut Alpak, Bir müc:ldet uzun uzun bir ~e)' 
Zühtü A'lc:ın, Rıza Dolman. Ma- Şevket Yaaa, Zonculdak: Nihat ler anlattı. Söyledili 9eyler her· 
ra§: Rıza Çuhadar, Abdullah Yay. Arklf:!, Emin Karaoiur, İzzet halde pe'k mühim idi ki, pol!s, p.r· 
er, Hamdi Dereli, Muğla: Feyzi Çakmaklı, Tevfik Bilıin, Ahmet nold'u bırakarak kadınla beral>C' 
Altınay, Baha §akman, Doktot Gilrel. un'd•ftr,ı / 



Kızkulesi 

a_'lçe • 
t-..d l'tıızde gül açar, 
~aklara sarılır; 
'tıraam rengi kaçar, 

•nnem darılır. 

~iıtı n l ··ı·· uolt az ı gu ume, 
4 11"ınaıın hiç bir el. 
"'hlc de"''l ··ı .. uaı..._ • gı o ume, 
~. daha ıüzel .• 

't\iı 

Vapurla Usküdara, Boğaziçine, 
Kadıköy ve Adalara gidenler mu
hakkak surette deniz ortasında 

duran bu kuleyi görmüşlerdir. 

Bilmem siz de kulenin ne za· 
mc.n yapıldığını ve ne işe yaradı. 
ğmı öğrenmek mera1una düştünüz 
mü? 

Deniz ortasında bulunan bu ku· 
leye Kızkulesi derler. Taştan ya. 
pılmıştır. Etrafında gördüğünüz 
küçük tahtadan evcikler de Kule 
bekçilerinin evidir. Kulenin en te. 
pesinde bir fener vardır. Bu fener 
gece hiç sönmeden sabaha kadar 

1 yanar, golip geçen deniz nakil va-
sıtalarına kılavuzluk eder. 

Kızkulesine en yakın yer Uskü· 
dardır. Arasındaki açıldık ta 300 
metreden fazladır. Kule bir kaya 
üzerindedir. Söylendiğine göre 
burası eski Bizanslılardan Manocl 
Komenos adında birisi tarafın!dan 
yaptırılmıştır. 

İstanbul 1453 yılında Türklerin 
eline geçtiği vakıt burası pek ha. 

rap bir haldeydi. Haraplığını gi. 
dermek için o zaman burası tah
tadan olarak yaptırıldı. Fakat 

sonralan, 1133 yılında, Istanbulda 
bulunan Osmanlı imparatorların· 
dan üçüncü Ahmet tarafından 

bugün gördüğünüz gibi taştan o. 
!arak yaptırılmıştır. 

Bizanslıların zamanında bu ku. 
le ile Sarayburnu arasında büyük 
bir zincir gerilmiş. Zincirden kar
şı tarafa geçmek istiyen gemiler· 
den vergi alınırmış. Vergiyi ver. 
miyen gemi bir yandan öbür yana 
bırakılmazmış. 

Kule, eskiden Dalmas kulesi a. 
dmı da taşır:lı. Dalmas bir Yunan 
generalinin karısıdır. Mezarı ku
lenin bulunduğu yerde olguğu i· 
çin buna Dalmas kulesi diyorlardı. 
Fakat biz bunu Kızkulesi olarak 
tanıyoruz. Ve öyle belleyelim .. 

~ gUller açınca, 
~ dan haber verir .. a: dalında bin &'onca, 

ç"nizin zevkidir. 
Bilmece 

~met Mümtaz ATAMAN 

Biraz da gülelim 
~ ~linde on kuruşun olsa, 
~lltııC§ıne üç kuruşunu versen kaç 

§kalır' ' . On kuruş! 
: Nasıı olur? · 

Sen ona vermem ki 1 

Bir Daha Vursa~ 
~Ut_lc:ic:i yolda şişe dolu bir çua . 
1tıı gıderken karşısına eline ka· 

Bu resmi düzeltebilir misiniz? 
Yukarda gördü

ğünüz siyah par· 
çaları beyazların. 

dan temizliyerek 
yanyana getirdi. 
ğiniz vakıt bizim 
tavuşan kardeşle

ri göreceksiniz. 
Doğru yapıştı· 

ranlar resmi bir 
kiğı.da yapıştıra. 

rak bize gönd~r. 

dikleri tak:lirde ·ıı '°Pasiylc bekçi çıktı ve eskici. 
~ ~ Çu"alına şiddetli bir sopa vur. kendilerine arma-

tan sonra sordu: ğan vereceğiz. 
'• Evvelki bilme· 
'> - İçinde ne var? 
"-a.,, 11 celerimizden he. 

~ı.ı·· a z eskici kırılan şişelerini 
lltıerek cevap verdi: diye kazananlar her gün öğlcıden sonra Yakıt Kitapevine müracaat 
~an bir §ey yok ı ederek hediyelerini alabilirler. 

~nın Önemli Konuları 

ÖYKÜ: 
- ~ ~2-E,.. 

a Cüceler arasında 

İhtiyar babaları öleli Nüveyre 
·c Handan anneleriyle yalnız 
mlmışlardı. Anneleri kızlarını 
"çindirmek için bütün gün ça -
şıyor. Kızları da evlerini temiz. 

Iiyorlardı. Nüveyrenin bir ayağı 
küçükken kırılmış topal kalmıştı. 

Bunun için o, oturduğu yerde 
yapılacak işleri yapar, Handan 
bütün evi dolaşır, temizlerdi. 

Küçük kızların evi ormana ya
kın bir yerdeydi. İşlerini bitirir 
bitirmez ya kapılarının önünde, 
ya pencelerinde otururlar, orma· 
nın sık ağaçlarına bakarak eğle
nirlerdi. 

Bahar gelince kuşların sesle • 
rini dinlerler, yazın kır çiçekle
rini seyrederler, kış gelince be • 
yaz karlarla örtülen ağaçların 
insanlar gibi başlarını eğmelerine 
bellerini rüzgarlarla bükmeleri -
ne bakarak eğlenirlerdi. Böylece 
hütUn sene mesut ve neşeli ge • 
çerdi. 

Bir gün anneleri eve hasta gel 
mişti, mesut kı:Gları an.nelerinin 
hastalığı kederlendirdi, kış gel -
mişti, hasta annelerine eve alı -
nacak bir çok şeyler vardı, para
ları da azdı. Akşam a.nneleri u • 
yurken iki Jcüçük kız atc~in kar
şıamda dilfUnilrlerdi. 

Handan Nüveyrenin hiçbir i§ 
yapamıyacağını biliyordu, onun i. 
çin kendisi iş görüp para ka • 
zanmağı düşündü: 

''Nüveyre ben dışarı.da bir iı bu 
lursam paramız lbitmeden para 
buluruz, sen evde anneme bakar 
sm olmaz mı kardeşim!,, dedi. 

Nüveyre de buna sevindi, o ge-
ce rahat bir uyku uyudular. 

Ertesi sabah Handan paltosu -
nu giydi, annesinin yUzUnU öpUp 
kardeşine veda ettikten sonra 
yola çıktı. Ormanın içinde dar 
bir yol vardı. Kendisine göre iı 
bulacak bir eve rastgelinceye ka 
dar bu yoldan gitmeğe karar ver
di. 

Ormandaki yol çok uzuyordu. 
Artık akşam yaklaşmış gölgeler 
gittikçe daha kararıyordu, bu a· 
ralık karşısında küçük bir ev 
gördü. Hemen kapısına gitti, çal. 
mağa başladı. Kimse cevap ver
miyordu. Gece de oluyordu. Bel. 
ki içeride kimse yoktu. Kapıyı it-

ti, açıktı. Bütün. geceyi burada 
geçirmek için girdi. 

İçeri girer girmez şaşırmıştı: 
Boş zannettiği evde birçok kü • 
çük yataklar vardı. Yatakların 

hiçbiri düzeltilmemiş, karınaka -
rışık duruyor, bir masanın Us • 
tünde on iki tane kirli yemek ta
bağı toz arasından bakıyordu. 
Yerler, duvarlar, her yer bir ka. 
rış toz içindeydi. Kirli yerde o -
turmağı sevmeyen Handan he • 
men odayı temizlemeğe başladı. 
Tabakları yıkadı, masanın to • 

zunu aldı, yeri süpürdü. Yatak
ları havalandırdı, dür.eltti. Orada 
burada atılmış on küçük iskem • 
leyi muntazam koydu. Ocağa bir 
gül.el ateş yaktı. Bütün işler bit
mişti, o eski kirli halinden sıy. 
rılmış. şimdi bir gümüş iğne gi
bi tertemiz parlıyordu. 

Kapı birdenbire açılmıştı. Kil· 
çük kız gördüğü adamlara şaşkın 
şaşkın bakıyordu. On iki tane kU 
çük insan sarı fanilaları siyah 
pantalonlarile d:iaya girnlitler 
etrafa bakıyorlardı. Bunlar mu -
hakkak ormanlarda bazı agaç • 
lan geceleri söküp düşüren kü -
çük cüceler olaçaktr. 

Handan kötede -dururken on • 
lar hep beraber eöylenmeie hl-

kiyi çalıp da ona ne kadar ge~ 
olduğunu bildirmeseydi belki da. 
ha da yatacaktı. 

Hemen yataktan sıÇradı. Bula
şıkları yıkamağa, yatakları yap· 
mağa, odayı temizlemeğe başla

dı. Fakat, bütün bu işleri yapıp 
yemeği koyup süpürgeyi eline a. 
lmcaya kadar akşam olmuştu. 

Hemen hemen cücelerin eve gel
mesi zamanı yakl~mıştı. Kendi 
kendine "bugün halının altını sü
pürmiyeceğiın, onun altındaki 
tozu kim görecek,, diyordu. He
men halının üstünü süpürdü. AL 
tma bakmadan işini bitirdi. Cü -
celer bu aralık eve dönmüşlerdi. 
Her §ey temizlenmi§ görünüyor, 
oda her zamanki haliyle gümüş 
bir jğne gibi parlıyordu. 

Yemek yediler, konuştular, ya 
tağa girinceye kadar Handan 
hiçbir şey düşünmedi, fakat, ya. 
tağında gözlerini pencereye çevi
rir çevirmez yıldızları görmüştü. 
Yıldızlar gözlerini kırpıyorlar: 

"Küçük iyi kız uyuyor, ne çalı§· 
kan, ne iyi kalpli kız,, diyorlardı. 

Fakat Handanın içmpen başka 
bir ses daima "halının altındaki 
toz, halınra altındaki toz!.,. diye 
bağırıyor, onu rahatsız ediyodu. 

XIldu:lar tekrar sesleniyorlar: 

!adılar: ''KU'çilK' KIZ, iyi liız, evi adeta. 
Odamız gilller gibi yıldız ışığı gibi parlak duruyor, 
Tcmi~lcnmi§ bakılm~,· ne temiz, ne gii1.el..,, diyorlardı. 
Ocağımfz yakılmıt, Yine Handanın içinden o ses ce-
Kimdir bu işi yapan1 vap veriyordu: ''Halmm altındaki 

Bu aralık köteden onlara bakan toz, halının altındaki toz!,, 
Handanı gördüler, hepsi bu gü. Bu sese artık tahaınmülil kal· 
zel kızın kendilerine iyilik etti - mamıştı. Hemen yatağından fır-
ğini anlamışlardı: tadı, halıyı yava§ça kaldırdı, al. 

Bu bir kü.Çilk yabancı tındaki tozu süpürmeğe bqladı. 
Fakat bize yardımcı Son köşeyi temizlerken birden bi-

Diyerek küçük elleriyle Han • re gözlerine inanamam$. Halı· 
danı okşuyorlardı. nın köşesinde on iki tane altm 

Nevgork sergisinde 1 ürk pavyonu 

Biraz sonra dolaptaki ekmek panl parıl yanıyordu. Bu, küçük 
ve balla güzel bir akşam yemeği kızı o kadar şaşırttı ki "A. A. A.,, 
yediler, Handanı da beraber al • diye bağırmağa başladı. Cüce -
mağı unutmamışlardı. Sofrada ler bu sesle yataklanndan fırla. 
konuşurlarken eve bakan kadı - mışlar, ne olduğunu anlamak is -
nın bayramı olduğu için birkaç tiyorlardı. Handan blitürt rece 
gUn gelemiyeceğini, eğer ken,di· geçirdiklerini anlattr. 
\erine o vakte kadar bakarsa is- Hikayesini bitirdiği zaman cU· 
tediğini vereceklerini Handana celer gülmüşler. ''Bu para senin,, 
söylediler. demişlerdi. Hep bir ağızdan da 'i 

~ ı.tltarda gördüğünüz resim 

~Ot:cnımuzda Amerikada Nev
tılıı §chrinde açılacak olan arsı· 
~~al resim sergisindeki Türk 
~ 0nlarıdır. 

qtı ~ sergiye bütün dünya ulus. 
eti •Ştirak etmiş, en önemli eser. 
~İt.ilden bazılarım gön-dermişler-

&~r . 
ç'l~ • .. i:ıdc Türk pavyonlarına da 
n °0cm verilmektedir. 

tgt Urada Türk sanatine ait türlü 
~/1cr gözükmektedir. Her devir

tı 'l'Urk mimarisi, tezyini sanat. 
t 

1~1 gösteren tablolar, çini işle. 
t , 

0Yrtıa işleri, halılar bulunmak-
•tr, 

Handan bwıa o kadar sevin • adeta şarkı söyler gibi kon~a
mişti ki bütün gece gii1.el rüyalar ğa başladılar: 
görerek uyudu. Hcr7•c., her ne söyle38 

Ertesi sabah kümesteki civciv- inanıp ela yamlma, 
ler uyanırken o ayakta idi. He • Eıı kii.çük i-§tc bile 
men cücelere kahvaltı hazırladı. Doi}rııluktaıı ayrılma, 
Kahvaltıyı yedikten soIU"a onlar Para, rahat, saadet 
işlerine gitmişlerdi. Handan sü - Ilcr şey, her ne istek.. 
pürgesini aldı, odayı temizledi, Gelir sana, elik kat et 1 
yataklara baktı, yemek pişirdi. Kalp sesini dinlersen.,, 
Akşama doğru ocağa gül.el bir de Handan sevinmişti, bu altın • 
ateş koydu. Cüceler eve döndük. larla annesine ne kadar iyi yar
leri zaman bu sıcak gürel oda i- dun edebilecekti. 
çin ona tekrar tekrar teşekkür Ertesi sabah cücelere te~ekkür 
ettiler. Handan eve bakan kadı • ederek eve koşmağa başladı. An 
nın ba)Tamı bitinceye kadar böy- nesiyle kardeşine altın hazinesini 
le devam etmişti. gösterdiği zaman hepsi sevinmiş. 

Bir sabah uyandı, geç kalmış. lerdi. 
tı. Cüceler kahvaltılarnu yapmış. Bundan sonra Handuı artık 
gitmişlerdi bile. Camlardan bi - halının altını slipürmeği unutma
rinden görilnen gtlzel, ye~il or • dı. Bundan sonra hiç bir işinde 
mana bakarak l!!aatlarca yatakta yarım bir yer 1bırakmıyordu. 
kaldı, eğer duvardaki saat on i- Anne ma,,allanndan 



u un ene e ma
hallelerinde bir gezinti 

eş para sarf etmeden kurulan 
evler istimlak edilirken kim bilir 

nasll kıymetlenecek 
Yazan: Nıya~a &\hmet 

Müstakbel İstanbul, hiç şüphe 
yok ki dünyanın en modern ve 
güzel şehri olacak. LUtfi Kırdar, 
şehri layık olduğu mertebeye çı
karmak için bütün enerjisini sar
f ediyor. Projeleri okurken birkaç 
sene sonra gözümüzden ebcdiyyen 
silinecek manzaraları düşünüyo. 

nım. Bunlardan biri de teneke 
mahc!llelerdir. Şehrin hemen her 
semtimie teneke evler, birçok yer
lerde teneke mahalleler var. Ka. 
sımpaşada, Tophane ile Kalyon_ 
cu 'kulluğu arasında, Fatih civa
rında ve Gülbanenin biraz ileri
sinde tren yolunun yanı başında. 
ki teneke mahalleler yürekler acı
sıdır. Buraları gezen, biran için. 
de istanbulda bulumluğunu unu. 
tur. Ve bu teneke mahallelerde 
yaşayanlar, adetleri, yemekleri, 
yaşayışları ile de şehir halkından 
tamamiyle ayrıdırlar. 

- Bir ev kaça çıktı. 
Adam güldli: 
- Parasız !diyebilirsiniz. İşte 

eski tenekeleri görüyorsunuz. Ne
si var ki ..• 

Teneke mahallesinden aynldık
tan sonra aklıma geldi. evlerin iş. 
gal ettikleri yerler de acaba para
sız mı? Yoksa müruru zaman on. 
tara bir de arazi mi kazandırdı 
Eğer öyle ise bele.diye teneke ma. 
hallelerini istimlak i5in bir hayli 
para harcayacak demektir. 

Mahalleli: 

- Hiç bir şikayetçi !değiliz. Ra
hatırruz yerinde .. Deniz önümüz
de, plifilr püfür esiyor. Dakikada 
bir tren geçer .• Karılanmızın, ço. 
cuklarım·zm canları da sıkılnuyor. 
Alıştık da .. 

ir 

"Saat oo iki. Daha cok er
ken. Bir saattan e\·vel gelmez." 

Avukat Phlllp Margat uzun 
bir mllddct durduktan sonra 
tein-ar Pi od roug \ e Picdrouge 
dın·asının o,·rakı ile meşgul ol
mıya başladı. 

"Lila gene geç kaldı. Bu Ga
Ifblerler de hep bUylodlr zaten. 
Yatmak Uzcre ayrlıınadnn evvel 
bir oyun daha, bir kadeh daha. 
Karım da pek yumuşnk başlı· 

dır. "Peki, olur" der, glller. O 
gUIUncc, dişlerini inciye benze
ten bir dell de muhakkak çı

kar." 
lnci demişti de aklına gelmiş

ti: Annesinden miras kalmış bir 
dizi inci vardı, onu satsa yaşa
dığı bu a-rnkat hayatı gül gibi 
olacaktı. Fakat ı.na bu incile· 
re gözUnU dikmiş, kocası da ona 
vermişti., Şimdi ondan geri al • 
mak kabil olmıyncaktı. 

Phfllp gözlUklerlnl sildi. Göz
IUğUn li silerken gözleri odanın 
eski ,kırmızı mobllyalnnna ta
kıldı: 

"Şu incileri bir satsam, diye 
düşUndO, bUtun evi baştan aşa· 
ğı yeniletlrlm." 

Bu sırada kapı çalındı. Phl
lip derhal koştu. 

günlük büyük h ikaye 

Yazan: 

a ın 

C o l e tte Çeviren: V. ~. 
Hikayenin muharriri __ , __ _ 

dl: Fakat öyle bir bakıştı Jd b1'• 
Phllfpi yUzUndeo yarı beli•' 
kadar, tekrar ,,;ecnslne kaclt1 
sUzdU. 

Teneke mahallelerin ikincisini 
gezdim. Biri Fatih itfaiye kuman
danlığından Cibaliye <loğru saha
daki teneke mahallesi, biri de tren 
yolundaki •• 

Yeni İstanbul planı bu mahalle
leri ebediyyen gözlerimizden u. 
zakla§tıracak ve bir gün oralarda 
çeşit çeşit, renk renk güller, çiçek. 
lerle süslü kübik villalar görüp 
imreneceğiz. - lyillğln var bu gece Ustun

A. de maşallah senin! Saat on iki-N. 

Colette (Kolet) meşhur bir Fransız kadın hikaye ve romancı
sıdır. BCılgün bütün dünyada ~şhur romancılardan biri olan Co
lette'in eseri birçok lisanlara tercüme edilmiştir. Romancı, kedile. 
re, köpeklere ve alelumum hayvanlara olan sevgisi ile tanınmı§. 
tir. Birçok eserı~rine bu mevzuu almış ol; n Ccıl~tte'in meşhur bir 
''Dişi kedi = La Chattc,, r~manı vardu. Diğer eserleri arasında 
"Claudine,, en başta gelir. 

Sonra. içinde başka bir ha1,ı 
canlandı: Neşeli bir adam çeb~ 
resi. Ka.dının, kaçmak kuv1'• 
göstermemiş olsaydı, kalbftf 
kaptıracağı kadar gUzel bir ır 
kek çehresi. Şimdi onun uııııt· 
tuğu incilerle uyanan bil er 
kek. 

Anadoluda bir çok teneke evler 
gördüm. Orada teneke ev, medeni 
şehrin konforlu bir apartmıanı ka. 
~:lar kıymet taşır. Yağmura, soğua 
karşı mahfuzdur. 

Yaz aylan kızğın güneş teneke 
evleri kızğm bir fınna çevirirse Qe 
köylüler, tarlalarından aqam se
rinliğinde döndükleri için bunun 
zararını görmezler. 

Ayrıca köylülerin teneke e'\>leri 
temizdir. Rüzgar toprak kokusu 
ile eser. İstanbu1un ~neke mahal. 
leleri ise birer mikrop yuvasından 
başka bir §ey !değildir. 

Tren yolundaki mahallede bir 
kadınla konuştum: 

- Mahallenizden memnun mU:. 
sunuz?. 

- Niçin memnun olmıyalım .. 

- Ama, ibak het:. taraf pulik i-
çinde, toz ve toprak isinde. 

Kadın dudak büktü. Bu onu hiç 
alakadar etmiyordu. 

- Belediye bu evleri ka1cltrta
cakmış.. dedim. 

Gene dudak biiktü. 
Mahallede minimini çocuklar, 

yan. sıplak, pislikler içinde oturu. 
yorlar. Y cır yer su birikintileri i
çine girip çıkıyorlar. 

Erkeklerden biri ile konuştum. 
Arabacı oHuğuou söyledi. Şura. 
fian, buradan topladığı tenekeler
le bir ev vücuda ıgetirmil: 

- Hepimiz böyle yaptık. Ev 
sahibi olduk, dedi. 

Dün ve yarm tercüme 
külliyatı 

Bir Anket ·---------------------------------------------...,-· yi yirmi geçiyor daha. 
- OşUyorum, öyle UşUyorum 

ki! Sen hurda, ateşin başında, 
no rahattın kimbllir! 

- Tabft! O kadar rnhatım ki 

- Gallbierlere telefon ede • 
c:eksln işte, canım! Sende bir 
hal var bu gece, Liln! Bilmiyor 
musun numaralarını? 5104 Se
gur. 

ben hurda! Hep seni dUşUndUm - A! Olmanz, Phllip, olmaz! 
ve sana acıdım. Zevke esir za- Çoktan yatmışlardır onlar! 
vallı kadınlar değil misiniz siz - Yatsınlar, ne çıkar! Uyan-
zaten ! Ben oturdum köşemde ' drrırsm. Uyandır sor bakalım 
mektup yazdrm. 

Phllfp memnun, gUlUyordu. 

' lııcflerln onlarda mı dUşmUş. 
Odanın içinde bir aşnğr, bir 

y:uliarı dolaşı~or, eliyi çenesini 
~u?nunu OğOŞturuydrlhr. 

- Bana bak, Llla. Bara ya
hut sinemaya falan gittiniz mi1 

- Şimdi ısınacağım! Ne gll • BUtiln gece yalnız bir yerde mi 
zel. ne tatlı şey! oturdunuz? Başka bir yere git· 

Karısmın snrı saclnnnr, bor.rak, 
a! gözlerini ve bu gözlerin lcin 

de dolaşan ateş hareleri.al gene 
knrşısındn görUyordu ztra. 

Arkasından kapını çıkardı. 

Kendisini eski kanepenin Uzerl· 
ne attı. Gözlerini knpadr, rahat, 
arkasına uzandı. 

Phillp: 
- Elbiselerini biraz iyi renk 

intihap ettin mf, diyordu, inci• 
!erini takmaya hiç !Uzum kal • 

medinlz m 1? Sana söylUyorum, 
Lila! 

- Yok, yok, hep ordaydık, 

başka hlc bir yere gitmedik. 
Lila bunları söylerken sesi 

yavaşlamıştı. 

PhUip birdenbire: 

"Çıkar şunu boynundan, yaf' 
ruın. Gerdanının güzelllğinl bO' 
zuyor." 

İlk yalvarış. İlk kabul ••• 

Kadın içini çekti. Yarım afıı· 
la ı;ibf, yavaş bir sesle: 

- Hayır, dedi. 

- Ne "hayır" ı? Eve geldlıt0; 
denberl ağzından bu "hayıf 
dan başka bir lAkirdı aınııı•· 
dım. Bana biraz yardım etıne11 

çalış bakalım. Sen de yardf111 
et de şu incileri bulalım. Delili• 
bende ki dayanamadım seıılO 
istemene, verdim sana. Sen. 6• 
nldın boynuna taktın, herke" 
gösterdin. Sonra da savrukW 
ğunla kaybettin. Tekrar bit 
bulsam, ben bllirlm. yapacal1' 

mı! 

Llla sUkünetlni muhafaza. e· 
diyordu. Fakat gözleri kısıl • 
mış. toplu iğne başları gibi k•J· - Den Galfbierlero gidiyo • 

mayor. rum, dedi. Olııp biteni anlatı - rnıştr. 
Lla, gene gözleri kapalı ko. rım, fakat hizmetçilere, hiç bir Kocası onn ömrUnde gön:ne • 

casıııa gUIUmsedf: şey sez<lirmeyiz. beraebr her ta· diğl bir hiddetle, BmrUnde işit 4 

-Sihimi? 
- Öyle ya. Her halde sen do 

raf'ı ararız. mcdlğl şeyler söylllyordu. Se • 
Phllip giyinmek Uzerc sldl . slndo acı bir eda, bir plşmanııı 

aynı tiikrdcsln. Bugün takma· yorl!u Lila tuttu: vnrdr. 
mışsrn incilerini. - Yok, gitme, Ph11lp! Belki O söyledi. söyledi, Llla ağzrtl1 

I~ilA: başka bir yerde dllşUrmUşUm • açıp bir kelime s5ylemedl. J{O' 
- A! A! diye ellerini boynu dUr: nAhnlcyere onlal'r rahatsız ca.sınm sôylodiklcri nrnsmda s· 

etmiş oluruz, kızdırırız... cı sözler vardi!: na götürdU. tncllcrlm ! Eyvah! 
lncilerim yol{! lncllerlm nerde? Şimdi ne kadar sakinleşmiş, Tahammlll edilmez bir btı • 

- Yoksa ... kaybettin mi? ahbaplarını ne kadar d1lşUnU . yat bu ... 
yorc!u! Phllip durdu, ona şöyle Çılgın kadın!.. ı 

1 - Dur. te!Aş etme, yavrum. bir baktı: Yalnız kendini dOşUnUrsUJl•' 
Sakin ol biraz. Dur ben gidip - Sakın kardeşinin otomobi· Hiç anlayış knbfllyetl yoJ 

- İncilerim ... inci •.. 

hir taşlığn ba~rnyım. Belki asan· linde dUşmliş olmasın? o mu sende! 
sörde dl!şmllştnr. Teldş etme. getirdi seni buraya kadar? Nihayet kocasının ağzında.il 
Ben gideyim aral'rm bnkayım. - Hayrr... "<layanılmaz artık buna!'' keıt· 

Phillp dışarı fırladı, orayı bu· - Öyle ise t:ıksiylen gelclln? .. meler! çıkınca, sanki tele ton çal 
rayı arad1. LIHl zihnini toprla- - Hayır ... Şey ... YUrUyc yUrU· mış da ona kalkıyormuş gibi: 
~ırya, o gUn, o gece ne yaptığı· ye geldim... - Evet, dedi, evet, dayanıl• 

No. 41.50 5 ci &eri Kr. Bir Fransız mecmuasr, okuyu
cuları arasında şöyle bir anket 
açıyor • 

Mareşal Foch (Foş); uçuncü nr birer birer aklrndan ı;eÇirmi· - YUrllye yUrUyc mi? Gece· maz artık buna! Doğru s6ylU • 
41 Dö Profundls 50 
42 Gtinün hukuki ve içtimai 

meseleleri 75 
43 Eflütun 35 
"14 Gizli harpler 75 
4'i Disraeelinin hayatr 100 
-!'J Metafizik nedir? 25 
47 Yeni adam 75 
48 İrsiyetin tesirleri 7~ 

49 Politika felsefesi 75 
w Estetik 25 

610 

Bu serinin fintı GlO kuruştur. 

Hc-psinf alanlara yUzde 20 is.kan
to yapılır. Kalan 4.88 kurvun 
1.RS kul'U§u p~in almarıık mUte. 
hakisi ayda birer lira ödenmek 
üzere Uç taksite bağlanır. 

Fransada son bir asır zarfında 
gelmiş geçmiş bliyük ve tanınmış 
adamlardan on beşini seçeceksiniz 
ve bunları, liya.L.'-atleri derecesine 
bir sıraya koyacaksınız. Bu suret
le, son bir asır zarfındaki müte. 
veffo Fransız büyükleri tasnif e. 
dilmi~ ve büyük ölülerin konul
duğu Pantheon için bir liste elde 
edilmiş olacak. 

Ankete, şimdiye kadar bu gibi 
anketlerde görülmemiş ıclerecede 

cevap gelmi§, cevaplar üç bin altı 
yüz seksen üçü bulmu~tur. 

Tasnif neticesinde en bc:ııta 

3552 reyle (Pastcur) (Pastör) 
geliyor. Ondan sonra 3501 reyle 

3437 reyle Mareşal Lyautey, dör. ye ı;nlışıyordu. Kendi kendine: nln bu saatinde? Bu soğukta?. yoı:sun, dayanılmaz! 

düncü 3424 reyle (Küri) Pierre "Öyle korkuyorum, öyle kor· Çocukluğu bırak, Lila. Bak tek· - Ne? Ne diyorsun? 
Curie, beşinci 3189 reyle (Kle- kuyorum ki!" diyordu. rar soruyorum sana: Neylen gel Lila, kalktr, kocasının karşı· 
manso) Clcmancean. Inciler... O inciler... O inci din buraya kadar? sına dikildi. Eliyle clbise!llDI dtl' 

Diğer on kişi de sıra ile şunlar- dizisi... O:,•lece gözUnUn önUnc - ?\eylen geldlmse geldim, zelterek: 
dır : geliyordu. Kendini tekrar kanc· bundan ne çıkar! - "Evet" divorum dedi. J!i• 

Victor Hugo, Mareşal Joffre, ucye brraktı. Gene yUzUne kan - Ne mi çıkar? Bir de soru· \·et, C\"Ct. Hani .scıı b~na yalfl 1ı 
Tayareci Mermoz, Poincare, Gu_ fırlamıştı. yorsun hn? Hem avuç <.lolusu "hayır" diyorsun diyordun. tşte 
ynemer, Doktor Jean Chareot, Kocası döntlp geldiği znnıan: para edecek olan bir dizi kay· şimdi de "evet" diyorum. E\'et· 
Doktor Emile Roux, Maşeral Gal. Yok. dedi, bulamadım. E\in bet, hem sonra kafa tut! Eve dayanılmaz artrk buna! Nasıl· 
lieni, (meıthur Kutup kaşifi), etrafına hilrı haktı.m. Yok. Ney- selmedcn evvel nerdcydln? Şişe keyfln oldu mu? Dayanılmaz! 
Gambetta ve meşhur istihkamları '3C', lizlllmc. Senin şimdi ilk ya· şişe içki içtin, değil ml? Nerde - I...lla, deli mi oldun? 
yapan An.dre Maginot (Majino). pacağın iş: Geç benim masaya, olduğunu bile hatırlıynmıyor - - J.ivct, deli oldum. E\"et. J>'f' 

Bu on beş simadan sonra gelen- al telefonu eline. un, değfl mi? tık buradaki şey daynnnmaclt! 
~er ıde şunlardır: Karısı korku ile g6zlerlnl aç· Sesi yükselmiş, hiddetle bağı- GöğsUnU, kalbinin hlıaı:=ııtr 

Pierre Loti, Anatole Francc, tı: nyordu. Lllanm gfülerl. sanki gösteriyordu. ~ 
Maurice Barres, Brazza, Thias, - Telefonu mu? dly sordu. yeni uykudan uyanmrş gibi, iş - Burada gizil olan, :;ı.t;tc~· 
Berthelot, Briand ves. Phlllpin aı·tık sabrı tUken · şjş olmuştu. Kocasmın sualine diyen atan, beni tatlı bir şcı.11' 

mişti: yalnız bir bakmakla cevap Yer· (Devamı ]( ,ne; d J 
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[ B Kenan Hulusi 

ahar hikayeleri 
(l\jlahı •• 

ıı ıçınde okuyacağmız 

hikayeler) 
l'arlt 
~h Yt çevrilen su - Ka· 
l'lıh.ılcoı htnında bir vaka -
~lılaJc f bir ölüm-Dörthanlann 
l>· sııı - Milyarder Mak 
'\ltılc . 
\tı Yın halılan - Gece ku. 

- a· 1ııd ır bahsin sonu - Bir 
~u - Esmanın aşkı. 

'--""=-------
Bir genç kadın 

~ (Il<ı§tara/ı 10 uncuda) 
e tn 

~'l'et Ustarlp eden bir şey var 
tar ' burada, içimde bir hayal 
tet: ~Vct dedim m1 tekrnr? E· 

~ı ~ lııcııerloıl nerde bıraktığı· 
rı 111Yorum. Yarın gidip inci· 
~~I aramaya nereye ı;ldcce·· 
~lkı biliyorum. Fakat gldlp 

a b blr daha gelmiycceğlm. 
~ı. l!n gelmem, ya inciler gel-

l(o"n 
~Uk sına bakıyordu. O ltndar 
~tıı tnbuk, o kadnr ncık ko· 

Uınu ki lcocası biraz evvel 

\ ~u~u hayretten kurtulmuş· 
•q;, 

1

lh1Itp karısmrn çıplak kol· 
1-'akllda.n tuttu, hiddetli çekti. 

at Lıın: 

~~~ Voı Plhlllp, dedi ve sesin· 
tt:a lr tehdit vnrdı: Zorla tut. 
~a}a kalknrsıın senden ne ka
t.,. nefret ettiğimi öğrenirsin. 

f't 
· ııendcn nefret ediyorum. 

thıııp lsrıır etmedi. Ellerini 
t~~ı \·e kadın fırlndı kaçtı. Yn· 
~1~ Odasının knpısrnı sUrmele· 
h len sonra bir an dalsın ve 
llrek 

ı~ 1 etsiz durdu. Karanlıkta 

rıı~ llu kııranlık onun girdiği 
~~ lla.sız vaziyetten kurtulması· 
-~ ~arcıım etti. O, biraz hoppa 

1~ksız bir kndın değildi. Sıı • 
t ~ bUtun dl~er hoppıımcşrcp 

ı::!' k • tı.drolar gibi. 

"-ı::ııt söylemek, ltlrııf etmek 
·ıu 

Bu yavaş yavaş zntl olmuş· 
"-tık pencereden gelen ze. 

t 

1 
gfbı Eo~ulc ela pervasız konu 

'"en duyduğu hıırnretl gider 
ij i\itın.da dizlerinin bUkUldU 
~ssecliyordu, bir iskemle· 
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I 

• 
erece 

Yarını litrelik şi şesi perakende 100 kuruştur. 
r. Satıcılara o/0 10 tenzilat yapılır. 

inhisar satış kamyonlarından, satış mağaza ve depolarından isteyiniz 
. . ... . . . ' . - . . ' ··. "' ·. ' ' '. ' ·: " : .... ! ' ' 1 • 

ye oturdu, saclarını yapmaya 1 ... 
başladı. Levazım ~mirl iğ i Satmalma Komisyonundan 

O zaman önündeki tuvalet ------- ------------------• 
masasının Uzerlnde, pembe· be· 
ynz bir yarım daire gördü: O 
gece giderken takmamış olduğu 

incilerdi bunlar. lncl dlzisl·şim· 
di lılr harabe Uzcrlnde ytıksc· 

ıcn eleğlmsağma'yn 

du. 
benzeyor 

Müteahhit nam ve hesabına alınacak 2000 adet battaniyenin 
eksiltmesine talip çıkmadığından on gUn sonraya talik edilmiştir. 
Tekrar açık eksiltmesi 5 Haziran 939 pazartesi gUnli saat 14,~0 
da Tophanede İstanbul Levazım amirliği satınalmn komisyonun. 
da yapılacaktır. Tahmin bedeli 20,000 lira, ilk teminatı bin beş 
yüz liradır. Şartname ve nü.munesi komisyonda görülebilir. ls. 
teklilerın kanuni vesıkalarile beraber belli saatte komisyona gel. 
meleri. (694) (3704) 

* * * 
85 santim genişliğinde yüz bin metre patiska alınacaktır. Ka. 

palı zarfla eksiltmesi H Haziran 939 çarşamba günü saat 15 de 
lst. Tophanede levazım amirliği satınalma Ko. da yapılacaktır. 
Tahmin bedeli 30000 otuz bin lira ilk teminatı 4500 liradır. NU
munesi Ko. da görülebilir. İsteklilerin kanuni vesikalarile bcra • 
ber teklif mektuplarını ihale saatmdan bir saat evvel Ko. na ver. 
meleri. (685) (3671) 

*** 
475000 adet yumurta 8--6-939 perşembe günü saat 15 te 

Tophanede Lv. am. Sa. Al. E:o. da kaplı zarfla alınacaktır. Hep. 
sinin tahmin bedeli 7125 ilk teminatı 534 l!ra 07 kuruştur. Şart 
namesi Ko. da görülebilir. Hepsi bir müteahh:de verilebileceği 

ı;ibi Anadolu cihetine ait olan ayrı bir müteahhide de verilebilir. 
İsteklilerin kanuni \'esikalarile beraber teklif mektuplarını ihale 
saatinıden bir sa.nt evvel Ko. na vermeleri. (683) (3603) 

l'\c. 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7. 

VAK 1 T 
Cep n<ıüıtüplhanasn 

\"azan ,-e Türlı;çeyc çe\•lrenın ııdı 

Kader (Yollerdcnl ı\ııım Us 
Olimpiyad o~·unlıırı \"ilden Aşir 
Kılerans Terras esrarı (Gıılopin'den) G. \'. 
Yugoslavya seyahat noUarı Asım Vs 
Şark Ekspresinde clnll)'et (Christie'den) V. G. 
Etrüsk Vazosu (Prosper Meirme'den) Haydnr Rifat 
Her memlekette birkaç gün .(.Muhtelif müellmerden), 

.Sayıfıı Kr, 
208 l!> 
1:w ıo 

304 20 
112 10 
J60 10 
u 20 

Ahmet Ekrem. • nı 20 

Vapurların Haftalık Hareket Tarifesi 
29 .•Jlay11tan 5 Hazin.na kadar muhtelif hatlara kalkacak vapur

lann isimleri, kalkı§ p .ve ıaatleri ve kalkacııklan nbtnnlar. 

Karadeniz hatbna - Salı 12 de (Cumhuriyet, Perıembe 12 de 
(Aksu), Pazar 16 da (Tarı). Galata nhtımından. 

Bartın halbna - Salı 18 de (Antalya), Cumartesi 18 de (tllgen). 
Sirkeci rıhtımından. 

h:mit hattma - Salı, Perşembe ve Pazar 9.30 ija (Uğur). Top
hane rıhtımından. 

Mudanya hatbtıa - Pazartesi 13 de ve diğer günler 8,45 de 
(Sus) sistemi vapurlardan biri,' Cumartesi ayrıca 13.30 
da ve Pazar aynca 20 de {Marakaz). Galata rıhtmundan. 

Bruulırma hattına - Pazartesi, Çarşamba ve Cuma 8.15 de (Ma. 
rakaz). Ayrıca Çı:ırfamba 20 de (Mersin). Cumartesi 20 
de (Antalya). 

Kıı.rabiga hattına - Salı ve Cuma 19 da (Bursa). Tophane rıh

tımmdan. 

lmroz hattına - Pazar 9 da (Tayyar). Tophane rıhtımından. 
Ayvalık hattına - Çar§8.mba 15 de (Saadet), Cumartesi 15 de 

(Bartın). Sirkeci nhtımından. 
iz.mir ıür'at hattına - Pazar 11 de (Ege). Galata nhtımından. 
Mersin hattına - Salı 10 da (GUneysu), Cuma 10 da (Anafar. 

ta). Sirkeci nhtımından. 
NOT: 

Vapur seferler! hakkuıda her tUrlU malQmat aeı:.ğıda telefon ııumıı 
ra'arı yazılı Acentalardan ö:trcnlllr. 

Knraköy Acenteliği Karnk6y, Kl:lprtlbnşı 
Galata Ace.ntelljt Galata, Deniz TtcareU Jdd. 

..... .ıtmc1ıa 
Blrkecl Acentelill Sirkeci, Yolcu Balonu 



12 - V AKIT 29 MAYIS 939 

iştahsızlık - Hazımsızhk 
Şişkinlik - Bulantı - Gaz 
Sancı - Mide bozukluğu 
Dil • Barsak ataleti -
inkıbaz - Sıkıntı - Sinir 

Ve bütün mide ve barı:..k rahatsızlıklarma kartı 

1 Yatak, yemek ve çalııma o

dalariyle salon takımları vel

hasıl her nevi mobilyalar; 

BAKER (eski HAYDEN) 

mağazaların :la lt!~hir ec.'il

mekte ve heryerd•·:ı ucuz fj. 

1 
at ve müsaid Ş3ı llarla s.ıtıl

ma!tta:lır. 
ı.a: fi 

Az ıınrli.} atlı ımtılık 

tenezzüh motörü 

MazoUa müteharrik beş bcygl 
lmvveUnde 16 kişilik bir dcnlı 

motörU acele satılıktır. Arzı 

edenler Balıkpazarında P eynire. j 
sokak Osman Elendi Han No. 1'i 1 
mUracaat edebilirler. (K. 1. lli) • 

----!SBl-ii:lm. - -
t Dün ve Yarın 
Tercüme külliyatı 

Satış yeri: 

Bir gün bahar, bir gÜ• 
kış kararsız havala 
hastahklann en büyük 

yardımcısıdır! .,.., 
,.iicuclüniiziin grip, nezle, bnş ,·c diş su: 

);ti 
kırıklı}{', slntr, nd::ılc, bel a~rılarııııı 

~rt<lcJi-b
0

ozmadan, kalbi l'C böbrekleri 
ınn.dnn biitiin ıztırnblıırı dlncUrit• 

Aldanmayınız. Rağbet gören ~~ 
şeyin taklidi ve benzeri var 1 

G R l P t N yerine başka bir'!'\ 
ka verirlerse şiddetle reddediJ11 HAS ozo 

kullanınız 
--------------------~---------------------------·------------_-/ 

KİRALIK ODALAR ~---,, 
VAKiT KITAPEVl 

Mide için her yemekten sonra 1 • 2 tatlı kaıığı yarım bardak au 
1-1 O kitaplık birinci scrı 
Numara Kuruı 

içinde ve müshil için her sabah veya gece yatarken aç kamına 1 • 2 

çorba ka§ığı yarım bardak ıu içinde köpürterek içmelidir. HASAN 

MEYV A öZO Avrupa ve bilhassa İngiliz meyva tuzlanndan 

daha yükgek olduğu kat'iyetle sabittir. Buna rağmen Avrupa mey

~ özleriDden bet misli daha ucuzd\lr. HASAN MEYV A öZO yalnız 
bir türlü olup şekerıizdir ve çok köpürür. 

1 

1 
2 
::ı 

Saf o 
Aile Çemberi 
Ticaret, Banka, 

100 
100 
75 

I /'~.__. .• ..._ 
Ankara Caddasinde denize:ve caddeye 

Muayenehane yapılmağa elverişli 

1 
nazır Yazıhane, Atelye, 
kirahk ucuz odalar 

Gazetemiz müracaat Borsa 
4 Devlet ve İhtilal 75 idaresine 

•• •• 
Ş ·~ an 1 ~t .HASANOZ .. QZ __ t e er ı, n u ve meyva ı 'QlUP meyva ozunun ev~ına 

maliktir. Şampanya gibi lezzetli olup mide rahataızlıklanna ıifa. 

bdır. 

Şişe 30 iki 
misli 50 Dört 

misli 80 kr. 
Devlet Demiryoi1arı ve Limanları . 
işletme Umum idaresi ilanları 

26-.-5--939 tarihinde Ankaradan ve 27-~939 ta.rjhl,nde 
Hayda.rp&§adan hareket etmek üzere Hf!,;Ydar.p_~ - Ankara ve 
Ankara - Haydarp~a arasında 300~3006 numralı gündelik 
munzam bir yolcu katan işlemeğe ba.şhyacaktır. Bu tren Hay. 
darpaşadan 14,05 de hareket ile saat 6,55 de Ankaraya. varacak 
ve Ankara.dan saat 16,42 de hareket ederek saat 8,20 de Haydar. 
p~aya varacaktır. (3635) 

Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsü 
Rektörlüğünden 

Şimdiye kac1ar Ziraat, Veteriner, Orman fakültelerin.den me. 
zun olan talebenin diplomaları tevzi edileceğinden alakadarların 
aşağıda esaslar dahilinde rektörlüğüe müracaatları ilan olunur. 

(1876) (3511) 

5 Sosyalizm 751 6 J. Rasin külliyatı I 75 
7 t5çi sınıfı ihtilali 60 
8 Ruht hayatta ıaşuur 60 
9 Isfahana doğru 100 

10 J. Rasin külliyatı il 75 

795 
Bu serinin fiyatı 795 kuru§. 

tur. Hepsini alanlara % 20 
iskonto yapılır. 236 kuruşu 
peşin alındıktan sonra kalan 
ı lirası ayda birer lira öden. 
11ek üzere dört taksite bağla
ı1r. 

• • •• 
• tyl lılr clbl c en nıüe slr 

Tavsiye mektutiuüur 
Amerikan modası üzerine 

çalışır 

Yavuz Sezen 
Parla kadın ve erkek terzilik 
akademilerinden diplomalı 

ı 13 Beyoğlu Parmakkapı 

Gayret npartımanı Türk Fo· 

to evi UstUnde.. 1 ·-------
Dr. Necaettin Atasagun 

1 - Fakülte kayıt numarası, Sab:ılılnrı S.30 n knd:ır; nkş:ıw-
2 - Açık künye ve soyadı, ları 17 den sonra l.!ıleli Tayy:ır~ 
3 - Enstitüden aldığı vesikanın iıldesi, \p. Onire 2; No. 17 de hostnlıırını 
4 _ Bir liralık damga pulu, kalJUI eder. (Telefon: 23953) 

'- -5 - 4 adet vesika fotoğrafı, -
6 - Taahhütlü mektup için iktiza eden 12 kuruşluk pot.<1a pulu 1 

1 7 - Açık adresleri. Dr. iRFAN KAYRA 
RöNTGEN MOTEHASSISl 

Harici Askeri Kıtaatı Satınalma Komisyonu ilanları ı 1 Türbe, Bozkurd Kıraathane

1
. 

si karşısında eski Klod Fare 
sokak No. 8 - 10. öğleden son· 

Beher metresine tahmin edilen fiat 60 kuruş olan 1,400,000 ra 3 ten 7 ye kadar. 
metre yazlık elbiselik bez kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 
!halesi 15--6-939 perşembe günü saat 11 dedir. tık teminat 
37350 liradır. Evsaf ve şartnamesi 42 lira mukabilinde Ankara. SAIIIBT : ASIM US 
da Ko. dan alınabilir. Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı ka. S'e$riy:ıt Müılürü: it. Alımet Sevenoıı 
nunun 2, 3 cü maddelerinde gösterilen vesaikle teminat ve tek- Gasıld ığı yer: \' AJUT M atbaaeı 
lif mektupları ile birlikte ihale saatinden en az bir saat Ankara. 
da M. M. V. Sa. Al. Ko. na vermeleri. (1027) (3708) 

Çorluda yaptırılacak F Tipi bir hangarın şartnamesinde ta. 
dilat yapıldığından yeniden kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 
Keşif bedeli 172009 lira 32 kuruştur. llk teminatı 9855 liradır. 
İhalesi 31~939 Çarşamba günüsaat 11 de Ankarada :-.ı. M. V. 
Satmalma Ko. da yapılacaktır. Şartname proje ve resimleri 8 li
ra 65 kuruş mukabilinde Ankarada Ko. dan alınabilir. lsteklile. 
rin kanunun 2, 3 cü maddelerinde gösterilen vesikalarla birlik. 
te ilk teminat ve teklü mektuplarını ihale saatinden bir saat ev. 
vclinc kadar Ankarada ~1. M. V. satın alma komisyonuna ver. 
meleri. (1001) (3303) 

* * * 
500 ton mazotun şartnamesinde tadilat yapılacağından yeni. 

den kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. :Muhammen bedeli 
30,000 lira ilk teminatı 2250 liradır. Kapalı zarfla eksiltmesi 
5-ô--939 pazartesi günü saat 1,15 te Ankaradn M. M. V. Sa. 
Al. Ko. da yapılacaktır. Şartnamesi 750 kuruşa Ankarada Ko. 
dan almablllr. !steklilerin ilk teminat ve teklif mektuplarını iha
leden bir ııııı.at evveline kadar ~\nkarada Ko. na vermeleri. 

(1011) (3344) 

Türk Hava Kurumu 

Büyük Piyangosu 
ikinci keşide: 11 Haziran 939 dadır. 
Büyük ikramiye: 45 bin liradır ... 
Bundan başka: 15 bin, 12 bin, 10 bin liralık ik· 

ramiyelerle (20 bin ve 10 bin) liralık iki adet 
nükafat vardır ... 

Yeni tertipten bir bilet alarak iştirak etmeyi ihmal etmeyi
niz. Siz de piyangonun mesut ve bahtiyarları arasına girmiş o. 
lursunuz.. 

1939 ResimliHaftaı 
Memleketimizin en güzel ve en ucuz 

haftalık ga~etesidir 

_____ _....-

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

edilen 50 ton 115000 adet galvaniz.e tirfon bilahara hasıl olan ib• 
tiyaç dolayısile arttırılarak 280000 adet ve takribi 122 ton uıe
rinden Mersinde sif teslim şartile ecnebi malı için 17080 lira Il1~. 
hammcn bedelle, kapalı zarf usulü ile yeniden eksiltmeye koil 
muştur. 

Yerli malı için de teklifte bulunulabilir. 
Eksiltme 7-7-939 cuma günü saat 11 de Ankarada NrJıfl 

VekaJeli binasında malzeme müdürlüğü odasında toplanan ırıııl· 
zeme eksiltme komisyonunca yapılacaktır. 

Eksiltme şartnamesi ve teferrüatı bedelsiz olarak maJıcil'l' 
müdürlüğün.den alınabilir. 

::\luvakkat teminat miktarı 1281 liradır. 
İsteklilerin teklif mektuplarını muvakkat teminat ve ;nrt; 

namesinde yazılı vesaik, ile birlikte aynı gün .saat 10 a }; ad!! 

mezkür komisY.ona makbuz_mukabilinde vermeleri lfızımdır. 
(1864) (3163) 


