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Macarlarla Slovaklar 

anlaştı 
Brausıava, 2 (A.A.) _ lrl&C&I' _ 

Slovak lhtllUr halledilmtıtır. Slovaklar 

Macariatana 30 kilometre geniııUl'Jııde 

ve 80 bin nUfusıu bir arazi parçaamı 

terketrnişlerdir, Duna mukabil )(acar. 

!ardan bir ııey a'mı:·acaklardn'· 

HERYERD 

.. uz ere 
ayr•lch 

3 KUR US 

dün Almanya ile Lehistan 
arasında 

Tavassutta 

bulunacakmış 
(Yazııı 8 incide) 

Vamn kurtuluşu 
Van, 2 (A.A.) - Kurtuluıun, 

21 inci yıldönümil bugün copun 

heyecanla kutlulanmııtır. 

{ 
1 Palagonyadaki nazı 

tevkif edildi 
Buenos • Aireı, 2 (A.A.) ·-· Nazı p r. 
tisl fefl Küller Patagonyada nazi pro

pagandasına mUtealllk dosya me4Cle. 

sinden dolayı tevkif edilmittir. 

Alman binbaş111 Vlctor Schubert tc 

tevki! eailml§se de sonradan bırakıl. 
mıştır. 

Bitlerin nutku 
Muhtelif memleketlerde nasll karşllan 

Nutuk söylenirken radyonun inkıtaa ujraması 
Amerikada merak uyandırdı 

Vaıington, 2 (A.A.) - Siyasi ni hayretle karıılamaktadırlar 
mah~cllcr: ~~itlerin Vilhelmshaven Bu mahfellcr, Bitlerin m~lli 
de s.oylcdigı nutku tngiltereye kar hane müzakereler aiıtemiodea 
§ı bır ?'eyıdan okuma mahiyetinde ceçmiı gibi ıörüıidüfilnll .,1 bU 
tellkki etmekle beraber Almanya- tün ümidi kuvvetle veya ku 
nın 1935 tarihli deniz muahedesi· tehdidi ile kendisine Y,mü.Dnf,atl 
ni feshetmek huıuıundaki tehdidi· (Devtlfllı 8 ft&oltle) 

Dünkü spor hareketleri 

Milli Küme 
Fener Ate 
D. Spor Galat 

sarayı yendi 
Matbuat takımı Beıilc 

3 • ı ...qıop etli 
Beşiktaş J· 
-==·~ 
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iflı &f!9r : --
Fen ve edebiyat 

hikayesi 
Bir gazete mwteplilcr arasında 

bir ~·.et yapmış, bu anket cevap
Jarm:la dikkate lityık hususiyetler 
varJ.r. Mn.,rifçiler için ehemmi
yetli Lir talılil mevzuu olan cevap 
larm arasında bir tanesi üzerinde 
durr.ı'\yı faydalı buldum. 

Birkaç ı;-enç kendilerine "Baki 
kimdir?,, diye sorulan ıuale ben 
fen ıub s"ndenim! bilmiyorum di
ye kısa ve sarih cevaplar veriyor. 

Bu nokta kültür politikamızın, 
mÜ':lcvver :ırctiıtinnc usulümüzün 
,ür~tle hallotmcce mecbur olduğu 
meııcl~lcrdcn biridir. 

Bakiyi bilmemek, Yahya Kemal 
ile Rcıat Nuriden hangisinin şnir 

olduiunu kestirememek meselesi 
aadece gençlerin <:ehaleti ile ve ce. 

halete ilimden faila iltifat etıncle-

Zabıta memur
na hakarette 

bulunan 
Bir kadın bir aya 

mahkum oldu 
Küçük Langada bir polise baka 

ret ve tecavüz .davası dün nöbetçi 
cürmümeşhut mahkemesi olan as
liye birinci cezada görülmü~tür. 

Hadise suçlusu Küçük Langada 
oturan Elmas ismin.de bir kadın
ıdır. Elmas komşusu Cemilenin e
vine gelen ve yol parası yüzünden 
haciz muamelesi yapmak istiycn 
maliye memu .ıriyle polis rnemu· 
ru Hasana hakaret etmi§ ve ilste· 
lik eline geçirdigi taşla da memu
run üzerine yüriimüştür. 

Elmas suçunu inkar etmiş ve 
·endisinin hakaret ve tecavüzde 

ri ile izah olunamaz. Böyle bir i- buhınmadığını söyliycrek bilakL 
polıs Hasanrn ken.disini yerlede 
sıirukliyerek karal:ola götürme'k 
ı tecligini bildirmiştir, buna kar~ı 
memur Hasan: 

zah münevver olmıya çalıŞ".n bir 
arerıcin cehaleti kadar yersiz \C lü 
sumsuz olur. 

Benee meseleyi umumi kültür " - Bana hakarette bulunduk-
jı.1a,·a11 halinde nazarı itibare alma- tan sonra Elması karakola davet 

li'';e bir ·~ün~erden istenen va- ettim. Gelmek istemedi, bunun ü

ıuflann ne olacağını tayin etmeli.
1 
zerine ~rkadaşım Hüsnü.~~. ça~ır

irrr. dım. Boylece karal:ola goturduk. ,, 

Çünkü daha orta mektep smıln· 
rında batlıyan, ve çolc defa !:oca

lar tarafından türlü türlü telkin
lerle beslenen ihtisas merala bir 
aman geliyor ki her meslek er~
lmu ancak kendi meılektaılan ile 
tifaben temas edebilir bir hale ko. 
yuyor. Ben öyle mütebassı:ıı vatan 
llaılar biliyorum, ki bir mektup 
yazmayı, meramını yazı ile anlat
mayı bi.r edebiyat mue1esi .ayar
lar. Bunlar için ıbir istida ve bir 
rapor bile edebiyat ihtisasının hu

duttan içinde kala. 

Vaktiyle maarif müfettiılerin
den hirinin Pariste muallim mek. 
tebi haldandaki raponınu okumu~

tum. 

dedi. 
Dinlenen şahitler de Elmasın 

hakarette bulunduğunu söyledik
ler:nden mah'keme Elması bir ay 
hapse ve 600 kuruş .da para ceza
.. ına mahkum etti ve cezanın tecil 
edilmemesini kararlaştırdı. 

--o--

Bir eroinci yakalandı 
Küçükpazarda Otlukçu sokağın. 

da 1 numarada oturan Hasan oğ
lu Hamdinin vaziyetit1den §Üphe
lenen memurlar çevirmiıler ve ü
zerinde yapbklan aramada bir mik 
tar esrar ve eroin bulmu§lardır. 

--o-

5-arho§lukla ne yapmış? 
Evvelki gece 5".at 23 de Beyoğ

lunda Boıtanbaşı sokağında 9 nu. 
marada oturan Abdullah oflu Sab Bu raporda fen ve riyaziye ıu-

beJ • b" lbalmnından anlatılıyor ri Demir sarhoş olduktan sonra 
en ına ' · 1 · d k"l l b -kaç laöoratuvar, kaç pencereden 1 ev:ne ge mı~ ve ev e ı er e agmp 

··-1.1. old " bi bi er ya çagırarak kavgaya tutuşmuştur. 
1nu~ep ugu rer, r - . 

ı d 
Bu sırada kendini kaybeden Sabrı 

sı ryor u. • k pencere canuna bır yumru vura-
Edebiyat ıubeıi de bu binalann 

y-nındadır. Müfettiı buraya ge
lince binalann ebadınr, ve penc~. 
relerini anlatan raponınu derhal 

kesiyor ve diyor ki: 

"Edebiyat mealeğimiz olmadığı 
iç.in ıubeden Wısetmiyonız.,, 

" - Ben feın §Uibesinde okuyo
rum, Baki kimdir bilmiyorum,, di
,._ ıençle bu mülettiı ara11nda 
it kadar büyük zihniyet farkı yok! 

Liselerde Edeıbiµt ve Fen kolu 
~ye yapılan tasnif, iı bölümünü!l 
iiatünkörü bir idrakine dayanmak 
la ve inP.nlan yanm ve kötürüm 
t,ir hale solcmak için nsileler ha

zırlamaktadır. 

Münevver vatandat yetiştinnek 
için kurulmuı müeueıcler olan li
•elerde tam bir münnevver için lL 
zım olan sistemli bir bilginin veril 
mesi içiıı yalnız ıdilsiz programla
nn aayıfalan anısında münakap 
yapmak kafi değildir. 

Ec'!ef>iyata hayal, felsefeye saf
sata diyen lisenin zeki, çalı~kan 
çocuklarını aadece bir fizik, kim

ya ve riyaziye hudutları içinde 
hapaeden zihniyete karşı &İstemli 
vaziyet almak iktiza eder. 

rak kırmış, fakat sağ bileğiniden 

de tehlikeli ıourette yaralanmıştır. 
I~csilen damarlarından kan bo

şanan Sabri Beyoğlu hastahanesi
ne kaldırılmı§tır. 

-<>--

Ankarada Devlet 
matbaası 

Başvekalet, devlet matbaalarının 
birleştirilmesi hakkındaki kanun 
hükümlerinin yerine getirilmeıi i
çin Ankarada bir matbaa binası 

inıasını zaruri görmüıtür. Baıve
kalet bu binanın ihtiyaca uygun 
vüsat ve meta.nette yapılmasını 

etud ettirecek, yapılacak tetkikler 
sonunda da binanın inşası için lü
zumlu para belli olacaktır, 

Baıvekilct bina inşaatı için lü
zumlu olan paranın gelecek ıene. 
tere sari taahhüt icrası suretiyle 
temin edilmesine mezuniyet veren, 
ar a istimlaki ve inşa tahsisatının 
iıtihsali için bir kanun projesi ha
zırlıyacaktır. 

Başvekalet bina projelerinin ih
zarı için 1939 bütçesine 15 bin li
ralık bir tahsisat koymuş bulun
maktadır. 

-<>-

Babasının yardımına 
koşan çocuk 

Tahtakald:.le ekmekçilik yapan 
Bazı fen hocnlnrından yaptı~r.m A i alacaklı bulunduğu Mehmet 

!İkiyetle~i .~cbiyat hocalannda:1 Boraya mtıracaat ederek para is. 
da yapabıli~ım. Ouların da ~d~ı- 1 temiş. fakat alamayınca ıkisi ara
yata hcveslı çocukları, beıerı kul. sında gir kavga başlamıstır. 
türden menctmeğe çahımalan ay- 1 Birbirlerine küfür ve hakarette 
iM derecede bfr ka'bahattir. Lise- bı..lunurlarken Alinin 14 yaşındaki 
Jerde fen Ye edebiyat yarı~ı sade- oğlu da bir bıçak yakalıyarak Meh 
ce in&anlan ikiye böl.iyor. Anke- 1 mcdin üzerine atılmıı. bereket et• 

.. eeTllp wrea detibnhlarda raftan yeti§enler çocuğun miie11if 
ben • pıikolojiyi gör4düm. bir hMiseye sebep olmasının önü-

SADRl ERTEM ne geçmiılerdlr. Suçlular mahke
meye verilmtılerdir4 

Şehir tiyatrosu ya
rın turneye çıkıyor 
17 kişilik gurup Anadoludaki birçok 

şehirlere ve Hata ya gidecek 
Her ~ene olduğu ~iol, hu sene de 

h::ızı şehir ve kıısalınl:ırııuızd:ı lı:ıl. 
kımızın <>lıne ihtiya~·larını tatmin 
kin ı~ı:ınhııl şdıir Iİ):ttrostı, Cnrıılıu 
l'İ~ et Hnlk P:ırlİsİ (;enC'l sel.rC'terli~i 
t:ır:ıfından hir hırneye ..-ıl.::ınlıııukl:ı 
dır. 

Bu he yeli ıı dol:ış:ıc:ığı yerler, her 
yC're hansı tarihle varıp, kaı; giiıı 

k lac:ığı ''e hangi eserleri IC'nısil e. 
dl ct)ıi a,:ıitıdaki listede .ıöslerilrııiş. 
lir: 

lf:ılkevleı lıııiıiıı s:ıloııları ıııiisail 

bıılun:ınl r s:ılonlarıııı lem il i~·iıı 

~<'hir Tir:ılro5uıın trılı is cdctcklcr. 
dil'. 

Saloııl:ırııı ııınsait olrııntlığı yerlcı 

le de şehir Ye l.:o:sah:ıların sineın.ı n· 
tbatro ı:ihi yerlerinden istif:ıde et. 
nıclerl için rııiiz:ılıeret ve )ardını c. 
dilecek lir. 

Şehir 'J lyalro unun 1111 e~ıılı:ıti 
i ııiı;ıın s:ılı sah:ılıı b:ışlıy:ıc(1k ,.c 11 
h: ziı an pozar 11ünü Ank:ır:ıdn hile. 
ccl.:lir. Bı\ arada Hataya usı :ı\ .ıc:ık 
olan 17 kişilik trupuu ,\ıık:ır:u.lıı du 
birkac temsil 'ermesi ınulılcıııeldir. 

llcyclin muhtelif şehir ve kas:ılıa. 
lıırıını:ıcla lıulunuş taı ihll•ri ile tem 
sil edccc;:ti piyesler şunl:ırd ır: 

4 ı\i!s.ın salı sııb:ılıı 10 trcnilc 1'011 

)aya hareket, 5 nis:ııı ._:ıırşnınlıa lBir 
muhasip nraııılor), li nisan perşenı. 
he ( Oğluıııuz), 7 ııis:ııı cum:ı (Satı. 
lık, kir. lık). S nisan l'Uınarlesi (Kor 
ı.:unç g<.·cc), !) nisaıı p:ı7ar (talebe ve 
halk lerbi;)'csi e~eri olarnı.: matine), 
(Zehirli kucak), :;uvure !Siirtiik). 

10 ııis~n pazartesi Adaııaya lııırc. 
ket (istirahat), 11 nisan :mlı l~lu. 
lı:ı~ip arnnı}'or), 12 nisan ı;nrşnıııb:ı 
(Oğlumuz), 13 nisan perşembe ( Koı 
li:unç sccc), H nic;tın cuma (D:ım:ı 
çıkını' 11üıtl), ır, ni an cumartesi 
(Satılık , kiralık). 16 nisan pnur 
"talebe ve halk m:ıtlne i,, (Zehirli 
kucak), ~u,·are (Sözün kıs:ısı). 

1 i nisan pıızarlcsi Mersinde (To. 
sııq), 18 nh:ın ~alı (Zehirli kucak), 
19 nisan çarşamba (Satılık kiralık), 
!!O nisan perşembe (Oitlumuz), 21 
nisan cunın (vapurla lskenderun:ı), 
(Toımn), :.!!! nisan cumartesi Wii. 
, lık hala) 23 nisan pazar "tıılebe 
~·e lı :ılk m'aıiııesi,, (Zehirli kucnk), 
sıh·nre (Satılık kiralık). 

Yabancı memleketle
re şarap ihracatımız 

1nhlsarlar umum mUdUrlUğU 

24 nison p:ızıırlcsi An!ak)ay:ı h:ı. 

rekcl (isliralı:ıt), :.!;> nisan salı (~hı 

lıasip aranı~or), 2G ni :ırı çarşıımh:ı 

!Oğhıııııız), ~i nis:ııı pcr~cııılıc (Kor 
kıınç gece), 28 ııisnıı cuma (Siirlük) 
2(1 ııis::ın cıırıı:ırlcsl (Sfı:r.iııı kısa~ıJ, 

30 nisan pazar "lalcoe 'e h:ılka .. 
(Zrhirli l.ıırak), su,:ırc (Sııtılık kiı:ı 

lık), 

1 nıa.) ıs pazartesi Gaziantcp'e lın. 

rckct (i~tirahal), 2 mayıs s:ılı (Tu. 
.,ıın), :ı nı:ıyıs \'tll'ljUlllh:ı !Satılık )d 

ralık), 4 mayıs pcrşl'ıııhc (Zelıirlı 

kurak), !i mayıs cunın Mnntiııe lı:ıre 
ket (is!ir:ılıat), G ırı:ı~ ıs ı·ıııııarte~i 

rTosun), 7 mayıs rıaz:ır (Zehirli lrn 
e:ık), 8 mayıs paz:ırll·si {Satılık ki. 
ralık), 9 mayıs salı I>iyarlıakıra hn 
n•kcl Cistirnluıt), lO nı:ı} ıs ç:ırsarn. 

b:ı (l\tuh:ısip ar:ınıror), 11 nıa;) ıs 
perşcınıhc (Söziin kısası), l'.! 11111} ıs 
umn (Tosıın), 13 mnyıs cum:ırtesi 

<Korkııııc gece), H ınayı~ paı:ır 

"lnlche ,.e hnlk:ı nıalint',, (Zrlıirli 
J;ucnk), , t1\1ue (Satılık kiralık), 

15 nınyıs paznrlt' i m:m~a h:ırc. 
ket (Tosuıı), 16 mayıs salı (7.ehir1i 
kurak), 17 mayıs çnrşomlın (Satılık 
kirolık), 18 Jn:l)'JS perşembe (l\l:ılal 
'.\'&\a hareket (islirııhnl), 19 mayıs 

~u~ıı:ı (To un), 20 m:ıyııı cumartesi 
(Zt'hirli kucak), 21 mayıs pın~:ır {Sa 
ırlık kiralık), 22 ınayıs pazartesi A'k 
ı;elıirc hareket (istir:ıhot), ~3 mayıs 
:ılı (Tosun), 24 mayıs çnrşamb:ı 

(Zehirli kucak), 25 mııyıs pl'rşrmhc 
\f)ona hareket (islirnh:ıt), 2G mn. 
, ıs eııma (Muhasip nrırnıyor), 27 
~:ıyıs cumartesi (Zehirli lmcnk), 211 
mayıs pazar (S:ıtılık ı.:tralık), 29 
m:ıyıs paınrtcsl lsp:ırla) :ı hareket 
r1'osun), 30 ınnyıs snlı (Zehirli im. 
c:ık), 31 mayıs çarşamba (Satılık ki 
ı-alık), 1 Jııızir:ın pcrşcııılıe Burchını 
hareket (To un), 2 h:ızirun cuınn 
(Sutıhk kirnlık), 3 haziran cuınıırtc 
~i (Zehirli kucak), 4 hıızir:ın pnznr 
,\ntalyaya Jı::ırtket (ist:ir:ıhal), 5 hn. 
:r.irnn paznrlc~I (~fuhuip arnnıyor), 
ti Jı:ızir:m salt (Tosun), 7 haziran 
çarşamba (Zehirli kucak). fi l~:ızi. 
ran per~eınbe (Siirlilk), 9 hnııran 
.. uma (Oğlumuz), 1 O lı:ııiran cumıır 
te'>İ (Satıhk kir:ılık), 11 haziran pa 
z11 r Aııknray:ı hnreket. 

Karşıhksız hususi idare 
borçları muhakkak 

ödenecek 
her sene bir miktar dalın artan 934, 935, 93G yıllarına ait o. 
şarap ihracatımızrn bu yıl iki ıup seneleri hususi idare btlt. 

yUz, iki yUz elll bin litreyi bu. çclerinrle kar~ılığı olmadığın. 
lncağmı tahmin etmektedir. dan dolayı ödenmemiş bulunan 

lnhisarlar İdaresi ecnebi borçlar bu yıl bUtçcsinden tc. 

memleketlere yapılacak şarap nıin edilecek tarırıerle be.heme. 
ihracatına mukabil ihracat sa. 
hlplerine prim vermoğe bu sc. 
ne de devam edecektir. 

-<>-

Gece Eğlencesi 
Şişli Kızılay Cemiyetinin se. 

nelik gece eğlencesi 4 nisan .salı 
ak§&mı Maksim aalonlarında. ya. 
pılacaktır. Bu eğlence için davet 
edilen Alma.n devlet musiki ce. 
miycti azasından Bayan Gertrud 
Erhart Almanyadan gelmiştir. 
Kendisine piyanoda. refakat ede. 
cek olan Prof. Franz MUlbau. 
er da Berlinden hareket etmiştir. 

Avrupa seyahatinden avdet e. 
den kıymetli eanatldi.rımız Münir 
Nurettin de bu gece şenliğine i§· 
tirak edecektir. 

Koltuğunda bohça ile 
çıkarken 

Sabıkalı hırsızlardan Halil Top 
öün, Beyoğlunda Karaoğlan soka
gında 17 numarada oturan Naci
yenin evine gizlice girmiş ve evde 
kimıe olmamasından istifade ede- 1 
rek birçok kıymetli e§yayı topla. 
mış ve bir bohça yapmıştır. 

Fakat tam kapıdan çıkarken 

evine d6nmekte olan Nıciyenin 

görmeıi üzerine yakayı ele ver
mittlr. Suçtu eUrmümeşhut mah
kemesine veril mittir. 

hal ödenmesi kararlaşmış ve 
bu karnr vllA.yet hususi idare. 

terine b!Jdirllmiştir. 

-o--

Sıtma mücadelesine 
bu yıl da devam 

olunacak 
Sıhhat ve lctimal Muavenet 

\~ck!\lctl bu yıl da sıtma mllcn. 
dclcsine devam edecektir. 

Ycltdlet bu sene ayrıca Tos. 
va, Kargı. Çlvril ve Geliboludn 
dn birer sıtma mUcadele şube. 
si nçııcnk ve nozkırdn sıtmalı 
bulunan 17 köyU de sıtma mu. 
cacfole mnıtakası içine alacak. 

tır. 
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Tarlabaşındaki apartman 
lar da kontroldan 

geçirilmelidir 
·-············· 

Tarlabaşında Camcı Musa: 
sokağında Güneş apartımanm. ~ 
dn oturan Bay Kazımdan dün: 
bir mektup aldık. i 

Okuyucumuz diyor ki: i 
"Son inhidam rnünnsebctile: 

belediye Yen.işehir civarında.~ 
ki apartıman ve binaları göz.. i 
den geçirecekmiş. Bu tetkik: 
esnasında Tarlabaşı civarının i 
unutulmamasmı belediye erka: 
nının nazarı dikkatine arzedeJ 
rim . Burada apartıman namı l 
altında birtakım binalar varJ 
dır ki bunların dı§larınm yeni. l 
liğine itimat caiz değildir. Çün ~ 
kü çoğu 30-40 seneliktir. Bu: 
binaların yine bir kaç vatan.~ 
daşm hayatına kastetmemele. ~ 
rı için sıkı bir fenni kontrole: 
tabi tutulmalarını buralarda~ 

: kiracı olarak oturan halk n.a.l 
i ... ~!?.~ .. ~:~~~~~::ı:.!.~~!:.~:~:·:; ~ 

Nahiye müdürlerine 
hayvan yem bedeli 

verilecek 
Dahiliye Vekaleti nahiye mü-

dürlerinin nahiyelerinde~i köyleri 
sık sık dolaşabilmeleri ve köylüle
rin ihtiyaçlarını antıyabilmeleri i
çin hayvanı olan nahiye müdürle. 
rine her ay altışar lira yem bedeli 
verilmesini kararlaştrrmıştır. 

Vekaletin bu iş i;in 1939 büt
çesine koyduğu tahsisat kabul e
dildiği takdirde 1 Hazirandan iti
baren nahiye müdürlerine ay.da 
altı lira yem bedeli verilebilecek
tir. 

«> o 

Server Hilmi ihtifali 
Di§ Tababeti ve Eczacı mektep

Jcri cyldürü merhum Server Hil
mi için dün büyük bir ihtifal ya
pılmıştır. Merhumun Merkez E
fendideki kabrinde toplanan üni
versite profesör ve talebeleri ile 
di§ tabipleri ve eczacılar profesö
rün hatırasını anmışlardır. 

--o--
Avcıların toplantısı 

Avcılar cemiyetinin senelik top
lantısı dün saat 10 da Alayköşkü:ı
:le yapıldı. Senelik çalışma ve he
sap rapor1an okun.duktan sonra 
yeni sene bütçesi 1083 lira olarak 
taıdik edildi ve bundan sonra ye
ni idare heyeti seçilerek toplantı
ya nihayet verildi. 

Belediye vergi ve resim
lerinde müruru zaman 
J3azı belediyelerin, devlet Ter 

gi Ye reslml<:'rl hakkındaki mu 
ruru zaman mUddeUnin yalnız 
hazineyi alllkadar edeceğini be. 
ledlye Yergi \'C resimlerinin mU 
nıru zaman JıUkmUnd<!n mUs. 
tesna olduğu kanaatile belediye 
:ılncaklarmda müruru zaman 
aramadıkları nnlaşılmtştır. 

Dahiliye vekdlcti, \'IIA.yetıere 
bir tamim yaparak belediye Yer 
gi ''o resimlerinde de tahsili cm 
~·al knnunu hUltllmlcrinc göre 
müruru zaman bulunduğunu '\C 

huna göre muamele yapılması. 
nı bildirmiştir. 

Nakzen bakıla 
muhakemede 

Şoför Habip sekiz ayn 
mahkum oldu 

Dün nöbetçi olan asliye birinci 
ceza mahkemesi, bundan üç ay 
evvel bir adamın ölmt'sile biten bir 
otomobil kazası hakkında karar 
vermiştir. Hadise şudur: 

Şişlide Küçükbahçe sokağında 
19 numarada oturan Mahmut Çe
vik Dt'nizbankta memurdur. Her 
sabah saat 8 de evinden çıkarak 

vazifesine gitmektedir. Bundan üç 
ay kadar evvel bir sabah yine evin 

Jcn çıkmış ve Şişli tarafından gel
mekte olan tramvaya yetişmek i
çin caddeye doğru hızla koşmu!

tur. Fakat bu sırada Taksim tara
fından ve boş olarak hızlll gelen 

Roför Habibin idaresinde'ki Şi§· 
li - Fatih otobüsü Mehmede çarp-

mı§ ve onu ağır surette yaralaya. 
rak yere yuvarlamııtır. 

Etraftan yetiıenler tarafından 

derhal Şişli çocuk hastahant'line 
kaldırılan Mahmut Çevik iki saat 
sonra ölmüştür. 

Hadise sırasında mektebe &İt
mekte olan 8 yaşlarınl:iaki çocuğu 

tsmail Çevik de babasının otobüı 
altında kaldığını görmü§, fakat ço 
cukçağız i§in fecaatini hissetmiye-

rck yoluna devam t'tmİ§tir. öğle 
üzeri evine dönen yavrucağız ha-
diseyi annesine anlatmıştır. Zaval 
h kad.n derhal tahkikata ba§lamıt 
ve hastahaneye gidince kocasının 
ölümiyle karşılaımıştır. 

O zaman ıderhal baılanan muha
keme kısa bir zamanda bitirilmiı 

ve suçlu şoför Habip keşif raporu 
na ve şahitlerin ifaı:ielerine göre 

suçlu görülmiyerek beraet etmiı
tir. Fakat sonradan davacı vekille-

ri tarafından temyiz edilen karar 
nakzedilmittir. Dün de ikinci 
defa ba§lanılan muhakemenin ka 
rarr verilmi§tir. 

Dünkü celsede suçlunun müda
faa kararı okunmu§tur. Bunda, ka
zaya sokaktan caddeye doğru ko
şan Mahmudun sebep olduğu ve 
şoförün, yannliian i!elcn hidiae 
kurbanını görmesine imkan olma
dığı ve bu noktanın ıahitlerin ve 
gerekse vaka yerinde keşif yapan 
mühendislerin raporiyle de sabit 
olduğu bildirilmekte ve sonradan 
ikinci bir ket=~ yapan belcl:liye fen 
memuru Beşirin verdiği raporun 
bir kıymeti olmadığı ileri sürüle
rek suçlunun beraeti istenmekte 
idi. 

iddianamenin okunmasından ıon 
ra mahkeme heyeti müzakereye 
çekilmiı ve yarım saat sonra kara 
nnı bildirmiştir. Bunı:ia, suçlu ıo
för Habip bir sene hapse mahklim 
edilmiş. fakat ha:iisede dikkatıiz
likten ölenin de kabahati bulundu
ğundan ceza 8 aya in.dirilmiştir. 

1 O bin lira maddi zarar talep e
den davacıların aynca bunun için 
hukuk mahkemesine müracaat elde 
bilecekleri, yalnız manevi karar o
larak şoför Habip ile otomobil sa
hibi Halidin kefaleti mütcsel&ile 
ile ölen Mahmu.dun varislerine 
50Q lira ödemeleri kararlaşmııtır. 

Suçluya bu karann kabili tem
yiz olduğu da bildirilmiştir. 

Başvekillmlz Re!lk Saydamm en"~Tkl ai1n Tlikkapı 8fretmen :mektelılnf, 
Elimesut tayyare ve plAnör atelyealnl gezdlfinl dUnkU nilııhamn:da yumt~. 
tık. P..~ıımimlz Ba~veknt TOrkkuıu m elrteblnde model tayyareler Jıakkmda 
izahat alrrken gösteriyor. 
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Günlerin peşinden: 

Madrit'e Franko Kooperatifler 

a k • l • d • ? Batka mmlleketlerde koopera- 1 .. s erı nası gır ı • :::::·:.~-,,,..:.:::";;.Diplomasiye avdet 1ta1 ya o ç se d. k ki d m ıya n hizmet ettiii halde neden dolayı • • 

ne ır so a ar a yan , ... de bu uoul~ "':"' edôlen iri Fransız- ltalyan ihtilafı ancak Almanya ile Lebıstan 
elektrik lambaları o akşam yanmışh:: ı:: .. :~::~c:::n= b ti h il d·ı b·ı·r arasında . . 

' f duiu bu 1Uale latanbul belediye u sure e a e 1 e 1 1 Roma, 2 (A.A.? ::-. Emin.~ 
"' kooperatifinin ıon konsreai cevap Dünkü posta ile gelen Times masisine daha derin bir itimat - mcnba.dan öğrenıldıgıne gore 

vennittir. Zira bu koncn netice- gar.etesinin ba§makalesi Fran. sızhk göstermektedir. Kont Ciano ile İngiltere maslahat 
ıinde anlatıldı ki 1938 aeneıinde sız - İtalyan ihtil!fını halle İtalya ile Fransa arasında mü- güzarı Noel Charles arasında ıon 
kooperatif kaaumclan belediye er. yardım edecek bir tavsiyede bu- zakereye zemin olacak şeyleri günlerde yapılan görüımeler es· 
kanma 49,426 lira para ikraz olun- lunmaktadır: bulmak güç değildir. İtalyanın nasında İtalyanın Almanya ile Po· 
mu• ayni müddet zarfmda koope- "Fransız Başvekili M. Dalad. son zamanlarda Fransa aleyhi. 

1 
d t vassutta bulun· "' · · · ı k · onya arasın a a ratifin bütün muamelatı yekunu ye kendısmden ve mem e etın. ne olan talepleri meclis ve mat- 'h . 

1
• d bahs....:ıı"lmı"ıtir 

· · ·· ması ı tıma ın en ıcr..ı • 84,369 lira tetbit edilmif, bu mu. den emın adam halıle nutuk soy_ buatta tekrar edilmekle beraber .. •w• .. . 
1 d de .. dece 1726 lira ka- ledi. Esas itibarile onun nutku, mesuli'-·et sahibi devlet ricali ta- Soylendıgıne gore Polonya ıle 

ame e en .J • inl'w'n 
zanç elde edilmiıtirl geçen pazar Sinyor Mussolininin rafından teyit edilmemiştir. Sin. Almanya arası~aki ı~rg 1~ 

Bir kooperatif ki ıermayeıin. ,verdiği nutka bir karşılıktır; bir yor Mussolini tarafından isimle. zail olduğu takdırde Ingılterc şım 
elen a tıiı muamelenin yekununa cevap olmakla beraber bir de te. ri zikredilen yerler· arasında da diye kaı:lar yalnız Polonyaya ver· 
yala= ~r mildan tetkilata hakim zat teşkil etmektedir. . Korsika ve Nis adı geçmemiştir. dıği teminatın orta ve ~enubu pr 
ı lar araımda iıtikraz adı ile M. Daladye zaferlerden emın M. Daladye nutkunda, Fransız ki Avrupa memleketlerıne de teı· 0 

anla ılır 0 kooperatifin mumeli- olarak ve 21Ukiinetle konu§tu. 1. topraklarından bir parmak bile milini derpiş edecektir. ttal~a, İn• 
pa~ 1 den inkitaf olmadıimı an- talyanm müstemleke taleplerine feda etmiyeceğini söylerken, sa- giliz teklifini reddetmemıpe ıde 

• • ~ nie İn batka ıebep arattırma· karşı :nazik olduğu kadar da dece hariciye nazın M. Bone'nin İngiltere tarafından yapılan har~ 
Fa?mıjistlerin Madrit ao kaklanndan geÇ'fı w ha ç kalır ? azimki.r bir cevap verdi. Alkış. evvelce bir kaç defa söylediği ketin Almanyanın muhasarasını ıı 

d P H ~~ ti : bir iıtihlik koo laması kolay fakat uyuşması güç sözleri tekrar etmiş oluyordu. Ve tihdaf etmepıesi lazım geldiğini, 
lladrttten 7azılı7or: ı dar Puerta del Sol mey anına aif 

1 
za..: bir tetekkül böy.; mübalağalara kapılmadı. !tal • bu vaziyet İtalya hükfunetlne ttalya hükumetinin buna şiddetle 

2t Mart salı. Öğleden sonra gitmenin lmkA.nı yoktu. k perat 
1 ~. k di -::.a..•etecek te- yan - Fransız münasebatı mese. çok iyi malumdur. muhalif okluğunu bildirmiıtir. 

a&at b' .. 11 Biz otomobllfmlzde bunu o· aermayeıını e ye ~,... . . . k d Ew l 
,.r bucuk. Madrit tes m it ı ·e k.ld b" kredi kooperatifi halini lesını tam yerme oy u. ger · Du~e de ker.di hesabına top. Siyasi Italyan mahfellerinde hi· ~~\11orm.uş. Franko ordusu mad- nuşurken, sözlerimi iş mı ş ~ . aı1 e ~ kredi daiıtmak talya, Fransadan bir şey istiyor. rak talebinde bulunmagwı tercih kim olan kanaate göre bu görUı· ncıt al " anlamış olan bir Japaoyo ' ev ıraa azasına b'ttab' h .. .ı 1 b is 
mış. k 1 k ı- · · t tkil edilen kooperatiflerin sa, 1 1 er ye~en evve u · etmediğine göre, kendisinin Ci- melerin neticesi Almanyanın tarzı 

Biz bu haberi TulaytılA.da, Al· velA gecen askerleri 
0 

unu ~i- ıç.n ele · afiz izaıı tarafından teklerin ne olduğunu öğrenmek butiden bahsederken, o limanda hareketine ve Almanyarun Polon· 
kazar harabelerinde iken aldık. uırarak B'!llA.mladıktan sonra ıem;'y.:Ul~lacaimı aöylemeie 18.zmıdı. Sinyor Mussolini Foro. kendisine daha ?.iyade teshilat yadan yaptığı taleplerin mahiye· 
!Ura~ d.aha ilerleyince balkın ze: naıı ,_,_ ? da söylediği nutkunda İtalyanın gösterilmesini istemekte olabilir. t' b ~1 d " 11 _ Karadan gitmenin imkA.nı mahal ııuuı.- mı .sted'kl .. b' ıne ag ı ır. 
• ·

0 
ara dökUlmUş olduğunu gör Fransadan 1 1 ennı ır no- Belki de serbest bir mıntaka is. 

dU'- k d dl HASAN KUMÇAYI ·1 'h tmi ld w be Digw er cihetten bu mahfeller, t-... 1936 Teşrinisani ve KA.nu· yo • e · ta 1 e tasn e ş 0 ugunu · temektedir. Keza, İtalyan sefirL 
il" f Adamın bu sözü bizi biraz şa- tın' ti v b l d Tu talyanın orta ve cenubu prki Av· \&evvellndekl clbl, her tara ta yan e ış · e un arm a · nin bağlı olduğu ve Fransızların l>... t tı· k •ti · Cib t' S" k l · rupada bir rr.üşterek emniyet siı· -ıllt havası hüküm sürUyor. şır uıış . Askeri mUte aı er cemı- nus, u l ve uveyş ana ı gı- elinde bulunan Adisababa demir-
ko ... ıerinden ka'lle kafile ana· - Denlzd~n mi gideceğiz? dl- bi müstemleke nev'inden şeyler temi vücuda getirmeği derpif ey-,, ~ · l"k k gresi yolundan bir hisse elde ebnek 
rQJ.lara döküle~ clrtcller, elle- ye şaka ettim. yetinin Sene 1 On olduğunu söylemişti. arzusunda bulunabilir. Bu saha. lediğini tekzip etmekte ve İtalya'" 
tinden tutmuş çocuklarını koş· Arkadaşım da: Dün yapıldı Nutkunun diğer bir yerinde da dostça bir anlaşma, her iki nın talepleri is'af eıdilmedikçe Av· 
turan anneler~ yorganları, eş· - Deniz olmadığına .göre, ha· de, ispanya meselesi dolayısi.le memlekete menfaat verebilir. SU rupada sulhun teessUsilne imkan 
l'aları sırtında erkekler... va~an gitmemiz Uzım demek, Mütekaidini askcriy.e ce~iyeti Fransa ile İtalya ara.sına gerıl. vcyş kanalına gelince, ltaya, ken olmadığınf ilave eylemektedirler. 

\7olda ara sıra gecen Franko dedi. dün saat 13 te Veznecılerdeki mer miş olan perdenin şimdi tama. di memleketi ile müstemlekesi ._ 
llakerlerlne rastgellyoruz. Halk lspanyol, sözünUn alaya alın· kezinde ıenelik toplantısını yap- men zail olduğuna i§aret etmiş- ra.smda işliyen vapurları için re- tüsüz diplomasi yoluyla ba.şl -
duruyor ve kolunu kaldırarak masrna kızmıy.arak, fakat cld· mııtır. . . . . ti. Bu itibarla iki hükfunet ara. simlerin tenzilini ve şirket idare masının daha pratik olacağını 
lakerleri selA.mlıyor. dt söyledltinl, yüzündeki ifade Toplantıya cemıyet reısı Emeklı smda bir milza.kereye başlamak meclisinde İtalyanın da temsil hatti ilk önce kimin teklif yap-

Şehre yaklaştıkça yoldaki ka- ile anlatmıya çalışarak: Albay Ali reislik etmiştir. ilk ola- kabil olduğunu ihsas ediyordu: edilmesini istiyor.,. tığını dahi kimsen.in bilmem.esin• 
labalık daha ziyade artıyor! O- - Hayır, dedi, ne Jıavadan, rak Ebedi Şef Atatürkün yüksek Fakat Fransanm bu meselelen Tunus meselesine gelince, TL ve bu gizli müzakerelerin hiç o· 
tomobllle gitmenin lmklnı yok. ne de denizden .. Yerin altından. hatırasına hürmetle üç dakika sil- görüşmekten imtina edeceği ka- mes Başmuharriri bu meselenin mazsa tarafeynin muvafakatiyl, 

erkes gibi, yUrUmek IA.zım. Anlamadığımızı görUnce izah kA t cdilmi!ltir, Bundan sonra sc. naatini izhar ediyordu. Ve Fran- biraz "~tanı olduguw nu kabul et. bir müzakere esası bulwıcay. 
u :J " lA k r o o pek ~ O • Tulaytıla köprUsUnde nasyo· etti: nelik faaliyet ve hesap raporları sızların, asa,. e ımesını,, ıµekle beı;ıı~.boPllıiı.i~ ~e • kadar devam etmesini tavaıy 

nalistlerln ilk muntazam kıtal&· - Yalll .. t.üııelle demek lıtlyo- okunarak kabul edilmittir. çok kullandrkhl:rnıa daktmu- yan edecek mllzakerelerin gUrill. ıarar ediyor.,, 
rını görüyoruz. Onların arkasın· rum. Şuradan tünele blnerılnlz Raporlara ıBre cemiyetin 5000 yordu. 
dan Madrlde dolru ilerliyoruz. ve 4olnı me,.dana cıkareınız. Jrilailr haaı yardır. Bu miktarm ll'akat Pranaızlar bu mdele. 

B yolu budur, başka çare- . . ni ida de katiyen "ulA., dememlelerdir. Şehre glrdlğimlzi neden son- unun daha .ziyade artma•• ıçın ye .. - M Daladyenin söylediği nutuk 
ra farkettik. Etrafta şehre de· si y:k: hakikaten mükemmel re hey~tinin da~a ~·~la· gt~yret gos m~kere kapısını ardına kadar 

illet edecek bir şey yoktu: Yo- bir fi~·lrdl. Vakıa yollardaki ka- termesı t:::;~ m~rı;~rafın- açık bırakmaktadır. O sadece ŞU
lun iki tarafındaki taş Y~~r:!~~ labalılı göremlyecek, şehre gl- B';.;~ı~ Şef lame: lnönilnden nu istemiştir: ''F.ğer ttaı~ 
hnın, şlm-dlye )adar geç ren herkesin karşılaştığı man· dan. . . . alı bir fotoirafı ta.tipleri varsa, bunlan tamamıle 
;)'erlerdekl kayalıklardan ~ark- zaralara rastgelemlyecektlk a • ~mıyet .•çtınk;;;ı:dilmit ve bu tek- tasrih etmelidir.,. Sinyotr Musso-

~ ek güç anladıa.: d kı- ııtenmeıı e r ·run sözlerinden talyanın lı olduı;unu P denberl mU· ma, hic olmazsa mey ana en k· lif alkıtlarla kabul edilmiıtir. ~ "Kanunuevvel 17" ta. 
Bunlar, iki sene 1 rla top· sa ve rahat bir yoldan varaca Bundan sonra Reisicumhur ta- . . ~ya ta ·1 talebatmı 

temadi bombardıman a ' tık • önüne ve Marepl Fevzi rıhli bır no ı e mu 
çu ateelyle havaya uçurulan, te: ~Unelden ıeçlp Puerta del met tn a General Asım Gündüze bildirmig olduğu anJ_a~~.ıy~r. Fa. 
hlt dıeındakl binaların dh~~a:~- Sol maydanına çıktıtımız za· ~:k:::uk Millet Mccliıi Reisine, kat ~ns.::n~~ve~:eı;.~a.:
lerl ldl. Şehir civarın a e man hiç de bekledl&lmlı bir tuim telgrafları çekilmesi karar. evve. " ... ı ~o tmediw. i 
ttiiı binalar bir taş yığını halin manzara ile karşılaşmadık: Biz Iaımıt ve yeni idare heyeti seçi· b~ld~ır ~ıhgv~oı:. 193~ 
a ı ı ti bU uk bir kalabalık göre- . . . ı ırme . 

• m 1 • Mad· orada Y k. H ı- mine geçılmııtır. M Laval ile Sinyor Mussolini a. 
Fakat, çok gecmeden, lI Ik cdimlzl zannediyordu • b:l Yapılan intihapta Emekli Orıe- . mda müstemleke meselelerine 

rltte olduğumuzu anladık. ako bukl, merasim tein aske~ k k; neral Cemal Merıinli, Albay Yu- :;:r yapılmış olan 1935 anlaşma-
ıokakları doldurmuş, Fran henüz gelmemişti. Anla 1 k, ıuf Ali Yarbay Azmi, Aziz, Meh- ilnfesih addettigıw"ni bildi 

1 rak bağrı- ilk askerler soka · ' f . B' ba• smı m • 
askerlerlnl alkıe aya • bi· şehre giren 1 al et- met, Hüınü, Şera ettın, ın "~ riyordu. Fransa Başvekili bu no. 
~arak kartılayordu. BUtUn i t tarı ve resmi binaları K . Muzaffer, Rüttü, Mustafa, Vehbı, tanm metnini neşredeceğini de 

1 r1 nasyonal s d 1 sonradan ge f c 1 dlmit naların pencere e t . mlşler, mey an dı yUzbaıı Musta a, ema ıe:s • vaadetti. o notanın belli başlı hiç 
bayrakları lle donanmıştı. t s. ıecek kıtalara bırakm~~l~~t ~op lerdir. bir teklü ileri sürmediğini söy-
Panya tarihinde ve edeblyadı: Yalnız. meydandan ~ kam· -o-- Iedi. Hele Tunus, Cibuti ve Sil. 
da daimi bir cehre teşktl e 1: 1• ve zırhlı otomobil, erza da kızıl· Bir çab yandı veyş kanalmm asla zikredilme-
esmer kadınlar, sarı ve kırm 1 rı vardı. Bunlar diğini ilAve etti. Bu itibarla tek-
zıın b&ktm oldulu elbiseleri ne yon a taaçrken bıraktıkları top Diln .aat 10 da Panıaltıda Sun- lif yapmak vecibesi ltaıyaya 
»encerelerde diğer bir bayrak lan:ıomoblllerdi. n ıur sokağında 126 numarada ot~ dü§tllektedir. Ve M. Daladyenin 
gibi görUnUyorlar, kollannı dı· ve )ıleydana çıktıtımız za~a • ran ismetin mutfak ba~sındaki ihsas ettiğine göre, bu hususta 
~arıya cıkararak alluşlayorlar- t dört olmuştu. Polis ve b~~- kurumlvar tutuımuı ve cvın çatısı bir anlaşmaya varmak için pro. 
dı saa meydanın etrafnıa r • yanmaga baılamııtır.. . . fesyonel diplomasi yollan en, mü.. 

. - a•t kadar askerleri darma. izama koyuyor, kı Hidise yerine yetııen ıtfaıye ...... ·ıp Vt111Thdır İtalya Fransa 
1 arım a._ h halkı n k bu aöDd" ....... ·-,-- • 

ta l•i etti&lmlz halde, ben Uz te ken et eceli caddeyi acı kısa bir zamanda yangını ur· hilkfuneti ile isterse Romadaki 
"' • P amlyle tatarın g .. tü'. • • • 1 h 

tin civarında idik ve tam d ruyordu. ~ muş ~. Fransız sefırı vasrtasiy~e, ya ut 
mtştlk. Biraz sonra, lun u askerler toplandıı;ı ta Paristeki kendi sefiri va.sıta-

lcerl girmeğluılzl de anladık. )ıleydan~ kşamm altısı ol· 1936 temmuzundan sonra ancak siyle müzakereye başlayabilir 
rremlyec~l Uerleyemlyordu. zaman saa a sonra bava ka· bu akşam karşılaşıyor. Bugünkü vaziyet gudur ki bu 
Askerler 11 :nluk bir tehir olan ::nuştu. Blr~:dı ve elektrikler Meydandaki toplantı dağıldı. iki büyük memleketten her biri, 

Zira m ~arbe giden ve bom· rarmıya baş Halk, bulunduğu sokaklardan diğeri tarafından dilrUgt muame. 
~adrldln, la ölen aballılnden yandı. rln yanması şehir hemen oradaki evlerine girmiş le görmek korkusuyla yekdiğeri-
ardımantar kalabalık: Elektrikle idi ve halk lbl birdenbire ortadan kay- al . teklifl 

k ı 1 blle gene k bir h&dlse g • ne enen yenı er yapma-
a an ar dl ordu , Jt:r için bUyU 1 hakikaten an· boldu. ğa mütemayil görilnmUyor. Fran 

~Ufus teşkil e e~l ordu ve bun harbin blttlftln ıamıştı: çunkU, Her halde, gece baskını, tay· sa ilk olarak ıne teklif ederse et. 
~lr nUfuı teşkllkla:a dökUlmUı- cak o zaman anladılı günden, yare bombardımanı gibi korku· sin, hiç şüphesiz ki Italya klfi 
ar 

0 gUıı soka dahili harp bat k n bir zaman· Jardan uzak bir .geceyi bulduk· görmiyecektir İtalya ilk olarak 
lerdt. b 1 k ve ıebr• yani Uç seneye ya : rl tayyare ıarı tein herkes evine çekilmiş ne isterse İstesin, Franaanm 

Bütün bu kala a 
1 

ddeler· daııb'erl febir gece e ' Iıkta kal yemeğini yemeye başlamıştı. fazla bulması muhtemeldir Fa 
ilk i askerler anaca karşı karan ve 

1 
u · • 

g ren kları da dol hücumuna ' u otan yerler· Gece de sokaklara dökU m ş ~ kat bu tekliflerin alenen yapıl-
den başka, yan aoka ortasındaki maktadır. Lttzum~aıarına ınavi lan halk, bir gece evvelki kor- ması şart değil. 
:urm.uıtu. Şehrin ılan nıe· dekJ elektrik Ilın 

1 
tir Evlerde ku<lan, gUndUzkD heyecandan Bir vakitler, gizli diplomasiye 

UyUk meydanlıkta 1•P k şlala- ınaskeler geçlrllm ş • ıyor zak sakin sakin geziniyor· ılSll itimat etmiyen eqırmıı 
taaimden sonra askerler 

1 

1_ de l&mbalar bu şeklide yan · u ' diln:va, şimdi açık hitabet diplo. 
rıua, halk evlerine dalılmak elektrik ışıfı ne gözler, du. 
ı:tn bekliyordu. O zamana ka· arı 

Görüp Düşündükçe 
- ~ ,_, ---- - ı-.:ı-

Yazın kôbusu! 
Bu ıabab, peınçeremi açınca, s.erin, fakat içinde babanın 

müjdeıi duyulan ince bir rüzgarla karıdattım. Hava uçtan uca 
açıktı. Koca gökte bir tutam bulut bile yok. Güwrcinler, aer· 
çeler, tüylerini kabartnuılar gagalıtrile tanuuyorlar. 

Kııın artık dirilmeıi beklenemez. Günden ıüne yaza siri· 
yoruz. Şehirde bile havaya bu temiz süzelliii y.,... babarm 
eıiiindeyiz. 

Peınçereden a)-nbrkenı 

- Bahar baıbyor! 
Dedim. Bu yıl, aerçi kıt görmedik, ama )'İne paltıo, urtı. 

ıoaon hamallığı ettik. Knnıldanıılannm. yün, tiftik pıranplılr 
altında ağırlatb. lnce, ıı.fif yaz aiyiniılerinin rabatmdmı ar· 
larca uzak kaldık. "Gripn in ''Anjin,, in tatıız miaafiıtilderin 
katlandık. Zihnimden: 

- Gelen baharla bunlann hepıinden birden kurtuluyoruz. 
Dütünceıi geçti. içim sevinçle doldu. Adelelerime yeni 

zenberelder takılrmı gibi bir hız cereyanile çevildettim. SuJUD 
deriye deiiti bile tatlılqmıı. Avuçlanm, yüzümle f>oynamda 
gıcırdayarak sürtündükçe adeta ke. ifleniyonun. Yıkanmaia 

doyamıyorum. 

Tam bu 11rada kartı evlerden biriain de aıns Miriildü. Sü. 
rülmeıiyle beraber hnnlum bir radyo ae1i scıbia l&fb. Anlatd· 
maz bir gürültü koparan bu çığlık, kimbilir nerenin musikiaiydi. 
Acı, acı miyavbyor, mutlaka boynuzlu bir Çin kötldinden ko
pup geliyordu. 

Sabah aabab hem Çin muıikiıi. .. Bizim semtte deiil, htu· 
bulda bile sefaret veya konsolosluktan bafka yerde tek Çinli 
yoktur. Bizden olanların ise, bu uzak ülkenin zevkile 'bel.....,._ 
ıi, akıl alır teY değil. 

Bahar müjdeıile dolu güzel kokular ve rü:qirlarm Tel'dili 
keyif, ansızın dağdlı. Afyonu patlanuı tiryakiye döndüm. 

Bugün henüz bahann eıiiindeyiz. Hali aoıha bacalarından 
beyaz chımanlar uçuıuyor. Pencereler, ıunaıkı kapalıdır. Bir 
tekinin açılı11 ile bir mahallenin huzuru kaçana, yartn sıcaklar 
baııp da hepsi birden açılmc:a baliıniz ne olacak? 

Radyo, snmofoq sahipleri, niçin bu aletlerin en son pa. 
tınlı kabiliyetini deneyorlar? Neden uıul uıul çalım)'orlu? 
Gürültü yapmakla eter ıöateriı clavaıı siidüyorlana, bilmiyor· 
lar mı, ki bu, kimseye imrenme vermiyor, herkui ijnndiriyor. 
Ayıp c:ıuımı. Azıcık batblanm da düıünelim ve radyolan JU 
ka.ubu balino koymayalım. 

HAKKI SOHA CE7GIN 
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bu maç yapılmadan ben tekrar 
Par.ise gittim. Ondan sonra mem 
leketimde uzun müddet yerleşip 
çoluk çocuk sahibi oldum, evlen. 
dim. 

\\ 

v 
LiGiM /J 

Geçen sene bir boy yeniden bu
raları boylayım dedim, bugüne 

kadar bir sürü müsabaka yap. HARPUTLU ŞERİFİN AMERİKA HATIRALAR 1 
tım. Stanislas Zibisko'yu ilci de- ,..... ......,.--- . 

)LE 
, 

YAZAN: 
Muvakkar Ekrem To.lu--.~...___. 

fa yendim. Birinciyi 47, ikinciyi gin ortasında Mahrnudun yanın· nu, Yugoslav bilhassa bacak kıs- zafer seyretmiye susamış olan 
5 dakikada kazandım. Evvelki da duruyordu. Kızılcıklr, hakem. ' mmın acı mukavemetiyle bozu - Şerif, dinda.§mm bu harikulade 
ay meşhur Amerika şampiyonu de çok uzun gözüküyordu. -:: yordu. kolposundan ziyadesile mütehas-
Bogos dedikleri Stragler Lelis'i Beş dakika sonra kalabalık a - ~ Nihayet yine ayağa kalktılar. sis olmu§tu. 
tam üç dakikada ringten dışarı rasmdan Bayezit kulesi gibi bir Mahmut, bu eefer Koca Yusufva Şerifle beraber. çocukları kay-
yuvarlama.m lehimde çok parlak adam azmanı, halkı yara yara. ri bir elense ile Yugoslavı dut a- nı ve diğer Türkler çok se:vinmi§ 
neşriyat yapılmasına sebep ol • ringe doğru ilerliyordu. Bu, or • ğacr silkeler gibi sarstı. Arkasın ler ve .seyrettikleri mkl mücade-
m11Şttır.,, ganizatörlerin bu gece Mahmuda dan Antoniç daha bu darbenin leden memnun kalmı§lardı. 

Koca Türk pehlivanının haya. karşı çıkaracakları Yugoslavyalı §iddetinden kendisini toparlaya- Mahmut, .meneceri o gün behe-
tmı ve menkıbelerini buraya ka- bir pehlivandı. Boyu tam 2 met· nıadan, Mahmudun kafa kolları- mehal Şikagoya avdet mecburi • 
dar büyük bir alaka ve dikkatle re 22 santim olan bu dev adamın na maruz kalma.ya başladı. Türk yetinde olduklarından Şerifin ve 
dinleyen Şerif: adı Antoniçdi. aslanı. Antoniçin bu sersemle ~ Ditroitteki b:ı.zt Roma?\YalI hem-

- Eveti Gazetelerde okudum. Hakemin düdüğü ile iki pelıli- mesinden hemen istifadeyi iyi dil şerilerinin davetlerini kabul ede· 
dedi. Çok iftihar etmiştim. Hat. van fena kapıştılar. Mahmudun şündü. Artık canına tak etmişti. memi§lerdi. 
ti. adresinizi :aradım, tebrik tel- tecriibeli ve usta haline karşı An- Fınıatı kaçırmayacaktı. Kızılcıklı Mahmuttan büyük 
grafı çekecek veya bizzat gele. toniçin sürati ve iri yapısı daha Tam 40 ncı dakika.da, yerden bir hayranlıkla bahseden Şerifin 
cektim. Olmadı. Kısmet burada ilk saniyelerde müthi!J bir müca- bil· çınar ağaeı söker gı"bi Yu - hatıraları arasmda en mühim 
görüşmekmiş. Memnun oldum. dele halinde geçmiye başladı. goslavı minderden kopararak en heyecanlı vaka olan, O zama-
Ditroit'teki maçınıza geleceğim . .Mahmut, ayakta, Yugoslavm ya- havalandırdı. nın Amerika sampiyonu Polon -
SirJ. beklerim. kaladığı kollarını kYVIrmak isti • Birc:okiarı sanırlar ki, tayyare yalr Zibisko ı;e Paris güreşlerin-

Harun memnuniyetle çevap yor fakat boyundan istifade e - oyunu denilen .. f,r1ldak kündesi cfo Kara Ahmedimize mağlup ol-
verdi; den hasmı, Kızılcıklının ensesine Yunanlı Cim Londosun icadıdır. mu~ olan dünya şampiyonların -
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.\llO!\'E TARIFESI 

Memleket Mtmle.kel 
i&inde dııında 

A~·lık 95 155 Kr. 
3 a~ lık 26-0 425 • 
6 a)lık 4i5 820 " 
1 yıllık 900 1600 .. 

Tarıfeden Balkan Birliği 

ic:ln ayda otuz kuruş düşüJür. 
Posta l>ırHğıne girmeyen yerlert 
ayda 'Yetmiş beşer kunış un>· 
medıllr. 

Alıone knyJını bildiren mek• 
tup ve tclgr:ıf ücreUnJ, abone • 
parıısının ııosta ıvey.a banka flı 
yollama ücreUni ıidıre kıttıCll O· 
zerine nlır. 
Tiirkiuuıln her posta mcrke.:lndı 

VAKiT' a abone ;ua.:ılır. 
Adres değiıürme Ocrell 

25 J.uruştur. 

lL.A..N 'OCREn.ERl 
'.fjcaret illinlannm santim • 

satırı sondan itibaren illn sar 
fularında 40; le saytalarda 50 
kuruş; dördüncü sayfada l; 
ikinci ve OcüncOde 2; birincide 
4; başlık yanı kesmece 5 lira
dır. 

.Büyuk, ,çok devamlı, klişeH, 

renkli ilan ı-crcnlere ayn ayn 
indlrmcler yapılır. l\esml ilanla
rın s:ıntfm - s:ıtın 30 kum,tnr. 

-Teşekkür ederim! Teşekkür bindirerek kafasını hırpalıyor • Bu zan tamamiyle yanlıştır. Zira dan Danimarkalı :Petersen ile TİCARi MAHİYETTE OLMIYAN 
ederiz!. Biz de nıemnunluk duy. du. Bir aralık Türl<ün Yugoslavı 0 tuihte Lond08ttn esamisi okun Türk aslanlarının fevkalMe 'll:nt· KüCOK !LANLAR 
duk. Al1ah millete zeval verme - belinden kavradığı görüldü. An· mazken bu oyını, Arnerikaifa, ilk vaffakıyetli müsabakalarını sa -
sin! 'Yine görüşürüz. Dağ dağa toniç buna yumrukla. mukabele önce Türk pehlivanları tarafın _ hip olduğumuz notlara 

Bir defa 30, iki defası 50, flc 
defası 65, dört defa!lı 75 •e orı 
defası 100 kuruştur. 1Jo aylık 
ilün ,·erenlerin bir defası beda·' 
\'adır. Dört satır.ı secen filnların 
fazla satırl:ın be~ 'kuruştan he· 
sap cdIIir. 

· f Ma1ımudım 11eııdig~i 6~4lı metre 
kavuşmaz, insan ınsana kavu • .etti. Dişi kanayan Mahmut ır - .:s .. .dan tatbik edilmiştir. Zira Ame - (Deva.mı t:ar) 

b(yy'hl yü.z otuz kiloluk ıStrplı 1 :ıur!. satı kacmnıştı. Halk heyecan • rikan .serbest güreJinde hasmını •••mı•••• 
, ~ * • . dan bayılacak gibiydi. Koca. sa- Antoniz ha.valandırrp yere çarpmak. hat- 1 ~ 

Didroit e gelır ~lmez, Şerıt. londa zaman oluyor soluk alan t a· V ta kl y os- ta iplerden dışart fırfatmak mu - ı FRANSIZCANIZI 1 
dah _, __ ,uk t . . ı_._..... ..;ı •• •

1 
. f 1 . d ba k e ı. e m aya arını, ug 1 ., .• 

a Jvıc\U. erını Auı-u1..ma~an gure,Şçı erın ne es erm enı ş a 1 .. ,,,:ı d 1 k A -t • bahken, _ teşbihte hata olmaz _ 
1 

,Jer:letmck •cın: .... ır....... •tn-tı· H l d .. ·1 . 1 avın vuçU\.ıuna o ar en, .All o l' •ı ızıı tR Q7L'l'RE"'/rJı.' er1:eş,l ~ DCll mg a ,, e çıt ışıtı mıyor, zaman o uyor, . 1 b" lt dr t1 b evire çevire tepe taklak etrneği r. "· • • ··•• · n ' 
...;1 ...... ıere gitti. Ya.nmda karısı M.ahmudun üstat bir kolpoşu. ü- nıç umu maz ır u . :e _e u o • Tü" kl d"" .. .. 1 a· l Türkiycdc ilk de!a ):mlan orijinal 
.. ---~ . . yuna da karşı koyabı~ ve her r er uşunmu.cı er ır. 1 c~sjz .bir eserfai ; 1 

lll:md kuponu getirenlere 
küçük tMn Ülrif td ua:de 25 
indirilir • 

yoktu. Fakat çocukları ve ka- zenne halk alkış ve takdir ava- .k. .. . . . di- .k" · Işte bu belalı oyuna kapılan r n· t• 1 d G 11 ) · 
b . ,:ı_ • bul d G . 1 - in1 t' ı ı gur~çı rıngın ger o§esıne ır. ıonnn re e.~ ıa ıcısmes J 

~ ıraızcrı unuyo7 u.. aze. zelerıle orta ıgı çm çın e ıyor- ~ıu:varlanıvermişlerdi. Yerden Yugosla.v, iplerin yaylama.sile mutl:ıkn al:ı<.':ıksını7.. 
1\':ıkı\ Jıenı dq"ğrudan dop 
yn kendi idare yerinde. bem An· 
kara caddesinde Vaklt Yur:du 
altında KfillALEDDD: lREN 
llAn Dürosu eliyle füın kabul 
eder. (Biironun leltfonu: ~0335) 

te ~rt ve sok~ ~ış~n ~- ge. du. .. . . • doğrulamadan, Yugoslavm tek _ minderin ı0rtalık yerine öyle bir Hilmi - lııkıJap _ Haşe! fıl) Kıı;. 
ce ınUsabaJralarda. 'Muthış Türk,, Gureş şımdi yerde devam edı - Mal d b" k 1 sarıl- yuvarla.nış yuvarlandı ki, boksta * 
Kızılc1klr Mahmut Yusuf! (ma. - ~ordu. Autoniç, Ma.hmudun, dü • rda~ 1~~ unl ırFft~·ı.ın,ıat bu ha- ki gibi nakavt olmuştu. Bir külçe 
1" A - ·k d h T .. k hl" le .. . d 1.ftld v • • ıgllll goruyor ar. a.A um. ya .r:ı.uıerı a a er ur pe ı. ~r rken uze.rın e A4 ıgı ıçm k tt b. faz] d .k. haline geldiği ve Floryada kum ,lllllııtll_._. _ _.._.., ... ,_,..,., 

,ft_ k y uf ıı;.ı. -'-d v 1 bil w. 1 ku re e en ıraz a canı yan ı ı 
va.nı aoya.clı o.....ua us .wu\.a- yakıı.uıı ıgı so egı o anıca v- .k. akl I da b·rden 4:!l.ddetle banyosu yapar gibi slrtüstü m.ü-
b al ) da •• t ta til b""kü' d Saw eli • d .{ l .ay arın } ~ 
mı ır... un gı.ıreş u c&. :ve e u yor u. g nı e bük" k . t"k al cı old B ~afaa.sız kaldığr için merhametli 

v d anı d··rt b. ı.: ... a·k t k k1 , k . . .. t ere ın ı am mıır u. u 
gn:u uy ar o ın ""'""'µ.l e e oıara geçıruıce yuz o uz ır:...,.,.. d k t• ı..· t· \·e asil Türk artık aman dileyen 
k-..:ı-- b. , ____ , hın ,_, __ ,ık il' dir .b. .. dil şon se~ .... e e a ı ,.,ır ne ıce 

IWAI'. ır yer PJ.AU i)(Uonu ca.. o~ s ın gı ı vueu e rmed hl" anl do;;;._,1 • hasmına çullanma.ğa tenezzül et-
'hr~ .:ı~1.:ı .. - .... 1 ... rd D" ,_il. . m:;...::k·· •. t•• ........ banl ve en pe lV arm f>UA. ... 

~Iesul, balıti) ar tocultunun kap. 
risleı-inde ıneşeJendii;in ~·:ıkit kim. 
seı.iz, boynu bükük ya,·rulaıl da 
hatırla. Yılda .bir lira ,·er, Çoçuk 
Esirgeme kurumuna üye ol! 

VAKOTa 

~ ~v.~!u~ ı. ıyeu ınz ,.. ıu.; Jm :ua une a~mnıy.a ,..a. - duldan hayretle ka.rgılandı. Y1J- memiş. halı:emin karannı bekli -
a bone 
onunuz ki, ~~ı '.81tnıış dt. . , . goslav bu şekilde de Malımudwı yordu. Mııı.ıll,._M,....ı~M..S'lı!,_. 

Muslünuı.n vatandaşın, r1ng ke Yerden, Malımudun bJJ' }ay gı k 1 k • hızl ı~~T!=t. !spiker: "Türk şampiyonu ------------------------
ukl kil d b . uı.:-d·~ · . .. dük" B k o unu apmış "t;e a n.ıvu.w.ı;ı-

narmda. tutt arı ınev er en ı .s AilJI ıgını gor · u ço t Malım t b. ı d" Mahmut Yusuf 40 dakikada Yu-
..,.,k1~ :1. "' h:: ·· kü"l h 1 . tt r. u • acı 1r ayyy ..• ıye 

g&ıteruı =-ı sıeyecan v~ ·"eza u~ muş ve ırpa ayıcı vazıye en bağırdı. Ve derhal kendini toplr- goslavyah Antoniçi pescttirerek 
rat koca salonda herkesı .Sustur- n~ıl olmu~tu da sıyrılınış, ken - yarak Yugoslavm ibacak arasına mağlup etmiştir!,, diye bağırdığı 
ıauştu. Adet olmadığı halde lıCah dini Uıhlıkeden :kurtarmıştı? dal k k-" __ ,_ il zaman mUthiş bir alkış koptu. 

·· · b .. yük. ,__ Halk lkı ,,.._ la h ·· ara pa.~a _._ oyUJl e ye. 
mudun .!s.rarı uze:ızıe u -.- a . ş. v~ ı.xavo" rmı ~nuz re yıktı. Alıtoniç 0 kadar §iddetli "Yaşa TUrk!,, "Mtithi' Türk!,, 
pıya Türk bayragı da. asılınış, kesmemıştı kı, salon yaşa Türk., , 1 ştı ki ok m tazam ''Aslan Yusuf!,, diye bağrışan -

.. bi .3a1.: b b" d 1 'le u•lnl .b. ld yuııar anmı ' ç un 

• ' - • J ·~ • • : # 

dunyJ.llln : UCUJl~ u ır a: ısa ~arı J~rr gı 1 o u. yapılmış ring minderi~ tahta.· Iar dakikalarca susmuyorlar, 

VUÇ ulan Tü.rke iman kuwetı Ne olmuştu. ları pat diye ötmüştü Bu sefer Mahmudumuzu ayakta selamlı - ·~ SABAH o·· )!..LE AKŞAM 
vererek şan ve şerefle dalgalan· ~ızılcı~lı deminki ÇOk n.~.k Mahmut üstte al I •Ordu, 1z • yrolardI. ue \.::1 ve 
maktaydr. ve Uç pozısyona Yugoslavı duşur . ~ ış Y .. . . J . ım· ti n....~ k . 1., ,r h d K1 1 . bandut ınsan azmanı gur~ının Çoktandır, bu kadar heyecanlı H k . d . d ~ d' 1 . • • ...._ 1 Maç saatı ge ış . vı-ı.a.ya U· memış m ... .oo.a mu tın e erı _ k 1. 1 

t w da 
1 1

. (!,..· •• b k dar h' b" er yeme ten sonra giın e uç e'"a ıt ennızı u• ~a aymız. 
1 · · ı~ ··th" "st l'k 'ftt· Ant . · k 11 · sag o ıy e o uragm n, so e ıy~ uır gureş, u a ma ır ır \ 

ıı.ı an genı.ş rmge evve ... mu ı~ u e ı cı ı ve oruçın e esı 1 b k nf b. ••••• ••••••••••••••••••••• • &lkışlar arasında Tilrk Mahmut tah-ül edilmez iki kıskaç al- e ~af~mdan ~andan yakalamış pe_h_li_v_an_v_e __ u_a_d_a_r_e __ es __ ır--------------------------------
geldi. Çıktı. !Köşelerde boksta ol tında. ezilir ibi sıkışmıştı. sırtüstü ytkma.ga ia.Val}lyordu. ~ı•••••••••••••••-•••••••••••••••••ı~ 
duğu gibi oturulaeak iskemleler Y.a.lnız, Mahmud burada büyüle İki pehlivan bu vaziyette yer - ,.. STAD •tA" HLARI Güzellik ve Gençlik Şaheıeri s k 
bulunmuyordu. Hakemlik edecek bir hataya düştü. Adama.kıllı kıs de uzun müddet şiddetli çarpış - 1 bütün rekorlan kınyor Q Q 7 Y Q 
olan enine doğru gayet iri yapılı kaca aldığı hasmının işini biran tılar. Hakimiyet bizim Mahmut - Son günlerden istifa~ ediniz. SİNEMASINDA 
bir .adam beyaz gömlek, beyaz evvel bitirmek düş~esile ola. - ta nedense bir türlU devamlı ola- ( O L l M p İ Y A T ) 
paııtalon giymif olduğu halde rin c~, makaslamay& getirmek is - mıyordu. Mahrnudun ince oyunu 

2 DE PS ~~ Ü[_ ;;- z -.:.. p;;;;y t__Jiif __ _Jj - ·~ · ~- !J2A~ JiiW!±Jtili 

~ ~ ~. -.. . 
Karamazof Kardeşler 

Yazan: Dostoyevski 
I 

.. ___ _._ .. ~eYirea:- Hakka Süha C-aia- llill 1 40~·-• 

Trifon böyle dedi ve doğruca onla
rın .evvelce oturdukları kanapeye yürü. 
y~rek ıelini yastıklar arasına sokup mü
hürlü iskambilleri çrkardr. Havaya kal
dırara.Jc herkese gösterdi: 

- İf te benim kağıtlarım... B.akını.z 
d.w,a a'ılmamıı bile .. Zaun farkına var. 
mıştım ben. Bunlar şövalye değil, edep
eiıin daniskası vesselam! .•• 

KaIJaııov da: 
- Ben de bunların iki kere hile yap. 

tıklarım göıidüm. 

Dedi. Grujinika ellerini kavuttura
rak: 

- Aman Allabım ne hale gelmi§ bu 
adam? 

Diye inledi. Mitya sadece: 
- Ben de 'kuJkulanrnıştım ya ... 
Dedi. Polonyalr, her §eyin kayboldu-

ğunu görünce Gru~inikaya yumruğunu 
kaldırarak bağırdı. 

- Kahpe! 
Fakat Mi.tya, bir 11çrayışta ona yetis. 

ti ve belinden kaptığr gibi havaya kal
dırdr, göz açıp kapayıncaya kadar, bi. 

raı: önce ~ıktıkları oda}'!l götüridü. Bir 
dakika sonra ~öğsü kalkıp inerek an
lattı: 

- Onu yere serdim orada .. Çırpmlp 
duruyor .kerata, ama buraya gelemez 
artık ve ötekine dönerek; "Hadi baka
lım sen de arkadaşının yanına 1,, ku.. 
mandasmr verdi. 

Trifon: 
- Dim.itri Karamazof, kaybettiğin 

paralarmr al utanmazlardan. Kazanma· 
dılar, çaldılaridı çünkü ... 

Dedi. Ama delikanlı aldırmadı: 
- Yok canım, iki yür ruble hediyem 

olsun! 
Cevabını verdi. Kalganov, atddı: 
- Benim elli ruble de batrm gözüm 

sadakası olsun! 
Gruşinika, keskin bir hiddetin ~k

lattığı bir sesle: 
- Aferin, koca MityaJ Asil yürekli 

adam! 
Diye bağırdı. 
Küçük pani, kıpkırmızı; !alcat aıa

mctini::Jen hiç bir ~ey kaybetmeden Di-

mitrinin gö.terdiği odaya doğru yürü. 
dü. Kapıya gelince durup genç kadına, 

Lehçe: 

p 

- Eğer geleceksen kalk, gelmiyecek 
sen Allahaısmarladık ! 

Dedi. 
Herif hila Gruşinikanın arkası sıra 

sürükleneceğini umuyor, düştüfü alçak 
ltk çukurunda bile takma gururunu 'kay 
betmiyordu. 

Dimitri kapıyı kaparken, Kalianov 
seslendi: 

- Kilitle şunla.n 1 
Tam bu •ında a.rıahtar cırkadan çev

rildi. Men'deburlar, k'!rai. kendilerini 
hap.etmiıterdi. 

-8-

H EZEYAN 

Bundan ıonra eğlence, vur patlasın 
dt!necek bir coşkunlukla başladı ve ilk 
olarak Gruşinika, bardağını boşalttı. 

- Geçen defaki gibi, Mitya ! Hani 
ilk tanıftığımrz gece1d gibi rarhoş ol. 
mak istiyorum. 

Mitya. bir saadete doğru yaklaştığı
nı scıiyor ve bu sezişle say1klama de
recelerine geliyordu. Gruşinika da iki. 
de birde: 

- Ha.d· git, kıılara ıdansetme1erini 

~öyle! 

Diyordu. Genç kadın çok heyecanlıy-

i -- ---zy=-

dı. Saz heyeti, yan odada toplanmı§tt. 
Burada da her odada olduğu gibi bir 
yatak ve bir yastık dağı nrdı. Gru§ini. 
ka kapı yanında oturmuş, oradan !din
liyor, ora.dan seyrediyordu. Kızlar top· 
}anmışlar, keman ve kitara çalan yahu.. 
diler gelmişler, şampanya, prap ve me
ze arabası da yetişmişti. Bu kalabalığın 
arasında Dimitri tela~lı telaşlı dolaşı:.. 

yordu. Uyandırılan kadın ve erkek yer
liler zengin bir sofra kokusunu almış 
gibi birer birer sökün ediyorlardı. Mit
ya, onları karşılıyor, şarap, §ampanya, 
konyak sunuyordu. Fakat şampanyaya 
kızlar'dan başka iltifat eden yoktu. Er. 
kekler, daha ziyade konyak, votka ve 
bele punca ıanlıyorlardı. 

Delikanlı, otelciye kızlara şukula 

hazırlamasrru ve bütün gece üç semave
rin kaynamasmı emretti. Cam istiyen, 
çay, punç ve ~ukula içecekti. 

lşte bundan sonra, keyifler ağdalan· 
dı. Ortalık karıştıkça, kalenderlik art
tıkça Mityanrn zevki de katmerleniyor
du. Eğer bu sırada kızların, çalgıcıların 
a1<lına gelip de ondan para isteselerdi, 
hiç şüphe yok ruble tomannr cebinden 
çıkaracak sağa, sola dağıtaca'ktı. Onun 
bu halini pek iyi bildiği içindir, ki "Tri 
fon,, ~alondan ayrılmıyor, delikanlıyr 

gözden uzak tutmuyordu. Ortada sel 
gibi ııampanJ•a ve şarap aktığı halde, 
o içmiyor. müşterisinin menfaatini ko
rumağa çalışryordu. Pek seyrek olarak 

' 
r - ··- - :siC-·- ----...,.,s:r- XU 

bir punç alıyor vı.: ~ayet Dimitri. evvel
ki gibi köy serserilerine şampanya, ne. 
fis cigaralar vermeie kalkışıraa. uaul
ca araya giriyor ve o carum içkilerin 
yok yere harcanmaırna sed çekiyordu. 
Hele paraya pek dikkat ediyor ve adt 
kızların c~nım bonbonlan çıtır çıtır ye
melerine, pabah içkilere el •Ümıeler.ine 
da~amıyordu. 

- Dimitri Fiyodoroviç. bunlar bit 
ıcloludur. Şampanyadan ziyade tekmeye 
layıktrrlar, dedi. 

Delikanlı, Andreyi hatırlıyara.k, ona 
punç gönderdi. iısli bir $esle: 

- ZavalJ:y .. yok yere hırpaladım.., 

Gönlı.inü al:nalıyım. 

Diyordu. A.alganov, başlaneı~ta iç. 
mek istemedi. Ne sazı, ne kıfalrrl\ dan· 
sıı.ı heyenmiyordu. Fakat kadeh kadel: 
üstüne şampanya çekince atem ho§una 
gitti. Hem sazı, hem sözü beğenir ol
du Maksimov sarhoı olmu§tu. İçki ba· 
şın .. vuran Gruşinika Kal2anovu Mit-

7""Ya göstererek: 
- Ne cici çoculc! 

Di} (,r, Mitya da koşup on\• kucaklı. 
yv , ikisini de biı:tlen öpüyordu. Genç 
k:ı.:imın ona şimdi.ye kadar hiç böyle 
davrandığr yoktu. Bir §CY söylemiyor. 
yalnız araJa .sırada ate! dolu istekli ba 
ktşlar1a süzdüğü oluyordu. Birdenbire 
dclil:a:ı\rı elinden tutarak yantna o· 
turttu. 

(Devamı var) 
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r Abdülmecit devrinde 
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Tanzimat Paşaları 
yazan : Asım Us 
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Hint htlkUmdarlarmclall biri rileliktea ..... toplan&rak h~ • 
hediye olarak tatuıbul& wkekli ra çıktılar. AbcltUmeelt bu hu • 
difili bir çift fil göndermft. O za ıuata Jlüd.li1e bir hat pdere. 

Bir aori akıllının maceralanı 

ına.n Silivri naibine yucbtı mek ceğinl heyete f!ade ~u: ;e hl~ lstanbuldan Kl§ıthane köyüne seyahat: 2 1 , . t 

~~:::::~~~ ~ 1:. 30 SBne ... l .. l~·k .... k ... a ... y .. _lk_Ç._l_n_l_n ... a ... nl.atftkları 1 Raayo ve Tiyatr 
neye gönderilmi§ olduğu için O vakıt Ali :af& a~ a .. 
Hakkı Paşa da bunlardanı birini mukarrer oldugu veçhıle soze __ ...,. ________ ..... ___________ _ 

'---1.--1r H ı· . . ı· Ankara radyosu )IU • .:\eHI pe ıe\ı. :4 - H Jı 
bir köye, ötekini başka bir köye ~3-- . b a ICI temız 1yen çamurcular,• ~ın. Beutı ~:ırkısı - Gul lı zın 
sevke+-• ... ""'-k obur olan erkek mail vuiyeti izah etmit ve u a- bül perı,an. 3 - Hakımın - l 
~ ._..., ada 1 CRKln; R.-\DYODJFCZYO~ 

fil gittifi köylin bir senelik sahi. r = de 1 tl ali . kA.., th . çamları ,arkı • Bana bıç )akı 1111 or ... -
resini azblrr.a.mandayeyipbiti. -Padlphmı, ve. ~ız agı anenın TlirAiue lla~:~~~··~'~"ı!!.~ra Racluosu Lenııbe)ın-M11hanşarkı-~ ı ş.. 
rince köyUn ileri gelenleri topla- bitti. Himmeti tahanenıse m • DAl.GA UZUNl.l>GU: kıııl.a ı.:uı olduıı. 5 - Rahını br)ın • 
narak Edirneye gitmeğe ve vali taçtır.,, . Yazan : Niyazi A~al Ui39 ru. ısa l\cs.1120 Kw. T .A.Q. ısraıı:ııı şarkı • Etmr be) huıle rcı n. 
"" h ........ ,na çıkarak·. Gibi sözler aöylemiftir. Bun- 19 u - Cemal beyin· :\lulul\)er saz c-'8.§a!lm ......... .. i. k d 1 Haaköyde tek· ,74 ın. 15195 Kcs./20 Kw. T.A.P. maisi. 7 - Zuhtil n,ırılukoı1lu • S n· 

Am bu fili bizim ı1an sonra vilkel ar a aş arının rar lı:ayıia rakip ll,iO 111 • 9uı5 Kc~. 20 Kw. ıur taksimi. 8 - A...aıı bc)ııı • Hı• 
ba:;-mıızd: =ı~! diye yal. da kendisini ta.edik eder ~k!lde oldum. 30 sene.C:ır TC'Rl\IYt: SA.\'J'I\ l.E caz ~:ırkı - Her zalıını cıA r ı;uır. t 

• . l Köy beyanatta bulunmalarına ıntızar PA7.,\RJ'Sl - 3/~ 1139 - Le)ll hanım. Hırıu: arkı. Ze~kt 
~a.rnıagaköklafilrar. =~ e!:,.nıi§. etmittfr. Fakat intizan hilifma Haliçte kürek çe· 12.30 l'ı oıırııııı. 12.35 1 üı k müzi seHl:ı du) ıııaılıııı. ıo - Halk tur il-
ımamı y erın ,..._ .-.. tarak vUkelldan hiçbiri ağızla - ken Htıim Aia: ı1i - Pi. 13 ~ınJrket ıa1t •>arı, •· sil • Kar:ıııCıl olacaksın. :u •ıemle-
FAinıeye gi~ler. KöylWer. ~U. ~nı açmamışlardll'. - Kiğıthaneye 11n" 'e ıneteoruloJI lıahrrlPrı. 13.15. ket saat ıı3arı. 21 Konu mıı Uhıkut 
kbıet konagınm av~uauna gır~- Ali P•-nm bu tarzdaki şiddet ıitmek iatiyorum. 14 \luzık <Karışık proıruın • PJ.) Jrııi )a:> ıııa kuı ıııuıı). 2J.l0> ı:: h ıu, 
ce o zamanın ~detı veçhile bır • ;r-- isra- Dememi duyma S.:JO Program. Ul.Jj ~lıızık (Cuhıınl ıılnilat, kaıııhi)O. nukut llor MI fi· 
tarafta bir adamın UilmI§, diğer 1ı aöderile zmmıen arayın mıt cibi yUaünıe <'I.). 19 Konu,ıııa (Uoktorun sa:ıtı). )al). 21.2a Ne~eli plJklar • R. 21 30 
t·-•- da bir takım kimselerin fmdan ıiklyet etmit olmuı pa· baktı. Tekrar et• 19.la Türk ıııiıziji (llalk tıırkulerl . \luzık (Haılyo orkestrası • Şef: Ha-

OWIY&.& ld kl dipbm canını ııkmıt olmakla be Saılı \'a\'er Ataman). 19.30 Turk mü- san Ferit Alnıır): 1 - L. Cberu&uni • 
zincirlerle bağlanmıt o u an. • be akıt kaleme alman hattı tim. Oraya ıea. :ı:igı ( Karı~ık proıram >. Hakkı Oer· 'l.eıı deux. J. uurnees" operasından U• 

- n.1 ra r o v k • • • 'I" ' m11n ,_. r K d i H G nı rorm~er. • h'" ine Ba'bıiliye gönde • me ıçın cıttt um • o;.Şre a r • Han ür, ilanı- \eri ur. 2 - 'an BeetbO\ en - 7 ncl "D'---- H kkı Pa .. nm hıddet umayun Y alt d h • • d l d v. ki dı "J ukay, Basri t'fler. 20 Ajans, ıne 92 p .ı:.euıeıı a _.- n·ı-;. m-..ı .. meclisi vükelaca öğrenince nv ı a am ayretinı tan o ar ı. -11 anmız da itle- ,;enfoni, J.a majör, Op. . oco ıos-
ıuı · ,_,,Aklarını ••-v• ....,.. ,., teoruloji haberleri, ziraat borsası trı· p t 

Ve tiddetl köy enn &u.ıa a müzakere edı"lm'ı•, net"ıcede tan • saklayamadı•. mezdi. Çamurcular babire temizli. ıenuto • Vnace. Allegretto. re!I o • 
k kul ~ yıın. 20.15 Türk müıiAi (Tuna ede b i 

doldurmUI oldufundan or • . Iunan ınafttaya: "Sarayı - Affedersin ama, dedi ıen bu- yorlar. Allah rudı:lannı arttırsın ... bı).ıt lfrl'esi) OriJınıl Tuna ve nu. \snı ıncno presto. Allegro con r o. 
:rtndan paca.ldarmı şaşır • sım o . 3 - ı .. Van Beetho,en • "Corfolan" ne ya d v hal· hümayunun sarfiyatı altmış Uç, ralann yabancı1111n caliba.. ÇamurculuJı: da aynca maharet- ml'li tüı külcri. A - !\hıkıuldeıne. o - uverturu. 22•30 Müzik (Solistler • 
rnıılar, imam batta ol ugu altm11 bet senelerindeki hale gir - Nasıl anladın? mif .. İki kiti Uç saatte kocaman Şiir. c - Mü7.ik. Takdim ve idare e· Pi.). 23 Müıik (Ca:ı:band - Pi.). 23 f5 
de hüktimet konağının U.t katı. medik~ bu derde ,..re buluna - - Dfıthanede bir eflence fi. mavnayı dolduruyorlar. den: Me~uı Cemli. Ankara rad3oıu • 24 Son ajaııs Jıaberleri Ye ya 

1 Vali Papdan ge ~~ ~ kuıııe he)rl~ (Koro). 21 MPrııleket 
na çıkmıt ar. eli k. maz. mealinde şiddetli sözler 14n yok lı:i.. H&fim baba: "n:ıt :narı. 21 Konuşma. 21.la E hanı r_ı_nk_l_P_r_oı_r_a_m_. -------
len mUuade Uzerlne ne ye: · Y~Iftır. - Olaun, ben kemdi kendime - Bunlan ıördülı:çe içim 11zlı- ıuı" ıl:it, k ııııbi)o • nukut borsası 
l~rini bilemezl :k~~çe bö;. Ali Pap saraydaki iarafatm eğlenirim.. yor, dedi Çok ıüç bir iı. Yann (fi) al). 21.:!5 ?\l'şeli plılklıır . R. 21 

gırmiıle.r. Val bal k bir halde artmuı, devlet hazinesinin he • Altmıf Jlflll& ceçen ıene veda ıece yanıı ite bathyorlar, kıt 1Un 30 Folklor· ll:ılil lleıli 'fonet•rn. 21 
le kiSylUlerl kala ~rllnce: saba ve kitaba gelmez tekilde eden üç evllt baban Hitim, bili Jeri soğu'ldarda, karda !didiniyor- 45 ~lıızık lOtla miizili • Oboıst: Wun. 
k&rJJl&rma çıimkmlf.,5" bo-Iandmlm&lı, memleketin ma dipdiri, bili bazulan titlı:in. En lar. 1 eh. Ol.ıoisl Orh:ın Uaı las). (Kor Anır 

N var am •-s le: Eft:ıl Güıışra) ). Hetho,en • Mo-
- e bağırarak hltap etmiı li itibarının fevkalade sarsılma- küçük çocuğu da iki yaıında imiı. Mezbahanın önündeyiz .. Zehirli znrl'ın 0011 Juıın düo !.Ü iızerine var 
Diye f, eli 1 . ' ıı yüzünden gerçekten mustarip Bu adam, cehlin en büyük saadet gazın mahiyetini bilmiyorum, fa. yus)olar. 22 MÜ7.ik (Kü~·iik orkestra . 
ım; e: tı':' bulunuyordu. Malt vaziyeti i113h hamisi oldutunu iabat eden bir nü kat buradaki koku, her halde ze. Şef: Nl'cip Aşkın). ı - Wılly Rıc-
~ f enf: t k::ı,Jrudan sözll • etmek için alınacak tedbirler hu muncdir. Yemc'k, içmekten başka birli gaz.dan daha öldürücü olma- h:ırlz ·Küçük bıılet "uili. 2 - Hannıı 

Uıı ~,-~•ını gea tirememi•. Bu sr. susunda yalnız meclisi vükelada ıu kahpe dünyanın hiç bir hidiae- lı .. Haşim baba da bir türlü ahıa- l.olır - illi} uk ':ıls. 3 - Kari Blıııne 
n aııa- "I • Göl kı~ ılıırını.la. Kj:ıer • Serenat. 
rada bir de başını arkasına çevi. bulunan arkada~larrnı iknaa ça· si onu alakadar etmiyor. Elim:lc mamıı. kürekleri bütün kuvveti 5 :_ rzernik _ (iiiı"I "anHllar hire· 

rip te bakınca görnı\if ki odada lışrnakla kalmayordu. Hususi a- foto~raf makinesini &ördü: ile çekiyor. ni. -.;,erıur. 6 _ Anıatlei. Saz çı1J.ııı 
köylülerden kendltlnclen bq.ka Wke- - Realm mi ahyonun onunla.. ......lıluıLHlp baba, dedim. ılşık ıuitinden. Aşk riJyuı. 7 - Bnııı 
kimse kalmaııl s.JEM valti'bl ;yI ip ~u. - Evet.. Jatıtbane etlenceleri iyi oluyor sclmans • ı-·eıenıenk raksı. 1 - Heu-
'dd ti" hitabmı dUJ8l' cluymas Ali 'bu .,._ padfpha -JIJf .ıüa 11111. mu?.. berser • Şarkbı.13 llhlk <Cazbant -

il e ı gtsn&mlfll Jiu8uıd 1* JIJlbda _Çok.. Dudak bükayorı PL>. 23.45 - 2' Son .ıua haberlerl 
Savuamuş aı· . ti k mi ve 1arıııld proıram. 

'r- ••• ine imam efendi o vakıtkl m ı vuıye pe çıp • - Resimler içinde onun?. - Buna eglence ı:-ıi derler be-
Bu_n~ uzer arak Hakkı Pa· lak t .. vir etmittir ve bu arada _ Elbette.. yim.. Kalabal ğına Jı:alabalık olu- S:\LI _ 41411939 

kendıs~leto:~ı· f(Syle demiftlr: - Bana bir taneaini ıöaterae- yor, derdde kürek çekecek yer bu. 
pya fl'IJ Anaıı ömrOnilzU - llemle1retin malt ltibarma ne.. lanuyorus ama, çok defa ıelip ıe· 

- Efen~öyUmUıre bir er • gelen sarsmtı aebebleri muhtelif Anladım ki H&timln fotolraf lecefimize pipnan oluyol'U%. 
ziyad~ e~~ buyurmUlllunuz. tir •• vakıa bu sebeplerden bir~- hakkında hiç bir filı:0ri yoktur; ben - Neden o? •• 
kek f ıl . mütefekkir ve minııet.. nesı kiirt par_alınn çoklufu ıse de anlatmaktan Acizdim. Ona bu - Sar botların terinden.. Bura-
Cümlemız etle bu fili bes. de asıl manevıal klirt paralann kadarcık olaun faydam dokunma. ya ıelenler rakı tiıelerini deviri
tanz. Memn~Y. h yır dua e. çoğalmuma sebep olan her tllr- dıiı için üzUldUm. Falı:at 0 , ıör· yor, sonra da kafa tutacak adam 
liyoruz. Efendını17Al i a.blall bu • lU kayıtlızlıklar, laübalilikler, mek arzusunu duytdufu reami .,. anyorlar .• 
diyoruz. Bir de di: ~ruz, Eğer irtikaplardır. ~unların önü al~- nutınuttu bile.. Nehir kenarındaki kaara yakla-
yurulmasmı arzu • ~etürecefiZ madıkça devletın itibarını yenı • Hitime aile hayatından bahset- ııyordulı:. Uzaktan yıkık çatılan 
bu da Intfedilil'le çif .. Köy. den bulmak şöyle dursun, beliti tirdim. ıözüküyordu. 
ve bunların dö1Uni1 ~ bam kurtulUJ fmklnı bile ~vvur _ Mapllah.. - Nasıl kötk harap mı? .. 
ltı kullarmızla itte bunu r edilemez. BugOn~ ahvalı ile ak- Dedikçe pyrete celiyor, kürek 1 - Harap da söz mil? •• Geçer. 
tbnefe geldik.,. tödl il7ıe di dilfUnillen istıkraa tahakkuk lere ualıyor ve kıyıcım uçuruyor- lı:en üzerimize yıkılacak diye kor-
İnıam efenclinin bu i dl: ettirmek mUmkiln değildir. Bil • du. kuyonıs. 

r~ne. Hakla P&I& öbUr ı::u:uğu fan böyle bir istikraz yanılm~ _ Hatim baba, dedim. Otuz se. .--:- Sen buranın ealı:i halini bilir 
ıı fıli de erkek ftlln adamt.n· olıa bile faydasından ziyade za nedir fil Klcıthaneye kaç defa mısın? .• 
köye göndermeleri lcln eli de ran görülecekti~. Evvelce idari celdin ?.. - Bilmez olur muyum. Eaki
na emir vermit. lmam ef~ fr.zıbatsızlık ve ırtiklplar sadece _ Hesabı mı olur beyim .. Bin· den sözüm yabana ıuralarda eıek
Pqanm ayaklarm& Q ip devlte dairelerinde vuku bulu • Ierce defa.. ler vardı. Onları aeyre ıelirdik. 
teşekkür ettikten llOllr& :.11 in yordu. Bir mUddettenberi aıa~ • Haliç sulan, Eyüp 8nlerinden Etek ama bizim bildilimiz etelı:
gitmif. Mefer JdSylWer dJl:da da atzedilecek sebeplerden dot.a- sonra yeryüzündeki durıun aula- lerden deiil. Attan daha büyük, 
yanından çıkar çıJrmU mil yı daha husus! makamlara intı • nn ert kirlisidir. Bazı yerleri bat· alaca eıekler .• 
bile beklemefe ~t ~ifler kal etmiı ve tesiri ~e 0 nlsbet~ıtan baıa kırmızı bir tabaka ile ör- - Kimindi bunlar? •• 
ıer, köylerine kadar 11 fili de ziyadelefllliftir. Padııah Efendı· tülüdür. - Kimin olacak, padiphlarm ..• 
iıniı. ÖbUr köydeki dili dal· mizin, llİ.hinlerinl meşgul eden Hltim Baba: O vakit kimse rahat rahat ıeze. 
aımıı1ar, çiçeklerle ve ataç t:ılarak borçların ne suretle hiaıl oldufu _ Bunlar kalem fabrikaunm mezdi. Şimdi rahat ıeziyoruz a-
ıaruıdan geienJderle c1oD& ~ nu yerli halk ile beraber yaban· tozlan.. ma1 her taraf harap. 
davul zurna çaımarak. bn&lll cılar da görUyor ve bu ybden Diyor. Kiğıthaneye yalı::lafırlı::en, küçük 
önlerine geçerek alayla köye gö. birÇOk dedikodular çıkıyor. Bi • Daha ilerde ıarip WrtaJı:un mav. bir çam ormanı ile lı:arpla1tık. Beı 
tUrıniltler. K6y1Uelr bu h&l!ııf .. rinci derecede padişalınmz efen- nalarda ilk defa cördilliim bir ça· altı sene evvel dikilmit, büyUmUı 
rünce neye ufradıklarmI a ya. dimizln kalp ve vicdanlarmı mU. lıJma ıözüme çarpıyor. Yirmi met ve serpilmitler .. 
mamıılar! ti altın terlh etmek, ikinıcl derecede dev re uunlupnda unlı:lar denize dal Bu çok ıu..ı fikrin mkallde 

itte Ali papıım riyue il: Jetin anılan iUbanDI yerine P dmlıyor. Sırıp. ._.,_.t k•P&f ile iyi neticeli .-• ~ • 
daki hUkdmet ~~!'-ı;:!cap t1rmek için bu hale bir çare bul .. bir teYl• çrbrJtot. Bitim ~bt miJlktm.. Kanı ,..__., pm or 
raflarm &ıUne 5-- mak Jbmıdır. _ izahat _.: '1M8I ile 7epı1illne Wrsok ~ 
eden tedblrlerl dt1flbıdllkl8ri aı • Padie&hnnmm endllelerlni mu _ Banfa• ~ ~1it la' liaUcln kokulu IUlarma bDe ta· 
rada saraya da~ cip olan borÇJarm hakiki ın;:- Mubarek sa.urda ., .. tul!& 0111 lduniiıdl .edip 1nanlua War , .. 
Devletin malt m be~ n etrafı ile tetkik edilince • 101 kl.. Willrlei'dlt. CW ~- • 
zan israfların ııatUd ~ ıtır ki çok bir yüOn tutma. -: Bil ile etraftald fa~ ip- rtMtdn hlduslyetl bam"qlaıw. 
padişah& anetmeli boı:ç ~ i6rfJDlmdelı daha • ret ediyor: 
karartaştırmllıardI· S&dettill B • udJr. BmamL .ıaebl ele = -Bu ılrdtipn fabrilı:alann J'lılf'lll,__._._._,IMl._ı.&1 

Hattl 19yhlal&m eınd& 0 Saray ~ laepllJnı çamurla ıeçlniyorlar. <ICKI iÇME) 
f ndi bu karal'IB aJmmt Afib&t eJ]erlndi olan _..a.ı ·(boa_., .._Demek çok çamur var.. Alkolln renahlı uymakla tlke11. 
kadar ileri g1cH,..,ıa .. !!.! _.._ ..U) tnDlt ~ • ~ _ Dolu beyim dolu ... ~ bu mez. Timarbane n bapluneltr bu 
dairellnde bulunaDı U--~ buna.,....., ,.emlf, .....,~_. iiaıtlltneular olmaA tils ııte ekmek nan en pel misalldlr. Onma için 
~ _ 3-a..-ı ... ~ .----~ lokl içme! 

yı toplayıp Gyle sicJe. lilit !Ie aw7--· .. .-.-.. ;fpmeyİS·• Çocuk Eslrıeme Kurumu Genel 
r ~tikten sonr& l&l'&J& a&J. gerçekten borç ela Ullli~· i ,-J(edfn? Merkezi 
Ct"lffftf ~kell arkac1&11armf. • kiqt' Jıedl1.8 edtlrnek .. ~1 - Heden olur mu, buralar sok· Rl••RılfRııı"-1"-I••• 
1 ieti. ,,,,_,. .,.., 

Bu tekilde bYil W ,bar ,._ 

12.30 Proıram. 12.35 Tiirk m&zl
fl · Pi. 13 Memleket saat a)arı, ajans 
Ye meteoroloji haberleri. 13.la Mil· 
ıık (Operet \e neşelı U\ertuılcr. Pi) 
13.45 • U Kuııuşıııa (Kac.lın saati • 
Ev hayatına ait). 11.30 Proırıııı. ıa. 
35 Müıık (Oda rnilzlli • PO. 19 Ko
nuşma (Tllrkiye postası). 19.15 Türk 
nıuziAi (Jo'uıl he) eti): Tıhsın Kara· 
kuş \e arkadaşhm. 20 Ajans, meteo
roloji haberleri ,ziraat borsası (fıyal) 
20.15 1'Qrk müzlji. Çalanlar: Ruftll 
l\11n, Cndet Kozan, Zühlü Bardak 
011ıu. Oku)anlar: Nahnıut Karındaı, 
Safiye Toka): l - Kütük Osman be· 

Futbol, Güreş, Yuzma 
ve Atletizm Amatörleri 

Arasmda 

SPOR 
Yıldızını 

• 
seçıypruz 

BIRINOıYE 

Bir a,· 1 t 

F' TURAN Ti\' ATROSU 

f~ı Bu Akşam 
ll:ılk ıecesi 

~ Filistin radyo u oka. 
) ucusu ı..ekı:> e Handan 'e uz heyet 

Ertuitrul Sadi Tek ve arkadaıları 

"Dehri efendi,, vod,•il 3 P. (Se) AtJll 
r" u~ü. ?ıliçe Pençef varyetesi, lo. 
ralar 100, her~er 20, paradı tt kanı 

l"Alemdar sineması 
1 IKt Ftl.M 

l ı - Kaclnalar Saltanab 
TARAKANOVA 

j2-Tarzanın intikamı 

Ol.CM 
Eski ınmrilk miidürü mllleluıSd 

oinden ve Deniz Bank memurlana 
dan Bayan Muhteşem Te Per h D 

Kunteriıı pederleri Husnll Kıın 
kalp sektesinden Tefat etmlıtiı: C 
nazesl 3 nisan paaarteıl ,Onll Y 
turtçu karakolu karşısındaki e • 
den kaldınlarak (saat U de) Ka • 
koy OsmanaAa camisinde 61Je n • 
mazı kılındıktan sonra Karacaaluae 
meurhjma defnedilecektir. 

Merhumun ailesine sabırlar d ~ 
riz. 



.... _____ .. .--. . 

Mc'1."fep1er ttr?!sı mWsa'ba ka1arrnaa: .Remnt geçit, abideye çelenk vaz'ı uc mekteplerin fut bul ta'kım7arı geçit resmind~ 

Mekt~pDftlerın s,por bayramı IHlususT müsabakalar 

Dünkü merasim ~ok ~-------,-.----.-----,-.---------------~~--------~--------'-"-~-

Beşiktaş Perayı 3-1 yendi 
muııtazam geçti 

Futbol maçlarında Vefa Sanat mektebini mağlup etti, 
Muallim mektebile Perfevniyal berabere kaldılar 

Siyah beyazlıların nisbi hakimiyeti 
altında oynanan bu maçta 

Dün lstanbul okulları spor böl
gesi faaliyete geçti. Ve Taksim 
stadında yapılan merasime üç bin 
kız ve erkek talebe iştirak etti. 

Galatasaray lisesinde soyunan 
talebeler stada gelirken evveHl. fi· 
bideye bir çelenk koydular ve İs
tiklal marşı söylendi. Abideden 
hareket eden sporcu kafilesi stada 
gir.eli. Ve yer aldılar. Valimiz Lut
li Kı~ar kürsüye gelerek bu mut
lu günü birkaç sözle açtı. 

Atatürkün hatırasına hürmeten 
üç dakika sükut edi!:H. Çalınan İs
tiklal marşından sonra valinin ö
nünde geçit resmi yapıldı. 

Gesit resmin.den sonra lise, öğ-

retmen, sanat okulları arasın~a 1 
tertip edilen futbol şampiyonası 

başladı. 

İlk karşılaşma sanat okulu ile 
Vefa lisesi arasında oldu. Nuri 
Bosutun idare ettiği bu maçta bi
rinci devreyi Vefalılar 1 • O galip 
bitir.diler. ikinci !devrede V cfa bir 
gol daha kazandı. Bu gole Sanat 
okulu mukabele etti. Ve bir penal
tı da kaçırdılar. Bir gol daha kay
del;Ien Vefalılar maçı 3 - 1 'kaza
narak Sanat okulunu yendiler. 

iki takım da çok yüksek bir oyun gösterdi 

Dünkü yarışın galibi Kembriflila 

Kem briç - Oksiord 

1 

Dün yapılan futbol maçları a. I Be§iktaşm ikinci golünü çı· 
rasında hemen hemen günün en kardı. 

ehemmiyetli karşılaşması olan Pe Bundan sonra oyun mütevaziıı 
ra - Beşiktaş intikam maçı dün bir şekilde cereyan etti, Peralı • 
sabah ıiki bini aşan bir seyirci lar bir hayli çalıştılar ve bilhnS· 
önünde Şeref stadında yapıldı. sas devre sonlarına doğru dabll r 

Siyah beyazlılar bu mil.saba • ağır basmağa başladılarsa dil 
kaya: mağliıbiyetcn kurtulamadan ili\ 
llfehmct Ali - Taci, lbrahi-nı - devreyi 2-0 mağlup olarak bitir 

Rifat, Bedii, Feyzi - Hayati, diler. 
Ilakkı} Nô....-ım, Şeref, Eşref. 1K1NC1 DEVRE: 
şekildeki kadrolariyle çıktılar; İkinci kısımda Bedii çıkmış ye· 
Pera takımı ise: rine lbrahim geçmişti; müdafaa. 

Ça/atinos - M c~nezi, Cive - da Hüsnü oynuyordu. llk anlafl 
lck - Çiçoviç, Etyen} Tank - durgun geçen bu kısmın 10 uncıı 
Raptopıılos, Va.sil, Artur, Bambi. dakikasından sonra oyun tckrat 
ne, Stelyo'dan mürekkepti. canlandı. Müsabaka yine karşı • 

Pertevniyal - Erkek öğretmen, 
hakem Feri.dun Kılıcın idaresinde 
oynanan bu maçta birinci devre 
1 - 1 berabere bitti. !kinci devre
de iki taraf lda gol kaydedemedi· 
ler. Ve berabere biten oyun tem
.dit edildi, yine yeni§emediklerin
den maç da baıka bir ,üne bıra
'kıMr. 

c. 
Kembriçliler bütün tahminlerin aksine rakip

K. lerini yenerek hakiki bir 1 nisan yaptılar 

'.Karşılıklı hücumlarla ba.~h - lıkh hücumlarla geçiyordu. 19 un 
yan müsabakanın henüz ilk daki. cu dakikada Hakkı - Şeref kom. 
kalarmda Nizımm köşeyi bulan bnezonunun sürüklediği topu 
bir şütü direğe çarparak Pera Şeref 18 üstünden sıkı bir .şUUc 
kalesine girdi. Bu golden beş da- kaleye yolladı, fakat Çafatinos 
kika sonra da Hakkı, penaltıdan (Devamı 11 incide) 

Me'klepliler ara..cn maçınaa 

An karada 
Ankara, 2 (A.A.) - Okullar 

futbol fikstürüne göre bugün sa
at 11,30 <ia Gazi lisesi He yapı 
usta. okulu arasında Ankara. 19 
mayıs stadı antrenman sahasın • 
da yapıla nma.ç kalabalık seyirci 
önünde hararetli devam ebniş ve 
neticede üstün bir oyun göste • 
ren Gazi lisesi 6--0 galip gel -
miştir. 

Beykoz - Kurtuluş muhteliti 
Arnavutköy - Topkapı karışığını 3 - 1 yendi 

Bcidm Terbiyesi kupası için ter-/ Oyun mütevazin bir şekilde baş 
tip edilen karışık takımlar lik maç tadıysa da kuvvetli Beykoz - Kur

ı 
larında dün de - milli küme müsa ı tuluş muhteliti biraz sonra haki

ı 
bakasırlda:ı evvel - Kadıköy sa- rniyeti ele aldı ve ı O uncu ldakika-
hasında devam edildi. da Şahap maçın ilk sayısını kay-

Dünkü ka11ılaşma Kurtu- detti. 
lU§ - Beykoz muhteliti, ile Toplca- Bun.dan sonra iki taraf da ha· 
pı - Arnavutköy karışığı arasında 1 

reketsiz bir oyun tutturdu. Niha
idi. yet 30 uncu ldakikad• yine Şahap 

Adnan Akının orta Şazi ile Ah· §ahst bir gayretle ikinci golü de 
met Ademin yan hakemlikleri ile attı. 

yapılan bu maça takımlar şu kad- Bu golün akabinde ve Topka-
rolariyle çıktılar: pı - Arnavutköy muhtelitinin sıkı 

Beykoz - Kurtuluş, Strato - hücumu esnasında da KAmil bir 
Halit, Bahadır, Mustafa, Gra,.o, gol çıkardı. İlk devre ide böylece 
Cahil - Polyos, Pulyenidiı} Ta- 2 - 1 Beykoz - Kurtuluş 'karı~ığı-

naı, Şahap, Kimn. nın galibiyetiyle bitti. 
Topkapı - Amavutköy: Bos- lkinci devre rüzglrla beraber 

tancıoğlu - ı\Uhal, Sabahattin - oynayan Arnavutköy - Topkapı 

Anesti, Manıli, Miçaki - Ziya, muhtelitinin galibiyeti veyahut 
Strato1 Kimli, Stvaro, Hamit. beraberlifi temini beklenen bu kı 

Cumartesi gllnU sabahın ilk 1 rışın daha iyi takibine meydan 
saatlerinden itibaren tlolmağa veriyor. 

başlayan Tayms kıyıları saat ücUncU milde Oksford biraz 
ona. doğru azamı haddini l.ıul. daha arkada kaldr. Şimdi ara. 

du. daki fark 3,5 futa boyu ... Kem. 
Sisli bir hava. bu kalabalığa brlcln hnmlacısı adamlarına 

başka. bir manzara. ''eriyordu. 
Nihayet saat on buçukta. mavi 
!uta ve kUrekll Kembriçlilcr gö 
zUktUler. Bunları lft.ch'ert Oks. 
fordlular takip etti. 

Yarışın tam 10,45 te başlı. 
yacağı ıuın edilmişken, mera. 
sim ve sair husuut dolayısile 

saat ancak 11 de başlıyabildi. 

Hakemin tlUdUğilo beraber ileri 
atılan Kembrlçlilcr derhal ba. 
şa geçtiler. 

muntazaman dakikada 3G vu. 
ruş yaı1tırıyor. Nihayet son mil 

Kembrlç farkı 4 futa boyuna 
tıkardı. Nihayet 4 millik yarış 
bittiği zaman Kembric 19 da. 
klka 3 saniye ile birinci ve Oks 
!ord dört buçuk futa boyu ge. 
ride ve 18 dakika. Hl saniye 
ile iklncl oldu. 

Bu suretle 1843 tenberl ya. 
pılan bu yarışların 48 ini Kem. 
briç vo 4 2 sini Oksford kazan. 
mış oluyor • 

llk millik mesafede Kcmbriç 
ı. 1.4 futa boyu ileride. Mutat 
hlld!ına. ve ahalinin bUtUn tah Yarıştan evycl btttUn galibi. 
mfnlerlne rağmen mavilller fev yet tahminleri Oksford lehinde 
kalAde muntazam kürek çeki. ldl; bilhassa dUmcnclleri Sam. 
yorlar. 

lklncl millik mesafede Kem. 
briç dakikada 3G vuruş yapı. 

yor. Buna mukabil Oksford 32 
dnkikalnr ilerliyor, yavaş ya. 
vaş açılmağa. haşlayan sis ya. 

sımda .daha ıanslı oynıyan Bey
koz - Kurtuluı karıJiğı Pulyenidi~ 

sin ayağiyle üçüncü golü ide çıkar 
dıktan sonra baıtan itibaren tesis 
ettikleri üstünlilğü de idame etti
rerek maçı bu netice ile 3 • 1 ka
zan.dılar. 

ford vo Ilamlaclları Erlkson 
vasıtasile pek iyi bir yarış ya. 
pan Keınbriçlllcr, bu suretle 
seyircilere Ye rakiplerine 1 ni. 
sanda hakild J.ılr, bir nisan yap 
mış oldular. 

u.o. n. 

Şişli klUbUnUn kongresi 
Ekalliyet klüplerinden Şişlinin 

kongresi dün toplanacaktı, ekse. 
riyet olmadığından içtima 5 ni-
sana tehir edilmi§tir. _ __ 1 _ 

-Bisiklet 
Seri yarışların altıncısı dün Topkap1 ile 

Kumburgaz arasında yapıldı 

Haralambo yine birinci geldi 
Seri bisiklet yarışlarının altın- mi dakik~da 1ı:atederek güzergah

tısı dün sabah saat dokuzda Top- taki köylülerin ve Topkapı sabası 
kapıdan Silivri istikametindeki önün.de biriken seyircilerin sürek-

Kumburgaz köyüne kadar gidip (l)cı•amı 11 irıcide). 
gelme olmak üzere yüz kilometre- • · - 4-'• .. --

lik bir mesafe d::~ilinde yapılmış· 
tır. 

Topkapı stadının önünden hare 
ket eden ko~ucular Silivli yolu ü. 
zerinde mesafe almaya başladı· 
!ar. 

Daha Florya sırtlarına varma
dan rakiplerinden ayrılan Hara
lambo, bütün yarış esnasında bir 
türlü kendisine yaklaşamıyan ar
kadaşlarile arasını bir hayli açmış. 
tı ve bu fark koşunun sonuna ka· 
dar devam etti. 

Bisiklet yarışlarına girdiği gün
denberi bugün en güzel koşusunu 
koşmuş olan Haralambo, Büyük
çekmeceye inen yokuşu tam saat
te seksen kilometrelik bir süratle • inmiştir. 

Kumburgaza bir saat yirmi iki 
dakika.da vasıl olan yarış birincisi 
buradan geri dönerek aynı inti
zamla yarışı tamamlamış ve yüz 
kilometrelik mesafeyi Uç saat yir- Hralambo 

----------------------~~-



Di1n1ca F'ener _ "Atq maçında Yq.antt netıcealz blr ahnt, :An1cartıda mağlup olan Galattı3Gray1t?ar, 1'ener- :Ateımil.9aba7otı aınima 1ıeyeoanlı bira 

Dün yapılan Milli Küme maçları 
F enerbahçe 2 - Ateş O 'Demirspor 2 - G. saray O 
Müsabakanın 83 üncü dakikasına kadar Baştan sona kadar hakim bir oyun oynanHŞ 

taraflar gol yapamamıştı 1 S k 11 k 1 'I . . h t 
ar ıa · rıı·ı r son altı dakikada iki sayı çıkardılar 0 an ar~. 1.~mızı 1 ar v ~ ee1 ermm a ası 1 cıve 1 e lbeirrd0e;udnU:ı,.aclrdadneknalemclUJkberDJahmleml yuz und en m a u 1 up oldular Geçen hafta lzmlrdekl maçta ise de, oyunun ateşli ateşlllerl "' .. 

Beşlktaşı ı - 2 matlClp ede. rUzgA.rın yardımlle derhal ma. j .Ankara, 2 (A.A.) - M1llt kU Sarı kırmızılıların akınlarını 1 blyetten kurtarmak lçln hare. 
rek nazarı dikkati celbeden ,.ı mütevazin bir şekle soktu. tarafından canslperane plon on 

"' 1 1 d f dildi me maçlarına bugün de devam durdurmakta mUşkUlA.t çekmek kete getirmişti. Fakat, çok İzmfrfn .Ate• takımı, 3 - 1 ma.x. lar. ar a e e · d 
y e Dakikalar, Fenerlilerin Uç olun u. 16 bini mütecaviz bir le beraber, elde ettikleri en kuvvetli ve sistemli bir mUda. 

lubtyetıe biten evvelki gUnkU Rakibini zayıf gijren ve "ne seyirci kütlesi karşısında, An. kU,.Uk fırsatlardan bile istifade 1 faa oyunu tatbik eden Demir• v puvan elde edecek olan bir tek ~ 
efa maçından sonra dUn de Ka olsa yeneriz,, dUşUnceslle hare. 1 kara şampiyonu He ikinci kar. · spor, yapılan bütün hucum te. d sayı için çırpınmaları ile geç • 
•köyde fenerbahçeyle karşılaş ket ettikleri belli olan sarı ll. şılaşmaaını yapan Galatasaray şebbUslerlnl kolaylıkla durdur. 

tı ve 83 ıdaklka golsüz geçen clvertlller gittikçe yavaşlarken yordu. 1 1 1 takımı, oyunda baştan nihayete makla beraber, Galataaarav bu b Artık oyunun net ces ne ya • J 

u müsabakanın neticesine ye Ate• takımı bUyUk bir gayretle kadar Jılklm bulunmasına raır kısından bir tUrlU kurtulamr. dl Y nız yedi dakika kalmıştı ki, & 
dakika kala UstUste iki gol ,.alı•ıyor ve rakiplerine tehlike. men yine 2 - o mağlftp oldu. 

i "' ~ sağdan Naclnin sUrUp uzaklaş. 
Y Yerek sahadan DlaflClbiyetle u anlar geçlrtlyorlardı. 
ceklldl. tırdığı topu eski 1zmlrll ve Fe 

Fener mUdafaasında bllhassa nerin en muvaffakıyetsiz mu. 
Tarık özerenglnln hakemlltt da 

Yaşarın çok fena oynayışı haclml Basri kalenin köşesin. 
ile yapılan dünkü maça takım mlsat•- takım lehine mühim bir 
1 u- den içeri attı. ar şu kadrolarlle çıktılar: avantaj teşkil ediyordu. 

Fenerbahce: HUsamettln - Bu ıuretle ek.erlya lzmirlile Son dakikalarda yedikleri 
Yaşar, Leblp - Reeat. Angell. rln h&klmlyeU altında geçen bu gol, misafir takımı bozdu ve 
dls, Ali Rıza - Baki, Esat. Ya. ilk kırk beş dakika rolsUz ola. nitekim maçın neticesine iki 
şar, Şaban, Basri. k dl dakika kala yine Basrlnin aya. ra sona er . 

Ateş: lbrahim - Cemal, Se. l lNCf D= ğile ve..nıUWilerinln batası '}11 
zat - Avnlt 6m•, SaIUt - ~ .. .._ zAAden iklnyı golü de yediler. 
zet Mahmut. Reeat. Allt;; F ıwl dftl&, arka (Devamı 1.1. aay/ada) 
~ur' ayl kaybeden Fenerliler a ata-..rı l&CkfttlUer, ilk 

lddetll esen rUzgAra 4ak1Jta4&Q IUbaren raldp eahıa 
oldukça ş ya girdiler ve bu tazyik her an 
karşı dizildiler ve oyuna sarı arttı öyle zamalllar oldu ki ıık 
ltcivertlllerln Ustüste yaptıkla. ' b h b 

1 1 1 
k 1 1 başlandı !aşan Fener a çe çen er ç n. 

rı semeresiz a ın ar a de misafir oy1tnculann 1eklz 

veyahut dokuzu kalelerinin ö. 
nttnde bir aet hallnde durmaıa 
mecbur oldular. 

Fakat Fenerlller bariz ttı. 
tUnlUklerlne ralmen bu ıeddl 

bir türltı yaramadılar, uzaktan 
ve yakından aldıkları sıkı şut. Hakkı gol pe§ind6 

Galatasaraylılar, AnkaragU. 
eline karşı uğradıkları dUnkU 
mağUiblyetln taraftarları Uze. 

rinde hasıl ettiği teessUrU izale 
edebilmek için bUyUk bir can. 
lıhkla oyuna başladılar. 

Takımda dUne nazaran yap. 
tıkları tadilAt yerinde olmakla 
bprab~r, forvet< hattının hi teş 
kil olunamayışı, ve bilhassa mu 
lıaıt 1"at~e0erden famanınela la 
tJ(adeyl bilen blr şutörtın yok. 
euzlufu elde edilen gol fırsat. 
tarının kolaylıkla kaçmasında 

en bUyUk A.mll olmuştur. 
Her iki devrede de oyunun 

merkezi sikletlnl Demirspor ya. 
rı sahasına intikal ettiren Ga. 
latasaraylı oyuncular, bütün 
gayreilere rafmen bir semere 
elde edemiyorlardı. 
Diğer taraftan, Ankara şam. 

piyonu da tevali eden ve ken. 
dllerl için çok tehllkell olan 

Pcra - Be§ilda§ maçı 

ye kalk.ie~a'i Ce.lataaaray kale 
sine sarkıyordu. 

Nitekim, yine bu hücumlar. 
dan birinde Orhannı kale önle 
rlndekl topu harikulAde bir çe. 
vlrlşle ağlara takması ve kısa 
bir fasıladan sonra da Zekinin 
kalecinin vakitsiz çıkışındf.D 

istifade ederek topu tekrar Ga. 
latasaray kalesine sokuşu, De. 
mlrspora hiç beklenmlyen bir 
zamanda arka arkaya iki sayı 
kazandırmıştı. 

Yapılan goller, Galatasarayı 
eıtlrlvakl halini alan bir matın 

Matbuat takı 1111 
,~ ...... .. 

Matbtfat takım• koptam raltJp 
kaleciyle 'karfl karflytJ 

Ksr Koşusu 

Çok hAkim bir oyun çıkararak 

Beşiktaşı 3 - 1 mağlUp etti 
Ankara 2 (A.A.) - )(ektepli- Mqbur Matbuat takımı diln sa SıcWc (Mecdi) - Tevfik, Şa-

ler a-amda, b"'"'"" 1800 metre bah Şeref ıtadını kaplıyan bQyljk bap - Bahaeddin, Cavit, Canip -
........ IAfl- ı1 •- Rüıtü, Şü'--: Abidin, Edip, rtıesafede bir kır kOfU8U yap - meraklı 8nilnde Befiktat mUte.a· ... .., 

k Pertevden -.::-'-'--ti. nu§tır. Seyirciler Uııeıinde ~ itleriyle karfılaıtı. IDU&-..... 

ıuzeı tesir bırakan bu kOfUy&. bil. Gazeteciler ekibi fiSyle kurul· Ahmet ihsanın hakemli&i ile 
tün Ankara , __ ,, __ ... _,__,an ile yapılan bu egwlenceli ma,.ta Matbu· 
• OAWMW .. 'UWUJ&U muıtu: .. :s 
iştirak etmiflerdir. Nuuk _ izzet (Osman Mii· at takımı baıtan aona kadar hilcim 

75 mekteplinin qtirak ettiği air) Ercüımnt _ Sa)ibattin, Ce- oynuyordu. Şahabın, hatta meıhur 
bu kotU ııetlceel bel dıİrlka. ~o- W 'Tank --Şui, Ul-ri, Seıdat, mUdafi Tevfik'in hücum hattına 
~ saniyede inpat okulu biriDr-~t A ....... Besim. ıeçmclerine hatta hakemin bir pe· 
cı, erkek liııeai lkhıcl mra ile Ga. ·--ı. beyazlı ihtiyarlar takı· naltı icat etmesine rağmen ihtiyar 
Zi, ticaret lilea1 tatrmıan kuln· Sı,.- • siyah • bcyuhlar ıuetecileri ye· 
lll.ı§tlr. JDI da: 

-mi-~ 

neme diler. 

ilk devrenin ortalanr.Sa Seda· 
dın sıkı ıütiyle ilk gollerini kaza. 
nan Matbuat takımı ikinci devre
nin baıında yine aynı oyuncu va· 
aıtasile ikinci ıayılannı da çıkar· 
dılar. 

Bu sırada hakem Matbuat takı· 
mma bir penaltı verip Befiktatlı· 
tar lda bu suretle Edibin ayağiyle 
ilk ve ıon ıollerini attılar. 

Bundan ıonra )'İne tek kale ha· 

tinde maça devam eden Gazeteci· 
ler nihayet Ahmet Ademin attıiı 
golle sayı adedini üçe ibliğ etmit 
o)dular. Maç da bu netice ile Mu
harrirler "Bizim takım,, ın ıalibi· 
yetile bitti. 

Mütekait Be1ikta1Wardan Tev· 
fik, Rüıtü, Şükrü ve Cavit, Ga· 
zetecilerden de baıta Celil olmak 
üzere, Ercüment ve Salihattin ciıd 
den cilzel bir oyun çıkardılar. 

yordu. 
Bu arada, Galatasarayın le. 

ıine verilen bir penaltıyı Nec. 
let yavaş ve pilse bir vuruııa 
kalecinin kolları arasına ata. 
rak muhakkak olan bir sayıma 
daha kaçmasına sebebiyet ver. 
dl 

Bu tarzda cereyan eden oyun, 
bUtUn gayretlere ra,tmen. ne~ 
ceyl detıştlrecek...l!BJ bir r 
yapılamadıtı ıpı..T:..:~ O Ankara 
şampiyonu Demlraporun calibi 
yetlle blttf. 

Beşiktaşm kır kaşusı 
Galiplere mükafatlaıı 

dağıtıldı 

---Beşiktaş klübü tarafından ter. 
tip edilen seri kır koşulan geçen 
hafta nihayetlenmişti. Bu hafta 
Beşiktaşlılar bu kO§Ularm galip 
lerine mükMatlarmı tevzi 4'tmi1. 
lerdir. Bunun için evvelA bir sl· 
yafet verilmit ve sonra da kop. 
larm galibi Todori Andcml~ 
takdirle kargılamnıftir. 

Resmlmizde koşularm ...Ul>l 
Andonyadia ile yine bu ~ 
mı dördllncUail ıörD•mektıldlrı 



:.=,::::=Ho::e:yı;:ı:ec=a--n·ı--, -z-..a•bliilıtaliiiiiiiiiimö;Rôllio_.m ....... an-1..-.2:-::§:-.1 Lehistan Başvekil Muavini diyor ki: Hiflerın nutku -·························································· .. ·--··········-
Bu vahim saatlerde korku değil Baştarafı l incide 

Avuıturyanın, Çek011lovalı:yarun, 

Memelin ortadan kalkması ve Al-

Polonya milletine mensup olmak- manyanın ıeniılemeain~ aaik olan 
bunlara benzer teıebbüalerde bu-

f an mütevellid gurur hissediyoruz lunmaaı imkinıru veren metodla
nn nutkunda olduğunu beyan et-

Varşo,·a, 2 (A.A.) - Reisi. I hiçbir millete öğretmemiştir. me'lc:tcdirler. 
cumhurun, mareşal Smlgly _ Ri 1stik1Allnln bir zerresini bile "yru rnahfeller, bilhaaaa ''Ate~· 
dz ve daha bazı de\·lct ricnıı feda etmeğe razı olan milletler ten kestaneyi çıkarmak,, cümleıi
karşısında söylediği bir nutuk. dUnyndn. merhamet yerine iı. le Polonyayı yapılan ihtara ehem 
ta başvek-11 muavini Kualcovski Uhfa! uyandırarak lstikllllerL miyet vermekte ve bu ıö.zlerle Po 
rnillt müdafaa için tertip cdl. ni tamamiyle kaybedecekler. lonyanın Fransa ve Ingilterenin i
len dahlll istikrazdan bnhsedo. dfr. Bunun içindir ki, Polonya daresi altında kurulacak nazi a
rek demiştir ki: milleti istikltı.Unin en ufak btr leyhtarı bloka iltihak etmesine ma-

"Bu istlkrazın akdi çoktan. zerresi mevz.uubahsolsa dahi ni olmak gayesi güdüldüğünü söy 
beri dUşUnUlmektc idi. Fakat, mUcadele etmek ve muzaffer lcmcktedirler. 
dUnyada milyonlarca kişiyi c. olmak arzusunu beslemekte _ Hitlerin nutkunun radyo ile ne~ 
Jektrize eden tnrihte misli geç dir. Du hususta hiçbir veçhHe rinin inkitaa uğraması burada me
memiş bir manzara karşısında tereddüt etmemekteyiz. BUyUk rakla karı'.lanmı§tır. Amerikan 
bunun bir an ev,·eı mevkii tnt Polonya nllcsl de ayni fikirde. mahfelleri, bu inkitaın teknik se
blka konması knra.rlnştırıldı. dlr. beplerden ileri geldiğine inanma

Komşu bir devlet mllli zen. 
glnllğlne, m1lhlm ittifaklarına 

eilft.hlarrnın teknik bakımından 
mtlkemmellyetino ve ecncbile. 
rln taleplerine inkiyndına rağ. 
men istiklft.lint muhafnıa edl'. 
memlştlr. 

Bundan alınacak ders şudur: 
Muasır hakikatte bir millete 
istikH'ılini, tamamlyetlni ve şe. 
retlnl mUdafıın etmek iml~ftnmı 
ancak o milletin kuvveti vere. 
bllir. Bu kuvvetin mücadele et 
mek, muzaffer olmak arzusunu 
dayanması lAzrnıdır. Biı kom. 
şularımızln iyl münasebetler i. 
dame etmek, namuskft.rane ve 
devamlı bir sulh hnvnsı iQindc 
yaşamak istiyoruz. Milli tema. 
yUllerimlzin tahakkuku l!;ln 
mtlslakimane bir teşriki mesai 
elzemdir. 1'"'akat lstllclAlin gay. 
rl kabili taksim bir kıymet ol. 

cluğunu 18 inci ve 20 incl as. 
ı ın fecl hft.disclerl bizim kadar 

Memleketin tamamiyeti ve maktadırlar. 
şe refi mcvzuubnhsolduğu za. Nevyork, 2 (A.A.) - Gazete
man büytik bir gayret sarf et. ler, tng\lterenin ihtarı üzerine Al
mek lmkft.nma maliktir. Öyle many1nın tereddüt ettiğini kaydet 

zannediyorum Jd, tarih mart mektd:iirler. 

ı 939 da Polonyanın bUyUk bir Nevyork Herald Tribune ğa.ze-
tcsanüt ve enerji muzafferiyeti tesi, diyor ki: 
t'lde ettiğini kaydedecektir. Bel "Hitler dermeyan ettiği bazı 
kl de bu muzarteriyet yalnız i\ıtirazi kayıtlar ile İtalyanın tat
Polonyanın değll, diğer mem . hla~an tonuna dikkat edilecek o
ekctlerln de menfaatine ola. lursa ldemokrasilerin vaziyetin.de 

rak beynelmilel sulhun tarslni yeni bir kuvvet husule geldiği an
ne hizmet edecektir. Olgun Ye Jaırlrr.,, 
nıimkA.r olan hattr hareketimiz Nevyork Times gazetesi, nut
csnse n harict siyaset ıııahasın. kun Polonyaya karıı bir ultimatu

da. akisler bırakmıştır.,, mu ihtiva etmediğine hayret et-
mekte ve §Öyle demektedir: 

Netice olarak Kualkovskl, "Şarki Avrupada vaziyet tehli-
nha şimdiden müemmen olan keli ve karı~:k olmakta devam edi 

muvartakıyetinden yor. Buhranın tamamiyle ,:ail ol
Jol ayı memnuniyetini beyan duğunu iddia etmek henüz mev-
tmlş ve demiştir kl: isimsizdir. Bununla beraber hiç ol· 
Bu vahim saatlerde korku mazsa sü~~un devresine girildiği 

Jeğil, Polonya milletine men. aşikardır.,, 
1 

ı;u p olmaktan mtıteyellit bir 1TALYAN GAZETELERtNE 
G'Urur hlssediyorur..,, GÖRE 

Roma, 2 (A.A.) - İtalyan v· 
1'merı"ka Frankoyu 'Lehistan hariciye zeteleri, B. s:tte:-in nutku haZ:..n-

l claki yazı1ar.nıjıı hilhassa İtalya -

t d Almanya doıtl.ığunun selabetini 
anı 1 nazı fi tebarüz etirmektedir. B. Hitlerin 

SilAh ambargosu 
ka,dırıldı 

da 

Vaşington, 2 (A.A.) - .Am<'. 
rtka hUldımeti Frankoyu tanı. 
mı~tır. Ruz\·eıt, İspanyaya gl. 
docek siltlhlara konan ambar. 
goyu kaldırmıştır. 

Burgos, 2 (A.A.) - Dlln ge. 
ce saat 23, 15 te nasyonalist u. 
mumi karargi\hm İspanya dahi 
it harbi hakkında aşağıdaki son 
tebliği neşredllmiştir: 

Ordularımız, kızıl orduyu c. 
~ir ederek silft.htan tecrit etmiş 
ve bu suretle son askeri hedef 
lcrc rnrmıştır. Harp bitml~tir. 

Burgos 1 nisan 1939 

1mza 

Frank o 

Paris, 2 (A.A.) - Muhtelif 
Fransız limanlarında. bulunan 
G7 İspanyol gemisi yakında. Bur 
gosa teslim edilecektir. Durdo 
makamları flc lspanyol konsolo 
su arasında gemilerin tesllm 
şutları Uzcrlnde görllşmelerc 

başlanmıştır. 

Bizertede bulunan harp filo. 
ıu ise pek muhtemel olarak 
bugUn ijğledcn sonra lspanyaya 
hareket edecektir. 

Beynelmilel posta birliği 
kongrasi toplandı 

Bueııos Ayres, 2 (A.A.) 
Helslcumhur Orttlz, dUn entel'. 
nasyonal posta bJrliğlnin on bl 
rind kongresini, hUkümet azn. 
sının ve kor diplomatlğiıı hu. 
zuru lle nçnııRtır. 

Kongre. hu mUııaı::ıehetlc bll. 

tUn dUnya m<'ınlekl'tlerinhı ha~ 
raklarlle sUslennıls olan mebu. 
san nıeC'llslnln içtima salonun 
da toıılanmal,tnclır. 

Hu koll';re. c-ııtcrnııs) ounl 
ııo ta hlrll inin ''<'nubt Amerl 
lovla toplanan ilk kongı·cr.i. 

dir. 

Londraya gitmek üzere bu nutukla Ingilterenin iki yüzlü 
metodlarını 'arih ıoı.rette açığa vur 

Varşuvadan ayrıldı duğunu kay·teyıtmektedir. 
Baştara/ı ı incidt Yan reımi V:>ee D'ltalia, Al-

man milletinir. ~cnber içine konul
azminde bulunan .devletlerden ya· masına müsaade etmiyeceğini ya
ni Sovyctler Birliği, Polonya, Yu- zıyor. 

r;oslavya, Türkiye. Yunanistan ve Popolo Di Roma, B. Hitlerin bu 
Balkan devletlerinden mürekkı:p nutkunda, zengin milletlere karşı 
müttehit bir cephe teş'ltil edilmesi sarih bir ihtar görüyor. Bu gazete, 
mevzuu bahsolduğunu yazmakta- aynı zamanda, Almanyanın sulh 
dır. azmini tebarüz ettirdiği gibi orta 

Sunday Times, ihtilaf halin.de Avrupa.da ve şarkt Avrupada, sul· 
şarki Aktdenizde İngiliz bahriye- hu mü~afaa niyetini de ka)'~Jeyle
sinin oynayacağı rol dolayııile bil mektedır. .. . 
hassa Türkiyenin ehemmiyetinden Popolo D ıtaha bu nutkun, B. 
bahsetmektedir. Çemberlaynın beyanatına şiddetli 

bir mukabele teşkil ettiği mütale
Diğer cihetten Observcr, gaze- asında.dır. 

tesi diyor ki; Corrıere Della Sera idi yor ki; 

"Almanya, Polonyanın hikimi· . Bu nutuk, çenber altın~ .alma 
yetini ihıaI veya ta.dile te§ebbüs s~yasetine ~~raf~a~ olanlar ıçın .sa 
ettiği takdirde Polonya hükumeti· rıh. ve ener31k hır ıhtardır. B'. H~~
nin silahla mukavemet etmeğe ka lerın bu nutkunun ehemmıye.ı, 
rar verıaiğini her şeyden evvel kay evvelce tahmin edildiğinden çok 
dedelim. Dantzig şehrinin ayrı bir ço'lt büyük olmuş ve bu nutuk, 
statüsü vardır ve Polonyanın hi· son i!Ünlerin karııklığını aydınlat· 
kimiyeti altında !değildir. Fakat mışt r. 
koridor Polonyanın hakimiyeti al· FRA~SIZ GAZETELERiNE GÖ 
tırr:ladır. RE HlTLERİN NUTKU KA. 

Binaenaleyh Dantzig'in ~ar'lci RIŞIKMIŞ 
Prusyaya ilhakı bir tecavüz mahi- Paris. 2 (A.A.) - Jour gaze. 
yetinde olmamakla beraber Alman tesi, Hitlerin nutku hakkında Bcr 

· "'ark·ı Prus a ·1 Al pin muhabirin-:len aldığı a~ağıda-
yanın , y ı e manyayı . . . 
b. 1 t' gv t bb" . ' kı haberı neşredıyor: 
ır eş ırme e eşe us etmesı ·ı . . •V· 

ı T t h .. d.. .. Hıtıerın, sulh se.vdıgı hakkın. 
Fransız - ngı ıı: aa u unun tat· d k' .. 1 1 1 b" .. k Al . . . . . a ı cum e er e uyu manya. 
bıkını ıcabettırır. Su kadar var ltı, l 

1 
·. b' 1. v. 

' • A nın en ernasyona ış ır ıgı ar-
Polonya Almanyaya sılahla mulıa- h kk d k' t 'ti k ta 

•v• kd' _, b hh" zusu a ın a 1 eyı er. pe . 
vemet ettıgı ta ır.ue u taa u-, b'i 1 k d h . d b" ilk d . . . . ı o ara a a zıya e uy ev 
dün ahkamı kabılı tatbıktır. 1 ti h'ta t 1 t a· F k t e ere ı p e me t e ır. a a . 

Bir müvezzi tren j baştan nihayete tetkik ecındiği 
zaman aşikar olan bir cihet var-

altında kaldı , sa. o da, bu nutkun bizi büyük 

Aydın, 2 (A.A.) _ Seyyar ga· t~y.aı~ku~ sevketmesi liizı~~l
zete müvezzilerinden Si.Jeyman d:.gıdı~.v~g~r .Alr_na~~a ~e~dısınır 
T 'J s 1 k · t d ha soyledıgı gıbı bır ıkıncı _ı ma . 
ezgı er, e çu ıs uyonun a . . . 
k t h l'n.d b 1 t t yıs karşısında kalmı~ ıse. hızın ·e e a ı e u unan pos a re- . 

- de şunu hatırlatmamız lazımdır 
nine atlarken müvazenesini kay- ki. gecen sene Almanya bu 21 
b:d :rek tekerleklerin altına düı- mıı.yrsn yalnız bir nutukla muk8.
:nü1 ve a~ır surette yaralanmıştır. b~'ed" btılunmamıcıtır. 
tık tedavisi yapılan:k aynı trenle Petit Parisien diyor ki: 
'\ydı:ıa getirilen S. leym<ın yatır l Polonyayı tehdit eden ciimlc . 
dığı memleket hastahanesinde bir ler vaziyete uygun değildir. Zirn 
kaç saat sonra ölmü§tür. · j Polonyaya yardım etmeye huır 

olduklarını aöyliyenler bizzat bil· 
yük devletlerdir. Bitler, Alın~a : 
tim bir çember altına sokma si
yuetini kabul etmiyeceğini aöy. 1 

KURUKAFALARIN ESRARI 
lngilizceden Çeviren : H. MONlR 

lüyor. Filhakika, kendiai çember •-------
altına almamakta fakat istedik. -7-
leri yerlere doğrudan doğruya - Rıhtım civarın.da birtakrm 
girmektedir. Şurası muhakkak - sandıkların arkasına sakladım. Ve 
trr ki, Hltler hiç bir zaman bu sanırsam hala oradadır. 

pmın zili çaldı. Sustu. Yenide!\ 
çaldı. Çalmakta devam ediyordu· 

Leroy birdenbire ıu emri verdi· 
- Elelı:trifi söndür! derece karışık ve bu derece eat· - Sonra? 

kın bir nutuk söylememişti. - Sonrası daha mühimdir. Bu 
Epok gazetesi diyor ki: akgam saat sekiz sularırlda, aradı-
!smine sulh kongresi denecek ğım adamı gördüm. O siyah bıyık

olan bu seneki Nürenberg kon- h, fötr şapkalı adamı .. Trevor Sel· 
gresinden çok korkulmak l!zım binin katilini... Gözlediğim bina
gelir. Filhakika. bu, yeni bir dar- dan çıktı. üzerinde smokin ve ba
be için bizleri uyutmayı istihdaf gın.da yine 0 siyah şapka vardı. 
etmektedir. Emniyet~ organizas Derhal peşine dü§tÜm. Fakat, ne 
yonu işi yol~da gi~ektedir. Bu yapacağımı bilmiyordum. Bildiğim 
sul~ seven mılletlerı kurtaracak bir şey varsa 0 da şuydu: Eğer, 
yegane yoldur. Trevor Selbinin katili olan pu he· 

Ordre gaze~! di!~r ki: rifin peşinden ayrılmazsam, ken-
. Al~anya bugun ~ilıyor ki, ye: dim hakkındaki suizanları silmeğe 

nı bır kuvvet ve şıddet darbesi · kan bulabilecek v belki Luizin 
derhal bir harbe müncer olacak ~çırıldığı yeri de ~ğrenecektim. 
ve bu harpte Almanya. faik vazi- Smokinli adam doğrudan ldoğruya 
yette kalmıyacaktır. buraya, senin yazıhanene geldi 

Hitlcr için iki tarzı hal vardxr: Leroy. Yaya olarak geldi. Senken 
1 - Fransanm ve bilhassa !n. disini içeri aldığın zaman ben ldr

gilterenin silihlanmasınm bitme şarda bekliyordum. Bekledim, be'k 
sinden evvel bir harp çıkarmak ledim. Dışarıya çıkmadığını görün 
için ileri atılmak, ce sokak kapınızı açmağı tecrübe 

2 _ !Kaybolan vaziyeti yeni- ettim. Fakat kapı açılmaJdı. Ve sen 
den devamlı bir faaliyetle elde de yerde boylu boyunca yatıyor
ctmek üzere vakit kazanma.ya dun. Kendinden geçmigtin. Etrafı 
çalışmak . gözden geçirdim. Arka tarafta bir 

kapının açık olduğunu gördüm. 
Hitlerin dünkü nutku, kendi . Her halde menhus herif, oradan 

sinin bu ikinci şıkkı ihtiyar etti- sıvışıp gitmişti, kimbilir; belki de 
ğini göstermektedir. takip eklildiğini sezmif, onun için 

KUÇıK DEVLETLERE iHTAR· böyle hareket etmişti. Herifi kay· 
LAR TEEHLlKELt bettiğimi görilnce, sana yardım 

GöRULUYOR etmeyi düşündüm. Cebindeki kart 
. . . . vizitlcrden kim olduğunu anladım. 

Pans 2 (A.A.) - Hıtlerın Wıl- Ve tutup seni yukan ~ıkarl:irm; 
helmshaven'.de söylediği nutuk ayıltmağa koyuldum. 
bural:la, Alman siyasetinin bundan! _ Bütün hadise bun.dan ibaret 
evvelki direktiflerini ve bilhassa . ? 

mı. 

Roma. - Berl~n ınıh~crinin ~üşte-ı _ Evet, bundan ibaret. Şimdi 
rek bır tehdide ka. şı tedafui te· sana düşen i_ş şu: Ben, maıum ol
sanüdünü oldukça ihtiyatlı bir Ji-ıduğumu nasıl isbat eldebilece· 
sanla te~ra~ eden bir i.ntiz~r nut- ,ğimt? Trevor Selbiyi öldüren ada 
ku mah~yetırJde telAklri edilmekte mın, o menhus herif olduğu nasıl 
v;d b~ ntı.~k~n sa~ah~:ten mahrumrmeydana çıkacak!? Sevgilim ;ı;..uizi 
o ugu sov.enme te ır. nerede bulacağız? Trevor Selbi-

Siyasi Fransız mahfelleri bilhas . · · "ld" "tJ..ı"v.. .. den . nın nı~ın o uruıı;.ıugunu nere 
s~ sul!ı t~raftarı ohn ~.evle~lenn anlıyacağız? (Solo Smit bir mü.el· 
bırleşmesı karşısın.da Eıtlerın sul det durakladı. Sonra sözünü §Öyle 
ha bağlıhğınından ve geniıleme- bitirdi.) Müşkül bir mesele karıı
nin iktısadi cephesinden bahset4 sın da bulunuyoruz. Leroy ! Fakat 
mcsini manidar addetmektedirler. ! hakikat bul~url 

Bu ~a.h~iller bu tarzı hareketi ' Roderik Leroy yerin.den kalktı. 
1~us~~lınınm son nutuklarında. Leroy'un boyu, Solo Smit'inkin
kı sozlerlc kar§lılaştınnakta ve den uzundu. Bu itibarla ona bir a
l~~:ıerin 1ngi~terenin tegebb~ ~t., ğabey edasiyle konuşuyordu. Ka· 
tıgı beynclmılel ~are~~~I~ mkı.

1 
fasına yediği darbenin tesiri tama 

şafmı bek~emek ıstedıgını zan - men zail olmuş .değildi. Bununla 
netmektedırler. beraber Solo Smit'e gülümsiyerek 

Ayni mahfiller, küçük devlet - h't tt'. . . . ı ap e ı. 

lere yapılan ıhtarla.:1 tehlıkelı _ Evet. Pek mü~kül ve karışık 
a?.de~~ektedirler. Diger cihetten bir mesele karıısındayız. Hatta bu 
dun~~ nutukta tekra~ Avrupay~ ı yüzden resmi zabıta ile aramıza 
hakıkı bir Alman mustemlekesı ı .. , ,. t · · d uhtemeldı'r . . . . v. zıc.uıye gırmesı e m • 
şeklıne getırmek ı.stedıgı ve bu S . d' :.Jd ti a a 0 sun 

1 
1 

en şım ı şı.u e e r nıy r . 
mrntakalarda ne ngilterenin, ne B b"t.. A · ı t kd' de . unu u un manası e a ır e · 
de Fransanın ne de diğer devlet. ' . F 1c d k' · t b" . .. rım. •a atma em ı vazıye oy· 
lerın mudahaleye hakları olma. ld.s' b . 1 · ı l a v . ~· ..ıır en senın mese enı e e a ac 
dıgı manasını tazammun ettıgı. v 'V 

1
A 1 d 

. . , gım. e sana azımge en yar ım-
nı kaydcylemektedııler. Alman- b l ~ s·· .. .._.:ı .. r 

ı . da u unacagım. ozilm soz.uu . 
ya ngıltercye meydan okuma - r . , 
maktadır. Fakat bu iki devlet a. VeDr e ~nı · S . h tl 

enı.z sporcusu mıt arare e 
rasındaki muhalefet bariz bir ~e. 

elini uzattı. Mavi gözleri sevinçkilde görünmektedir. 
ten ışıl ışıl yanıyordu: 

·Yugoslavya Başvekili 
Zagreb3 gitti 

- Ne vakit i~e ba~lıyacağım 

Leroy '! 
- Hemen şimdi!.. Sen katilin 

pencereden kaçarken elinden bir 
Tielgrat, !! (A.A.) - lla;;Ye. şey düşürdüğünu söylemiştin. Sen 

kil B. S,·etırnYiç yarın Hırnt,de alıp cebine koymuşsun - o si
liclcri B. Mnçek ile ilk ı;örliş yah şapkalı herifin, benim yazıha 
ıncslııi yapmak ilzere lın snbah nemde ne işi olduğunu anlamağa 
~agrebe hareket etmiştir. 

----------- yardım edecek bir ip ucudur bel
ki. .. Ver bakalım şunu; neymiş gl 

Bisikletten dü§tÜ relim? 
Şişlide Çankaya apartımanında 

- Başüstüne, vereyim 1 
oturan 16 yaşında Viktor dün pi· S . 1. · b' tt b' 

• • • • • w • mıt e mı ce ıne a ı. ve ır şe) 
sıklet ıle Zıncırlıkuyuya dogru gı· k k .. · ... J k' b" .. .. .. .. çı arara masanın uzerı •• e ı u 
derken d ı:şmuş, yuzunden ve muh .. 

1 
k 'kA V . ..J t 

. . . . yu { urutma agı.uının or asın~ 
telıf ycrlerınden yaralanarak Şışh d v r 

1 
L b. d b' • 1 o rru ır att•. eroy ır en ırc 

~ocuk hastahanesıne kaldırılmış. b' > h ~1 v k d z· · ır ayret çıg ıgı opar ı. ..ıra 

tır. 1 oraya fırlatılan şey, kristal bir ku-
V'CıO'V~• rukafa idi. Leroy'un otomobil için· 

VAKUT a 
aoon9 
oDuınıuz: 

de vurulmu~ Ermeninin cesedi ya· 
mr. :fa buLduğu kuru kafanın tama 
men aynı. 

Leroy, Solo Smite döndü. Fa
kat her ikisi .de birbirlerine bir tek 
kelime söylemeden dışardaki ka-

Solo Smit yerinden ııçrıyaralı 
kapının yanındaki elektrik düğıne 
sini çevirdi. Bir saniye içinde or· 
talık kapkaranlık oldu. Leroy pen· 
çerenin önüne seğirtti. Yava~ça 

perdeyi araladı. Pencereyi açtı ve 
aşağı baktı. Bakmasile yüreğini!'\ 
hoplaması bir oldu. Çünkü aşağı· 
da bir sivil, Uç tane de üniformalı 
zabıta memuru duruyordu. 

Solo Smit heyecarldan: 
- Polisler gelmiş; diye fısılda· 

dı ve sustu. 

DiKKAT 

Gere'k Leroy, gerekse miltkUl 
vaziyette bulunan müşterisi §U arı· 

da öyle pir kıskaca girmig bulu· 
nuyorlardı ki, çarçabuk tlü§ünmelt 
ve yıııdırım cibi hareket etmek Ji· 
zımdr. 

Lcroy bunların ikisini de yaptıı 

Perdeyi kapattı. El yordamiyle 
Solo Smit'in kolunu buldu. Tuttu 
ve onu dışarıya, aydınlık olan ko
ril:iora çıkardı. Çıkarken masanın 
üzeriıuien bir de karton almııtr. 
Dııarda asansörün önünde duru
dular. 

Leroy cebinden bir anahtar çı· 
kararak asansörün çelik kapıları
nı açtı. Ve Smit'e: 

- Gir bunun içerisine, ldedi. 
Ve bu katla aşağıki katın ortasın
da asansörü durdurt! ... Ve orada 
asansörUn içinde bekle. Ben sanıı 
işaret edinceye kadar asansör öy
lece asılı kalsın. Hayldi çabuk! .. 
Şu anahtarı da beraberine al. 

' Solo Smit, Leroy'un dediği ıibi 
yaptı. Aşağıya inerken, demir par 
maklık arasından Leroy'un kcrJ~i
sine emniyet ve itimat telkin eden 
işaretini görüyoı:i:iu. O gözden kay 
bolunca Leroy elindeki kartonun 
üzerine mürekkepli kalemle ''A
sansör tamirdedir; itlemiyor., ya
zıs·nı yazdı. Ve asansörün kapısı
na astı. 

Sonra iki mukavva daha bula
rak aıağıki katların da asansör 
kapıları üzerine aynı şeyleri ya
zarak astı. Kapının zili çalmakta 
devam el::liyordu. 

Leroy bun.dan sonra alt kat dai· 
resinin çini ta§ları üzerin.de sert· 
sert yürüyerek sokak kapısını aç
ti; gayet gen bir tavırla: 

- Nedir bu canım, dedi. Muıi· 
kiye olan istiı:Iadınızı benim kapı· 
:un zilinde .denemeniz fena olmu
yor ama, daha fazla devam eder
seniz. çocuklar uyanacak. Hayro
la ... Yine ne var? 

Uç iiniformalı memurun arasın
dan sivil elbiselisi sordu; 

- Sen, hala yaşıyor musun? 
Leroy, bu sivil elbiseliyi derhal 

tanımıştı. 

- Vay, benim muhterem dos
tum Müfettiı Teriman 1 diye hay
kırdı. Hoş geldiniz. Buyurun içe
riye ... Arkadaıılarmızı da alrnız. 

(Devamı var) 

Eldiven çalıyordu 
Sabı'ltalılar.dan Rıza oğlu Mu

am:ner Bulgurlu Yem;~te Tahmis 
caddesinden geçmekte olan tüccar 
dan ilya Bolifilisin palto eehinde
ki eldivenlerini çalma!-t fotemiş fa
kat cürmümeşhut halinde yakala
:ıarak mahkemeye vcrilmi;tir. 

-0-

Saati ne yaptı acaba? 
Heybcliadada oturan P.asim A1-

g ~il Sirkeciden geçer~:en sabıl:ı 'ı 

Ahmet oğlu Şevki yanma y:ıkl~ • 
mı~ ve cebindeki s21d c.:~l:nı:~ ·. 
Ne::len sonra işin far1m:a vtr ı 

Ra~im polise haber \•ermis, ı;-hı

l:alı yankesici tutulmuşsa ı!a s::~-: 

meydana çıkarılamamıştu. 



BQyQk TOrk mimar• 
------------------------·---------Koca Sinan 

Sinan'ın yaptığı büyük anıt
lar, hayatı ve eserleri 

Btıytık Tllrk mimarı Koca Si tanbulun en gllzel yerinde bU
naıım DltlmtlDAD IH ncl yıldö· tun heybetiyle yUksellyordu. 
nama bu 711 dokuz nlaana rast- Slnanın dUşmanları onun bu 
Jamaktadır. başarısını çckemlyorlardt. Pa-

Her yıl yapıldığı ,gibi bu yıl uişaha mUzeYirlcmek istdellcr 
da bUyUk mimarın mezan 'ba· ve Sfaan ~la maB-'l..rtan tlM'I 
ında bir anım 1apılacak, ölret· çalmak lateyor, dediler. Padl
enlerlnlz 4el'llerde onun ha- fd staana baber söıulercll Te 

Gel artık uzadı yolculuk! 
Gel artık bahar çocuk, 
Kızaram yumruklann ! 
Bakma sakın arkana! 
Gel sallana sallana! 
Elinde leyliklann. 

Yüzün penbe penbe al, 
Elinde yeşil bir dal, 
Gel arbk bahar çocuk, 
Gül, gördük güle güle, 
Hayır der güle ıünbüle, 
Masmavi olsun ufuk. 
Gel artık bahar çocuk, 

M. Baha :Arıkan 

Okuma 
TOrk destanlarından 

Oğuz destanı 

~:tını, eserlerini, memlekete camii ne kadar zamanda ta· T&rili denlerfnde oliuaufuııuzlglln, &~ pce efleııdiler. 
Dmı, olduiu ytlzlerce anıtları . Hun türklerinln nasıl orta Asya Oğuz. yurdunu oğullan arasın 

anlatacaklardır. yaylasına yayıldıklarını, savaş da pay etti ve: 
BUyUk TUrll: mlman Sinan. yapbklarmı okumU1Sunu.zdur. ''Ey oğullarım, çok yap.dım, 

kanerlnln Keıl nahiyesinin A• Hbn TUrklerl adı verilen bu çok cengettim, dilfmanlan ağlat-
lıruaa köyünde dünyaya ıeldl. Türkler aslen Oğuz Ttlrklerldfr. tını, c1oat1an gWdUrdUm. Gök 
Babaıı AbdUlmenan adında bir O halde Ofuz kimdir? Oğuzun Tanrıya her oeyi feda ettim, ılz 
kö1111 idi. sınaa yirmi iki 1a,ı· kim oldufunu Oğuz deatanmclan de yurdumu veriyorum., dedi. 

BiLMECELER 
Tavşan 

Bizim tavşan 

kardet 'kurnaz bir 
hayvandır. Ava 
gitmeği, kendin. 

den küçük hay
vanları avlamayı 

pek ıcvcr. Fakat 
büyük hayvanlara 
rastlayınca da bil 
diğiniz gibi koşu 
culuğunu !derhal 
gösterir. 

Bir gün yine 
böyle bir ava git. 
mek istedi. Silah 
olarak eline bif 
baston aldı. Çanta 
aına ır.~ aor. 
durdu Ye yola kO!> 
yuldu. 

Bmm ıazete fo 
toğrafçıa- da onun 
bir resmini almıt 
ve fakat yanlı1-

kardeş ava çıkıyor 

lıkla yırtmıı. Şimdi elimizde şu Yapbiınız resmi bize ıönder. 
glirdilğilniiz parçalar var. Siz bun- meyi unutmayınız. En ıüzel ya• 
ları birleıtirerek tavıan kardeıi pantara armağan vereceiiz. 

na kadar köyttnde yaşadı. Bu ağrenecekalnlz. İşte biz bu Oğuz neallndenlz. 
Yaşa geldiği ~aman Rumellde ol· Oğuz, dünyaya gelince kırk -------------------------..;__------------
dutu gtbt Anadoluda da yenı~ gUn içinde bttyUdtl, serpildi, çok Birazda gülelim : 

meydana çıkarabilir misiniz? 

Çerı ocaı:na asker toplanıyor. gUze! bir dellkanlı oldu. • A r ı t m e t ·ı k 
du. Sinan Kayserlden bu vasıta Oğuz, av geUrmeğe gıderdl. 
11 ı b da Bir .... n .. ava çıktığı va.kıt bUytlk 

e stanbula. geldi ve ura ...... · Yirmi k , ... bana Uddet bir canavar gördtl. Onu ö14UrdU. - tll'UfUll o....., on 
::~mı oğlan olarak bir m bu eanada gökten mavi bir lllk kurufUDU versen kaç kurufUD ka 

dı. indi. Aydan ve gtbıetten daha 1ır? 
Sonra yavat 7avat yenlçerlll· parlak olan bu 111ğtn ortumda _Yirmi! 

le yükseldi. Yenlçerlllk zama• giU.el bir kıs vardi. Oğuz bu kızı 
llında birçok harplerde bulun· evdi. Onunla evlendi. Ve Uç oğ- - Canım nuıl olur? Yirmiden 
du. Yavuz Sellmln yaptıfı sefer- lu oldu: Ay, GUn, Yıldız. on çıkarsa yirmi mi kalır? 
ler48 Tebrlze ve )(ısıra gltil. O· Oğuz bir gUn yine ava çıkb, - Bell sana vermem ki! 
rada yapılan en bUyUk lbldele- bir ceyli.n wrdu. Bir gUzel kız 
rı Yakından gördU; inceledi. Sl- daha gördü. Onu da aldı. Oğuzun 
nanda yeni bir istek uyandı ve Çocukları bundan sonra; Gök, 
bu istek kendisinde gittikçe ka- mamtryace,ihnı sordu. Sinan iki Dağ, Denizle Ofuzun çocukları 
barıyordu. aya kadar tamamlıyacalını bil· albyı buldu. 

kanuni zamanında Belırada, dlrdl. Oğuz bUyUk bir ziyafet verdl 
ltadoea, Muhaça, Vlyanaya ve Koca Mimar bUyUt bir çalıe- Kendiaini Türklere hakan il~ 
Beırrat 

18
terlertne de rttU. Bu ma e1erl göıterdl. Gece gündüz etti. BUtUn dünyayı titretti. Nı· 

seferlerde ıuııctyle oldutu ka- durmadan çaıı,tı. Ve söyledltl hayet ihtiyarladı. 
dar ıanatı ne de hizmet etti. gOnde camlln anahtarını teslim Bir gUn "GUn, Ay, Yıldız,, t 

Bu esnada birçok köprlller ye etti. Bu cami için yedi ruz bin gUn doğusuna, "Gök, Dağ, Deni
\ran gölllnde 1,1emek uzere ıe· altın harcanmıetı. Kanuni öl· zi gUn babmıa gönderdi. _Büyük 
lllller vücuda getiriyordu. dükten sonra yerine geçen ikin· kardeşler avlanırken, geı.uıdller 

el Sellmln otlu Murat zamanın- büyük bir yay bulup babalarına 
da sınan batmlmar olarak kal ptirdiler. KllçUk kardeşler de 
d ~er.diler, avlandılar llç gllmllş olr 

sınan 50 ya,ında mimarbaşı 
Oldu. Bu zamanda da btıyllk bir 
Çalışma gösterinde ba,ıamıetı. 
kanuni ve tklncl selimin devir· 
lerlnin parlak olması ve bu de
receye kadar çıkmasında böyle 
bir adamın da payı oldulU mu-
hakkaktır. 

1:;43 de Kanunl'nln çok aev-
dl~l Şehzade Mehmet Manlıada 
UldU. Padltah onun adına blr 
tUrbe ve cami yapılmasını lıte
dl. Bu le Mimar Sinan tarafın· 
elan ele alınarak yapılmala bat
hndı. Sinan da bu eserde bOyUk 
b·r dikkatle çalıştı. 

ı :;50 de Sllleymanlyenlll ya: 
t •lMıaaına baf)andı. 811 ellt lı-

\
568 

de Jlldfrnedekl Setim bulun bllbalarma d5ndU1er. Oiı• 
camllnl yapmala batladr. Bu e· büyük bir kurultay topladı. kır· 
1er de 6 senede tamamlandı. 
Tarihio tesblt ettlilne röre Mi
mar Binan 13ehzadebatı camUnl 
çıraklıtı. Süleymantyeyl kalfa· 
ııtı. Sultan Sellm camllnl de uı
talılJ samannıda 7apmı,tır. 

Mimar Sinan Şehzade camii· 
ni 63. Stıle1manlye1l 67, Sultan 
Selimi de 8l 7atıncSa yapmıştır. 
:Mimar Sinan bu eserlerden ba'· 
ta: Köprlller, benUer, ıu ke
merleri. saraylar, kotkler, mah
senler, kervan ıara7ları, han· 

lar, türbeler, mektepler, imaret
ler ve hamamlar vucuda setır

mı,tır. 
'Yazıldıtına göre: Mimar 61· 

nanm 81 cami, 60 me1clt, 55 
ınedreee, H türbe, U imaret, 
3 tımarhane, 5 ıu yolları ve ke· 
merlerl, 8 bUytlk köprU, 17 ker
van sarayı, 33 sara1, 6 mahzen 
32 hamam olmak Uzere 330 ese
ri vardır. KU~lk eserler bu sa· 
yıya dahli dellldlr. 

Yazısız Hikaye 

dersinde •• 
Gözlüğünü Çıkar 

- Büyük amıe gözJUğü nlcm 
tıı.layorsun? 

- BUyllk görmek için yavrum 
- o halde bana yiyecek bir 

şey verirken gözlUğUnil çıbr! 
-Neden? 
- Bllyilk g6rllrsi1n ele ondan( 
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Herep Sen kııı l.cm:ın Şene, hnııı. s. M.; Be) o lıı H.ını.ıın So. 13 M. nayan kalbimi. .. lG -Hastayım yaşıyorum ... 17 - Giyer fista· gaç: HllAI eczane$! Nihat: Kuşadaaı. 
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lıirine ncşrhntımızdan lıircr tanesi 
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"Fransanın en zarif kadınıl 
( Ba~ tarafı 6 tıcıda) 1 

M d 1 e b r U n li alkı§larını toplamıştır. 

Biseklet 

a a m 4' 7 dakika farkla Fener Yılmaz- ! 
.. Fransız Rer·sı"cumhurunun karısı, koca- ~:nr~~:~: i;:;~i;:n~!r~!ı!:~~-. 
: sı ile nasıl tanışmış, nasıl evlenmişti? d•~::,.::~b~~:~.'.üy~:::;~::::;:.ı 

hendis oldu, yakın zamanda evlen
di ve birkaç çocuk babası oldu. 

Harp senelerinde Madam Leb. 
xun tamamen aileıine bağlı olarak 
ya§adı ve kocasının çalı§malarını 
yakından takip etti. 

Kocasının sırasiyle müsteşar, 

vekil, meclis reisi gibi en parlak 
mevlcilere erittikten sonra niha
yet cumhurciıi olması da bu mah· 
viyetkir kadının tabiatinde hiçbir 
değişiklik yapmamıştı. 

Bugün de Riyaseticumhur sara
yında, evinin her işini yakından 

takip eden dikkatli bir ev kadını 

vaziyetindedir. Gerçi haftada bir 
•'kabul günü,, vardır, fakat sami· 
mi dostlarını her zaman kabul et. 
mekten, konuımaktan ltüyük bir 

ken biiiklet ajanlığı tarafın.dan 1 

tertip olunan ikinci te,vik müsa- 1 

bakası da Topkapıdan Küçükçek-1 
mele yolu üzerindeki on beşinci ki 
lometreye kadar gidip gelme ol· I 
mak üzere otuz kilometrelik me-
safe !dahilinde yapılmıştır. ı 

Oldukça heyecanlı geçen bu ya
rı§ sonunda Şişli klübünden Ba- 1 
ret 64 dakika 45 saniyede birinci, 
yine Şişli klübünden Niko ikinci, 
Fener Yılmazdan Niyazi üçüncü, 
Şişli klübürlden Nazaret .dördün
cü, aynı klüpten Paskal beşinci ve 
Kurtuluş klübünden Sinan altıncı 
gelmi§lerdir. 1 

Bu teşvik yarışının birinci, ikin-ı 
ci ve üçüncüsüne birer madalyal 
verilmiştir. 

Kuru Sistemle 

Yapılan Kelebek narka 

Kontr- Plaklar 
Çarpılma, çatlama, kabartma 

-veaair gibi hiç bir arıza 

aöstennez. 

Kontr • Plaklar bu gibi arıza
lara karşı garanti ile satılır. 

Kızıl,Kaym, Karaağaçtan 
mamul Kontr - Plaklar stok 
olarak her zaman mevcuttur. 
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Aklınızda kalsın! 
Et ve sebzelerin eyi pİ§memesinden, mey

vaların güzelce yıkanmamasından, içilen su
ların temiz ve &af olmamasından hasıl olan 
solucan dediğimiz barsak kurtları en muzır 
hayvanlardır. Bunlar, ince barıağın iç zarına 
yapı§arak ve kan emerek yetİ§İr ve ürerler. 
Ekseriyetle çocuklarda bulunur. 

zevk duyar. 
Madam Lcbrun bütün vazifele

rinin mesuliyetini hisseden bir 1ı:a 
fündır. Şimdiye kadar yüzlerce 
hayır cemiyetine riyaset etmiş, bir 
çok yavrulara isim vermiş; hayat
ta daima onları kollamış; bu ara
da da kendi çocuklarını bir gün 
ihmal etmiyerek en mükemmel bir 

Ankarada 1 

Hah.izlik, kansızlık, hazımsızlık, karın ağ
rıları, karın §İşmeleri, burun, makat kaşınma
sı, ishal, oburluk, baş dönmesi, salya akması, 
sar'aya benzer sinir halleri, gece korkuları, 
görmede, işitmede bozukluk hep bu kurtların 
tesiridir. (iSMET SOLUCAN BtSKOV1Tt) 
bu kurtlann en birinci devasıdır. Büyük ve 
küçüklere emniyetle verilir. Her çocuk seve 
seve yer ... Çocuklarınıza senede birkaç defa 
ihtiyatf'n veriniz. Kullandıktan yirmi dört sa
at sonra solucanlar düşmezse çocuğunuzda so
lucan olmadığına itimad ediniz. Sıhhat Ve
kaletinin resmi müsaadesini haizdir. Tarzı is
timali kutular içinde yazılıdır. 

Her yerde ıipari! yerleri DİKKAT: Plyasnya taklit olarnk başkn solucan blskU 

Ankara, 2 (A.A.) - Bisiklet vardır. Yitleri tıkmıştır. Liit!en kutuların üzerinde (İS)lET) 
seri yarışlarının altıncısı bugilnı•ı•••••••••••lli markasını arayınız. Fiat her eczanede 20 kuruştur. 
100 kilometre mesafe üzerinden,------------ ••••••••••••••••••••••••••ili 

Geçen hafta Fransız Reisicum
huru Mösyö Alber Lebrun ile re
fikaları İngiltereyi ziyaret ettiler. 

ve 11 bisikletçinin i§tirakiyle ya.. 11••••••••••-ı 
pılmıştır. i>arisin en son model 
ı - Nuri Kuş Ankara.gücü 3 kadın şapkaları Beyoğlunda 

şekilde yeti§tirmiıtir. 
saat 10 dakika. B A K E R 

Gerek Mösyö Alber Lcbrun, 
.gerek refikaları 1ngilterede çok 
muazzam bir §ekilde kar§ılanmı§
lar; İngiltere halkı üzerinde çok 
iyi tesir bırakarak ayrılmıılardır. 

Bu münasebetle bütün Fransız 
ve İngiliz gazeteleri bu seyahatten 
ve bilhassa Fransız Reisicumhuru 
nun muhterem refikası Ma:lam 
Lebrundan hayranlıkla bahsetmek 
tcdirler. 

Madam Lebrun nezaketi, zara-

Madam Lcbrun vaktinin müsa
adesi dahilinde sanat eserleriyle 
de alakadar olmaktan bUyük bir 
zevk duyar. Bütün sergileri büyük 
bir dikkatle takip eder. 

İngiltere Kral ve Kraliçesinin 
Fransa seyahatleri esnasında Ma

2 - Ali Ersoy bölge san.at o
kulu tekerlek farkiyle . 

3 - Hasan Ankaragücü iki boy 
geride. 

4 - Nazmi Ankaragücti terek. 
lek farkiyle. 

5 - Ali.ettin Ankaragücü. 

dam Lebrun misafirperverliğin en Ankara, 2 (A.A.) - Bisiklet 
güzel misalini göstermi§, f evkata. ajanlığının tertip ettiği bisiklet. 
de memnun kalan Kraliçe Marie li gezilerin ikincisi bu hafta Eti
keıldisini en yakın .dostu olarak rnesut'a gidilmek suretile yapıl. 
kcrbul etmic:ti mıc:tır. Yüzü mütecaviz bisiklet • 

feti ve sadeliği ile tanınmış bir ha· :ı • ~ 
Her §ekliyle tenkitten ho§lanan linin iştirak ettiği bugünkü gezi 

nımdır. Bu çolc mühim seya.hatin-

Mağazalarının yeni 

Kadın _Şapkaları 
Dairesinde te3hir edilmek. 

tedir. GeJiniz; intihap 
ediniz. 

Beşiktaş Perayı 
3 -1 yendi 

(B~ tarafı 7 ncide) 
Fransızlar Madam Lebrunun Kra· çok güzel bir havada cereyan et-

de .bile sadelikten ayrılmamı§, bil- nefis bir plonjonla bu tehlikeyi 
hassa giyinmek hurusunda moda. liçe Marie'ye yapmış olduğu re- miş olması itibariyle ba§tan so. sa\ruşturdu. 
nın icaplarına uymaktan ziyade verans ile alay etmişlerdi. na kadar neşe içinde geçmiştir. Dakikalar ilerledikçe siyah be. 
klasik, sade kıyafetleri tercih et- Gerçi Madam Lebrun isteseydi Alman neticeler şunlardır: yazlılar ağır basmağa baş • 
miştir. bu hareketi yapmayabilirdi. Fa- l - Fevzi Gazi lisesi, ladılarsa da Peralıların soldan 

kat demokrat Fransada devlet re-
Müteaddit meziyetleri ve bil· iai karnının bile difer kadınlardan 2 _ lsmet Erkek lisesi, b~. yaptıkları ani bir hücumda Tank 

hassa tevazuu ile herkesin hayran ba§a. takımının ilk ve son golünü çı. 
farksız oldufunu tebarüz ettiren d .... h t Al" b. 

lıgıv ru kazanan Madam Lebrun bu- 3 - Sabih Gazi lisesi, kardı. Bu sıra a .-e me ı ı. 
bu hareket ayni zaman.da Madam d N. k tla k 

nün çok genrtir. Kendisi de koca· 4 - Fikret Gazi lisesi, raz sonra a ı azım sa a nara 
b :s Lebrun'un vasfı mümeyyizi olan d k 1 
sı gibi taıralıdır. Kocası 'ibi Fran tevazuunun ıUzel bir misali değil 5 - Bülent erkek lisesi, oyun an çı tı ar. 
saya büyük bir aık ile .bağlıdır. midir?.. 6 _ Orhan Kolej. Dokuz kişi kalmalarına rağ -
Kocası gibi bir mühendis ailesin. Bıa" ı"klet , .. e.;•ine i•tirak eden- men bUyük bir enerji ile oynıyan Halen Franaaya dönmüı olan • - v ı 
den gelmektedir. Madam Lebrun 'un bir tek arzu· ler aaat üçe kadar eğlenceli va. siyah beyazlılar; maçın son arı. 

11"adam Lelırun'un babası Mös· kitler geçirdikten sonra yine top. na doğru soldan ortalanan topu 
.ı.n :ıu vardır: Daha sakin bir hayata cidden güzel bir kafa ile kaleye 

Yö N"ıvoı·n evela Mezieres - Char· k k lu bir halde şehre dönmüşlerdir. 
avuşma ·· gönderen Hakkı Beşiktaşa üçün. 

l ·ı 1 akta idi· Parise M d L b ·· ·· ·· d k" Gelecek haftaki gezi, J{eçiöre-:vı lc'de ça ışm , a am e run onumuz e ı ya- cil golü de kazandırmış oldu. Maç 
b. · · Madam I ebrun d k' d v • k"I 'k ne yapılacaktır. ılahara gelmıştır. . •. za Loren e ı ag evıne çe 1 ere ta böylece 3-1 Peranın mağlü-
çocukken - ki o zaman ısmı Mar basit bir köylü gibi sakin ve sade Eskişehirde biyetiyle nihayetlendi. 

· . · "d' tahsilini Sevr ·· k b'" ı ı;uerıte Nıvoıx ı ı - bir hayat surme ve oy ece sev- Bu suretle iki tarafın da cid. 
de Saint _ Marie me'ktebinde yap. dikleri arasında tamamen mesut Eskişehir, 2 (A.A.) - Bisik. den güzel Qir oyun çıkardığı bu 
tı. . bir ıekilde yaşamak istemektedir. let seri yarışlarının altıncısı o . maçta daha enerjik oynıyan Be. 

l\tadam Lebrun'un bugün malik lan 100 kilometrelik koşu bugün şiktaşlılar gü1.el bir galibiyet ka-
olduğu büyük ve canlı kültür z.~kv· Y EN 1 Ç 1 K T 1 1 dokuz bisikletçinin iştirakiyle ya zanmış oldular. 
ki evelce yapmış olduğu bu yu - pılmışhr. Neticede idman yurdun En. ER. 

D h k dan Zekeriya Ycnarel (3) saat • 
llck tahsilin neticesidir. a a ço_ F.k. ve sanat 130 dakikada birinci. Demirspor- Gayrıfedereler arasında 
kür-ük iken musikiye büyük_ bı_r. 1 1 r 

:: dan Osman Pak 3 dakika farkla Dün sabah Taksim stadında 
?nt'rak sarmıştı. Netekim vaktı mu 1 1 • D . 

·1 m ese e er 1 ik. inci, emırspordan ~aik ücu_·.n,gayrifedere klüpler arasındaki taaee ettiği ka.dar Pariste verı en l .. 
cU, dman yurdundan l• anık dor 1 futbol müsabakalanna devam e. 

hir-b"ır ı·y·ı konseri 'kaçırmazlar. ~ AZ AN : d · "d d d l" '--:r v ~ ~ lincıi ı manyur un an A ı, ı.x:. dildi. !Jk maçta T.Y.Y.K. _ Pera 
Madam Lcbrun c.laha çok genç 1 şinci gelmişler ve diğer koşuru • B takımları karşılaştılar ve ne • 

i1tcn İngilizceyi mi.i~emmel.~n ö~~ 1 SA O R 1 ERTEM lar da biribirlcrini takiben koşu- ticede 4-1 Peralılar galip geldi. 
tcnınişti. :tngilizceyı çok guzcl .. yu bitirmişlerdir. İkinci oyun Galatasporla Boz-

:~:~::ltl~r~:~r;~ !:';~;:n~~ VAKiT Kı'tapevı· Milli Ku .. me ~::tb~r~s~~:aa t~~i;!~t~~~~n g~~~ 
İlk seferin.de Nevyorka gittiği za. le berabere kaldılar. 
... .k 1 1 r n fevkalide ı •· ı 
... an da Amerı a 1 a 1 D .. ve yarı tercume maç arı * * * 
takdirini kazanmıştır. Un . . . Dün sabah Şeref stadında ya-

Zaraf cti, inceliği ve iyiliği 0 .k~ kullıy~tı . (Ba§ tarafa 7 tıcide) pılan müsabakada da Pera B ti. 
dar §Öhret bulmuştur ki, ken~ısı No. 41.50 5 cı Mrı K~ Ateş eklpi - bir ,gün CHel. mi Galataspor B takımını ikiye 
'·Fransanın birinci ka:iını,, dıye 41 Dö Profundiıı ki - Yefn nıaçllc kıyns cdilmL karşı üç golle mağlup etti. 
<ı nılır. 42 Günün hukuki ve içtimai yccek kadaı· dUzgUn oynadı ve 

'Rci .. icumhur Möı;yö Lebrun he meseleleri 75 çok iyi çalıştı. Bilhassa kale('! Fatih Halkevi galip 
35 nüz genç bir mühendis iken 'lcen· 43 Eflatun 
75 

lbrahlm 22 oyuncunun en iyisi 
disile Paristc tanıımıılardı. O ta· 44 Gizli harpler idi. 
tihte Mösyö Lcbrun siyasi haya· 45 Disracelinin hayatı ıoo Ji'cnerbahçe ise, başta lld 
ta henüz yeni atlıyordu. 46 .Metafizik nedir? ~~ Yaşarlar olmak 1.lzere hUtlln 

Uzun boylu, esmer, parlak göz 47 Yeni adam 
75 

takım çok gUzcl l>ir oyun çı. 

Bakırköy Spor klübü ile Fatih 
halkevi sporcuları arasında ya _ 
pılan futbol maçını, Fatih hal -
kev1 her iki devrede de hakim oy 
nayarak 6-0 gibi yüksek sayı 
farkiyle kazıı.nmıştır. hi bir gençti. Topçu üniformasını 4g lrsiyetin tesirleri 

75 
kardı Basrinln Şabaııın ve Ji:sa 

kendisine iyi yakıştırıyordu. 49 Politika felsefesi 
25 

dm yersiz harekctlcrilc nıllda. ---- --------
'fanışmaları bir anlaşma ile ni- 50 Estetik Caanrn şuursuz oyunu az kalsın Bir sporcu evleniyor 

hayet buldu. 1902 senesindr- ev. maçın beraberlikle belki de, 
610 Beden Terbiyesi umum müdür 

lendiler. Bu izdivaçtan pek kısa mağlubiyetle bitmesine sebep 1. -
b. h" 610 kuru~tur. ıigü sicil dairesi şefi eski spor. 

İstanbul Defterdarlığından: 
J{adıköy maliye şubesile Uçilncü tetkik itiraz komisyonu ve 

diğer daireler için muhtelif ebadda (96) adet yazı masasının 
yaptırılması açık eksiltmeye kon ulmu§tur. 

Keşif bedeli (2397) liradır. Muvakkat teminat (180) liradır. 
'l'alip olanlar nümune. resim, ve şartnamesini her gün Milli 

Emlak Müdürlüğünde görebilirler. 
Eksiltmeye girmek istiyenlerin teminat makbuzlarile birlikte 

4-4-939 salı günU saat 14,30 da Milli Emlak MUd\\rlilğünde 
toplanan komisyona müracaatları. (1848) (M.) 

Akhisar belediyesinden: 
I - Belediyemizde mevcut şartnamesi dahilinde 10 Nisan 

939 günü saat l5 te ihale olunmak üzere bir sondaj işi kapalı 
7.arfla eksiltmeye çıkarılmıştır. Bedeli keşfi 7500 lira olan bu iein 
taliplerin kanunun tarifi dairesinde Akhisar belediyesine mü. 
racaatlan ilan olunur. (2133) 

inhisarlar ·u. Müdürlüğünden ~ ~ · 
l - ldaremizin Cibali fabrikası Garajı önilndeki rıhtım tah. 

kim:ıtı iti şartname ve plinı mucibince pazarlık usuliyle eksiltme. 
ye konmuştur. 

IJ - Keşif bedeli 4997,30 lira muvakkat teminatı 374,80 
liradır. 

IIl - Pazarlık 6-IV-939 perşembe gUnU saat 14 de Kaba
t~~c1a levazım ve Mübayaat şubesi müdilrieytindeki alım komis. 
yonunda yapılacaktır. 

JV - Şarlname ve planlar her giin 25 kuruş bedel mukabi • 
liı:1e yukarıda sözü geçen şubeden alınabilir. 

V - lsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatte % 
7,5 güvenme paralariyle rneuur komisyona gelmeleri. (3002) 

Türk Hava Kurumu 

Büyük Piyangosu 
Altıncı keşide: 11 Nisan 939 dadır. 

BUyUk ikramiye 200,000 llradtr 
Bundan ba!ka: 40.000, 25 bin, 15 bin, 10 bin 
liralık ikramiyelerle (200 bin ve 50 bin) liralık 
iki adet mükafat vardır. 

ır zaman sonra iki evlada sa ıp Bu serinin fiatı olncaktı. ı rd 
IJ .. de 20 lskon- cu a an Saim ile Bayan Pcriha. 0 ular. Marie ve Jean.. Hepsini alanlara yuz Hakem Tarık, bu ınUsııbn. d - , 88 kurşun nm ügünlcri bugün Ankara hal-

Marie büyüdü ve M. Freysseli· to yapılır. Kalan 4· .. im) ı bUtQn manasile !c\·k11Hldc kcvi salonunda yapılacaktır. 

l:n 1i. b~kisi ayda birer lira ödc.ıımek 0 o. M. K. enı evlilere saadetler temen.. j 
nor;i iaminde bir mühendis ile ev 11 88 kuruşu peşin alınarak mute. ...t.izcl idare eLU. y . 

J can da tahsilini ikmal etti, mU· Uzere Uç t&kıite ballanır. ni ederiz. 
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Beyhude ıztırap çekmeyiniz 1 

Bütün ağrıların panzehiridir 

Bir tek Kaşe 

Bu muannid baJ, ve diJ ağrı
larını sür'atle izaleye kafi_ 
dir. Romatizma evcaı, sınır, 

mafsal ve adale ıstırapları 

NEVROtN'le tedavi edilir. 

Nezle, grip ve bronıite karşı 
en müessir ilaç NEVROZIN 
dir. 

evr zin'i tercih ediniz. 
icabında günde 3 kaşe alınabilir 

ismine dikkat, taklitlerinden sakınınız ve NEVROZtN yerine 
baJka bir marka verirlerse ~i:ldetle r«idcdiniz. 

Belediye Sular idaresinden: 
Açık arttırma ile ot satışı ilanı 
İdaremizin Bakırköyünde çörekçi çayırı namile maruf arazi

si dahilinde mevcut biçilmemiş otlar açık arttırma ile satılacak· 
tır. 

1 - Satış şartnamesi idaremiz levazım servisinden parasız 
olarak alınabilir. 

2 - Muvakkat teminat yirmi beş liradır. 
3 - Açık arttırma 14-Nisa n-939 cuma günU saat H de a-

razi dahilinde yapılacaktır. (2182) 

esimi.Haf ta 
Memleketimizin en güzel \'ı/e en 

haftalık gazetesidtr 
ucuz 
n rı 

Vapurların haftahk hareket tarif esi 
3 Nisandan 1 O Nisana kadar muhtelif hatlara 
kalkacak vapurların isimleri, kalkış &ün ve 
·saatleri ve kalkacakları rıhtımlar 

Karadeniz hattma - Salı 12 de (Aksu), Perıembe 12 ide (Gü
neysu), Pazar 16 da (Karadeniz). Galata rıhtı-
1mndan. 

Barbn hatbna - Salı 18 de (Antalya), Cumartesi 18 de (Bur
sa). Sirkeci rıhtımından. 

lzmit hattına - Salr, Perıembe, Pazar 9,30 da (Uğur). 
Tophane rıhtımından. 

(Trak) sistemi vapur-
13.30 da (Sus). 

Mudanya hattına - Her gün saat 9 da 
lardan biri, aynca Cumartesi 
Tophane rıhtımından. 

Banidınna hattına - Pazartesi, Çarşamba ve Cuma 8,15 de 
(Sus), ayrıca Çarşamba saat 20 de (Bursa), Cu. 
martesi 
dan. 

saat 20 ·de (Antalya). Tophane rıhtımın-

Kara!>iıra 1'attma - Salı ve Cuma 19 da (Mersin). Tophane rıh. 
tımından. 

lmroz hattına - Pazar 9 da (Tayyar). Tophane nhtmundan. 
Ayvalık hattına - Çar§amba 15 4e (Saadet), Cumartesi 15 de 

(Bartın). Sirkeci rıhtımından. 
bmir Sür'at hathna - Pazar 11 de (Ankara). Galata rıhtımın. 

dan. 
Mersin hatt1na - Salı 1 O da (Anafarta), Cuma 10 ~a (Çanak

kale). Sirkeci rıhtımından. 
Not: Vapur seferleri hakkmda her türlü malumat aıaiıda 

telefon numaralan yazdı acentelerden öirenilir. 
Kanıköy Acenteliği - Karaköy, Köprübaıı 
Galata Acenteliği Galata, Deniz Ticareti 

Müd. Binası altında 
Sirlc:.,ci Acenteliii Sirkeci, Yolcu Salonu 

42362 

40133 
22740 .................................... 

Devlet Demiryoilan ve Limanları 
işletme Umum idaresi ilanfan 

Muhammen bedeli 55.000 lira olan H adet lokomotif ve va -
gon verenleri 22-5-939 pazartesi günü saat 15,30 da kapalı zarf 
u~ulile Ankarada İdare binasmd a satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin 4 000 liralık muvakkat teminat ile 
kanunun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini aynı gün saat 14,30 
a kada.r komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler 275 kuruta An kara ve Haydarpqa veznelerin -
de satılmaktadır. (2183) 

----------
p ·~ 1 Karıtık ve nasıl yapıldığı belli olmıyan baya' M 

çocuk &ıdalariyle yavrunuzun sıhhatini 
tehlikeye koyarsınız. 

Allabın yarattığı gibi saf ve 
tabii hububattan yapılmış 

A a. ZL UNLARI 

Hasan özlü unlarını çocuklanmza yediriniz. 
En yüksek evsafa malik olan bu özlü unu 

Dünyada mevcut çocuk gıdalannın en 
mükemm~lidir. 

Pirinç, Yulaf, Mercimek, Buğday, irmik, 
Patates, Mısır, Türlü, Bezelye, Badem, 

Çavdarözü Unlarına çocuklarmıza yediriniz 

S.\'1ltnt Ne,l'lyat llftdftrO: R. Ahmet Sevrnofl 
Basıldığı yer~ \' AJUT Matbaası 


