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r General Veygand 1 
Bükreşten Ayrıldı 

Bükreş, 7 (A.A.) - General 
V eygan'd bugün Bükreşten hare
ket etmiştir. Hareketinden evvel, 
dün akşam dönen hariciye nazm 
Gafenko ile uzun bir mülakatta 
bulunmuştur. 
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Alnı an ya - itaıva arasında 
askeri ittifak yapılı or 

Nevyork sergisindeki pavyonu
muz büyük merasimle açıldı 

Amerika namma sergi umumi komiseri şöyle dedi: 

"On beş yılda Türkiyenin gösterdiği 
terakki bizi hayret içinde bıraktı .. ,, 

l avassutta samimiyet ister 
Yazan: ASIM US 

Nevyork, 6 (A.A.) - Anadolt 
ajansının hususi muhabiri bildi· 
rıyor: 

Nevyork dünya sergisindeki 
"t i pa"'-·onumuzun resmi açılışı bu-" ussolinJ Lehistan 1o Al • Onun i~in şimdi :!\lnssolinJ ·" 

llı.a- gün yapılmış ve bu mesarim Türk -uya arasında müte,·as ıt ro- Danzfg işinde ta,·assut yapa(·nk-
l(l - Amerikan dostluğunun çok 

Yaıtacak. Danzlg meselesin - mış. sözü lşldillnce bu teşel>bü-
(}e candan bir tezahürü şeklini al • 

il dolayı blr harp çıkması lh- siin A ,·nıpa sulh una hizmet et -
t.lıtı ... _. mış, memleketimiz hakkında A . 

---urun <>nüne geçecek .. Gibi ınck-tcn zivade yarın İtn.lyn. ta-
a:·~· " ıncri'{alılarm beslediği saygı ve 
-"Qer bir iki gtin<lür Ajans telg rntındnn ileriye sürülecek ... eni 
.-_, " sevginin derecesini ortaya koy -
lı lanıu meşpl edJyor. ltaıyan bazı taleplere Almıınya tarafın- mrğa güzel bir vesile olmuştur. 

'tvekill Çekot1lovatcya buhra- dan )'ardım görmek arzusunun Tören devlet pavyonumuz ö -
lla 11.k: çıktılk zaman )'ine böyle saik 0 1--81 ihtimali hatıra g"'ll- u d ı ·· 1 t ı bt &• Ul.UW! " n n e yapı mı§ ve soy enen nu u r 

l' ltıllıseverllk rolü oynaııu~ • yor. Ve zihinlerde böyle bir ih- lar radyo ile Amerikanın her ta. 
~ 'ıftnih konferan5mda ger • ttmaUn bcllrmesl kalplerdeki rafına verilıni~tir. 
,~:~n biltiln dünyanm minnet IJi hlslerln tabii tezahürleri ü- Dar do Amerika ve Türk marş. 

ftlkranmı kazanmıştı. Dute- zerine bir lhtlrat perdesi çekl - !arı ""aldıktan.şonra ~~or]ç TI. 
ıu o-titıma'Jt11lf!liiiliiJJiiWııiiiiiil4i..,.~ ~ ·:...u.;ıa ~-------...._.,...__;,,......,...._._..... .... ~,...ı...~~ aoı.. 

arasında.Jd ihtJJAfm sulh yollyle tıAve edelim ki bitaraf efkA.. (Devamı 8 incide) 
ha.ı.IediJmeslııe hizmet etmesi numumlrenin Danzig işlndo t -
llıUmau vardır. Bunuıila bera- tnlyan ta.Tassutu üzerinde lhtl
bor bu defa artık clhan e!kA.n yat ile durması haksız değildir. 
'llnıuını1esinde İtalyan tavassu- Zira bugün beynelnıllel sulbü 
t'11ıa karşı o kadar büyük bir 
hQfısaslyet gösterilmiyor. Her _ tehdit eden Danzig meselesin -
lces adeta bu tavassut işine kar. den başka bizzat ltalyanm alA-

kadar oldutu işler T«rdır ki on
'1 \•aziyet almak için bAdlsele -
... lar da bugün değilse yarın aynı • ın son inkişaf sanıasmı bekler 

derecede harp tehlikesi man • 
tlbt görünüyor; 7ahut ltalyanm 
b zarası alabilecek mahiyettedir. 
il işe nasıl bir maksatla tav&8- nu :itibarla Danzig işinde sulh-

•t1t etmek istedi~ öğrcnmo - sever rolü almak isteyen Mus • 
le "alıınvor. l " v-., s'llininJn t&lrara taallfik eden 

Ortada dünya sulbünü tehdit. ha gibi işlerde dahi kendi ken-
ll(leıı bir ihtlW Tarken vo böyle <llne nasihat etmesi U\zımgellr. 
hı.. ihUlAhn sulh yolu ile halll-
lı Mnss<ılJni haklkaten Avrupa o \&hşıJm.Asmdan herkesin 
"ıonınun olması IAzmıgelirken sulhiinün muhafazasını istiyor 
ttıcanumumtyedo görlinen bu mu? Fğcr böyle ise İtalya ile 
t~ Almanyanm bütün l!i!teklerlnl 
<llUzar halinin manası nedir? 

llu noktayı anlamak içln Mü· topyek.ftn ortara koyması ve bu 
lılh. lsteldcrln beynelmllel büyük 

konferansından e'\""Vel Ço -it bir Jronteransta konuşularak 
Oelovakra işinde taTassut blz-

llıou gören Musıwllnl ile bu d~ milletler arasında devamlı bir 
ı, l>anzlg meselesinde mütevas- sulh rejimi knnılması fikrini 
"rı l'Qlü oynamak isteyen Muso- kAhı.! etmelidir. Aksl takdirde 
lı .. 1 Orta Avrupada Almanya, Akde. .. nrasmdakl farka dikkat et-
~eıc iktiza eder. Hakikat halde nlzdc ,.e Balkanlarda lta.lya a-
"ltı ay evvel Çekoslovakya buh· te; almağa miihena hlr bomba 
•"nında. Httlerln umumi sefer. manzarasını muhafaza ettikçe 
hetu -'- sulbscverlik namına yapda.cak ,. k: kararını tehir ettlrerua 
4Ilinıh to 1 hareketlerin samlmlyetine ina -konferansının p anma.-
"1na rardun eden tt&Iyan 'Raf _ nDc·a:: bir kimse bulunmayacak-

'01'..lu sadoce Avrupa sulhunun tır. 

Tekirdağlı 
Hüseyin 

yine Başpehlivan 
Edirne, 7 (Hususi) - Uç gUn 

dcınbcri devam eden meşhur 
Kırkpınar gUreşlerl bugUn bit· 
tl. Kazananlarr bildiriyorum: 

Destede: Birinci Kırklarellli 
Mehmet, ikinci Kemalpaşalı Is
nıai~. UçUncil Adapazarlr Rıza. 

K!ltUk ortada: Birinci Kara
mtirselll Hilmi, İkinci Kireçbu· 
runlu Mehmet Ali, UçUncU Se -
yit. 

B:ly,\k ortada: Birinci Dan -
dırmalr ŞUkrettin, ikinci 1'Jdlr
nell HUseyin, UçUncU Edirneli 
Al,nıet. 

Dac;;aıtında: Arap HUseyln He 
Pl·nıak SUleynıan yenlşomedllc

Ierin<lf'n birinciliği payltıştılar. 

BPşta: Birinci Tekirdağlı HU
seyln, lfayuU ikinci addedildi. 

Molla Mehmet UçilncU, Ali 
Ahmet dJrdUncU oldular. Te -
klrdağlı HUseyin altın kemer; 
kuşandı. 

llı.tthatazasmı dilşilnflr bir in -
@an gibi görülUyordu. Bn sami
'1-ıi bir sulhseTer siması ile diln· t" tnllletıcrlnln hürmet ve mu.. 
'"hbet hislerini kazanmıştı. 
ltnlhuk.ı Münlh konteransmdan 
~nra olan hAdlseler Mnssoli • 
l\hlln bu samimi sulhsever si • 
~~1 altında ikinci bir çehre 

Gafenko 17 mayısta tekrar 
Ankaraya gelecek 

l•:şfettller kt bu da Münlhte 
1 lırt, ,, 
ı uevletin gara.ntlsl attma a-
ıl\ı>.n kü .... -ı.lm" r.-ırOfilovakya -
nı .,.... uş Y"-

r 11 Ak<lenız statükosunnu mah· 
u:ıı:, c:'tl lıakkındakl temlnatla.

ı a ... l'-
J\. 3ı,;ınen İtalyan ordusuna 
"::avutluğu işgal emrini ,·eren 
ı· , lndır. lşte Mussollnlnln bu 

• ncı · . tehresl birinci sulhsever-
• • l•ı 
c~ · ınsıua karşı olan unıumt 

ili.ret \o itimadı sarsmıttır. 

Bükreı, 7 (A.A.) - Avruparun mezden evvel gazetcilrin sorduğu 
muhtelif hükQmet merkezlerine bazı suallere şu cevabı vermiştir. 
yaptığı seyahatten dönen hariciye ''Bükreşe döndükten sonra Av
nazın Gafenko, bu seyahatin neti- rupa devlet merkezlerindeki gö· 
celerinlden memnun olduğunu ga- rüşmelerime dair şimdilik bir be
zetecilere söylemiştir. yanatta bulWlamıyacağım. Maa. 

Ankara, 7 (A.A.) - Romanya mafih, ben her halde bugünkü gi. 
hariciye nazın Gafcnko, re.mi bir bi bir zamanda Her Rcviziyoniz
ziyarette bulunmak üzere 17 Ma- min sulh için tehlike l:iemek ola
yısta Ankaraya gelecektir. cağı fikrindeyim. Çünkü, hiçbir 

Bclgrad, (Huıuai) - Roman- millet bulunamaz, ki kudsi olan 
ya Hariciye nazın Gaf enko Subo. haklarından iyilikle sarfınazar e
titsa yoliyle Bükreıe hareket et- debilain.,, · 

Ribentrop ile Kont C(9ano 
Roma'ga gittiler 

Genel Kurnıavıar arasında 
sıkı bir işbirliği kurulacak 

Ya...--ısı 8 inciile) 

• ,. .... ~~ 4 

Ga7atasaray - 'A1ıkaragücii ımaç mdan bir göriinii..J ve A.s100ri 1ise1ar Odyramıooa 11Qli t.n'k:r'be1crc 
mü'k«jctlannı dağıtırken 

Askerl nserer spor bayaramı çok güzel oklu 
Milli küme maçlarında Galata

saray Ankaragücünü yendi 
izmirde: Doğanspor Ateşs~ora 1 - O galip 

Spor haberlerimiz 6 ve 7 nci s.ayfalarımızda ve dünkü 
spor hareketlerine ait resimlerimiz son sayfamızdadır 

Çinliler Kanton'u sardılar 
Japonlar, Tiençindeki imtiyazh mıntakanın 

ortadan kalkmasını istediler 
Hong-Orıg, 7 (A.A.) - Çin -

lilcr tarafından bildirildiğine 

sure, Çin 1.ıtaatr Kanton şehri· 
nln banliyosundaki şimendifer 

istasyonunu zaptetmiştir. Jn • 
ponlnr 100 den fazla ölü terke
derek çekilmişlerdir. Kanton 
şehrinde örfi idare ilrtn edilmiş
tir. 

Tehdit altında bulunan mın. 
takaya sllratle Japon takviye 

kıtaatı ve tanklar gönderilmiş -
tir. Öyle anlaşılıyor ki eğer 
Formose adasından g!lnderilen 
Japon kıtaatı silratle yetişmez. 
se Kanton şehrinde Japonların 
vaziyeti çok mUşkUlleş<>cektir. 

'riençin, 7 (A.A.) - Domei 
Ajansının bir tebliğine gBre, 
Tlencindeki askeri Japon ma. -
kamatı bir beyanname neşrede
rek Tiencindeki İngiliz ve Fran 

sız imtiyaz mm.takalarının or • 
tadan kaldırılması IAzımgeldl • 
ğini ilft.n etmiştir. 

!mtiyazlr mmtakalar Mala -
motı tethişcllerl himayo etmek4 
le itham edilmekte ve eğer bun" 
!ar hattı hareketlerini değtşiır 
mczlerse Japon ordusunun ken
disini mUdafaa sulhu ve asayişi 
muhafaza için icabeden tedbir
leri alacağı bildirllmektedr. 

İstanbullular dün kırlara akın ettiler 
... 9.'!11~ 

....... ._ ........ ~-~ 
DUn hldrellezl takip eclen ilk gidenler de mllhlm bir yekünu 

pazar olduğundan İstanbul hal- bulmuştur. Adalardan ve llo -
kı kırlara dağılmıştır. Eski sun ğazdan akşam dönUşUnde va -
lerl yadetmek maksadile Kd - pur seferleri kdfl gelmemiş ve 
ğıthaneyo gidenler cok olmuş. ilflvo vapur seferlt>rl ynpılmnl• 
tur. Havanın ı;UzPl oluşu yU - zarureti görllhnUştllr. 
ztlnden Adalar ve Boğaziı;!ne Daha yaz gelmeden halkın 

sayfiyelere yaptığı bu rağbet 

Şirketi Hayriye ve Denizlıankı 
pazar gUnlerl lcin şimdiden ted
birler almağa sevketmlştfr. Ge. 
lecek pazardan itibaren vap•r 
tnrlfc>lerinden 110.veler yapıla -
caktır. 
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İ§aretler: 

Devletin yapa
cağı işler Havuzlarda yer yok 

u_ Bu. Jşl <lc\'lct ynııaınıyor. Son günlerde denizciliğimizi 
lln usi scrınn)cyc lıırnksm! mtişkUl bir hal1a bırakan bir 

'' - .Bu sözii bln;ok <lo .. tlnr - ..,·nziyet htidis olmuştur. Bircok 
dnn dınlediın. Oıılnra clnirıuı şn yapurlar havuzlanma mtiddet . 
u:ılı or·dmn: lP.ri gt>ld'g-1 h ld K · · a e asımpnşn 
-" Dc,·letfn ynpnmnclığı is f b ı • n r ka Vf' havuzlnrında yer 01. 

nccllr? 
Oıılnr ce,·nıı \C'rdller: 
"- DC\•let fenl gibi çnlışmı • 

) or: nllika&r olmuror. 
I>e,; Jet rne,·zuntı ıln. de,·let.iıı 

iş ynpmasmn lmklin hırnk:ını • 
yor. 

maması yüzünden munyeneyt' 
glrenıt'mektedirler. 

Birkaç gün eVYeline kadar 
bu yllzden birçok ·vapurlar De
niz TiC'a' et Müdürlüğü tarafm
dnn ı;efe .. rlt'n mencd.llmiştlr. 

Bu görüş, lın nnlııyış clC\•letin Armatörler ise vapurlarını 

lktJsac\i işleri lıaşnrnmıynca~ı - havuza sokamadıklarından bu 
nn bir misal diye ileri siirüle - seferden men kararı üzerine 
mcz. Gerçi do tlnMmızın iUrnz zarar etmeğc başlamışlardır. 

ettlldcrl noktnlnr<ln hakları Vapurlarını muattal bırakan bu 
vn.rllır. Fnknt bir noktada haklı vaziyet karşısında gUnlcrce lş

detrildirler. Dcdet tcşebbfisünii siz bekleyen, fnknt buna. rağ • 
lUınıa etmek, <lcrde yanlış biJ' men havuzlarda yer bularak 
teşhis koymnktıtn bnşkn bir ı;:;c) vapurlnrı muayeneye sokmağa 

dcğllcUr. muvaffak olamıyan armatörler 
Devlet büro unda eğer kır - nihayet Ankaraya mUracaat 

tnslyccllik Ulcti dc,·nnı ediyor- etmişlerdir. Vekdlet Deniz Ti • 
sa, ....-azifcmiz işleri de,·Ietten carct MüdürlUğUnc, mecburi -
tecrit değil, dc\'leti kırtasiyeci- yctten doğan bu hddise dolayı
Uktcn k-urtarmaktır. Devleti sile vapurların havuzlanma zn
e!tkl manada, tcnbcl kalem e • mantarını geçirdikleri halde 
tcndilerJnfn en büyük organı bareketlerlne bir müddet için 
şeklinde tasan·ur ctmcğc ve bu mUsaade edilmesini, fakat ha -
tasavnıra hücum etmek için 'lr'nzlarda yer açıldıkça derhal 
böyle tffi.şiinıneğc lüzum yok - muayeneye se\'kedUmelerlnl bil 
tur. dlrmlştfr. 

Devlet Jktısadi tcşebl>ü leri 
eline alnbiimck için onn Idltlp 
efendi telllkkisiııc uydıırmıya • 
cnk, blldkJs kendi ini hir mii -
hcnd.IA gibi, bir ln.brika.tör gibi 
çalışmnya icbar edeceJ...'"tir. 

Hesabıı innnmn.drııı fn.lırlkn. 

Fakat buna r,ı.ğmen bir çok 
eski vapurların muayene ve 
ha\'uılnnma müddetlerini ge -
çlrdlklerl halde işlemeleri de 
muvafık örUlmemektcdir. 
ÇUnkU bu Yapurların blrcoğu 

tamire muhtaç bulunmaktadır. 
korulnmıyacntrı gibi, fstanclar - Bu hususta tedbirler alınması 
illzo bir faaliyete, rn yon.al iş ıcın tetkikler yapılmaktadır. 
mcfiıumuna snhlp olmndnn dn 
modem devlet kurmnya imkAn 
yolttnr. 

--0-

Letonya Hükiimetinin 
Sergisi 

Tophanedeki Denizhank yol -
cu. salonunda c;arşambn gUnU 

Ahlas' pazarlık ederken 3 çift 
çorap aşırmış 

Ferihanın yaşı küçük olduğundan 
takibat yapılmmaasına karar verildi 

Dün nöbetçi cürmümeşhut mah \ asmamış ve 0 da davacı olarak ka. 
kemesi olan Sultanahmet sulh bi. rakola gitmi§tir. 
~nci ~ezada çarşı için~e geçen ga. Neticede dün adliyeye akseden 
rıp bır çorap hırsızlıgının !duruş. işin görülen muhakemesinde A· 
ması yapılmıştır. Hadise Cumar- gah şunları söylemiştir. 
tesi günü olmuştur. "- Bu kadınla çocuk dükkanı-

Karagümrükte Değirmen soka. ma gelerek çorap almak istediler. 
ğında 7 numarada oturan Hatice pazarlık yaptık. Fakat uyuşama
yanında 11 yaşındaki küçük kız dığımız için almadan gittiler. Ben 
kardeşi Ferihan ile beraber çarşı. çorapları toplarken bir çift eksik 
ya gitmiş ve çorap almak için tu. buldum. Arkalarından koştum, fa. 
hafiyeci Agah isminde birinin dük kat yetişem~im. Halbuki onlar 
kanına girmişlerdir. Hatice ile üç çift alarak gitmitler . ., 
dükkan sahibi Agah uzun boylu Mahkeme 11 yaşında olan Pe. 
pazarlrk etmişler, fakat neticeıde rihanın yaşını küçük görerek hak. 
uyuşulamadığı için de Hatice kında takibat yapılmamasına ka
dükkandan çorap alamadan çık· rar vermiştir. 
mıştır. Yalnız Hatice hakkıMa hırsız-

Bu sırada başka dükkanlara gir- lığa teşvikten muhakemeye devam 
mek istiyen Hatice kız kardeşiyle edilmiştir. Hatice verdiği ifadc
yolda giderken Ferihan ablasına sinde şunları söylemiştir: 
paltosunun altından Uç çift çorap '' - Bu hırsızlıktan benim ha. 
çıkarmış ve ablasının hayretli ba· berim yoktur. Ferihan sokağa çık • 
kışları ka.rşrsınlda bunları .dükkan. tıktan sonra çorapları gizlice al. 
dan kimse görmeden aldığını söy. dığını bana söyledi. Kendisine çı
lemiştir. kışmağa ve bu iti nclden yaptığını 

Hatice şaşırmış, fakat birden. bağırıp çağırarak söylemeğe baş· 
bire ne karar vereceğini kestire- ladım. Gürültüyü duyarak da ya

miyetek cadde ortasında kız kar- kaladılar.,. 
deşine çıkışmağa başlamıştır. Bu sözler üzerine birdenbire 

yerinden fırlayan tuhafiyeci Agah 
Fakat i§te bu gürültüyü duyan 

Karabet isminde!ci bir dükkancı 
da Ferihanın elinde duran çorap· 
!arın çalınma olduğunu anlamı~ 

ve derhal çocuğu yakalamıştır. 

Bu vaziyette büsbütün şaşıran 
Hatice de derhal Agahın dükka. 

nma koşarak elinde..kalan bir çift 
çorabı geri vererek hadiseyi an. 
lr.tmış ve: 

da demiştir ki: 

------------
Tarih Sayf alarındanı 

Tarihte bu günün 
bir n1eseıes~ üç senelik yol Miladi sene 1081. 1talya Cer· 

menlerin, Frankların istilası altırı· progran11 da. Bizan:;ın cenubunda daha bir· 

\rı . çok yerleri var. Henüz İtalyan di. 
lAyet Uç scnelık yol prog - · • h · . b" ·ı ye sıyası ve ya ut ıçtımai ır mı· 

ramının şehir meclisine verildi· 1 k et yo . 
ğinl yazmıştık. Programa da • Adriyatik şimalinde Venedilc 
hll olan yollar şunlardır· . · ve yarım adanın garbınde ide Ce· 

1 - Topkapı • Slllvri • Tekir- neviz diye eski ticari cumhuriyet 
dağı hudut yolu, 2 - Edirneka- birbirinin rakibi olarak Akdeniz, 
pr • Yedikulc yolu, 3 - Bakır- şark ve Bizans limanları ticareti 
köy (Topknpı • Slllvri) iltisak ni istismar ediyorlar. (Roma). 
yolu 4 - Y "kö BU ·Uk 1 • enı Y - l c e- kah Cermenlerin, kah Bizanslıla· 

re yolu, 5 - Üsküdar - Şile yolu, rın emrine giren kapılan her eserı 
G - Üsküdar - Beykoz yolu, 7 - rüzgara açılmaya hazır, harap. 
T~pkapı - Maltepe - Halkalı metrfık bir papas, daha doğrusu 
O eştlköy iltisak yolu). 8 - papanın bir kalesi... Katolik kili· 
Mezbaha· SIH\hdnrağa. KUçUk sesi papanın elinde, her galip or• 
lcör - Rami iltisak yolu, 9 - dunun siyasetine ve menfaatine 
Edlrnekapı - Rami • Arnavut· göre sağa sola, kah takdislerini. 
JcBy - Dayakadın yolu, 10 - kah tel'inlerini esirgemiyen fakir. 
Erenköy - 1cercnköy - Bostanr.ı keşkülbeset, uysal bir tekke! 
yolu, 11 - Kadıköy - Acıbn- İtalya çizmesinin topuğundan 
dem - lbrahlmnğa. • Prevantor- mahmuza ıdoğru çekilecek hattın 
yom. 12 - Kurbnğalıde.re - Göz- ıarkında kalan (Bari) ve (Brin• 
tepe - FJrenki:ly iltisakı, 13 - dizi) yi ihtiva e,den Adriyatik sa· 
Caddebostanı • İskele _ Eren- hili parçasına Aplie (Apuli) de· 
köy - 1çerenköy, 14 - Yeşilköy nilir. Bu kıta, Normandiyalı Fran· 
<Topkapı - SIJl\•rl iltisakı), 15 sızların elinde ve bir dükalık ha
- Erenlcöy - f stnsron - Şaşkın. linde idare olunuyor ve Norman• 
bakkal tıtisakı, lG - Kartal • diyah Roberde Giskar da dükalıl< 
Yakacık. Samandıra (t~sklldar taç ve tahtına hikimdir. 
• Şile iltisakı), 17 - Maltepe _ Rober de Giskar İtalya cenu· 
Topkapı • KllçUkçekmece - Knz bundaki Bizans mülklerini zap· 
Iıçeşme _ Bakırköy astalt yolu, tettikten sonra daha geniı tasav· 

18 - BllyUkçckmece - Hadım. vurlara dalmıştı. 
kBy - Terkos, Karaburun, 19 -
f brahlmağa - Prevantoryum -
Kısrklr yolu, 20 - Bebek - 1stin. 

Bizansı kalpgahından vurmalc İ· 
çin harbi Adriyatik sahillerine gö· 
türdü. Kuvvetli bir donanma ile 
"Dirakyum" e (Bugünkü Drac) 

ye yolu (ikinci kısım)• 21 - hücum etti. Draç bir müddet önce 
Topçu Atış okulu - Davutpaşa Bizans imparatoru Bulgar Katili 
('C'opkapı - Silivri iltisak yolu)• İkinci Vasili zamanında a!damakıl· 
!!2 - Çatalca - Sinekli ·Çerkez. lı tahkim edilmişti. Ve, yerinde o· 
köy... larak Bizans impar~torluğunun 

Bunlardan manda hu yollar garbindeki kilidi sayılıyordu. 
nıçrinde bircol{ kBprlilcrin t~ • Fazla olarak da (Draç), Selani.. 
miri için 40.000 lira Rarfedile - ğc, oradan da htanbula i:İJden Ro
c:eğf gibi bedeni yol mUltelJeflc- ma yolunun Egnatia denilen yo· 

rinin çalıştırılmalarına alt bazı lun başıydı. . • . 

r.Iodcrıı dcdot, devlet cihazı. 
nı sm:ıt veya ticari l>lr miiesse
scyi Jşlotlr glhl lıc npln. hare -
ket ctmcğe mecburdur. 
Mnnş denen kfihe)'lllnn bine

rek ikbal meı1ebe ine Ynrmak
t nn bnşkıı bir gayesi olmıynn 

kalem odnlnn rnlınnn dcvleUn 
n.t.ıst•di teşebbii lerc girmeme 1 
lı;in sebep dJyc saymamalıdır. 

~·unkU bn ruh yalnız :lktı ndi 
tnnllyctln değil, yinnl dört sn~ 
at clcktıik, beton, m<1yo diin. 
) 'a< nıd<ı ynşnmnk fst(':ren herkc
ısln hor teşkili\tın, her kuvvetin 
mücrıdelo edeceği bir kuv,·ettlr. 

Letonya hUkflmetl tarafından •·- Karabet kızkar.deşimi yaka. 
bir sergi açılacaktır. Muhtelif ladı ve elindeki iki çift çorabı al
Hi.stik malzemelerle birçok ıu _ dı. işte bir çift çorabı size ia•:le e-

l d' N ·1 · d" 

'• - Son zamanlarda birçok 
kimseler yeni bir usul buldular. 
Yanlarına küçük çocuklar alıp 

ciükk.lnlara giriyorlar ve bu ço. 
cuklar hırsızlık yapıyorlar. Ço. 
cuklar yakalamrsa yaşları kUçU 
o~:luğundan haklarında taklöat 
yapılamıyor. Fakat yakalanmazsa 
da çalınan mallar gidiyor. Bütün 
dtikkancılar bu yüzden ne yapa
caklarını §aşırdılar. Müşteriye çı· 

karılc.n malları dört gözle gözetle
mek ieabediyor . ., 

imparatoru Dördüncü Hanriderı 
-0-- . 

Kumarcılar y k l d yardım istedi. Dördüncü Hanr> 

rl fhti 1 in d n on Yalnız kendı kuvvetlerıne gU· 
masra arın yarı c .. . . . 
lıln liralık tahsisat konulmuş _ vcne~ıyen B~zans ımparatoru Va· 

ıilevıs Aleksı Komnen Cermen 
tur. 

İktJsadi tcşcbbfi lere girecek 
cl.r.ı lct hundnn bu kalem efen • 
c.'Hsi ruhundan sıyrılmış olncak
tır. Dc\•leti knlcm dendi i ru -
hnn<l:m sıyn·mnk imkllnı elde 
od ilince manasız f ormnlltcler 
de ort:ıdnn kalkacnktır. 

ncvletln lld.ı n.di teşebbü .. tc
rc gil'mcslnl sırt bu );izden fııy. 
<lRlı bnlmnyn.nlar sonıııın kadar 
hnklnrım rntthrıfnzn e<'lcmiyc • 
ceklerdir. 

zumlu eşyanın teşhir ve satıla _ ıyorum. amusunuza ı tıca e ı-
N etircde hakim Reşit, Haticc

nin küçük Nerimanı hırsızlığa teş. 
vik ettiğini isbat edecek delil ol. 
ma.dığı için kc-ndisini beraet ettir. 
rr:iştir. 

cağı sergi birkac gün kadar kı- yorum. Bizi felaketten kurtarınız, 
sn bir mUddet devem <'drcekUr. çc.cuk bilmeden yapmış. Karakol. 
Bina.da. }Azım gelen tndilM ya- da çorapları bize para ile sattığı. 
pılmış ve hnzırlıklnr tnmnmlan. 1 nızı söyleyiniz., diye yalvarmıştır. 
rnıştır. Sergi çarşamba gllnU 1 Fakat Ag5h bu 15.flara kulak 

~~~------------------~-~~--------_;_----------~ 

a a an 1 Papa ite ihtilafını hallel:iemediği i. 
Cibalide Osküplü caddesinde 89 çin Vasilevise faydalı o';;madt• 

numaralı Ni::amettinin kahvesin· V.,c;:!c· .. is Venediklilere başvurdu· 
de iskambil kağıdı ile kumar oynı. V enediklilcr Adrlyatikte, Akde· 

yan Hakkı ve Zekai ikinci şub< nizde, Marmara ve Haliç ve B~ 
memurları tarafından cürmümeş. ğaziçinde birçok ticari ve siyasi 

sabah saat 10 da merasimle a~ı-
lncaktır. ·ınhı', sarlar n senelı'k var'ıdatı hut halinde yakalanmı§lardır. imtiyazlar ve menfaatler temin et· 

S 1 1 k 1 · 1 b·r tikten sonra zaten Adriyatikte 
u~ u ar umar para arıy e ı - . 

l"k dl" t ı· d"l · 1 dı"r kenf:lilerine rakip olan Normandı· 
Kapı Kilidi Kırdı ı te a ıyeye es ım c ı mı§ er . 

5 O 76 3 2 6 O l 
ı b 

1 
d yalıları vurmak için donanmaları-

Kalyoncuda Kilit sokağında o. I I 1ray1 u u -o- nı Draç önlerine gönderdiler. 
turan İzzetin kızı Zebranın evi· Baca Tutuştu Rober dö Giskar (Korfo) yu. 

nin kapı kilidini kıran Hay.darın lnhisarlnr Umum :'\IUdllrlU -ı nıUslahdem işçilere ve çocuk yu Evvelki gece saat 24 te Divan. (Kefolonya) yı almış (Draç) ık~ 
kızı Zişan üç entari ile 30 lira r ğUnün yeni sene btitçesf, Knmu- \"alarma yardım 60,000; yaban- yolunl:ia tramvay caddesinde 31 radan, denizden muhasara etm.i~ 
ra çalmış, fakat polis tarafındar tay bütçe encUmenlnln tetki • cı mütehassıs Ucret ve bnrcirah- numaralı Şaziye öztoprağın tatlı- bulunuyordu. Venedik gemilerı. 
yakalanmııtrr. kinden geçmiştir. Bu hafta için- ları 45.000; şarapçılarn verile - cı dükkanının bacası tutuşmuş, (Draç) ı deniz muhasarasmldarı 

Suçlunun üzerinde 13 lira para <.le umumi heyette müzakeresi cek prim 5.000: sergilere işti - yetişen itfaiye tarafından söndü· kurtardı. 
bulunarak istirdat edilmiştir. muhtemeldir. rdk Ye propaganda masrafları rülmüştUr. Makedonyalı Slavlardan, So-

-o- Bütçe encümeninin varidat o- 390.000; yabancı memleketlere -o-- reglerden karışık bir ordu baıındıt 
Dün Büyük Bir Ev Yandı tarak teklif ettiği miktar 50 staj veya tahsil için gönderile - Üsküdar Halkevindeki &elen Vasilevis Aleksi Komneıl 

Sıı.drl EH'J'EM Dün akşam üzeri saat 17 ide Sa
------------- matyada Narlıkapıda bir yangın 

Otomobil Çarptı olmu§ ve 7 odalı bUyük bir ev ta-

milyon 763,260 liradır. Masraf ceklerln tahsisat ve harcirnhı S . Draç önlerinde ağır bir muvaffa· 

O O 1 ik i i ergı kiyetsizliğe uğradı. 
:rekQnu da 8.656.468 liradır. 2 .00 ; memur ar ram ycs 
l!UltumeUn projesinde yarldat 50,000; tekaüt sandığına işti - Usküdar Halkevi okullar ara- 1082 tarihinde Draç Normanldi· 
4 9.4 66.000, masraf 7.370.354 iL rAk 215.000; geçen ve esld yıl- sında bir resim ser~isi açmıştır. yalı Kiskara kapılarını açtı; fakat 
rn1ır. Iar borçları 115,000; müskirat Bu sergiye; Haydarpaşa, Oskü. İtalyada çıkan bir ihtilal üzerine Taltsimde Cumhuriyet cadde- mamen yand ktan sonra söndürüL 

sinde Pilatya apartımanında otu- müştür. 

ran Momela Terin 867 numaralx 
otomobili ile Tünclbaşından geçer. 
kcn 13 yaşında 1spiro isminde bir 
çocuğa çarpmış, ve vücudunun 
muhtelif yerlerirıaen yaralamıştır. 
Çocuk tedavi altına alınmış, suç. 
lu yakalanmıştır. 

Pazar 

8 MAYIS 
117 Reblill'ev. 18 Reblül'e\' 

2 h•zır 8 hızır 

Vakıtler 
1 
Vasa IE.zanl Vasa. Eı:ı.nl ---

GOneş 4 51 fi 40 4 FıO 988 
OA•• 1210 4M 510 4M! 
ikindi 1605 853 1601'i 8!)2 
Ak•am 1912 1200 1918 1200 
Vataı 1 46 2369 H7 
lmse11 118 Hl 3:4 • rıs 

Yanan bina, Vodsen isminde bir 
Alman kadınına aittir. 

Vo:isen evin orta katında otur. 
maktadır. üçüncü ve üst katında 
da şimendifer atelycsinde elek
trik~ilik eden Sabri isminde bir 
kiracı bulunmaktadır. 

Ateı Sabrinin oturduğu evin 
üst katından çıkmış ve ahşap olan 
bina kısa bir zamanda alevler için
l:le kalnuştır. Bir müddet sonra 
vaka yerine gelen itfniyenin gay
retli çalışmasına rağmen ateşi sö,1 
dürmeğe muvaffak olamamış ve 
ev alt katına kadar tamamen yan. 
m•ştır. 

Evde oturan kiracılar ve ev sa. 
hibi hiç bir eıya kurtaram:ınııılar. 
dır. Ate§in sebebi hakkında tah
kikat yapılmaktadır. Binanın si

_______ ..;.._...;;._...;. __ • gortalr olup olmadığı henüz anla-

1 ıılamamııbr. 

12057 

Uiifc.;enln mnsraf !aslı: 
ve şarap fabrikaları inşa ve te. dar 1, 2 ve 3 üncü ortaokul tale. Rober Balkanları terke mecbur ol· 

sis masrnflnrı 'i50,000: Cumhu. belerinin yapmış olduğu muhteliı du. 
Uiitr.e oncllmcninin tMil et • 

tlği rnl;:nmlnra gBre bUtçcde 
meın.:r ve mUstndemler ücret 
yeltüm, 3.618.000 liradır. Mer
kez \'e taşra. masrafları GGl.000 
liradır. Dalınt memurln harci -

riyet Merkez Bankasına vcrllc- resimler teşhir edilmel:tedir. Ser. Rober Bizanslılara karşı hazır• 
cek itfa karşılığı 8 5,"iOS Uradır. gi bugünden itibaren bütün vatan- ladığı ikinci bir seferde de ını.ı· 
\•nri<lnt kısım: l:laşların gezmesine açılacaktır. vaffak olamadı. Ordusunda sa.Jğııt 

bir hastalık çıktı. Kendisi ide ıosS 

çcsinr1e tnbmln olunan yarldnt 
1nhisarlnr lclarcsinln 938 hUt 

Motosiklet Çarptı 
r41 ,. 70,000, muvakkat memu - 48.23!).500 lira idi. 938 sonunda Galatada Lülecihendek sokağın 
rin ht rcirahı 45.000 müfettiş - bu talımin 2.2iG.386 lira fazla· da 142 numarada oturan Hayım 
'er harcırahı 50.000; tecrtibe, style tahakkuk etmiştir. Bu kızı Raşel fstikıat Caddesind~r. 
ıslah \'e mübadele masrafı fazlalık muhtelif inhisar mad- karşıdan karşıya geçerken 368 nu· 
80.000; kaçağı kovalama ve tU- dPlcrinln satış k1\tındnn ve mil· maralı motosikletin altında kal 
tUıı c>klml masrafları 44 5.000 Ji müdafaa ,·ergisi hasılatından 
eablt kıymetler ınasrn.fı 623.000 Yukubulmuştur. 

mı~, bacakalrından yaralanaral. 
Beyoğlu hastahanesine kaldırıl. 

mıştır. Suçlu yakalanmı§tır. 

te Kefalonyada o hastalıktan öl· 
dü. Kefalonya adasının şimalinde 
küçük bir koyun ve bir köyün ha· 
li Fiskardo adını taı;ıması o" uzalC 
vakaları yadettiren bir hAtın:J:iır· 

Rober'fo ölümün.den sonra Nor• 
mandiyalıların da istilası durdıl 
ve Draç da tekrar Bizanslılarııl 
eline ge~ti, 

• :/o 
ynprak tlltUn depo ve inıalılt - BUtçe encUmeni, jnhisarlarııı 
hnnelerlyle tUtUn ve mUskirnt tlltün, tuz, müskirat. barut '\'C Pencereden BakarkeP 
fabrikaları ve tuzlalar memur pHtlayıcı maddelerden temin O· telif rüsum, 60.000 llra para ce. Küçükpazarda Atlama c2iı:lC• 
ve mUstahclemler Ucrcti 1 mil - dereğl gelirin 45.703.260 lira zaları, 260.000 türlü gelirler, sinde 41 numarada oturan Kazıt!\ 
yon 162,260: yaprak tUtUn de- olacağını tahmin etmiştir. Bn 50.000 istirdat, 4000.0000 tU - oğlu Numan evinin alt kat perıct• 
po ve lmalMhaneleriyle fabrika miktar ge~en sene 43 .413,500 tun n mUskirat mUdataa reı· resinden sokağa bakarken mil~ 
!ar kirası 75.000, fabrika, atöi· lira 2dl. mi. zenesini kaybederek düşmü§ ,,e 
ye ''e lmaldthane hnkım işlet - Varidat kısmında diğer kay. Yektln 50.763.260 lirayı bul- ba§ından yaralanark Şişli çocul< 
Jile evleri Ue tuzlalarda çalışan naklar şunlardır: 700.000 muh- n:a.ktadır. hastahanesine kaldınlmqtır4 
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Günün siyasi meseleleri 
Günlerin Peşinden~ 

Görüş farklarına 
dikkat 

Son Haberle:r J> Siyasi icmal: 
- - ~ • ,.. L •-•' .\;r. ,. ,_ .. ~ """' • • · .. 

... ., ............ ---

Polonya kaybol
'fnak tehlikesinde 

Yunanistanda mütehass·s ihtiyat- Bek'in nutkundan 
hn-;;ıııuh:ll'rirl 1 • ı I\ h 1 ld sonra }'eni Sabah 

Hii .. <'yiıı Cahlt. Ynlı;ın, ynz.dığı ar Si a a tıma çag" ırı 1 
bir makalede Alnı:rnlnrın kcıı- • lıl~~::uıııa:i:~::rn:ı1

1

1:
1;:~1yc:c:;.~ 

el ileri ııi <;en hcrl <·mc hareketi 1-

r 
Y A -, A ~R .• li . l' ı ht ı'yat tayyarecı'lerde alınıyor llltlere \erdiği <'CHlptmı SOlll'n 

cEm ~u" 1 <;inılo ı;<;rnıclcl'ini > r nC\ ı mnn sulh , c lınrp lht imalkrhnlcn 
olnmk trnsif etti. Bu, aıwnl~ 

V
•I n sto n c h U rch 

1
• ı ı Almrınl~l1. 111 lınynllcriııdcn lı;nt Atina, 71 (A.A.) - Gazetelerde ınek üzere davet olundukları tas- hnıı~i"iııhı ılalıa km' etli oh1u· 

c; tikleri hir tchlikccllı·, cll'•ll. bu sabah neşrolunan bir emirna. rih olunuyor. ğuııu tet1,ik ile ın<'şguldiir .. Al· 
._ _____________ _____ _ _ _. .\y111 niindc Cumhuriyet hn' • mc ile birtakım ihtiyat tayyareci Diğer taraftan cliğcr bir emir. ıımıılnrın l;ehlstan huılullarııı· 

ı·~tı<>lo.ny. a - Almanya münase • rasında mevzuubahsolan mesele-
1 

h. 

1 
"' 

11 
....-

1
. ,·nzrlır·ı subayları 60 gün için sil:'ıh altına .1a:ne ile de 1932 ila 1937 kura cf. dn nskcı·i tnh~lc.lat Jnptıl;:larııu 

"; e _ • . nııı ıarı·ıı· "n< r .,n< ı ., ... ,.. - . ı·ı ını 

t 
tının çok gergin bir safhaya le.:.- cografi ve arazı meselelerın. . 

1 1 . rağırılmışlardır. Bu çagmlma ı -ad nm mütehassıs ihtiyatları da njnıı~lar hnhPr , ·er< 
1 

er. 
1 

er 
·td·'" . rıınkalcde ı..:e lıtı çenhcr <'llH' ı.ı. :s ı · ..J 1 ıgi bugünde meşhur siyasi den uzak bir zihniyet mcsclesı - . . . . k k'ı· sim tayini suretiyle yapılacaktır. :.ilah altına çağmlmıştır. Bunlar nutJ .. ııml:ı n:uıtzig 'c \.On< or 
Uhar . ·11 f di ı·ckdını hlı· hakıkat oluı ıı. • • d bu 1 ·kt'd l . ·ıh 1 1 i .. . ı . ld tli ··z 

~ rır 'Vinston Churchı ran r. . , Emırname e na rın ı ı ar 3· n assa şimal mm takaları ile bazı mcsc c eı uzcrım c Ştl c so · 
?.ca p . . d s ·ıı ti b·ı· h htıl <'ti ı. .. b <l'l d 1 l . 1 ]' ]·' it l i J> l ' ~ arıs.Soir gazetesın e va. ulhperver mı c er, ı a ara n askeri maka matça tecru e e ı · .l a ar halkıdır. er so) <'< ı. -. a m -. ,c ~.n CC\ n_ 
~·eu §Öyle tahlil ediyor: yapılması muhtemel taarruzlara Bldhiı·lne tnhan tnhaıın zırl Lıı ,\lııınıı~a ile mi~znk<'rc knpı. 
~~tnanyanın şimdi de Polonya karşı toplanmaktadırlar, Çünkü olan hu iki ~iirii';'i('JI hnngİ!oiİlli n 1 s pan'' ada Mu s o l in i l:ll'lm t~npnmnmnl.ln lıcl'nb('r lllt 
tınde matalibatta bulunncağı nı~tat olan tazyik siyasetinin sul. ıloğnı olıl11ğ;111111 i!->hnt l"tın<'k ,J lcrhı tUklderlııi tatmin edecek 

:tlıakkaktır. ha suikast olduğu artık malüm - hizc dii';'l11CZ. Aıwnı .. Ş\11111 <la ı;iiy 250,000 Asker Terhis 17 Mayısta bir nutuk ınnhi)'Cttc <ll'j:;ihllr. o halde ııc-
tetlö~yö Bitlerin nutukları ni - dur. )l"lll<'liyiz. ki, h<':yııclmil<>l clnnı. Ediliyor r 1 icc ne olncnk? Jlitler A1mnn 
•~ e.tini göstermese bile, Rayş • Polonyanm son seneler zarfın. hı'<lıı ~ok nel'le hiil .. iinı , l"rnıcl\:- · SÖJ I ye C8 '( tnlcplcrini <'nırh nki l olu Uc el· 
"'t>~i son nUmayiş Polonya ü. daki siyaseti bir çok cephelerden ten ileri geldiğini sırnıhğ;ımız :!\1adrit, 7 (A.A.) -

1927
• 

28 
ve Roma, 7 (A.A.) _ l\lussolini. <le etmek Jı,:in ordnlnrınn Iınre· 

tına b · ı ·ı· fk" · 29 kur'a efradının terhisine dair e Uyük bir tesır yapmak Fransız ve ngı ız e arıumumı - im tiirlü g<il'ii';' farkları 'J'iirk 'lin 14 mayısta Torinoyu ziyareti ket <>mri \erecek mi? Dnntzlg-

(ınllihayet Polonyayı yalnız bı • '-'esine hoş görünmemekte idi. An ın.~tl>lıntı i•·ı·n ı~·ı· lıir 1ıot tcs,kil dün general J<"ranko tarafından JUtl ri J " " " • t' · d ..!Snasında mühim bir nutuk söv. <lcki ~azl te~kilfıtlar:ı c n 
ak gayesini taaıyordu. ca.k son olarak geçirmekte olduk. "tııı<'z. im. :ılanan f!'tl'.c'name ne ıcesın e J Aı- ıı1 • · • k 1 · d" k liyeceği siyasi mahfillerde beuan miidahnk ini icnp c<lccck lıfl-

d-~nn diktaörü Danzig ve Ko. ları vaziyet sempati kazanmala. Ha .. nıı J\lJ:MÇA YI 250 bin as er ev erme onece ·- J 

0 
• edilmektedir. Duçe, bilhassa Fran eli eler çıl.nranck mı? 

r Uzerindeki iddialan teksif rma vesile olmuştur. --------- tır. ekı 1 Bunların 15 mayısta ordudan s 1tal .. b tl . d Ajnıı lnı·ın 'cr<liklcrl bnher-
e ngillere - Polonya an. Temenni edelim ki bir çok in. İstanbul Tu"rkofı's ız - yan munase e crın en 

1 l n · f"<lritte yapılacak ~ahsedecektı'r, lero giiro .Almnn hnrlciyc nnzı-
;;ı asını gayrimlimkün kılacağı kılaplarla dolu ol::ın Polonya ta. Mu'·du·· rıu··g""u" ayJ·ı nıa a ,\ ·· ' 'J 

"'a zanned' rd rihi bundan sonra manii az bir Zafer egçit resmini ihlfı.l ctmiyc-
Ö ıyo u. 

1 1 · .... cekt;r. Esasen bunlar daha şimdi 
--o-

n Hilıb<'nt rop'un nonın seynhn.· 
ti bu ,·nzlyct ile nlı\lrndnr<lır. 

Zlrn l\lıısolinl l;chistnn ile Al· ~ ":ile zannediyor ki bir zaman. yola girmiş olsun. zmir Türkofis müdür iıgun.c Potemkin Bükreş 
"Cekoslovakva Hn kim dö. t . d'l . 1 l şe komersi den doğdukları mıntakalara sev. y 1 d 

J " Polonyanın, Avusturya, Prus- ayın e ı mış o an ~. n r· .k. : ı.,-e,lı;mislerdi~-. 'ferhisleri oralar. o un a nınnyn. nrn ıncln Unntzig ve J{o· 

t
·~.",cek ?,, diye soranlar bu kere d yal B 11. ıuzaffer Türko ıs ı ıncı ' • ya, Rusya gibi ÜG büyük evlet . . ~. n . . . .. 

1
• da ,_ •·pıla"" kt;r. Sof ya, 7 (A.A.) - Sovyet ha- rhlor meseleleri yüziimlen bir 

f>olon'-·a için kim dövüşe • r sl g ne tayın edılmış Turkof s J" ""' ı:> d' J i b'l . tarafından vnplaşılmak cinayeti eı 1 ı ' '. -o-- riciye komiser muavini Potemkin hnrp t;ıkmn ınn mnnl olmnk i· 
t ,.'" ıyecekler, halbuk ı mı - de muULffe; müttefiklerin sün _ ikinci reisi B. Cemal Zıya da İs. 
1 

:larki Münih anlaşmasını müte d 'd t k.l 1 an Ma rkoviç Londraya bugün öğleden sonra Ankaradan çin tn,nssut tekllifnclc bulun· 
ı P'iisüyle ikmal edilmişti. tanbul a yenı en eş .. dı .. ol.~~. .. . t 

; Il devam ettiği harekat Büyük ı:ı- mıntaka ticaret mu ur ugunu Davet Edildi buraya gelmiş ve Başvekıl ve ha- muş ur. 
b·1~a efkarı umumiyesinde Rusya, Avusturya ve Alman • yap.mak üzere ~imdilik eski va:ıi. riciyc nazın Köseivanof'la yaptı. Münih konferansmda.n en-el· 

ıc btiyük b. d - · ·krk ·· d ya altı nesil imtidadınca Polon · fesı· olan İstanbul Türkofis mü - Loncira, (Hususi) - Dcyli g-ı uzun mu··ıaAkattan sonra Kral ta- ki nh\ nl ,.e şerait gözöniine 
t~t" . · ır egışı ı vucu e 

1 
.
1 1

• k d 1 1 M ·.vl gazetesinin bildirdig-ine gö ti ili 1tnl ·nn Unc;,·cı ilinin 
~ htı:nış ve bu hareketi lngilte - ya mesc esı e a a a ar 0 muş ar. dürlüğilne tayin olunmuştur. rafından kabul olunmuştur. gc r nce ~ • 

U1-" dır. "'apolyon Polonyanın hürri. re, Lıgiliz hükumeti Yugoslav ha l>ıı '-·oltln hir tnYnssut teklif et-
ti}· l\uınetinin, bilhassa başve • •" --o ., tn . '-'eti \'e kalkınm"'aı 1·çı'n muharebe -- riche na7.ırı Marko\·içi Londrayn Potem1dn saat 22 de Bükrcşc ııılş olması ku\·,·etll lJir ilıHmnl· 
11.. sıyasi düşünüşlerini tama. J ~ ld "ll t etmi.,ti.. Polonyanm tamami'-·eti Bacağı Kırı ı da\·ct etmiştir . .i\larkoviçin bu da. hareket etmiştir. lllr. ı;;snsen Ucrlin _ Romn ınlh· 

l
n ersine çevirmiştir. ıı1 J -

0 34 p l bütün dünyanın hUrmet ettiği bir Nişantaşın:fa Soğukluhamam so veti kabul ederek bu ay içinde --o-- \'erinin beynelmilel meselelerde 
~ 0 onya - Almanya an. h 

1 1 
d ft Parise uğradıkan sonra Londraya k i ı ı v" tasının feshi gayetle ciddi usus oma ı ır. kağında oturan seyyar esna an İzmir Belediye Reisi tuttuklnn miişt.ere ~ s ya.set n • 

" <!hd h" · 0 .. 1 lk da geleceği söylenmektedir. it edici bir harekettir. Polonyalıların hayat ve urrı- Mahmudun karısr u ter evve ı Ankaraya Gidiyor cnhı <in lıuclur. 
loııl.ıuaheden.amenin sağlamlığı yetleri mevzuubahsolunca dövüş. giin iki çocuğu ile sokaktan geçer. -~ l"ilhaldkn Çekoslovnkyo me-

0 ?larak .i\Iösyö Fon Ribbcn • meğe karar vermiş olduklarını ken dü~müş ve bacağı kırılarak İsviçre Teslim lzmir, 7 (A.A.) - Belediye re. sclc~l hn<l hlr snfhnyn. girdiği 
1ıı1: IJ.~ geçen kanunusani ayı i. düşünmek için bütün ~ebcplere Haseki hastahanesine kaldırılmı~· Olmıyacak isi Dr. Behçet Uz, bugün Anka· znmnıı Almnnyndıı göriilcn harı> 
lı ~~l Varşova ziyareti müna _ malikiz. tır. Z" 'h 7 (AA) 1 . f 0 raya hareket etmiştir. Belediye todlılrlcrlne rnğmcn ttnlynnla· 

' \:>t ... -ı, .. ._ .. h ..... ~an.-•u alP.n b'l'. milı:o._nu mUtccaviz ""r "d J "V ) .,,., .urı ' · · - svıçre c e- - ı R · i h 1 · h · illıt :ı rl il l ol ~:. d Ut kk'l k ti' .&.orna.vı ay a~.,ara anaı raııyonu reisi sergi.de tıövkdigı' rcıs cıs cum upı. zmır şc rı. rın sulh tc r c c ml'.'ı;:gıı • 
w asker en m eşe· ·ı uvvc ı ve ' " ı b kt.e cesur b·ır orduva maliktı·r. Po _ Dün sabah saat 9 da Istinyede- nutukta her türlü tehdiı:lin lsviç· nin tazimlerini ve İzmirlilerin clııklnrmı gi.irdiik. Almnn nr u · 
1 kim İngiliz - Alman de. J rJC·1·ı· ş f ı tah ·· 1 • • ıı ff k ldu ı 

1 
n ·alılar daı'ma 

1
• ... •ı ao··v·u·amu··ş . ki fabrika ve havuzlaı:1:la çalışan relilerin müdafaa azmini arttmı. ;11 ı e c o an assur erını ar. ~nymlc sn ıa.n mm·n n - o -

,_an. laşnıMı da Hitlerin arzusu o ) J ~ h "'tı~ yapılmıştı. Bu muahede lerdir .. Ve niçin dövüştüğünü bi. amele Fail: bir alacak meselesin- cağını ve altı asırlık bir hayata zdccek, Fuar ve belediye işleri lnr. nuncl.nn sonrn. tnnrruz a· 
·~manya hesabına avantajlar len bir ordu iki misli kuvvetli de. den çıkan kavgada marangoz Fa- malik olan bir milletin teslim ola- hakkında alakadar makamlarla reketl J1oınnyn. gc~tl. 
•ı'Yordu. mektir.. ik Gülgeçen tarafından tornavida mıyacağmr söylemiştir. temaslarda bulunacaktır. ltnlynn a kcrlerl bir dnrbe 

~ Fakat Polonya hükumetine şu ile şakağından yaralanmıştır. Suç • • =:::::::::=======================I ile .t\rnanıthıj:;,'lı lşgnl etti. ltnl· 
~iki muahedede zayıf olan nu anlatmalıdır ki, Sovyet Rus • lu yakalanmış, tahkikata başlan. G • •• D •• d • k ~·a. .Arnn' utlıığn :fş~nl ederken 
"ı yaya muavenet mahiyetin. o• rup u şu•• n u• ç e 0

})\l Aefa. SU}h Se\'erJilt rolünü 
d· yanın sulhperver memleketler a _ mıştır. u , ,y~ I ı. --o-- ___ .,. _______________ .,._____ nerllıı hiiltflmeti eline nldı. ıu-

.~gilterenin deniz anlaşması, rasma girmesi harbin öniine ge • t ft hl bi 
'·11 çecek ,kati bir hareket ve nihai Cüzdan Çaldı ınnnynnın hiç lJiı' nrn n ç r 
~ay muahedesinin askeri kı- muvaffakıyeti kazanmak için el. Ankaradan enstantaneler slynsi \'e nskeri emeli yokmuş 

1
, atınıl\ bozulması için Alman Tahtakaledc Kutucularda Salah rrl'·I bir ınnnznra göze çnrpb. 
ıa zem bir mecburiyettir.. ., u 

Verilmiş bir tebrie idi. Polonyanın komşusu Almanya Abdurrahman sokağında oturan Şiınıll ırn Almnnlnrdnclıt. Al· 
~Olonya anlaşması Almanların ile komşusu Rusya arasında mü. 1 ~ ~~şlarında sab kalı ~cyzi evci- -=- 4 - m:ınyn ))nntzig ve J{orldor nıe· 
~~tini evvela Avusturya son. tereddit oldu«'Yu görülüyor, fakat kı gun Şeref stadında bılet almak- Ankaraya ilk gidişim, rr.ücadalc yıllarına rastlar. Başve. o;clelcrini lınllctnl<'k istiyor, 1.1.t· 
\t Çekoslovakya üı.erinde tek. Almanların gÖrünen kati ve kötü ta olan Kadri ismi~de birinin p~n- kilin istasyonda bir kulübeye sığındığı, Taşhan odalarının tık. 1 kin hu \lcfn Jıehl tnnm nrknsro-

~tınesine yaradı .. Bir müddet niyetleri Polonyaya Sovyet Rus. talonunun arka cebınden para euz· lım tıklım yatak sergilerile dolduğu ve sokakları sıtma nöbetle. fıln tngiltcrc bulundu~u içinmc~ 
~ F'ransa ile Polon.ya arasın • ya ile teşriki mesai etmesini mec- danını çalarken yakalanmıştır. rin<len çeneleri makineli tüfek tetikleri gibi i~leyen yurttaşların 1 sel~ııln hnlH dnba çcUncllr. O· 

~ ?nünascbctlerin gevşemesi - bur kılmaktadır. . Biribirlerini yaraladılar kapladığı günlerde, Ankaranın iki cephesi vardı. nun için ltnlynnın sulhsc~erllk, 
ı-~bebiyct verdi ve şarki Av. öyle günler oluyor kı Polonya . Bu cephelerin biri, göriincn dış yüzdür. Sıtmanın saratlı. mut:ırn"s1tıık roliine gerçekten 
~!~ 1icvletlcrinin müşterek men- hükümetine Leh milleti na:ıism ~vvelkı gece saat 24•30 da Hey. ği, ıztırabm derin çizgilerıc buruşturduğu alınlara bakanlar, bu lhtiynç ynr<lır. 1htimnl kl bu 
~lr karşısında biribirlerine düşünüşüne karşı koyabilmek i - belıa.d.aya balık tutmağa gelen adamları kapanan tarih ve devrilen imparatorluğun son dökün- ıılh C\'Crm., bn ınutnvnssıfük 
1J hanınnlarma mani oldu. Şim - · · k d'J · i zorluvorlar Fa Remzı Koca, balık kayığınUakı tüleri savarlardı. Üstünde kamıı izleri oluk oluk uzanan dar, ça. · Al t'oı çın en ı erın J • • • _ J ~ rolii s<•ınere de , erır. mnıı 
~ onay Alman'-'a muahe k t P l t rruza u;;radıgvı tayfalanfan Bayram ıle bır hırsız. 1 k kl d t'tr t't l . d aj - ,, - a , 0 onya na b • • mur u so a ar a ı eye ı ;eye geçen crın ış görünüşleri böy. hnı iciro uazn•ının nonın.yn gidi 
~~;_ -Alrnanyanın projelerinin ta. t kd. d Almanya ile harbe ka. lık meselesınden kavga etmışler, le idi. Yalnız, 1..cytin renkli külotları ve geni" kalı)akları b'ıraz • 1 J dnr ~Uk a ır c 'k' . d b' b' 1 . . l " ~.i (1c Almnnlnrın Jınr >C m 
l'a l Una yardım ettikten son. . l n tngı'ltercnin Po ı ısı e ır ır erını yara amışlar- "st . l ' 'd' ••a1t rar vermış o a . • · ı go enş ı ı ı. p;inııclc ist emcdil .. l<>dni göstc· 
~ \> Sız olarak bir tarafa atıl. Jonya idarecilerine, Rusya ıle an· dır. Fakat kabukta kalmıyanlar, iç dünyasına inilecek yolları ı·eıı bir delil <li~ 0 telfıkki olunn· 
tıııııtae l'>oJonya bugün bir taarruz !aşma meselesini samimi bir is - . . . ... bulanlar bu sararmış, redelenmiş zarfın altında bir çelik ve a. 
l'eh~ 1kası içinde bulunduğunu öğ tekle mütalea ederek kati bir ne. rıkı mesaı etmek degıl, bu anlaş. teş aleminin kaynayıp şakırdadıg-ını duuarlardı. hlllr. d r 

""fi §t' Bal k d 1 · · " J;nrnınln bC"r:ıher 1ıu e n 
~a ır. ticey~ varmalarını teklif etmeye maya üç tı C\' etını, I.cton. Ekmek, esmer ve kumlu, yiyecek kötü idi, ilfıç voktu. Ama r Ulir 

~~11}ilenn, muahedeleri böyle hakkı "ardır. ya, Estonya ve Litvanyayt da da. ·· ... l d k k ·· kl ,J hnrp tchlike<:i hcrtnr:ı cc sc ~ "<ırtı ' t k l" d gogus er e ·or usuz yure er vuruyordu. Sabır ve tahammül mcsclo bitecek mitlir? Bıınu 
"· ?tı eşru ve hilekar bir şekil- Bugün Sovyet Rusyanın 1ngil. bile ~e azım. ır. .. .. onlarda. dünyanın en .. ze~gin. haz. inelerivdi. Ruhlarında 1·!::, leyen' 1 zı ~..... Ukabil tarafı hir düaünme . .. B devletın kuruk canlı or J ~ zannet ınek tnhii y:mlış 0 

ur. • • 
., ~ ıt ıı1 tere ve Fransaya yapmış oldugu u uç ıs • bu ce·'·'ner madenlerını Eezdıklerı için 1stanbuldan gelenlere bi. .. laq~kkalnız kendi menfaatlerinin teklı'fler"ın metııı'nı' du"su"nüvoruz. duları Sovyet Rusyanın yardı - k k b k l rn huı;iinc ı.mlnr ynpılnn t-0cı·u· 

t 
... k ,, • raz yu s.e. ten. a.·:u· ardı. O vakıtlarda lstanbul, onlara padi~ 1 .,1 ·n. t 

ah u Undan sonra yırtmak Övle ~fthmı'n edı'yoruzki cesur, mile .ııayan. ı ta.k.dir bir kuvvet va_ hckrc ~iirc om :ın soııı·n ° 
1 

-.ı •atıı1- J uı şahla mustevlılerm omuz omuza verdikleri bir düqman siperi 1 1 1 e -ı~I' k. - ' hiç bir zaman bu ka - mantıki ve çok geniştirler. }~ğcr ziyetine gırebılırler.. görünüyordu. :.' t nl:rnnl:ırnı ycul tn ep er ne ~ 
\ ... Ustahça bir şekil almamıştı. bö'-•le ı'se bu mevzularda derhal Nazi taarnızuna karşı koya • · k . ıcc.cl.tll'. On<lan sonra yeni ı .. eş-

b 
<\lo.,,,.. ,J • • Bugıin, nı. tı. Tü. 'rk toprakları üstünde bövle bir a'-•rıhgwm l t l l'k le 

IJ. ha"JO liitıer ve Nazi Almanya anlaşmakta büyük menfaatler cak bir şark cephesinin Rusya - k ş dk A " J ıncl•cşlel', ) eni ı:ırp e 
11 

·e • 
l r ız~ !o. tur. ım ı ı. nkara, o eski An karaya hiç benzemiyor. 
'la""'ı· bek. etıerile knndilerinin her. vardır. nm bilfiil yardrmı olmadan teş. B c A k d b f t ri hn<:-lıyuC'nktır. ''c:ı ._ ırın ı n ara a ıraz e e avrı, tatlı bir kabadavı edası var. - ··ı l t 
?l\uah ır hususta yaapcakları Sulh mutaarrızlara faik kuv • kilini mümkün kılacak hic; bir ;:e- J 1hılı1sa lıeyııclıııilcl lm3 ıı;;: 1 

r ....ı dı. Süse, inceliğe arkaı:ıını dönmÜ!ilÜ. Çiçek v. erine. criizel ta. ban- ·· il <laıı k~ıelerin sağlamlıgı'" nı orta • vetlerin birleşmesile kurtulabi . kil yoktur. Rusyanın, 1'1ösyö HiL ı ... - sulh konkm11c;;ı i.iniinlle lmt 
11 

ad , ca ar taş.m_ ırdı.~ Bugünkü Ankara si\.•asct rüzgarlarının '"·ala.va •t·· . ~ ırrnı l rd lir .. Nazi alevhtarı olan bütün !erin şarki Avrupa hakkındaki! - J dc\lctler toplanarak hiı ıın cı-.. u had· ş a ır. J yalaya cılaladıgı parlak bir kadifeye bürünmüş gibidir. Bol eti. . .. 
QU!-. .... ısc .. lerin domırdugvu tees. memleketler harbin önüne geç - proje. }erinin tah .. ak .. kuk etmesine k · hnn ıııcseklPri hiiyiik hir hiısmı ı. .... ıı.. b- et var. Zarıf gülüyorlar, şapkaların başlara k·nup kalkışında · 
11altj,,,,. -~ llluddet Avrupa i§lerine mek istedikleri takdirde bu an - manı olmakta buyuk menfaatle - · niyet ile hallcclilmc<l'l•çc '<' ~ı-·•ı Ola kıbar bir incelik seziliyor. Fakat bu kadife. eski vatag·anların · ?ı.1uh caktır. !aşmaya derhal koşmalıdırlar. ri vardır. Baltık denizi \'e !Kara. J l. ns<'t iılcmi ııc y<'ni hir C'nrniyt 

11 
akk kınlarım süsleyen yumu~.ık bir örtüdür. Altında yine o parıl 

e cı .. ...,, • ak ki ne lngilterenin Her şeyden evvel vakit kaybet _ deniz etrafındaki devletleri birle. k ı·cJ·lnıi Y<>rilnıNUkc;e her giin, d " .ı:"t parıl yanan eskin namlı yatır. Gülerek bakan gözlerin derin. 
a4 f llnsanın Polonyalılar - memek lazımdır. Rus teklifleri ~rek muhtemel bir istilaya kar. hN' ant hı<:nıılnr , ·e milktlcr b· azıa "" liklerinde yine zaman zaman kılıç gibi sıyrılan bakışlar çakı. ır ?ne b .rolonyah olmağa hiç ü~rinden bir kaç gün geçmiştir. şı mü~terek bir hudut teşkil et - haı·p t<'hUl;;:c"i ile 1.n1~ı 1 nı";.ı~·n 
. ~ıfo: :PUriyctıeri yoktur. Kökleşmiş bir fıdetini fedn ede. I mcleri de yerinde bir hareket o - yor. ync;nınnktn tl<'\':Ull eılccckt ir. 

tiı;de h 010nya Koridor ve Dan. rek mecburi askerliği ihya etmiş lur. Eğer böyle bir hudut çok ev. Eski Ankara ilci cepheli idi. Yenisi de öyle. Yalnız sekil ~ · A. u. 
ıı h er 'k' \'e kılık değişmiş. Birincide kalenderlik Ye kahramanlık elclc ver. 
a ilece'"· 1 ı tarafın tntmin olu. olan İngiltere Fransa cumhuri • velc'!cn ve iyi niyetlerle tşkil l"dil. ~at-bi A gıni kabul ederse bundan yeti ile birlikte Polonyadan mÜ!i- miş ve garp devlerile de askri ci. mişti. Şimdi kahramanlığın irişi nrgacı nezaketten, zerafet. Tapuda Bir Tayin 

(!.,"! d
1
h "rupadaki müttefiklerin. terek gayeleri yolun.a. mani c:ı - h~tkrdn anla.şılmış olsaydı Hit . ten dokunmuş bir yaşmağı var. Beyoğlu tapu ıicH muhafızı B. 

tıı•rı oıa:; Ziyı:ı<la hiç kimse mem. kartmamalarını istemek hakkı - lrlere. Göringlere, Himmlerlere Üstünde iklimlerin bile değiştiği bir şehirde tabiat isti- Talat Doğu Diyarb::ıkır grupu ta. 
t l :t?.. na maliktirler.. çok evvelden kar~ıkonulmuş o - haleye uğrarken, halkının bundan pay almaması imkansız ol. pu ı::icil müdürlüğüne terfian ta-
' lllanya ile ı;arıl devletleri a. Yalnız Sovyet Rusya ile leş • lurdu. ..m_a_z_m_ı_? _________________ H_a_ı_~k_ı_S_u_.ı_ıa_ ı yin edilmiştir. 
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Toskanini 
ingiliz Kralının 

Davetine Neden icabet 
Etmedi 

Beynelmilel ı~reti haiz orkes
tra şefi Toskanini İngiltere kral 
ve kraliçesi tarafından vaki olan 
bir ldavete gitmemiştir. 

Toskanini, Londra müzik festi-

\\ 
l.J 1 

LiGiM /J 

HARPUTLU_ŞERİFiN AMERİKA HATIRALAR ı 
YAZANs 

Muvakkar Elaem Talu...___. ____ _ 

valinin ilk Bethoven konserini ça. yUk .kıynıe~ veriyorlar velhasıl hardan iftihara scvkedecek ya. • o r..kı:am orada bulunup ringe 
lan B. B. c. senfonik orkestrasını - 68 - mütemadiyen Ha.sandan bahisten man bir fırlayışla 91 nci saniye • çıktı ve mUsabıklara muvaffakı -
idare ediyordu. Aradaki yirmi da. bıkmıyorlardı. de hasmının çenesine balyoz yet temennisinde bulundu. Bir de 
kikalık fasılada kral, Toskanini - lst.cnıeniz hiç vermeyin .. Si Hasan hakkındaki büyük rck- yumruklar indirmiş ve bir tek medhini işittiği Türkün nasıl 
ile gelip görüşmek arzusunu izhar zin me.iyetiniule ç.altşmak benim lamlardan cesaret alan bir orga· devrede nakavtla galip gelmiş - döğil~ceğinl merak etmişti. 
etmiş ve eğer şef isterse, kendisi- için şereftir. nizatör, .Lestcrin defisini de ne. - tir. Ha.san bu namlı Amerikalıyı da 
ni ~ral locasında ziyaret edebile- - Hayır Hasnn! .. Sen benim zarı itibara alarak bu maçı Dit. Aradan pek az zaman geçml§ti iki ravundlada mağlup etti. Türk 
ceğini bildirmiştir. hemşerim, dostum, kardeşimsin! roitde yaptırmaya muvaffak ol- ki Hasan Nevyorktan yeni bir o kadar sıkı vuruyordu ki birkaç 

Orkstra şefi Toskanini, bir kon- Ben seni tamamiyle himayenıe du. Hasan bu sefer iki bin do - maç için davet edildi. Amerikada kere oturttumu karşısında kıpır
serin ortasınlda kral ve kraliçeye alıyorum. Sana elli dolar haftalık lar ve ayrıca da hasılatın yüule böyledir. Herhangi mevzuda olur- damanın imkflm kalmayordu. !~
takdim edilmenin konseri idareye ve istediğin kadar da izin .. Hem yirmisini alacaJttı. Kontratın bu sa olsun, bir insan bir kere par. te bu maçı müteakip Nevyorklu 
tesir etmesi ihtimalini ileri süre. ben senin boks işinle de alaka - şartları Şerifin araya koyduğu ladı ve bir şöhret yapt:ı mı artık çok meşhur bir iş adamı; Mike 
rek özUr .dilemiş ve kral locasına dar olacağım. adamlar vasrtnsilc temin edildi. onun peşini brrakınazlar .. Me - Jacobs Hasaııla mesgul olmak is
gitmemiştir. (Deyli Miror) - Teşekkür ederim. Müsaade Nitekim çok isabet olmuş. Zira necerler, gazeteciler, her nevi tel· tedi. Kendisine mühim meblağlar 

et de ellerinizi öpeyim. Ditroit Türklerin en kesif bulun- lallıı.r!, organizatörler, reklô.m mukabilinde maçlar temin ede-
Almanyadan Çıkarılan - Ne demek?. Bir Yatanda.şa. duklan bir şehirdir. Yüksek du. müesseseleri, gangsterler, dilen - cekti. Hasan, az zamnnda dünya-

İngilizler yardım hem vaz.ifem, hem zey. huliyeli ve beş bin kişilik bir sa- ciler, hayır cemiyetleri ve ke. - nın tanınmış adamları arasına 
Son zamanlarda Ingiltereden kim. lon o ak!}Blll sardela fıçısı gibi dmlar !.. girmek UY.ere idi. Amerika scyir-

yedi Almanın çıkarılması üzerine, - Eksik olmayın! istifleme dolmuş ve on iki bin Hasan, hasılatın yüzde yirmi cileri, efkô.rıumumiyesi kendisini 
Almanya dahi altı İngilizin üç haf. - Sen burada çok kalacak mı- dolar hasılat olmuştur. Bu su - yedisi için kontratı imı.alayıp tanımış ve tutmakta idi. Umul-
ta içinde Almanya topraklarından sın? retle H~an ilk defa 4400 dolar gönderdikten sonra zaten ara mayan bir istikbal hazırln.ıuyor-
çıkmalannı emretmiştir. - Bruklinde Rlçevut ring or- kazanmı§t.ır. vermediği sıkı idmanlara koyul- du. 

Bu hareketin, İngilizlere muka. ganiza.törlerinden yeni bir teklif Şerif himayesine aldığı ada- du. Nevyorkta kendisine rakip Ozamanın büyük organiza.syon-
beleibilmisil olduğu anlaşılmakta- aldım. Bob Lester isminde bir a. mın ilk defa o akşam büyük mu. diye meşhur Cek Darnctt çıka - larmda çok nüfuz sahibi olan ve 
drr. ğır sikletle çarpışmam için 750 vaffakıyetine bizzat şahit olmuş- rıldr. Şerif de Hasanla beraber Hasanın sayesinde birçok para 

Bundan sonra Almanyadan bir dolar veriyorlar. Şu parayı ka - tur. Amerikalı hatırı sayılır bir Nevy-0rka gitmişti. Maçta batı- da kazanan Jacobs'ı sfae tanıta-
kısmı İngilizlerin daha çıkarılma- çrrrnasam diye düşünüyorum. ağır siklctti. Kilosu Ha.sandan rı sayılır bir kalabalık, ezcUmle lıın. 

sı memuldür. _ Senin kıymetinde bir adam c;ok fazlaydı. Tecrübe ve bilhassa birçok tanınmış boks adamları Bugün dünya boks fi.lerninin ye-
Alman hariciyesi adma konuşan 1 bu kadar para için artık dövU • dayanıklılığı ile meşhurdu. Ha - bulunuyordu. Cihan şampiyonu "-- h:ık· . Anı "kal 1 . . . g..u~ n ımı ve erı ı arca 

biri bu hudut harici hareketinin şemez. Ben birkaç güne kadar san, hakikaten her Türkü üti - Dempsey de Şcrlfın batırı ıçın ı "hakıki dünya şampiyonu" diye 
tngilizlere cevap mahiyetinde ol- Ditroite dönüyorum. Seni bugün· l M" Şctr J 
duğunu anlatacak şu sözleri söyle. den itibaren angaje ettim. Dö. ( __ V_A .. KIT---S-P--0--R M-OS-AB .. _A _A_S_I ı:n~~~e J:~~ b:~ :~~p~~~ 
miştir: vUşlerln için de tertibat alma. - yaşında bulunuyor. Aslen Alman 

- Ingiltere hüktimeti masum lıyız. Ben senin hakkında bir ke· 1 Yahudisi olan Jacobs fakir bir 
Almanlan hudut harici ederse, re de Dempseyle görüşeyim. ailenin en küçiik oğlu idi. Küçük 
Almanyanzn mukabeleibilmisUde Amerika topraklarında muhte· Futbol, Güreş, Yüzme lya~mdasokaklardayalınayakba-
bulunması bir nefse hürmet tedbi. lif sahalarda muvaffak olmuş iki ve Atletizm Amatörleri fil kabak Arabistan fındığı sat -
ridir. Anadolu çocuğu kucaklaşarak mağa ticaretin ilk tadını tatma. 

Almanyadan çıkarılan ingilizle. ayrıldılar. Bu mUla.kattan Hasan Arasmda ya başladı. İlk toplu sermaycsilc 
rln başında "Deyli Telgraf,. gaze- da Şerif kndar memnun olmu.~ gazete bayiliği yaptı. Şoförlük 
tcsinin beı senedir Bertinde mu- tu. Bu dünyanın bucağı sayılan SPOR öğrenmişti, makin.eden anlardı. 
habirliğini yapan Grin bulunmak- yabancı diyarlarda himayesine Bir gemide makinistlik etti. Fev. 
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için O) d:ı otuı kuruş düşülO: 
Posta l.ılrlığine sirtneyeıı yeri 
ayda yetmiş beşer kuruş 
ınedilir. 

Abone kıı)'Jını bildiren m 
tup ve telgraf ücretini, • 
pnrıısının posta veye bank• 
yollama ücretini idare kendi 
zerine ahr, 

Türki11enfn htr poıto metke:lfl 

VAK/Ta abone lf(Uılıı. 

Adres deaıştırme OcreU 

25 luruştur. 

lL..\N ÜCRETLERi ar, 
1 h 

satırı sondan hlbnreo llAn • ıJ 

folıırındn 40; ıc sayfalarda 
kuruş; dördOncO stıyrada 1 11 
ikinci ve OçUneüde 2; birınc:I Ilı 
4: başlık yanı kesmece S ll 
dır. 

BOyQk, tok devamlı, kil 
renkli illin verenlere ayn a 
indirmeler yapılır. Hesmı Hini . 
rın santim • satın 30 kuruştur· 1U 

r 
TlCARl MAHiYETTE Ol.MI\' 

KOCOK lLA1'1.AR 

Bir dera ao, iki defası 50, O 
defası 65, dört dc!ası 7~ \"e O 

dcfosı 100 kuruştur. Cç ,,.ıı ~ 
ilan verenlerin bir defası bcd 
vndır. Uört salın geçen 11Antats · 
fazın sııtırlan beş lruruşlan b :', 
sap edilir. •cı 

l/i:met kuponll getireni d 
kürük ildn tar{f esl uürde 
indirilir. 

\'akıt hem doğrud:ıo doğr11' 
yo kendi idare yerinde, hem /. 1 
kara caddesinde Vakıt Yut 
altında KEMALEDDiN lRJ;i llp 
tı~o Burosu eliyle 116n kil 
eder. (Büronun telefonu: 2033 

tadır. Diğer be§ kişiden biri iş a. sığınabileceği candan bir hemşeri ka.lildc 7.eki ve cerbezeli idi. lnti. 
damı, diğerleri lisan hocası, mu. ye tesadilften pek ziyade ECVinç Vı 1 d ızı n ı :hap propagandaları için kullanı - ··~~~~~ ... ~---11111 .. ~ 
hcndis, şirket mtidürleridir. duymuştu. ı.... nıaya '.ba§lan"aı."'Büyüli maç rdan 
• 1.ngilterenin hudut harici edil. Makinist ve boksör Erzurum • 1 evvel biletleri toptan satın alıp 
mcsine karar verdiği yedi Alman lu Hnsan \Vcitscy kumpanyası - • maç saatinde yüksek bedelle el. 
üç gün evvel Skodland Yard me- nın Ditroit fabrikalar merkez.ine seç] yor u z I den çıkarmayı en önce o düf{in • Dün ve yarı 

külliy 
mur1arının gözü altında İngiltere- gireli iki ay olmuştu. Bu müddet mUştU. 
yi terketmişlerdir. zarfında kendisine Şerifin hl - 8ıR1NC1 YE 1 Bu nevi bir çok ufaklı büyüklil tercüme Yeniden bazı Almanların tngil- mayesinde bir meneccr temin c _ 

dilmiş boksa ve boksörlüğc cid- B' B ' • k 1 f işler yapıp :müthiş servet kazan. 
terdden çıkarılması mukarerdir. 1 r 1 S 1 e Futbo7r.ıı Orhan 'dıktan sonra bugün yalnız muaz. 
Ingı"lterede Alman taraftarı bir di bir gayretle devam ediyordu. 7 nci seriden 

Ar d t v .. t · ı ikinciye.· - Şık ve kıymetli oır saat; üçüncüye: - bir çift zam işleri idare etmektedir. Ha. hareket uyandrrmak irin hazırlan. a a yap ıgı gos erıe maç a- ı 61 - 61 • 7 ki tap 
:s d b"' ··k k b"l" t t k iskarpin·, dördüncüye: - Bir •apka; be.::inciye: - Bir senelik/ san gibi,_birbo_ks.örbir~parladı mış bütün bir plan ke~fedilmiştir. rm a uyu a 1 ıye ve era ·• :ı s ı k d kl-

:ı kisini herkese kabul ettirecek bir Resimli Hafta abonesi; altıncıdar. onuncuya kadar: Birer bo· ve en ı ~endını re am yapıp 61 Vikontun ölümü 

62 Leneit II • (Deyli Miror) maharette çnhfilYOrdU. Bir parça yunbağı: 4 kişiye birer çift ipekli çorap; 10 kiıiye birer adet 1 halk beynı~d~ !utuldu mu muw -
.İİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİaİİİİllİiiiİİİİI da Şerifin iltimas ve tavassutu Tayyare piyango bileti, on beş okuyucumuza birer şiıe bil· hakkak _Mı~e nın ho~durugu 

IAI d · ile matbuat Ha.sanı tutmuş ve yükkolonya; 15 okuyucumuza birer sişe küçük kolonyao 25 ki. l altına gır~ış .?emektır. Beş, ~n 
63 Liıa 

em ar sıneması -tabir cafase • şişire şişire pro- şiye birer tuvalet sabunu; ayrıca 150 kişiye muhtelif cins he. sene veya omru oldukça ga)et 
a· 1 f kum.azca yapılmış, dolambaçlı 

64 Evlililc 
65 Gizli Pamuk harbi 

fKI FiLM 1 paganda ediyorlardı. Bütün ga - ıyc er. nhkim fn.,ıyan konturatlnrla ar-
zetelerin ittifak ettikleri bir nok- l ~ 

1 Büyiik Caz ta; Türkün yumruğunun müthiş 1 Müsabakaya ıştirak Koponu :' - es 4 - 'I tık ~u adamın avucuna girmiş de-
Son Gnngsterler şiddeti idi. Yumruğunun resmini _ rne'ktir. Doğrusu talii de daima 

•*W basıyorlar. adale ölçülerine bil_ - ----------- - ---=-- -- (Devamı var) 
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Karamazof Kardeşier 
Yazan: Dostoyevski 
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Diye bağmştılar. Fakat artık iş i§ten 
geçhUş, tren, bir cehennem gürültüsiy
le yerleri sarsarak oraya salldırnuştI. 

Şimşek gibi gelip geçti. 
Çocuklar deli gibi arkadaşlarının ha 

rekctsiz yattığı tarafa koştular. Salla. 
dılar, silkelediler. Neden sonra Koliya 
sıçradı ve: 

- Sizi korkutmak için, mahsustan 
bayılmış gibi yaptım 1 

pedi. 
Doğrusu şu, ki çocuk gerçekten ba. 

yılmış ve bu baygınlık, korku ile yanlış 
bir hareket yaparak parçalanmasının 

önünü almıştı. 
Sonraları kendisi de bunu, itiraftan 

çekinmemişti. 
Bu hadise. çocuklar arasında Koliyayr 

yamanlaştırdı. Eve yüzü sapsarı döndü. 
Ertesi gün nöbet geldi; fakat o, pek 
neşeli idi. İf kasabaya yayıldı ve niha· 
Jet lllmftll, etekleri tutuşarak şuna bu. 
na baı vur.du ve ancak Profesör "Dar
dane:07 .. un tesir ve nüfurlyle bu ya
ramaz kurtulabitidi. 

Henüz genç ve bekar olan bu profe. 
sör, çoktanberi Madam ''Krasotkin,, i 
seviyordu. Hatta bir kere ona evlenmek 
teklif ederek redde uğramıştı. Bu red
din biricik sebebi de genç dulun oğlu
nu feda edemcmcsin'.den, onun hakkr o. 
lan sevgiye bir başkasmı ortak etmek 
istememesi idi. 

Böyle özürlü bir red, rdddin acılığını 
gideriyor ve profesöre hiç değilse, çir
kin bir adam olmamak tesellisini veri
yordu. 

Güzel dulun bu inceliğini, Profesör 
sezmiş. hatta genç kadın, bu hareketi. 
ni bir fedakarlık gibi kabul cttirmeği 
de bilmişti. Zengin hayalli ve temiz 
ruhlu bir zHaın olan ''Dardanelov., da 
bu kuru hülya tesellisi ile avunup git. 
m.işti Böyle uzak bir ümit "'e teselli o.. 
na yetiyordu. 
Çocuğu seviyor; fakat ona kar§ı za

yıf davranmağı tehlikeli ve alçaltıcı bir 
ıey saydığı için, çekik ,sert duruyordu. 
Zateıı Kolya da bunu sezm;ş gibi, so
kulmıyor, vazifelerini c;o'k dikkatle ya-

pıyor ve derslerine çalışıyordu. Umu. o k<*!ar keskin ve tehlikeli olmuıtu, ki karşrsında artık bu incitici har~ 
mi tarihte hocalariylc aşık attığı inanı. Kolyanın ödü koptu ve bir daha bu tUr. bulunmıyor ve hocasının adr geÇ f 
şını doğuran da itte bu fevk:llade çalış. lü yaramazlıklar yaprruyacağrna yemin- daha sayğılr bir dil kullanıyordu. 
kanlığı idi. lcr etti. Hem bu yeminleri, putun önün- sas Anna Fiyodorovna, bu değiş? 

Bir gün Kolya, hocasına: de diz: çökerek ve babasının ruhunu da hemen farkına varnuş ve oğlunıııt t 
- Trovayı kuran kimdir? şahit tutarak etmiçti. Bu dokunakh sah. inceliği, onun kalbinde lderin medd 
Diye sormuştu. ne çocuğu, altı yaşında iken olduğu &i- zirler yapmıftt. Yalnız §U var, ~f 
Profesör, milletler ve onlann zaman bi höngür höngür ağ1attı. Ana oğul, bu sırrı Kolyarun bildiğini öğrend ~ 

içinde yaptığı göçlere dair etraflı ma- günü birbirlerinin kucağında gözyaşla. sonra,· evde, ne vakit Dardanelovtl~rl 
lfımat verdi, geçmişi örten meçhulUn rı dökerek geçirdiler. geçse, genç dul, bir kiraz gibi Jcıf" 
karanlığına ifıret etti, Trovaya ait ma- mızı olurdu. 
sahmsı vakayı anlattı ve bütün bunla- Ertesi gün Kolya, yine evvelki yal-
rın şüphe ile kar§ılanması lazımgeldi. çrnlığı içinde uyanl:lı. Fakat durgun, 
ni, kati bir vesikanın henüz bulunmadı- terbiyeli ve nazikti. Altı hafta sonra, 
ğını bildirdi. yine bir hadise dolayısiyle Kolyanın adı 

Çocuklar, bu cevabın ehemmiyetini ortalıkta çalkandı. Hem bu sefer iş ta 
;onlamadılar ve "Dardanelov., un bir ka- sulh mahkemesine kadar ilerledi. Bu, 
ra cahil olduğuna hükmettiler. münasebetsiz, hatta abdaka bir yara

Kolya, şu "Trova., ya bütün bilgisi- mazlıktı ve çocuğun bunda hiç bir lca. 
ni babasınm kütüphanesinde bukluğu bahati yoktu. 
"İsmaragov,, un eserinden edinmişti. 

Annesinin yürek çarpıntıları yeni ba2 
Arkadaşları .da merak ettiler, ''Trova., 

tan tazelendi. Oraya, buraya baıvur -
nm ne va'ldt, kimin taraimdan, nasıl ku 

mağa başladı. Onda heyecan arttıkça, 
rulduğunu öğrenmek istediler; ama, Profesörün saatiet hülyalarr zenginli. 
Kolya kitaptan kimseye bahsetmedi. yor, ümidinin dalları çiçekleniyordu. 
Böylece hem mesele, hem kaynak bir . 

Şunu da söyliyelim, ki Kolya, onun ı
sır olarak gizli kaldı ve arkadaşlan üs

çindeki emelleri sezmişti. Annesine 
tündeki nüfuzu !da arttı. 

kar§ı beslediği sevgi onu kı.u:lınyor, bo-
Şi:nendifer hadisesinden sonra, "Kol. casına nefret besliyordu. önceleri bu 

ya., nm annesine karşı olan vaziyeti ta. nefretini annesinin yanında da açığa 
mamiyle değişmişti. Anna Fiyodorovnn, vurmaktan çekinmiyor, fişrkının iç çek. 
oflunun yaptığı işi öğrenince, az kaldı melerini alaya alıyor, telmihler yapı. 
çıfdmyordu. Günlerce süren şiddetli yordu. Fakat şimcnldifer hadisesinden 
bir sinir buhranına tutuldu. Bu buhran sonra, bunları da bıraktı. Genç kadının 

Onun kız:ardığını görünce, , 
ya, başını pencereden tarafa çeviri 

ya pa buçlariyle me~gul görünüyot• ~ 
liut da bir nyıdanberi terbiyesiyle uı 
tığı iri köpek "Kariyon,, a sert sert~ 
leniyordu. Çocuk, arkadaşlannd~ıt ft 
ladığı bu lcöpeğe marifetler öğr' ;l. 

o 
canını ycltardı. Fakat hayvan onu 

.dar sevmi§tİ, ki mektebe giderlce~ 
acr ağlar, dönüşünde ayak ses1erit1 

. Jı' yup da kokusunu alınca sevınÇ 
malariyle kapıya koşar, belini k~q 
vıra çalkanırdı. Kendini yerlere 
..v ov• • O 1 irlt ogrendıgı manfetlerı, zor a, eın 

ğil, rurf yaranmak, sevincini göste 
sahibinin hoşuna gitmek için yaP' l 

.. ı . . unııtılı 
Başlangıçta soy emesını r ıe tum, bu Kolya, babasmın saka ı'f t 

ettiği için, ''Liyoşa,. nın çak_iylc )rS 

dığı çocuktu. 
(Devamı ı·Clr) 
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Şehir röportajları ........................ , .... 
atıyorum, satıyorum, saaaaattt .. 
Dım hecesinin bin müşkilatla ağız
an çıkhğı yer sandal bedestanıdır 

Yazan: Muzaffer Acar 

Bir sivri akıllının maceraları~ 

. ' 
Satılık malııuz mı var? Koltuk, Elinde fişlerin ikinci nüshasını -----------

rıape, konsol, ayna, halı, oda taşıyor, bir de kırmızı - san mah Bir lngiliz gazetesi yazıyor ' I 1 
kınu, büfe, kütüphane, hatta faza.lı kalem.. Arkasmda, orta R a a o T. t 
Ucevherat... Durmayın ko§un boylu, saçı beyaz ikinci bir zat .. 2 'it . t tt .., 1 Al v ve 1 va r o 

da} Bedestenine yazdınn. Üzerinde beyaz bir önlük.. Sesi ı ı n g 1 eren 1 n u u g u y o ' m a n yay 1 • 
lıcu'7 mal almak, zahmetsı·zce biraz yüksek çıkıyor, herhalde b • • 1 k d .., ·ıd • 'l'CHKIYE ıtı\D'ı'uoıı:tız. \ O.'· .__ a .. tell•l k çem er ıçıne a ma egl ır - .~ l ':1111, Cen.lel l\oınıı, Hc!/l'I Lıl'I 0-\'d·· .... H a olacak •. En arkada da ı. POSTAJ.Afll OŞemek mi istiyorswıuu. e. _ . ·u~nnlnr: i\lıııafrf•r llknr. Seııı.ıhııt 
1~elik halı, mücevherat mı ala. sa boylu üçüncü bir zat, elinde - · Tıırloıue lladyosu - Arıkara Uaılu•ısı l)zdcn!'ie!I. 1 - Anılonun hii~el'ni l'l' -
it! kallavi bir zil taşıyor. Anl~ılan Son İngiliz müzakerelerinden ğini görerek İngiltere bükumetı VA 1.t.A UZU.:\l.UCU: ı rc,·I. 2 - Sup hl 7.iynnın hilseyni .,ar· 

Inız?. Durmayın Sandal Be. bu da zilci.. asc:.bileıen Almanların, bu müza. diğer !devletlerle muayyen anlaş- 1 < 17 • 1 ~nine kocn•n.. . • 1618 m. 182 Kcs./120 Kw. T.A.Q o: ·r.ry:ıd edi~·or hı: giil ı:inl. :ı -
~- "Evvela taşlıktan başlıyalım., kereleri Almanya aleyhine bir ku. malara girmek suretiyle ihtıyatı 
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,AP Hııhınl beyın ıııı~e)nı şnrkı: ( . .\<'eı> 

~-- · f · hakk k f b l uıı.tur "• .. m. " <> \CS. - w. · · tl • · "itlldal Bedesteninde ne yok ki, dediler .. önde, başı beyaz, orta. şatma sıyase ının ta u u ar- tdbir almağa mec ur om ır • 31 ,75 m. 91145 Kc.s./:?U Kw. .ıozen e şulısıını. 4 - fnıı l\:ıpan· 
dın tabirile iğneden ipliğe ka. da saçı beyaz, arkadn zilli taşlı. zederek İngilizlere hücum etmek- Fakat bu anlaşmalar, sadece teda. T('HKl\'l~ SA\Tl'ı'l.F. c1ın,:n şarkı: (Anınn d:ığl:ır cıııııın 
r, ne ararsan bulursun .• Bura· ğa çıktılar.. Beyaz önlilklU zat te olduğu malfimdur. Bu münase· fiidir; tecavüz vukua gelmedikçe ' ııt<lnr). 5 

Kanun tnk,iıııı: \'erılıe. h 7 - 5 • 939 - 13 • 5 - 939 6 - Tahl efendinin hüseyni rurfik 
akikaten şehrimizin ihmal e. başladı bağırmağa: betle Niyuz Kronikl başmakale. asla işlemeyecektir. .,cmisi: <Ben "İbi s:ın:ı). 7 - Anılo-

ıı · d Al 1 C ·· k'. 11.\1-TAl.IK f>HOGRAi\l No. 24 "' ınez piyasalarından biridir. - Yeniköy maliyesi.. Yeniköy sın e man ara cevap vererek "Her Hitler geçen uma gun u nun hfiseynı sııı ~cmaisi. 8 - Bııncn 
j a maliyesi.. tngilterenin hattı hareketini sara. nutkunda, Almanların. kendilerini 8 . 5 - 939 PAZARTESi '}:ırıın srg:1h ş:ırkı: (Sund:ı itsin ~·nr 

er gu .. n üç salonda satış ya. dı h ı 1 k ğ ·· ıı ı > 9 • ıı Maliyeden ses veren olma .. ate an atma tadır: İngiliz milletinden aşa ı gorme. e ne en . - Se~lih şarkı: (SeH.la 
. l~·or •. Satılrk "~yalar üzcrle • An 1 "M. ç k 12.30 Pro"ram. 12.35 Tu·· rk nıt-ııı · o'· untırı '>I L ' 21 I" Eh """ laşılan mahcuz mal satı ıyor.. ıster emberlayn Avam Ka. diklerini söyledi. Bu memle ette " ... · - nonuşına. · " .~ ıım, 
?l.de etiketleri halka teşhir olu. .. ili - ııl. 13 Memleekt snat ayarı, ajam tah,·iloı, kambiyo - nukut ve ziraat 
llYor .• Hah ve eşya dairesinde 1\laliyeden ses çıkmayınca ku- marasında sorulan bir suali fırsat hiç bir kimse bunun aksi kanaa- \'e ıııeıcoroloji haberleri. 13.15 • 14 l>or nsı Uı\'al). 21.25 Xeşcli plöklur 

llar meydanda teşhir olundu _ çük grup, ayni rütbe ve ayni boy telakki ederek Almanyayı çcm- tinı:ic .değildir. Yani hepimiz Al- ~hızık (Scnlunik pl.iklar). ıs.:ıo . n. 21.30 Müzik <Rad)o orkestra· 

h 
sırasına riayet ederek yürüdü .. berlr>mc siyaseti takip odilcliğinc manların kendilerini bizden aşağı Program. 18.35 Mü1.ik (Ncşelı ınuıık ) '' • Şer: llaı;,ın Ferli Anlar). 1 - W. 

alde mücevherata itibar edil- kk.l t• iş, g\i7.elim yüzükler, pırlanta Eski sandalyalardan milteşe ı dair Alman hükumeti ithamlarını bulmadıklarını biliyoruz; bulmala· ı>J. 19 Konuşma (Uoktorun s:ıatl). H. Moznrt - Sihirli fliit operesinin 
altı parça eşya önünde durdu.. redd:tti. rını da istemiyoruz. IG.15 Tiirk nıüıi~i (Halk mıısik isi J uverliiı ü. 2 - \'n n Recthovt'n _ ( • 

Cşlar, altın bilezikler camekfın. S be t b ] t b "Bu h.. llolk tiirkı
0

'1)eri ,.e ovun havaları: S:ı ciincü ı;cnfonl (rrolk") Allenro ~orı açı yaz, or a oyu za aş. b 1 h·k~ · "Almanya ile ingilterenin ur • · ı:. 
0 

• .. ~ ' 

içinde yumueak kadifeler ara. ladı: çem er eme 1 ayesı, ıli rarer Alnıııan. 19.35 Tiirk ıniızı lırio • Sclıerıo. Marcia funebre . Fi· 
dizilmi§.. l914 - 18 harbi umumisinden bir milletler seviyesi içinde diğer ği (hıırışık prollram ) . Çal:ınl:ır: link· nııle. 22.30 i\lüıik (Operetler • Pi.). 

- Altı parça, kıymeti 170 ku - önce dahi, Alman propagandacıla- memleketlerle beraber müsavi kı Derııınn, Eşref Kndri, llnsnn Gilı, 23 Son ajans haberleri ,.e yarınki 
lıer üç salonun da mü§terisi ruş, satıyorum, iki lira.. rmın işlediği bir mevzudu. devlet olarak yanyana durmak i- ll::ısrı Cfler, Hamdi Tokay. 20 Mcm ıırogr:ım. 23.15 - 24 l'ılüıik (Cnı-

c! §lta başkadır .• En kalabalık o. .İki lira ça~ucak ik~ yüz on, yir "Bugün de aynı metod ihya e· çin bu dünya müsaittir. leke! snnt lıyorı, nJnıı~ ve meıeorolo bond - PJ.). 
rı. eşya dairesi .. Her cins müşte. mı. kırk, ellı oldu. nıhayet 270 e diliyor. "Yegane §art şudur ki; Alman. jı hnherlerı. 20.15 Türk mlizlğı <Klıi Belgrad Radyosunda 
it • ahc tı b w E geıd· d dı arttıran 'l!Olc sik proı:rnm). ltlore eden : Mesut CC' .. • k N . . ı sa cı uraya ugrar.. s- ı ayan • ,, ·· "Halbuki İngiltere Almanyayı yayı idare edenler, dünyaya ha. 1 Ür çe eşriyat 

ıcı k 1 · d.. S b. d f 1 k rııll. Ank:ırn nırlro~u küme lıeyclı 
' O tukçu, kana.pecı, oşeme. on ır . e a O ara : ku,::atmak veya büyük bir !devlet kim olmak hülyalarından vazge- o k M:ı• ıı.ın 13 ncü cumarte 1 «iiıııi tle :s ı ı•cste · 1ır Ruhıni heyin hntıras1 içiı " " 
n tutun da en kibar aile reis. - Haydı 270 e satıyorum. Sat. olmaktan alıkoymak arzusunda çip beynelmilel münasebetleri ida- C51'rlcrinden nıiirekkep pro,:rnınl Tılrkıye s:ınt i )le 20 ye çeyrek k:ıl.ı 

.r~ kadar herkes eşya dairesi. yoz:um ..• S~aat. .. Ve "dım ! !,, he • değildir. Eğer Almanya, komşula. re etmesi zaruri olan lcanunla· 21 1\onuşıııu. 21.15 E~hnm, lnhvil51 Profesör I>r. Hndovan Kıızimirovlc'in 
~il. ?tıQşterisidir.. Buraya neler cesıle bırlıkt~ kısa boyl.un:m e • riyle sulh ve müsalemet üzere ya. Ta uygun yaşamağa razı olmalıdır- kaınlıi~o. nukut ,.c zir:ıat hornıo;ı "\ ııso\IO\' milli rokısl:ırındaki hııt-
~ez ki .. Emsaline az tesadüf belin.de duran zılc kuvvetlı bır dar_ şamağa razı olursa, Ingiltercye lar.. lfiy:ıtl. 21.25 Neşeli plaklar - R. 2·1 tarın d.cınıniyetl,, hakkındaki kon-

/. Urıur kıymetli antika vazolar, 30 Miizık korıuşm:ısı ( P:ınlnlonlzm) ferııno;ı Türk dilinde Yerileccktir. 
tı · harbetmesine de hacet kalmaz. "Onlar Ö}·le bir karara gelme. 21.45 ~liiıik ırın,·n s:ı ;: lıırı, oclıı mii ~l.ı.rı~ın 17 nci çarşamba günü Tür. 

r ·hher, tablolar, nadide eski kü • - Çınnn... "Hitlerin "Kavgam,. isi:nli ese. dikçe, bizim ihtiyati tedbirlerimiz. zi~il. ı - ~loı:ırt - 2 kl.ırııl't ,.c fa ki)c saati~lc 20 ye çeyrek knln ücle-
t' aneler, eski saraylardan rık- Satış memuru oldugvunu t~hmin ~ ~ · ... rindeki muteriz programı karşı· den vazgeçr.ıekliğimiz bir delilik gol için. Dherliım·nlo :\o. 4 (Si br hıulaıı Toclor :Maııoylo,·iı;'ln "Belg-

1 Cda takrmlan, konsollar, ma- ettigwim uzun boylu zat fiş örne - ·" ıı Ad ı ı ıı d k L' ·~ v. • • sında bulunarak ve bu programın olur. Fakat bu dahi. çemberleme ınol ınoıorl. A egro, " :ıg o. .:ırı; rn ° 011 0 uznncıı :ısır ,,r:ınsız rcs_ 
ir ler, soblar, çocuk arabaları, gının arkasına satı!) fıyatmı yazı. h .. d d b.k d·ı..l· hcllo. nontlo IAllrgretıo). l\lenuet· :ı nılnrı St'rgisi,, ne dolr konrernnsı 

tek k 
1
. . H yor 

1
• 1 11.A·· te . . er gun a ım a ım tat ı e ı ut· siyasetinden bambaşka bir §eydir.,, 1.ü k 1 1 d .1 k . M d .. e ıme ılc her şey.. er a. , mza ryor. mU§ rıye vreı • _ __ ıo - Tl'io. Klıı riııctler - Jluyrullatı l r c ı ın c Yerı ece tır. ayısın 

lgını burada bulabilirsin, hem yor... Duygu. Mahmut Ziln fükin. Fngot 19 ucu cuma giinü Türkiye sııoliylc 
YtJk-paırasına.. -~"-l=-''KU~Uı.~..P~ ~ ~ .bir _'/\,".'.. ;J,,... ı• s • h Ha 11 n Eruün. 2 - Dlum - Pyett~ (~ 20 ye ı;c~ rek knl:ı Ünh·ersite Doı;cnti 

}3 eşyaya doğru gidiyor .. Konsol ay. rı m er J t\ a re 1 c um u • f,1got kin). Allegro moderni o flonth. Dr. Br:.ınko Vlatkovic'ln "Yugosla,·. 
urada terekeden çıkan, resmi na satılıyor .. Koltukçular sıraya <Alla bren». Andante - Hasan Ergiln yndo nricilik., me,·zuuno d:ıir konfc-

l'elerce haczedilen mallar, eş. dizilmişler .. Bereket versin tor _ \ıl l p • Mu'itofa Ses:ır. 22.15 Milzik (Küçük ronsı Tü.rk dilinde verilecektir. Mn-
~ ınalları ve esnaf mallan satı. r un u n og u ar 1 s te orkeslrn - Şef : ~ecip Aşkın): l - yısın 23 neü salı günü Türkiye son-.. nazı esnaf hernedc.nse dükka. balı yahudiler yok.. Schnelder • Meşhur Röfrcnlcrtlen • tillc 19,30 da Rnhip L)ı.ıbomir Kos-

da yaptığı yeni malı getirir Yine orta boylunun sesi: Potpuri. 2 - Ganglbergcr - Ersııneleı tiç'in "Yugoslav milletinde unur duy 
?l.dal Bedestenine yazdırır .. Be. - Kon.sol, ayna .. Hnll hazıra - J R /f • • ormanında. 3 - StCJlı - \'lyannda ill. guoı:u .,.e unurun telAkki tam,, hak _ 

t 
smda, kıymeti 950 kurucı,, Sekiz aym es UZV e s ıga s l bnlınr. 4 - Pnul J.inckc - Olur, olur, kındoki konferansı Türk dilinde \°C-

en dairesi bunlann üzerine ~ buçuk liraya satıyorum.. h d olıır <Sen parça). 5 - J. Strnuss • rilcccktlr. 
~~frnalı olduklarını işarete- _

875
.. Q ise/erle alay ediyor lloyntı.izeneşe,·ersin (vn

1
tsd). 6-t JlergllnTürklyesnatiyle2tlı;cy. 

Lchar - Göllergrııtle CJperet n en PO rek gece Tü.rk dilinde f!aıete lın":ı-

\llaıı dairesin.de başka bir ha. - 900... Amerika Reisi. ııuri. :!2.4j ~Hiıik ( \'irıiloılıır - pl.) rllsleri ,·eriliyor. 
eser .. MUşterisi nlsbeten daha - 993050.. cumhurunun oğ • 23 Sun anjns hııberlcri \'C ) ıırınkt ı IAı.ı.· OP ... RE'l'l 
ır, fakat kısmı azamı kalan. - .. lu James Ruzvelt ıırogrunı. 23·

1
j. 

24 ~Iüzlk (C:ızhnnd n ... Pek y:ıkındn Bcyoğ
ltında Hnlk Sinr.mn. tl - Satıyorurn .. 950 ye satıyo- Pi ı 

Ur. Anfiteatr şeklindeki tri - halen Fransada • · · 
'- rum, saaaaattt.... 9 5 939 SALI 
<erinde alıcı, satıcı yer alır - _ 975. dır. Amerikanın - • 

;· Satışın ba§lamasına daha en büyük film i.- 12.30 Proşırıım. 12.35 Tiirk müzi 
hay)i vardır.. Yerlere serili - 975 .• Mal sahibi Ahuzar ha. mili olan Samuel ili (Pi.!. J3 Memleket snat nynrı, a 

~lla k mu 9 ... ,5 satıyorum Gold . . k t• J
0

1Jn5 \C mt·teoroloji hnberleri. 13 l! 
r inceden inceye tetkik o - rum ... yo ·· ·· .. vın şır e ı -h- • • i'llllzik ( f\nrışık progrnın - pi.). 13.4: 

'<r., Buranın da bir camekanı satıyorum .. Saaattt.. nın ikınci reisi 14 Konuşm:ı tKudın sooti). 18.3U 
~ lr. Camekan.da bir küçük sec- - On lira. bulunan James l'rogr:ım. Jıt35 .Müzik (Oda ınüziğı) 

e gördüm.. - On lira yirmi beş kuruş. Ruzveıt, artistler Pi. 19 Konuşın:ı. 19.15 Türk müıiğ 
, ~ - Bin yirmi beşe çıktı .. Satı. tarafından şere - !Fasıl heyeti). Tahsin l~nrakuş vı 

,. h, dedim, Belki bu da bana yorum, satıyorum. Saaattt.. fine verilen bir arknduşlnrı. 20 Memleket snat nyorı, 
\~ ?l~r. Çok <;:ok altı yedi li. _ On buçuk lira... kokteyl partisin. ojun' nı meteoroloji hnlıl'rlcri. 20. ırı 

fi_ ıçındedir. 
0 

.k . 
1
. de gazetecileri ka Tlırk nıliıi{!I çalanlar: Ycclhc, Huşeı 

"!tın - n ı t ıra .. 
"-~ ekana yaklaştım, baktım, bul ederek görüş . 

sı açılıyor. En ucuz 
fiynt, en serin solon 

en guzel filmler bekle)·iniz 

J:RTI"CRUL SADİ TEK 
Şehzndcb:ışı TURAN 
tiyatrosunda her ge
ce. Hnlk gecesi her 
yer 20, paradi 10, 

Jocnlnr 100 
Al'\ASINl.K ırnzcsu Yodvil 3 perde 
okııynru Bnyan Aysel, Atilll revüsfi 

.,- tı~ ırdırn, kaldım. Tam 120 lira Bu anormal fırlayı~ btüün kol. at ı. k müştür. 
6 '"· ı.. l\Onmuş .. Meğer bu seccade 1 tu çuları hayrette bıraktı .. Afal. . R . • h ~ ...ı "llı.,;a. rn i . . ladılar Amerıka .eısıcum urunun og. söylemi~. siyaset yapıp ya~'mıya • KISA HABERLER 

.J' l.{.. ı mış neymış.. ·· · af be · T · cağı sorulduğu zaman da: 
t~ d'~cevherat kısmı karşı tara • - On iki liraya satıyorum .. Sa lu bu. zıy .ette. yaz çızgı 1

• st: TJ \ıJ/U : 
.., ,. l.tŞer •• MUşterisı· azdır. Bir ço. tıyor.um .. Saaattttt ... Saaattt ke. yalı bır elbıse gıyme. k.te, m .. avı _b,ır - İki işi birden yapamam. ., "d d Gö l - • \'oli Ye Belediye Heisi Lütri 
~~ a ihtiyardır. BUyük bir asa. limesi, saat kadar uzadı .. Arttı- k~ravat taşımak~ 1 

:· d~ weg~lf Demiştir. Kırd ıır, eslınbı nıcs:ılihe iyi munme-""i' Yerlerine geçer otururlar .. ran yok .. Sat hecesi beyaz saçlı nın yakaları gomlege ugm Ja.mcs Ruzvclt'in seyahati ta- le edilmesi Ye şikfı:rellere meydan 
~ bir göz yabancı gibi otu _ adamın ağzmdn uzayıp gidiyor .. bul~nuyordu. J.a~es Ruzvel~ ne. mamen hususi mahiyettedir. verilmemesi yolunda Yilô:ret Ye bcle-

1' u InUşterileri pek ala tanır. Nihayet nefesi kalmamış · olacak §~sı ve n~zaketı ıle nazarı dıkka. Genç Amerikalı Parisin görüle • diye ll'şkilfıtınn hir tamim gönder _ 

iri ~l~ 1 de komşudurlar.. ''dım,. deyiverdi. · tı relbedıyordu. cek yerlerini gezmektedir. ıniştir. 
t• 'ii.: lıııöayö Badikyan, işte Mös- Gazetecilerle havai ve sinema. • Za!ıılo te~kiltıımn Röııcler!len 
ıt a..... - Çınnn.. 1 - •t 1 •• · d k Amerika reisicumhurunun ogw. 1 • • 

\Jt 11.n., 11:.ıcıyan, işte 1\1ösyö Çolak- cı ıga m mevzu ar uzerın e o- ıır tomınıdc de, pozar \'e cum::ırtesı 
rt 6o•vl(isyö Avelyan ve daha böy. Fişin arkasına imza .. Al dama. nuşmuş olan Jamcs Ruzvelt Av. lu Dük ve DUşes Vindsoru da ~- günkri sinema kapılnrında görntcn 

11 
l'şıllları "Yan., ile biten kapalı lı hayrını gör., rupadaki siyast hadiseleri yalnız yaret etmiş ve birlikte tiyatroya izdihıımın c:uldelcrde geliş geçişe 

r.rıtbi kuyurncuları yabancı imiş Küçük grup salondaki. sofada.. herhangi bir filme güzel bir mev. ;itmişlerdir.. mimi ol:ıc:ık k:ıtlar çoğıılılıi;ını dik
li' 

0 
il. ~traıanmışlardır .. Bu daire _ ki bütün eşyaları dolaştılar .. Bu. zu olabilecek mahiyette gördüğü. Resmimiz Vindsor Dükü ile ka. lrnte rlnrnk huna mrydnn \'erilnıe • 

iı-.._ aı~.tan birisinin mal alması rada en çok duyulan söz belden nü, seyahatinin hususi mahiyet. nsmı James Ruztvelt'le birlikte nıcsini hilılirmiştir. 
eft "--q,z ""'u kill w k t ld w Fr t ·1· t·yatroya g·tderken ·· t kt "' Tkoret \'ekiılcıi mlisteş:ırı llnlit 
... j rtaı1 <1·

1
•1 f · dilr •. Esnaf katiyen aşagısı opuk bir saaat ... dım ke. e o ugunu, ansız ve ngı ız ı gos erme e. ,ıı R 1. • · 1 w t tk'k d w• · d. !\azmi şehrimize gelmiştir. Müsleşar 

&~d"arı vermez.. ımesı.. sınemacı ıgını e ı c ecegını ır. -~ ıic:ıret Yekôletine merbut dairelerin 
?t'tetıe al Bedestenin.de umumi - Her ihtimale karşı cebimdeki --------------------------- yeni kodro ıe5ekküllerine ult işleı i 

aSııa satışlar hararetli olur. Bil. beş on kuruşu dn avucuma ala- tetkik ,e int:ıc edecektir. 
t 1 oııu. "lıaat birden sonra eşya sa. ra.k bir müddet ortalıkta dolaş ııı \'Preınle mücadele cemiyetiniı 

·~~~~:. ~~rı;,~:,~·v::~:d~;;!.i :~. ~;~:d·:~;;i~~::::~~· 19 3 9 Resimli Ha ./ta :.~·::~'."~:::·:~~~:-.:'.:~·~~:~·:: ~~:": 
~U.% on ~ç b.uçukta satıç.a ha§lar, başım agrıymca kalabalık arasın 1 J 1 liyeıin geııişletilnıesi münakaşa edil-

~ltip ederi: Ktrk beşte halı dairesi dan sıyrılarak kendimi dı§arıya M I k · . . .. 1 mıo;lir. 
ıı :Srv- , en sonra da saat on attım .. Kapıdan çıkarken uzak • em e etimizin en QUZe Ve en UCUZ • Tnık sistemi vapurların baca • 
ı ~ laa.l ft 1 k 'd • tarından cıkan kurumların ıemiyi 
e aı"'aiııd etu {!) mücevherat tan başı beyq, kar gibi temiz ön- ha a 1 gazetesı ır hozüulu ılbi yolcuları da iz'aç et-

Y' ~t t e e&b§lar ba§la.r. lUklU zatın 8rtma görmemiı se • s 1 k tiJI s<irülmekle, buna mAnl olmak 
~l'a ~on Uç otuz oldu. sini hala duyuyordum.. on sayısını mut a a görünüz nzcrc baralnra hususi birer iılr.t ko-
l'lu_ ~ lteainde evvela, uzun - Saaaattt .. dmı.. nulıuu~tur. 

__. ..... ._~1 _be~n.z::::.~ibir~at~~)>elll'dl.~~~ı~~~~~Mı::::•IZ:::/l~.81':.:.Acar.:::· ~J~~~~~~~~~~~~~~~~~~~::::::::::~~~__::~eh==rl=m=h~e.::gebnl1 ruuı Sıhhat 

Yekıilcti müsteşarı Aı.ıın lıurndan Yn 
loHı) a giderek oradaki müesseseleri 
tetkik edecektir. Yalo,·a kcıplıcoları
nın Sıhhat YekiıleUne clcvri hakkın
da suı~ulan kanun projesi )'nkındn 
Biıyiik l\lillet Meclisine \•crilccektir. 

• l:nh·crsitenln kimya enstitüsün
den beş yiiı kişilik bir k:ırile dlin 
Şırkeli Unyriyt'nin GG mımarnh vnpıı 
rıl.: Y.ılo,·:ıyn gilınişlerclir. 

llA///CI : 

., Iloınadn neşredilen ist:ıtbtikle. 
re g;jl'e, Arnavutluğun işgali ltıılynya 
iki ıııil~on sekiz yüz bin sterline mal 
olmuştur. 

• En·clki sün Sofyndn bir geçit 
rc"ıni ~ npılmıştır. Bu münıısebellc 
b:ızı nünınyişler zuhur ctı.ıiş ve halk 
·'Dohrucoyı, Dl'deağ:ıeını isleriı,, di
, •• h:l\kırmıştır. 

• Sof) odn J..ıulıın:ın 80 kişilik Al
nıun rnühendlslerinden mürekkep bir 
heyet, geçil resminde haıır bulun -
muştur . 

• J>ro~dan gelen haberlere söre, 
mc.mleketln muhtellr )'erlerinde Çek 
ler tarafından Almsnye aleyhine ba· 
n Tlftmay!~ler yapılmış, 1tan;ık1ı1r1n 
çıkmıştır. Çekler Birliği, hnlh sükCı
net ve itfdal tavsiye eden bir beyan _ 
name netretmifUr. 



Askeri liseler 
spor bayramı 

' Me7aepli1er abideye çelenli °WJ'yar'lCen -

Dün 1 aksim stadında yapılan merasim çok muntazam oldıJ 
Mektepliler arasındaki müsabakalarda derece alanlara mükafatlar dağıtıldı f 

= . 
Kara ve deniz askeri liselerimi

zin 938 - 939 senesi sopr birin
cilikleri miisabakalarında muvaf. 
fak olanlarla, bu eene bu liseler. 
den mezun olan ve harp okuluna 
geçen t alebelerden iyi drece ile 
diploma alanlara mükafat dağıtıl
ma merasimi dün saat 14 te Tak
sim stadında yapılmıştır. 

Saat 13,30 lda Kuleli, Maltepe, 
Bursa ve Deniz liseleri talebeleri 
önlerinde bandoları ve spor kıya
fetlerini giymiş 1400 sporcu bu
lunduğu halde Taksim meydanına 
gelmişler ve Cumhuriyet abidesi. 
nin etrafında yer almışlardır. 

1400 sporcunun hepsi mensup 
oldukları spor şubelerinin kıya. 

. f etlerini ve techizatlarını taşıya. 

rak merasime iştirak ettiklerinden 
bu manzara çok güzel olmuş, bil
hassa Bursa lisesinin sırtlarında 

kayaklarını taşıyan kayakçıları 
nazan !dikkati celbetmiştir. 

Bu sırada dört mektepten birer 
talebenin taşıdığı büyük bir çe
lenk m erasimle abideye konmuş 
ve a skeri mektepler müfettişi kur
may Albay Adil Türer hususi def. 
teri imzalamıştır. 

Bundan sonra bUtUn talebeler 

Mıntaka Kupası 
Maçları 

Galatagençler ve 
Beylerbeyi rakip· 

lerini yendiler 
Hisarla Demirspor 

Berabere Kaldı 
İkinci kUme klUpleri arasın -

da tertip edilen mıntaka kupası 
musabakalarma dün Şeref ve 
Kadıköy stadlarında devam e
dildi. 

Şeref sahasında Anadoluhl _ 
sarin. Demfrspor klUbü karşılaş
tılar, müsabaka iki tarafın da 
kaçırdığı sayısız fırsatlardan 

sonra golsüz olarak bitti. 
Kadıköy stadında iso Galata

gençlerle Kadıköyspor maçı ya
pılacaktı, Kadıköysporlular ta
kım çıkaramadıklarından Ga -
latagençler hükmen galip adde. 
dlldiler •• 

İkinci mUsabakayı Beylerbe
yi - Bozkurt ekipleri yaptılar. 
Baştan sona kadar hAkim bir 
oyun çıkaran Beylerbeyililer ne 
ticede sıfıra karşı beş golle ga
lip gelcltler. 

Bu suretle ilk devresi sona 
eren mıntaka kupası maçların
da 12 puvanla Anadoluhisar 
birinci vaziyettedir. 

. 
bandolannın çaldığı l stildSl mar. ' Y.eçen sene sırıkla yüksek atla
ıırnı hep bir ağızdan söylemişler mada 2 metre 90 santimle birinci. 
ve muntazam bir yürüyüşle Tak. liği alan bu sene bu derece ile ü. 

çüncü olabilmiştir. 3 metre 10 san J olmuşlardır. ı lilesi, ikincisi Kuleli. 
timle Maltepeden Naci birinci, 3 Uzun atlamada ve üç adımda 100 METRE: 1 

sim stadına girerek sahanın etra
fına !dizilmişlerdir. 

Merasime tam saat 14 te askeri 
mektepler müfettişi Kurmay Al
bay A dil Türeri'n bir nutkiyle 
başlanmıştır. Hatip bu nutkunda 
ezcümle demiştir ki : 

Nutuk 
''- Askeri liselerimizin 938 -

939 ders yılındaki spor birincilik 
müsabakalanrun mükafat dağıtma 
törenini açarken; vücut terbiyesi
nin, sporun yüksek hedeflerini şu. 

mullü ve geniş manasını huzuru. 
nuzda bir daha tekrarlamağı faz_ 
la buluyorum. 

Kafa, ruh birliği ve sağlamlığı 
kadar vücut kabiliyetlerini de 
yurt müdafaasına, hayat savaşına 
hazırlıklı ve becerikli yetiştirmek 
için her fırsattan istifade etmekte
dirler. 

Şu yüzlerce genç arasında biraz 
sonra göreceğiniz vücut hareket
leri; .disiplin ve metotlu çalışmala
nn yara~t muvaffakiyeti s izle. 
re ibir kere daha isbat etmiş ola. 
caktrr. 

Her Türk genci bilhassa her as
ker bir atlet olmalıdır emrini de 
talioınamelerimizden almaktayız. 

Dikkat ve teşekküre layıktır ki, 
bu sene geçen seneye nazaran bü
yücek bir terakki göz çarpmakta
dır. Mesela: Geçen sene askeri li
selerimizde cirit atma rekoru 46. 

metre iken bu sene 46 metre 67 
santim atabilen ancak üçüncü ola. 
bilmiştir. 47 metre 78 santim atan 
Bursadan Sabahattin birinci oL 
muştur. Daha geçen hafta Fener 
staldındaki resmi atletizm müsaba. 
kasında Kuleliden Reşat 49 met
reye atarak askeri liseler cirit re
korunu arttırmıştır. 

Güneş klübü 
Tekrar faaliyete geçiyor 

Birkaç ay evvel kapanan Gü 
neş klübü, son günlerde tek-

rar faaliyetini idame ye kn. 
rar vermiş ve bu sebeple Tak 

simde bulunan binasındaki 
eşyası lstinyedeki denizcilik 
şubesine nakledilmiştir. 

Güneşliler şimdiki halde 
deniz sporlarile uğraşacak . 
lar ve ileride bu faaliyetleri 

_ büyük bir ihtimalle - dL 
ğer şubelere de teşmil ede 

ceklerdir. 

metre ile Kuleliden Nüket ikinci da aynı yükseliş vartlır. 

Kral kupası maçında 
Tar af eyn golleri nasıl yapılmıştı 1 
l ngiltercnin en miihim futbol turnuvası olan Kral Kupa.en ma. 

çının bu. sene büyiik bir sürpri::le neticelendiğini em:clce ya~ı§. 
tık. Tm'1ıuvanm favorisi olan Wolverhampton birinci künıenüı oıı 
beşincisi olan Porlsmouth'a 4-1 gibi büyük bir farkla yenildi. 

Aşağıda resimler bu cntcrc san maçın beş aolünii de tesbit 
etmi.2tir: ... _ •• 
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Halkevi Turnuvası 
Bakırköy Barutgücü stadında 

1evam edilmekte olan Halkevleri 
futbol turnuvasının dünkü karşı. 
!aşması Şişli Halkevi ile Şehre -
mini halkevi arasında yapılmış . 
trr. 

l\lüsabaka çelin olmuş neticede 
Şehremini halkevi ekipi Şişli ta. 
kımmı 5--2 yenmiştir. 

Wo1verhamptmı 1 

Denizcilik Ajanı 
Beden Terbiyesi Umum müdür 

Iüğü İstanbul mmtaka.sı deniz n. 
janı Behzat Baydar işlerinin çok. 
luğunu ileri sürerek ajanlık va -
zifesinden istifa etmiştir. Bu su. 
retle boşalan denizcilik ajanlığı. 
na henüz hiç kimse tayin edil -
memiştir. 

Voleybol, Basketbol, Hentbol, 
Futbol, Güreş ve Boks gibi diğer 
spor şubeleri de aynı intizamla ve 
bizi sevindirecek icra kabiliyetile 
neticelendirilmiştir. 

Bütün bu spor şubelerinde 27 
puvan alarak en çok muvaffak o. 
lan Kuleli askeri lisesi; askeri li
seler spor birincisi olarak müfet
tislik kupasını kazanmıştır. 17 pu
v;nla Maltepe lisesi ikinci, 16 pu. 
vanla deniz harp okulu ve lisesi 
üçüncü, 13 puvanla Bursa lisesi 
de dördüncü olmuşlardır. 

Kıymetli evlatlarım, geçen sene 
Jcrs yılında gösterdiğiniz bu de. 
v.ırr.lı çalışma.dan ve muvaffakiye
tinizden dolayı hepinizi ayn ayrı 
tebrik ederim. Sizleri yetiştiren 

hocalarınıza da teşekkürler ede
rek önümüzdeki ders yılında dn 
daha yüksek başarılarınızı idile· 

rim.,, 
Bu nutuktan sonra senelik spor 

mUcabakala.rmd& kazananlara. ve 
mekteplerini iyi derecelerle biti. 
renlere"'.,muitilatıarı verilmeğe 
başlandı. Mera.simde, lstanbul 
valisi Lütfi !Krrdarla İstanbul ko
mutanı general Halis Bıyıkta~ 
ve bir çok yüksek rütbeli ruıkerı 
erkii.n da. hazır bulunuyordu. Mek 
teplerini iyi derece ile bitirenlere 
ve sımflarında muhtelif dersler. 
den birincilik alanlara vali Lfıtfi 
Kırdar ve general Halis, senelik 
spor müsabakalarında birincili~ 
ve ikincilik alanlara da askerı 
mektepler müfettişi Adil Türer 
tarafından mükfıf atları verildi. 

Askeri mektepler şampiyonlu
ğunu kazanan Kuleli takı~ın,'.1 da 
büyük bir kupa hediye edı~dı: . 

Mükafat tevzii merasımının 

bitmesinden onra dört mektebin 
sporcuları başta şampiyonluk ku. 
pasını taşıyan kuleli sporcuları 
olduğu halde sahada bir geçit res. 
mi yaptılar. Kuleliden 600 Mal. 
tepeden 400, Deniz ve Bursa lise. 
!erinden 200 sporcunun iştirak et
tiği bu resmi geçit çok güzel ol. 
du. Bilhassa Deniz lilesi sporcu. 
larının sert adımlarla geçişi çok 

alkışlandı. 
Geçit resmi de bittikten sonra 

muhtelif müsabaka gösterişleri 
yapıldı. Dört mektebin bütün 
sporcularının bir arada yaptığı 
müzikli jimnastikle yin.e müzikli 
boks, gülle jimnastiği, savurma 
topu, cirit, disk, ve bomba atış. 
ları alaka ile seyredildi. 

Bu sırada 10 dakika istirahat 
edilerek davetliler büfede izaz o. 
lunduktan sonra güreş gösterile
ne geçildi. 

Sporcular serbest. grekoro -
men ve Japon güreşleri yaptı -
lar, bütün bu hareketleri çok mun 
tazam ve güzel yapan sporcular 
halkın alkışlarını topladılar. Da -
ha sonra müzikli harp talimleri 
ile sporcuların içinden. teşkil e -
dilen takımlar tarafından hend -
bol ve hokey oynandı. Ve mera . 
sime nihayet verildi. 

938-989 scnc.<ıi a.<ıkeri mektep. 
Tiler spor mii.<ıabalwlarnula kaza. 
nmı spolcularla takımlar şunlar. 
dır: 

Atletizm 

1 - Denizden Scrmet, 
2 - Denizden Mehmet. 
200 ~IETRE: 
1 - Denizden Halit, 
2 - Denizden Mehmet. 
400 METRE: 
1 - Denizden Halit, 
2 - Denizden Mehmet. 
800 METRE: 
1 - Kuleliden Muzaffer, 
2 - Maltepeden Rahmi. 
1500 ~ 1ETRE: 
1 - Kuleliden Muzaffer, 
2 - Maltepeden Rahmi. 
3000 METRE: 
1 - Kuleliden Muzaffer, 
2 - Denizden Necmi, 
TEK ADTh1: 
1 - Denizden Halit, 
2 - Kuleliden Ali. 
DİSK: 
l - Kuleliden Hayri, 
2 - Denizden Necmi, 
GÜLLE: 
1 - Denizden Bülent, 
2 - Denizden Necmi. 
CiRİT: 

1 - Bursadan Sabahattin, 
2 - '.Kuleliden Nuri. 

(Devamı 8 i · 

Silleymaniye kupası maçl 

Dünkü müsabakaları 
hepsi beraberlikle , 

neticelendi ~1 
Stileymaniye klUbU tarafıll 

dan kendi sahalarında tertlP 
dilen ve sekiz klUbUn fştirAk t 

ı 
tlği futbol maçlarına dün bg,; 
landı. 

llk gUnkU bu maçlarda bUt 
takımlar berabere kaldılar. 

İlk maç Şişli ve Alemdar 
kımları arasında yapılmış 

tık devre Şişlinin hAkiml> 
altında geçmiş ve 2 _ O yentıl 
tir. 

İkinci devre daha canlı o 
yan A lcmdar takımı 2 gol at1 

rnk 2 - 2 berabere netıcelell ~ 
ıniştir. ~ 

İkinci maç: 
Eyüp - Davutpaşa arası1J 

olmuştur. Her iki takım da 
zel ve canlı oyun oymyaralC ~ lı 
devre 2 - 2 berabere bitmlŞ• t 
kinci devre yine aynı heyeC 
içersindo devam ederken o~ 
nun neticesine 7 dakika 1'~ il 
Davutpaşa bir ~ol atmış son ı: 

kiknıla ise EyUplUler buna~ 
kabelo ederek bu maç da 3 ' 
berabere neticelenmiştir. 

Oyun samimi bir hava tçllJ 

geçmiştir. 

UçUncü müsabaka. SUleY~: 
niye ile Topkapı beyninde • 

9 
pıldı. Birinci dene SUleyIXl,. ı 
velilerin attığı iki gole, de1' 
. ' sonunda Topkapılılar aynı 

detıe mukabele ettiler. ~ 
1 kinci kısımda siyah be 

6 lılnr UçUncU sayılarını ka1 ,ı 
tilerse de biraz sonra ToP1' 

bir gol daha çıkararak ınacı · . 
no beraber vaziyete eoktU .,~ 
yun 11'1 takımın da gayre~ 
rağmen bu netice ile btttl· 1 
olarak yapılacağı fldn edl 
Akmspor - Altıolt ınüsııbl' Bu m açtan evvel yapılan Bn • 

rutgücü - Sirkeci idman yurdu 
müsabakası da Barutgücünün 
3-2 galebesilc bitmiııtir. Birincisi Den.iz Harp okulu ve tc}ıf r edildi, 



Ankaragiicü ikinci mü
sabakasınıda kabetti 

Dan.1cü. milli küme milsa.bakıasında tribünler aen bir gÖ1%rii.ş . 

'Galatasaray 2 - Ankar~gücü 1 
f __ M_u_· s-a-ba-k-ada ikii;;f ~-;tt;~~ .. ÜÇ ... g~i""iik .... d;;~~;d; .... ~"a-----, 

1

, ..... M~ç;·~ .... i.ik .. d~~-~~·;i·i~ .... ik"i~i ... h.~ft~y,;.~· başları ~d;·G·al ata- 1 
J dört dakika içinde yapıldı 1 saraylı lar hakım bir oyun oynadllar ı 
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lzmirdeki karşılaşmada 0 o ğ an spor Ateşı 1- O mağlOp .etti 
~ ~\·velki gUn Beşiktaşa karşı kikalar ilerledikçe Galatasa • 
~al>tığ-ı Uk müsabakayı 4 - ı raylıların daha tehlikell aktık
r a.~löp bitiren AnkaraıgUcU ları görült1yordu. Bu sırada iki 
ilUtbolcuları, dün de Şeref sta- tarar da birer güzel fırsat ya
h ın.ı kaplayan altı bin seyirci kaladılarsa d a istifade edeme_ 
l n.un.de Gnlatnsarayla karşılaş- diler. 

ve ortadan aldıkları topu Ga - len atılan bu Uç gol oyunu he - men l\Iurntla Necdetin bozuk mediklerl için mUsabaka 2 _ ]) 
latasaray ceza sahasına kadar yecanlandırdıysa da fuzuli ol~n oyunları yUzUnc1en bnşkn gol Galatasarnyın galibiyetiyle nl .. 
soktular, bu sırada. Adnanlıı penaltı sarı kırmızılıları bır çıkaramadan ilk kırk beş da - hayetlenmlş oldu. 
çarpışan Fikret yere y• varlan • hayli bozdu. Fakat AnkaragUcU kika sona erdi. 
dı. Kasdi olmıyan bu hatayı bu andan istifade edemeden NASIL OYNADILAR? 

1K1NC1 HAFTA Yl\1 

Jtı. Saat dördU yirmi geçe !ki ta- GALATASARAYIN İLK GOLÜ 
~ 'ıtı da alkışlar arasında saha. Beşinci dakikadan sonra Ga. ot geldi. MaHim merasim ve latasaraylılar, misafir takım 
~ sans kontrolUnden sonra sa - sahasında mekik dokumağa baş 

hakem Gaıtasaray aleyhine pe- Galatasaraylılar tekrar dUzgUn Misafir takrm dUn - bir gün 
naltı ile tecziye etti. Bu suret- bir oyun tutturdular. İkinci devreye yino Galata - cnelo nazaran - biraz daha dur 
le de Hamdi takımının yegAne Devrenin son dakikasında sarayhlnrın UstunlUğU altında gun fakat daha teknik bir oyun 
golUnU atmış oldu. Galatasaray baskısı .daha bariz başlandı. MUteaddlt fırsatlar - çık:ı.rdı. 

t beşte oyuna başlandı. Ha - lamışlardı, Budurl ile Sal~hat -
eın Tarık özerengin, yan ha - tinin kısa paslarla karşıların . 

l ernlerı de Ahmet Ademle, Dok- daki mUdatileri hırpaladıkları 
or l!aut Galipti. bu anlarda Muradın bir ara pa. 

Dört dakika i~lnde mUtekabl. bir şek!l almış olmasına rağ - dan Galatasaraylıların istifade İkinci golde kaleci kabahatli 
edememesi misafir takımın can_ idı. :MUdafller ve muavin hattı 
lanmasınn sebep oldu. 10 ncu iyl ç;alıştı. Bilhassa merkez mu .. 
daldkadan sonra Ankaralıların nvin Semih kusursuzdu. Muha
uzun paslı gllzel akınları sey - cim hattında Vahap müstesna 

AaOllJatasaTay: Osmnn • F nruk, sını yakahyan Buduri Ankara 
~ ilan _ ~lusa, Bedll, Yusu f • kalesinin sol zaviyesini bulan 
~ ecdet, Sn!Ahnttin , Duduri, Mu- falsolu bir şUtle bu maçın iil 
ı~t, Sernfinı'den mürekkep ma- golUntl Galatasaray lehine kn~ 
b~lll kadrosile lştlrAk etmişti, detti. 
gutla nıukabll Ankaralılar· Bir GALATASARAYIN tKlNCl 

ılı il cvvelklno nlsbetle - hucum GOLÜ 
~.attında bir değişiklik yapmış - · Dokuıuncu dakikl\.da olan bu 
e.-.,:.,, 

"">.\,.Ap "9•Ö'<L <>QITIJg n rl;n,n ,& ;SJlY.Jdan Ü dakfkfL f!ôDl'll }; ne 
~skı Beşiktaşlı l\luzafter kona. Budur!, kendi kalesin enxur_ 

. ,ak takım şöyle kurulmuştu: tulan topu santrada. aldı; karşı. 
~ntık - Salih, Em·cr - Abdül, sına çıkan ve kendisini sert fa· 

rJı Ctn.fh , İbmntı - Vnlıap, Fikret, vullarla durdurmağa çalışan ra-
luznrtcr, Pnhri, Hamdi. kip mUdatilerl birer birer atla· 

( 1 Oyuna sarı-lAcivert formalı tarak sıkı bir şUtle takımının 
lııafir takım başladı. Sarı kır- ikinci golUnU de çıkardı. 
1zı1ııar derhal soldan ileri a. - ANKARAGÜCÜNÜN GOLÜ 

~' 1dılar. llk dakika takımlar bi- İkl - eıtır vaziyete dUşen mL 
ı ı:ı !hırını denemekle meşgul.. Da· satirler derhal gayrete geldiler p .........___ _______________________________________ ~ 

Karışık takımlar liki 

Şlşli • s-mey-ffianiye nluhteliti 
"11eykoz-K urtuluş karışığı 

Jll 
0-3 kazandı 

~ Birinci devresi sona eren bu devrede 
ıı Şişli - Süleymaniye başta gelmektedir 

eti ~ l'ledon Terbiyesi kupası için 1 ta uğruyordu. Nihayet devrenin 
lllşıı, Süleymaniye muhtelitf ile sonlarına doğru bir karışıklık . 
q~l'ltoz, Kurtuluş muhtelitlerl tan istifade eden Nubar, takı -

1ıı ııı n. Şeref stadında mim kUme mının ikinci golUnU de yaptı. 
( aı.:ından evvel karşılaştılar. Ve devre 2 _ O Şişli, Süleymanl
ı lı ~dnan Akının hakemliği al - ye muhtelitinin galebesiyle ka-
l rıııa d , ta\ Yapılan bu müsabakaya pan ı. 

ec f:)~ltı.lar şu şekilde çıktılar: İKİNCİ DE VRE : 

~ <\~leynınniye, Şi şli muh teliti: İkinci devreye Beykoz, Kur· 
}{~ hıııı <ınak: • Albcr, R nhl - Marta.- tuluş muhtelltinin seri bir hU-
& ~-11 .._1 1brnbim , Arşa·dr - Hıraç, 

'>ll r cumlle başlandı. Mağlubiyetten 
ıjl ll , Snldur, Dnnfş, Dirnn. 

ey~ kurtulmak gayretiyle çalışan 
~ 'ntı .. 1 ·o

7
., J{urtn ln:;; m uh tcliti: Beykoz Kurtuluş muhtelit! o -

tıır - l>rngo, R nhndir - )fus-
a. ~.- yun Uzerinde hft.kimiyeti almnk-

ııı l\" ' ~eınnl, l\Innol - l\l nryos, 
cttıı1 ta gecikmedi. 
Ol' ran, Tnnnş, Şnlınp, P nlyos. 

f ltıuh una Beykoz, Kurtuluş 
)" hır teııtınin soldan yaptığı seri 
ıı( lar i~Ucunııa başlandı. Dakika _ 
c< l'e erıedikce Şişli Süleymnni-

llıub ' ' 1'ıı:n tollu oyun Uzerinde h~-
lttl{a~lr vaziyete girdi. 7 nci da-

1' !la to a bir korner atışı esnasın
d ı.:e"lr Pu ceza sahası içinde eliyle 
!>~ tt!litı en Beykoz, Kurtuluş muh
ı · İiıra aleyhine penaltı oldu. Ve 

,..e ili{ gr:, sılı:ı hlr şütle takımının 
eti ıı oıunu onra ş Yaptı. Bu sayıdan 

Devre ortalarına doğru bu 
tazyikten kurtulan Şişli, SUlcy
manlye mulıteliti bir korner a_ 
tışında Beykoz, Kurtuluş kale
cisinin hatasından istifade ede· 
rek bir gol daha yaptı. 

V'e mUsabakn bu şekil değiş . 
nıcden 3 - O Şişli SUieymanlye 
muhtelltinin gallblyı>tlyle niha-

• 
Galatasaray mulı.aclmlcri rakip müdafaayı aşmağa çalışıyor 

' • \ı 1 • 1 • 

}.fur<klın neti ccsiz bir akını 

ŞftOd «:a ©>ml fnnaıonırııde 
- 1-12 ıwwwz ,,_,.... ı._s ı::wwwz - -- z-. 

reclilmcğe başlandı. diğerleri vazifelerini ye.ptılar. 
Bu arada l\Iusn, Faruk bil - Vahap Galatasarayda da sağa. 

hassa Adnan Ue Osmanın ye - çık Necdet - birlbirlerlle yarış 
rinde mUdahalelerl olmasaydı edercesine - fena bir oyun oy • 

, sarı kırmızılılar UstUste birkaç nadılar. 
gol yiyeceklerdi. Ankara hU - Sarı kırmızı hücum hattında 
cumlarının ikisinde kaleci Os - Budurl fcvknla.de, Sala.hattın 

man kendini rakip muhaclmle _ }anssız, Sarafim de tutuk oyna
rinin ayağına atarak muhak - dı. Murat N'ecdetten sonra takı. 
kak iki gole mnn'f oldu :e -bu n- mm en kötll oynıyan oyuncu -
rada sakatlandı da... suydu. Müdafaada Musa, Adnan 

GALATASARAYIN SAYIL~IA- Ye bilhassa Osman; takımları a 

1 .,. nın .g~lebesindc mühim birer 
YAN GOLu 

rol oynadılar. Merkez muavin 
2G ncı dakikada Galatasaray- Bc.dliyl, karşısındn. rnkfp yok -

lılar ortadan bir hUcum yap - ken pas tevziatında iyi, sıkışık 
tılar, lrnle önünde sağa geçirt - anlarda çok fena bulduk. 
•n topu Necdet ortaladı, SnHI.- Avantaj kaidelerinde çok dllt 

• attin do Natıkm boş bıraktığı katli olnn hakem Tarık, lUzu .. 
knleye Uçtincil Galatasaray go-
ınnu soktu; fakat hakem Budu· 
ri aleyhine fnvul vererek bu 
golU saymadı. 

Bundan sonraki zaman yine 
Anlrnrnlıların mağ!Qblyettcn 

kurtulmalt için çalışmnlarlyle 

gegtlysc de vaziyeti değiştire -

mundan !azla misafirperverlik 
ctmes::?ydl maçı gUzel idare et
mlcı olacaktı. 

O. ~I. K. 

lzmirdeki maç 

Hiıaı tak ımı 

fzn..ir, 7 (Husust) - Milli kU-4 
me maçlarından tzmirin iki klU
bU Doğanspor _ Ateş karşılaş -
ması bugün yapıldr. MUsabaka. 
ıuUtevazin bir şekilde ve çok he 
ycc:mlı geçti. Neticede bir gol 
atmaya muvaCfak olan Doğan. 
sporlular rakiplerini ı - O mağ
li'ıp ~ttiler. Milli kümeden Vefayı 3 - 2 yendi 

Futbol şilt maçlarının dömi fi- ğe kafi geldi. Nitekim dört da _ ası ise gol yememek için billün e. oyunun bitmesine pek az kala ye. 
nal müsabakası dün Kadıköy sta- kika sonra Hilalin merkez mu - nerjisi ile çabalıyordu. , şil beyazlılar bir gol çıkardılar. 
dmda bu sene birinci kümeye ter. hacimi ikinci ve galibiyet sayı- Nihayet 30 uncu dakikada Hi. 'ı· sa da mağlubiyetten kurtulamı • 
fi etmiş olan genç Hilal takmıile smı da çıkardr. İlk kısım 2-1 HL ıa.m Hakkı takımının üçüncü go- ):arak şi:t müsabakalarmda. ıu .. 
milli kümeden Vefalılar arasında ıaı lehine bitti. lünü de atınca vaziyet belli ol • 1 fıyeye ugradılar. 
yapıldı. İkinci haf tayına iki takrm da mu§tu. Bundan sonra.ki kısım V c. l Galip Hilal taknnmı bu bilyllk: 

Günün sürprizli neticesini ve • çok hızlı başladılar, Vefa daha fahların rnağlfıbiyctten kurtul _ muvaffakıyetinden dolayı tebrllt 
ren ve Nuri Bosutun hakemliği ağır basmakta idi. Hilal müdaf a. mak için çalrşmalarile geçti ve ederiz. 
ile oynanan bu oyuna takmılar · 
şu kadrolarile çıktılar: 

RiUil: Murat - Ko9<J, Muam. 
mer - Cevdet, Zeynel, Be1dr -
Lt1tfi, Bekir, HakJ..,.,, Ril.stcm, Y11. 
su/. 

Vefa: Azat - Kara:bet, LUtfi 
- Süleyman, Hakkı, ŞU.kril -
Necip, Muhteşem, Ga::i, Sulhi, 
Aclnan. 

Oyun karşılıklı hücumlarla baş 
!adı, bu tevazün yirminci daki -
kaya kadar uzadıktan soma Ve -
falılar rakip sahaya girdiler, Bu 
arada Sulhi, Muradın. hatasından 
istifade ederek Vefanın ilk go . 
lünü kaydetti. 

• 5 lftını lş)l suıeymanlye muhte -
dfl· kCJ;. ~ hUcunı1nrı sıklaştı. Dey -
lf 1 ' Urtuı 

' 1lllar
1 

d uş ınuhtelfti bu a -
Urdurnıakta. mUşkUH\. • 

) l'tlendi. Bu kaı ~tlaşm a ile Be. 
den Tublyesi ku9Reı maçları -
nın 11lr devresi nihayetlenmiş 

ve ~işll SüleymnııJye muhtellti 
15 ı:uvanl a birinci, Beykoz, 
Kurtt:Iuş mııht1' 1 1tl 12 purnnln 
ikinci olmuşlar.'.iır,. 

Bu sa),ya Hilalliler beş daki. 
ka. sonra ı~utfinin yaptığı golle 
mukabelC' etiler. Bu beraberlik 
genç Hilfı.llilcri gayrete getirme. 
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• 1 Nevyork sergisi Mardinde Almanya - ıta ya ara- (BO§tarafııincidc) AkrepÖldümıe 
.---Heyecanh Zabıta Romanı ----.• 

tu dokto: Findlay kısa başlangıç Cemiyeti Kuruldu 

S 1 n da as ke r"ı •ıttı' fak nuthu ile Atatüıke ait hatırata- Mardin, ..U (Hususi) _Şehri- KURUKAFALARIN ESRARI 
rını ve Türk inkılabının manası mlzde akreplerle mücadele et

. nı anlatarak Vaşington bilyük eL nıek ~zere bir (Akrep imha ce· 
lngilizceden Çeviren: H. MÜNiR 

.Milano, 7 (A.A.) - Bu sabtıh bulunuyor. Bunun İngıltere ve çimizi hazır bulunanlara takdim . 
B. Ciano ile B. Von Ribbe:ltrop Fransa tarafından sarfedilen gay- etmiştir. mlyetl) kurulmuştur. Cemiyet, ---------• - 25-
arasında hiı-bir görüı:me olmanuş· retler neticesi oldug·una ı:üphe B" "k 1 · · ...... · d · ilk toplantısını yapmış, relallğe Solo Smit ıordu·. :s :s :s uyu e çımız .ıo.unır, erın a_ dd 1 1 1 A 1 Ak 
tır. yoktur. laka ile dinlenen nutkunda ser _ C. mu e umum 8 ., r au - - Kurukafalar nerde? 

B. Von Ribbentrop, sabahleyin Almanya ve İtalya bundan böy· giye büyük ölçilde iştirakimizin yu, k!'ıtlpllğe Meclt özdenert, Leroy, kurukafaları çıkarıdı. Be. 
şehri gezmiştir. Saat 13 te iki na· le bütün münasebetlerine hakim Amrikaya dostluğumuzun ve ba. muhasipliğe Tevfik Bakrrr, vez. raberinde gazete parçalarını da 
zır, Sormani sarayına gitmişler olacak bir askeri ittifak yapmış- rış sevgimizin ifadesi olduğunu nedarhğa Rtfat GUYenl seçmiş • çıkarnuıtı. Kasadan aldığı küçük 
ve orada belediye erkanı tarafın. lardrr. tebarüz ettirmiş ve yarını yüksek tir. uzun ıişeyi de ortaya koydu. 
dan şereflerine verilen bir ziyafet- Bilhassa şurasını kaydetmek la. prensiplere göre hazırlanan kuv- Cemiyet, belediye, husust 1 • Bu üç kristal kurukafa tama. 
te hazır bulunmuşlardır. zımdır ki, bu tebliğde mihver dev- ı vetlerin ilk safında yilrilmek için 1 dare Ye nzalarının verecekleri men birbirinin aynı idi. Ve evvel· 
Akşama doğru nihai bir tebliğ letlerinin ııulhcu niyetleri ehem· icap eden bütün vasıtalnrı haiz aidatla varidat temin ederek, ce Lcroy ile Solo Smit'in bulduk. 

neşredileccktir. mlyetle beyan olunuyor. Hatırlar- olduğumuzu ileri sürmü§tür. para ile akrep alıp imha ede.· ları kristal kurukafalara pek ben. 
Akşam iki nazır otomobille Co- dadır ki bundan birkaç gi}Jı evvel Heeytimiz reisi V:edat Nedim ccktlr. Bundan başka şchrın ziyordu. 

me glü sahillerine hareket ede· Çemberlayn Avam Kamarasında Tör, Türk inkılabının barı5, de _ muhtelif yerlerinde serom bu • Solo Smit dikkatle baktıktan 
ceklerdir. yaptığı beyanatta Ingilterenin bir mokrasi ve tolerans şeklinde var. lundurulacak ve seromu akrep sonra sordu: 

NEŞREDİLEN TEBLtG ademi tecavüz paktı yapmak için dığı yüksek nçtlcclerin her iki sokanlara nşılamnk için her ay - Bundan ne mana çıkarıyor-
Milano, 7 (A.A.) - İtalya ha. Almanya ile müzakereye hazır ol. pavyonumuzda nasıl üade buldu. sıra ile bir doktoru memur e - sun? 

riciye nazırı Kont Ciano ve Al- duğunu birdirmiıti. ğunu anlatmıştır. dcccktir. Leroy düşünüyordu. Sonra, bir-
man hariciye nazırı Fon Ribben· : Birle~ik Amerika devlet adına Halkevi Müzik Kursu denbire aklına bir gey gelmiş gibi 
trop arasınida yapılan mUzakere· M k umumi komiser Flenn tarafın.dan Ortaokul musiki öğretmenı yumruğunu kuvvetle masanın üze 
Jcr neticesinde bugün aşağı.daki a p e söylenen mühim nutkundaki §U tarafından haftanın iki gf\ntin_ rine vurdu. 0 kadar ki, kristal ku. 
resmi tebliğ neşredilmiştir: Y s<Szler Amerikanın cümhuriyet de Hnlkevlnde keman, mando· rukafalar yerinden oynamıştı. 

lki memleket hariciye nazırla- Hırvat heyetini Türkiyesini kendine ne kadar ya. Un solfej ve musiki neşrlyntı Solo Smit hayretle bağırdı: 
nnın 6 ve 7 mayısta Milanoda yap km tuttuğunu ortaya koymakta· de~slcri verilecektir. - Ne oluyorsun yahu? Ne olu· 
tığı konuşmalarda bugünkü umu- • t' ... d dır. Burada temsil edilen milleL M d. d y . B. yorsun? 
mi siyasi vaziyet itinalı bir tetki- 1 Ç f m a a ça g r 1 ler arasında bilhassa Türkiyeye ar ~c:an:nı ır Leroy af dileyerek: 
\ı:a tabi tutulmuş, iki hükumet Zağrep, 7 (A.A.) - Hırvatla. hoş geldin diyoruz. Çünkü bil • - Pardon, dedi. Aklıma bir fi. 
noktai nazanmn tamamiyle birbi· rm lideri Maçek yamı için Hır- hassa Türkiyenin sergisindedir Mardlnin gençlerinden Cc\'at kir geldi de ... Heyecandan ne ya· 
rinin aynı olduğu bir kere daha vat milli temsil heyetini içtimaa ki Nevyork sergisinin prensipi 0 • öztUrk tarafından şehrimizde pacağ·mı şaşırdım. Fakat buraya 
müşahede olunmuş ve iki devlet davet etmi§tir. lan yarın dünyası fikrinin elle tu. yeni bir eczane açılmışltr. E:· bak. 
münuebeUerinin siyasi ve askeri Bu heyet, geçen kanunuevvel tulur timsalini görmüş oluyo • kiden bir eczane buluna~ şe - Leroy, ince, uzun §i§enin üze. 
bir pakt ile kati olarak tespitine seçimlerinde kendi intihap mm- ruz. Avrupanın olg~nlaşmas~ ~ rlmlzcle, yeni bir eczane~ın .da· ------------
karar verilmiştir. Bu suretle 1ta1- takalarmda ekseriyet kazanan dan asırlarca evvel sız medenıye. ha açılması halkı scvinclırmış -
ya ve Almanya Avrupa sulbünü 100 kadar Hırvattan milrekkep _ tinizin olgunluk çağına gelmiş tir. Askeri liselerde 
teminine müessir bir tarzda yar- tir. Bunlardan ancak 47 sinin me. bulunuyorsunuz. Bugün de her Mardinlilerin Bir Dileği 
clım etmek emelinde!:iir. busluğu kabul edilmiştir. sahadaki terakkini1.le bizi hay • ~elırlmizde gUndUzlcyln elek. ( Ba~ tarafı 6 ncıda) 

Milano, 7 (A.A.) - Almanya retlere dil§Ürmektesiniz. tri~ ynkılmadığından halk An- BO~tBA ATMA: 
ve italya hariciye nazırları bu ak· Fransaya gelen lngiliz So~ 0~ beş yıl iç.inde ilham~~r kara radyo istasyonunun l}ğle 1 

- Denizden Halit. 
şam her ikisi <le aynı vagonla Ro- b. 1 . AtatUrkUn ve bugiln İsmet tno • nc~rlyatmdan hiç istifade et • 2 - Maltepeden Haydar. 
maya hareket etmişlerdir. za 1t eri nUnUn önderliği altında Ameri • m:.mektedlr. Halk öğle zaman- YÜKSEK ATLA.\1A: 
GENEL KURMAYLAR 1ŞBtR. Lebourg?t, 7 (A.A.) - Ge?e - kan halkının aziz pren.siplcri o _ ları bu neşriyattan istifade et· 1 - Kuleliden Nadi, 

LlGt YAPACAKLAR ral Bykes ıle Alexander ve dığer lan sulh, terakki ve demokrasi k 1 1 U dUzlerl iki snat 2 - Kuleliden !Kemal. 
b. k 1 ·ı· ba 1 h . 1 'l ' b' '11 me C a g n ÜÇ ADIM: 

Roma, 7 (A.A.) - İtalya ve Al 1: ço n,gı ız su Yarını a - prensıp erı ~ yepyenı ır mı et cereyan verllmestni belediye -
manya hariciye nazırları arasında mıl bir askeri tayyare Hendon_ yarattınız. <len iı;Uyorlar. 1 - Denizden Halit, 

Yapılan konuşmalar neticesinde dan saat 17 de Parise gelmiştir. Biz Amerikalılar sosyal terak _ ------------- 2 - Kuleliden Galip. 
---·--------- kinin silratine alı~mıaızdır. Fa . Ad J d SffiIKLA YÜKSEK ATLAi\\A 

necrcdilen tebliğ, yalnız siyasi ma H 'ti . h f alna an arma 1 M l . :r 1 e rl n m U a 1 z kat on beş yıl içi.ıdc TJrl.iye c:.ım - a tepeden Nacı, 
hafilde d-.ğil, bUtUn İtalyan efki- huriyetinin bu sahadaki sürati bi. 2 - Kuleliden Nüket. 
rıumurniyesincc de büyük bir kıtaah zl hayret ve takdirler tc:inde bt· Kumandanı 4 x 100 BA;YRAK: 
memnuniyetle kargılanmıgtır. rakmıştır. mumr heyetinizin bU 1 - Deniz Harp okulu ve lise· 

Siyasi mahafilin kanatinc göre, Meçhul bir semte - tlin mekanizmasını ön beş yıl i. Bir Kaza Neticesinde 
iki memleket arasında siyasi ve çinde değiştirerek bugün dem ok. Vefat Etti 

" si tai<mu, 
2 - Kuleli lisesi takımı 
4 x 400 BAYRAK: askert bir paktın imzası fevkalade gönderildi rntik devletler kardeşliğine ~:r • 

bir ha!dise olmayıp iki milletin Bcrlin, (Husust) - Prnğ şch· miş bulunuyorsunuz. Eilh ı.:~a Adana, 6 {Hususi) - Adana 1 - Deniz Harp okulu ve li. 
mukadderat birliğinin tabii bir rlne ilk giren ve Hltlerln mu - kadın.lığın umumi hayata g·rme. jandarma komutanı bir kaza 
neticesidir. Milanoda verilen ka- hafız alayına. mensup kıtalar sini temin etmekle, h:ırf in'ala- neticesinde vefat etti. Jnndar -
rarlann bütün teferruatını tesbit tam techlzatlr bir halde dUn bı gibi hnreketierle Türkiye. dün. ma komutanı Ali Aıza Ayman 
için etraflı müzakereler yapılacak. Berlfnden hareket ederek meç. ya milltleri arasında. büyük te • refakatinde bölük komutam 
tır. Jıul lıfr semte gJtmlşlerdlr. rakki ndımlnrmı ntmış bulun . Bezml Altıntop olduğu halde 

Yine siyasi mahafilde ~urası Drezden'dekl motörlU kıtalar maktadır. en-elkl akşam Misis köyUne git. 
kaydediliyor ki, demokratik mem· da şimale doğru sevkedllmlş _ Her s:ıhada yeni iktumdi ,·ar. ' mek Uzerc çift atlı lılr ura baya 
leketlerin pazarlık usuller şimdi lerdlr. Bu kıtaıarla birlikte nas . !ıklar yarattınız. Bugün Ame:L binmiştir. Aı·aba O.rızalı bir yol
aktedilen anlaşmalar üzerinde hiç ,·onal sosyalist mllisler de var· ka müstehliki için TUrk tütünü, dan giderken beygirler blrden-
bir tesir yapamaz. ·Bu anlaşmalar • inciri, halısı, tiftiği, en yüksek bire UrkmUş ve koşmıya lınşla· 
l 1 Al 1 k ay dır, • l' • A ta yan ve man gene urm - ka ıtenın alametidir. Buna mu - mışlardır. vaziyeti çok tehlike· 
ları arasında sikı bir iş birliği kur- ı ' I t ı kabil Amerikanın mühim müşte. 11 gören kumandanlar, bir ta _ 

makta;dır. 1 n g 1 e ren 1 n rilerinden biri bulunuyorsunuz. rafı ı.ehlr olan yolun diğer ta-
Berlin, 7 (A.A.) - ''Deutscher Bu terakkinize verdiğimiz ehem. rafma atııımışlnrdır. Burası 

sesi takımı, 
2 - Kuleli lisesi takımı. 

Boka 
llo1:.s: Takımca: Kıılcli birinci, 

Burs<ı iJ:i>ıci. 

51 K!LO: 
1 - Kuleliden Nihat Erkaslan, 
2 - Bursadan Ahmet Çevik. 
53 KİLO: 
1 - Bursadan Burhan, 
:? - Kuleliden İhsan Duygulu. 
5i l{İLO: 
1 - Kuleliden Şefik Tetik, 
2 - Bursadan Kennn Yargnn. 
61 'K1LO: Dienst,, gazetesi İtalya ile Alman. c e v a b 

1 
°'.i~et ?olayısi!C:~ir. ki hükum~ti. taşlık olduğundnn All Rıza Ay-

ya arasında siyasi ve askeri bir nızın bıze vez:ugı bına ve sergıler ınanm lınşı tehlikeli surette ı - Kuleliden Şaban Dağde. 
paktın imzasını mevzuu bahsede- den dolayı mınnettarlık duyuyo. varılmış, llezml Altıntop da a - viren, 
rek .diyor ki: s ti · L d ruz • 2 - Eursadan Nadir Olknç. 

Bu paktın tarihi bir ehemmiye· ovye erın on ra Titrk devlet binasında Tilrki ·e ynklnrmdnn ynrıılanmışlır. Y~- G6 KİLO: 
1 M 1. • A ·ı A y ralılar biraz sonra Adana;> n 

ti olacaktır. Bu, Hm er e usso ı· 1 • • · ı d • nın sya ı e vrupa arasındaki 1 - Kuleliden Re:;.at, 
ni siyasetlerini idame ettirecektir. e çısıne varı 1 bağlayıcı rolüniln timsalini gös- getirilmişlc rse ele tıunlardn:1 

2 - Denizden Eftal. 

Aynı zamanda Alman ve İtalyan teriyorsunuz Serg' · · "k Ali I!ıza Ayman \'efat etınişth · 72 KİLO: 
Londra 7 (A.A.) - Taarruz- . . · mızın mu em- _ . 

milletlerinin duygularına ve azim. 1 k '...._. k t t k' melıyetınden dolayı serf!i heyeti Degerll hır kumandan olan 1 - Kule!iden l\fuzaffer Trn. 
ara ar§ı uır mu aveme eş ı - . . . . . " • 

lerine de tamamiyle uygundur. !Atı d t' .1 . d . l reısını tebrık cdcr"im. Bıı .,erai Ali Hıza ,\vmnn nskerı ınera • maz, 
Dig·er taraftan bu pakt, Alman g'ılte\r~e~ eSoge ıntmtekslı~f' aır kn. nin Amerika halkını bliyilk de - simle lrnld;rılarak ebedt istim. 2 - Maltepeden Haydar. 

enın vye e ı ıne mu ·a . . . · I 
ve ltalyan hüklımetlerinin müşte· bil ceva.b d" k M k mokrat mıllenınızle daha büyük t,at grıhma lıırnkılmıştıı·. nez mi 79 - K LO: 

ı un a şam • os ova - b' n.l 1 . d . 1 ı· 1 rek arıularının ve iki millet ara- daki İngiltere bUyilk elçisine gön ı~ a aş~a. çın e kayna5t!ra • Altrutopun yaralnrı haflttır. - \.U eliden Hayri Anğtin, 
sındaki tesanütten kasten şüphe derilmlştir. cagma emınım. Bununla millet . 2 - Bursadan Ahmet. 

etmek istiyen ecnebi matbuatının Bu haberi teyit eden resmi ma. ıe_rarası sulh ve anlaşmaya bUyük Yeni nesrivat : Güres 
uydurma neşriyatını da kati ola· lıafil İngiliz bUyük 1 . . . M hızrnette bulunuyorsunuz. Birle. Gifreş: Tak"1moa:~Birin.ci Kule. e çısının o. . . d . 
rak tekzip etmektedir. lotof;.la en kısa bir mUddet içinde Tüşı~ k~me~ıka e~·le~lerı namına Pazar Postası li i~ici Deni:: harp ok~uıu -ve li. 

ltalya ve Almanya Milano:la bu görüşeceğini bildirmekted' r ıyeyı en samımı surette se _ . sc,,ı. 
1 F 'h ır. laA mlarım. Pu:rnr Po~tosı'nın ikinci s:ıyı:\ı çık· 56 KİLO·. paktla ngiltere ve ransanın mı • lzmirdeki Grekoromen . nıışııı" Bu snyıılıı Necip Fazıl Kısa· 

\•er memleketlerine karşı olan te· • • "l"kl . I Bundan sonra sergı namına re. kürek, ~l:ıhınut Yesnri, thrnlıim Hnk· 
caviizi çember siyasetin~ kati bir . Bırıncı 1 erı 

1 
is Whalcrı. nutuk söyleyerek Türk 1 kı Konyalı, Scıiot :\nııııi ~kpı~:ır, 

darbe indirmişler.dir. fzm~~· 1 <~;A·_). - ~rek~. - R~- 1 muvaffakıyetini tebariiz ettirmiş )!ünir Siilcynınn <;ıırınn, Fntın l·.uııt 
Polonya hariciye nazırı Bek'in ~en g~reı bırı~cılı~~erı ?u~~- gu· ı ve sergi gayelerinin tnhakkukun. j :\'ıırlıkny:ı. Kurl. ~kyrl, <~~ııt Oı ~n~ 

nutku çember siyasetinin hakiki zıde bır davetlı kutlesı onünde da Tilrkiyenin büyük hisee ve rol Srııli Yu"ıt ve J,ııınroıı Oı hııııın )O 

hedeflerin: dair Almanya ve !tal· Doğanspor klübürı.de yapılmıştır. aldığını anlatmrntır zıl:ırı rnrdır. Fly:ıtı i ,!i kuruştur. 

1 - Kuleliden Fehmi Sualp, 
2 - Bursadan Halit Atar, 
61 KtLO: 
1 - Denizden Sungur Anönlü, 
2 - Maltepeden Ahmet Sam. 

yeli. 
66 KiLO: yanın kanaatlerini değiştirmemiş· Neticeler şunlardır: • Misafirlerimiz d~vlet pavyo _ mi1?ler ikram edilen sigalarımı -

tir. Milanoda. siyasi, iktısadi ve 56 kiloda tlçoktan Talat. numuzda Tilrk inkıliı.b·nın ~eın . zı beğcnmislerdir. 1 - Kuleliden Kemal Çetin, 
askeri çember teşebbüslerine kar. 61 kil~da Alsancaktan Şef~k hollerle ve fotomontajlarla ifadı>I Bundan b:ı.cıl a misafirlerimizin 2 - Denizden Tank Şahingi • 
g1 koymak yolunda en kati adım 66 kiloda Af sancaktan Fendun 1 tarzını hayranlıkla karşılamış . hepsine burada h::ı.zırlanan. al • ray. 
atılmıştır. İtalyan • Alman paktı 72 kiloda Doğanspordan Tah. lnrdır . 1 büm ve proşürlerden kolleksıyon. 11 7'.:? H:1LO: 
harp lrnndakç !arının tehlikeli te- sin. 1 Diğer pa\-yonumuzun mimari • lar hatıra olarak verilmiştir. ~u 1 - Kuleliden İhsan Torun, 
şebbilslerine karşı aşılmaz bir ka· 79 kiloda Doğanspordan Hasan si, tertibatı mUze eşyamız çok be. I gibi meracıimler az bir zaman sur 2 - Denizden Ercüment Eren. 
lcdir. 87 kiloda Yamanlardan Musa, ğenilmistir. 1 düğü halde bu toplantı samimi 79 KİLO: 

Lon:Sra, 7 (A.A.) - ''Pre11 rakiplerini yenerek ıik1etlerinin 1 Amerikanın resmi havatını, fi. bir hava içinde saatlerce devam 
A11oetat\on" Mt1anoda nevedilen 1ampiyonları olmuıtardır. kir ve iktır:at vrrh;;.ını temsil e. etmi;;tir. 
tebliğ hakln~da şöyle yazıyor: 1 Ağır siklette Doğanıpordiln den bine yakın ı;ahsiyet pavyonu.J Bu merasimde burava yel~iş 

ı - Kuleliden Hasan Coekun, 
2 - Maltepeden Necdet Pur • 

keş. 

87 KİLO: Roma _ Sertin mihveri siya. Mehmet rakipılı olarak blrlncl l- muzda Ti.irk yemek ve içkilerin • bulunan 40 kişilik Türk turıstı 
seti şimdi yeniden teyit edilmiş 1 ıan edilmiştir. 1 den mürekkep öğle yemeği ye - grupu da hazır bulunmuştur. 1 - Kuleliden Osnıan Eskin, 

rinden kapağını kaldırdı. Bu ka
pak lbtikt~n.di. Ve biraz da yu. 
karıya doğru §i§kin görünüyordu. 

Kapak kalkınca içinde bir dam
la tübli çıktı. Mürekkep doldur. 
mağa mahsus tüblere benzeyen 
bir uzun cam boru. 

Şiıenin içinde renksiz bir mayi 
görünüyordu. Ve bu tübün ucun· 
daki lastik kapak bir nevi pompa 
vazifesini görmekteydi. 

Leroy bu kapağın üzcrinı:icki 

§işliğine bastı ve tübü ' şişedeki 
mayie ııoktu. içeriye bir parça 
mayi aldı. Baktı. Sonra tekrar şi· 
şeye boşalttı. 

Leroy'un gözleri neşeden pırıl 

pırıl yanıyordu. Konu~mas na de
vam etti: 

- Şimdi. dedi. Dinleyin. ı~ma 
iyi dinleyin .. Ben, öteki l:ristı:l 

kurukafaları muayene ettiğim za
man, yekpare kristallerden il:aret 
olmadıklarını görmüştüm. Hayır 

arka-:iaşlar. Yekpare değillerdi. 

Onların içerileri boştu. Ve her bi
rının içerısıne, kurukafanın göt 
çukurlarının ardından ufacık bir 
delik açılmı§tı. Bu deliklerin ve 
bu boşluğun elbette ki, bir manası 
olacaktr. Şimdi gelin sizinle bir 
tecrübeye girişelim. Bakalım ne· 
tice ne vereck. Şu elimdeki §i§e• 
nin içindeki mayiden bir miktar 
bu kurukafantn içerisine akıtalım. 
Ne çıkar dersiniz 1? 

Solo Smit kısaca: 
- Hiç bir §ey çıkacağa benze

miyor! dedi. 

Fakat Leroy azminden geri 
dönmedi. Kristal kurukafalardan 
birini masanın üzerinden aldı. Şi
şenin ucundaki tübe birkaç dam· 
la renksiz mayiden çekti. Sonra 
bu mayii, kurukaEanın deliğ"inidefl 

i_çeriye şırınga etti. 

Tekrar masanın üzerine koydıJ· 

Uç adam şimdi battan başa dik· 
kat kesilmişler, seyrediyorlardı· 
O kadar sükunet içindeydiler ki, 
kocaman garajın içinde yere bir 
iğne <lüşse, sesi işitilirdi, dcncbi· 
lir. 

Bu esnada birdenbire 
un sesi duyuldu: 

- Bakın, bakın 1 

Cel:son· 

:Fakat ötekiler z:ıten l:>a.k·yor• 
lardı. Üç çift göz, masanın üze• 
rinde içerisine meçhul bir mayi 
dökülmüş kurukafanın almakta 
olduğu şekli seyretmekle meşgul· " 
diller. 

Ve filhakika, kurukafa gayet 
şayanı di1:kat bir manzara almak· 
taydr. 

Evvela l:urukafanın baş tarafı 
koyukşmağa, sonra diğer k1$ııt1· 

ları, yeni bir hüviyet almağa baş· 
!adı. 

Kristal kurukafanın içinde bir 
yüz tecessüm ediyordu. 

Du sefer Solo Smit, heyecanla 
haykırdı: 

- Bir yilz görüyorum. lnsaıı 

yüzü görüyorum. 
Fakat aynı insan yüzUnü öteki· 

ter de görüyorlardı. 
Leroy, Cekson'a dönerek: 
- Cekson, dedi. Buralarda bit 

pertavsız bulabilir misin? 
Tesaidüfe bakınız, ki Cekson·ı.ırı 

yazıhanesinde eski ve çatlak bir 
pertavsız bulunuyordu. 

(Devamı var) 

2 - Maltepeden Abdurrahmarı 
Sert baş. 

Hentbol 
Birincisi Kuleli lisesi takımı, 
İkincisi Bursa llsesl takımı. 

Basketbol 
Birincisi Kuleli lisesi takımı. 
İkincisi Deniz Harp okulu .. •4 

lisesi takımı. 

Voleybol 
Birincisi Kuleli lisesi takımı. 
İkincisi Maltene lfıs~si takın"·· 

Futbol 
Birincisi Maltepe lisesi takım1• 
İkincisi Kuleli lisesi takıını. 



Eski Türklerde A nne maısaooarondlan: 

Y enlçerilik 
Okul şiirleri: 

AVC 1 -Güvercinle;-
orta

? 
Nasıl kuruldu, nasıl 

dan kaldırıldı • 

Sırtında tüfek 
Ardında köpek .. , 
Elinde doğan, 
Kuşları koğan 
Bu avcu dayı 
Çekmeden yayı 
Uçunuz kuşlar, 
Uçunuz kuşlar .. 4 

Gelince kışlar 
Bembeyaz oldu 
Bakın ovalar: 
Avcuyle dolu 
Tavşan kovalar. 
Kaçm tavşanlar., 
Koşuyor köpek, 
Kaçıyor tavşan 

Atıyor tüf ek 
Patlayor dan, d~ 
Vuramadın yal 
Vuramadın oh, 
Çantası bombo§ 
Dere tepe koş, 

G :.ıvercin anne ile gUvercln 
bab~ yUksek bir direk tlzerlne 
yerleştirilmiş evlerinde iki yav 
rulariyle yaşıyorlardı. Her sa
bah erlerinden 1;1karlar, gUne
şln ziya!'!ı altında ucarlnr, iste. 
dikleri yerlere gider, gezerler, 
!alrnt akşam olunca muhakkak 
gUvcrclnllğe dönerlerdi. 

Dir akşam yine gUvercinllk. 
te topl:ınmışlar, ' ' kuku, kuku., 
diyerek tatlı, tatlı konuşuyor
lardı. Gü,·ercin anne hepsinin 
bir arad:ı konuşmasını sevml. 

A vcılrk çok hoş, 
·1 Avcılık pek hoş 

tııı~'ınan oğullarının ilk zamanla-ı len bir yevmiye ahrlardr. · 
ıic .a. kuUanılan askerler "Yaya,, istanbulda iki Yeniçeri kışlası 
~Qllil:n ücretli kimselerdi. Harp vardı. Biri Şehzadebaşında ''Eski 
ıı:gı va'kıt da bunlar, bir araya odalar,, denilen kışla, ikincisi ide 

İıı llırlar ve yapacakları hizme. Aksaray civarındaki Etmeydanın
'ro;ı değerine göre bir ücret alır- daki ' 'Yeni odalar,, kışlaları idi. 

• liı. isyan çıkardıkları vakıt burada 
• a.rp bittikten sonra, memleket toplanırlar ve Sultanahmede gelir 
1

1
11dcki işlerinin baılarına d()- leri:ii. 

~ erdi. Daimi asker )'Oktu. tık Zaman geçtikçe tarihlerde oku. 
amJı asker Osmanlı ımpara or. augumuz gınt-bu-asıtcr1crtıı ~·71 

:ıı dan Orhan ve Murat zama- ma ıekli bozuldu. Eski disiplin 
b da. kuruldu. Bu kurulmaya kalmadı. Harplerde iyi başarılar 

t"'§irme,, usulü asker deniyor. gösteremiyorlardı. Nihayet ikinci 
~ /\sıı adı "Yeniçerilik,, tir. Mahmut zamanında Yeniçeri kış. 

,. crıiçeriliğc alınacak olan hıris lası topa tutuldu ve uzun bir ta-
ıaıı " socuklarrnı turnacı başı ide. rihe malik olan Yeniçeri askerliği 

HAYRI GÜLTEKi N 

Temizlik 
Bakın ne şık, ne temiz 
Üstüm, başım, ellerim. 
Pislikten yoktur bir eser 
Temizliği severim. 

* * * 
Sokaklarda dolaşmam, 
Basmam çamur, pis yere 
Evde kalır her akşam, 

Çalışırım derslere 

* • * 
Pis olan nasta olur, 

Hoşlanmaz kimse ondan 
Her kapıdan kovulur. 
Temizlik ister vatan, 

yordu, "çocuklar dedi, heptnl- ne<~ yordum. Bir de göğe bak
zln anlatılacak bir hlkttyenlz tım kl, güneş glllUmslyerek par 

•f. vardır. GUndUz bu kndnr şeyler ltyor, ktiçi.ik beyaz bulutlar da 
' •1 gördtlnliz. Haydi sıra. ile biri- tlJ'kI göklerin gUvercinlerl gibi 

mlz söyliyelim, diğerleri dinle. uct:!illP duruyorlardı. O nrnlık 
, sin,, bunu hepsi beycndllcr ve aynğımın altında ıgi.irdtlğUm 

gUvercin baba sözo başladı: ŞE.ylerden en gUzeli hangisi dl. 

'"Den, bugUn ormanda, ağaç ye clUşUnUyordum. Dlrdcnblre 
tar araFında pırıl pırıl yanan gözUmo bizim beyaz yuvamız 

kUçUk ırmağa kadar uçtum. Ye lll;,;tl. Hemen buraya uçmaya 
• il o tl&r iki tarafuıda d a o ka.. bn~lodım. irn ynön. yuvamız. 
'<ınr gUzel bUyUmUşler k i •• Irmıı dnn gUzeı bir yer yok glbJ gclL 

ğın suyu gUzel ve serin .. Ayak yor.,, 
larımı içine soktum, keşke he- En sonra. aıınelerl söze baş.. 
plniz orada olsaydınız diye dU. !adı: 

V. C. "AŞKIN şUndUm . ., 

tn ve bu işle meıgul olan bir ortadan kaldırıldı. 
• L Ur toplardı. ~~~~~~~~~~~~~~~~~,;..._--~~~~~~~ 

{cıı· y • b•t • 
GUvercin anne: "Ben o ırma

ğı tanıyorum. BUtUn gUn akar, 
galiba ilerideki bUyUk dereye 
yetişip sularını vermek için a
cele ediyor . ., 

"Ben, hiçbir gUn evden.,.cok 
uzaklara gitmiyorum. Çocukl~ 
rım diyordu, evde çok işim var, 
bugUn şu gördtlğUnUz kUmese 
kadar ıgittlm. Ta,·uklnr konuşu 
yorlıırclr. Bana sabahlar hayrr 
olsun diye öyle tatlı seH\m ver. 

~ ıçcri olacak olan çocuk- enı 1 mecemız 
ı.:1rı1.' - 8 yaşında, gUrbüz olma. 

• •c :zıındı. Bu seçilen dev~irme-
• Acemi oğlan,, derlerdi. Bu hesap oyunlarına diler ki..,, 

,ı1 ·-

,.. /Ç ·-· !fi' ' ~ lıltJar Anadoludaki Türklerin Bizim Afacan 
~ Lltına verilir, güzel Türkçe pek meraklıdır. /Ç 

Du aralık yavru gUyerclnler_ 
den blri hlkAyeslnl anlatmağa. 
başladı. YaYrunun sesi o kadar 
gUzeldl ki adını "Tatlı ses,, koy 
muı;tu. 

Horoz baba ' 'Nasılsm, iyimi. 
-sin . gUvercin nnne dedi. O nra. 
lık gelen kUçUk kız elindeki se-Utıı· G .. k d' 't rli~ııccye kadar burada tarla ı~ eçde~ gbu'n en ı l I 

~ .. er işlerde çalıştırılırdı. ,..en ıne ır oyun 
t ti., ':kaç yıl sonra talim yapmaya icat etmiş, &ize 

Cthj' •• t k .. 
ı ı olanlar ayrılır, Gelibolu- iOS erme uzerc 

'4 gö11ı:ıerilirdi. Çocul:lar bura. bize gönderdi. Ku 11 
t,dcnizcilik öğrenirlerdi. tulara öyle rakam 

• <i tanbulun alınışına kadar bir lar koymuş ki, 
• ı,~t:crni oğlan okulu vardı. hepsi de sa~dan, / ~ 

~~~ a.nbul alındıktan sonra bu o- soldan ve yukar
(lbt t arttırıldı. (Galatasaray) ve 'dan aşağıya top-
'rı ahiınpaşa) acemi oğlan okul. !andığı vakıtta 16 / ô 
ııı11 "'c Sarayda ıda "Enderun o- çıkıyor. Acaba 
tııc''. açıldı. Tahsil müddeti 14 siz bu rakamları 
~t idi, Burasının istikbali par- bu kutulara yer. 
tt '· .': ctişcnler saraylarda hiz- leştircbilir misi

. '---

' 
l 
• I • 

...J -

' 

ll'ts~Orürlerdi. Onlara saray ter. niz? 
\> 1 .de öğretilirdi. Doğru halleden okuyuculara 

it 

- . 
' \... 

16 

16 

16 

16 

kuyucularımıza bildireceğiz. Mek 
tuplar ''Vakıt llkokul sayfası mu
harrirliğine,, gönderilmelidir. 

"Den bugUn, bUtUn kuşlarla. 

konu~tı.m, diyordu. Saka. kuşu, 
serçe, kırlangıç, hepsi en gUzel 
şarkılarını söylediler. nen de 
onlara kukuladım. Kırlangıç 

bir gllneş şarkısı söyledi, serço 
harmanları anlattı. Saka kuşu 
en ı;Uzel sesiyle bir yuva şarkı. 
sr söyledi. 

Tatlı sesin kUçUk kardeşi de 
sö:!e lrnrışmrşlı. "Onları ben de 
dinledim kardeşim, diyordu, bu 
gUn şu görllncn minarenin en 
yl\l\f el{ yerinde oturuyordum. 
Orası o kadar ytlksek ki bUtUn 
dtınya ayağımın altında gibi l. 
rli. O aralık kendimden daha 
ylll;.sckte duran kimse yok zan-

pettcn bize birçok mrnır serpti. 
Hep bernber yedik: Den kendi 
payımı yUerlten hep sizi dUşlln

düm. Keşke ~·nvrumlnrım da 
burada olsnydı da l>ernber ye. 
scydilc declim.,, 

Artıl~ vakit geç olmuştu. 

IIe:pstnin uyku zamnnlarr idi. 
Anneleri hepsine "geceniz ha. 
yır olsun., dedi. GUverclnlfk 
scsı:iz uykuya daldı. 

nu anılık kışladaki kuman. 
dan bir harp planı yapıyordu. 
Kumandan ertesi gUn hareket 
ederek. İşlerine başlayacak, as 
kcrlerlne yol gösterecekti. Ku-
nıandnnm küçUk kızı Jale, ha. 

basından ayrılacağı lcin k<'dcr. 
leıımlş dUştinUyordu, babnsı da 
l;:ızmı cok seviyordu, onun ke. 
derlenmemesi için ne yapmak 
ldzım geldiğini dtlşUnUyor, onu 
etıendirecek, seYlndirccek bir 
çhre arıyordu. Birdenbire aklı
n:ı. geldi. Beyaz gUvercinlcro 
nrnktup taşımağı üğretnıişll .• 
Onların en iyi posta memurla. 
rmdan daha sUratll giclcrlNdl. 
"Tatlı ses,, in kardeşi o kadar 
sUratle uçardı ki, çok hızlı rgl. 
den trenlere Yerilen ismi ona. 
koymuşlardı. (Tathscs) in lrnr 
deşl (Ekspres) her zaman ku. 
II\andan kızına melctup taşıya.
enir, Jnle de sevinecekti. 

Kumandan nöbetçi askerle .. 
rlnden birini çağırdı, sabnhle. 
yln gUvercln yavrularının da 
bir sepet içinde arabasına lton. 
mnsım tenbih etti. 

Ertesi sabnh erkenden bir el 
''Tatlıses" ııe "Ekspres,, 1 tut
muştu. Znvnllrlnr ne olduğunu 
bilmedikleri için öyle korkmuş 
Iardı ki, gllzcl sesleriye sabah.. 

arı söyledikleri "Kuku, kuku,, 
lu şarkıları bile söyliycmedl 
!er, bir dakika sonra korkudan 
birbirine sokulmuş, sepetin 1 
cinde gidiyorlardı. 

_ ICumandnnın yanına geldik. 
lcrl zaman da cok korkmuşlar. 
d•; fnknt onun tUylerinl okşn.. 
masmdan, onlara şefkatli l{eli
mcler söylemesinden yUreklerl 
no su serpildi. Artık kendiler!. 
n"l tcnn bir şoy yapılmıyncatı. 

na inanmışlardı. 

Kumandan istediği yere ge. 
lir gelmez sepeti nçtı. Kızına 

yazdığı iki kUcUk mektubu gU
zel kırmızı kurdelelerle gUver. 
cinlerin kanatlarına bnğlndı, 

\"e elinin tlstUnden havaya bı. 
rnkıverdl. "Ucun, minimini gU. 
verclnlerim, uc:un, benim evi
me kızıma sclflml:J,rımı göt 
rUnUz.,, 

Diyordu. 

"'l'ntlıscs,, He "Ekspı es,, he
men kanatlarını açtılar. "Pırr,, 
diye lrnvaya. yUkseldil,p.r. Evle. 
rlne dönmeği onlar da cok le. 
Uyo~ardL o 

(Anne mnsnilnrındnn) 
ıı ..;ı1 1~erilcrin en büyük başbu- armağan vereceğiz . llk bilmecele

r ~Ağası idi. Ulufe deni- rin neticelerini gelecek sayıda o. 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~-~------

. 
' 

,, 

,, V akıt,, ın objektifi karşısında okullar 

Yulcar'daki resim'de görillfiünüz 
~OCuklar, 1ıtanbul :H ~ okul, 

b'e~inci smıf öğrencileridir. Yılso. 

nu münucbetiylc yak,mda okuUa-

nnr bitir~celC otan ou yavrular, 
öğretmenlerine bir sar. ziyafeti ..._ MI.... • • 



u ili ıliği cazip bir 
n eslek haline koyalım 

Yazan: ,hsan Aıtay 
Maarif meselelerimiz üzerindı! düşünen bazı fikir ad<rnlarımrz 

§Öyle bir mütnlcada bul:.ınuyorlnr: 
- '' Orta mekteplerden isclcrc.; ıüsdcr.deıı ünivcrsitzy.e bir. 

birlerindn farklı sev.iyede talebe gdmektedir. nu haJ, liseler ve ün:. 
versitede tedris:ıtın ı>eviyesini düşilnnckte :'ir. Kuvvetli elemanlar 

yeti~tirelıilınclc için orla mekteplere imtihanla talebe le :d etmc!c; 
üniversitenin muallim yeti~tiren fnkültclerinde ire- ihza:oj ınuf 
ihd:ıs eylemek ı·zımdır.,, 

Orta mekteplerden liselere; liselerden de ünivcniteye farklı 
gev.iyede talebe geldiği muhakkaktır; fakat, bunun önme eçmdi 
için ileri sürülen tavsiye ifer:nde değ-ildir; neden?. 

Bir defa bizde okur yanrlann adedi, diğer llmçok memk.'<et. 
lcre nazarnn, parmakla sayılab.ilecck kadar azdır. iTwili e§vİk et· 
mek; imkfuılannı arttırmak mecburiyetindeyiz. Halkçı bir devle . 
tin ~ili baılı vazifelcrin~n biri budur. 

Universitenin muallim yeti~tiren fakültcl rine birer ihzari sı. 

nıf iJaveşİne gelince: Bu da muhtelif .ebeplerden dol yı tatbiki 
mahzurlu, zararlı bir §Cydir; neden? .• 

A - Onivcrsite talebesinin kısnn Bzanımın masraf'lamu dıcvlct 
ödemektedir. ihzari sınıf, bütçe için yeni bir yüktıür. 

B - Memleketin muallime ihtiyacı o kaClu failaclır ki, yetiı-
mclde ofan muailim kadrosu bu ihtiyacı daha .uzun 1ar için 

rıılıı)--abilcceğc benzemiyor. 

~: 
C - Yetişmekte olan muallimlerin ekserisi kadın olduğundan, 

bunlvm lbir kısmı üniversite tahsilini bitirdikten ııonra muallimlik 

ynpmaktadır. 

B ve C maddelerdeki vaziyeti daha kabarık bir şekilde 'u ista.. 
tiatikte görmek mümkündür. 

Oniversitenin teıkilinden 938 ders yılı aomma kndnr f"e:n ve 
Edebiyat lokültelennden muallim ol~ m:!ZUn olanbr: 

Fen Fakültesi: 
933 - 934 de 
934 - 935 n 

935 - 936 ,, 
936 - 937 n 

937 - 938 " 

YEK ON: 

Edebiyat Fakültesi: 

933 - 934 de 
934 - 935 n 

935 - 936 " 
936 - 937 ,, 
937 - 938 ,, 

YE KON: 

5 E~ek 

22 
111 

7 
ms 

60 

11 
14 
13 
19 

23 

80 

" 
" ,, 
,, 

o 

" 
n 
,, 
" 
" 

" 

12 
3 

10 
22 

56 

9 
43 
38 
24 
24 

138 
Her iki fakülte birden, yekWı: 140 erkek; 194 kn. 

,, 

n 

" 
1' 

" ,, 
" ,, 
,, 

,, 

1unllim ihtiyacı fazla; bu maksatla yetipnekte olanlann mik
tarı çok oz 'ff bunlarm ckseriy.eti dıe kadın.. Böyle bir vaziyet 
önünde mwıllimin tahsil müd~ tini uzaltma yohmdaK:i müWeanm 

bıtbiki lr.ılinclc ba.stl olacak "Vaziyet kestirilebilir. 
Orta ktep meselesi; lise meselesi her tcYden evvcl ihtiyacı 

kar§ılıyacak miktarda ve mümkün mertebe ynı seviye<'.e muallim 

esclesidir. 
Maarif Vekaleti, Fen ve Edebiyat fakülteleri üzerlne dikkatle 

eğilmeli, bu fnkültclerin muallim yetiıtiren ıubclerine daha fazla 
talebe temini İçin ica'beden tedbirleri alımlıdır. 

Bundan b~ka, muallimlik mesleği de daha cazip bir hale ge. 
tirilmelidir ki, canla, !baJa çahpnak mümkün obun ve meslekten 
yrılmak eki gelmesin. 

1 ~u len1el harp ne 
k dar sürebi rr 

Bütiın Avrupa silahlan.yor. Av. 1 
rup:ı.!an başka, Amerika ve A.,ya. 

a ~pılan hazırlıklar da diınya 
fÜzun.i. bir sHfih deposuna çevir· 
m. Pler mitlet fazla miktart:a si
lahlanmak için ıcliğerlcriyle reka. 
bete girişmiştir. B.:şer tarihi bu 
aercoc faila si1filı1anmayı hiç 
b:r devirde görmemişti. Buna 
Tağmen, herkes sulhtan balıseai. 

yor, fakat, harba hazırlanıyor. 
IKüçiık ve ehemmiyetsiz bir se· 

bep büyük bir hnrlnn başlangıcı 
olablleccği için dünyayı >21.teş v.e 
kana boyayacak mıistakbel bir 
harpten herkes korkmaktadrr. Bir 
harp o1ursa acaba süratle hitama 

. ercce!t mi, yoksa çok uzun ımu sli
reuk? IBu meseleyi skeri mütc. 
hassıslar uzun uzadıya münakaşa 
ediyorlar. 

Şayet bir harp o1ursa, y.ıldmm 
süratiyle yapılacak :hücumlar ilk 
muvaffakiyeti temin edebilecek. 
tir. 

Böyle bir muvafiakiycti Clde 
edebilmek ve dü~mı mahvedi· 
ci darbelerle ezerek ısulh talebine 
mecbur etmek için, :son sistem i
lfilılarla bol miktarda mücehhez 
olmak ve bütün harp levazımatmı 
ifazlasiyle hazır 1bulundunnak Hl. 
.ızundtr. 

Maamafih, ekseriyetle mütcbas.. 
sıslar müstakbtl ibir harbin uzun 
Ureccgi kanaatinde birleşmekte

dirler. Bunlara göre, harpler uzun 
ve yıpratıcı olacaktır. 

Silah ve cephane yanında yeyip 
ıiçccek ve para bulunması da ica
lbedcee'.ktir. Bu takdirde lıam mad 
deler meselesi ortaya sıkmış olu. 
yor. 

Uzun sürecek harplerde, ham 
madde mcnbalanru elin.de bu1wı... 
duranlar ve bu maddelere ihtiyat 
olarak sahip olanlar muvaffak ola
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SANAT BAHİSLERİ 

İspanya ve P cr 
tekiz Rönesansı 

Alpların şimalin 

deki memleket • 
lerde olduğu gibi 
İtalya ile olan le· 
masların netice • 
sinde başlamıştı. 
Fakat Prenelerin 
ce nu bu ndn ki 
memleketlerde fi 
kirler ve hisler, 
orta zamnnlarTn. 
olan rabıatlarını 

kati surette kes • 
miyordu. Monnı
§İye ve katolilcli 
ğe karşı derin ve 
mutlak bir iman 
devam ediyordu; 
bu da tclekkUrün 
hudutlarını tah -
dit ediyordu. 

e ns ebiy ı 
Yazan : Reşat Ekre.1,Eı 

1 

İspanyanın intikal ı;aiı !eri ara- dilmişti. Asrın ikinci yarısında, irler ve piyesler yamıı~ı. F 
smda orijinal sima1ar vardı. İspanyol rübabi şiiri, tamamen cihana. yayılan ölmez şöhreti 

tbcrik yarnnadasrnın ltalyaya Italyan tesirinde kaldı. eşsiz bir roman, Donkiaot ile 
en açık olan parçasında, !(ata - Sonneler, aşka. ve çoban haya- yük hikfiyeleri temin etmieti. 
lonyada, Katalonya diliyle şiir I tına dair manzumeler yazdı. Mu· Servantoz. Don Ki!iOtU hayJl 
yazan Trubadurlar, Pctrarcanın a.c;ırlnrı iarafmdn.n lahuti lakabı nın son senelerinde, 1605 den 
tarzını taklit ıcdiyorlardı. Rastil- ile anılan Herrn.ra (1534 _ 1597) retti. Eserin kazandığı seri 
yada yaşıyan (1398 - 1458) Maı- ise, Petrarka tarzında birçok emsalsiz rağbet derhal meç 
ki de Santillano, bazan Trüya - garami sonneler ile milli ve vata- bir edebiyat muhtekiri tar.af 
dorlardan, baza.n da Dantcden il· ni konzonilcr yazmı~ı. dan Don Ki_şotwı, ikinci kıs.mı 
ham alıyor, garami ve ahlaki man n b. tal be 1 K lan Avellaneda. naınmda bir 

ı a orraranm ır e s , or - . . ., · . · taç ttl 
zumeler, tnlynn tarzın a soneler d 1 a 1 . d b" h" ..rın neşre mesmı ın e . 

o ası za. e erın en ır ra ıp ~ kal' . ··tee · ı 
yazıyordu. (l5Sl _ 1627) G • . f k t L'Cv .... e mu ssır o an 

De Santillnno baz.an kendi yn- b" .. 
0

1~gor, ~entı a m-: ı vantez eserinin ha.kiki ikinci 
y • • musanna ır us up yara mııı~~ kt "k dt B 

şadıgı muhıtten :ılham alırken, E 
1 

. ·st· 
1 

. Ub-ıA ., mmı \·erme e gecı me . u 
1 d.v b'" .. k b. ser crı ı ıarc cnn, m <U<lgaıa.· .:ı_ 1616 d .:ıı:.h· h .. ~ 

muasırı o an ıgcr u:ru ır şa· sım. wa. a, UA ı mu ..... 
. (1411 ıır::n) J b ,... rm ve tezatların anla.sılmıyacak . öld"" v.. , 1 ıktı 

. 1 . ır - • i.lu uan o ~.lena, knd . ·r b" 1 n,ın ugu ;ı ç . 
Her !devletin bava kuvvet erı ·ırı.k· tab" tt k, k a· rı. ar gın t ır m~cmun.sı o an K"" Uk "-lr k'" ·•--d i • c.bı u lS ıa an uza Cll! ı u. - b 'L.' d" ij ır. z) • • UÇ ..., oy aBlı.z.u. CS 

caklardır. 

vardır. Tayy r.c hil<:umlarına yınc l . . . d l l .. b" U n ın en .ı.'a a. ln lmış D ıp• t .. al 1 . emı ı çın e an aşı ması g'!tÇ ır .. . on ~şo §ov ye roman 
!tayyare hücumJariyle ce" P en- tk~ 1 gcttı biin en gllrel eserı Gongora ta.- okuya okuya aklını oynatı) 
iecektir. Her rn~ern harp aleti- san;n ~ş~n:iu as~ yine ikinci rafmdnn 1627 de neşrcdi~en 'Po: Evvela yalnız başına. sonrn. t; 
nin mukabil :Uctı ~ardır. Tayyare. nısfmdo., genç yaşında vefat ot- 1yrlıemc oldu. Fak~t bütün bu s:· dine silfilıdarlık vazifesini g~ 
Uerc '.kal'§ı tayyareler ve tayyare • h k"k. b" enir olan Porgı· ~aU!:r•. İspanyol. ~o?es~nsmm <lı- köylü Sen~ Pa.nsa ile benı 
-" r· 1 h lb h" ı k mı§ a ı 1 ır :>""' O'Pr ıkı nıuharrırının ısmt kadar 
ua 1 top ~rı, ta te a ır ere ·arşı Monriqul (1440 - 1478) müessir t>- .., serseri şövalye hayatı sürme1' 
tahtclbahırler.- b" . . . . • ·~- pnrlak olamamı.,tı. Bunlardan ı· B .. f. d"" Jd 

Binaenaleyh müstakbel bir harp bır ~-delık ~~ıkndb~ ıbUdbab. ettıgı birincisi (1562 - 1625) Lope de kıydor.._ u un~ untyl anbı~ zel v:._ e 
~§ yuz mısr~ı ır r a ı man· V 1 1 

d ·u ugu sergureş er oy e ı.nıŞ 
uzun silrcoektir ama, harbeden ta. 0 1 _ n . . . t" ega spanyo ramını yarattı. F k t b"'t"" b 1 .. .. . zume ompovs 1 e, eserının m ı - Ge r-· . b , d b~ k yor. a ·a u un u macera 
rafların butun mamurelerı harap .1 :ı.. b bil .. k b" .. h t nç ıgını arpıer c, ırço ma- .. ı·· d b . ı· h f 1 şarı e :ucr a er vu ır §O re alar . d scf~ı.. t r.ı us un e, eşerıye ın a ızas 
1 k Ç .. k "' k" h l d " ~r pesm e ve <J,ııa uıcm· 0 aca trr. un u, es 1 arp er e alıyordu. P ederinin vefatı iir.erine . ". . . . da yalnız bir nıanzara Y~rÖ 

oldug·u gibi hakiki harp cepheleri azd v b" -~ b'" .. lerınde ,geı;ıren bu ~adrıdlı şaır, B d ":::.l! 1. d • y ıgı ır manzumt:0c, utun .k. d f 1 . b" k . n§I!l a mı,t;Ler, c ın e mı 
te§ekkül edemiyecek, cephe ônü dtinya nimetlerinin faniliğinden, 1 1 e a e.:· enıyor, ırço gayrı • bir iskeletten farksız Rmısin 

b k b 11" 1 ktı meşru munasebctlerde bulunu • . . . .. . 
cep e ar ası e ı o mıyaca r. kaza ve kadere· b<ı8ka bir dünya- . . ısmındekı atının uzerındc, o. 
Bu itibarladır, ki bütün devletler dn mevcut dl:ın' bir ı::aadcte jman ~?r, hır aralık ra?ı? oluyor, b~· dan dana 7.ayıf, mağmum ç:cb 

1 l d v 'kl · t- .. tun bu \1Clvelelcr Jçmdc uzun bır .. . . 
yer a t arın a sıgına ar ınşa e dan bahseden bu §air lspanyol ve .. . §oYalyc (Don l{ışot) 'lle, eşe}< 
mekte, depolara her türlü ihtiyat Portekiz müellifleri tarafından hayat suremıyor, ıre hayatının tünde, iki hcybcsin1n arasııı 
maddeler yığmaktadır. bir çok acfalar şerh ve tefsir e - herdsa~hkas~kd~, ~Fcktnıe~t~ vebsa· şiııman ve bodur Sanso Pansııd 

ray a ı en ı ıncı ı pın meş ur ·· kk b" ·rt 
donanmasında, meşhur Yenilmez mure ep ır çı · 
Armada do. !bahriye zabitliği ya· Bu eser, en bariz milli ha.tıs 
parken. yahut bir manastır höc- nm içinde bütün bcşcri}'Ctin 
l'.esinde riyazete çeldlmişken ya- karikatürü idi. 
zı yazmak için vakıt buluyor ve Herkes vakıt vakıt bir 
mütemadiyen yatıyordu. Destan· Kişot ve bir Sanşo Pansa. olırı 
lar, romanlar, pastorcllcr, birçok tadır. Bazan aklın,, necabetin, 
manzumeler ve hesapsız soneler barlığın timsali olan birer 

Akdeniz harbi Italya iç· 
\'e çoban şürleri. Ki§ot oluruz. Bazan her şeyi 

Öldiiğü zaman yazdığı piyesle· duğu gibi gören, her türlü ide 
rin sayısı 2200 idi. Bazan onun den uzak pratik bir hayat endi 
bir giinde bir eser "erdiği .ril•a3·et sile yaşarız. 
edilir. hluasırlan ona. ''zekaların Sen•antcz.in üslübu sanatkl 

mutlaka bir f el dk et • ankası,. ve ''tabiatın harikası,, ne değildi. Belki ince bir zar 
unvanlarını verm~lerdi. ile süriikleyici esrarengiz bir 
En güzel eserlerinden birisi Se· vete sahipti. F.JSCrin ıher y · 
vilin Yıldızıdır. hakim olan. ihtiyar ve bab .Akdentzde meydana gelecek 

muhtemel bir harpte lngillz 
donanma kumandanlığı Fran. 
sız • lnglliz kuvvetlerinin \'e 
tabii birçok kayıplardan sonra 
A kdcnizin her iki kısmını da 
dtlşman kuvvetlerinden tama.. 
men silcceklcıini ve böylece E
gP. ve l{nradeniz yolunu terle . 
miz ynpncnklnrını limit etmek. 
tcdlrler. 

Bu arada garbl Akdenlule 
bü)·Uk bir rol oynıyan Dalear 
adnlnrlle :şarkt ki Rodos tahkl 
matınm bUyUk bir kıymete mo. 
lik olmadıklnrı ileri sOrUIUyor. 
DUşmnn km,·eUeı1 Dalear a

dnl rında durmnğa. ıı! et ettiği 
tııktlrdo Fran.sn. ve şimali Afri. 
kndaki Jınvn lcuTvctıerinln test 
ri altında kalacağı ve derhal 

donanma tarafından ahlo'ka. edf nıukabil n1tı zırhhJ n maliktir. 
leecğ'I aşlkfl.rclır. Yine Akdeniz. ltnl:ranların hl<; tayyare gemi. 
deki muht mel bir harp•e ı,:ok si yoktur. lngi11z. Fransız kuv. 
g~niş snhlHne mallk olan ttaL ,-euerlnin ısc iki taııc ,·ardır. 

yanın kısa bir zamRıııln t~ ~:r. lngiliz - Fransız ku\\"ı>tlcrlnin 

iz bırnkılacağı zanncdllmekfo. on tane nğır. dokuz tnne hafi! 
dlr. ı,ru\"aıfil'{Ine mukabH hnll•an. 

Fransız donanmtı.sı her ne ka lnr nynf ağırlıkta 7 nğır ve 18 
dar deniz ıu gemisi clhetinden haU! knrrnzör tıkarnbillrler .• 
ltalyıuı don nmasıml~tı zayıfsa ltnlyanıann 150 torpftosuna 
da, malik olduğu ser1 ve hafit mukabil, iFl'nnsız • f ngiliz tor. 
kru~aıtlSrJer T'e iki ngır 'kruvn. I pitolarmın yekClnu 64 tür. Knl
zör sil!ih 'c harp k biliyctl <lı i bunlar nrnsmda Frnnsı~. 
cihetinden ltalyan ku'"' etlerine larm 30 tane a ır torpltosu da 
faiktir. ntrdır. 

Eser buglln AkdE"nfzde bu. ltalyanl l'ın ye.gn.ntı faik ol. 
ıuuan kttV\•eUerl gö2J.>ı1Unde tut dukları clh t dentzaltı gemisi 
mak ınıımsn, yapı ·ak bir mu. ,.e torpil ntıcı gemileric1n lngL 
kaycsc şu neticeleri n rlr: Uz - J.'ran tz kuvY<ıtlerinden 

lnsllfz \"O Fransız kun·etıe. frzla oluşudur. 
ri ltnlyanların 1k1 ıırhltsma Fakat fngiliz don1lnma ku. 

mnndanhğt no kadnr znl iata 
uğrnrlars:ı. u · rnsmlar, ltalya. Fakat Lop de Dogamn muasırı muharririnin hayırhah bir inS 

\'e İspanyol ronesasının en ı,.,,... - nıhudu:·. aın Dibya flc knti alllknsmı n.•11 
metli mücevheri hiç şüphesiz ki TJuis Cc (;nmocns'in çocukltJ kesebilec klerlnl , .e .!labeı;\s. 
(1547 - 1611) ~Tiguel de Ccrvan· Caimbre üniversitesinde 1.'C 

tanda bnlunnn !?GO bin kişiden 
tese Saavedra olmu~tur. bon sarayımla geçmiş. birkaÇ 

mürekkep ltalyan kuvvetlerini Alcaloda doğmuş, fakir bir cer sut senesi istisna edilirse, c'J{ 
ltnlya ne temas ctt!rml;eccklc- rahın oğlu idi. üniversiteye de - riya ncdbaht yaşam~. uzak po 
~ını Omit etmektedirler. ---~ vam elmiş, askerlik etmis. mcş • kın mustemlckelcrindc bulıwv-

Dcniz harpleri sevlnılce;rşin. hur lnebahtI deniz muharebesin- '\·c cısalet içinde ölmüştü. ~ 
de bUytik ibir nıkof ahlbl 0 • de bulunmuş ve orada bir kolunu erlerı. Os L~siados adınd~ 
lan tlmiral Usboruc ltnlyanın kaybetmi~i. iistattandır. Mevzuunu. yeni 
nHnnabllcccğl yegl\n~ taktikl Ce~r !korsanlannm eline e • man1arm büyük deniz keşfiya 

şl.Syle hah ediyor: sir dilşcrek beş )'Jl Mağribde kal· dan almıstı. Vasko dö Gaınıı.' 
Ahnan donanmnsımn Atlan. mıştı. 1502 de :Omid burnunu dol 

tık denizindeki mtinascbctlcrI !~a.nyaya dönü§iindc muhtelif şarak Hindistana s yahatinitl 
bozm sr, Ce'bellitltrık ,.e Tun- küçlik memurlultlarla dolaştık - kG.ycsi idi. Uzun zaman gcmiCl 
en Uzerinde hnrc.ket etmesi, di. tan sonra 1606 dan itibaren Mad- etmiş bulunan şair. deniz ın• 
ğcr taraftan dn bir Japon mo. ridde yerleşmişti. Hayatı mUte - zaralannı. fırtınaları, bHb11 

fiUnun DnbUlmtndcp , ,.c Kızıl madi bir yoksulluk !çindc geçen müstesna bir üslup He ta5"1r 
denizde hare lento geçerek . hsır \•o daima bedbaht olan Servantcz mişti. 

(Devamı 10 ımcııda) geçim vasıtası olarak birçok şi -
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Akdrn:z harbi 1 
(baş taraf' 7 ncide) 

Fos FAR s o L l riiiiiKiiiiiiiiiRE--MPiiiiiiiiiiiiimERİİİİİİİİİİİİİ··rEİİİİİİİİİİİİİ~rdiiiiiiiiiiiiini;; iiliiiiiiiiiiii~iiiiiiiiliii 
, ırı·inc ani bJr hUcum yapma. 
11 \'n b " lr yandan da Tunusa ta. 
rruz olunması. 

l. Ilu l>lt\nda muvaffak oluna. 
rıı)ın 
ı esı içtn yapılacnk hareket. 
r r de şunlardır: 

llır Yandan Libya ve Habeşls 
0dakı kuvvetler Mısır uzeri -
~ YUrnyecek ve bu müddet 
atfında Tobruc hava. UssUne 
:ensup ku\•vetler vnsıtaslle 
rı.Jııro ve tskcnderlyevl bom. 

· tdırnan edecek. Ayni zaman. 
~ eııı bin kişiden müteşekkil 
·r ınotörlU kıta dil Mnsauah 
e l\asaladan hareket ederek 
·aınızca 12 bin klşlltk iki ordu 
:\rafından müdafaa edilen 
hartum ve Sudan U~erlne yU. 

atecek .. Bundan başka sek. 
eıı bin klşlllk bir ku\·vet de 
Ql'l1e Ye Flltstfo üzerine harc-
~t edecek .• 

>.nııral Usborne, ttnlynnla. 
111 Çok kısa bir zaman lcln Mı. 
ır Uıerlndckl har.:ıketlortndc 

11\raffak olabtleceklerlnl, fa. 
lt \"azlyeti cok cabuk elde e
etııedlğl taktirde Akllcnlz ha. 
teunın bu memleketin mnğ. 

1
bt:rettnl intac edeceğini \'e 
ı.aıyanın bUyUk bir feldkete 
Utar olacağını tahmin etmek. 
ltir. 

.\nııral Usbornenln felAket 
eııınesl altında topladığı ffklr-
~r 

eunıardır: ltalyanın Afri. 
"1akı ordularının trmamen 

1'tıırnası ve ku\•vettcıı dUşme. 
ıı 'ltalya sahillerinin abloka ,.e 

0llıbardımanı, bUtUn hareket 
ı 'haıarı Uzerinde ltalyan kuv -
~ 1 t· erının parçalanması, tal-
~ IIe esasen mUnaschntı ke. 
'llılş olan Libya ve Habeşls

"~'tı.da nıuhakkak bir isyan çık. 
JV -8.sı. 

1 
.\tınanya, Polon., ' hudutla

llda kaU bir zafer lrnzanma. 

KAN, KUVVET, iŞTiHA ŞURUBU 
L~-

\ 

Umum doktorlnrın ınillldikan 

1akdir ve milyonlurca vntondoşa ili 
ınotl:ı tavsiye ettikleri en ınükcınıııel 
bir kuvvet şurubudur. D:ılrııa kanı 

tazeleyip ~o~altır. Tallı bir lştihn le 
min eder. Her zaıcınn gençlik, tllnç· 
ilk ,·erir, zekA ve hafıza kudretin• 
yükseltir. Sinirleri, adaleleri kU\·,·ct
lcndirerek, uykusuzluk. h:ılsizllk, re 
na düşünceleri giderir, \'Ücut mnkı. 
nesine !Azım olun hfitün enerji VI' 

k:ıblliyetl vererek dalma oıim, lrnde 
neş'e sahibi eder. Mide, borsak ıem 
belllğinden ileri gelen muannit lnkı· 
hazlarda, bel gevşekllAI ,.e ademi ik· 
tldorda şayanı hayret 1aydolnr te. 
min eder. 

FOSF AR SOL 'u 
Diğer bütün kuvvet ilaçlarından 

başlıca hassa 
l>e,·amlı bir suretle kon, kuvvet, 
ışlıho ynratmnsı ,.e ilk kullanan· 
tarda bile mucize gihi tesiri eler· 
hnl ı;österınl'~idir. Tifo, r.rip, 
Zatürree, Sıtma ,.e umum kan 
sızlıkla neticelenen tehlikeli lı:ıs
tnlıklnrın nekııh:ıt devrelerinde 

en mükemmel bir derman şurubudur. Sıhlı:ıı \"eklllelinin resnıl ınusoodesinl haizdir. 
HER EC./,A~EDE nuı.mmn. 

~n tnubo.kknk garbe dönUp 
Uttefikt 1talyanın y .r .. ,mı-•'"'*0111 

oşacaktır. Böylece Almanya 
e'l~rp cephesinde 1tnlynya knU 

r Şekilde iltihak etmedikçe 
~denız harbi ltnlya ıcın haki. 
1 

bir tela.ket olacaktır. 
londra siyasi mahaflll, ar. 

1~ İtalyanın bunu nnlıyncnğı -
1 Uınıt etmektedir. 

Dün ve Yarın 
ercüme külliyat 1 

Satış yeri: 
VAKiT KITAPEVI 

1"10 kitaplık 
~lırnara 

birinci serı 
Kuru 

l Safo 
~ Aile Çemberi 
3 Ticaret, Banka, 

Borsa 

100 
ıoo 

75 

t Devlet ve thtllll 75 
5 

Sosyalizm 751 6 J, Rasin kUlUyatı I 75 
7 İşçi sınıfı ihtillli 60 
8 'Ruhi hayatta Uişuur 60 
9 Isfahana doğru 100 

lO J. Rasin külliyatı Il 75 

795 

lı Bu serinin fiyatı 795 kuruş. 
,~· liepsini alanlara c;o 20 
')e 0.nto yapılır. 236 kuruşu 

1 1~1rı alındıktan sonra kalan 
ıraeı ayda birer lira öden. 

ıek U . ·ı 
\ ıere dört taksıte bag a-
ır. 

D 
,_ÇARŞAMBA 

~ 0oruluk Kütüphanesi 
~~11 bı Haııat C:l\·lt Coşlaınderc 

·ılın·• 1 . . ıı1 , uan stnııbul gazctclcrını 
IJlc 1 ı "tıı rı ere ınunt znr.ınn yetiş 

1 r
1 

<kte ve hnıt:ıllılln ,.e ~·nzıcı 
•
1 

1 her türlü işler l·"htıl r 

~ '~tcdır. mı .... ,,, 
tf'.'lc~ı-· S~ırtııl : ASl~I l'S 

l3 •vaı M. 
:lı:ııtdıg'. UdQrü: U. Ahmtl Stı•tnoil 

,,~ ı Yer: VAKiT Matbaası 

ı ııı · ., ... , 

·-.... ~KİRALIK ODALAR~---, 
Ankara Caddesinde denize ve caddeye nazır 

Muayenehane yapılmağa elverişli kira:ık 
Yazıh1ne. Atelv , 
ucuz odalar 

Gazetemiz idaresine müracaat 

Vakıt Kitapevi 
Düu ve yarın tercüme 

külliyatı 
No. 31-40 4 cü seri Kr. 
31 Rasin killliyatı iV 60 
32 Metafizik 40 
33 lskender 60 
34 Kadın ve aosyali.zm 100 
35 Demokrlt 25 
36 Dinler tarihi 125 
37 Filozofi ve sanat 40 
38 Et ika 100 

39 Herakllt 25 
40 Ruhi mucizeler 75 

650 
Bu serinin riatı 6 50 kuruıtur. 

Hepsini nlanlara yUıde 20 lakon. 
to yapılır. Kalan ~.20 kuruşun 

120 kuruşu peşin alınarak milte
bakisi ayda birer lira ISdenmek 

taere dört taUlte bajlanır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi idare 
Hey'etinden : 

1 - Eksihmc günü talip zuhur etmediğinden Çankayada yap. 
tınlacak polis karakolu binası inıaatı eksiltmesi 15 Mayıs 939 Pa
zartesi günü saat "On beşte,. T. B. M. M. İdare hey'eti odasında 

pazarlıkla yaJJılacakhr. 
2 - Fenni evrak T. B. M. M. idare hey'etinden alınacaktır. 
3 - Ke~if beıdeli 31994 lira 50 kuruıtur. 
4 - Eksiltmeye gircc<>kler 2399 lira 62 kuruıluk banka temi· 

nat mektubu getirecel;ler dır. 
5 - Pazarlığa girrceklcr 2490 tayılı kanunun 2 ve 3 üncü mad

delerinde yazılı lıelgeıcrle en az yirmi bin liralık bu gibi bina iti 
yapt klarına dair vesaik ile birlikte pazarlık gün ve saatinde T. B. 
M. M. İdare Hey'eti odasındE bulunmaları (1667) (3157) 

1939 RESiMLİ HAFTA 
Her nüsha yeni bir güzelli 1c ve o'gunJukla ç1 1{an bu 
haftalık mecmua Türkiyenin yegane ra'.cipsiz gazetesidir 

Müvezzilerden ısrarla isteyiniz ! 

O: SeneJerdenberi cinai 
litife verdiği vadi tuttu ve 

tutmaktadır. 

Ne mübalağa ve ne de 
inkisarı hayaldir. 

KREM PERTEV'in 
Cilde yapacağı tesir her 

hangi bir kremin işi değil
dir. Binbir isimle türlü mü. 
barnğa ile size teklif edilen 

kremleri ihtiyatla 
karşılayınız. 

KREM PERTEV'in 
Şöhreti beyhude değildir. 

............ rım .......................... . ___ ...... _______________ _ 

Vapurların haftahk hareket tarifesi 
8 Mayıstan 15 Mayıaa kadar muhtelif hatlara kalkacak vapurla. 

rın iııimleri, kalluf ırür. ve ıaatlcrİ ve knlkacaklan nhtımlar. 

Karadeniz hattına - Salı 12 de (Aksu), Perş-;;nbc 12 d.e (Ta 
rı), Pazar 16 c:ıa (Karadeniz.) Galata rıhtımından. 

Bartın hnthnR - Salı 18 de (Antalya), Cumartesi 18 d 
(tllgen). Siri<eci rıhtımından. 

lzmit hattına - Salı , Perşembe ve Pazar 9.30 da (Uğı.ır). Top 
hane rıhtım·ndan. 

I
Mudıııny.ı. lınttına - Her gün 8.45 tc (Sus) sistemi vapurlardan 

biri, Cı:martesi ayrıca 13.30 da (Marakaz). Galata rrhtı
mından. 

Bandınna hattına - Pazartesi, Çarşamba ve Cuma 8.15 (Mara
kaz). Ayııca Çar§amba 20 de (Olgen) ve Cumartesi 
20 de (Antalya). Tophane rıhtımından. 

':arabig• hattına - ~alı ve Cum:ı 19 da (Bursa). Tophane rıh
tımından. 

mroz hat~na -- Pazar 9 da (Tyyar). Tophane rıhtımınıdan. 1 
\1•valık hattına - Çaışamba 15 de (Saadet), Cumartesi 15 rl 

(Mersin). Sirhci rıhtımından. 
NOT: Cum'lrle-si poıtaaı ya_z tarifesi mucibince Dikili'yl 
kadar gidip dener; lzmire gitmez. 

:ı:.mir ıür•at l:attına - Pazar 11 de (Ankara). Galata rıhtımın 

rlan. 
,.1.ırain hattın - Salı 10 da (Anafarta), Cuma 10 da (Güneysu). 

Sirkeci rıhtımından . 
..... O 7 r 

Ynpur seferleri hakkında her ıorın m:ılrımoı oşa~ıda telefon 
numnraları ynzılı occnlelerimlzden öğrenilir. 

Knrnköy Acenteliği l\nrakö~·. köprüb:ışı 42362 
<:oıat:ı Accntelilli Galatn, Deniz Ticareti Md. 

binası altında 40133 
Sirkeci Acenteli~i Sirkeci, Yolcu salonu 22740 

. D~vl!et' Qe~iryqi~~r.( ~e~ _Lirqanları 
· .. İşletme ~ Umum .. ~~ idaresi·' · ilanları 

l - Devlet Dcmiryollarmın istasyon ve gar işlt!rinde çalış

tırılmak \'e yetiştirilmek üzere ~şağıdaki şartları haiz olanlardan 
yüz ınem•ır alınacaktır. 

2 - Şartlar şunlardır: 
A - Türk olmak 
B - Faal hizmetlerde ı,alıtmasına mani sıhht bir allU'.aSI ol. 

madığı idarenin sıhhat kurulunca tasdik olunmak. 
C - Yaşı otuzdan yukarı olmamak 
Ç - Askerliğini yapmış olmak 
D - Liseden mezun olmak veyahut lise dereceııinae ta.Mil 

gördüğün ti Maariften tasdik ettirmek 
E - İyi huy sahibi olduğunu ve hiç bir şekilde mah.kflmiyeti 

olmadığını tevsik etmek, 
F - Bu ilanda yazılı şartları kabul ettiklerini mübeyyin bir 

taahhütname ve noterden musaddak kefaletname vermek 
3 - lstiyenlerin istidalarını ve yukarıdaki şartları haiz ol • 

duklannı gösterir vesikaları An kara, Afyon, İzmir, Adana, Ma
latya. Balıkesir, Haydarpaşa, Sirkeci, l{ayseri ve Erzurum ltiet
me Müdürlüklerine ve Mudanya. Trabzon teletme ~mlrlilderlne 
tevdi edeceklerdir. 

4 - Sıhhi muayenelerinin yapılması için istidalarmdaki ad
reslerini vazıhan yazacaklardır. 

5 - Fazla tafsilat için İşletme merkezlerindeki garlarda ası
lı bulunan ilanlan okumaları ve müracaatlarını ona göre yapmn. 
ları ilan olunur. (1364) (2556) 

*** 
Deulet Dcnıiryolları 9. l~lctme Müdürlüğünden: 

Sirkeci - Edirne ve Kırklareli kısımlarında Banliyö ve dahi. 
li yolcu trenleri ile beynelmilel Scmplon ve konvansiyonel trenle. 
rınin seyrüsefer tarifeleri 15 Mayıs 1939 tarihinden itibaren de. 
ği§tırilecektir. Yeni tarifelere ait afişler istasyonlara uılmııı ve 
cep tarifeleri satışa. çıkarılmıştır . 

Fazla tafsilat için ıstasyonlnra müracaat edilmesi rica olunur. 

,.. . . . - . 

fstat1bul Beledivesi ·ilanlar 
• • t • 

htenbul, Beyoğlu, thkildar tephirhanclcrine lilzU!nu olan 5 

kalem iliç 2080 lira tahmin bcıdellJe a~ık eksiltmeye konulmL•ttuı 
L!stesiL ş:ırtnamesi Le.,azım MUdürlU~ünde görülebifü. İr.te'ltlilcr 
2490 sayılı kanundöı yazılı vesika ve 156 liralık ilk teminat makbuz 
veya mektubilc birlikte 15 • 5 • 939 Pazar~ıi ıü.nü aaat 14,30 da 
Daim! Encümende bulunmah<hrlar.o B. ~(2973.) 

J 
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Dünl{ü spor are 

,. 

Dün şe1ırimizae yine bir çok spor hadiseleri olmuştur. Bunlardan en enterasanı Ta!zsinı st.:ıdznda yapılan Askeri Liseler spor bayramı ile Şe. 
sahasındaki milli kümenin Galatasaray- Ankara gücü futbol maçıydı. Re simlerimizde (yukarda) askeri mektepler merasiminden dört göriifl 
.(ortada) Ankaragücü takımının kıymetli futbolcüleri, (a§ağıda) Galatasaray - Ankaragücü müsabakasından iki enstantane görülmektedir. 


