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lngiltere ve Fr.ansanın 
kat'i siyasetleri 

yarın belli olacak 

Cumhurreisi Atatürk 
Cenub viliyetlerimizde 

seyahate çi.kıyorlar 
Mersinde Büyük Önderi karşılamak 

için hazırlıklar başlamıştır 
• 
l • ı • J\ T Cumhurreisi Atatürk'ün önüm.ÜZ • 
ngı l Z J Y Q Z l r l : deki &'iinlerde Cenub vilayetlerimiz· 

de bir seyahat yapacağı, bu arada ''Kuvvetlenerek 
Mersin 22 (Hususi) - Büyük Ön· 

derin önümüzdeki günlerde buraya 
geleceği haberi sonsuz bir sevinç u· 
yandırmıştır. Atatürk'il kaqdamak 
için hazırlıklara başlanmıştır. taarruza uğrayanlara kat'i gardım ~~:::nendheceil haber va. 

kabineler dün toplandı bir Nazır genç mi, Dam şık il güreş yapmamak· için 
·ihtiyar mı olmalı? binlerce lirayı reddeden Hüseyin, 

vatanına borç para alarak döndü Çember/aynın gazetecilerle 
bir hasbıhali " Bir sürü memleket gördüm, bir sürü dalavere 

gördüm, bir sürü kulağı kınk güreşçi gördüm, 
fakat beni yenebilecek adan. göremedim ., 

Tekirdagh Pariste kendisini zehirlemek istediklerini, Deglan'm da 
berabere kalması için 1000 lira tektif ettiğini söylüyor 

Dün, saat tam 14,30 da İstanbul rıh-ı "\ 
t11nına yanaşan Romanya vapurundan, 
elinde küçücük bir Bavulla, ve sırtmda l 
büyük bir şeref haınulesile inen Tekir
dağlı Hüseyini bir ordu insan karşıladı. 

Frıınııı kabinesi dzan btr arad4 
Paris 2! (Hususi) - Bugün gerek' rak, beynelmilel vazfyeU milıakere et • 

Fransız, gerek İngiliz kabineleri toplana. (Devamı 11 ;ncı sayfada) 

Çeko~ovakyadakiAlman 
Nazi· partisi gün 

geçtikçe kuvvetleniyor 
Chamberta'" Auam kamarasında . 

beyanatta bulunuyor 

İnglllz gazete • 
lt>rinin parllmen • 

Tekirdağlı, Paristen, alayişli bir ün 
van koparamadı. Fakat onun, önüne 
yığılan Fransız franklanna mağliıp o~ 
mayışı, büyük bir zafer kadar şerefli 
bir feragattir. • 

Bu hassas millet, bu yüksek feraga· 
tin kıymetini derhal idrak etmek f era
setini gösterdiği içindir ki, dün vata -
nına ayak basan Tekirdağlı, bir milli 
kahraman gibi karşılandı! .. 
· Milletinin kalbinden kopan bu lfe-

tt) muhabırlerL ge. 
Prag 22 (Hususi) - Çekoslovakyadakl Çekoslovakyadald Alman ekalllyeti çen cuma günü, 69 

Alınan Nazi partisi gittikçe kuvvetlen· dört partiye ayrılmıştır. Bunlardan yal· 

Bütün ihtiyar • :rlne tam bir liyakat kazanan Teklrdağ
lar ıenç ve deli • ıının şerefli ve açık alnına ilk buseyi 
kanlı olmanın ne ben kondurabildim. 
demek olduğunu Az sonra, Sirkecideki Tan otelinin 

mektedir. (Devamı S inci ıayftıdtı) yaşını doldurmuş J>eJcill bilirler. kahvesinde, onunla karşı karşıya idik. 
olan baıvekü llalbuki hiç bir Tekirdağlı 5eyahatinl olanca tafsilltile 

1 k 
Chamberlain §e- genç ihtiyar ve anlatmak için, benden sual beklemeye 

Et ı• u c u z a t m a ı• ç ı• n re!inc Avam ka • tnildebbir olma • lüzum görmedi Kendisinden haber göz 
m~rasında bir zl • nın ne demek ol· liyenlere geçirdiği maceranın tam bir • db• ı 1 k yafet vermi§ler - duğunu bilmez. hesabını vermek onun için Adeta ih -

Yeni te ır er a )naca dir. Ziyafet esnasında, karısıJe birlikte tiyaç halini alınıştı: 
hazır bulunan başvekile bir kutu da 01• - Gazetem Paris seyahati hikAyesl-
ta hediye edilmiştir. nin senin ağzından çıktığı gibi, sen yaz 

Dün Viyanadan gelen lktısad Vekili Şakir Kesebir bu <Devamı s ıncı sayfada) mışsın gibi anlatılmasını istiyor, de -

J 

ANLATAN: 

Pırlse vanr varcıaz gördüm ki. 
organizatör Asım Rıdvan. beni. hJç 
kimseyle angajmaz yapmadan yola 
çıkarını§. (Devamı 1 inci 11Jyfa.da) 

hususta vali Muhittin Üstündağ ile konuştu Q J C d ,dlın. (De-Mmı 2 tnci nt/fada) 

I1tin Viyanadan gelen İktısad Veki· ı rgenera eva 
1i Şakir Kesebir öğleden sonra İş Ban- 1 - • ~ --------------___...,.._.._._.-------~-----
kasına gitmiş, Denizbank Umum Mü- Merhumun mezarına Alman 
dürü Yusuf Ziya Öniş 'Ve muavinlerile ordusu namına merasimle 
iki saat kadar görüşmüş, Denizbankın çelenk kondu 
nıerkez ve İstanbul teşkilatlan hak -
kındaki tedkiklere aid izahat abnıştır. 

Ondan sonra İstanbul Valisi Mu -
hiddin Üstündağı kabul e~, kendi -
sile et meselesi üzerinde görüşmüştür. 
Validen sonra kendisini ziyaret eden 
İzmir Üzüm Kurumu Başkanı İsmail · 
liakkıdan da üzüm istihsali, ihracı ve 
ambalajı hakkında malılmat alan Ve -
kil, bir muharririmize şunları söyle -
rtıiştir: 

- Billyorsunuz ki bu sabah Viyana
dan geldim. Şimdi Ankaraya gidiyo -ı 
l'Uın. Vali Üstündağ ile etin ucuzlatıl-
lnası meselesinde· karşılaşılan müşkü -
lat, alınması icab eden tedbir vesaire 
hakkında görüştüm. Et ucuzluğu işin -
de yeniden icnb eden bazı tedbirler a
l nacakhr. 

(Devıum 2 ınci sayf cıda) 

Geçen hafta vefat eden ve Sahrayi
cediddeki aile kabristanına defnedilen 
.Orgeneral Cevadın kabrine, dün umu
mi harbde silfıh arkadaşlığı yaptığı _ 
mız, Alman ordusu namına bir çelenk 
konmuştur. 
, General Cevadın vefatını müteakib, 
,Ankarada bulunan Almanya sefareti 
ataşemiliteri Albay Rohdde, hükilme • 
;tinden merhumun kabrine Alman or -
,dusu namına çelenk konulması için ta· 
Jimat almıştır. Ataşemiliter, bunu bir 
.mektubla generalin oğluna bildirmiş
tir. Generalin oğlu da keyfiyeti kolor • 
duya bildirmiş ve bir program 'hazır -
lanmıştır, Alman Ataşemiliteri de An
~radan şehrimize gelmiştir. 

Alman Ataşemiliterini, Türk ordu • 
su namına Erenköyünde Kolordu. Er -

(D~n ıı if&d n11fad.a) Aalcft T~ vapurdan çıktıktan ıo nra (Son Posta) muharriri i}c beraber 
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ti. :il llCJ iEliEB :J§c:l! §lill _1- Bu Sabahki J 
1-L Gazetelerde J 
L GördügümUz Fikirler -

Avusturyada 
1,742 kişi 
Tevkif edildi Fransa da Haheşistanın Profesör Pittar'ın Kurmı - Asım Us kültür hayatımızda mu

vaffaklyetli bir tecrübe serlevhası Ue Ege 
rnıntakasında tesis edilmekte olan köy öğ
retmen okullanrun lüzum ve ehemmiyetin
den bahsetmekte ve : ilhakını tanıyor ilk konferansı - ıŞüpheslz yapılan teşebbüs şlmdlllk bir 
başlangıçtır. Fakat bu tecrübeden alınan iyi 

Profesör, Alpin ırki' aslının neuceıer göz ne.görüldüğü 1çın her görene 

Viyanada nazi aleyhdarı 
alimlere soka klan 

·temizlettiler 
Fransız büyü.k elçisi yakında Romaya gidiyor, 

ltalya ile mü.zakerelere başlanacah 
Parls 22 (A.A.) - La Republik ı;azetcsinde Pier Dominik şu malumatı ver • 

ırtektedir: 
Fransanın yakında Romada büyük elçisi bulunacak ve bu elçi İtalya kralı ve 

Elabeş imparatoru nezdinde akredite olacaktır. Fransız - İtalyan müzekereleri 
Serhal başlıyacak ve bu müzakereler tıpkı İngiliz • İtalyan müzakerelerı gibi 
!i'ransanın ve barışın nef'ıne olarak muvaffakiyetle bitecektir. 

Küçük Antant ve Balkan Antantı 
arasında ekonomik münasebat 

Nakliyat ta Pragdan Ankaraga kadar aynı 
şerait dahilinde yapılabilecektir 

yalnız ümid değil, kat'i muvaffaldyet için Londra 22 (Hususi) - Berlinde neş-
da Türk olduğunu kaydetti lmnn da veren bir başlangıçtır .• demektedir. redilen b ir tebliğe göre Avusturyanın 

Ankara 22 - Cenevre Ünlversltesl pro - ~ 1 A lmanyaya ilhakından şimdiye kadar 
fesörlerinden Plttard mevzuu beyaz ırkların Cumhuriyet - Nadir Nadi _Yazdığı başma- 1 742 kişi tevkif edilmiştir. 
ve medeniyetin ilk tarlht olan bir sert kon- kalede toprak b~;;:-arnının Istanbuldaı pek Cenevrede bulunan Siyonist k • 
feransın ilkini bugün halkevinde vermiştir. sudan kutlulandıgını kaydederek diyor ki: . . . . O 

Maarif VekiU Saffet Arıkan ve Türk Ta- ıOrta memurlar, yukarıdan gelen emir- mıtesı, Avusturyadakı Yahudılere ya-
rih ve Dil Kurumları Başkan ve üyeleri ile lerl şekil hallnde yerine getirmek.le iktlfa et- pılan tazyik ve haksız muameleleri pro
Maarlf VekAletl erkanı, yüksek mektebler memelidirler. Eml,rler benlmsenmell ve ruhlu testo etmiştir. 
profesörlerlla talebeleri ve seçkin bir dinle - bir eser halinde meydana çıkmalıdır. Memur- Bükreş 22 (AA.) _ Viyanadan a • 
ylcl kütlesi konferansda hazır bulunmuş _ ı~.rm burada oynıyacak:ları rol lnislyatlfl olan lman malumata gö lis Ar 'dük 
tur. yuksek makamınkinden daha az ehemmi - 1 Ant H b b , re, po ' şı 

Profesör Pittard konferansa başlarken yetu sayılamaz.• 1 uan a s urg u tevkü etmiştir. 
Türk Tarlhl Başkanı Hasan cemil tarafın - ~ Bunun sebebi Arşidükün Sonnberg'de-

ı
dan haziruna takdim edilmiştir. .Tan - cHatayda berraklığa ltizum var. ki şatosunda muzir evrak' bulunmuş 

Fransızca verilen bu konferans akebinde serlevhalı başmakaleshıde Ahmed Emin olmastdır. 
Maarif Vekılleti müfettişi Fethi İskenderoğ- Ya1man Hatayda Fransız memurlarının j Bern 22 (A.A) _ Madam D 1fus 
lu tarafından aşağıdaki şeldlde Türkçeye menfi faaliyetlerinden bahsediyor. Bu arada ço kl il b' l'kt F 'b , lmo. 
çevrilmiştir: Hataydald unsurları ik1 düşman cepheye a- . cu ar e ır ı e .n urg a . ge tş • 

Profesör Plttard Avrupa kıt'asının eski yırmak maksadını güden cUnsurları bir- tır. Çocuklar bu şehırde tahsıl etmek
coğrafyası ile Avrupaya bitişik olan ve o de- !eştirme. faallyeUnln üzerinde durarak bu.. tedir. 
virlerde beşerin üzerinde yaşadığı ihtimal da nun zararlarını anıatıyor. Halbuki bu lşln Alimlere sokaktan süpürttüİer 

Prağ 22 (A.A.) - Çeteka ajansı bildi • rasındaki münasebatın inkişafı bakımın- hllinde bulunan diğer kıt'alara dair bilinen kat'i ve makul bir şekilde halllnin Fransız- Viyana 23 (A.A.) - Esk.l Şuşnig hüktimetl 
1iyor: dan çok mühim olmuştur. Küçük An • şeyleri anlatmı' ve bun~~ra dalr projeksi - T?t'k dostluğunu takvJyeye çok yarıyacağını tarafından yapıştırılmış olan Plebisit afl.f-

Geçen hafta Bükreşte toplanan Küçük tant ekonol!lik konseyinin, demiryolları yonla bazı resimler de gostermlştir. ilave ediyor. Ierlnln cebren Yahudilere kaldırtıldı~ hak· 

Y 
lcu v klin . d k bul tti w. • Profesör Pittar şunları söylüyor: • kında bazı ecnebi gazetelerde çıkan haber .. 

'\ntant ekonomik konseyinde Yugoslav· 0 e eşya na 1 e aı a e. gı nı- Akdeniz bugünkü Tunusu Sicllyaya ba~- J d lere dair nasyonal sosyalist mahaflll ~u tav-
ra heyetine riyaset eden Frediç cVremeı1 zamname Balkan antantı ekonomık kon· Iıyan btr köprü ile tali iki denize ayrılmıştı. Spanya Q zihte bulunmaktadır. 
~azetesine beyanatında demiştir ki: seyince de kabul olunacaktır. Bu suretle Marmara denlzl yoktu.. Karadeniz şlmdikin- r:'. k Avusturya.da ııasyonal sosyalist tnkıll • 

nakliyat da Pragdan An.karaya kadaı· den daha küçüktü. Brltanya. adaları Fran- C ran ocuların hından evvel. nasyonal sosyaUstler duvarlan. 
- Küçük Antant devletlerinin kendi ayni şerait altında yapılabilecektir. Bu sa.dan ayrılmış değ:ildl. • veya kaldınmlara oamalihaç çizdikleri va-

ıralarındaki müna~ebatm gerek Küçük . A b kı d k 'k O zamanki iklim vaziyeti bizlm bugün ta- V • h l l • kit nasyonalist olduklarından şüphe edilen 
ıs~. vrupanı~ . u sının 3 e onomı b1 olduğumuz iklime hiç benzemiyordu. Be- ,6 en l Q m e er f ve aralarında profesörler de bulunan bir çotc 

bı.ntant ile Balkan antantı devletleri a- munasebatın k ş fı k 1 1 t kt ----------· ın ı a nı o ay aş ıraca ır. şer sıcak periyotlar yaşadı. Bunları muh - Barselon 22 (A.A.) _ Milli müdafaa ba.- tanınmış şahsiyetler cebren götürülüyor va 
telif tJplerde kuru ve ratıb bir çok soğuk kanlığının tebliği: ellerine fırça, sabun ve su verilerek sokaklar 

Japonya Çinda işgal ettiği araziyi 
tahliye etmiyeceQini bildiriyor 

periyotıarı takib etti. Düşman 47 tank ve bir çok tayyare ile yı~atılıyordu . 
Bu kadar çok değişen vasıtalar içinde be- Kastelseras _ Torrevllla istikametlndek.l bat- Inkllılbı takibeden ilk günlerde bu usullere-

şer hayatının tecelli ve tekilmül ettJğini gö- tımızı yarmağa birkaç defa t~ebbüs etmiş- vaktı~_e kurban gitmiş olanlar muarızların -
receğiz. Bu hadiseler gelecek konferansla _ se de tamamen tardedlldi. dan OQ almak için, eski rejim tarafdan ot
rın mevzuları olacaktır. Torrevilla üzerindeki Oalandra lstlkame- duk.lanm bUctiklerl bir çok kimseleri kendl· 

Profesör Pittar konferansı içinde ırklar- tinde bJr hücumdan sonra, düşman hafifce lerine yapılanı yaptırmışlardır. Fakat ba 
dan bahsederken Alpin ırkı aslının da Türk ı hatlarımıza sokulmağa muvaffak olmuşsa tarzı hareket bila~ara yasak edilmiştir. 
olduğunu kaydetti. da parlak 'bir mukabil hücumdan sonra çe- Freud Vıyanadan aynldı 

Tokyo 22 (AA.) - Başvekil prens Ko· ı giderek orada ori gün kadar kalacak, ldlmeğe mecbur olmuştur. Lahay 23 <A.A.J - Vlyanalı meşhur A.llm 
ıoye parlamentoda lıeyanatta bulun:ı • sonra Çine dönec2ktir. Damga resmı· Düşman tayyareleri sahilin birkaç nok- profesör Freud Avuı.;turyp.dan ayrılaralc 
~ak Japonyanm Çin".leki faaliyetine hu- At b. t b"I tasını, ezcümle Tortosa'yı bombardıman et- Holandada oturmak arzusunu izhar eyle -

1 d 
. . .. k .. 

1 
ld w .. 

1 
eş saçan ır o omo ı miştir. miştlr. 

u çızmenın muş u o ugunu soy e - k :niştir. Şanghay 22 (A.A.) _ Bugün öğleden anunu Barselon 22 CA.A.) - Dün akşam saat Plebisit 

B k 1 d 
· · k' sonra Hongkevdeki Japon mıntakasın - 18 de, son hava bombardımanlarından ö - Berlin 22 (A.A.) - Avusturyada 

aşve i em1ştır -1: d ~ • . • J. ıe.?lerin yekunu 820 ye yükselmekte idi. He- ı ı O/Nisanda ı..•apılacak pl b. 't 
cEmniyetle şu kar~<ınnt söyliyebilirim da son sür'atle giden b!r otomobile bin - e g 1şt1 r ı ı yor nuz enkaz altında bir çok cesed mevcuddur. 1 O/ N ' / l 91 s - e L'il e en geç 

ti Japonya işgal ettiği arazlnın en ufak miş olan bazı meçhul şahıslar yoldan ge- A • Yeni bir taarruz \ ısan de dogmuş olan kadın, 
>ir paı·çasını bile tah.!yP etmcmeğe kat'· çenlere ateş etmeğe başlamışlardır. Atı • Ankara 22 (Husust) - Malıye Vekil- Londra 22 (Hususi) _ Franko kuvvet-. erkek bütiin Avusturyalılarla bütün 
.yyen karar vermiştir. Hükumet işgal e- lan kurşunlardan b~ri, sivil Japona Jsa-ı leti damga resmi kmtınunu değiştiren leri, Pirene dağlarının eteğinde kain Avusturya ~ederal vatandaşları işti • 
iilen arazinin sınai ve iktısadi zengin - bet ederek öldürmüştlir. Bu hadise tize- bir kanun projesi hazırlamaktadır. Bu Hueska şehrine karşı yeni bir taarruza rak edecektır. 
liklerLni işletmek tasav\'urundadır.> rine beynelmilel mmbkaya giden bütün p~ojede tatbikata aid bazı ıslahat gözö - başlamışlardtr. Şuşnig apartunanmda 

köprüler kapanmıştı.r. nunde tutulmuştur. Hükumetcilerin elinde bulunan bu şe- Viyana 22 (A.A.) - Eski Başvekil 
Sonuna kadar mücadele Bundan başka vasrtasız vergiler hak • hir askeri bakınıda..11. büyu·· k bir ehemmi- Şuşnigin hhla apartımanmda oturduğu 

Harb vaz.iyeti kı d ı. ı b' k • "'f Parls 22 - Çin Mo~kova sefiri Sunfo, n a hazırlanmış 1.iU unan bir kanun yeti haizdir. ve ır as erı mu reze tarafından mu • 
Çin sefareti'.nin saloni.armda matbuat Hankeu 22 (A.A.) - Resmi tebliğ: Şan- projesini hükıim.et yakında Meclise vel-e- hafaza olunduğu bildirilmektedir. Ev-
nümessillerini kabul ederek Çinin sonu- sinin cenubunda Sa:-ınehrin şimal kıyı .1 cektir. Hayvan vergı·sı· lenip evlenmediği hakkında müsbet 
ıa kadar harbetmeğe karar vermiş oldu- sına varan Japon kıt'alar!, tamamile ge- bir haber alınamamıştır. 
tunu bildirmiştir. Mumaileyh demşitir ki: riye çekilmeğe mecbur edilmiştir. Ja • Litvangada ka·nununun son Viyanamn eski belediye reisi Şimde 

_Çin insafsız bir mütecavize karşı aç· ponlar şimdi Tunkuvan ile Sençov ara • • gelince, keneli partisi azasına mukave-
~ığı mücadeleden muzıffer çıkacaktır. sında Lunghay de!Iliryoluna garb mın - Örfi idare Şek 1 i met etmek üzere silah dağıtmış oldu· 
;u1 mevcudiyetini muhafaza etmek için takasından akın yapmaktadıl'. Çinpu'nun ğundan dolayı mahkemeye verilecek -
ınücadele ediyor. şimal mıntakasında Japonlar, Suçev-Çin- Lodra 22 (Hususi) - Kaunasdan alı'. Ankara 22 (Hususi) - Hayvanlar ver· tir. 

Sunfo, Çih hükunıc:tinin komünistler- pu-Lunghay demiryolu iltisak noktasının 1 nan haberi.ere göre Lltvanya halkı, Le - gisi kanununun ba::ı hükümlerinin de - Reisicumhur Miklas tamamile ser • 
:fen ilham aldığı hakkında Japonlar ta - 130 kilometre ilerisinde Penkçiene şid • histan ile yapılmış olan cebri anlaşma- ğiştirilnıesine ve bu kanuna bazı hüküm:· besttir ve istediği gibi gidip geliyor. 
rafından ileri sürülen iddiayı da ccthe • detli bir taarruza kalkmışlardır. Düşman dan kat'iyen memnun kalmamıştır. ler eklenmesine dai.r olan kanun layihası Ordu • 
ierek komünizm naı~riyelerinin Çin hal- ileri kolları Pekçiene girmeğe muvaffak Bu vaziyet karşısında kabine istifa et- Meclis ruznamesine alınmıştır. LayihanL'l Viyana 22 (A.A.) - Avusturya or-
bna yabancı olduğunu söylemiştir. olmuşlarsa da bir müddet sonra Çin tak- mişs: ~e, reis bu istifayı henüz kabul et· muhtelif encümende aldığı son şekle gö· dusu pek kısa bir zamanda Alman ii -

Sunfo, on gün evvel Moskovadan gt-1 - viye kıt'alarının gelmesi üzerine geriye memıştır. re sığır resmi 35 kuruş olarak tesbit e - niformasını giyecek ve Alman nişan • 
rniştir. Mumaileyh yakında Londr.nya püskürtülmüştür. Muhtelif şehirlerde gürültülü nümayiş dilmiş, koyun ve ktl keçi resmi eskiden larını taşıyacaktır. 

ler yapılmıştır. Hükfimet örfi idare ilan olduğu gibi, 40 kuru~ ol~rak muhafaza Mevkuf ricalin isimleri 

Asileri Şura 
1oplantılarına 
Son verildi 
Ankara, 22 (Hususi) - Askeri şCıra 

toplantılarına son vetiimiştir. Bu mü -
11ascbetle milli müdafaa Vekili Generai 
Kazım Özalp bugün şura azaları şerefine 
ı\nadolu klübünde bir çay ziyafeti ver • 
ın.i.ştir. 

Güneş:e - Galatasaray 
An karada karştlaşı yorlar_ 
Ankara, 22 (Husus~) - Güneş ve Gs

la tasaray takımları Ankarada 2 Nisanda 
Sehir Stadında karşıtaşacaklardır. 

Balkan matbuat toplanhsı 
Ankara 22_ (Hususi) - Balkan mat -

buat toplantısına iştirak edecek olan 
l'ürk heyeti Falih Rıfkı Atayın riyase -
tinctedir. Yarın ilk toplantı Hariciye Ve· 
kaletinde yapılacaktır. 

Polonya ile Litvanya arasında 
görüsülecek isler . ~ 

knuna.s 23 (A.A.) - Polonya ile Lltvanya 
"tasında"arasında teati olunan notalarda 
tlerpL'l edilen telefon, telgraf ve sair müna-
!ebatını yeniden tedkik etmek üzere Angus. 
tovocta muhtelit bir komisyon teşklHn.l Po-

Ya hükümetine tekli! etmiştir. 

Yugoslav - Alma11 etmiş ve asayişi ihlai edenleri cezalan • olunmuştur. • i Vlyana 22 (A.A.) - Aşağıdaki yüksek A.. 

lJı dırma k üzere asked mahkemeler kur • Öğrendiğime göre layiha heyeti umu-J vusturya ricali lhttyatl tevkif altına alın -

ud11dunda muştur. miyede görüşülürken koyun resminin de m.ışlardır: 

D h 
•• b' "kd t ·u · · b ~ la k Eski Avusturya matbuat şefi Albay A • 

OStane feza Urfer ır mı ar :nzı ıçın azt aza r te • dam, Vatanperverler cepl)esl teşldl!t lı:u -
Viyana 22 (AA.) - M b 'd ki Kursa gidecek muallimlere lifler yapmaga hazırlanmaktadırlar. mandam Bekini, Vatanperverler cephesi pro 

· ar urg a 

1 

.. . paganda servisi şefi Beker, Antlfaşist 1.Teıe .. 
Alınan hudud karakoluna kumanda e- maktu ucret verılecek Su iye k b. . . grah gazetesi sahibi Kolbert, eskl maUye na-
den zabit Yugosla~ ~udud karakol ku- Ankara 22 (A.A.) - İstihbaratımıza r a ınes,nın z~ .. Draksler, polls ve hapishaneler dlrek .. 
mandanının davetı uzerine ufak bir 1 M 'f V k: J t' t d . a" zası •• • d• toru binbaşı Kristen, Kredit Anştald dlrek-

üf 
.
1 

y l h nazaran aarı e a e ı, ora te rısat uçe lll ) törü Klavsner, eski nazırlardan Ludvig yu-
m. ~eze 1 e ugos avya ududunu geç öğretmenliği için yazılı ve sözlü sınav- .. .. karı Avusturya polls direktörü RayJthe;, es-
mıştır. A~an ve ~ugo~lav zabitleri Iarda muvaffak olup ta Gazi Terbiye Ens- . .Şam .~ 2 <.AA.).~ Şukru Kuvatlı~ın kJ Viyana belediye reisleri Şlındt ve zayt.a. 
dostane sozler teatı etmışlerdir. titüsü kursuna girebılecc!~ olanların 

3
ile- ıstıfas~. uzerıne munha~ ~alan malıye eski emniyeti umuınlye müdürü vayser, A· 

Avusturya, Alman ve Macar müf - lerine yardım olarak 938 eylUlünd T- ve mudafaa nczaretlerını de Başvekil vusturyanın esld Parls orta elçlsl Forıcru • 
rezeleri bu sabah saat 11 de Macar e _ haren maktu bir ücret vermeği 93;

1~~~- ?eruhte ~tmiştir. B~. suretle azası üçe ber, imparator Şarl'ın k3.tlbl Baron Vert • 
razisinde Burgenland'da ka" A f ı . . . . . men kabıne akşam uzeri meclise gı·t - man ve nihayet. Luvı Rçlld. , ın ga a - cesı ıle terrun etmıştır. . . . . . . Bu tevkiller muvakkat mahiyette olap ya 
va da .top1anarak kardeşce tezahürler- mış ve bır muhalife karşı ıttıfakla ıtı- kında kaldırılabilecektir. 
de bulunacaklardır. Kü.çük şişelerle mad ~~Yi. a~ıştır. • Yugoslavya Viyana elçiliğini kaldırdı 

R l 
Turkıye ılc Sunye arasında Betgrad 23 (A.A.) - Hükumet Vlyanadatı 

10 münhal memuriyete 
240 talih 

akı satı mıyacak müzakereler başlıyor orta elçiliğini ilga ile yerine bir başkonso-
Ankara, 22 (Hususi) - Bazı memle _ Şam 22 (A.A.) - Havas ajansı bil- losluk ihdasını kararlaştırmıştır. 

Ankara, 22 (Hu::.usi) - Bugün Dahili
yede muhtelif dairelere 10 memur almak 
için bir imtihan yapılmı~tır. Müracaat 
edenlerin sayısı 240 dır. Hepsi de lise me
zunu ve yüksek tahsil görmüş' gençler -
dir. 

ketlerin alkol derecesi yüksek içkiler diriyor: Türk - Suriye iyi komşuluk 
için koyduğu satış usulünün bizde de tat- muahedesinin akdi için yapılacak mü
biki ciheti takib edilmektedir. Buna gö- zakerelerde Suriyeyi temsil etmek ü -
re bilhassa rakının yalnı7. iki kUJluk şi- zere Fransız hey'eti murahhasası nez -
şelcrle satılması icab edecektir. Küçük dine Emir Abdülaslan memur edil -
şişelerdeki rakının kolaylıkla tedaı·iki miştir. Aslan yarın Ankaraya hareket 
sarhoşluk eseri cürümler üzernde mü • edecektir. 

İsviçre ile tiı:aret anlaşmaıs essir olmaktadır. Diğer taraftan Türk - Suriye hudud 
Diğer taraftan şarab ve biranın mem • komisyonuna memur Türk hey'eti mu 

Ankara 22 (Hususi) - İsviçre ile ge- lekette tamimi için yeni tedbirler alın • rahhasasımn Halebe geldiği haber a -
çenlerde imzalanan ticaret ve klering caktır. Bağcılığımızm inkişafı icin a _ lınmışiır. 
anlaşması, ~ugünlerde Bern'?e .elçimiz lışmalara devam edilmekte, şarab sat:ş • dan köklU ·~·;;ık·;~" Çu'b~~~·dağıtıl • 
~~rafmdan ~zalauacak .~e hı~ Nısa~dan l larında kolaylıklar derpiş edilrnekteciir.1 maktadır. Alman tedbırlerl;} filoksararun 
ıtıbaren mer ıyet mevkunc gırecektır. l Bu arada Ziraat Vekaleti fidaıılıkların • ı tahribatı telılfi edllmiş gibidir. 

Amerikanın 
Almanyaya karşı 

bir kararı 
Vaşington 22 (A.A.) - İyi hır mem -

badan öğrenildiğine göre, hükumet, AJ.. 
manyaya hclium ihracatmı teh!.r ede • 
cektir. Dahiliye nazu ı İkes, bu gazin ta• 
mamile yeni zeplinler ve kısmen de as
keri kabili sevk balonlar için kullanıl • 
masından korktuğu iç:n bu maddenin 
derhal teslimine itiraz etmiştir. 



Mecidiye köyünde büyük ve asri bir ahır yapılacak, 
şehrin bütün sütü burada istihsal edilerek dağıtılacak 

Ortaköy 
etrafı 

•• • 
camıının 

açılıyor 
Ortaköy camii uzaktan bir ziynet 

#' • 1 • *' ' 
gibi görünmektedir. Y.az günleri ca -
miin deniz tarafı hıncahınç halk ile do-
J l~p boşalmakta, bir tarafta çocuklar de 
ruze girerlerken bir tarafta deniz kıyı
sına sandalyelerini atmış hallt denizi 
seyretmektedir. 

Suçlu şoför, kazanın bir arabaya çarpmamak için 
manevra yaparken vukua geldiğini iddia ediyor 

Şehrin güzelleşmesi ile yakından 
alakadar olan Başvekalet, bir ziynet 
kadar kıymetli camiin etrafının açıl -
masını emretmiştir. Müzeler idaresi ca 
miin etrafında keşif yapmış ve camiin 
.daha uzaktan karadan ve denizden gö
rüne bilmesi için yıkılması ve kaldırıl
ması icab eden yerleri tesbit etmiştir. 
Camiin Arnavudköy tarafına "isabet e
den cihetinde bulunan metruk ahşap 
Mecidiye mektebi yıkılacaktır. Müze -
ler idaresi mektebin hiç bir tarihi kıy
meti olmadığından yıkılmasında bir 
mahzur görmemiştir. Metruk mekteb, 

Büyükçekmece ile Küçükçekmece ara - yonun frenleri bozuk olduğu, bu sebebdell 
sında bir kamyon kazası olmuş, yolculard:ın şoförün fren yapamamış bulunduğu ve kırı 
All adında blr1 ölmüş, beş klşl de yaralan - metre kadar sürüklenen kamyonun hurda • 
mıştı. Bu kazanın mes'ulü olan toför Ko - baş vaziyete geldiği zlkredlllyordu 
çonun duruşması dün Ağırceza mahkeme - · 
sinde yapılmıştır. Koç0, kamyonla yokuş a - dı;;. ~n~!O a~~=ed:ı~~:arı gltmfyo~ 
şağı inerken karşısına bir araba çıktığını ve la sür'at yapmaz diye lddl ~I daha 1 

h· 
arabaya bir iki metre mesafe talmca bey _ ' a e ş ve mn 
glrlerln birdenbire ü k k k d r. kemeye verdiği istida ile kefalet! nakdiye J· 

r ere amyona ol!>ru le tahliyesini istemiştir 
geldiklerini gördüğünü ve arabaya çarpma- · 
mak lçJn manevra yaptığını ve bu sırada da Neticede hfıdlse esnasında kamyonda o .. 
knmyonun arka tekerleklerinin ırq yoluna lan diğer yaralıların da şahld sıfatııe celb .. 
girmesinden kal\1yonun devrildiğini söyle _ lerlne ve seyrüsefer memunmdan da izahat 
mlş: alınmak üzere ça~ırılmo.sına ve Koçonun 

tahliye talebinin reddine karar verilerek dU 
ruşmn 26 Nisan salı gününe bırakılmıştır. 

Mecidiye köyünden bir görünüş 

Memleket dahilinde sütçülüğü ıslah c- Belediye ileride süt işlerini tanzim 
için yapılan tedkikler devam etmektedir. edecek, A vrupada cari olan asri usuller
Sütçülük evvela Ankarada teşkilatlan - den birini de bizde vücude getirecektir. 
dınlacak, bilahare İstaubula ve diğer şe- Yalnız bu ıslahatın vücude gelmesi za-
hirlere teşmil edilecektir. Ankaranın süt- mana mütevakkıftır. Cemiyet, beledıyc -
leri civar vilayet ve kasabalardan gel - nin teşkilatı kuruluncıya, süt fabrikası 
mektedir. Bundan sonra şehrin süt ihti- açılıncıya kadar halkımızın hilesiz süte 
yacı Devlet çiftliğinde vücude getirilecek kavuşması için hazırladığı projenin tat- ,... 

- İçindekiler iyi tutunamadıkları için 
duştülcr, zaten onlara yolda rruıtgeldlm, yal
vardılar da aldım. Bu bela da başuna bu -
nun için geldi, demiştir. 

Dinlenen şahtdlerden İspiro da: 
- Ben vak'a esnasında kamyonda ldlm. 

Gözümden ve kolumdan yaralandım. Kazn
ya karşıdan gelen arabanın beygirlerinin 
ürkmesı sebeb olmuştur. 

Diye şehadette bulunmuştur. 
Vak'ayı müteaklb hAdlse mahalllnde ke

şif yapan fen memurunun raporunda ise ka 
zaya şoförfin sür'atle giderken birdenbire 
manevra yapmak istemesinin sebeb ve kam-

Poliste: 
500 hayvanlık haradan temin olunacak - bikini lüzumlu görmektedir. Proje bele- ~ 
tır. diyeye yollanmıştır. Beledıyenin vere • İki otobüs kazası 

Süt işi İstanbulda bambaşka bir husu- ceği cevaba muntazırız.• Şoför İsmallln idaresindeki 3425 numara-
siyet göstermekte, şehrin dağınık-hali süt İsviçreli mütehassıs İstanbulda süt, 11 Şişli - Fatih otobüsü ile şoför Ali Rıza tı:ı.-

ratından kullanılan bir kamyon arasında 
tevzi meselesini hayli müşkülleştinnek - yağ, yoğurt işlerini tedkik ederken bil - Meşrutiyet caddesinde blr çarpışma olmuş. 
tedir. Hükfımet liesabına İstanbÜlda süt, hassa kooperatif teşkilfılı kurulabilmesi her ikisi de hasara uğramıştır. 
yoğurt ve yağın istihsal, satış, tevzi işle- imkanlarını gözden geçirmektedir. İstan- * Balatta oturan Buhur oğlu Nesim Ba-
Tini gözden geçiren İsviçreli mütehassıs bulda süt istihsal ve istihlak mıntakaları latta Mürselpaşa caddesinden geçerken şo -
eh • · d d t' ·1 k -t tcş meydana getirilecektir. Mecidiye köyün- törü henuz ma!Um olmıyıp yalnız poll.s ta -
Ş rımız e mey ana ge ırı.ece su - rafından plAkn numarası alınan 4231 numa_ 
kilatı için son sözünü söy!iyccektir. de Beyoğlu cihetinin ineklerini toplıya - ralı kamyonun sademesine maruz kalarak 

Sütçüler cemiyetinin, şchırde süt sa - cak, asri bir ahır meydana getirilecek, bacağından yaralanmış, firar eden şofor a-
tış yerleri ihdas etmek üzere yaptığı tek- Beyoğlunun sütleri buradan dağıtılacak- ranmaktadır. 

lifin belediye tarafından kabul olunm. - tır. Ayni tarzda ikinci hir ahırın İstan • Bir zehirlenme hadisesi 
yacağı söylenmektedir. Hükumet lstan - bul semtinde de yapılması mevzuubahs- , 1 Yeşildirekde kimsesizler yurdunda bir o-
bulda sütçülüğü en yakın zamanda ta • tır. Perakende satışlar yasak edilecektir. dada oturan 25 yaşlarında Asiye Ue 30 ynş-

1 k1 k v d d Bu arada Zı'raat Vekaletı· de bır· taraftan lannda Emine çok zamandanberı dolabın 
mamen yen şc e so acagın an ara a Ortaköy camıı bir köşesinde durmakta olan sıçan otunu çay 
başka vasıtaya baş vurulmıyacaktır. hayvan neslini ıslah ile me§gul olacaktır. k d k zannlle kaynatıp lçmlşlerdlr. Birkaç dakika ya ın a yı ılacak. yeri bir meydan o-

Fakat sütçüler cemiyetı idare heyeti Yeni usuller sayesinde hem temiz süt içi- }arak halkın oturmasına tahsis edile _ sonra midelerinde müdhtş bir veca başln -
reisi projesinin kabulünü istemekte ısrar lece~ hem de fiaUar üçte bir nisbetinde yan iki kadın feryad etme~e başlamışlardır. 
etmekte ve demektedir ki: ucuzlamış bulunacaktır. cektir. İstlmdad fıvazelerine Yeşildirek karakolun-

.........----.____ dakl poll.sler yetişmişler ve h!dlsenln sebP -

d N k Müle/errik: binl öğrenir öğrenmez derhal çağırdıkları 
Bursa hapishanesin en a id işleri imdadı sıhhi otomobili ile kadınları Ofilhnne 

Oç ecnebi onar liraya mahkOm 
oldul~r 

Ernebl devlet tebaasından olduklan hal
de Türk vatandaşlarına ald işleri yapm:ıl> 
suçlle dün birinci sulh cezaya Andrea, NlkO 
ve Yorgo adında üç kişi sevkedilınJşlerd!r. 

Yapılan duru mndn Andrea'nın mı:ı.r:m .. 
gozluk ve Nlko ile Yor :ınun dı:ı. kundura " 
cılık yaptıklnrı anlaşılarak her CiçU de onar 
llrn para cezasına mahküm edllml3lerdir. 

TÜRKÇE SÖZLÜ 
TUrk mualklll ••heaer 

UBPan bir hlF.'SlZ TTmUm mu••du••ru•• hastanesine kaldırmışlardır . .n4 ~ u, Dahiliye teşkilatı için memurluk ™ 

Burada yakalandı Londraya gitti imtihanı yapıldı 26 Mart Cumartesi ve 27 Mart Pnzar g\ndnz gece 

Bursada muhtelif dükkanları delmek Maliye Vekaleti nakid işleri umum mü Dahiliye teşkilatına alınacak me - Dünyanın en güzel sesli saıı' atharı 
suretile sirkatler yapan ve bu sebeble dürü Halid Nazmi dün sabah Ankaradan murların müsabaka imtihanlaıına dUn ö 
Bursa mahkemesince beş seneye mah - İ~tanbul~ gelmiş, dün akş~m. Londrayalden itibaren vilayet kom1ğmda baş - L o T E ş N E 
kfun edilerek hapse tıkılan Hafız Refik gıtmek uzere hareket etmıştır. Umum lanmıştır. DUnkü imtihana 18 kişi iş -
adında sabıkalı bir hırsız iki sene evvel müdür, ticari temaslar yapmak üzere tirak etmiştir. E\•rakı imtihan iye ka - · ı 
Bursa hapisha~esinden bir kaç arkadaşi- 1:>ndr~da .b~lunan milli bankalar mü • palı zarflar içinde Dahiliye Vekaletine " Şehir Tiyatrosu san'atki\rlarile beraber 
le beraber firara muvaffak olmuştu. 0 durlerıne ıltihak edecek, bu temasların gönderilecek, orada bu iş için teşekkül YA~ ASA ,, oper~tlnl oynıyacakbr. 

dövize müteallik cihetlerinin müzakere- eden bir hey'et tarafınd:m tedkik c _ \. BıleUer şımdiden tiyatro gı~elerlnde satılmaktadır. -zamandanberi yapılan sıkı araştırmalara . d b k 
sın e ulunaca tır. dilerek içlerinden ehliyetli görülenler 

rağmen kaçanlardan hiç biri yakalana - ı d · d.. f b Ha i Nazmı, un, stan ul kambiyo seçilece'klerdir. 2 nci bitmemiş ıenfoni ..• Tamamen musikili 4----
mamış ve firariler izlerini kaybettirmiş- mürakabc müdürlüğüne giderek orada 
lerdi. bir müddet meşgul olmuştur. Et narkı ibka edildi 

Dönüp dolaşıp lstanbula gelen bu hır- Gümüşsuyu • yokuıu asfalt olacak Et komisyonu dün Vilayet Parti 
sız burada da rahat durma~ış ve hırsız- Gümüşsuyundan Dolmabahçeye i _ merkezinde Feridun Manyasi'nin reis
lık yapmağ~ başlamış ve nıhayet yakayı nen cadde asfalta çevrileceğinden ha _ liği altında toplanmış, et fiatlarını ib -

DEANNA DURBiN 
ile arkadaşları 

ele vermiştır. zırlıklara başla~tır. Mühendis mek- ka etmiştir. 

Bir kaç zamanaanberi Refiğin izi üze- tebinin önünde bulunan duvarlar da ~--------------------------------------------... rinde bulunan zabıta bu hapishane fira- yıkılacaktır. Bunlar için de ayn bir 
risinin peşine düşerek yakalamış ve çal- plan tanziın edilecektir. 
dığı eşyadan bir kısmını elde etmiş-

tir. Refiğin hapishaneden kaçtığı müd • 

dettenberi yaptığı suçlar tcsbit edilmek
tedir. 

Frank düıüyor 
Fransız frangı, dün, Londra borsa -

sında, bir sterlinde bir buçuk f.rank ka

dar daha düşmüştür. 

PEŞTE 
Beynelmilel sergisine 

seyahat 

Her şey dahil 

Maruf bir Fransız sahne 
san'atkarı lstanbulda 

30 Nisan • 10 Mayıs Fransız sahnesinin tanınmış artist-
lerinden Lone Şoti Şehir tiyatrosu ar-

9 8 L 1 R A tistlerile beraber üç temsil vermek ü -
zere dün sabah şehrimize gelmiştir. 

ace t 1 " ( t b 1 Lone Şoti Sirkeci istasyonunda Şe-
n a ıgı, s an u bir tiyatrosu namına bale hey'eti reisi 

Tel. 44914 41 __ ._, Celal Suad tarafından karşılaronıştır. 

Bu akşam 

MELEK ve SARAY 
sinemalarında birden 

Senenin en MUWfEŞEM • EN ZENGİN 
EN GÜZEL ve ŞAHESERLER ŞAHESERf 

SAR 1 
ZAMBAK 

Baş rollerde : 

MARTHA EGGERTH 
FRITZ VAN DONGEN THEO 
LINGEN • PAUL HÖRBIGER 

HANS MOSER • LUCIE 
ENGLiSCH 

DlKKA T : Hadisat gazetesinde : SON 

VlY ANA HADiSELERİ - AVUSTURYA· 
nın işgali HITLER'irı Viyansya girişi· 
Yapılan tezahnrat - BUtnn tafsilatı ile. 
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.~ Çeko~ovakya~aki Alın n a~partisl 
· ·· · · gun geçtıkçe kuvveflenıyor 

ÇanakkaJede 18 mart Çatalcanın Tepecik 
köyü tehlike atlattı 

Büyük deniz zaferinin yıldönümü münasebetile 
muazzam tezahürat ve geçid resmi ,Yapıldı, 

Kilidülbahirde Atatürk büstü açıldı 

Çatalcanın Tepecik iköyünde Mehmed 
Aslana aid büyük ve ahşab bir evde çı
kan bir yangın neticesinde koca bina 
bütün mfrştemılatil iki 11>aat içinde tama
men yanmıştır. Çanakkale (Husu. 

Si} - 18 mart.. Ça• 
ııakkale deniz zafer 
bayrnmı büyük me
rasimle utlulanınış

tır. Baştanbnşa baY' 
raklarla donanmış o
lan şehrin cadde ve 
sokakları, sabahın sa
at dokuzundan itiba. 
ren akın akın hasta· 
ne bayırındaki zafer 
meydanına gıde.ıı 

halk kalabalığile dol. 1.:.,~~......;..,;;m: 
mağa başlamıştır. 

Yangın ev sahibi Mehmedle kansı tar
lada çapa i !erile meşgulken evde yal -
nız kalan çocukların ahır 'kapısı önundc 
yaktıkları .ateşten çıkmış ve 15 dakika 
içinde bütün !köyü tehdıd edecek derece
de büyumüştür. Gerek Tepecik ve gerek 
Mimar Sinan 'köylerındeki tulumbalar 
getirilerek bütün köylünün de iştirakile 
uzan bir uğra mttdan sonra ate~ söndü • 
rüler k büyük b1r felaketin ônü alın -
mışt:ır. Mehmed Aslanın komşulan .ara
sıruia bu felaketi atlattkıları için kur • 
ban kesenler vardır. 

Saat onda başlıyan Binbaşı Ril§1til Aral ıa.fmn nasıl kazanıldığını anlatıyor iJO yaşında b:r ıhliyar 
merasimde.. vali Ulusoğlu ve müstahkem! cak bir ı§Ckilde ve pek beliğ bir lisanla, 
mevki komutanı, askeri kıtaat ve mek- çok canlı olarak anlatmıı, ,ok alkıflaıı- yanarak öJdU 
teblerl teftiş e~lerdir. mıftır. 'Mardin tHusus1) _ Camiikebır ma-
Bu~ifan sonra •. de~iz .binbll§llarmdan Halkevi ~aşkanı Halil Dilmaç da, Jıarb haUesinde oturan 60 yaşlarında Köse 
R~ Asal, harıta uzermde, muharebe esnasında bir topa 140 kiloluk .17 mermi- ~'Iustafa afunda kötürüm 1tlmsesi 
safahatını, her Türkün göğsünil kabarta- yi sırtında tapy~n Cemal ?~ halka bir ihtiyar mangala koy.el:~ yanma~ 

Kubilay ihtifali 
tanıtını§, bu vesıleyle o. ~ün :kahra- nuş korntirden zehirlenerelt düşmüş, 
m~~ndan b~se~ışür. _ yerde can çekişen zavallı, ayağile man-
~uteakiben, o günkü harbde Eren.koy galı devirerek etrafı yakmış, kendisi de 

obua bataryasın_da bulunan topçu komu- alevler içinde yanmıştır. Bu bir ay için
tanı albay İsmail Hakkı Ülger, zafer har- de Mardinde ikinci yanma vak'.asıdır. 
bi safahatını çok canlı bir §Ckilde anlat
mış; kıt'alarunızın yaptığı geçid resmin
den sonra da, saat on üçte merasıme ni· Tur-hal-T .okad otobüsleri 
hayet verilmiştir. To'kad (Hususi) - Tokadla Turha1 

Saat on beşte karşı yakadaki Kilidü1· ıarasında işliyen otobüslere iki tane da
bahire geç.ilmiı, Cumhuriyet meydanın- ha ıi18ve edilmiş, yolcu ücretleri epey 
daki Atatürk büstünün açılına töreru ya- ucuzlamıştır. Bu vaziyet karşısında, o
pılmıştır. Burada vali Ulusoğlu hararetli tobüslere ragbet artmıştır. Ücretlerin 
bir nutuk söylemi§, çok alkışlnn~tır. lbiraz daha .ncuzlıyacağı tahmin edil
Kilidülbahir halkı, Çanakka1eli misafır- mektedır. Turbal belediyesi Turbal-To
Ierini izaz etmişler, bundan sonra Çanak- kad arasında otobils ışletme ımtiyaı.! 
kaleye dönülm~tür. almak tasavvurundadır. 
-------------·--·--------- -- - . 

Gemerek'te köy bay n " r ıgına 
ehemmiyet veriliyor 

(Baata.rcıfı l inci sayJada) hareket takib etmesin! tavsiye etın1Fl 
ruz Henlyn'in idaresinde bulunan Nazi Çekoslovakya !hükftmeti hu bahisde 
partisi Almanyaya temllyül gösteriyor • büyük w realizm Vı zeki göstermiş -
du. tir. 

.Bugün, §imdiye kadar hükt1ınetle teş- 'Tezin -esasi şudur; Eğer Orta Avro-
r.iki mesai ıetmekte olan Alman çütçiler pada muhakkak surette değışme1er VU· 

partisi de Henlyn'in partisile birle~~e kua gelecekse, bu değışmelerin hiç ol
karnr ı. erm~tir... mazsa sulh yolı1e yapı1ınası cab ~der. 

Bu suretle Henlyn partisinin Çekoslo- Fakat :SUllı kelimesi ~k izafi bir mef· 
'ak meclisindeki ın:ümessillerinin .say~sı bumu ifade eder. Meseli, HitJ.er, l 9 3 3 
49 a yıikselm~ bulunuyor. Meclis .aza • ihtilalini cSulhcu• telakki etmekte -
sının sayısı 300 diir. dir. 

t>~ğer ıki Alınan partisinin .ne -gibi bir Av:ustury.a ilhakının da sulhcu ol • 
hattı hareket takib edeceği henüz belli duğunu beyan etmektedir~ Hallfaks, 
d wildir. muhakkak ki, Hitlere bu sulhcu ilhak~ 

İngiltereniıı arzusu lar için teşvikler.de bulunmam ır. 
Londra 22 (A.A.) - Havas ajansının Fakat Hitler, lngilterenin hattı ha-

muhabiri b" dıri~or: reketınden şu manayı çıkarmaktadır: 
Sal h yettar bir membadan öğrenıldı- Vukua gelen şey sulh daires· de gel -

g ne göre, Çckos ovaky.a hükfuneti Prag- .cl"k~e İngiltere içın olanın ehemmiyeti 
daki İngiliz sefirine Çe'koslov cyanın Sü- yoktur4 Hitler, çok samimi olarak bu 
det ckallıyeti meselesinı tamamile hal • hattı hareketi, bir teşvik deği bile 
letmek :tasawurunda bulunduğunu ııbil - hiç .olmazsa bir bttaraflık telakki et • 
dirmiştir. mektedir. 

Londradaki Çckoslo\ ak mahfollerl, me- Fransaya göre 

~~lenin ~il.diTil~ şekilde hall~esi Paris 22 (A.A' _ Sa\Mı:iyettar 
ıçın Prağ ile Berlin ar.asında ımuzake • ttnahfeller Çekoslovakyanm Süde'tler 
reler cereyan 'Edeceğini eyid etmektedir- me elesini halletmek hususundaki r
ler. Bu mahfe1.ler İngiltere ıile Fransanın zusunu :tasvıö etmektedir1er. 
müzakere:ere iştirak derek Lokanno Sıyasi Fransız müşahicile ekseri -
muahedesıne 'benzer Çekoslova~".a hu - yetle Südetlere muhtariyet verme 
dudunu zaman altına alan bir 

0

tilM ak· lıusu~ndaki telfıkkinin tatbik kabili _ 
detrnelerini arzu ~yl:mekte~irler. yeti olmadığını, çünkii Çekoslovakya -

Umumi kanaate gore İngiltere, Çe - ıdaki Alman ekafüyetınin Alınan hu -
kosl~ak) anın gösterdiği bü~ü niyeti dudu cıvannda toplu b r ha e bu1un
takdır etmekle beraber merkezı :Avrupa- may p diğer ırklara mensup milletler 
ya taalluk eden hususi bır taahhüd altı- nra~nda dağımk bir halde bu unduğu-
.na girmek istemiyeoektir. nu beyan ~tmektedirler 

.İngiliz tezi • • . . • 
Londra 22 _ Ingılterenin Çe'koslo • Çek kabınesınde bır \stıfa 

vakya hakkındaki politikasından bah - Prag 22 (A.A.) - Hükumet blokuna 
seden Mançester Guardian, diyor ki: mensub olan çiftçiler partısi Haynlayn 

Dalın A'tıustury.anın Almanya tara- idaresi altındaki Alman partismo! Utiha
fından ilhakından evve1 Londra Çekos- ka karar verm· tir . .Z raatç er partisinin 
lovakya hükfunetine Südet Alınan e - reısi sıfatile kabinede devlet nazırı olarak 
kalliyeti hakkında, uzlaşıcı bir hattı bulunan Stina istifa ctmıştir. . ................................................................. . 

• 
lııgil erede bir Nazır j Baltıktan Karadeııize 
Genç mi, Kadar bitaraf 
]Jıtiyar mı olmalı? Bir bloll 

Sıvu (Husust) - Sıvasa bağlı Şarkış·ı Son yıllar içinde nahiyede 145 kilo- (Ba§tar:afı l inci ıa31fada) Vaşıngton '22 (A.A.) - A anyanın 
lanın gü.zel nahiyelerinden birisi de Ge- metrelik köy yolu yapılmış, köy odaları Muhabirler ibirliği reisı B. Guy Eden maksadlarını .namuskarane• olarak tav· 
ınerektir. Nahiye kurulmuş, bir köy mektebıne güzel bir bu münasebetle başvekile: ısıf eden Polonya sefıri Potoki, Sovyet 
225 bin metre içme suyu getirilımştir. Nahiye mıntaka- cGerek Akdenizın denn sularında, ge- :kıt'alanmn Almany~ya taarruz etmek --
murabbaı bir ıa .. sına 55 kilometrelik telefon teli çekil- rek her nerede olursa olsun bol balık :zere Polonya at'B.nsınde:n geçm n~ m -

1Pa:ar günü Kubiılı1y tibidcst önünae ha üzerinde ya • miştir. Bütün köy evleri beyaz badana ve bol şans> temenni et"'Illitir.' ısaade edilemiyeceğinı söylemiştır. 
toplananlardan. bir grup pılmıştır. Nahiy" ile badanalanmıştır. · Bu teınennıye cevaben Ohamberlain Sefir gazetecilere P<>lonya • Litvanyı 

İzmir (Hususi) - Pazar günü Mene- çevresinde bulu. Önümü?.deld yıllarda birlik merkezle- demiştir ki: ıanlaşmasının 'Polonyaya Baltıktan Ka · 
mende 'Kubilay abidesi önünde yapılan nan köyler de ta " :ri ile bütün ·öy1ere -ecza depolan, örnek -..Gladstone, llnTk ~şım do1durd~n .radenize kadar bütün memleketlerin, 
ihtifal. gençliğin güzel gösterilerine ve- mamen meyva •• lroy oda1arı e 6ğretmen evleri. yapıla- sonra Avam kamarasına giren politika- yani Finlindiy.a, Estony~ Letonya, .Lit -
sile oldu. izmirden, Manisadan, Tur- ğaçlarile bezen .. caktır. kı 1 •. . lmak .. k k vanya. Polonya ve Romnnyanın bıtaraf cının, tıp ba et ar ıstı o uzere ır bl k te kil tın 1 · ·· k ı k · 
gudludan, Akhisardan, Salihliden tren- miştir. Şarkışla ile Halk başlıca ziraatle meşguldür. 0 ş e e erme onaya o ma ıın-

1 ..... le ve otobu··sıerıe Menemenin Ayyıl- Nahiye mıntakasında 1000 kadar t"'le- yaşını tamamladıktan sonra. sahneye Çl· kamm vereceğini beyau etmiştir. 
""· nahiye arasında .. " kan kadın gibi, hiç bir muvaffakiyet oel~ 
dız tepesine taşınan on binlerce genç, ki be ()kumnldadır. Halkın kültüre karşı ğ ··yı rd 

· 85 kilometrelik GtmeTek rıamye mt(- büyu-k b"ır ıı...ev"'-' vardır.· edemiyece ini so e. b 
genÇliğin Cumhuriyeti ve yurdu ko- u ~::.ı yol muntazam bir dürü Süreyya cBen de, Avam k9.marasına girdi,ğim 
ruma yolunda neler yapmağa kadir ol- Nahive rnıntakasında :zaman zaman 'k·t :ır k d A k, tah . • 
duğunu yüksek sesle konuştular. hale getırilmiştir. Erdemli birçok • tarihi eserlere tesadüf edilmek· ~a ~ e ~y~ ya ın ~·d nca ~ e -

Orman çiftliğinde yeni 
bira fabrikası 

Muayyen saatte to··rene Izm. ır· Partıs· ı· Nahiyenin müdürü Süreyya Erdemli 't d. B - hl 1 bil erım • ayat mu etmın uza ası Aılkll.ra 22 <A.A.) - Devlet zlra1 blkın-e ır. ugun na yen n en yiik ilıtiya- . 
adına avukat B. Ek~emin bir nutkile köy işleri üzerinde çok meşgul olmakta- S K . ı::o . . _,_. . yolunda kaydedilen muvaffaklyetler, sı· ma kurumu tarafından dem alınan Orman 

_ _ .. . • cı 1vas - aysen ,- sesının nwııye 'Çe· A ç1ftUğlndek1 blra fabrikasının tevsll tştne 
başlandı. Bunu Manisa namına ilk ted- dır. Butün koylerın telefonla nahıye mer- irisinden geçmesi ve nahiye merkezinde yası sahaya da prrul bulunuyor.• devam edilmektedir. Yenl tabrika bir ay zar-
risat müfettişi B. Hilanet Bozkurdun, kezine. bağlanmasına çahşı~maktadır. yeni bir okul daha açılmasıdır. cBir de nazırların yaşı meselesi var - fında tamamlanmış 1llacaktır. Kurum, An -
ordu namına teğmen Hayrinin, öğret- Nahıye rnmtakasında oagcılığa fazla dır. Kab·n eye fıza olmak için vasati mü· tara birasını beynelmllel blra enstıtllsilnde 
menler namına muallim A. Basanın, '4hemmiye~ veri~ektedir~ Şimdiye ka- Bir adam kaleden düştü, nasib yaş hangisidir? Öyle zannederim ki tahlil ettlrmlşUr. Gelen tahlllde Ankara çlft-
Menemenliler namına da avukat Kema- dar SO bin ağaç dıkilnnştır. Llsanh, Kn- halkın :nnzarile generaller gibi nazırlar llğlnde husust surette yetıştlrllen arp dan 
lin birer nutku takib etti. ragöl köylerinde birkaç yıl evvel dikti- fakat ölmedi ' " " . ımaı ıedtımekte olan bu biranın yüksek ev -

'.filen akasya fidanları. harice gönderil- da genç olmalı~. Fakat bütün ihtıyar- safı Zikredllmektedlr. Kurum bund n b&.1 -
Menemenin münevverleri, Mene- meye başlanmıştır. ~fardin (Husust) - Medrese mahal- lnr, genç ve delikanlı olmanın ne d~ ika biranın memleketlıı her tarafında teda-

rnen muhitinde cidden canlı bir şekilde . lesınden saralı ve ımeczub Abdurrah- olduğunu peki.ll bilirler. Halbuki hiç bir rlk edilebilmesi 1çin tertibat almış ve bu su-
faaliyet gösteriyorlar. Menemenin çeh- Nı~hiyede beledıye teşkilfttı da vardır. man kalenin üstüne çıkmış ve oradan genç, ihtıyar ve müdebbir olmanın ne retle şimdiye kadar 22 bln hekto1ltre olnnık 
resi tamamen değişmiş, Halkevi Me- Nahıye mıntakasmda Romanya ve Bu1- • d.. .. f" Bu kad .. k . demek olduğunu bitmez.> tesblt edilen memleket bira sarfiyatının so 
nemenlileri sinesine toplamağa muvaf- garistan göçmenleri yerleştirilmiş, :faa- aşagl uşmuş ur. ar yu sekiık- .. bln hekt.oUtreye çıkarılma.mu te.mln et -
fak olmuştur. Menemen, yeni çehresi liyet bir kat daha artmıştır. Nahiyenin ten düşen bu adama mucize kabilinden ·~~ munasebetle fU Çin darbı meselinı mlştlr. 
ve yeni ruhile inkılabın ve cumhuriye- umumt nüfusu 1750 dir. Yerleştirilecek hiçbir şey olmamış, yalnız başı hafifce 0~ soylemek. isterim: Kocamış bir deve, 
tin en ateşin bekcilerile doludur. göçmenlerle beraber beş binf bulacaktır. yaralanmıştır. bı~dçod kt dyehnı tyetişenlerlu y{lkünü uzun 

- Hasan Bey İspanya 
harbi bugünlerde gene kı· 
zıştı •.. 

Pazar Ola Hasan Bey Diyor ki: 

••. Her iki taraf çok şid· 
: detli çarpışıyorlar. Ölen • 

ler sayısız ..• 

•.• Devletler bn vazlye • 
te karşı cephe almalı de • 
ğil midirler? 

Hasan Bey - Cephe ala
caklardı ama, bir kısmı 
cephede yer almıf bulun
dular.. Ötekiler de buna 
:itirazla uğraşcıkları için 
m eydanda kimse kalmadı. 

mu e a a aşır.> 

cBir nazırda Aranılan tahammül, • • 
:ncrji, cesaret, bilgi ve aklı selim vasıf -
larını cemeden bir formül bulup bana 
bildiren biri olursa, çok minnettar ola • 
cağım., 

cBir §alısın hangi yaşta kabineye gt • 
rebileceği ancak .kral ve bqvekilin tak -
dirine bağlıdır. Fakat hangı yaşda ka.bı· 
neyi terkedeceğl başlıca matbuata bağlı
dır. Siz, gazetecilerin vazüelerinden bıri 
de bizi halka satmııktadır., 

Romanya Yahudileri 
Bükreş 22 (A.A.) - Yahudilerin kendi 

adetleri veçhile hayvan kesmelerini ya • 
sak eden Goga bükCtmetinin emirnamesi 
şimdiki hükUınet tarafından teyid olun
muştur. 

Amerikada iki Japon 
2.abiti tevkif edildi 

Kembrlç - Massachussets - Z2 (A. 
A.) - Mülhun Yoyi Mıshimura ile is-
tihkim zabiti Sets isminde iki Japon 
bahriye zabiti Boston deniz tezgahlan 
civarında Kembriç'i Boston'a bağlıyan 
Harvard köprüsünün fotografım al -
dıklan sırada tevkif edilmişlerdir. Fo
tograf makinesile zabitlerin ellerinde 
bulunan çantalar müsadere edilmiştir. 

Danzigte intihabat 
yapılıyor 

Bedin 2Z (A.A.) - Dantsiger For Pos
ten gazetesi, Danzigde de pek yakında u· 
mumi ıntihabat yapılacağını ıhsas eyle -
mektedir. 



HıdiKl• Karpamc1a l 
BİR MEVSiMLİK 

O nlar kışm gaıilnmeder. Fakat f Onlar yazın g5rünmezler. Fakat kı
Qkbahann ilk günlerinde tek fUl ilk günlerinde tek tük ortaya çıkar

t& ortaya ÇJbrlar" ~ renk, ~ l~ .• renk renk, boy boy ve ~d çeşid
boy ve çeşid çeşiddirler. Onlan gören- dırler. Onları görenler beğenırler. Pa
ler bejenirler. Kopanp alanlar, elle- ra verip alanlar, ellerinde evlerine g«S
J'Jnde evlerine götürenler, masalarmın türenler, masalannın iizerletine koyan
lzerlerine koyanlar, karplama koyup lar, karşılanna koyup zevkle seyreden-
JeYkle leyl"edenler olur. ler olur. 

Fakat onlar eneli tek tükken blr-
Fabt onlar evveli tek Ulkken bir- denbire çotabrlar Artık hiç kimle on-

denbire çopbrlar .. artık hiç kimSe on- lara bakmaz, • almaz. e\'lerine gö· 
lara bakmaz, onlan almaz, evlerine gö- tilrmez, masa lzeriıae koymaz olur. Ve 
tiirmez, masa 1zerine koymaz olur ve ilkbahu lfünetile papatyulle, aGUl 
1az bütün mcaklığile geldiği zaman hep ve silmbGlil ile geİmji zanum hep bl.r-
btrden kurur yot olurlar. • den yok olurlar. 

Bunlara papatya derler. Papatyala- Bunlara mecmua derler. Bficle mec
rın ancak bir mevsimlik ömürleri var- mualann da papatyalar gibi ancak bir 
dır. mevsimlik &nilrleri vudJr. 

1 K ~ D 1 N 1 Tarihin kaydettiği meşbu 
Bu do!1. şapka~ın sivri akıllılar 
her hın ayrı bır 

tip içindir 

...... , ....... 

.... .... ..,...,... ··................. ..... 
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Pariste neler 
gördiim? 

Harikulade bir maceranın hikayesi: 

Ben bir casustum! 
Yazan: Erle Ambler 

Anlatan: Telılrdağlı Hüseyin Alman bana buz gibi yalan söylüyordu. Heyecanım 
(Ba§tarafı l inci sayfada) g •• - de OY b •t l d 

Bu itibarla, ilk işimiz, gidip organiza- UZUR n UnU l e yan lŞ oynuyor Um 
tör Raol Pavliyi görmek oldu. - Okumakta olduğunuz kitab, htç te ı 
. Raol Pavli; benim Türkiy~ şampiyonu ,öğleden sonra şöyle şekerleme kestirmek 
olduğumu öğrenince, dudak oüktü, ve: için okunacak bir kitaba benzemi) Jt. 

- Buraya, dedi, her gelen bir milletin Başını yavaşça çevirerek beni yukarı-
pmpiyonu olduğunu söyler ... Bu itibar- dan aşağı süzdü. Zayıf çehresinde, bir ge-
la, bu sıfat bana, bu pehlivanın kıymeti ce evvel olduğu gibi hiçbir renk yoktu. 
hakkında kafi derecede fikir veremez... Yalnız mavi göı.lerinde bariz bir şübhe 
Bir idman yapsın da, seyredip, ne kırat- okunuyordu. Çene adalelerinin asabi bir 
ta bir pehlivan olduğunu anlıyalım. hareketle büküldüğünü gördüm. 

Biz bittabi bu teklifi ksbul ettik. Ve Piposunu ağzından çıkardı ve tekı:ar 
ertesi günü, tayin olunan saatte Pale dt! karıştırmağa başladı. Ağzından çıkan 
Spora gittik. kelimelere çok dikkat ettiğini anlatan 

Orada, yüzer kilo ağırlığında belki bir jestle cevab verdi: 
yüzden faı.la insan vardı. Cüsselerinden, - Söyledikleriniz belki doğrudur, fa. 
ve kırılmış kulaklarından pehlivan ol • kat ben esasen vakit geçirecek bir kitab 
dukları belliydi. aramıyordum. 

Beni seyre gelenler arasında, gazete • Başka bir vakit olsaydı, bana verdiği 
ciler de vardı. bu cevab belki beni sustururdu. Fakat .... Çok güzel bir vuruş yaptınız.. Evet, 
Asım bana: ben ısrarla konuşmakta devam ettim: pasaportumda bir yanlışlık olmuı da ... • 

1 
şey nazarı dikkatimi celbettt. Benim ( • 
detim, bavulun bir tek kilidini kapa• 
maktı. Halbuki şimdi ikisi de kapalı bu· 
lunuyordu. Bavulu açtım ve içine bak• 
tım. 

Başka bir vakit olsaydı, biraz buruş
muı olan gömleğim nazan dikkatim! 

l ·elbetmiyecekti. Bu sefer bavulu bıraka
( rak doğru gardroba koştum. Burasını da 
gözden ~çirdim. Çizgili bir tek men• 
dilim vardı. Bunu mendillcrimin en al• 
tına koymuştum. Halbuki şimdi ta en lis
te çıkmış olduğunu gördüm. Keza yata• 
ğımm şiltesi de biraz örselenmlşh. Mu· 
hakkak ki hizmetçi kız bunu böyle bırnk
mamıştı. Bütün bu emsreler odamda bir 
araştırma yapıldığına asla (ilbhe bırak· 
mı yordu. 

* - Sakın, dedi, karpna çıkaracakları \ - Hila Niçe'yi okuyan bulunuyor diye Yavaşça başını kaldırdı ve bana ba-
adamı sıkı tutma... Eğer gözlerin! kor - hayret ediyorum da... karak: Bu vaziyeti görmek üzerimde tabii a-
kutursak, bur.ada güreı alamayız! Bu, hatalı bir sualdi Cevab verdi: - Her Vadassy, fU brambolü çeker· larak fena bir intıba bırakmıştı. Eşyala-

.Ben bu nasihati mecburen tuttum. Fa- - Niçin okunmasın? ken konuşmamaıuzı rica edeceğim. Çün- rımı düzelttikten sonra biraz ferahladım 
kat buna raır.men, idmandan sonra Asım -'Bilmem, lakin öyle düşünüyorum kü görüyorsunuz ya, bir hayli miifkül ve oturdum. Odamı araştırıp hiç bir ICY. 

a Tekirdağlı ve Naci Sadulla1& yanyana ım d gid b.l '- t k '-1 · ardı bana: ki, bu pek demode bir şey de- vaziyetteyim. a a an e ı eceA e oJ r ınsan v • 
- Yandık ..• dedi .•• Seni hiç birisi gö- - Yahu, dedim, bunlar bize bir tuzak Piposunu ağzından !ıkardı ve Niçe - Affedersiniz. Bu da bir casus olabilirdi. Casus, fotog• 

süne kestiremedi!.. bir dalavere hazırlamasınlar? .. Benim, o hakkında konuşmağa başladı. Söı.ler!ni - Estağfurullah, b!llkis ben Bizden af raf makinesindeki filmleri develope et. 
Organizatör Raol Pavli yanımıza 80 - somun pehlivanının sade kendisine gü • anlamak için hayli müşkülata maruz ka- dillyeceğim. Şu OY\lD beni çok alakadar rmek için çıkarmak btediği vakit, film· 

kuldu. Ve Asım Rıdvana: venerek meydana çıkabıleceğınc aklım byordum ve bu vaziyetimi örtbas etmek eder. Fotograf makinem var mı diye sor- leri orada bulamayınca onla:-~. tabüdir ld 
_ Siz, dedi, Kara Aliyi tanır mısınız? yatmıyor! için: dunuz? Hayır, yoktur ve hijbir zaman da benim odamda anyacaktı. Çunkü fotog. 
Asım Rıdvan, aoruluşunun sebebini Asım Rıdvan: - Galiba banyo almadınız, dedim. fotograf makinesine sahib olmadım. rafındaki filmlerin . bende olduğunu bili· 

anlıyamadıfı bu damdan düpne suale te- - Hayır ... dedf, •. Bir hile yapamazlar. Bu sözüm üzerine beni hiddetk! süzdü: Oyun devam ediyor ve yuvarlaklar, yordu. 
reddüdle cevab verdi: Olsa olsa bu güreşi halk tutacağı için - Mahsus mu böyle müstehzi davranı- birbirine çarpıp hedeflerine dc>lru yu- . Bu sırada bavulumda i~J tane film hı· 

_ Tabii tanırım! Bulgar pehlivanına fazla para vermişler- yorsunuz? varlanıyarlardı. Birdenbire: rakmış olduğumu hatırladım. Bavulumu 
- Kara Ali, Tekirdallı Ue güreşti mi? dir!- - . Asla. yalnız mevzuumuzu değıştfr- - Enfes! diye bir ses duyuldu. Geriye tekrar açarak bunlan aradım. Filmler 
_ Bir çok defalar!.. Ben Asıma hissettirmedim. Fakat o • ,mek istedim.. döndüm. Gelen Köche idi. Bana sanki, yoktu. Kendi kendime yüksek sesle mı• 
_ Hangisi galib geldi? nun bu söı.leri, benim şüphelerimi tama· - Pek münasebetsfa düştü de. Banyo ikisi arasında şimşek gibi gizlı bir işaret nldandım: 
Asım Rıdvan, bana döniip, konuştuk- men gidermemişti. Nitekim ondan bir almam. fakat arzu ederseniz sinızle bir yapıldı gibi geldi. Otelci devam etti: - Bütün bu işlerin yapılması, erke1i 

lannı tercüme ettikten ıonra: gün sonra ba_şıma geien bir hadise bana, Rus bililrdosu oynarım. . - Herr Heinberger Rucı billrdosunda veya kadın olan casusun beni adım adım 
_ Şimdi, dedi, ben, mütemadiyen se- şüphelenmekte haklı olduğumu göster • Bu sözleri istemiye isterniye söylemfş- .üstaddır. , takib ettiğine ve halen da otelde bulun· 

nin mağlUb olduğunu söyliyeccğim. Zira di: tl İkimiz de ayağa kalktık ve içerı girdik. Salondaki hava, tuhaf bir ,ek.ilde de- duğuna delildir. 
hakikati söylersem, bunları büsbütün Ben, yemeklerimi, ora:iaki Türk tale • Rus bilardosu, salonun bir köşesinde ğişmişti. İkisinin de benim gitmemi bek· Ayağa kalkarak pencereden dışanya 
korkuturuz. belerin gösterdikleri bır .Ermeni lokanta· bulunuyordu. Büyük bir sükut içinde oy- !edikleri açıkça belli oluyordu. Mümkün baktım. Skeltonlar plajdan yeni gelmiş. 

Ben artık kızmıya başlamıştım: sında yiyordum. namağa başladık. On dakika geçmemişti olduğu kadar güler yüzle kendilerinden lerdi ve alt kattaki taraçad:ı oturuy::>r• 
_Yahu, ~dim, bfz buraya, güreş yap. Zira başka lok:antalann yemekleri, bil- .ki ilk parti bitti ve beni yendi. Son zafer ayrılmam için müsaadelerini diledim: lardL Bunlar, eğer hakikaten bütün öğ• 

mıya mı, yoku çoluk çocuk kandırmıya hassa domuz eti kokusu midemı berbad vuruşunu yaptıktan sonra gerin<U: - Herr Heinbergerin bu oyunun üsta· leden sonra plajda bulunduklannı isbat 
mı geldik? ediyordu. \ - Zannedersem sizin için pek latif ol- dı olduğunu esasen anlamışt1m. Allaha edebilirlerse, kendilerinden şübhc edile-
Asım: Üstelik de, et yemeklerinin bir porsi • madı. Bu OYl,lnda pek mahir görünmü- ısmarladık. Ben de dışarıyı kadar &ide- mezdi. Çünkü odam ancak ya Şimlerle 
_ Ne yapalım? dedi, l'(lreş koparabil- yonunu yanm Türk lirasına veriyorlardı. yorsunuz. İkinci bir parti daha oynıya· ceğim zaten. bilardo oynadığım sırada, yahud da pos-

mek için, huylarına göte davranmak 1 Hem onların verdikleri porsiyonlardan lım mı? - Güle güle! tahaneye gittiğim vakit ıraştınlmış ola• 
mecburiyetindeyiz. ancak on tanesini hakJayınca: Gülümsedim. Hareketlennde hırçın * bilirdl Belki de Şimlerin odasını araşflr~ 

Sonra, cevab beldiyen Raol Pavliye , - Biraz et yedim! diyebileceğimc gört', olmakla beraber kendisinde sempatik Holden geçtiğim sırada İngiliz yO:ıba- mayı düşündüğüm vakit o da ayni ıeyl 
döner~k. Kara Alinin beni daima ve ko- karnımı her övünde ancak 20 liraya do- bir tavır vardı. Kendisine kar§J ben de psının karısile birlikte yukan çıktıkla- benim odam için düşünüyordu. 
)aylıkla yendiğini söyledi. yurabilirdim. Ermeni lokantasını tel'cih daha dostane davranmağa mecbur oldum. rını gördüm. Selim verdim. Fakat ikisi Odadan çıkarak aşağıdaki taraçaya 

Raol Pavli: edişimin sebeblerinden birisi de buydu! .. Memnuniyetle oynamak istediğımi söy- de cevab vermediler. Yukarı merdiveni doğru yürüdüm. Skeltonlar hali birbir• 
- O halde, dedi, Litvanya pmpiyonu Fakat Mehmed Arifin güreşmiye razı ledim. Y~ni oyuna başlarken: döndükleri vakit Bayan Hartlinin afla- Jerile konuşuyorlardı. Onlara yaklaştı· 

Pasman, Tekirdailı ile güreşmeyi kabul olduğunu öğrenişimin ertesi günü, o lo- - Zannedersem sizin polisle bazı işle- n'\akta olduğunu ve yüzünü bir mendille tını vakit beni görünce beklenmiyen bir 
ediyor! kantada yediğim öğle yeme>~i, midemi riniz o1qu, dedi. Bu sözleri o kadar tabıl örtmüş bulunduğunu gördüm. Bu ne de- heyecanla beni çağırdılar: 

Biz, evvelA ıebebinJ kavrıyamadılJmız berbad etti. Ben, bj.itün ömrümde, mide bir eda ile söylemişti ki sankt bana saatin mekti? Bir İngiliz kadınının atladığını - Neredesin? Biz de seni anyordu1i. 
bu konuşmanın manasını 10nra öğren • sancı.sı duymadım. kaç olduğunu soruyordu. Ben de ayni ilk defa olarak görüyordum. Yoksa gö- Amerikalı genç kalkarak bana doğru 
dik: Meğer, Pasman, Pariste Kara Ali ile Bu itibarla, orada yediğim öğle ye - derecede sakin olmağa gayret ederek. züne bir çöp mü kaçmıştı da ben allıyor geldi ve kolumdan tutarak ıordu: 
lfireşmiş ve berabere n1-.... meğindcn iki saat sonra başhyan, ve git- - Güzel bir vuruş yaptınız dedim. E- zannediyordum. Yürüdüm. t 

~ rı -~~ Raol Pavllye de: ı çe artan o mide sancısı kafamı da bu- vet, pasaJS<>rtumda bir yaniışlık olmuş. Kapıda beni tarassud eden polla değiş-
- Eğer, demi§, bu adam, Kara AJfye !andırdı: - Siz Yugoslavyalısıruz zannederim. mişti. Şimdiki adam, kısa boylu, fişmım, - Ne var? • 

A d d. be ı b' ı d"l H M - Bu haftanın sansasyonu. yenilmişse, onunla güreşirim. Fakat on- - sım, e un, n ze ır e ı er ga • - ayır, acarım. tıknaz, hasır ppkalı bir adamdı. Poata-
liba' H ı d Triy ah d Muhakkak ki şaşkın bir vaziyette idim. dan da kuvv~tliyse, bana bakmayın!.. ··• - a an a mı. a.non mu e esi.. haneye kadar arkamdan geldi. 

1d A - h ı · · ı E t' Zira Skelton beni iterek sandalyeye o. 
Neticesini bi iğiniz ilk güreş, bu fe • sım gene §Up. e enmıye nıyet i değil- - ve · Telefonla doğruca Beghin'i buldum: 

kilde kararlaştınldı. di. Fakat benim sancım, gittikçe day3 - - Bana Yugoslavya hakkmd.l biraz _Ne haber Vadassy? diye sordu. Fo- turttu ve sigara paketini bumuvıa da· 
-Pasman güreşinden aonra Raol Pavli mlmaz bir hal alıyordu. Nihayet. bir dok- izahat verir misiniz? tograf makineleriıae dair bir emare var yıyarak: 

bize: tora koşmak mecburiyetind.:! kaldım. - On senedenberi o civarlarda bulun- - Bir tane iç te sinirlerin kuvvetlen• 
mı? 

- Mehm~d Arif d• razı oldu ... dedı·... Doktor, midemi iyice V1kadıktaıı sonra madım. Zannedersem, tiz dP Almansınız ıin! Bu sabah bir yat geldiğim bllmiyom 
"' J • - Evet, fakat Şimler meselesi... musun 1 Tekirdağlı hazır bulunsun. İkinci güre • bana: değil mi? Fakat bu zamanlard-ı istirahat - Kaybedecek vaktim yoktur. Fotog-

fini de onunla yapacak!.. - Siz, dedi, zehirlenmişs•niz!.. vakitlerini ecnebi memleketlerde geçi- raf makinelerinden bahse! rica ederim. - Evet biliyonım. 
Bu haber, beni tasavvur edemlyeceği- - Şüphentin doğruluğunu öğrendikten ren Almanlara pek nadir tesadüf edili· Listeyi kendisine okudum. - Bir İtalyan yatı-

niz derecede aevindirmlJtl Çünkü be - sonra, bir başka lokantaya koştum. lki yor. _ Pekili, fakat fU öbür ilç kişinin fo- . - İtalyan yatı mı? 
nim Paıiste bilhassa yenmek iatediğim tabak yoğurt yiyerek, kendimi bir de 8 • - Evet, haklısınız. Falıtat bu beni alA- tograf makinesi yok mu? - Evet! Öğleden 10nra pllja gltmlt-
W pehlivan vardı: laturka usulle tedavi ettlm! kadJr etmez. Ben BazeÜiyim. ş·mı ani H 

1 
'-- ..a.... tile. Bizimle beraber daha başkalan da 

B' =-~ M ı..-ed .. _., ---'1 * - ı ere, y e n~~ıere IOruum. dı +~__, li çif• Fra 1 b' d 
lfJA& eıuu nn &MUaU e, ve Tür- Ve kendime geldim. Ondan sonra da bi... ... f ki ~ı 1 _.;a 'lır..... eK..Jed' var . uvıçre .. nsız ar ve ır • 

L.: i "- il - 4 rotogra ma nıı:u Oımeuır.uu -..3 ı. ll 
~ye pmp yonu unvan e gurqen Bul - daha Ermeni lokantasına gitmedim. Y~-' Bu ..azler tam bir yalandı. Heyecan S- İngiliıi isticvab etmele henOı fırsat bu· fU ~yaz saka ı a~, biraz sonra da 
pr Todor Bankof... Dileri de meşhur meklerimi, oradaki Türk talP.belcrden çinde TUJUfU yanlıı yaptım. larnadım. F.akat bu· İngiliziu bir 4iriııbi lngıliz yüzba_§lll kansıle .beraber ~eldloo 
ıospodin Dankolof!- birisinin evinöe yemJyı başladım. 0 ar• · _Bugün talihiniz yok, diye devam et· ~d 11-o"' •• d" ler. Bu esnada yattan blf kayık lndırildi. 

Bu haber bana, bunlardan birini elime ka d b ı H 0 u6 .... u gor um. İngı"liz ..n:ıba•ısmın '---ısı deni•.. do"'-~ da§ln, yanın a u unan validesi, bana ti ve sonra sordu. er Vadassy Alman- ,.. :r &aı ~ &• .. 

l~irdiğimi müjdeliyorru. çok nefis yemekler pişirdL Ve 0 ~akım • yayı iyi tanır mısınız? - ~e dedin, ~e dedin? k0f8rak kayıkla ıelen adamla ftalyanca 
Fakat Dankolof, eürefmiye niyetli g6- dan memleketi aratmadı. _ Hayır, Almanyada kat'iyen bulun· - Dürbün, durbiin.. harareW hararetli bir ,eyler konuştu. 

rOnmüyonlu. . Ben, oraya gelen İstanbul gazetele _ madım. - Bunun ehemmiyeti yok.. leD yalnız Mendillnf de durmadan sallıyordu. 
Raol PavU, onun rahatsız bulunduğu. rinde, yaralandığımı okudum. - Fakat gitmelisiniz. Almanlar çok fotograf makinelerile mqpl olacaksın. Nakleden: lbrabbn Boyi 

mu ve iki ay kadar !sth'ahat edeceğini, Bu rivayet, bu zehirlenme hadlscs!n • kibar insanlardır. Başka söyliyecek bir feyin var mı? - ArkaA vcır -
lfiylüyordu. Orada bulunan Türk tale • den çıkını§ olacak. Çünkü bu hadiseyi, Bütün bu müddet zarfmda oyunumu- - Hayır .. 
'beler be, buna inanmıyorlar: Anadolu ajansın~n Paris muhabiri Ke • za devam ediyorduk. Fakat ben tamamen - PekAli. ·Yarm sabah mutad veçhilı Seggar Jıollukçuluk 

- Yalan .•• diyorlardı ••• maleddin duymuştu... pşırmıı bulunuyordum. Ak!ım kat'iyen tefe telefon edersin. 
Zira, Dankolof, benım oraya gidişim • Asıma: oyunda değildi. Mütemadiyen bu adamın Bunun iizerine telefonu kapadı. y BS8Jı edl//gOr 

den dört gün evvel bir ıüreş yapmıı ve - Gördün mil, dedim, Mehmed Arif, bu aöı.leri söylemekte ne gibi bir maksad * Kapalıçarşı ve Yenicami civannda do-
tosun gibi lmif! .. Bunlan anladıktan son- Ermeni lokantacıya güvenıyordu. Fakat takib etmekte olduğunu düşünüyordum. Otele döndüm. Kalbim bana lnır§Un laşarak sey~r koltuk~uk ve elbise alım 
ra da, güreıten kaçan Bulgar pehUva • ben bu suikasdm intikamını da ondan Muhakkak ki sorduğu sualler boş şeyler gibi ağır geliyordu. Ben bir budala, bir satımı yapan bazı gezginci kimselerin 
ınnın benden korktuğuna hükmediyor - alacağım! değildi. Bu suallerden acaba maksadı ne aciz, korkak bir budala idim. Odama gi- halkın önüne çıkarak satılık eşya iste • 
lardı. Bu hadiseden bir kaç gün sonra karşı- olabiJirdi? receğim sırada anahtarın kapının üstün- mek gibi hallerle iz'aç ettiklerı ve bazan 

Maamafih bu vazfy~ karşısında, Meh- ma çıkmak mecburiyetinde kalan Dul • Kendisinde bir fotograf makinesi olup de durduğunu gördüm. Faka; kapı iyi da çalınmış eşya alıp satmağı kolaylaı • 
nıed rlfin güreşmiye cesaret edişi beni garın benzi, bayat domuz eti gibi sapsa- olmadığını öğrenmek için aklıma bir u- kapanmamıştL Topuza dokunur dokun- tırdık1arı anlaşılarak bu gibilerin men .. 
düşündürüyordu. Hatti, bir aralık Alını rıydı. Onu, bir buçuk dakıka içinde yere sul geldi. Sordum: maz açıldı. lçerl girdim ve karyolanın al- dilmeleri Eminönü kaymakamlıtından 
llıdvana: n--· t~ ıı uıd aaılJada) - ~ fotopaf makineniz var mıT tında bulunan bavulumu çıkardım. Bir alikadarlara teblijatta 1Nlunulm~ 
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''Son Postan .. nm 

Snbahm alaca karanlığıydL Bilyükada 
uyuyordu; beyaz bir köşkün kapısı açıl
dı, san saçlı bir genç kız kapıdan çıktL 
Deniz kenarına giden dik bir bayırdan 
koşarak indi. Kendini bekliyen motöre 
atladı; motör sahilden uzaklaştı. Genç 
kızla motördeki delikanlı birbirine bak· 
tılar, bir müddet böylece kaldılar. 

* Bülendle Gönül senelerdenberl birbir· 
lerini delice seviyorlardı. Mühim bir a
lacak ve ülas meselesind babalarının 
yekdiğerine karşı derin bir kinleri var
dı. Bunun için aileleri onların birle.illle
sine rıza göstermiyorlardı. 

* Bir nkpm evvel birbirlerile hiç bekle
medikleri bir znmanda kar§Ilaşınışlardı. 
Bülend Adanada idi. Fakat orada Gönül
süz yaşamaya dayanamıyarak tekrar İs
tan bula dönmüştü. Akşamın alaca karan-

1 
Yazan: 

Arif Günar 

lığında Gönüle rastlamıı ve ertesi sabah G6nülün pamıağından nişan yüzüğünü çıktımı, balıklardan 
deniz kenarında tekrar buluşmak üzere birinin ktıyru Duna bağladı. 
h~:n oradan_ a~rılnuştı. salı§ta bir hant balığı çıkarıyordu. Böy- sandalın yarunda Selçukun yat?nıı oldu-

Bulend motoru~ başını ~ayırsızadaya ce sekiz tane kadar avladı. Saatine baktı, ğunu gördü: Bülende bilyük bir hayret 
doğru nçmış, sessız ve 5.akin sulann fl• saat on ikiyi geçiyordu. Sandalı saln1de- ve korku içinde göste.rdL Bülend yavaş 
pırtıları içinde, sfir'atle ilerliyorlardı. ki kayalıklar üzerine çekti. Balıkları bir yavaş sandala doğru yürüdü; Gönül onu * ipe dizdi. Sandalın kenarına astı ve ken- takib etti. Selçuk mışıl mışıl uyuyordu. 

Gönül, baba ve annesinden gördüğü disi kayalıkların gölgesindo yatıp uyudu. Bülendı Gönülün parmağından nişan yü-
.şiddctli tazyikler neticesind altı ay ev- * züğünU çıkardı; balıklardan birinin kuy· 
vel Selçuk ile nişanlanmaya boyun eğ- ruğuna bağladı ve Göniılün gözlerinin 
mişti. Selçuk varlık ve meslek itibarile Gönülle Bülendin zevklerine payan ta içine baktı: 
Bülendden aşağı değildi; muktedir bir yoktu. Motörle denizde alabildiklerine - Sen benim karım ?lncaksın! 
ziraat mühendisi idi. Fakat onun için Gö- geziyorlar. adalann etrafını dönüyor, ge- Dedi. 
nül ile evlenmek sevgiden ziyade bir pa- ne dönüyorlardı. r-~~--~---------

B
. YARINKl Nt.JSHAMIZDA: 

... ra meselesiydi. O her şeyden evvel bir ır aralık motörü durdurdular. Soyu-
iş ad mı idi. Manisadakl çütliğinde işle· nup denize girdiler ve güneşlenmek Ü· Ana kız arasmda 
ı·ini büyütmek için sermayeye ihtiyacı zere yüksek kayaların üzerine çıktılar. Yazan: Peride Celal 
vardı. Bunu da Gönülün babası temin e· Gönül tam bu sırada biraz ötede duran ı.---------------' 
decekti. Selçuk Gönülün Bülendle ala----"""""=------...,.,= ==....,.-=-=-_,,-----------

kası olduğunu az çok işitmişti. Buna pek İstanbul Orman Baş Mühendis)ig"'ı"nden •· 
ehemmiyet vermiyordu. Gönül ile evle
nip 'Manisadaki çiftliğine çekildikten 
sonra zaman ve ayrılık bu sevgiyi orta
dan kaldıracaktı. Gönül ile beraber ol
duklan zaman onun kendine karşı aldığı 
soğuk hareketleri hiç anlamamazlıktan 
gE'lirdi. Onun yeg5.ne düşündüğü ve e
hemmiyet verdiği mesele bir ·an evvel 
Manisaya gidip Gönül ile ızdivaç etmek· 
ti. Bunun içın de arada ufak bir zaman 
kalmı~tı. 

Adada Gönül ile buluşmadıkları za
man balık avlardı. Bu sabah ta başka ya
pacak bir işi olmadığından iskeleye in1i; 
oltalarını nldı, Dile doğru açıld:.. Baka
lım şansunıza bugün ne çıkacak, dedi. 

Yaz sabnhınm kuvvetli güneşi etrafı 

kavurmaya başlamıştı. Aradan bir buçuk 
saat geçtiği halde daha hiçbir balık tuta
mamıştı. Döndü, dolaştı. Birçok defalar 
yer değiŞ.tirdi. Oltasına hiçbir takılmı

yordu. Küreklere yapıştı, biraz daha i· 
lerledi; Viran bağının önlerine doğru 

geldi. Son bir deneme olmak üzere olta
sını koyuverdi. İlk oltadtı bir hani balı~ı 
yakaladı. İkinciyi, üçüncüyü saldı; her 

Cinsi Mikdan 
Hacmi 

l\'13. D3. 

Muhammen Vahit 

Lira K. 

Çam 3641 208 5 15 
Göknar 7 079 3 85 

Fiatı 

1 - Bolu ilinde merkez ilçesinde hududları şartnamede yazılı Dimbilt dev
let ormanından numaralanmış 3641 M3. 208 D3. ha denk 7877 adet .kerestelik 
devrilt çam ve 7 M3. 079 D3 ba denk 3 adet devrik göknar ağacı 12 ay içind 
çıkarılmak üzere 30 gün müddetle ve kapalı zarf usulıle arttırmaya konul : 
muştur. 

2 - Arttırılma 5/4/938 tarihine müsadlf Salı günü saat 15 de Botu hükllmet 
b!nasında.ki Orman İdaresinde yapıhcaktır. 

3 - Beher gayrimenkul metre mikabm muhammen bedeli çamın 515 ve gök,. 
narın 385 kuruştur. 

4 - Muvakkat teminat 140B lira 46 kuruştur. 
5 - Şartname ve mukm·elcname projelerini görmek isteyenler Betlu, İstan

bul ve Ankara Orman Başmüdürlüğüne ve Orman Umum Müdürlüğüne rnüra • 
caat edebilirler. cl393• 

Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Iv~erKezinae11 : 
İnşası .~a.~iranda bit~celt olan - Çocuit Kurumu Sineması • 20 Nlsan 938 Çar

§amba gunu Kurum bınasındn açık arttırma suretiyle kiraya verilecektir. 'l'alib 

olanların ve tafsilat almak istıyenlerin Ankarada Çocuk Esirgeme Kurumu Ge-
nel merke~ muhasebesine müracaatları, cl53h 

~tart 23 

J İnhisarlar U. Müd .. rliiğünden: 
---------------------------------~ 157,150 kilo 

679,200 • 
679,200 • 
673,200 • 

3833,- , 
813 ded 
~7 » 

60000 :t 

Sudmuhrik 
Reçın11 

Neftyağı 

'.AmonyaJi 
Filit cen müessir cıns, 
Fillt tulumbası cBüyüb 
Pülvarizatör 
Sinek kbdı 

I - Yukarıda cins ve mikdar yazılı 8 kalem malzeme ~artnameleri muclbln· 
ce pazarJıkla satın alınacaktır. 

ll - Pazarlık 25/III/938 tarihine rasthyan Cuma günU saat 16 da Kabataşta 
Levazım ve Mübayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

lII - Şartnameler parao;ız olar k hergün sözü geçen Şubeden alınabilir. 
IV - İsteklilerin paz:ırlık için tayin edilen gün ve saatte % 7,5 güvenme pa• 

ralarlyle birlikte yukanda adı geçen Komisyona gelmeleri ilhı olunur. cl300t 

dıköy 

Kınalıada Sü.rp Lusıvoriç Ermeni Kilisesi Vakfına 2762 No. lu Valoflar kanu
nu ile nizamnamesi ve olbabdakt talimatname hükümlerine tevfikan tek müte • 
velli tayin edileceğinden isteklilerin 2/4/1938 akşamına kada:- Kadıköy Vakıf· 

lar Müdürlüğilne usulen müracaatları ilan olunur. (1454) 

oşu Boş na 

alınca bülUn ağrılarının, lıemen geçtiğini gördn. Neşesi yerine geldi 
Havıılara aldanmayınız. Mntem di hararet tabavvnllerl her rahat

ısızlığa yol açabilir. Hğer yanınızda daim 

• 

füılundurursnnız kendinizi lılltun hastıılıklara karşı sigorta etmiş olursunuz. 

ic ınd gü d 3 eşe ahnabillr 

--- Son fosta'mn e~ebf romanı: 18 yor ayol kimlere dcrd yanayım?. Murtaza efendinin önünde durdu; 
Acar Fatma hemen Mahmudiye altı· 

nını kaparak: -== 

h, Şu 
Yazan: 

Acar Patına mutfağın eşiğine çöme- - Murtaza efendi! Murtaza efendi! 
lcrek hüngürd('meğc başladı. Murtaza Sen bana baksana ... Ben kızımı v:erem 
efendi şaşırmişt•. Derhal merdivenlere etmek için ~ıına vermedim. Genç yaşı
saldırdı. Başı çatkı 1ı karısını minder nı topraklarda saydıra marn kuzum! Bak 
üstünde urnmr.!~ görünce; i~ine gelirse! · 

= -: H~yro1a yahu! Ne old~n? Şimdi _Ben kimseye bir şey yapmadım = scnı sagıam bıraktım .. - dıye yanına ki .. Neden ölecekmiş! Ne yaptık ona?
yaklaştı -

- Tiçi.. tici, tici -diye söyleniyordu- muz .. hem doktor. hem hoca! Elbelte Arkssından k .. g~·nda Münirl" . t _ - Daha ne yapacaksın? .. Ölür mü 6-
uccı • aşı ı·· K t d" . . k" ka 

Murtaza clend! Münire tekrarladı: Allah §ifasını verir .. valide hanını, şu yan Acar Fai.ın.. . . g· d" ur ya... ız pa ıye ıçı çe ıp mın-
d 

o ıçerı ır ı. d , . . d.. ., .. 11 hi "d bük" ü 
- Cici ya .. -sonra kaynanasına ö- cezveyi ateşe sür de yumurtayı ben e- Mürvet bir çvcuğun elbiseleri b" a;.uru uşt.:rUise v.a a ID er -

nerek- çocuğu Hallaç hocaya götür - llmle pişireyim.. doktorun söylediği gi- de Murtaza efendinin vüzüne b::a ~ mata haber veririm!. 

- Sana Mürvetim bir aslan doğura
cak - dedi - böyle bir altın ancak ona 
Iay..k.! r. Naciyenin ça."}>ık çocuğuna de
ğrn. 

Murto.za ~r.cıığu soyduktan sonra o
nu kucağına aldı ve kavun kafasını sal· 
lıyarak h 1murdanarı zavallı yavrusunu 
dJkto!1lll Uıvs:yE. ettiği alakok yumur
tayı yedirmek için aşağı götürdü. 

• 
dWn ağzına tilkürcf.ü. Bak maşallah bi çocuğa yedireyim.. tıamdan düs~r gibi: • ra Murtaza efendi büsbütün şaşala-
ccici» demesini öğrendi. -!? _ Vallahi içim çekti, billahi içim ~ıştı. Haline tuhaf bir durgunluk cel- KfiÇÜK MÜNİR KÜMES HlRSIZI 

Halbuki Murtaza efendi çocuğa ye- - Allah Allah ne oldu size kuzum?! çekti!. _ diye bir feryad kopardı _ di. 
ni elbiselerle nazar takımını giydirdik- Mürvet nerede? Murtaza ~fendi şaşkın şaşkın sordu: Mahalle kahvfl'sinde, şurada burada · Münirin dünyada sevdiği bir şey 
ten sonra belki altı yüz defa ccici• di- - Mürveti sormağı şimdi mi düşün- _Neyi için çekt?? hamile hatuna karşı müşfik davranma- vardı: Yumurta! .. Beledi~e doktorunun 
ye tekrarlamıştı. dün? _şu elbiseler.. Düğmeleri ne de par- nın bir erkeğe fa-:-z ve borc olduğunu tavsiyesinden sonra Murtaza efendi 

İşte zavallı M:jnir de bir papağan ze- - Ne oldu? , lak!. öğrenmlşti. muntazaman çocuğuna yumurta yedir .. 
kasile'. Ayni kelimeyi cticit diye söy- - Daha ne olsun .. kız aygın baygın Acar Fatma kızına: - Pekala - dedi - madem ki içi çek- meğe başlamıştı. Nede.nse bu kim .. 
lemi~ti! yatıyor. _ Kız, avucunu yala, başına bir ka· miş. .. seye emniyet edemiyordm Acar Fat~ 

Acar Fatma annud şeklindeki Mah· - Geçer merak etme valide hanım.. za gelmesin!. A:lamcağız sözünü tamamlıyamadı. ma da bir yolunu bulup çocuğa yumur-
mudiye altınınn bakıyor ve ses çıkar- sıcaklar faı.la.. - Canırr. çocuk elbisesi bu... O:m böy:e yunıuşanuş görünce ana kız ta yedirmemek içm elinden geleni ardı-
mıyoı du. Acar Fatma başını salladı: - İyi ya i~e.. bütün ~lrre. lfalerini cie aldılar. Mürvet na koymuyordu. Muttaza hazan getir· 

Murtaza efendi devam etti: - Kartala yavrusu kuzgundur, sen - Çabuk soyun Müniri!.. mmJerde ~açını bnşmı yolarken Acar diği taze yınnurtalan ertesi günü ye" 
-Hocaya gidP:-ken yolda, bizim be- gel de bir de bana sor .. merak etmez - Ne yapc:cı:.ksın?. Jı~atma da rert:'den bulduğuna kendi de rinde bulamayınca kızgın kızgın söyle-

lediye doktoru Kemal beye rastladım. olur muyum?. Bak yumruk kadar ço- - Saklıyarağmı. Elbiseleri saklıya- şaştığı gözyaşl:ırile hüngür hüngür ağ- nirken ka~n~ı: . . 
Çocuğa baktı. Tflze yumurta taWiye cuğu merak ediyorsun! cağrm.. lamağa başladı. - Al Mürvetımın ıçi çekti - diyor-
etti. İ§le on beş trıne günlük yumurta.. - Valide hanım öksüz çocuk.. hem Murtaza efendi hiddetlendi: İçinde gadb bir üzüntü duyan Mur- du -
yarın bt>ş o.Jtı cins tavuk alacağım, yu- çok zayıfmış. Doktor sıla sıkı tembih - Artık yeter! - dedi - sen <!elisin! taza efendi kendi elile Münirin yeni el- O zaman Murtaza efendi sesini kesi· 
murt:ılarını çocuğa yediriniz .. hocanın etti. ' Çocuğun elbl~elerini ne yapacaksın?. bisclerini ç•karar.ık Miirvete uzattı: yor, kös kös odasına dönüyordu. 
verdıg· muskalan da suda ıslatıp içi- - Seninki öksüzse benimkl de saçı Yok içi çekmiş .. yok elinin körü! - Madem ki için çekti, all - dedi • -Arkası va.r -
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~ıfşa eden .idam Olunur!,, 
~ ••91 •••ı .. n ~-ac.c1•· 

ALLCOCK {tkı•ının tel'ttbiad• 
C.ı-own, ftinJMMeae, llyrrhe ftlllbe 
gibi ıu,11net.li miiddeJer •aıd,ıı; 

Bakikt ALLCOCK 1akıtanndak 
kınam daire •• .tar.ı ~ ..... 
flrlinis. Bntjin iNiP"'~ 19,1 b,.... 

., : ; ' lst.mbol Belecl1esi llinlan ı 
1 1 

ıdı laiitil bbla ~ btula munlRJQ buhran ve.rpbıln lltanbaı w 1Dfl. 
hatatinda T•n••• Bklneltepin, BirJDcltln1Dl ve Mm ayları ICllalm oJlli.t 
üzere dört tUSltte ve arsa ve ~azı ver,Uerinin M ~ w ınlJMutmda 
Temmuz ve Bkinc11dalmı aylafm.da olmak bn Dd tabltte ve ttnıdW verlf8l 
\fe teJıYitat ft8minln de bina ,,. buhiaa veJ'iW"hı ldrlD.tit ,.. 1lçDnel tüıtt .. 
man.tan' olan ':Nlimm~ n Bldn ... :Q'Jarı m olarak l1d tülıttte 'Oamd 
M;eeliaee karara ballmr.Jfbr. tılıi olUDJR. (ll08) "·> 

...... .... ı.-ı KHlrlqil Bu• Şu~...- tanOndm ...... ~ 
~ 'U ----~da~lllMM 

t DemirJıllan ve limanları işletmesi Umum idaresi -ltnlart 
Jlvbammerı bedeDerl ile 'Pkdar ve evllfı ..... ,_ıı iki prap ınaJzeme 

laer pıııp IJT1 ayrı ihale ·~ prWe ı.tsalarmtla P.za4 san 98 aatlerda 
Ba7darpapda pr binası içlpdeki atmalma ....,_. tarafiDda bpah artla 
.mı aJme.akm. 

Bu ip lfrmek isti;yealerirı 'bnnnmı ta yiıı. eUilf veaalb 'le resmi pzetenbr 
L '1.1937 tarih ve 38t5 No. '1u nftlhamnda hıtlpr eden talimatname dairesfnde 
«lmmq ehliyet fttlib• Qe hinlarında y~ muvakkat temtnatıarmı mulitevJ 
tellif mektubı.nm eblltme 1Uthıden. bir saat evveline kadar ~ ver. 
aeleri llznıMbr, . 

, Bu lfe alcl ~ler ~ abnaıma bmiBycmu tarafmdan parm. 
G1ank cJalııdmabacbr. 
1-41 kalem muhtelif cins ve miktarda tersim malzemesi muhammen be4ell 

1111 Ura ımıvakbt temhıatı • Ura 31 ~ olup H.f.J.m Peqembe &ibdl 
IUt lf de bpeh zuflL 

1 - 12 kalem muhtelif cins ve .tDiktar4 a kırtasiye malzemesi mııhammen be • 
clell 81 lira il kul'Qf ~t temfııab 737 lira 35 Jaıruf olup 14.t.19.18 Peı· 
1BDbe lb.tı -.t 11,30 bpah mfla ekllltmelen yapıla~. (1581) .... 
Kuhamırwa bedeli eae,ıı lira olan muhtelif eb'atta H8.M8 metre mikibi 

.... lröpı6 traYeni Jra}U ad 1lllllile 2/4/938 Cumarte.ll günü mt 10,30 da 
&rkedde 1 MU ftietme binanda Müba;raa Komisyonu tarafından ntın alma4 
aktır. 

Bu ite 8h'met isteyenlerin Nafia ve diler vesib1arile ~ber ve 80,11 lirahli 
lll1lftkJrat teminat mebım ile komisyona mflraeaatları Jtznrniır. eaıtnameieı 
param oluü komiSy'oadan verllmettecUr. cH38• 

---lluhanrmen bedeli 20.008 lira olan 100 ton JOori.tutya 1/1/1038 Pazartesi a6 
Dil 11at 10 de bpah art uaUl ile Aakarada İdare bina8'nla atın alınacaktlr. 

Bu l§e lirmek t.tl,.mıierin UIGO Unhk anaJdrat temtn&t ile ballllun t&'f!D 
ettlll vesiblan ,,. nafıa mfiteahhitlit vailrlm ve tetılflerinl a)'Di liln a.at H de 
kadar Komfqon Bettlflitle vermeleri llzmıdzr .. 
Şartnamelet parama olarak Ankar&da.Malzeme tlairesinden, Haydarpapda Te-

.Uilm ve Sevk Şeflipden dalıtılmaktadır. (1515) 

Ne. 

1000.1015 
lOJA.1030 
Hll..10M 
ıete.tOeD 
1*-1075 
JO'l~l
Jlltl·UOJ 
UOS.1121 
1121-1135 
1138-tlt50 
1111-11«15 
1188-1180 
1111..J195 
Ull-121" 
wı..ua 

tm-JMO 
Dtl-1251 
1258-1270 
mı • ._. 
Ulll.ıa 
1301-1111 

·~ 121..MO 
Ml--
181-580 
181-800 
eoı.m 

Tarihi G6n. 

lJN:iaıı/8 -cama 
' • • Pazartesl 
1 • • Salı 

• • • Ç!qambı 

'1 • • Peqemtit 
• • • Cuma 

11 • • Pazartell 
u • • Sah 
u • • C'arPttıba 
14 • • Peqembe 
11 • • Cuma 
18 " • l>azaJ!tftl 
11 a -. S.lı 

IO • • ~ 
aı • :t ~qembe 
it • > Cuma 
• • , Pazar.test 
• • • Sah 
rı • > Çarşamba 
• .,, • Pfqembe ... ~ 
IJKayıs/İ31 Pazarteii 
a • ... Salı 

' it • Çaıpmba ... ~-
• • • Cuma 

' • • Ounartesl 

tetlal11 
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• 

Ankara kır koşusundan 
alınacak dersler Yazan : Ziya Şakir 

Adil Şah boğuk bir sesle: " Ya biz .• Ya Timur.. Bir taraf, dünyadan silinmelidir. 
Başka türlü yaşamak mümkün değildir. Taliimizi so -ı defa tecrübe etmeliyiz. 

Timurlenkle son bir mücadeleye girişmeliyiz!,, diye homurdandı 
Anadolu gençlerinin gösterdikleri muvaffakiyet, 
atletizm hareketi erir. i Anadolu ya yaymanın artık 

vakti gelmiş olduğuna delildir 
Hatay Bahadır, kamçı gibi ku!lana:-ı .Hatuy Bah&dır, eı kadar dalmıştı ki; J ihtiyatlı davranırsak, 0 kadar kiii ıle AtleUzm Federasyonu tarafından tertlb 

jı ınce bir değnekle uzaktaki dagın bır adeta uykucan uyanır gibi bafifce tit- nasıl olsa başa ,..ıkabiliriz. edilen lkincl kır koşusu Türkiye blrlncııı.tı. 
dL "' Ankarada alt.ı bin metrellk bir mesafe üze • noktasını göstere:-ek, cevab ver · riyerek cevab verdi: e rinde yapıldı. , 

- Şu karşıdaki dağların tepesini iÖ- - Evet.. yakla~tık... Lakin, aramız- Geceyi, küçük bir derenin kenarında Vaktlle yalnız istanbulda Jt.pılan tır lfo-
rüyor mustın?. rla daha epeyce mesafe var. Halbuki, geçirdiler. 1ularının yav&.4 yav8f memıetetln dört t~-

- Kayalık tepeyi mi? güneş batıyor. Yollar da, pek çetinleşti. Lakin 0 gece, ikisi de Iayıkile uyu- sıne ya)'llmağa başlallllf old~nu kaydet -
E B · · b mek, ötedenberi görmek ı.ste<lıtımla Atletizm 

- \'et. u ır.ışı it!rip, o yokuşa tırmanmak ı- m"aır.ış~ardt. Karmakarışık düşünceler- hRrekeUerlnln başında gelen bir muvatrald-
- Orada, binaya benzer bir şey var. çin, en aşağı dört be~ saat lazım. le sabahlamışlardı. Ve; ortalık ağarır yettir. 
- E\'et.. binayA benziyor. Fakat, sa- Hatay Bahadır, derin derin içini çek- a~armaz, derhal boz atlara atlıyarak, o Uzun seneler atletizm taallyetlnln mer _ 

kın bir kaya olmcsın. ti. Ar:ık hiçbir şeye ve hiçbir kimseye kale harabesinin bulunduğu tepeyi tır- kezi olan İstanbul, kendine lnhlsar ettlrdltl 
- Hayır. Kayaların arasına sıkışmış emn!yeti kalmadığını gösteren bir ifa- mnnmağa başlamışlardı. bu hareketi, yavllf yavaş ellnden kaybet -

ü mektedlr. 
bir bina ... Bak .. bak .. dikkat et... ze- de ile: Her taraf, bodur ağaçlar, insan bo- Muğla, Ordu, Kastamonu n Bolu gibi at-
rinde duman.ı. benziyen bir şeyler de - Oraya varmak bir şey değil, Adil yunu aşan iundnlıklarJa muhattı. Bvz ıetizm lafı edllmlyen yerlerde ıcır koşulan _ 
çıkıyor. $rıh .. fakat, 6Caba crası, nedir? .. Kim- atlar bunların araJarmda kendilerine nın devamlı bir şekllde yapılması, hele ora-

- Evet .. evet.. duman... lerle karşı karşıya geleceğiz?.. Karşı- güçlükle yol buluyorlardı. larda muva!faklyet gösterenlerin Türkiye 
İkisinin de yiiıünde, birer sevin9 i- !a.~~ığunız i:lsanlardan, nasıl bir mua- Önde g:den Hatay Bahad bo &tın blrlnclllk mu.sabakalanna Jttırak etmlJ ol -

Jameti belirdi. · meJe göreceğiz?. yulnrını çekerek, buyuk bır sevınç ı.c: sporu:t Atisi için blze ümld Yerecek bir hl • 
. .. .. . ır, . z .

1 
1 mııları, goğsümüzü kabartacak ve bu güzel 

Adil Şah, neş'eli bir sesle bağırdı: - Ben, düşmanlıkla karşılaşacağı- - İşte.. insan oğlunun elile aç•lınış dJse olarak karşılanmalıdır. 
- Şükür Tar:rva .. bu dağlarda ser- mtzı zannetmiyorum, Hatay Bahadır. bir yol. Kır koşusu vesllesile ls!ınlerinl yazarak 

seri gibi do!aşmaktan kurtulduk. - :Nıçin?.. Dıye bağırdı. zevk duyduğumuz bu .şehirlerde, atletizm fe-
H ta B h d l dd .. dl k b 1 Ç" • ·· b 'I" "Ik · ·· ·· dernsyonu himmet eder de Jı:üçülı: küçük td-a y a a ır, ere u e mu a e e - unKu urası, ımurun u esme ... Buyuk kayalar ve a~açlnr arasınnan man .sahaları vücude getirecek olursa, Ees _ 

etti: o kad~r uzak ki... Burada onun ne dos- aone dolaşa tepeye dogru çıkıyordu. cız sadasız blr şeklide yapılacak lptıdal mü-
- Acaba?.. tu, ve ne de düşmanı olacağını zannet- Adil Şah; boz atın üstünden eğilerek s:ıb:ıkalıır, bize yarının şampiyonlarını çıka-
- Hiç şüphe etme. mem. Belki de, ısmlııi bilen bile yok- büyük b~r dikkatle yoiu tedkike ba"ln- rıvermlş olacaktır. 
- Fakat oras! bir köye, bir kasabaya tur. clı: Ve: " 200 ve 400 metrellk Türkiye rekorlarını o-

b · E t muzlnnnda taşıyan, BalıkesJ.r mıntakasının 
enzemıyor.. - 'e , amma. .•• - Effer nldanmıyorsam, burası, ade- çocuklarıdır. Türkiye kır koşusu §a.mpiymıu Galib 
- Ne olursa olsun .. hiç olmazsa o- -- Sonra gittiğimiz yer, bir şehir de- ta bir kervan yolu. istanbulda en 1yl şeklide çalışan atletleri maçı da Kadıköy stadında yapılmadıtı tat-

rada bir insan buluruz. Nerelere düş- ğil. kasaba değil.. i~~e görülüyor, içice Diye mırıidandı. Türkiye kır koşusunda mağlCıp eden İzmitli dlrde sahaya çıkmayacaktır. Milli kilme ta • 
tüğümüzü anlarız. Haydi noyan, süre- duvarlardan mürekkeb, adeta bir kale Hatay Bahadır, merakla sordu: rırulb ile Esklşehlrll Behzadın nasıl bir şe - llmatnameslne göre ıtı maçı bUAsebeb yap-
lim. Ortalık karnrmadan oraya yetişe- harabcsı. Burada kaç kişi olacak? Ol- _ Neden anladın?.. raıt içinde bu işlere hazırlanablldlklerlnl bil. mıyan takım, kümeaen çıkanlac:ağına göre. 
li 1 d · · k · Eh meınekle beraber, tahmin etmekte rnüşkil - Fenerbahçenln bu kadar nazile bir lşdt! oaha m. sun o sun a .. on, yırmı. otuz işı... , - Arkası var - :At çekmiyoruz. t 

1 
ll 

1 
d 

1 ... az a er gl eceğ tahmln edllmemeJt+edlr. 
- Bana kalırsa, acele etmiyelim. 1 - ........-.. -.. Sekiz yüz gram ağırlığındald ciridi euı 
- Niçin?.. IRA~ fi::» y Q 1 ı· b 1 B k t-cş metreden fnzla blr mesafeye saplayan 
- Ne olur, ne olmaz? .. Oraya yakla- ~ slan U OrSaSl apanış Rasim. Tek!rdağında elJne geçlrdJğl tek bir 

şalım. Gider gitmqz yerin ne olduğunu f ia tları 22 _ 3. 19 38 1 cı~·tdle bu muvaffaklyetı elde etmiştir. 
gözden geçirelim. Ona göre nareket e- Bugünkü program Burada sayıp dökmekle bltlrmeğe lmkAn 
delim. Hem, rırnm1zda o kadar mesafe ç E K L E R 'o!mıyan bu kabil hakikatleri çolı: evvelden 

%3 - Alart - 1938 - Çarşamba " · - ""zl ı ı ı A d l i ı ır ı vnrkcn, bÔz ai.l:ırı ne kadar zorlasak, .. orup, go er m z na 0 u ç ne çev m ş • 
İ S T A N B U L Açtlıj Kapnnı' :.Ik ama; dcrdlmlz1 kimseye anlatamamıştık. 

orta'ık karaTmadan oraya yetişmemiz ı Zararın neresinden dönülse kArdır: de -
mümkün değil. Öğle nevlyatı: ~~~~~~ 62~:79314 ~~lı300 olklerl glbl, bu hakikati bugün btıe anl::ı.m1ş 

- Dogvru .. o h~lde, mümkün olduğu 12
·30: Plfıkla Türk muslklsl ıı:so: Hava- 26,1Z5 olmak, bu sahada atılacak her adımda bize 

dl5. 13.05: Plakla Türk muslkisl. 13.30: v .. uh- Parla 26,275 
kadar, oraya ynklaşmıya gayret ede • te'lf plak neşriyatL Ml!Ano ıö.t.234 15 oııo ihtiyacımız olan netıcelerf vermek Jçln çok 
ı . BrUl:..sal 4,6) ;5 4.6958 ızcç snyılmıımalıdır. ım. Akşam neşrlyat1: ı · e 17: İnkıliı.b tarihi dersı: Önlverslteden nak- Atına 87.oo·o 87,0225 S:ıyı hesablle Istanbul takımının muvaf • 

len: Yusuf Hikmet Bayur. lB.30: Fatih Halk- Cenene .!.447l 5,4460 f:ıkJyeUle biten Tilrk!ye kır koşusu ıampl -
Yol yoktu. O l.'Ctin kayaların, sık ça- e r """ 12 63 6"42 1 r. i t b l Id r. k d Att t.ız - evt gösterlt ko'u t.'lrafından bir temsU. 19. o ya ...,, . " yon uı::u s an u a o uı:.u a ar, e m 

lılıklarm aralarından geçid bularak ıs:· Konferans: I:'r. İbrahim Zatı: Bulqık Amst.erdam J,4297 t,44191 Federasyonunn da harekete geçmesin! n 
ilerlemek, kolay o'muyordu. clld hastalıkları vr- &açların dökillmesl 19. Pııaı 22,6.>96 22,63 gözler:nı açmasını ihtar etmektedir. 

fkmdi zamnnına kadar, fasıla verme- 55: Borsa bnherlcri. 20: Necmeddfb Rıza ve Vl1anı -, -, Ufak bir himmetle blze umulmadık dere-
Maılr~cl 12 4'250 12 42 1 ad l l U den yollarına devam ettikleri halde, 0 arkadaşları tarafından Türk muslk1sl ve BerUn celer verecek o an An o u ıenç eri sıras e, 

k halt farkılan. 20.30: Hava raporu. 20.33: ö- ı,9710 ı.9705 koşulabilecek şöyle bir piste. derecesini öl -
ayrılıkların tcpt>sındek! binaya yakla- mer Rıza tarafından arabca söyle'f. 20.45: V&l'fOY& 4.:.ı:o 4.1Y20 çebllecek kronometreye, nlhayeı birkaç d13t, 

şamaınışlarclı. Ancak ı:u var ki, aradaki Nezihe n ark~da§ları tarafından Türk Budapefte s.9826 ' S 9810 clrld ve gülle Ue atlama sehpalanna tavu'-
mesnfe bir hayli azaldığı için artık ora- muslıwt ve hallı: şarkılan, (saat lyan). 21. Bükret 106.2026 J06 ıı 1 tuğu gün rekor llst~lerlmlzl tazelemek fede-
dn kale harabesine benziyen bir şey ol- 15: Fasıl saz heyttl: İbrahim ve arlcada,lan BeJrrad '4,40ö5 54•8950 msyonun durup dlnlenmeden yapacatı blr 
duğunu farke!miy~ başlamışlardı. tarafından. 21.so: Orkestra. 22.45: Ajans ha- ~~!:::- 2

•
7366 ~·~~~! iş olacaktır. Bu da büyük bir fedakO.rhk ye 

berlerl 23· PIA.kıa sololar, opera n operet 2l,d'W~ bir zahmet olmasa gerektir!. 
Günlerdenberi, yurdlarından kovul- parçları. 2320: Son haberler ._ erte31 sünün Stotholm s.o9'l() 3-v910 Ömer Besim 

muş birer seı'f:<>ri eibı, bu dağlarda ya- proıramı. 
paya1nız doiaşmn~tan bıkmış usanmış

lard·. Sonra nereye gittiklerini, nerede 
bulunduklarını da b~lmiyorlardı. Hal
buki asıl maksadları. bir an evvel Ka
nıeı- Han ile Snrıboğaya kavuşmaktı. 

Ad.1 Şah: 
- Madem ki iş. hu dereceye geldi. 

Ya, bız .. ya, 'f ımur .. hir taraf, dünya

• ANKARA 
IJ - l\lıırt - 1931 - ÇupmN 

Öfle nqı·iyatı: 
12.30: Muht~llt pllk neşrlyatı. 12.50: Pllt: 

Türk musl!ds1 Ye halk şarkılan. lS.15: Dahi. 
il ve hArlcJ haberler. 17.30: İntılAb dersleri: 
(Halkevlnderı naltlen). 

dan si'inmc1idir. Btt:-.b türlü yaşamak, Ak~m ueıri1atı! 
mümkün değildir. Onun için talihimizi 18.30: PI(ı.kla dans mu.stktsl. 19.15: Tllrk 

musikisi Ye halk ıarkıları <Leman n artaı:on dda olarak t('crübe etmeli, onun!a 
daşları). 20: Saat lyarı n arabca neşriyat. 

son bir mlicadeleye gitmeliyiz. 20.15: Türk mu.cı•k!sl ve halk ıarlcıları CMe-
Diyordu. Ka~bı, Adil Şahtan daha Iek Tokgöz ve arndaşları>. 21: Havacılık: 

ESHAM 

Anadolu em. • eo 
pqin 
A. Om. 1' eo ndell 
BomonU - Nektar 
AıJan çlmento 
Merlteı bankall 
it Bantaaı 
Telefon 
ittihat H Deltl. 
Şarıc De&lrmeııl 

'lerkoa 

23 80 

100 
lD «> 
7 llO 

12 7ıi 
ı 10 
7 

Kapaıaıı 

100 
10 40 

İSTİKRAZLAR 

Fenerbahçe bu hatta da 
oynıyamıyacak mı ? 

Mlllt küme rnaçlan dolayıslle Ankara tam
piyonu Harbiye bu hafta İstanbula gel(:('et. 
ilk oyunu Cumartesi günll Oalatasarayla, 
l&!ncl oyunu da pazar güntl l'enerbahçe lle 
,·apacaktır. 

Fenerbahçe, ltendl oyunlannı Kadıltby ata 
dından başka yerde oynamıyacatını bildir -
mlş ve bu mııksadla izmlrln Üçok talwulle 
oıan maçını da Taksim stadında yapma -
ınıştı. 

Fenerbahçe klübü bu karannda ısrar et -
mekte olduğundan ağlebl ihtimal bu haCtalı:l 

Futtol federasyonu lzmir maçları 
için bazı tedbirler alıyor 

Futbol Federasyonu, İstanbul Ye Ankara 
tııkımlarmın İzmlrde yapacatı maçlar 1çln 
bazı kararlar vermiştir. Federasyon Rels1. 
İzmlrde y::ı.pıll\cak bütün maçlarda bizzat 
bulunacak ve oradaki" oyunlar muntazaman 
Ankarııda bulunan hakemler tarafından lda 
re edilecektir. 

Bu batta Güneş takumnın İzmlrde y:ıpa
cağı iki maçı da yakinen taklb etmek malt
sadUe Federasyon Reisi pertembe ıtınn is -
mlre gidecektir. 

KIUpler voleybol turnuvasmdan 
neden çekj liyorlar ? 

İstanbul mmtakasının Genç Hırlsttyanlar 
Cemiyetinde tertlb ettiği voleybol maçJannı 
protesto eden klüpler bu turnuvadan oedl -
ınlşlerdlr. 

Bir çok klllplerln teşebbüalle Qalatuııra1 
tlübUnde yeni bir turnuva tertlb edllece~ _ 

tir. Bu mllsabakalar Cumartesi &llnlert ya -
p1lmak üzere bu haftadan ltlbaren bql&ya -
calctır. 

Bu pazar yapılan milli 
müsabakalar 

Ba hafta Avrupanın mtıhtellt ,erlertndı 
yapılan büyük futbol maçlarını hilllsaten 
kaydediyoruz: 

Nürnberg'de yapılan Alınanta • lılac.nla
t:ın milli futbol maçı 1 -ı beraberlltle netl.. 
~<'leıunlştlr. 

Aynı gün Vuppertal'da Alman B. mıın ta
kımı Lüksemburg milli t.akımlle tarıllll.f -
:nış ve 2 - 1 gallb gelmiştir. Beltast'da k.'lrtı
ıa,:ın :::rınnda - Gal mUli maçını Irlanda!ılar 
1 - O kazanmışlardır. 

Cazla yaralı olan H~tay Bahadır ise; ş. Hazım Ergökmen 21.15: Stüdyo salon or
barbclc uğrndıf!ı mağ!Cıhiyetten ve üste :~:~:~. 22: Ajans haberleri. 22.15: Yarınki 
de ııı~unlısını e~ir vermekten mütevel
Ud azab ve intikam ateşlerilc yanıp tu
tusm rırdu. Or.un için o da bir an ev-

Yeni neşriyat 1 
TOrt bOrcıı 1 pefln 

ı • ı ndtlı 
• • n 'f&del. 

Kapnıı 

1.9 20 

PASTiL ANTiSEPTiK 
~-.-------

\'el Kasrrar ve Hnrzeme dönerek-Tlınu- Dinlerin Tarihi - Ömer Rıza Doğrul'un 
ra yeniden hücum etmek istiyordu. dirayetle kaleme aldığı bu eser intişar eı -

h mlştlr. Muharririn hüviyetini bllenler, eserin 
Tin.uın, ücum ..• Fc:kat bu, nasıl o- kıymeti hakkında uzun boylu tafsllAt al -

lacakt ı? .. maktan miıstağnldlrler. Dinlerin tarihi, her 
A• tık ordusu pe:-isan bir hale gelmiş 1 kütübhaneye llzım ofan kıymetli bir eserdir.! 

olan Kamer Han'n, çok büyük ümidler lodern Türkt1e - Yeni çıkmakta olan, 
\'ererek nv.rılrr,;ştı. Adii Şahın yanına bu haftalık mecmuanın dördüncü aayısı da ı 

1. l • O H , d h 1 h intişar etti. 
ge ~r ge ~ez, .. 'us an ı er a ar~- KALDI - Bu ısım altında yeni bir edebl 
kete gctırecegını SJnmıştı. Halbukı, mecmua neşredllmlştlr. 1Jlrçolc kıymetıı e
şimdi Tirnurun torafına dönen ve bö.)'- tüdlerl taşıyan bu öğretici mecmuayı bütün 
lece Cf' ıki vuzllilük eden Orus Han'ın edebiyat meraklılarına ve edebiyat talebe
e!ind n yak~Jarını ?,Uç kurtarmışlardı. lerlne tavsiye ederiz. 

t t "k" ı. ·· J d"" .. ek f VARLIK - 113 Uncll sayım çıkmı,tır. c:.e ı ı noyan, "oy ece uşuner -
lcr ıy0rlar, b!r rm evve! şu meçhul bi
naya vas•l olnrak, v.ız!yetlerini öğrenip, 
ona f. ·re kendiit-!'inc bir program ha
zır;amnk '!Stiyo•·'a?:"cı. 

Be ilk Fenmen'ln : 
------------------------YENi ELEKTRiKCiliK 

TAHVİLAT 

Anadolu 1 pe. 
ı l ndtU 
• u pe. 
ı ll YL 

Anadol1& mil. Jlttlıı 

PARALAR 

Alış 

1 1 Tllrt aıtını 
ı Banknot OL B. 

--·--·--------' 
1940 olimpiyadlarma hazırhk ! 

Tokyo 21 CA.A.) - Japonyanın en bfiyük 1 
vapur tezg!hlarından N!Pon Yusen r{l\yşa 1 

kumpımyası, oUmplyadlara iştirak ede::ck o-
ı:ın sporculan taşımak üzere her blrl 16.600 Süklıtli, il~ cirra c•lc&rak Adil Şah ih

lal etlı. Aralarında ı.r::c·ak on kilomet
re k<ldnr bir ım:cafe kalan binayı gös

clld t çıktı. Ehliyetname imtihan· 
!arına hazırlRr. 40 K. Akba 

Kitshevi Ankara 

tonllatoluk üç vapur inşasına karar vermıı -

1 
tir. Sporcuların kamaraıan buz.la soğutııla _ 
caıctır. İlk vapur Ma)'lSta tezglha konula -,_•••••••••••••il' lcaid.ır. 

tereı ek: 
- Freyce yakla~t·k .. dedi. 

Soluk elgınhaı, Nezle ve teneffUs yol· 
larUe geçen haatahklardan korur, grip 

boOaz rahatsızhklar1nda •e• kısık· 
hGında pek faydahd1r. 

INGILİZ KANZUK ECZANESi 
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İngiltere ve Fransanın kat'i 
siyasetleri yarm belli olacak 

Kat'iyyen 

lhtlyarlamıyan 
Pariste neler gördüm? 

(Ba.§tarafı 1 inci sayfada) J duğ~u ~~ ~u y~rdımı yapmakta kusur 
. A lh t bdı·d etm1;:,recegını teyıd edecektir. mJş ve bil.hassa vrupa su unu . e Fransada 

eden günü!>- mese~eleri ~a~dakı hattı Paris 22 (A.A.) - Nazırlar bu sabah E-
hareketlerini tesbıt etm\şlerdir. r d L""b · t' d ton.. 

Bu müzakereler neticesinde verilen ka· lıze sar1aydın a 0 runun rıyase m e ,.-
. İ ·u b kili anmış ar ır. 

rarlar mucıbince ngı ere aşve Başvekil ve Maliye nazırı· Leon Blum, 
Chamber1ain, Avam kamarasının perşem- . . mh . iki" kan ,.,, · 

.. • . . reısıcu urun ımzasına un -yı • be günkü toplantısında hukumetın sıya-
setini izah edecektir. 

Ayni günde Fransız meclisinde de ha
rici siyaset müzakereleri açılacaktır. 

Blum ve Boncour yapılacak olan bütün 
istizahlara cevab vereceklerdir. 

hası arzetmiştir. 

Bu layihalardan biri Fransız banka -
sının devlete yaptığı avans seviyesınin 
beş milyar daha arttırılarak maliyenin 
vaziyetinin ıslah edilmesini istihdaf et
mektedir. 

Kadının sırn 

(BD.§ tarafı 7 nci ıayfada) 
vurdum. Fakat ringin dışında 1aptıfım 
bu ilk tu§ sayılmadı.. O ayağa kalkar 
kalkmaz bana müdhiş iki tekme savurdu. 
Ortalık: 

- Yuha! .. diye yıkılıyordu! .. Ben al -
dırmadım. Ve bana üçüncü defa savur -
duğu bacağını kapınca havaya kaldır -
d.ıın: Gene altıma düştü ... Maalesef, be -
§inci dakikada bu suretle yaptığım ikinci 
tuş da ufacık ringin dışında olmuştu ... 
Ondan sonra, o kaçınıya niyetlendi. Fa • 
kat ben hırstan deli gibi olmuştum. 

Londradan bildirildiğine göre bugün
kü toplantıda yapılan görüşmelere ya -
rın kabinenin haftalık toplantısı esna • 
sında da devam olumıcaktır. 

Boynunu yakaladım, bağırtıncıya ka • 
dar sıktım, ondan sonra, belinden luv -
rayıp kaldırdım, ve keçe silker gibi min
dere çaldım! 

Diğeri ise milli müdafaa iandığına Onu oradan, sedye ile kaldırdılar !. Bu 
bir mikdar para yatmlmasına aiddir. güreşten sonra da, kimse karşılaşmayı 

. Değişiklik beklenmiyor 

Birbirini takib eden bu görüşmelerin 
kabine komitesi toplantısından sonra an
laşılan hükumet görüşlerini mahsus de
recede değiştireceği ka'iyyen tahmin O• 

Iunmamaktadır. 

Yeni taahhüd yok 

Acil zaruretleri karşılamak üzere ha • kabul etmedi. 
zırlanmış olan bu layihaların ahkamı is- 45 yaşında olduğu halde yüzünde Dankolof, bütün idmanlarıma geliyor 
tikbal için hiç bir taahhüdü tazammun hiç bir çizgi, hiç bir buruşuk yoktur. ve beni olmıca dikkatile seyrediyordu. 
etmemektedir. Bu hükümler, hükumetin Cildi açık, yumuşak ve bir genç Fakat her sefer, suratını ekşiterek gidi • 
şimdiden hazırlanmağa başladıgı daha kızınki gibi kusursuzdur. Adeta bir §inden, beni gözüne kestiremediği anla -
şümullü tedbirlerin teklif edilmesine bir harika! Fakat, bunun da fenni bir l - plıyordu. Hatta bir defasında, i§i pkaya 
mani teşkil etmemektedir. zahı vardır: O da; Viyana Üniversite- vurarak, kolundan tutup mindere çek • 

Pol Boncour bundan sonra beynel • si profesörü doktor Stejskal'in şayanı tim: 
milel vaziyet hakkında izahat vermiştir. hayret keşfi olan cBiocel> nam cevhe- - Haydi, dedim, soyun da, bir de se • 

Milletin teşkilatlandırılması rin sihrarniz tesiridir. cBiocel:., yu - ninle tutuşalım! 
MalCım olduğu üzere, hükumetin gö • O da şakaya vurdu, ve bana: 

k h Faris 22 (A.A.) - Parlamento bu sa • muşak "Ve buruşuksuz bir cild için ga-rüşleri, dün akşam Avam amaras1 ma • b h h b k d .11 kil. - Bizden geçti... dedi ... Biz ihtiyar 
d. a ar vu uun a mı etin teş at - 1 ı·v· tabil kı tli fellerinde şöyle hülasa edilmekte i ı: yet e zem genç ıgın ve yme adamız ... Şimdi meydan sizin eibı genç-

1 - Avrupada hiç bir yeni taahhüd a • landırılması projesmi müzakere etmeğe bir unsurudur. Bu cevher, şimdi pem- lerin! .. 
başlamıştır. d ki ki lınmaması, be rengin e · Tokalon kremi ter - Hatırımdayken söyliyeyim: Sizin yaz-ı Millet aşağıdaki esas fikirlere dayanan 

2 - Eski taahhüdllTe hürmet ecli ece- binde mevcuddur. Siz uyurken o cil - dığınız yazılar, sade Dankolofu değil, bir layihanın tarihçesini yapmıştır. 
ğinin teyid olunması, dinizi besler ve gençleştirir. Bu suret- çok Bulgarları çileden çıkarmış. cTam harb• fikri hazardaki teşkilatın 

3 - İngilterenin, orta Avrupada vazi - k • k 1• le her sabah daha genç olarak uyanır Bulgaristandan geçerken, kardeşlerimi ·a seferdeki idari ve i ttsadı teş i ata inti • 
Yetin gerginliğini her türlü cebrü şı • bak ettı'rı' lmesı·. görmüştüm. Ali de, ağabeyim Bekir de 

ve yüzünüzdeki çizgi ve buruşukluk-det haricinde yapılacak anlaşmalarla iza- bana: 
Millet Alman teşkilatının neden ibaret }arın kaybolduguv nu go··ru··rsun·· u··z Gün 

le edebilmek için tavassutlarda bulun - · c- Aman, dediler, o gazeteciye söyle ... 
oldug~unu anlamış ve bu teşkilatta her duz"' ı'çı'n beyaz rengın· deki (yagvsız) 

ma.sı, Dankolofa çatmasın ... Çünkü o Dankolo-
li . c;:.eyin, hatta kadınların ve çocukların da T k ı k · kull B"' t"' si 4 - İspanyada ademi müdahale po ·ıı- :.- o a on remı anınız. u un - fu hırpaladıkça, buradakiler de bizi pa 

d·ı . kullanılması derpiş edilmiş olduğunu ve yah benleriniz erimiş ve cildinizi be- klı ı kasma devam e ı mesı, ta yor ar ... 
harbin merhametsizce ve sür'atle cerc • 

5 - Romada yapılmakta olan müzakc· yazlatıp yumuşatmış ve on yaş genç- O yüzden, iki defa dayak yedik~ .. > yan etmesi istihdaf edildiğini söylemiş -
relerin sür'atlendirilmesi. leşmiş olursunuz. Ne diyordum? .. Ha ... İşte o Mehmed 
Açılması derpiş edilmiş olan İngiliz - tir. Çirkin tenden kurtulmak. daha genç Arü güreşinden sonra tamamen açıkta 

Alman müzakereleri &imdilik münasip Silih imali çabuklaşQnlıyor kaldım. Bir gün, bir müddet evvel İstan-
p 22 (AA) s·ıaıı imali · görünmek, taze ve nermin bir yüze görülmemiştir. aris · · - 1 ru ça- malik olmak için mutlaka hakiki cild bula gelen, ve Cim Lotıdosla danışıklı bir 

Sovyetler Birliği tarafından, demok ~ • buklaştırmak için hültUmet tarafından güreş yapan Gürcü pehlivanı Kola Ku _ 
k d ·ı f dil Ai a·· kş t 17 unsuru olan Tokalon kremlerini kul-rat devletler arasında akdi te lif e ı en sar e en meSi:I ye un a am saa varyani'nin, Pale de Spor bitişığinde 

konferans faydalı hiç bır şeye yaramıya- de devam edilmiş ve B. Blum, yanında lanınız. açtığı lokantaya gitmiştik. o sırada 
0 

• 

Bu haber beni evvell hayli sevindir • 
di. Fakat Rıdvan: 

- Ama, senin kenclialle berabet"e al . 
manı istiyor! 

Deyince, hiddetle bağırdım: 

- Değlan beni elin:ieki sermayeler gihj 
satılık mı sanıyor? .. Sen ona söyle ... Ka. 
sasındaki franklarla benim sırtımı de • 
ğil, eski pabuçlarımı bile satın alamaz.,. 
Rıdvan Asını: 

- Ben, dedi, kendisine, senin böyle 
dalavereli güreşlere yanaşmıyacağını 

kat'i surette söyledim. Fakat bir defa da 
seninle konuşmak istiyor, ve yüz yize 
gelince kandırabileceğini sanıyor. 

Bu, büsbütün sinirime dokunmuştu. 

Kurnazlığa güvenen o budala, beni ço ~ 

cuk gibi kandıracağını ümid edıyordu: 

- Gel.. ~ dim, konuşalım o halde ..• 
Deglan bana, Rıdvaıı vasıtasile: 

- Sade, dedi, bu tŞ için bin lira var? • 
Ben de Rıdvana: 
- Söyle buna ... dedim, benimle na 

rnuslu güreş yapm'iSl şartile kendisine 
iki bin lira teklif ediyorum! 

Bu cevab, bittabi Deglana- tokat lib 
geldi. Ve kalkıp, elimi sıkmayı bile unu 
tarak, hiddetle çıkıp gıtti! 

Ondan sonra, Asım Londra yolunı 

tuttu. Fakat hiç bir angajman yapama 
dan döndü. Meğer şöhret!. göklere çıka 
rılan Hindlinin kardeşi verem olmuşmlll 
Meşhur Cek Çeri Lonclrada değilmiş. O· 
rada da bunlardan başka pehlivan yok 

muş! .. Yalnız, Mançesterd~ iki güreş ve 
riyorlarmış. Bunun da kunturatı imza 
]anmamış. Düşündüm k !., bu şart içindı 
İngiltereye gitmenin hiç bır manası ol 
mıyacak. 

Üstelik, belki de bana hiç bir şeref te 
min etmiyecek olan bu seyahatin mas 
rafını da çıkaraınıyacağıml .. 

Bu hesabı yapınca, şerefli memleketi• 
me ıerefimle dönmeyi tercih ettım. Fa. 
kat yol param bile yoktu. Bereket, Tar 
otelinin sahibi Hasan Aközden kendisin· 
den telgrafla istediğim parayı gönder 
di. Ve ben de o sayede, bugün selamet. 
kavuştum! 

caktır. milli mUadafaa ve iş meselelerile ala - B I rada, bir çok pehlivanlar yemek yiyor -
f T bahri sözleri kadar na.zırlar bulunduğu halde, en - ayan arlft nazarı lardı. Onların arasında eski dünya şam- --··--··• .......... - .................... __ 
ngı ız ye nazmnm düstriyelleri kabul etmiştir. d•kk tj piyonu Dik Şikat da. vardı. ' Fatih Sulh İkinci Hukuk Hakimli· 

TcJ..."irdağlı Hüseyin 

Londra 22 (A.A.) - Bahriye Na - '.Endüstri delegeleri, işci hey'etleri- 1 8 ne Şikat yanında bulunan Raol Pavliden finden: 

2ın Duf Kuper'in Londrada bir muha- nin beyanatlarile mutabık olarak, işin Sabn aldığınız T okalon benim kim olduğumu sordu. Yenikapıda Kitibkasun mahallesindt 
fazakar toplantısında okunan bir mek- rasyonel bir surette teşkilatlandırılma- Ve Türkiye pmpiyonu olduğumu öğ-

4 
sayılı evde oturan ölü soğancı İzzet ve· 

tubunda şu satırlar ımevcuddur: sının ve makinelerin ikmal ve ıslahının kremi vazolannın büyük renince, gül. erek dudak büktü. 1YRE · 
reselerinden: İRFAN, S T, FIKRE· cHaien barışı her şeyin üstünde ar- lüzumlu olduğunu bildirmişlerdir. bir kıymeti vardır. On- Ben, yakınlarında olduğum ve az çok 

zu eden ve Cenevreyi daima müşterek Milli müdafaa sandığı projesi fransızca öğrenmiş bulunduğum için, ko- TE, Aksaray Muradpaşa mahallesi Sofu. 
toplantı yeri olarak mtihafaza eden dev Faris 22 (AA) _ Meb'usan. meclisi, lan bayiinize iade ettiği- nuşulanları duymU§ ve anlanuft!m. lar caddesi 11 numaralı hanede mukim 
!etlerle ahenk ve teşriki mesfil halinde bu akşam maliye projelerinin müzake • nizde beheri İçin 5 kuruş Onun beni hakir görnıesi ve gülmesi Şaduman, tarafından Aksaray Kazgani. 
çalışmağa devam etmekle beraber, yal- resine başlamış ve milli müdafaa sandığı • Asabımı bozdu. Derhal yerimden fırlıya- sadi mahallesi Yekta efendi sokak eski 
nız İngiliz imparatorluğunun büyük istikrazma aid projeyi 130 muhalife kar- alacak, 8JDI zamanda kıy- rak, Rıdvan Asıma: 10 yeni 18 sayılı mutasarrıfesi bulundu· 
halk kütlelerinin hayat ve hürriyetle - şı 379 reyle kabul etmiştir. mettar mükafatları bulu- - Bana bak ..• dedim, söyle bu adama, ğu evin üzerindeki ipoteğin kaldırılma
rini himaye değil ayni zam.anda hayat Bu !Ayihanın kabulünden evvel baş • nan Tokalon müsabaka- gülmesini iyi biliyor. Fakat eğer isterse, sına ve masarifi muhakeme ve ücret\ 
ve hürriyetleri mütearnzın haşin kuv- vekil Blum söz alarak proJ"eleri müda - ben ona ağlamasını da öğretirim! Ken • 

dd• b lki d • k h kk vekalet ve dört senelik faiz tutannın vetile zede1enenlere rna ı ve e 0 faa etmiştir. Muhalefet parüleri ise bu sına iştıra a ını veren disile, nerede, ne zaman, ve ne prtlarla 
k t,. b' d v ktedir ha · tahsili hakkındaki muhakememizin 1938/ a ı ır yar un yapmaga mu - projelerin şiddetli aleyhinde bulunmuş- bı·r bı"lel takdim edecek- isterse güreşmek istiyorum. !sterse, hu-
le geleceğiz. » tardır. susi bir yerde tutuşuruz. İsterse halkın 332 esas numaralı evrakla ikame eyledi-

Gazcteler ne diyorlar? --------- tir. Gelecek nüshaları- önünde kapışırız. İsterse bana o güreş ği davanın açılan duruşmasında ilant>n 

Kabinenin bugünkü "toplantısından Orgeneral mızda ilin edec~ğimiz için on para vermesin. Hatta eğer isterse, yapılan tebligata rağmen 25 Şubat 938 
bahseden Tirnes diyor ki: Cevad - b kendisine üste para da vereceğim. Çık • de gelmediğinizden müddei müteakip lif 

Bütün memlekette mevcud kuv - (Bcıtta.rafı l ind ıo.1/fada) T okalon musa akasının l1Il karşıma... Mart 38 tarihli muhakemP. celsesinde 11/; 
ı •k • } rı·nı· ok "' Rıdvan sözlerini ona tercüme etti. Ve vetli hissiyat, bugün daha sarih bir ta- kanıharbiye Reisi ve asker erimiz kar- ı ramıye e uyunu6.. 6/934 günlü on beş liralık ve yine 26/4/ 

ahhtid alınmaması icab ettiği rnerke - şılamıştır. Bu karşılamada Generalin !119-----~------mll!l-t Şikat, benimle alay. -i~in gülmediğini 930 günlü kırk liralık ve yine 16/ 9/930 
O d t söyliyerek gelip tarziye verdi. Fakat gü-zindedir. Başvekilin perşembe günü A- oğlu da bulunmuştur. ra an o omo - s p t günlü yüz altmış liralık ki cem'an üç 

Vam Ka,.,,.."rasında hükUırnct namına billerle Sahrayicedide gidilmiştir. Al - OD .OS a reşmiye yanaşmadı. Daha bir gün evvel, b 
HJ.C\ Alın d r bütün pehlivanlara meydan okuduğu kıt'a sened ibraz etti, bu celsede tale 

yapacağı beyanat, ~te bu hissiyata ter- man Ataşemiliteri, an or usu na - halde, Amerik'.aya dönmek mecburiye _ veçhile gıyab kararı tastirine karar ve-
cüman olacaktır. mına ihzar edilen çelengi General Ce - Yevm.t. S1ya.s1. H&n.d1.I "" Halk caut..a rilmekle davanın bakılması 27 Nisan 938 

H - - tinde olduğunu iöyliyerek beni atlattı ... Niyiız Kronikl, diyor ki: vadın kabrine koymuş ve mezarını it Yerebatan. Çatalçe§Dle aotü. 21 Ve buna rağmen, bugün hala Pariste bu· Çarşamba saat ona bırakılmıştır. Yevmi 
İs dak. uhabirimizin bildir - ler selfı.mile selfı.mlamıştır. Bu esnada 1 S TAN BUL ı ı mezklırda cümleniz durıışmada hazır bu· 

panya ı m . k • üf" • d lA- . 1 -------~~~-;:--,_ __ 1 unuyor .. 
d. v · ·· G 1 Frankonun em bır as erı m rezenuz e seli:Ull resmı- •· ı z veya vekil go-ndermezsenız' va ıgıne gore, enera . - . . . . Gazetemizde çıkan yazı ve Size, başımdan geçen bir macerayı da- unmanı -
rinde bugün yedi yüz Alman ve Ital - nı ıfa etm_ı_şt_ır_.______ , resimlerin bütdıı haldAn ha anlatayım: kıaları kabul ve ikrar etmiş sayılarall 
yan tayyaresi ve 60 biri de muntazam Mısır gazeteleri Filistine mahfuz ve gazetemize aittir. Bir gün otelden yalruz çıkmıştım. İki davaya devamla hüküm verileceğini bil· 
İtalyan askeri vardır. Ayrıca İtalyan - k l saat dolaştıktan &onra, otele dönmiye ka- dirir, işbu gıyab karan on beş gün müd· 
Iar tayyare hücumları için Majorka a- SO U muyor ABONE FIA TLARJ rar verdim: detle tebliğ makamına kaim olmak üze. 
dasını üs o1arak kullanmaktadır. Kahire 22 (AA.) - Mısırda arabca re H. U. M. K. 141 ci maddesine tevfikan 

· b' t Fakat, oteli koydunsa. bul... Bir tara-Ne Fransa ne de Ingiltere, ızza çıkan gazetelerin Filistine girmesi yasak ilan olunur. (1037) .. 6 
dala fa saptım; önüme tren yolu çıktı. Bir İspanyanın veyahud Balear a rı - edilmiştir. 

nın Almanlar veyahud İtalyanlar ta - hayli yürüyüp bir sokağa daha girdim: 
rafından işgal edilmesine müsaade et- Almanyada intihabat Kendimi bir park kapısında buldum. Et-

kil rafıma bakındım. Bütün ıokaklar, bütün memişlerdir ve edemezler. Başve Berlın' 22 (A.A.) - Pro.oaganda nazırı 
·· evler birbirine benziyor!.. Chamberlain, İngiliz menfaatlerini mu Göbbels bu akşam spor sarayında büyük 

Bir polise yanaşıp: dafaa edeceğini bildirmişti. Bu tehli - bir nutuk söyliyerek intihabat mücade - M ..ıı diın Türk 
k'l t klif - ua... ue ... - ... Elimle ıual keye karşı acaba Başve ı ne e e - lesini açmıştır. işareti yaparak Ulve ettim: 

diyor? - ·-....; ·-····-· ·-------.. ---- - Selekt oteli? 

İngiltere taahhüdlerine sadık kalacak Şebzadrba" cFERAB-. ahıemacla Gelen eoralı geri oerilma. Polis gülerek, bana yolu tarif etti. 0-
Bu hafta gene başlı başına S bftyiik fllm l rdiği ' 

Londra 22 (A.A.) - Chamberlain ta - lenlardar me.,uliyel alınma:s. tele ei · m zaman, Rıdvan Asım: 
birden: ~ 

rafından perşembe günü Avam kamara- 1 _Deniz Ateşler içinde.. Cevap içln mektub1ara 10 kWUfluk - Neredesin yahu?_ dedL .url saattir 
ıında yapılacak beyanat hakkında Röyte- Bu !llmenin en biiJük harb rumı. Pul ilAveei lAnmcbr. seni bekliyoruz! Deglan sentııle ıftreı • 
rin aldığı diğer malıimata göre, başvekil ı - Maskeli Kacluı.. eeııııeıııeıııııeıııeıee mek istiyor! .. 
İngiltereye Milletler Cemiyeti paktile IJAbuer bir mm. Poata kutusu : 741 latanbul : - Ne münasebet: 
bir takını taahhüdler terettüb ettiğini ve 1 - :~ 1::°.;Uwı dramı. , Telgraf : Son Posta , Asım: 
bu taahhtıdlerini yerine getireceJ:inl ıöy- oumart.11-Paar matine ve wartlarlııde t'elcfOll : 20203 - Deılaıı, dedi, 11ılinle lilrepıek Jıti· 
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