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lıııan Kıtaları Prağa Girdi 
uvvetler tarafından 
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PRAÖ'D~\ 

Vrlôaltt 1Mlkan Çck-Os 1ovakyayı glJ~tCT"en bir harita 

Reisicumhuru, 
tını neden 

Çeklerin mukaddera
Hitlere bıraktı 

"-hferem 
,. Misafir 
•ıao: ASIM US 
te .komşu Bulgaristnnın 

.!:''"Cklll Kösch'anof lın 
tıbula gelecek ,.c ak

li. · husu i tren ile Ankn
~ektır. 

teltl ıui afirinıiz gerek 
t lla, gerek Anknradıı 
~illi \'C nskeri merasim 
ı, 
~ aynı znınnnda sıcnk 
~ 11c knrı:nlnnncaktır. 
~ 'lllll hnrp fçlnde Türklerle 

~ bir cephede müttefik 
' 11> etuıer; lınrbln :ne· 
1\ı.1ttıtakn ıılhnyet yerdi. 
~ koınşu millet ara.sın· 
' l'eic ıstırapların rarat· 
~hJoıııığı «lnimt\ yaşadı. 
~en sonra impnratoı·· 
~ 1 içinden çıkan :Yeni 
h~e lltılgnristnn arnsın-

'to l' Zaınnn en yakın an· 
h: l"c uzlnşınalnra engel 
~t llıescle bulunmadıkS: hlIAkis eıı sıkı ittifak
~ t tldcbilecek tarihi lılr 
~lrJannıış bulunu) or· 

"" ~I l'ağınen Cumhuriyet 
1\1 llln Dalknnlardn nsri 

-~lıı.atı ile nnla<;:nı·nJ.: nnı
"~ırıtı gibi biHiiıı <liiııya· 
'f~Oi knznnnn htr sulh 
hlt llttğu hnlde Bulgaris· 

aosthık çerçevesine 
t~ ()lınnsı 'rürk dkArnı· 

'>ıq l ı~ın ynlmz Jınyrct <le· 
\~~tlı.andn ruhi bir ıstı

) dır. Ye bu hayret 
'-ta lloktnsı üzerinde Bnl· 

tı.tııun lliğer uznvlnrı 
') ~ n, Yugoslavya, Uo
ll 1\ ~iirklcrdcn daha nz 

't~~l<l.ir. Onun için bir
~~~ !!tıl)l'ıi hu ciddi nte\"Zll 

~~;Utiirı Unllrnııhlar bir 
\ lııı, llllliişlcrdir. Rulgarls· 

ı\, 1kan antantı içerislno '1\ l"tıpnuı 11 1111 klişesini 
ıtı-ıı ll'hlikcsine uınruz 

(Devamı 8 incide) 

. Çek en~rai, za f vtt n 
kışlalarında hapsedildi 

(l'a.Nt 8 ncide) 

Ortn Avrupada son yirmi dört snat içimle olup bilen lındisclcri 
Hnde edecek bir kc:lime hatırımıza selıni.ror. Zira hu hadiseler neli· 
cesinde Çekoslovakya denilen Tc daha Ci ay evcl Almanya ve ltolya ile 
beraber !ngiltere ,.e Fransa tarafından bir kısım parç:ılorı :ılındıktan 
,.e dağıtıldıktan sonra gerisinin ıncvcuc.liyeti resmen garanti allına 
alınan devlet Bitlerin l.ıir emri üzerine yok oluyor. Çekleriıı ıneınle· 
kelini teşkil eden Ilolıcmya ve Moravya lıaYadnn pnr:ışüllü ve kara· 
dtın motoı ize Alm:ın kıt:ılar1 tarafından işgal edildil;i gibi Karpallar
nltı nusyası (Rütenya) da :'ılacar askerleri tarafından işgal cdilmeğe 
başJ:ınıyor. Slo\-nk:pyn gelince, ona .da gene ili ilerin mu,·afakati ile 
Alm:ınya himayesinde olmak üzere müstakil lıir idnre vaa<lolunuyor. 

Haııiy:'l, .Münlh konferansında ÇekosloYakya hakkında dörl dev· 
lef arasında imza edilen mukavele nerede kaldı? Eğer bu rnuka\'cle· 
nin ta linkinde imkiınsızlıklar bnşgöstermiş ise o dört dc\'lctin toı>l:ı
narnk nralarmda konuşmaları llizımgelmez miydi? 

Vuı.iyC;ti aı;ıkça görelim: ÇckosloYakya hakkında tatbik c<lilen 
son mııaınclc Derlin - noına mihverinin l\tüııilı anlaşmasını feshede· 
rek Orln A nupa haritasını kendi nn:uları ile ycııibaştnn tanzime gi
rişmekten başka bir şey değildir. Bolıcmya, Moravya doğrud:ın do~
ruya muhtar bir idare \'aadi ile J:ıüyük Almanya hudutları içcdsine 
girmiştir; Slovakya gene müstakil adı ile Alman nüfuzu allına ken· 
dini ıerkctnıiştir. Knrıı:ıtl:ır:ıllı Ukraynası (Rütenya) cnelce Alman
ya il·! lt:ılya arasında yapılan bir anlaşma neticesinde M:ıearistana 
ilhak cclilnıcı.: üzeredir. 

nurnd:ı bir an Münib kon!eransından sonra cereyan eden hlldi
seleriJıatırl:ıy:ılım: Mali'lmdar ld o z:ırnan :'ıl:ıcaristan Rülcnya')'& iş·. 
gJl etmek ve Lehistan ile hudutlarını birleştirmek istemişti. Mnca
ristunııı lıu arzusunu Lehistan ile İtalya ler\'iç cllilH halde Almanya 
muhalefet göstermişti. )lesclenin bu kısa tarihçesi gözününe geliri· 
lir-;c şimdi Itütenyanın Maearislnn tarafından askeri işıwl altına alın· 
mni;a bıışlanmnsını Alm:ınya ile lt:ılyanın müşterek bir kararına nit 
tntbik:ıt cürr.lesiııılen sayınnk talıii değil midir? Çckoslo,·akyada 
şu :r.irmi 

0

dört s:ınt .içinde olup lı.ilcn işler böyle Almnn:ra ile ltnlya
nın müşterek kararı ile olunca, lm nnlaşmanın hundan sonra inkişaf 
edecek dnlıa lıir takım neticeleri 1.ıulunnbileceği de şüphesiz değil mi
dir? O halde acaba Dcrlin ·Roma mihverin.in lıuııdan sonra yapmak 
istedij:ll şeyler nelerdir? l3u Taziyet k:ırşısındıı lngillere ile Fransa 
sakit ,.e sumit kalacak mıdır? Yoksa Orta A vrupada olup bilen şc.ylcr 
umumi Lir ,4.yrup:ı harbinin başl:ıdığını gösteren lıUdiscler midir? 

A.US 
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Macar askeı·leri 
Karpat Ukranyasmda ilerliyor 

(Ya...--ısı 8 incide). 
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1 İkinei Müntehip Seçimi-
Dün sabahtan itibaren yurdun her 

tarafında başladı 
Vatandaşlar milli birliğin yeni bir tezahürü olacak seçime büyük 

bir hassasiyet ve tehallükle alaka göstermektedir 
Ankara, 15 (A.A.) - Dahiliye 

Vekaletine ve Cumhuriyet Halk 
Partisi gen.el sekreterliğine ge.. 
len malumattan anlaşıldığına gö. 
re, ikinci müntehip seçimi bu sa. 
bahtan itibaren yurdun her ta • 
rafında başlamı§tır. 

Devletin siyasi ve içtimai kud~ 
rctinin ve milli vahdetin en mü~ 
tebariz timsali olan bu ~ime, 
en uzak köylerden, en büyük ~ .. 

. birlere kadar her yerde vatan • 
d8"1&r şuurlu bir hassasiyet ve 
tehalUkle ali.kalarmı göstermek 
tedirler. Bazı mmtakalarda kı§m 
§iddetle hUküm sUrmesine rağ .. • 
men mUntehiplerin mühim bir 
k1amı p ··nden tc}'lcr'ni k'illan .. 
m11l&rdır. 

Yurdun her tarafında bayram 
manzarası vardır. 

ANKARADA 
:Ankara, 15 (Hususi) - İkinci 

milntebip seçiminin ilk gününde 
Ankarada 18446 vatandaş reyini 
kullanmıştır. - .. ~ 

!ZMlRDE f ~,.......- --
!zmir, 15 (Hususi) - Yağmu. 

ra rağmen İzmir ve mülhakatm.1 
da ikinci müntebip seçimi büyült 
bir aHlka ile başlamıştır. Bir gün 
de yüzde 89 nisbetinde hir neti. 
ee alınmıştır. 

Seçime ait yazılar 9 uncu say. Üstte: lstanbıılluüır rey1erini atıyor. 
famtzitadır. • Altta: Fatih Ha1kcvindeki merasim 

\. 

Dost Bulgarisf anın Başvekili 
Bu sabah şehrimizde 

Ekselans Köse ivanof akşam 
Ankarkya gidecek 

1 inönünün tetkikleri 
Ankara, 15 (Hususi) - Cum. 

hurreisimiz Inönil köşklerinde 

Başvekil Refik Saydam ile Parti 
Genel Sekreteri Fikri Tuzcri ka
bul ederek Parti namzedi olarak 
m~bus olmak istiyeıılcr hakkın· 
da hazırlanan listeleri tetkik ile 
ıncşgııl bulunmaktadırlar. 

Fartiye müracaat eccnlerin sa 
YL"l her gün mütemadiyen artı-

• 
işaretler: 

ı Hariciye Vekilimiz 
irana gidecek 

Cumhurreisliği Bando 
su da refakat edecek 

Ankara, 15 (Hususi) - Dost 
ve müttefik Iran devletinin haş. 
metlıi vcliahti Mehmet Rıza Peh. 
levinin Mısır kralı Birinci Faru
ğun hemşiresi Prenses Fevziye 
ile e\·lenme töreninde hükumeti. 
mizi temsil etmek üzere Hariciye 
Vekili Şükrü SaraÇoğlunun reis. 
liği altında bir heyet dost mem. 
leket payitahtına gidecektir. He. 
yelte Türk milletini temsilen me
busla/dan bir kaç zat bulunacağı 
gibi muhafız alayından bir bölük 
bir hava filsu ve Cumhurreisliği 
bandosu da gidecektir. 

Heyet beraberinde !nönünün 
ve Cumhuriyet hükfımetinin genç 
evlilere hediyelerini de götüre • 
cektir. 

Komşu ve dost memleket Bul. 
garistanm muhterem Başvekili 
ekselans Köseivanof bugün saat 
onda hususi trenle şehrimize gcl

ON ALTI MART 
mi3 bulunacaktır. Kendisi Sirke. Giinlcr ,·ardır ki, ta~'imlcrin 
ci istasyonunda merasimle kar. yapraklan gibi blriblnne ben
Rılanacak ve Perapalas otelinde zer. Takdm yapraklarının sayı· 
~isafir edilecektir. ısı gibt l>lrlblrlncle.n nyrıhrlnr. 

(Deııomı 8 ncide). · - Takvim yaprnkları gibi unutu· 

hırlar. Giinler yarclır ki, koparı
lıp zaman Te nisyan denen se
pete ntılama:dar. Onlar alev gi· 

bi hir lıntırn halinde insanların 
(Deııxmıı 8 incide) 
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iktisat bahisleri .... zt:w;s .-- .-. 

Türkiyede iç 
pazar 

Tilrkiyede iç pazar vaziyeti tet.. Mekteplerde 
kik edilirken daima gıda madde- Muallimler talebeden 
lerinin büyük bir kısmının köylil-
ler ve çiftçiler tarafından istihlak evvel sınıfa girecekler 
edildiğini hatırlamak lazımdır. Mekteplerde talebenin gittikçe 
Memleket nüfusunun ylizlde 76,1 i çoğalması, intizam ve inzıbatı 
köylerde ya§amaktadır. KöylUler temin hususunda idare unsurla
ise kendi yiyecek ihtiyaçlarını yi· nnı büyük milşkilat kar§ı.sında 
ne kendileri temin ederler. Tica- bırakmakta olduğunu gözönUne 
ret vasıtası ile tedarik olunacak alan Vekalet intizam ve inzıba
gıda maddeleri sadec:e umumi nü. tın temini iglerlnde muallimlerin 
fusun yüzde 23,9 nidan ibarettir. de yardımda bulunmalarını krı.-

Bunlardan yüzde 7,1 kadarı nU- rarlaştırmıştır. 

fusu 10.000 den az olan ıehirler· Şimdiden sonra zil çaldığı za. 
de oturmaktadır. Bunlar gıdaları· man muallimler talebeden önce 
nın mlihim bir k smını yakın köy- dershanelere girecekler ve tale
lerden tedarik ederler ki tic:aret benin gelmesine intizar edecek
sahasma girmez. Şu halde tlc:aret lerdir. 
için içpazar sayılabilecek saha yal- Dersin sonunda da talebe ta
nız memleket nüfusunun yüzde mamen çıktıktan sonra muallim.. 
16,8 idir. Çiftçi büyük müstehlik ıer dershaneden çıkacr:klardır. 
merkezler Ankara, İstanbul, İzmir Maarif Veklileti bu husustaki 
olmak üzere Uç şehirde toplanmış· kanaatini teşkilatına. §Öyle izah 
tır. Bunlar da anc:ak Türkiye nü· etmektedir: 
fusunun yüzde 6,4 ü kadardır. "Oğretmenlik vazifesini, sırf 

En mühim gıda maddelerinin ders vermek suretinde anlayan 
aJgari yüzde 80 i köylüler tarafın· bir zihniyete taraftar değilim 
öan liizzat sarfolunmaktadır. Bu· •ve öğretmen arkadaşlanmın, 
nun netlc:esi olara'k iç parem teşkil dersten başka hususlarda. vaki 
eden yüzde 20 bilhassa mahsul şikdyctlerinden kendilerinin de 
tem:vv:.ic:lerindcn herhangi bir se. benimle hemfikir olduklannı sez 
ne mahsulün fazla oluşu, köylü mekteyim. Oğretmenin okul içi 
I:endi sarfiyrıtım pek dar hudut· vazifesi, darshaneye değil, okul 
tar dahilinde genişletec:cğiı:Jden, kapısından içeriye girildiği an
arzınm (sunum) fazlalaımaaına dan ca§lar ka.natindeyim. Bu ba
sebep olur. Bilakis kıtlık halinde, kımclan, idarede çalışmıyan öğ
ziraat kendi ~rfiyatıru muayyen retmenlerimizin, idare vazifesi 
bir hadde kadar azaltacağından, alını§ arkadaşlarına yardım etme 
pazarda kuvvetli durgunluğa ıe· lerini, bir zaruret telakki ediyo. 
bep olur. nım.,, 

Bu bakımdan Ttirldyc ile Bul· tlkokullar Hakkında. 
garistan birbirine çok benzerler. Bir Emir 
Bu memleketelrde nUfusun yüzde . A • • 

80 · d fazlası büyük gehirlerin Maarif Vekaleti Türkıye dahi-
dı§ı~~ae:turmaktadır. Bunlann he !indeki bUtUn lise, ~rta ve ilko
mcn hemen hepsi de ziraat ile met kullann kuruluş tarihleri ile elm 

1 bulunduldarından gıda ma.d.. diye kadar verdikleri mezun ade
~~l:ri istihsali en önc:e kendi ihti· ~ ve g~irdiklerl iatihaleyi tea 

1 · · d' Buna karııılık yüz bıt etnıege karar vermf§, bu lhu. yaç arı ı)m ır. ~ • . 
de 6,4 ten ibaret olan bUyUk ge- sus~ al8.kadarlara emır gönder· 
hir nüfusu ile pazar iktısadi ha- miştir. 
yatta ikinci derecede bir rol oy. Okullarda Kabakulak 
nar. Şehrin bazı semtlerindeki ilko-

tngiltere ise bu m~mleketlerin kullarda kaba.kulak hasta.lığı baş 
zıd.Jıdır. Mac:aristanda ziraat ile göstermiştir. 
me!gul olanlar ile büyük gehirler· Hastalık sarl olduğu için tale
d:: çalışanlar yarı yarıya hesap o- benin diğer talebeleri~ tem~ta 
Junabilir. Almanya ile Amerikada bulunma.lan yasak cdılmektedir. 
be ziraat ile meıgul olanlar ıehir- Sıhhat işleri direktörlükleri de 
lerde oturanlann üçte biri kadar· kabakulak vakası gören mektep. 
'dır. lerl tetkik ederek sıhhi tedbirler 

Bu malllmattan çıkac:ak netic:e almağa. başlamıştır. 
şudur ki gerek sanayi ve gerek ti. ---o--

caret noktasından aıınac:ak umumi Belediyeye iki müfettiş 
tedbirlerin idaresinde daima içpa- d h I' 
zar vaziyetinin bu hususiyetini a a ge ıyor 
gözönüne getirmek lazımdır. Zira Belediye müfettişleri hamal ve 
iktısadi mahiyette alınacak umu- sebze hali işleri hakkında. tahki
mi tedbirlerin memleketin kendi kat yapıyorlardı. Bu husustaki 
bUnyesindeki buıusiyetler ile pek tahkikat mülkiye müfettiglerine 
sıkı alakası vardır. devredilmiştir. Halen belediyede 

altı mlifetti~ çalışmaktadır. 

Munzam mesai nizam· Yakında yeniden iki müfett~ 
namesi hazırlanıyor daha gelecek ve bu suretle müfet 

tiş adedi sekize çıkacaktır. 
Iş kanununun 37 inci maddesi 

mucibince yapılacak munzam Türklüğe Ait Hayırlı 
mesai nizamnamesi i3 dairesince Bir T eıebbüs 
hazırlanmıştır. Avrupada muhtelü milletlere 

Nizamname Devlet Şurasına. mensup dünya. alimlerinin yazı. 
gönderilmek Uzeredir. Iş kanunu lariyle çıkan ilmi mecmualar var 
hükümlerine göre haftada 48 sa· dır: Bunların ehemmiyeti, muay
atlik ve esas iş müddetine ilfı.ve yen bir ilim sahasında bütün 
olarak iş yerleri, görecekleri za.- dünyanın gösterdiği tekamülü i
ruretler dolayısiyle gUnde Uç sa- fade etmelerindedir. Şimdiye ka.. 
ati ve senede 90 gününü geçme. dar bizde bilhassa türkoloji bakı
mck Uzere munzam m'esai yapa- mından böyle be~elmilel kıy
bilirler. Hazırlanan nizamname· mette bir mecmua bulunmaması, 
de iş kanununun bu hükümleri- milli kültürümüz için büyük bir 
nln tatbik suretini gösteren esas. boşluktu. Memnuniyetle haber 
lar me,·cuttur. aldığımıza göre, evvelce matbua-;::.============. tımııın en güzel mecmuası olan 

:E Perş~m. il Cuma l 11Ş:?hbal., in sahibi Sadettin .A. 
> _ rel, bu bo5luğu dolgun şekilde 

=.:: telfı.fi etmek üzeredir; üstadın 

~~ 
Bulgarisfa~ 

Erkekler hangi K~:,~:,~z:~td~~~ni Başvekil:, 
k d t •1ı -1 Bir ihtilaf Çıktı (Yazan: HtKl\IE't ~f. a ın l er c l e u er EtrUsk vapurunun şartname. KOMŞU ''C dost sııl 

ye uymadıkları tesbit edilen ka- nrn muhterem 

Bu yüzden adliyede bir zanlan üzerinde yeni bazı nokta- Kfüıciva.not hugfin 
lar meydana. çıkanlmıştır. Bu gelmiş bu1unuyor. 

kadın kavgası oldu hususta. çalışan kazan mütehas. Kendisine yapıları 
sıslanndan mürekkep komisyon ot-0ı·ltclerinılzln oldtı~ .. 

Dün, cürmü meşhut UçüncU Nihayet her iki kadın mahke. Prildon KapUs sistemi olan bu halkrm12ın da snmıııılr 
sulh ceza mahkemesinde adliyeyi meye verilmi~ler, gahitler dinle • kazanların şehrimizdeki acenta.sı veccühüniin bir iı;ınrctJ 
biriblrine katan bir kadın kavga- nilerek Seherin tahkiri sabit ol· Selimin de mahimatına müraca- lllzımgclir. 
sının muhakemesi yapılml§tır. muş, 2 gUn hapis cezasına mah. at etmiş ve çok dikkate değer Köı;ch'anot, nııl 

Vakanm kahramanları Seher kfun edilmiştir. neticeler elde olunmuştur. toktnn<lır i~ltnıccUğl bit 
adında şişman iri yarı bir kadın. Ancak, vaka. bu kadarla bitme. Acenta vapurdaki kazanların ilen konuşan yüksek b1'

11
, 

la Hafiuı adında zayıf bir kadın. miş, davacı Hafize: Pıüdon Kopüs sistemi olmadığı- ,.c kiyaset adamı oldtı~ 
dır. Hafizenin iddiasına· göre Se. - Kocamı elimden alacak, a nı ileri sürmüş, kendisinin malü- ternıektcdir. Ilt'y:nclJll11ıı; 
her kendisine: dostlar, diye bağıra bağıra dışarı matı bulunması Iazımgelirken bu dlsclcrin gltlktc kötüle~, 

- Ne yaparsan yap. senin ko. çıkmış (şırrak ! ) diyerek düşüp yolda hiçbir şeyden habe'ri olma- zamanda, bilhassa koJllfdİ 
canı elinden alacağım. Kocan bayılmıştır. Bu sırada mahkeme. dığını bildirmiştir. lctlerln blrlblrino (lafı•~ 
şi§manlardan hoşlanıyor. Sen ise den sıkan Seher de üzerinden .at. Bunun üzerine kazanların ması, yeni dostlukJllr ·~ 
çiroz gibi bir kadınsın. Bunun i- hyarak geçip gitmiş, etraftan ye- Fransadaki merkezinden vaziyet Te hele ''SİYASI JIAJdl' 
çin kocan nasıl olsa bana gele - tişenler Hafizeyi tedavi etmeğe sorulmuş, buradan gelen cevapta RA l'E ME~IJJEKETİ~ O 
cektir . ., demiş ve kendisine inat başlamışlardır. Hafize bir türlU da Alman Şantiyelerine kazanla- ı.1YET1~E UYGl'~ 
olarak, etli kısımlarmı eliyle şa. ayılamamış ve otomobille evine rı için müsaade vermedikleri, va· YAN" emelleri tc.,"'11''"".a 
marlamıştır. gönderilmiştir. urdak' k ı ta.b' t' ı eıı '"" 
------------------------- p ı azan anna ıa ıy e kalmak yolunu tutan tll' 

Ecnebi. ve ekallı·yet Yakalanan kendi kazanıan olmadığı blldiril- gar s•rastslclir; d]ycb•ıı 
miştir. Müşterek Balkan nır: .., 1 • Bu vaziyette meydana yeni bir rlnl korumak için t.cşrl1' ögretmen erı Kaçakçılar ihtilaf çıkmıştır. Bu hususta mü ye tmkAn Terecek şartl-1' 
zakcreler yapılmaktadır. makı:uldlyle memlckctlrı 

ŞQradan istediklerini Şebekenin Ecnebi Mem- -o-- uğraştı~ ~ıbt, dışıncı: 
. tespit ettiler leketlerde de Alakası Mebus profesörler hiisnü nJyet sahibi 1'fer e ~ 

Eenebi ve ekalliyet okullan Varmış yardım vo muza.ba.rct1°1 
tlirkçe ve kültür dersleri öğret- Gümrük muhafaza. teşkilatı i. iki Vazifelerinden Birini zatmaktan geri ka.tnıa1' 
menlerinin Maarif Şurasından is le polisin Galata.da meydana çı- Tercih Ettikleri dtğ'l görfilmektooır. ·ııe 
tediklerini tesbit için toplanan kardığı kaçakçılık şebekesi etra- Doğru mu? Bugüne kadarki sô n 
komisyonların verdikleri rapor. fındnki tahkikatı genişletmekte- Dün çıkan gazetelerden birin. anlaşıldığma göre Jll ,~ 
lan gözden geçirmek Uzere dün dir. de halen üniversitede profesör leyh Bulgarlstanm uat" 
ıııaarif mu"du"rlu··gu-"nde Maarif Şebeke mensuplarının ecnebi tı haricinde bulunnııı"'".~ • .w. bulunan bazı mebusların profe. ro 
müdürü Tevfik Kutun başkanlı- memleketlerle de temaslarda bu. sörlük \'e mebusluktan birini ter tnhli görüyor ,.c bu ,;11> ~ 
ğı altında bir toplantı yapılmış- lundukları ve buralara beyaz ze- cih etmek üzere kendilerine mü- llğe mümkiin olnn norll' 
tır. hir gönderdikleri anlaşılmıştır. racaat edildiğini ve Dr, Neşet ö. rep bir an en·cı ı.nıs~ 

Bu toplantıda Noterdam dö Kaçakçıların oturduktan Galata- merden maada diğerlerinin me. içJn yayaş ra,·aş c)fııd 
Lorddan Sabiha., Noterdam Dösi- daki bekar odalannda da arama busluğu tercih ettiği yazılmıg, emeği harcayor. tçerd:% 
yon lisesinden Sabahat. §enbe. yap1'tnış. 200 gram er~in, yanm ~)l i.i'ida reıcWr o.mu Bil.:lin ve dı~rdaJıJr it~-' ~ 
nova kız otta. okuliiiiOan Ayşe, kll_q srar, -ımUhlm mı. ta . ko- .® mebusluğa seçileceği kaydo • mck olan bu gidişi, - ıl'' 
Kadıköy Yeldeğirmeni Rum oku kaır\ liulunmuştur. şım~ııt. yıt.: lunmuştu. Dün kendisine malu • rlinen güzelllğl nl:ı 
lundan Ulviye, Esiyan ortaokul kalanan kaçakçılar beş kı.şidır. mat almak Uiere müracaat etti. takdJr etmemek hakS 
yardirektörü Orhan, Zabiyon kız --o-- ğimiz rektör demiştir ki: Çalışkan komşuuıuıtıJ' ı# 
lisesinden Hasan Bedrettin, !tal- İnhisarlar Umum "Hiç bir şeyden malUınattar terem Bqvekllinln ~r•, 
yan lisesinden Zeki Cemal, Bey~ Müdürü değilim. Memleketin en büyük f. nasebetiy1e, Bulgarist•" ısı 
oğlu UçüncU Rum okulundan Jngiltcrede bulunan Inhisarlo.r lim mUesesesinin hizmetinde bu. tekrar gi>zdcn gcçirdlJiQ(ifl' 
Şevket iştirak etmiş ve dilekleri Umum müdürü Mithat Ycnel bu lunmaktan §cref duyarım.!., kitaplarm blrbahstnde• 
olan iki madde Uzerlnde tesbit ay sonuna doğru eehrimize gele- Diğer taraftan diğer üniversite Bulgar darbımeseline 
etmişlerdir. ccktir. spofesörleri hakkmda da işaa e- etUm: t'" 

1 - Bu okullarda. çalışan öğ- Umum müdür derhal Ankara. dilen haberin me,·simsiz olduğu "Yava5 yllrU uza~ ~1, · 
retmenlerin istikballeri, tekaüt. ya gidecek, seyahati etrafında üniversite mahafilinde söylen • nu "nznk gitmcnın 1'~ 
lük, kıdem zamlan için rcsmt o- Vekalete izahat verecektir. mektedir. nıııncvi nmzaffcriycttc.~ıtrtl 
kul öğretmenlerine tatbik edilen Batan Mavna --0- nıek manasma gelip J. 
1702 numaralı kanunun kendile- Geçenki fırtınada Vulina lima- Denizbank Antrepoları mck" demek olmacl•h,...rı', 
• d tatb·k edil · · d .. ı f' tsbt' rıne e ı mesı. nının 150 metre sağ sahılin e D~nizbank limandaki antrepo- lans llose \'ano . nn J, 

2 - Bu okullarda. tedrisatın demir ve taş yüklü bir mavuna !ardan yalnız ikisinin "Antrepo., ğini ilmlt ediyoruz. rı' 
daha iyi ı:andıman vermesi bakı- batmıştır. nanu altında çaıışmasını karar- Komşu meslektaşla /, 
mından dilekler. Mavunanın yerini belli etmek laştırmıştır. Bunlar Eminönü ve , dll ne tılf'J 

1ar t · ed'l k Ş·' ·ı k b" · t Bulgar Başveı~ _,.ı f Rapor a.nzım ı ere Ll- için denize yeşı ren te ır ışare halı antrepolandır. . aıetr 

Ö d ·ı k ·· M 'f ·~ · gbzide hlr Bulgar g 
ra!daUglU~Uen me ·ı u~:::e aa.rı konmuştur. Dıger antrepolar anbar naını pıı da "ehrimiz~ gel/ti • ...ıd 
mu r g ne ven mıs ... ır. Türkkuşuna Rağbet altında çalışacaklardır. Bu karar B ıı;~ 

-o- k'l"' t 1 b .. .. n d k. b d •t•b Gıızctcclllk u tJ j 

Kongre 
• 

lstanbul Oğretmenleri Yardım 
Cemiyeti Başkanlığından: 
. 18 - 3 .. 1939 tarihine rastla. 
yan Cumartesi gUnü saat 14,30 
da Universite konferans salo
nunda cemiyetimizin senelik 
kongresi yapılacağından üye ar. 
kadaşların gelmeleri rica olunur. 

Çorap Mütehassısı 
F abrikalan Geziyor 

tpek kadın çoraplarının sağ
lam olarak yapılması üzerinde 
tetkikler için şehrimize gelen Al
man mUtehassısı Marl Aber dün 
fabrikala.n ziyarete b~şlamıştır. 
Mütehassıs önce küçUk fabrika. 
larda tetkikler yapmakta, bun
lardan numuneler almakt.Ddır. 

-0-

. Bir .Kaza 

Turkkuşu teş ı atına a e e onum z e ı ay aşın an ı ı aren h ·U n 1 1 dtnatll ~ 
yazılmak üzere Ha\·a Kurumu tatbik edilecektir. · h a:d l'er emnş 1~

0 
nlar<l- ,_; 

Türkkuttu aubeslne c::imdiye ka- Buna göre Eminönü ve halı a cc ır. a a ..-ff F.J 
"' "' "' . müclclet muhabirlik ev ... 2 

dar 300 den fazla müracaat vaki antrepolarına gırecek e§yalar es- 1\1 ki ts1 il bir Jıtl> 
olmuştur. kisi gibi dort sene bekledikten ar uılmlnl m dJlk ısı "fi 

.. tın di w 1 sal . . d' tıl b·1 k gazetec s n yaz I:!' t' r11 Bu yıl bu muracıı.a ger yı sonra upsız ıye sa a ı ece , kt b d·x.ı lftrl1" ,,,-_ 
lara na1.aran daha fazla olacağı fakat a.nbarlarda kalacak e§ya.. ~üa .. 1nBv~r ~::ada JJ'tı~t, 
tahmin edilmektedir. Derslere lar ancak iki sene beklctilebile- tunlntlu g d. n 4o gfl f 

d b la ktı Cekt'ır. mau ,ar e en 1 .. tt f Mayıs sonun a ae naca r. ı cJl .. ------ ___ . __ __ gazeto Tardır. Baş 1 Jel fi 

1 r an Cı e h İ n Ş a h 1 n 1 n tabi Sofyada çıkıyor ı" 
.._., 16 yı bolma.J..-tndır. ,tıı ';!_ 

d - 1 d Ö • • • • En çok satan gazetele 'il J o g u 111 v i n u mu jl gündo so.ooo nnsb~() 
mnktııc.lır... Dilhass:a ,ırttl 
akşam vakitleri ~ılttın' ıl. 
sabn.hJ...-ilerclen fnı.lail•~· ptl 

Bizim gazctclcrtnıl:t e 016··---· 
gazetelerinin mfiştcrclt Jtt't .J 

d .. '"tıJllJl l" 
başlıca noktn, un,. 1Jfrteı' İ 
rafında hususi ınuhtı ıntıı 
lumluı'JJln~a tııkatJcr t~ 1 ,.., ı~tılJl1 ~ 
sıı.lt olnınmn ıdır. l\ 11 (101 ; 

•• .ı\ıt" r 
lıabcrlerlnl bizim vıaf:J 

••JW" JJ. 
jansı" nıı benzeyen .... tıı: ,·n:-· 

~ 21 illubnrrem ~.-. \1uharrcm Nisan başında neşredeceği 

..... 129 Kasım ~ 180 Kas•m (Türklük) mcrmuası, gerek Kaptan · Ş(!vki' Çalakoğlunur. 
mi ajansı" tcşldll\tl / 

temin. cclerler. nı.ııg-' /. 
mwe oıcıuı.."tl gıbt 1'ctııı / 

zetecilii;,oinin llc ınenılC -rı~O V ı ti v .,. 
1

11 v ı E 
1 

Türk alimlerinin, gerek ecnebi idaresindeki Dalgıç isimli motör 
a.cı er 1 asa. "~zan 1 nsıı . znn ' . 

-----_ _ _ türkoloğlannın çok kıymetlı e- evvelki gece Kadıköy iskelesine 
G un•• 6 n ı t:>2 1 6 09 ıı 51 tUdleriyle turkoloji sahasında en yanaşmak için mane\-ra yapan 
t:r§ı• 122s

1 

soo 11 1ıı22 flOa mUhim tcşebbUsü teşkil edecek- Heybelia.d~ vapuruna çarpmış, 
lk1ne11 1545 928 ı-.4f'i •12s tir. Bu mühim mecmuanın b:ı.ş- kıçtarafındakipuntellerdenbiri-
A1c11•"' ıs'" 1~ 00 ıs ıs t'.? oo muharrirliğini Jsmail Hami Da. ' n1 kırmı:tır. Motör de baş bodos. 
Yatsı \1948 ısı ııı.ıq ıs: t d h .. Oku 1 d h - t 

1 "'••k • 82 10 1•
1 4 ao 1111 : nışmen eru te etmıştır. - amasın an asara ugramış ır. 

1 yuculanmıza şimdiden mUjdcte- Hadise hakkında takibat yapıl-
meği vazife sayarız. mJılrt.adır 

Dost ve müttefik Iranın kıymetli hükümdan Şehinşah Rıza 

Pehlevinin doğum yıldönUmU dün ~ehrimizdeki Iran konsoloslu
ğunda kutlulanmıştır. Yukarıki resim, İran başkonsolosunu, hU.. 
kümdara. uzun ömür dileyen ve memleketimizle olan dost münase. 
betlerinden zevkle bahseden nutkmw davetlilere okurken göster. 
mektedir. 

··yük :r 
blyat hnyu.tınıla bU 1,. / 
makta.dır. Sanat adaJll eJetl ~ 
çoğu tık mm·affııkl')"~.rd' ~ 
n1 gazete vo mernıu btJ tı'f 
retmişler ve hlr ıosın:J ge1"aJ 
mesaiye devatti ()(le 
dlr,. 
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Farzı kif aye mi? 
hayatı: Son Haberler 

1 Günlerin peşinden: 
Görüp dUşUadükçal ................................... 

anıların Taksim
açtıkları dükkan 
ak, anlaşdmak ve anlaşmak 

Ajaojh.ı Ahmet Uıtadrmız lk
dam'da yazdıl1 bir makalede me
bus intihabatında mUntehiplerin 
rıy vermelerini (farz! kifayı) 

Voroşilofun nutku 
"Dünyanın paylaşılması için 
ikinci harp şimdi başlamışhr,, 

Sandık başınaf 
Seçim baıladı. Bunun bir millet 

balda, devlete kuvvet nreıı llİr 
halk siperi olduğunu Cumlıurreiıi 
hmet lnönü, Oniversitedeki nut
kunc!a güzel cümlelerle ifade et· 
miıti. 

YAZAN : Refik Ahmet Sevengil 
yaşları otuzu 

& ratmen hlll 
"'8aınıar diye anı

"-'-&rkadaş, ceplerln
:"Mr lira vermek gl

tahamm Ul ederek 
ilanında Cumhur! • 
ka11111nda kUçUk 
klralamıı,lar; yap

ı.,._ rı, heykelleri bu
. ..., &Unde bir deliş

- aerglye ve aa
orlar. 

il blubir lfi a • 
ba,aramadıtı için 
llıım selen dalmt 
l halledlllnceye 
eytp böyle kUçUk 
lte başlamak, re
ıne,gul olan genç
ten lktılne bir 

•laya kaldırımının 
ktıçUk bir vitrin ve 
-.ıt tavanlı kUçUk 

en temlz bir zevk
teldlde tanzim ve 
: aade ve sUzel 

'Dtııde, iyi bir ışık al-
btr aanat, lmme-
41ınatına ve kese
llf. 
lnların te,ebbUı0-

'1r takdirle n pek 
kartıladım. Takdir 
'te llerl ye mUte
lra olan hayran • 
ldlr. 

kuvntlnl fU nok • 
'1ı,or: 

tetebbUıUn Dmrtı 
t Oıı aekiı arkadaf, 
lbll• bir Hnıttk mu
lflar; bir sene bu 
bu J'O,UJL llda1'11lo# 

lçlertne lnl)irah 
k bahçeai sibl her 

llaTa ne devam e
'llılylz? YokH ıtt-

• - Allah eılrge

n kapalı kepen • 
''kiralıktır,. lev • 

tutulmut uıur1uı 
'1bt sallanarak çarpı

t ını? 
en aım olan aanat 

~alanmıt lnaanlar, 
'•bar aldıktan ıon

..,!•llp oradan birkaç 
~ alacaklardır; fa

aayııı o kadar 
mı n• emell, ne 

kuııandılı mu .. m
llıahdut bir ztımre
~lmU alıt verltll• 
• lu halde? 

Şu halde evlenen ahbabımı • 
za dUfUn hediyHI Olarak bir 
vazo, bir çay takımı gönderir 
gibi, bayramda, yılbaşında, se
vinç ıtınlerlnde birbirimize gön 
derdlflmlz çiçek demeti gibi bir 
kUçUk resim tablosu alıp gön· 
dermek ldetlnl artık tecrübe et 
mete başlasak diyorum. 

Evlerimizin duvarlarını mec
mualardan kesllmil) sinema aa
natkA.rlarının reıimleri yerine 
lerlle ıUılemek de bizim için 
zovklmlzdeki 7llkıellı,ln bir i
fadesi olacaktır. 

&unu da hemen söyllyeylm 
ki, bu aerglde te•hlr edilen e
ıerlere manevl kıymetleri Ue 
bUyUk bir tezat sayılacak te
kilde gayet az, çiçekten, vazo
dan, çay takımından farkıız 

ıatı' fiyatı konulmuştur. Tak· 
ılm meydanındaki kUçUk dUk
klnın muvaffakıyetl yalnız lk • 
tıaadt encellerlı karfılaşmıyor, 

sözlerimizin önünde bUyUk bir 
ıorsu işareti çizerek kıvrılan 

bir meaele daha var. GOnUn 
muhtelif saatlerinde burayı dol 
durup doldurup botalacak olan 
kadınlar ve erkekler, bazı tab
loların önUndı irkilerek dura
caklar ve eter 1anata baılt ol
madılı lçln.atıp tutacak kadar 
l&uballmefrep dellller11 belki 
4e anlamadıkları tçln eza duya
rak sUkdn ne çeklllp ıtdeeek • 
lırdlr. 

On seldı arkadat rulmdekl 
71nl cereyanlan temıtl ettlkle
rJn• sarı, Takılm merdanında
kl dUkkt:n unaUD esell Ti ebe
di davasını da l>lr kere daha 

ntın.'ııfdıüQaMI'" •tllBlrA 
Gen~ re11amlar kendllerlnl an
latmafa muvaffak olabllecek
ler mi? 

Anlamak, tadına doyum ol
m ıran zevklerden biridir; an
lıyan insan, flkrl açlıtı ılderll
dlll tein olacak, ldeta ıofra
daıı )'ini kalkmq bir adam si· 
bl rahatlık hlAeder. Karnımızı 
nasıl ke11mlzln kudretine ve 
zevkimizin rehberlliln• cöre 
doyurursalt dimatımıun lhtlf&C 
larına da ayni ıuretle fikir ha
zırlılıauz ·n derec11lne ve ruhu
muzun temayUllerlnı göre ce • 
vap veririz. 

Sözleri, hldlıelerl, meseleleri 
ve muhat.abımızı dalma olduk -
ları ıibl Gettl, iıtıdllimiz slbl 
anlarız. Onun içindir ki anla
mak kolaydır. 

rkaç Gun Sarıcık Buyuk Hikaye 

USUFCUK 
Yazan : KENAN HULOSI 

2 

ıibl ıiirüyor, bUtUn mUntehiple
rin ıandık bqlarına ıiderek rıy 
vermelerini ldıta tuzumsuz bir 
zahmet diye tellkkl ediyor. Asıl Moıkova, 15 ,(A.A.). - Tass aJanıı bir suretle, Almanya ve Fransa or-
mffllı mebus namzetlerinin se- bildirlYor: dulan ile kıyas edilemez. 

· d d' Marepl Vorotilol, SoTyetler Birli- Süvari kıtalarında, yüzde S2 faz-
çımin edir, ıyor. !alık mevcuttur. Silvarimizin teknik 

Bugü:ı, bayraklarla donanan 
Türk tehirleri, bu halk baldnıun 
kullanıhf1Ddan ötürü bayram edi-

11 komünist partisinin on sekizinci 
Mebus namzıtlırlnln seçilme- konıreıinde beyanatta bulunarak de- techintından, halli makineli tüfek- yor. 

sinı dikkat mllllnlnin ehemmi- mittir ki: ler yüzde 30, •tır makineli tüfekler Dünyada yalnız kendi zekası, 
· F k t u yüzde 21, dürbünlQ tayare dafi maki- kendi kuvveti ile bata geçen hü. 

yetini ink&r etmeyız. a a m n- Muzaffer sosyalizm memleketi, bil- ne tüfekleri yüzde 31 ve top mikta-
tehiplerin rey vırmılıreni yalnız tiln dünya memleketlerinin en sulh- rı da yilzde 43 artmıştır. kumetler, cbı ve içte iki dütmanla 
kanun çerçıv"1ndın ıörırık ıeveridir. Fakat muhasım emperya- Geçen son beş sene içinde, zırhlı birden çıarpıtmaia mecbur kalır
(f arzi kifayı) 9ıklindt tıllkki • list memleketlerle mabat oldulundan otomobil ve tank mncutlanmız, yüz- lar. 
etmenin de memlekette milli bir- Te zamanı ıeçmiş kapitalizmin klbu- de 152,5 nisbetinde fazlalaşmıştır. ''Dıt düfmalll,, ı tarife hacet 
lik tezahürÜnü nafa ujratacak su bulundulundan, her memleketten Tankların heyeti umumlyesi, adet yok. Bu her zaman, ber yerde gö-; 
yanlıt bir fikir oldufunu söyle- daha ziyad.• askeri tec&Tilziln müte- Jlibariyle, yüzde llU, zırhlı otomo- rüp tamdığnnlz, tarih yapraldarm
mık isteriz. Ejır mUntehiplerin madl tebdıdi altındadır. Sovyet~e~ billerin umumi miktan ise 7 ,l) misli da olmduiumuz varlıktır. Bir tek 
çoiu Ataoğlunun bu fikrini ka- Birllll milletlerinin. i~ semerelerını yükselmiştir. 

• • on beı aeaedenberı bıldikleri sulh, Tank kıtalarınıu sillhları, ezcilm- hüviyet taıırbr. Düımanlıklarmın 
bul ederse fUphıslz mebus ıntı- partimizin bükCmetimi:zin ve büUın le topcusu, radikal suretle delişmiş- sdMpleri de hemen hemen ayni 
habı yine yapılmıf, intihap kanu- milletin m~azzam çalıtmasının neti- . §8Ylerdir. Fakat iç dütmanı öyle 
nunun hükümleri yerine plmlı. cesldir. Memleketimiz için sulhu, lırBütün tank Te zırhlı otomobillerin deiil. Devletle milletin birbirin• 
mahallinde bir Büyük Millet Mec- bizler, biz:zat kendi ellerimizle yaratı- bütu .. n silihl:lrının bir salTosu, 193.t 

1 k ·ı be ıı kiki ll den ayrılığmdıan doğan bu ikinci liıl 11Çilmit o ur. Fa at mı yon- yoruı. Stallnln f Y1 ı P nı- rakamlarına nazaran, 1939 da 3,93 
larca mUntehlplırin lstisnuız ıu- nın mükemmel surette tatbik edilıne- misli yükselmiştir. tehlike dünyanın en koriaınç Ee. 
rette intihabata lftirak etmni, ıl n memleket tandayaliıt kfiltil· Topcu kuvvetlerimizin ıilAhları ıaketiclir. 
yahut hır intihap dalrHlndtn riln ı6rfilmemiı bir tarzda yayılması meselesine, çok ciddi bir ehemmiyet hter devlet bakim olsun, ister 
hlflr onar kitinin 1Utdık bqla- ilzerine ıosyalist ekonomimizdeki atfedilmiştir. Bu sahada da netice- milleL Neticenin uğunuzluju de• 
i ' k 1 i muazzam kalkınması esasına dayana- ler çok iyidir. Tank dafil toplar ve 
rına 19le~ı rıy verme er ara- eaktır ki, Stalinlmisla dolrudan kısa menzilli toplar hariç olmak n- iİflDU.• 
sında mılli kıymet noktasından dolruya idaresi albnda. merkezi ko- zere, hafif topcu kıtalan, bu müddet Devle~ aaltaab elinde tutmak, 
hiç bir fark yok mudur? Bu tak- mite n hüktmet. tısıl ordu Te kızıl zarfında, yüzde 34, orta topçu yüzde keyif çatmak, dilediği gibi ferman 
dirde intihabat yapıldılt bir sün- donanmadan mllrekkep slllhlı kuv· 26, alır topçu yllzde 85, tayyare da- okutmak için, milleti lmlddeten 
de f arzl kifayeden ziyade farzı- ntlerimlzl durmadAD takTiye etmiş m topçu da yQzde 162 fazlalaşmıştır. olduğu kadar manen de ezip YIP'" 
ayn'dın bahsetmek llzım delil Te teklmfil ettlrmlıtır. Bu korku Te- o zaman lüzumu kadar inkişaf etme- ratı. Zekaya düllftM', irade ve ha-
midir? rlcl kunetler, Tatanımınn hudut- miş bulunan tank dafil toplar ile 

Jannı beklemekte Ti diltman teentı- tank topları ise, dilerleri ile kıyas fUlta düıman kesilir. 
Ostadımız kusura bakmuın: sibıe karşı yatanımıaı pranU altına kabul etmlyecek çok büyük bir teza- Vatan yavaı yavq çöker. Ama 

partizanlık mektebinden yetifll' almaktadır. yüt ıö~termiıtir. Vaktiyle, kısa men- bu çökUş,saltanat idaresinin umu 
ıiyuilır hır neden ise milli vah- Dünyanın 1enfden pa1Jqılması l- zilli muharebe toplarımız hemen he- runda değildir. ülkenin hayatı. 
det mıvzuunu biraz zor kavrı- çin yapılan ikinci emperyalist harp, men yok ıibi idi. Bugün ise bomba m, kendisinin ömriyle ölçer. ''ben
yorlar. timdiden batlamıftır. 1.ollan 6nlln- atan ve torpil atan n ehemmiyeti d• sonra istene tuEan olaun!,. 

HHASAN KUMÇAYI de biç bir maniaya rutıelmlyen mil- çok büyük olan bu sillhı da vücuda 
tecnizler, ilk n kolay munffakı- ıetirdik. Halen bu sillhtan elimiz- eler ~eçer. 
yellerinin aarhotlulu içinde yüzmek- de iyi cinsten kACi miktarda mevcut- Halan t.inndan kopan idare-

Anlaşılmak, secenin karan- te ,.. yeni kurbanlar aramaktadır. tur. lerde bunlardan eser bulunmadıfı 
lıkları içinde dolan ve dalının Bu ikinci emparyallst harbin blllha· Touçumu:ı, bir taraftan kemiyet j- için değil midir ki, binlerce yıl
tııtUnde lhtlrula JUkaelerık re nasıl tnklpf edecellnl keıtlnnek tihariyle fazlalaşırken, toplarımız da danl.eri, tec:riibe edilen idare te
b ~ -:unu btıkllp bıkll7en kısıl stıctnr. keyfiyet itibariyle yükselmiştir. Her .__~ ı- ~-L- • ··L 

Bfdm ıetn mtlnüaf8 stJllrma bir UlrUI topçu malsememi:zin menzlU, ....._.. ~--~_.-.ıı, • yua. 
bir sc-ncanm 1&bahın ilk Jtık • tek nokta.,...... 0 da. Stallaln boıtlD- pnitlemlfllr. Mesell. alır toplanmı- .- devlet ıdeali olarak tanm.IJor. 
1 •.rına kavutmuıııa benzer; ol· kil enternu)'Onal -.ulyetl tahlilin- :zın menzlU, mnhim kateıorller 1- Seçim, iıte bülletin bu kutaal 
ç11k, fhlanın bahcıdeld ;yerine, den çıkan af&lıdakl ıu noktadır: çin, yilzde 50 ill yüzde 75 fa:zlalat- baklmu kullanıııdır. Bu hak, dun.o 
kendlılnl &aran 7aprakların '8· Biz, daltna n tamamlyle yenilmez ınışlır. Hemen bütnn topcu sistemle- la damla birikerek yann bir irade 
1111 ve. vazl)'etlerlne, ı•ıirn gel- olarak amele ve köylil kınl ordusu rinin atış sürati, bilhassa tan~ ~a: denizi halini alacak ve ''Meclis i 
·~1 uı.,...., 'hatU· ·--JC..l... ~ kızıl QOOallmiSlQ.I mill,k olmalı- (ii topları ile tank topl&rlDIDlU, lkl •- n 
ı. ............ .. ..,. ~ - flullt· , ...... lft{r ........ 11 ......... 
ı:lılına c;eklllluna ton IOl'G"' Geçen son bet__. 'slirfulda lm1 tin ıenk sikletlnde pnk mlealrll· "Millet Meclisin nin, :bir millet 

lecek nya görOlmi7ecıktlr; an- ordu ve donanmanın tefklllbnda al- lfnde de t.erakki vardır. minyatörii olabilmesi için, elhirli-
lafılmak 1ıUçtUr. llhlanmasıada Te buırlaıuaasında Diltmanın kimya bOcumlanna kar- iiyle ba up.;da çalıpıamız serek

Anla!}mak lae lkl ruhta aynl mühim delitlklikler, battl radikal tı orduyu muhafaza edecek Te dilş tir. Sandık bqına kopnak, milli 
fimı;eiıu aynl umanda yanıp diyebilecellm deliılkllkler TUkoa mana aynı sillhlarla mukabele eyli- tavaflaruı en mübareki aayıhr. 

ıelmlıUr. yecek antiıaı mildafaa kıtalanmızın 
ıö.lmeai demektir; onun tein- Eler toMDmı hlr c!aklbda altılı teşkilltı daha &iyade tceklmnı ettiril- Yutttaılar sandık baıma! .. 
dlr k1 muvakkattır ve çok defa obüs miktarına. Jıla•lına. ıillh miı .,.. mlktarlan iltl misline çıkarıl- HAKKI SOHA GEZGiN 
mUmklln deltldlr. bombalarınlll ye bırfanlann miktarı mıttır. 

da llln edilir ile, blr 4akikada, bir irtibat kıtalin, yi\ıde 37 nlab~tln-
Bana kalırsa kUçQk dUkkl • Fransız kolordusu eotlO klloıramlık, de artmııtır. 

nın duvarlarına ruhunun bil- bir Alman kolordu111 51509 ldloıram- Bu mliddet sarfında, mcmleketlmi-

1934 senesine nnzaran, askeri tay
yare kuvvetlerinde çalışan askerlerin 
miktarı yüzde 138, tayyare adedi ise 
yüzde 130 fazlalaşmıştır. yUk muammuını çlsrt, boya, 

ııık va daha ziyade söııe '1' 
karanlık halinde ıeren ıanat

klrla lçll dıtlı olup anlaşmata 
kalkmıyalım; bu, boş bir hayal 
.,. fazla bir lıtek olur; eserin
den kendlmize söre manalar 
çıkarıp zevk alablllyor muyuı, 
fikir ve sanat terbiyemiz yo
lunda demektir. 

Betik Ahmet SEVENGlL 
I 

hk n bir kıal orda da 78932 :kilo- zin faal hava nıildafaa meselesine çok 
ıraınlık uho 7apmaktadır. büyük ebemmi1et atfolanmuıtur. 

Bu rakamlar ı&sterlyor ki bl:zlm llaamafih ıurasını kabul edelim ki, 
kolordum us n blnneUee btltOn kızıl bu sahada )'apılmaaı icap. eden her 
kolordumaı, kapitalist Ti faşist teY daha benlls tamamiyle yapılmış 
memlekeUer ordolarının atıf kabili· dellldlr. Memleketimisde bll)'llk f&
yetinden ıeri delil. blllldı bir mik- bir ve merkezlerin haova btıcumlan
tar da ileridir. na karJı mildafaasında, malöm oldu

Elimde olmasına ratmea, Japonya, tu nzer, ıas, tayare dafii topçu ile 
Polonya ve daha sair memleketler or- avcı tayarelerlnin ahenkli bir surette 
dulan baklundaki rakamlen saymı- faaliyetidir. Bu sebepten, avcı 1ay
yorum. Zira bu ordolardakl birlikle- yarelerlmi:ı, ylizde 142,3 nisbetindc 
rin orıanizaayonu ve sillhlan, hiç fazlala,tınlmıştır. 

193• senesine nazaran bugün, hn
va filomuz motörlerinin beygir kuv
vetinde yüzde 213 fazlası ile 7.900.000 
beygir kuvveti tezayüt vardır. 

Hava filomuzun, miktarı ile bera
ber kalitesi de yükselmiştir. A'cı 
tayyarelerimlzin sürati yüzde SG,5; 
plafonu yüzde 21,5 fazlalaşmıştır. Kı
sa menzilli bomhnrdıman tnyyarele· 
rimizin silrati yüzde 88, plafonu l üz
de 83, faaliyet sahaları da yüzde SO 
fazlalaşmıştır. 

........... diye. plTanp ~ Pli wı. hl - *" sidiaiJJ 
km ..... altmlıan ıönneJiace, lrapaL Wr inam ... slıi, Y~ 

-hüyük-kaym aiaçlan iwincle Yusuf& kutlar ıarbchıiik eder; t.ar
lalaatu Mitin aeaiai uaki Y asufa INıiendirmek için haylonr; ve 
lmlanaıçlar kanatlarmdlııki renkleri yalnız cıaa ıöıiemd için odun 
la,.....ldarmdma Wle korlanQrarak yanma kadar sokulurlar; yahut, 
eler apm•, hemen omuzlarimn baımdan o lcadar aüratle oyun 
eclenk ~ ki, Yusuf hepaİQi de lııİl'el' birer tanır ve bir aani
,. ~ lıiftaial eline pPnıcek oluna ince pplanm lwuw 
vura nra oalarla lrGauf'll'da. 

kendiaiai Te1mwif ıitmiıti. · 
Yusaf aamMhktan plap hanma ,...U.de aılra iiatl 1lpUZUll 

umdıiı w laep san altmlan diifiD&Jw; ır..s hı &liae ""1 
da aud 111.r ki Yanf!,. diyordu; ''Yenir mi laele, isilir mi iMie!,.. 
Mitin )'Ol'l'aDlaiuaa ltir tarafa ........ .,..,,,..,. ,..... llap •• 
..... altmm - türlü ~ oldat- öir• ..... , - rifti. it.
-- öyle plbıonla ki, köy llalaftlİlılıll F......_ ...,.._ •· 
lataWken ..,... silti eline Wr ..._ ~ 7ola alı ' •; 4lat 

...... on altı ıaımda7ch. Fakat t.u laMlılr küç6k Wr ~ t•ı dele dele sit11, topnlduı lluıp 1ollar apa, ....._ icilM p. 
L_ l.iç kimsenin lüneıiai isteme•. Aaalıiı plin olclu- .., acaba J'&D8flM lazı l8lllMllıia tekrar rcıWMlmek ip. lalllD cılrn 
_-..plufmn Yuaufu laabrlıyaqak oluna .....-.... kat· un altmlan llaWtilecek mi;rtli? Yalım, oaJan .ide .t-ac irfiıw
.... lini yinnülen •talı lr.a~ ~ plı. .., keaıdi üı••- çcılı .... Wr ,... çıa)ıpmlr ..... p1411ni ._ 
~ ommlan, iri iri elleri, kaim k-nikle"ile Yasal • •lmwmt deiilcli. 

YalUf ~ çıkıp harıma 'yerinde arka üstü upuzun 
-chiı anma hep IUI altmlan diitünüyor; kendi keı*liııe "hu 
da naul 117 ki Yuaf!,. cliyordu; Yenir mi hele, içilir mi bele!n 'bü;.. 
tün Yorwunıuiunu bir tanla bırakıp anaıınm yanma kO§lllUf, san 
albam ne türlü te1' oldıufmm öirenmedea edememiıti. Kendisine 
öyle pliyorda ki, köy laılınsinde Feı'Jaacha hikiyerini mılatırlar. 
ba tluydaia elli eline Wr ..._ ftl'İp 7ola salsalar; dıai tat dele 
dele sitae, tapnılrlan kazıp yollar taçM ,clailann içine sine, acsl:a 
)"Wpm ima ......ııia tekrar eobllilmek için IAzmı olan an aL 
lllllan .... Mtltilecıek mi idi? y almz, kmdi köyünden çıcık mm 
'-tka Wr ,...._ çabpmık lizım seldiiini de anJamaımı değildi. 

~ P.taiyordu, hatta ...... , ............. bpiı • • • 
lıi. anllk jaadmnmlar ~virmit; cm lteti Jlllİ ),i~i
N.itler ptirip ..ı.t..cara bür Mla kara71 -smit. 
~ ıat..incle ~ •lwk ıuP. 1tmı..pdrı• 
~~tokat ;rNiJmıa IODra W hafta .. ,.tafb. • A--. 
:.... 1.ualar.a sık Wle ....... ti, lüç o1.... ,..... 

ut.11İ7orlanlı r .. 

• • • 
~ tarla ............ Wr ,....,._ ÖfılllİM 
~ ..ı.hı ....... iai~a. KmJ.Mnwmd•a Pı· 

7ola aapar rapmu bvuracu sünete rairıien clu. 
lllıiı lxralanach; ltir .....,.... .-.u. kut lruatl.n-

taldp ediJOI"; - tanltM .. ... ........ tliti· 

Yusufpk sün 1-tnm• çok W.. enet PmarllMi ..._ nr
aülıa ......,.., orrıilla pcelemedi. 

T•la çitı.iaclen lıirinin kWl'mdı., ildW.ri isıeft ............. 
IOlll'a ..waı.,m ............. ,. ötllteri sötia-* lsia ,. 
lnrrıılalmq Wr .... sam altma IİriP amm; kwa ...... •imi 

-·- ela .... diliai o -- nıhatta lııaLlıa ld -- ..... ~ 
kara llile çöalls •JWla ı..t1.m. 

ICarp ~ parlU ... IMltüa Wr 97 ...... , ..... .._._ 

~ cw.riai kapar kapu11U Kml--m ~ u · 
lıkla ,...., ,.Ut dailm'tla ......... ,.. kıt eilwlii ~ 
..... -- -- ................................. z.a. .. 
prip Y111afaa _....... ...... kiJ'lle i,ioe ._.iı idari, wl ftl" 
ld? .. Bir m • Wr • t r=dze....,.. Wr ~ ID "9 ,..._ 
- .,...._.-, ..... bthak ftktWa Y...ı ...,,,. flbrtk 
ti.11- .....-. mnmta wa, eler,..... ..... ._.,_....,. 

• • • 
Yasafak sin llatumdaa Sok dlıha enel Pmarbclald hana nr. 

................ pcel•tcl. 
T .. çiU.W.. Wriain banrmııla, öküzlai içeri almdıkte 

IOma .........,. --- ...... ,. öteberi aötürmek i~in yola 
lnnılalmq tıir .... FDID albna IİrİP uundı; kuru toprllğa sırtım kor 
k- ela llr•1Hıini o bc1ar rahatta wldu ki bnunı s6aa uçbrv. 
.. p.dü; a,,..p ........ 

K.p .......... parlak ... Mitin Wr.., henüz çıım.,. -.... 
_,...... GWleaiai ...... ..,.._. Krzılc:aha..,... tepelerinııle a. 
ldda ,...lınk, 7Mat dallarda 'l'Ul'GJU911k )'U kıt eilendiii haywn. 

( De11amt 'l10f') 
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-a-
- R'ocanw mı dlişlinüyorsa • 

nuı? 
' · - Hayır~ O parasını da nefsi
m iie .kor.umasını bilir. Ben §~·et 
~ ~ey olursa diye :zavallı gence 
a~yorum. 

• 
41 rmlcl·t1 

Ji,ifıdı 

'3 aylı'· !WO 
G ııylt'k ~:i'b 

'\ - Dempseye mi? 
ı - Tnbii ! Daha pek toy .. Genç, 
~:.akı~ıkli, ~öhretin ve scn·.etin 
ilaha. ilk ba.samaklarmda .. 

HARPUTLU-ŞERİFİN AMERİKA HATIRAlAR ı 
-- Y'AZAN: 
Muvakkar Ekrem Tolü--.;;..-:;....__...__..J 

1 
~.Y'lık 9~ 

1 )'ıllı VDD 
Tar.ıfcden SDll\9n 

fcln aydıı oruı ı.urııt.,. 
.PoStıı lıirJıJ;ınc ~irrı~ 
(l)'da Htınış bcşct • - Gene ,.~ yakI§ıklı olan her. 

]{ese bilaiSLHma merhametlisiniz! 
- Ne :"v'n:ıalım ?. Biz .şarklıyız! 

Slı: de öyL..· 
- Bi:::-.. p.rkta. merhamet yal 

:nız gene ve yakışıklıya değildir. 
- J;J. .• clr tane de böylesi bu. 

lunsun. 

/ 

Tarjhfen bir yaprak: 

BOÖAZiÇi 
1 

ve :a)Tilırken .ae ıild parmağijle olmayı ve iyilik etmesJni sever 
kasketine şöyle bir .doktmau. bir ..milletiz. Sizi \.•.aziyctten lıa.. 

Saat .tam beiie kapmın Bili hız iberdar etmekte J:ercddilt etme -
:ıı hızlı ~lmdı. Dempscy ııpğı ve dim. 
köpeği "Bebi,. lle yalnızBı. ıM.ena.. - Acaba bu suikast hakkmda 
ıcer i'homto:n. görülceek 'mül:ıim ibiraz t.ıı..rsrnit lfıtCcdebilir misi. 
bıı.zı işleri takip iç'In sOkıı.ğa 'Çık- niz? 
m1ştt. :Muteöer misafirini be~le. Şerif bir arkada§mt !korumak 
me".kte olan Cihan ~mjrlyanu. ka. ıister1cen dlğcr bir arkad~ını ele 

rucdiJlr. ıfl • tel 
Al..ıoııe ka.rJun b1~ \on 

tup ve telgraf nere ~ ~ı 
pnrasının posıo \"C) 8 

)"<>ll:ımu ucrcım'i ıi4'rt ~: 
zeriıoe ır. ~ 

i'ii.rkl1ı1tnln /ur pos'ID ~ 'aş 

- ı.·:dn IJiliyor musunuz?. 
~~n 1.' 0

1 b:ı ru~;unmayı ~öreme. 
ilir ... H.'"'.i ~to 'Dempseyden intikam 
tJI4:ı~: j;t.Jor .. Gangster hikayc
o uy .. :.mna.. Onu ileri sürerek 
ôfj.l.!lizatörleri tehdit efüy.or.l 
:Owı-:ıseyin.mağliiNycti lehlne oy 
nanan mühim rocblağ 'kcndısının. 
!Yrı.nı b"r to.şla iki kus '\'Urncak .. 
P.::-ı .,;, 'Llarkey'e mağlüp et • 
nrilc ~': o'ı.:r::ı hem muazzam 
}lir : .. , ':mn lwı:~ak hem de 
·gene: b'}k l>rUn parlamakta olan 
:yıl.:;Z! d'l lıöyle çabucak sönecek 
~hır.ou s: ·gili karısmm, çıldırası. 
:rz kıs'kandığt meylini bertaraf 
etmiş olacak .. Ynnlıs nıı düşün.il. 
yorum dersiniz! .• 

Ge,çenlcrde hir Ycsilc ile Çengelköyüne gitmiştim. Boğaz. 
jçlııin her semti bana. iburaların bin bir 'lllncerasını ha.tırla
m. "İstanbul semtlerinin 'tarihi., adı ile Vakıt'ta ~retti. 
ğim tefrikamı hazırlarken her semti günlerce do!aŞirdım. O 
günlerden ahba.p olduğum bir Çcngelköylü :sordu~ 

!PJYI kcnaisi 'açtl. vermemeyi erlmkliğe _yakı6iıra. 
- Gutbay Mister Cckl mamı§tı. Muhatabına sadece: 
- Ho.§gelainiz Mister Şerif! - Sizin Markey'e karşı mağ. 
- Affeaersiniz sizi rahatsız et. lübiyetiniz arzu ediliyor. Ve bu.. 

tim. nu :temin için de ellerinden gelen 

V.AEITo abont "6·~ ~ ~ 
Adres rdt:ğişth'1ll' ~i 

25 ıl.urUŞIIl~ dd ~'a 
!Lll."\ i()QREJIY. ~a 

Ticaret ııaoınnot11 fi. etı 
s:ıtın soodau ·uııart~~ 
falıırında 40i le s•)~~ 
kuruş; d5rdüncfi • ~ 

- Gene mi semtimizin tarihini yazacn.ksın ? .. 
Bu latifeci 2:at: 

- Katiycn.. flCtel ibahşcttini.z. her şeyi yapabilecek bir 5cbeke 
Bu,yunı.nuz! ile karşı karşıya bulunuyoruz. 

- Semtimizin nesi kaldı ki yazılncak ?. ıd!Ye Js _geltıyor. 
du. Ayrtlırlcen ilfıve etti~ 

Dc.mpses '\-'!! Şerli' ufak iakat Yumrukl.arile cihanı titreten 
'°'OStülU dö]'Je?ınli~ bir salana gir. koca ~piyonu bir düşüncedir 
diler. Bebi efendisinin arkadaşı· alını~. Şer:iic tekrar sordu: 

ikinci ve iiçilncfide 2~ t 
'; başlık }'UD1 ı.esrıı 
ıtlır. 

- Canım muharrir her gittiği yC'rde11 mevzu çıkarır .. ıDiu ük, .cok dc.-•pılıo ,f. 
m üç kere avhy.arak Selfımtaaı. - Peki. bana ne tav.siye eder-
Par.amunttalri aElana benzeyen siniz.!. 

Biz.im semt dgin gene bir ti!"'/ler ya~ da okuyalım ... renkli iliın verenlere~ 
indirmeler yapılır. 'il~ 
nn s:ıntım • 'SlllıTl 3C 

Dün ikitaplarımı 3mrıştrrırJcen Dördüncü J..1chmcdin Çc.:ı. 
gelköy bahçe1erinae1d safalnrmı anlntnn hir sayı.fa. ile kar
§I1aştım Ye derhal Ç.cl\gclköylü ahbabımı hatırladım. 

miithi§ bir hayvan.. - Benim bildiğim :sizln aleyhi. 
- Sizi ainliyorwn Mister ~e. nize ımühlm bir meblft.ğ bahse ko-

rlf ! nulmuştur. Herifler bu parayı 
TlCARt l.\lABlYETTE ~~ 

KCCl'J\ 1J..A1'1 

- Beni itho.m eder cümleye ka 
Ciar tamamiylc doğru.- Hem ar -
tık ..müsaadenizi isti}•cccğim. Ge. 
cc Brti,f sgorta dirc.ktörilnü ka • 
.tısI, Misis Cakobs, profesör Mur. 
ıinson'un .h~ircsi falan gele -
ceklcr.. Daha hiç bir hazıı hğım 
yok. Siz Alice'i gönderecc'ksiniz 
değil mi? •. 

Dördüncü Mehmet, Çengelköyünün kiraz 'bah~lerini 
k.iralıynrak hıütnlar.ca. knlı~. safa sürermiş. Sarayında yedi 
yüzden !u1a car.iye bulundur.an bu zevk düşküııü padişah .ki· 
nız mb~lerinin b~qcarlyes1 A!fife kaWıı için §Öyle bir kıtn 
yazml§tı: 

Şerif, nçılt konuşmayı seven \·e kay'betmclt istcmiyeceklerdir. Si. l 
jt~yat edinmİj bir adamdı. ?ı.1u. ı;in M:ırkey ka.rşısmdıı muvaffak 
Jmddimeye 1üzum görmeden sQy. olmnma.nız ise ga)Tikabil •. 
1iyeccğini söyledi. - Yarıl ycnilınenıi istiyorlar I 

- Mister Ce'kL 'Bug'iin s'iz:i ü. öy"~ mi:? 

1 

Bir deTn 30, ıkl de~ 
defa ı 65, dört def•Cl c' 
defası 100 kuraştur• ~ 
Uan "erenlmıı tılr d J 
v:ıdır. Dört atırı se'~ 
fazla satırlar.ı 'beş kU ' 

BcyailaT giydiğince bi:' dilrril yc1."faya bcnzcrain 
Biyahltır giydiğmce eıı h~nen Leylıiya benzersin. 
Ye~llcr giyc1iğince 7'utii gilya31a benzersin. 
Benim 1ı.oşlu Afif em sen güliL :raıw.yo. bcn::cr.Wı 
Afife kadın aa padişaha §U ınaz.ir.eyj yamııştI: 

yaretimdekl sebepler fevltalfıde - Evet!. 
dddi ve tamami;jı•1e sizi alaka6aT' - Aksi halde?.: 
eden bir 'lncvzuıı. temas eder. - Cinayete kada.r vantcağm-

- Hayrola.. dan lrorkanm. 

sap edilir. 
lfümet ıl.."lıponıı ıt J 

l.:ü~·uk ilün torlfe&l f' 
ilUlirflir. ~ 

- Sonu muhakkak hayırdır. - Polise haber ı.·ersek .. 
Lakin ~u kadar söyliyeyim ki ba- - Katiycıı! .. tehlikelidir. 

• )Beyazlar giydiğinccpadi§!ıhı.m Ayc bcnt.ıcn.zcr8i.n. 
Biya1ı:Lar giyd.iğincc Kabei Ulyaya -Oen..-orsin. 

\'akıl hem a~rudll0 ~ a\'e 
:)'& kendi idare >C>l"111~:~ıl ~l 
kara caddesinde \ 1~ tlııd 

~if, en emniyet .ettiği adam. 
lnrmdan Burly vasıtasiyle Demp. 
se)"le görUşmck üzere gizli bir 
rande\"U istetti. 

Kızıllar giydiğincc cevheri hamraya 'benzersin, 
Benim Jıey"bctlü 1ıiin7;arım hcnıcu deryaya bcn..:crsin. 
Bunları okuduktan sonra padişahın bir gazclindelri: 
Gönül ne Göksuya nıail ne &mı;ar.cı gider 
.Bipahı garnila.te :l'71ıiıı ıo1mıya Rihva gider. 

'Beytini habrlarsaK. Bqğaz scm'tlcrinm tarihteki k1y. 

yntmız tehlikededir!.. Dempsey sin.irli sinirli glildli: 
- !.... - l{oyun gibi teslim mi olaca.. 
- Evet!. Haklnnızda dönen ve. ğız ?. 

ya döndüriilmelt istcnc.n b1r dola- - Hnvır! .. Biz kendimiz karşı 
ılım bütün teferrüatına bir münn.. koyacağız. 

betle agnh bulunuyorum. De _ - iRan!?i imkanlarla? .• 

altınd:ı l\E?JAt.EDD]~1I 
lli'ın Barosu eliyle 1 ıı" 
eder. ( /Jiirorııın ıelef0" • 

Cek Dempsey, ~cvyork cfva. ! 
rmdaki bir sayfiyede mutat id. 
mruılaruu tamamlamış, Ncvyork· 
tn menaccri Thomton ile birlik. 
te bir pansiyonda oturuyordu. 
Markey ile maçına üç gün knl-

n:ıetleri, J>adişablann maceralarından jbarct ka1ır. 
min de deaiğim gibi bu işte sizin - Siz bana itimat ediniz! 
manen ·ve maddeten mahvmız ü- - Te.~kür ederim? Çok hituf 

nuııt:ı. Al 

Şerif in g<Snderdiği adam veri • 
len adres üzerine 'Dempscyi bir 
hayli ara.mı~ nihayet nerede o. 
iurduğu.nu bulmuştu. Kapıyı çal
dlğı zaman., şampiyon rneoaceri 
ile :sa.tran~ oynamakta jeli. Thorn 
ton biz~ kapıyı açtı. Şerifin kar 
tını alıp "Tay,, 'lruı getirdi. 

Boğazis;i ta.rilite değil §imdi gür.eldir. N • .A. 2erinde yürünüyor ... Bana ne di. :ka~,-ız. ..... -;~·-~~,'---'--:_)lt!l'.:::::~. 
mudim. ız m m e refin lfti • 

har ettiği 'kıymetli bir gençsıni:z. 
Ben ayni umanda sporcuları f'ev. 
lrnlade sever ve arkadaşlıklarını 
dahna arar bir insanım. Sonra 
bit Tih'kler doSta karşı \'efnlı:!r 

C'M 

j 

f>:-moscyin raifihi M.nr.t-ey b~r 
i,.~i .kara "ılı~1 Mcliscsiyle ala. 
ftnchr ~;yn;ı,.rek maçın yapılaca. 
ğt :ı.~am Nevyork ubılasınca 

(Denamı ••ar) 

IMW 

Vefat 
1

,. 
Jır.tanbul 'Ô6rctmeıtltT 

mi.11elindc11: ()$ 
Cskfid:ır H üncil ok~ """ 

"") 1 ... 
rin<lcn 'Rıfldye Bcnıfl t>tuı' 
r:ımmlan ebediyen l\ll3"° o~" 
mRktayıx. Kcderdide \ 11 p 
yın 'llrlaıdaşlorn tn:ıiyetı 

Dempsey, usta.siyle çabuk bir 
fikir teatisinden sonra Burly'yc: 

- Ef cnainize .söyleyin1z1 Bu 
akşam saat be§te kclldisini bekli. 
yeceğim. 

· B O· J.I • G. · tik Öğretiın j\1e 
~ 1 aş iŞ .. ~ez~3 ""fUJ Homat1zn1a Kültür Dalanhğınct -~ 
--- ~ • ' •• ' .~ •• ~. ' ' olan Cllk o:~ctim) fi JS'I~ 

Burly :ağzındaki sakm geve
ı,ye geveleye, ba~mı tasdik :ma. 
kamında yukan kaldınp infürdi 

"ı 'tp tıaııramı nıünascbctiyle evvelki gün Univcrsitcdc yapılan l NevralJı, kınklık ve bulun agrılarmızı derhaı. ke- mecmuanın dordltnc od~~ 
· · -ı 7 • :ı M k ·-~- 1,: 1 . -1 :1 ·sı· Re · ES:W f b d .. d J L..... im . . .. tekAmUI eden bir tni1 mcrasımı mu ea :tp gece CtC a 8'114'IM.; vı.T "'""OVCT>M<mt,_ iT. Sl1l1. mlfılil ser. ca 10 a gUD e ~e A ab1lir. lnbı nefascti}ie in\işlf 

de baZoda 'bulunanlardan .neşeli bir grııp görüliiyor. iye cderjz:. 

.,, ' .... 
Karamazof Kardeş~~r 

Yazan: Dostoyevski 
' ... ~ ~· ....... ... ---- - . 

.. -• .._·---~· ., . ~.trer:-uakk ;--satıa-Geaıia ... 123 .::-.... 

rinde de yalnız "Bir anne,, sözlerini koy 
muıtum. Kc§ki ''Asrt 2nne!,, diye im· 
niasaydun bilmem niçin buna cesaret 
~cmedim ... Ama sadece "Bir anne •. da-
ha gUzCldir ... Öyle değil mi Dimitri Fi-
yodoroviç? ••. Fakat neniz var, ne olu. 
yonunuz kuzumt .. 

· Mitya ayağa kalkmı§tr ... Parmaktan. 
nr kırarcamıa ellerini oğuşturuyordu: 

- Beni ağlatacaksınız Madam ... He· 
!e §U cömertçe vadettiğiniz yardım .... 

- Ağlaymız azizim, ağlaymız ... Ağ
lamak iyi.clir. İnsana hafiflik verir. O· 
rada da belki göz; yapan size dest~k o
lacak. Lakin Sibiryadan ldönünce, be. 
.nimle tatlı tatlı pkalapcaksınız .•.• 

Dimitri artık çileden çıkmıştı. Birden 
bire adeta bağırırcasına: 

- Allah aıkma Madam, Jütf cn açık 
n kısa söyleyiniz. Şu vadettiğiniz para. 
y:r hemen gimdi verebilecek misbiz, 
yoksa hamlamak için bir zamana mlh· 
taç mıımtz? Ne vakit gelmemi emredi· 
yorsunınl 

- Hangi~· ne P.tlrası bui' 

- Hangi para mı? .. Canım :şu .demin 
o kadar büyük bir mürüvvetle vadetti
~iniz üç bin rubleden bahsediyorum. 

Madam hayretle: 
- U,Ç bin ne?.. Uç bin ruble mi? .. 

Ben de bu kadar para ne gezer? .. 
- Cebimde imiş gibi emin olabilece

ğimi söylemiştiniz ya! ... 
- Oh Dimitri Fiyodoroviç, beni ne 

kadar yanlış anlamışsını7. ... Şimdi hatır. 
lıyorum, evet üç bin değil, .daha çok faz 
]asını vadetmiştim; fa'kat bunu söyler. 
ken, ben, hep şu altın madenlerini ldil!Ü· 
nü yordum. 

- Ya üç bin ruble? 
- Meteliğim yok. .. Hatta ben de dar· 

da olduğum için, "Miyosov,. dan beş 
yüz ruble ödünç aldım. Sonra param ol 
saydı bile size veremiyccektim. Evveli, 
hiç kimseye borç vermek adetim dcğil
für. Çünkü borç veren beliya girer. 
Sonra vermek adetim olsaydı, yine bil· 
hassa aizc verriıiyeccktim. Çünk'il aizi 
ıeverlm ve kurtarmak isterim ... Size pa 
n değil, madenler, madenler lizıın ... 

Dimitri önündelti ınasaya korkun~ 

bir yumruk indirerek: 
- Hay fU madenleri 1eytanlar i;Ötilr. 

=slint 
Diye uludu. Ma.dam Kolı:Jakovun Ö

dü patladı ve Glonun ta öbür ucuna lca. 
~ralt çığlığı bastı; 

-Ay! Ay1. .. 
'Zavallı delikanlı talihinin giilmez su· 

ratına tükürerek yerin.den fırladı ve de· 
li gibi karanlıklara daldı. iki gün enci 
ı:öğsilnde Allyoşaya gösterdiği yeri 
yumrukluyordu. Orada ne varJı? Di· 
mitri bunu hiç kimseye aöylememİ§, yal 

nız vücudunun o yerinde bir namussuz.. 
luğun gömülü olduğunu bildirmişti. E. 
ğer bir gün Katerinaya borcunu vere

mez ve o namussuzluğa katlan:nağa 

mecbur olursa, kafasına bir kurşun yer 
leştirmeğc andi;mişti. Bu ::lev gihi kuv 
vetli erkek, son ümidinin yerlere seril· 

diğinl görUnce, çocuk gibi hüngür blin
gür ağlamağa ba_şladı. Bastığı yeri seç
meden hızla giderken, ansızın bir §eye 
sarptı ve keskin bir feryatla kendine 
geldi: 

- Allahçığıml.. Aıtahçığımt. .. Heri[ 
beni aı kaldı öldürüyordu... Sersem 
dikkat etsene!... 

Karanlıkta karşısındaki gölgeye be. 
kan delikanlı, Samsunovun hizmet.sisi 
koca kanyı tanıyarak: 

- Ah, sen mi idin? .. , 

Diye haykırdı. Koca kan, &esini de.. 
ği§tfrcrck: 

- Siz kimsiniz ef eruliaı, birdenbire 
tanıyamadım~ 

Dedi. 
- Sen Samsuoovlarda çahşmıyor 

musun? 
- Evet, ~mma siz kimsiniz'? 
- Ağrefcna, ha13 sizde mi? Onµ ka· 

pınıza kadar ben getirmiştim. 

- Azıcık alıp gitti. 
- Nasıl gitti? Ne vakit? 

- Efendinin he.sabmı göroü ve bir 
~eyrek sonra çıkıp gitti. · 

- Yalan söyJi.i,yorsun cadıJ .. 
İhtiyarcık: 

- Aman efendim .. Niçin yalan soy· 
Jiyeceğim. 

Diye sızlandı._ Fakat Mitya onu bt· 
rakmıı ve karanlıklar içinde &özden 
.kaybolmuştu. Ba.caklannın olanca hızi
le Gruşinik:anın evine doğrJ ko§uyor. 
du. Genç 'kadın "Makroi., ye hareket 
edeli bir çeyrek olmuştu. ''Fenya,, bü. 
yük annesiyle birlikte mutfakta idi. 
'Yilzba§?,. işte tam bu sırada top ağrın· 
dan çıkmış gülle gibi eve dalmıştı. 

Fenya. onu görünce avaıı çıkbğt ka· 
dar bağırdı. 

Mitya: 
- Bağınyorsun ha?.. S5ylc nereye 

~itti? Nerededir~ 

Diye kükredi: fakat bir saniyede ha· 

H değişerek 
~c: 

ıll' 
- Hepiminn k\ırtarıc;JSl d' 1 

dınl!, &'öyle cnı,inika rıere e 

Do!i. ~~ 
- Aza ~ muhtcreın. ef e11 

parça parça etseniz de bsr ~ef9 f 
ınem. Çünkü bilmiyorUJIL"' 
raber çr'lcmamı§ mıydınız?.. 

1 - O, buraya dön.ciil. 'ti .f 
- 'Hayır dönmedi. .. Bil~,~ 

başına yemin ederim, ki clô 
Mitya tekrar gUrledi: ~ 

- Yalan söylüyorsuJ\· .. ~ 
kundan nero;::le olduğunu 

~· 
Geliiiği gibi ko§a ko~ ~ ~ 

ucuz kurtulduğuna ~ükr~;~~ 
kü yilzbaşının eğer vaktı 1"(11' 

pa santalt, ortalığı karın'l t' 

cektl. ı.ıır1''f. 
Yalnu, onun odadan fır ost~J 

!inden ürkmüşlerdi. :Masa rll'/°', f 
kır bir havanla tokmağı d:ııi11' 
likanlı kO§Clrken, yıldırıısı 1'tf 

b• e ıo 
van elini kaptı ve ce ın 

"Fenly.ı,.: 

- Aman Yarabbi! .• 
b1dürecckJ 

Diye itlledl. fllJ'f) 
(Deva.mı 
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Abdülmecit devrinde 
-=---awı------=----awı-------------~ 

anzimat Paşaları 
Yazan : Asım Us 
-s-

elim kılman mubatada bu muvaf 
fakıyetten bahsedilerek töyle de. 
nlliyordu: t

Bir Sivri )..IOllının Maceraları ı 

' 

- Kapitüli.syonlann memleke\ 
dahilinde ecnebilere vermif oldu. 
ğu imtiyaz ve iıtlana vaziyeti 
devletin dahili itlerini idare olu. 
namaz bir hale getlrmiıtir. O de. 
recede ki kapitilliııyonlar yaban. 
cı bir devlet içinde on beş, yirmi 
devlet olmak hal ve teklini al • 
mıştır. Memleketin yalnız bu be. 
ladan kurtulması Rwıyaya karşı 
yapılan harbin neticesinde iatih. 
sal edilen maddi ve manevi fay. 
dalann hepsine faiktir denilecek 
öyle bir muvaff akıyettir ki geç. 
miş asırlardan kalan felaketleri 
tamir ve esl!fımızın ruhlarını şi.d 
edecek bir vaka demektir . ., 

RA ·DYO VE TİYATRO 

Ankara radyosunda cumar
tesi akşamı verilecek konser 
Sen Sıı ns, ıııyet sıınıinıl olarak: 
- Belenmedim, dl)•or. iyi sü) leye· 

A aıe<li. 
O zanı:m lspımyol kızıyor: 
- Hııydi ordan sen de! diyor. Sen 

n e anlarsın musikiden! 

Noack • Köy hiL:üyeleri. 2 - Borc· ( 10. 
heri • Bir lt'Cenin romıını (\'als) . 11.30 
a - l.eopold • Karlsbad hat ırası . 4 - 12. 
PacherneH • Viyana sllltl. l - Klıçilk 12.35 
geçit rHmi. 2 • Operııda balet müzi· 

\'nrşova: Piyano konserL 
Turino gr. : Org. 
\'n rşO\'a: Leh musikisL 
1.ondra ( N.) : Org. 

t i. 3.- Grııben<le tıezin ll . 4 - Pıırııterd l' 11:\FlF l\IUSlKl \'E OPERETLER 

"°'' Gureş, YDzme · 
•Uetizm Amatörleri 

Arsmda 

SPOR! 
\r ıldızını 1 

• 
çıyoru21 
BiRiNCiYE 

Kayda değer bir noktadır ki 
Ali Pa~anın kapitUlbyonlarm il. 
gası yolunda Paris kongresinde 
elde ettiği muvaffakıyete bu de. 
recede ehemmiyet verildlfl hal. 
de sonradan bu iş U2erinde icap 
ettiği v~hfle mesele takip edil. 
memiş, tabii olarak ameli sahnda' 
bir netice de husule gelmemiştir. 

Kapitutlsyonlar ancak naza • 
rt olarak Umumf Harp lı;inde alt 
olunmuş, fii1! olarak Lozan kon. 
feransmda Tsmet tnönllntln him. 
meti ile tarihe glSmntmUştUr. 

(Devamı uar) 
--~~~~~~~~~~~-

Sinemada gurultu 
çıkaran sarhoş 

50 Lira Para Cezaama 
M.IıkUm Oldu 

Gt{'t'tı ıt'nt ,thrİq1f:e 11tlt"k llalJ.. 
Opeı .:.iıı:ıl in11ıilleriııe iıiirak edtıı 
l'una11 operet •u11utkarlur1ndan Zo:u 
Dalmuı mtvdm ıonundd Muıra gil
mt, bulunuyortlll. Sanatkdr bu hafta 
tekrar ıehrimi:e gelnıiı ve llulk O-
percline /Jalimt ltmıill ile i,tiral. 
etnıiılir. llalime opereti Zo:o IJalma-
11n en muvaffak oldu4u oprretlerden 
birisidir. 

--o

Ankara Radyosundaki 
Konser 

Şof6rlUk yapan İsmail Hakkı, )Jemlcketiıııbe ıelmif olan meıhur 
• ~,. fl~YP.O !'{m:ınisli Zino 1-'rançe~aU 

evvelki akşam sarhoş"'Olafak - n.a. ~um:ırtesı nk~:ım t Ankara radyoiUnd:ı 
ragQmrUkteld llfnemaya sJtmft, btr ioaier nr.ecetr:tlr .. 
oturm113tur. Bu sırada sinemada Prolt"omın ilk Jmmmda (saat 9.15 
mebus intihabı hakkmda nutuk • 10) Bach ve Beetho,·en gibi iki kili-
söylenmektedir. sik var. Bugünkü musikinin babasi 

lsın sayılan Johan Sebastian Bach musl· 
ail Hakkı buna rağmen gü- kiyi yıılnıı kilise sahasına münhasır 

rilltU çıkarmıı, kendisini sustur. kalmaktan kurtarmıı ,.e ıeniı bayat 
mağa gelen komiser Sadullaha sahasına çıkarmasına yol açmıştır. 
da hakaret etmlftlr. 1750 • 1685 arasında yaşamış olaıı 

hmail Hakla verlldtfi dördtln. bu büyük Alman bestekirı, musiki 
ctı ullye ceza mabkemMfnce 2 sahasına bir çok üstatlar yeli,tinnl' 
ay haftmA 50 lira ara cezasma bir aileye mensuptur. Bilhassa orı r--. P lçln )'azılmı, t'Serleri vardır \'e dini 
mahkftm edilerek hemen tevkif havaları taıımaktadır. Kantltalım da 
edilmiştir, meşhurdur. 

-O- Frıınçeskatl konserinde dinleye. 
Gemi Kurtarma Şirketi ct'limlz parçası La Minör Konçert· 

osdur ki "Alleıro merrato" (ne yavaş 
Gemi kurtarma elrketinin se- ne hızlı, yQrfir ılbl), "Alleıro Assai" 

nelik umumi heyet toplantısı diln (oldukça oynak) parçaların4ıın mil
yapılmıştır. Geçen seneki faali. rt'kkeptir. 

t "zd lrildikt Konserde Beetho\•enden calınacak 
ye • go en geç en sonra parça g numaralı sonlttadır ki, bu da 
yem RDelik faaliyet prolJ'llDU ha "Greutzer'e ilhar t'dllmiş sonata" dl· 
mlanmıttır. ye mt'fhurdur. 

"Adııcio sostenClto" (aıalıdan ala· 

{ 
rak yua, yavaı>. 'Presto" (çabuk), 

ı "andante kon varyetesi)·oni" (dell
ılkllklerle ne yava~. ne hızlı) Vt', son 
parça olarak, "Presto" (çabuk) dört 
hareketten mürekkeptir. 

Beelhoven on dokuzuncu asır mu
sikisinin en büyük dehası oldutuna 
ıöre, konserde 18 lnel asırdan Dach· 
tan 19 uncu asra ıeçllmif oluyor. 

Bir çeyreklik bir fasıladan sonra 
10.15 den 11 e kadar denm edecek 

1 
olan lldncl kısımda ise ylrmincr asra 
geçilml' bulunuyor. 

1 Fransız bestetlrlan (Sen Sans) 

1 

Saint • Saenl'den, 11cen sene 6len 
Maurlce Ranl (lılorls) den birer 
paPÇa abnmıttır. 

Kamil Sen Sans 1835 de dotmuı 
•e 1921 de 88 yqında olarak l>lmDt-

Bu söz Sen San!lın çok hoşuna gi. 
el iyor: 

- Arerin! diyor. Bana bu sözU 
11ö) lemiye ilk cesaret eden adum sen· 
sin! Al bakalım. 

\'e bilyilk bir lıahşi' nriyor. 
Françt'skali keman konserinin ıon 

parçasına M. Ravelln "Clıan" isimli 
eserindt'n boka hpanyol bestt'klr
lorı Polılo de Saraıat'ın "EndOllb 
Rpman•ı" Ye Manuel de Falla'nın "ls
panyol dıın•n" alınmı,tır. 

Ceçt'n sene ölmilş olan 'Morls Ra-
\'d 1875 de Fransada Siburda dol
muştur. F.o;erlt'rl aruında bilhassa 
"Su oyun'•••'' meşhurdur. "ispanyol 
saati" isminde bir de operası var
dır. 

Ankara radyosu 
TORKIYE RADYO DIFOZl DN 

POSTALARI 
T1Jrkl11• Had11oau • Ankanı Had110111 
DALGA UZUNLUOU: 

1839 m. 183 Kcs./120 Kw.; T. A. Q 
19,7-1 m. 15195 Kcs.120 Kw.; T. A. P 

3 1170,,ın. 946Ş Kcs./20 Kw. 

TÜRKiYE SAATiYLE 

12.3.1939 - 18.3.1939 

PER$EMBE - 16.3.1939 

ıı.to Prosram. 12.35 TDrk mlhl· 
li • pi. ıs Memleket aaat ayarı, ajanı, 
meteoroloJl haberleri. ıs.ı 5 • H Mll
ılk 'Kanıık proıram • pi). 11.SO 
Protram· 18.35 Mlhlk • pL <Melodi· 
ler, Solistler). 19 Konuıma (Ziraat 
saati). 19.H Türk m'11lll (Faul he
yeti) •• Tabsla Karakllf, Hakkı Der
man, IÜflk Ferıan, Haun GQr, Ham-
di Tokay, Basri Ufler. 20 AJanı, m .. 
teoroloJl haberleri, ziraat borsası (fl· 
yat). 20.16 Türk mllıllt. Çalanlar: 
Vecihe, Cndet Calla, Efrtf Kadri, 
Kemal Niyazi Seyhun. Olm1antar: 
Necml Rıza, Semahat Ozdenses. 1 -
PqreY. 2 - Ali ala • Utpk ,arkı • 
D•im senl ben arardım. 3 - Mahmu: 
Cellletatin paşa • Narı firkat. 4 -
Şe•kl bay • Tutuldu damı ıQJfiyare. 
S - Subhi Zi)'a - Gilcendl ·bira' s6ı 
lerlme. 6 - Kemal Nlyul Seyhun • 
Taksim. 7 - Rerlk Fersen • G&tstım· 
den kaçıp gittin. 8 - Rerık Fersan · 

ııtlı karınC'ıı. 5 - 1.ehar - E\·a ope. 
relin den potpuri. :.1..30 Müzik ( Çi 
l(Dn \'e snıre • pi.) . 23 Müzik (Caı· 

bırntl • pi.). 23.45 - 24 Son ajans ha 
lıerleri ve )'arınL:i prolt'anı. 

CU:\IA - 17.3.1!>39 

12.30 Proırnm. 12.35 Tilrk müıi· 
Ri - pi. 13 Ml'mlekel saat ayarı, oJaııs, 
ıntlt'oroloJI hallerleri. 13.15 • U MU. 
ılk lHaflf senfonik plAklıı.r). 18.30 
Proır11m. 18.35 MUzlk (Dans milzilı 
pi.). 19 Konuınıa. 19.15 Türk milıi
li (Fasıl he)'eti). Cl'lal Toksesin işti. 
rakiyle. 20 Ajans, mt'teoroloji habrr· 
lerl, ziraat borsası (fiyıtl). 20.15 l'ürk 
milıiAi. Çalanlar: \'ecil\e, Cevdet CııA· 

la, Kemal Niyazi Seyhun, Refik J-'er
sıın. Oku)·anlar: Radirt', HıılQk Rt'cai. 
1 - Peşrev. 2 - Refik Fersıın • ?tlu
bayyer ıarkı • Her ıüztlin balında. 
3 - Ali efendi - Nihavend şarkı • Sev 
tllm yine. 4 - S. Kaynak • Bin ıül 

<lallatında . .i - Muhtelif ıarkılar. 21 
Memleket saat ayarı, 21 Konuını:ı 
(Hartahk spor servisi). 21.1S Esham, 
ıahvilAt, kambiyo • nukut borsası (fi· 
)al). 21.25 :-.lt'Şeli plAklur • R. 21.30 
lijıi~ (Ri)·aseti Cumhur narmonil: 

orlı:eMrau>. Şerı P=aıorlm..l - w. 
A. Mourt: Klarlnet için konçerto 
La majör, op. 622. a) Alleıro. b) A-
daaio. c) Rondo, Alleıro. Solist: Hay
rullah Duyıun. 2 - A. GlaıounoT: 8 
inci senfoni • Mi bemol maJGr, op. 
IS. a) Allegro. b) Meito. c) Alletro. 
d) Moderato sostenuto • Alleıro mo
derato. 22.45 Müzik (Opera seleks
ıonları, uvertilrlerl n saire), 23 
MOzlk (Cuband • pL), 23.45 • 24 Son 
ajııns haberleri ve yarınki proıram. 

Yabancı Radyolardan 
Seçilmit Parçalar 

Proıramdakl nkitler Tirkiye saıı· 
t1 Qıerine ve ölleden sonraki saat 
olarak verilmiştir. 

SENFONİ KONSERLER VE 
OPERALAR 

9.10 

9.30 

Leipziı: "Yaratış" (Haydn) , 
"Rosamunde" (Şuberl), Macar 
rapsodisi (Lisel), Lobenlt'in 
(\'agner), Faust (Gounod). 
Breslav: Beethovenln 1 uncu 
senronlsf. 
Roma ır.: "Der Grelschiltz" 
(Yaınt'r). 

Ey benim gonca ınıom. 9 - Dede · ıo. 
Sana layık mı ey 8'11ten. 10 - Sem· 
seddin Zlt>a • Bıkdım elinden. 11 -

ODA MUSlKISt VE KONSERLER Saz Hmalsl. 21 Memleket ait ayarı. · 
21 KonuımL 21.15 Esham, tah•lllt, 
kambiyo • nükut borsası (fiyat). 21. 
25 Neşell pllklar. 21.SO MOılk (KQ. 
çQk orkestra • Şef: Necip Aıkın. 1 -

4.15 Radio Paris: Keman, piyano. 
8.15 Mllnlh: Pfltzner proır, 
S.SO Parls PTT: Org. . 

Eğelen~eli köşe: 

ınr. Bu unın bayatı zarfında birçok 4 

qyaaa. ı - Cellllet, serkefllk etmek. 
S - PWı- lacelill. beJaL 4 - Nama· 
ıa calırma. 6 - Garez, en mqburu 
Vefanınclır. 1 - Dinen yasak olan. 
7 - Şart edatı. Lh a1ak oyunu. S -
Eıkl blr fırka ismi. 

eserler verrnfıtlr ki bunların en meş- • ı-..+--+~ı---t-
huru "Samson ile Dallla" operası- · • 
dır. J ı--ıt--ı~~ sor.DAN SACA: 

ir B İ s İ k 1 et 11utooıca Lt/f (Gatataaarayr 
~ciye: - Şık ve kıymetli bir saat; UçUncUye: - bir çift 

: dardUncüye: - Bir ppka: befinciye: - Bir ıenell 
lfafta abonesi; altrncrclan onuncuya kadar: Birer bo· 

Bundan başka, (Hayvanlar senfo
su) •ardır. "Ôlilm dansı" isminde· 
kl eseri de meşhur bir parçadır. Bes
teklrın konserde dlnledlllmiı eseri 
"Rondo Kaprlççiozo" dur kl bir J. 

Dünkü Bilmecemizin 
Halledilmit Şekli 

SOi.DAN SAGA: 

lı: 4 kiıiye birer çüt ipekli çorap: 10 kifiye birer ıde 
~· piyango bileti, onbq okuyucumuza birer tite bO
~ lonya; 15 okuyucumuza birer 1i19 kttçilk kolonyao 2f5 1d. 
~~r tuvalet sabunu; aynca 150 kifiye muhtelif cins he.. 

--~ - -

talvan havasını terennnm eder. 7 
Sen Sansın ispanyaya gittli!i ıa- I 1-.+--+- 1 - Soylan, aka. 2 - Ana, taslak. 

mankl bir fıkrası meşhurdur. Beste- s - Ya1t mıra. ' - Irmak, lmL 5 -
kir kendisini kimsenin tanımadılt Ak, Boma. 8 - iki, sanaL 7 - As, 
bir muhitte, bir !spanyol şanUbllnil SOLDAN SACA: fa, na. a - tıa, ıl. 1 - Dinarlı. 10 -
dinllyormUJ. Şarkıcı kız, şarkısını l - Polis hafiyesi. 2 - Torba, 'IO• Emirl, tan. 
blUrdlkten sonra bir adam, şapkasını lun 6bllr )'anı. 3 - )ty, enek. 4 - YUKARIDAN AŞACI: 
açarak pana toplamaya başlamıı... iman. 5 - Blr erkek ismi. ı - Ba• 1 - Sa)'lm, alde. 2 - Anar, islim. 
Sen Sansın annne llt'ldlll 'Zıı111an bes- banın 1ansı, bir dal- 7 - Oye, 150 3 - Yapnak, ani. C - Akif, Ar. 6 -
teklr: Ut bir ihUyar. 8 - Zarir, lmdaL · Atik, Hrf. 1 - Raf, fi. 7 - tıUnh, 

- Nasıl söyledi? Belt'ndiniz mn YUKARIDAN AŞAGI: it. S - Limon. 9 - Knraman, aT. 
diye ıormuf. ,. 1 - Bir milessesenfn ıalılmıyan 10 - Saka, atak. 

2.50 
1.ıs 

ı. 

8.15 
9.10 
9.10 

10. 
10.10 
11.25 
ı 1.30 

ı. 

Rucl io Paris: ll:ılk orkestraSL 
1.elpzlğ : Halk musikisi. 
l.on<l ra (R): Musiki komedlll 
Varşova: Halk orkestrası. 
Berlin: Muhtelif parçalar. 
:Milnih: OpereL 
Turfno ır.: Operet. 
Pral 1: Çek musikisi. 
I.ondra (N.): Film musiklsL 
Birçok Alman tstasyonlanı 
Halk musikisi. 
Leipziı: Serenad. 

DANS MUSIKISt 

9.10 Königsberı (Hcllsberg); ıı. 
30 Nııpoli gr.; 12.15 Turlno ır.; ı.tl 
Londra (N.); 1.15 Londra (R.); 2.31 
Radio Normandie. 

4. 
IS. 
a.so 
8.25 

10.30 

PİYES, KONFERANS VE 
KO."lı'UŞMALAR 

:Radlo Paris: Yunan ıllrl. 
J.ondra (R.): Captain EystolL 
Sottens: ".Mme de Sloel". 
Könlısberı (Heilsberı) "Tel:· 
Jir' (Çehov). 
J>aris PTT: "2 metre yetmlt" 
(Deıca ve Gril). 

VARYETE VE KABARELER 

1.30 Londra (N.) : "Lucty Dip", 
9.SO Sottenıı: Kabare. 
ı. Poste Parlslen: Kabare. 

ŞEH1R TiYATROSU 
16 - s • ı 931 Pel'ftlllb• 

akpmı 20.30 da 
Tep•baıı Dram ICıımı: 

ANNA KARENiN 
Komedi kısmı: Bir maluulp arcınııo,t: 

~ 
f TURANTIYATftOSU 

Bıı akpm 
~ Erlulntl Sadi Tek , 

artadqlan 
HiSSEi ŞA YIA (Vod'ril 3 P.)· 

(Se) Atill RnOsil - Bil)'illt Bale 
l\liçe Pençef Varyetesi 

HALK OPERETi 
Bu akpm t da 

ZOZO DAUIAS'ın 
lıtlraklyle 

IUlyllk Şark Opereti (RALtlıllU'. 
MACAR BALETİ 

Sultanhamamı Y ansmı 
Sultanhamamı yangın yerhıde 

Uç defa kesif yapan ebllvukuf he. 
yeti dUn raponınu m1lddelumuml 
life vermittlr. 

Ehlivukuf rapoıımd& yangmm 
ne suretle çıktıfmm anlatılma -
nna lmkln olmadıfr yazılmakta-
dır. 

Diler taraftan mtıd.Wumum! 
muavini Necati tahkfkatma ayni 
hırla devam etmektedir. 

Tllccar kasalan dlln açılmala 
bqlanmııtır. İçindeki evrak ve 
paralar olduğu gibi yanmadan 
bulunmuttur. Bunlardan bazıla. 
n da mUddeiumumt muavinlnce 
tetkik edilmekte, ltımmlu görU. 
tenleri alıkonularak dlferlerf sa. 
hinlerine verflmektedlr. 

Bunlar, berterlndeld tetklbt 
bitince geri verilecektir. 

o 
Kaput Bezi Fiyatlan 
Kaput bezi ve pamuk lp1fll fi. 

yatlanndakl nar1mı bMın1muı 
yUzdnden bu maddeler 1'lru p&• 

halıiaşını§ ise de iplik buhranı 

kalmamıştır. 



& - V AK.IT 16 MART 1939 

Memleketimizde yeni bir müessese Casusluk· ~~~}~~-~~ 
Çocuk islahhaneleri ~oda m~essesele~ • ~ 
Kanunun suç saydığ> bir fiili lundurmanm zararları pek çok . rıne de sıra yel etlı A v r u pa fut bo ı maç 1 a r 

işleyenler cezaya çarpılırlar. Fa. tur. ''Bir cemiyette mücrim ye - k k 1 • 
kat bir insanın cezaya çarptırıl. tiştirmenin usullerinden. biri suç. Muhtelif şampiyonlu ve upa maç a nnın netıce 
maSl onun irade ve ihtiyare ma. lu çocukları umumi ceza evlerine 
lik olmasiyle kaimdir. Bu irade. göndermektir.,, diyenler pek hak 
nin serbest olması ve failin kuv. lıdırlar. Bunun için mahkum ço. 
vei mümeyyizcye sahip bulunma. cuklarm diğer mahkumlardan ay. 
sı yani insanların tabii halde oL rı olarak hususi müesseselere ko
maları ve yaptıkları şeyin fena- nulması fikri kabul edilmiş • • 
lığını idrak edecek vaziyette bu. tir. Bizim ceza kanunumuzun 54 • 
lunmaları lazımdır. üncü maddesi fiili işlediği zaman 

Suç işliyen çocuklar yaşlarına on bir yaşını bitirip de on beş ya. 
ve fark ve temyiz kudretini ha.. şmı doldurmamış olanların mah. 
iz olup olmadıklarına göre kel'lıdi. kum oldukları cezalcrın bir ıslah 
lerine hiç ceza verilmez veya tam hanede çektirileccğini amir bulun 
ceza ehliyetini haiz olan büyük. maktadır. 
!erden daha az ceza verilir. Bu, Memleketimizde şimdiye kadar 
bütün medeni memleketlerin ka- böyle bir ıslahhane mevcut de. 
nunlarınm kabul ettikleri bir ğildi. 1937 bütçesine konulan tah 
prensiptir. Bu gibi çocuklara ve. sisat ile Adliye Vekaleti tarafın. 
rilen cezaların mahiyetleri a)TI. dan Edim.ede mahkum çocuklar 
dır, terhibi olmaktan ziyade ken. için bir ıslahhane açılmıştır. Bu, 
dilerini ıslah ve terbiyeye ma • içtimai iş sahasında fenni içti • 
tuftur. mai muavenet sahasında ileri a-

Çocukları suçlu yapan sebep trlmış bir adımdır. Bu ıslahhane. 
ve amiller muhtelif ve mütenev- ye memleketin her tarafından 
vldir. Çocuklann suçluluğu uzur., mahkum çocuklar gönderilmekte 
zamandaberi dünyanın her tara. dir. Burada çocuklar ıslah ve ter. 
fmda zihinleri işgal eden mühim biye edilmekte, okutulmakta ve 
bir meseledir. Çünkü umwniyet kendilerine muhtelif sanatlar öğ. 
itibariyle suçluluğu azaltmak retilmektedir. Burası bir ceza mü 
için devletlerin açtıkları mücade. essesesi değil bir mekteptir, bir 
lede muvaffak olabilmeleri, mile. terbiye müessesesidir. Buradan 
r.im çocuklar hakkında alacakla. çıkan çocuklar cemiyete faydalı 
rr tedbirlere mütevakkıftır. Her- bir unsur olarak avdet etmekte
hangi 'bir sebeple ahiak fesadı 
tehlikesine maruz olan küçükle. 
rin püsnü ahlaklarına ihtimam 
etmek, fikri ve ahlaki bünyeleri 
lıenüz inkişaf devresinde bulunan 
\'e fiilerinden hiç mesul olmıyan 
veya diğer <:eza ehliyetini haiz 
büyük mahkfunlarla. aynı derece 
de mesul bullnmıyan çocukların 
v~ gen&lerin suç işlemelerini me
neylemek fikri ve bedeni tekamül 
de\Tesinde iken fenalıklardan 

vikaye etmek ve kendilerinin ıs
lah ve tehziplerine çalışmak 1A.. 
zımdrr. Ve bu gayen.in tahakku • 
Ku. için önleyici, koruyucu ve or. 
tadan kaldırıcı olarak derpiş e
dilen muhtelif tedbir ve çarele. 
rin en mühimlerinden birisi ıslali 
hanelerdir • 

Çocukları yaşlı mahkumlarla 
1.:>eraber umumi ceza evlerinde bu. 

Balı kesirde 
Balıkesir, (Hususi) - Tek

spor sahasındaki deve güreşleri 
çok alakalı oldu. Scnelerdenberi 
yapılmıyan ·bu güreşleri görmek 
üzere sahaya binlerce kLsi toplan 
ınışb. Saat 14 tc pehlivan deve. 
ler ikişer ikişer sahaya çıkmağa 
başladılar. 

Davul ve zurna avazeleri ara
suıda ağır ağır ilerliyen ve mağ
rur bir eda ile başlanın sağa sola 
çevirip göz süzen hırslı develer 
ağızlarından köpükler saçıyor \•e 
bir an evvel boğuşmak için ade
ta sabırsızlanıyorlardı. 

dirler. 
Uzun zamandanberi tahakkuk 

ettirilmesi şiddetle arzu edildiği 
halde ancak bir iki sene evvel a.. 
c::ılabilen, memleket ve adliyemiz 
için elzem bulunmuş olan bu mü. 
essese de cumhuriyetin sayesinde 
vücut bulmuştur. 

Yapılması asırlara mütevakkıf 

olan mühim işleri 5-10 sen.e gibi 
kısa bir müddet zarfında başara. 
rak milleti ve memleketi her sa
hada. en müterakki ve mütemed. 
din milletler ve memleketler se • 
viyesine ula§trran cumhuriyet re. 
jimt, mücrim çocuklar meselesini 
artık ele almıştır. Bu sahadaki 
çalışmaların daha genişletilerek 
bu meselenin de bugünkü terak • 
kiyatm ve ilmin kap ettirdiği şe
kilde halledileceği şüphesizdir. 

.. . 
deve gureşı 

nin güreşini bekliyordu. 
Halk heyecanlanmış, davul ve 

zurnalar coşmuştu. Bağlı ağızla
rından köpükler saçarak hırslı 
nefesler alan develer sahada kar 
şılaştılar. Derhal birbirlerinin ü. 
zerine atıldılar. 

Kara deve bir aralık boynunu 
yarım dünyaya kaptırdı. Yarım 

dünya rakibinin boynunu altına 
aldıktan sonra üzerine iyiden i}i
ye yüklenmeğe ve onu bütün kuv 
vctiyle ezmcğe başladı. 

Buraya eğlence için toplanan 
halk bu vahşi manzaraya taham· 

L.'l'G1LTERE: 

Birmingam • Volvcrhampton 3.2 
Bolton Vanderers. Brentford 1-1 

l Şarlton Atletik . Blakpol 3.1 
Şelsca - Grimmbi Tovn 5.1 
Lods • Arsenal 4.2 
Lançester Siti . Hudersfild 0.1 
Liverpol - Portsmut 4.4 
Mançcrter United • Aston Villa 

1.1 
Midlesburg . Everton 4.4 
Preston Nothend - Derbi Konti 

Stoke Siti • Sunderland 
4.1 
3.1 

İngiltere • hkoçya 
Amatörleri Maçı 

Dulvich, (A.A.) - Büyük bir 
alaka ile beklenen lskoçya - ln. 
giltere amatör futbol milli ekip
leri arasındaki maç İngilterenin 
S-3 galibiyetiyle neticelenmiş -
tir. ' 

!Sv!ÇREDE 

Fk. Grenşen . Fk. Luzern 
:Nordstern Bal. Lozanspor 
Yung Fellovs - Şodöfon 
Fk. Lugana • Grashopers 
Yung Boys Bern • Fk. Bat 
Bervet • Fk. Bal 

MACARlSTA.'IDA: 

Ferensvarog • Nemzeti 
Hungarya • Elektromoş 
Suerketaksi • Budafok 
Zuglo • Uypeşt 
Salgortrjan • Föbu' 
Kişpeşt • Solnolki 
Segcd • Boçkay 

FRANSADA: 

- 1.1 
1-2 
1.2 
0-1 
1.1 
6-0 

3.3 
1-2 
4.4 
2.4 
1-5 
2.0 

1 

6-0 

... 

Olimpik Lil - Fk. Sete 1.0 
Rasing Paris • As. Kan 5-1 
Olimpik Marsey . Sk. Fives 2.0 
Lö Havr _ St. Etiyen 0-0 
Rasing Rube • Fk. Metz 1.2 
Fk. Antib . Rasing Lens 1-0 
Fk. Soşo - Fk. Ruen 2.0 
Rasing Strazburg . Ekselsiyor 

Rube 3-1 
Rasing'in açık farklı galibiyeti 

ve başta giden Set takımının 

mağlfıbiyeti üzerine Rasing !ikin 
başına geçmiş ve şampiyonada 
olduğu gibi kupada da favori ad. 
dedilmektedir. 

İTALYADA: 

Novara . Lazio Roma 
Fk. M:ilano • Fk. Bolonya 
Sampiyerdarena . Livorno 
Yüventüs Torino. Fk. Bari 
Fk. Triyeste . ~oova 93 

2.0 
0-1 
3.5 
3-0 
1.1 

Ilk defa bir kaç çift güreştik. 
ten sonra sıra pehlivan develere 
gelmişti. Hüsnünün ve :M:ustafa
nın develeri sahaya çıktıkları za 
man birbirlerine uzun uzun bak· 
tılar. Birbirlerine yaklaştılar. Bir 
iki defa bacaklariyle birbirlerine 
hamle yaptılar. Boğuşma uzun 
sürmedi. Berabere kaldılar. 

mü! edemedi. Herkes artık deve- Casusluk sade askeri meseleler- -----~-------

Herkes ya~~ dünya ile rakibi-

!eri birbirinden ayırmak istiyor. de değil, moda işlerinde !de görül-
du. mektedir. Hokey 

Fakat yarım dünya tam mana- Büyük moda müesseseleri yap-
siyle kızmış kudurmuştu, altına tıklan yeni modelleri hariçten bi- Belçika· Hola.nda 
aldığı rakibinl eziyor, eziyordu. ri görüp başka bir müesseseye sat Brüksel, (A.A.) - Be.lçika mil. 
Nihayet otuz kırk kişi iple ve ur- masın !diye, mankenleri binanın 1i hokey takımile Holanda milli 
gtmlarla yarım d\!~~ayı bağlad~- bir ods•ndan öbür odasına götü- takımı arasında yapılan karşı • 
!ar ve çeke çeke guç halle rakı. rürken bile üzerini böyle sararlar. !aşma, 2-0 Belçikalıların galibi. 
binin üstünden alabildiler. r n t• 1 • t" Bel "k 1 

-------------- Takvim yaprakları gibi parça ~ e ı e ne ıce enmış ır. çı a ı -

tJır ;n-enıa ,,,.ıwn olem im mrt"..fT:''"'! Holitl'lıff"'ki 1>ir 1ı1J<ıfo. 
nede uzun nıiiddet zatiilce117,ten yattıktan sonra nihayet iyile'1 • 
mişir. Resimde, kendisine boru ile 7ıava vcrilirke1ı görülüyor. 

parça ve numaralı kağıtlarla ka- lar kazandıkları sayı ile mütena. 
panmış olan bu yeni medet elbise sip bir oyun göstermişlerdir. 

de casus gözlerinden saklanmak- ----------
tadır. 

Modeli icadeden adam onu, her
kese karşı korumaya çalışıyor. Fa 
kat açıkgöz bir fotoğrafçı o· 
nun bu resmini çekmeye muvaf
fak olmuştur. 

Kayak 
Dünya Şampiyonunun 
Yurrosla vyadaki Maçı 

• • • .. Planica, (A.A.) - Burada ya. 
Hıtler Y enı Bır Dansoz pılmakta. olan kayak müsabaka -

Daha Beğendi lıarmda dünya şampiyonu Alman 
Hitlcrin, Fransadaki bir Ame-IJosef Eradl Yugoslavya atlama 

rika ııdansözünü Münibe çağıra- şampiyonluğunu kazanmı~tır. 
rak oyunlarını se}Tettiğini yaz- Müsaba!rnlarm neticeleri şun . 
mıştık. Alman devlet reisi Mi. lardır: 
riam Vernes isminde diğer bir 1 - Alman Josef Bradl 59 ve 
Amerlkan dansözünü de Münihe 58 metre atlamıştır. 

l
~ağırmııı ve kendisinin de bulun- 2 - Yugoslav Albin Novsak 5~ 
duğ11 bir toplantı<.la <lansöz muh- ve 52 metre atlamıştır. 
telif numaralarını göstermiştir. 3 - Alman Rudolf Köhler. 

Fk. Lukka • Ambrosiyana 
1'.,k. Modena • Fk. Napoli 
As. Roma • Fk. Torino 

1-1 Münih 1860 • Angsburg 
2.1 Bavyera Münib - ı. Fk. N 
2-0 

ALMANYADA: 
Almanya bölgeler arası şam • 

piyonasının neticesini tayin ede. 
cek olan karşılaşmaları seyret • 
mek için pazar günü Olimpiyat 
stadında 70.000 seyirci toplanmış 
tr. 

Bu rakam bölgeler şampiyon.a
sında bir rekor teşkil etmektedir. 
Bu yakın alakanın sebebi, finale 
kalmış olan dört ekipten üçünün 

Küçük haberler 
Futbol 

ltalya şampiyonasında Bolon
ya üç puvan avansla başta git. 
mektedir. 

*** 
Romen milli takımının Cenubi 

Amerikaya büyük bir turneye çı. 
karak Uruguay, Arjantin ve Bre. 
zilya ile maçlar yapacağı haber 
verilmektedir. 

. *** 
Romanya şampiyonlarından 

meşhur Ripensiya takımı son ma. 
çında likin sonuncusu Trikolöre 
mağlfı.p olmuştur. (Trikolör şeh
rimize gelmi§tir.) Şimdi başta 

Venüs takımı bulun.maktadır. 

*** 
Geçenlerde İngiltere askeri 

muhtelitini 5--0 mağlup eden 
Fransızlar Pariste Belçika ile sı. 
fır sıfıra beraber kalmI§lardır. 

*** 
Fransa kupası dömi finallerin. 

de Rasing klüp Paris Fiv ile ve 
Set takmıı N'a.n.si • Lil galiple kar 
şıla§acakla.rdır. 

Almanyada her hafta müsaba.. 
ka yapan futbol takılarının ade
di 25.000 dir. 

-<>--

T enis 
Uzun bir müddettenberl boy • 

kota uğramış, hatta hapiste o • 
lan dünyanın en iyi tenisçilerin. 
den Alman Fon Gram affa maz. 
har olmuştur. İlk resmi maçını 
Mısırda yapacaktır. . · -

I 
-0-

Boks 
Cihan şampiyonu Co Luiz A -

merika sergisi münasebetiyle Ga. 
lento ile karşılaşmadan önce 17 
r.isanda Cek Roper ile dövüşe • 
cektir. 

*** 
Eski horoz sıklet dünya. şam. 

piyonlarından ?.enci Al Bravn 37 
yaşında olmasına rağmen tekrar 
ringe çıkmak niyetile NevY.orka 
gitmiştir. 

--<>--
Yüzme 

Danimarkalı kadın yüzücüler 
Fransada erkek şampiyonlarla 
ciddi birer müsabaka yapmışlar, 
birinde mağlup olmuşlar diğerin. 
de berabere kalmışlardır. 

-o--
Bisiklet 

Pa.ris 6 günlük bisiklet yarışı
nın başında Büyis - Bilyet'ten 
mütesekkil Belçika takımı bulun. 

Vienııa • Avstria 
Admira • Viner SportklUP 
Gratser Sk .• Amatör şta 

Şiş li - Pera 
Cumartesi gunu Ta 
stadmda karşılaşı 
Sabık gayrif edereler 

yapılmış olan Noel kupg.81 
larının kalıntısı olan Şişti 
ra klüplerinde bu turil11 

son maçını önümüzdeki c 
lesi günü Taksim stadınd• 
caklardır. 

Ekalliyet klüplerinin 
son karşılaşması olan bıl 
hakem Necdet Gezen idat' 
cektir. 

B kümesi 
teşk i l edildi 

Maçlara gelec 
hafta başlanac 
Evvelki gün yapılan 

sonunda muhtelitler likiı:ıe 
m.iyen Bozkurt, DcmirsJ>O". 
dıköyspor, Anadoluhisar, 
Gençler ve Beylerbeyi klU 
rasında yapılması düşilJJ 

B kümesi için mezkur te 
lerin murahhasları dün 
Galata merkezinde bir t 
yaptılar. 

Iki devreli lik usuliyle 
cak olan bu müsabakalarf 
cek haftadan itibaren ba§ 
ve bunlar.,.da milli kUme 

nnın yapıldığı sahalarda 
caktır. 

26 Martta yapılacak ol~ 
şılaşmalar şunlardır: 

Bozkurt _ Demirspor, 
Galata Gençler • Beyler 
Bu Uke giren klUplere 

tan ne verileceği bent.iz 
değildir. Bu hususta mın 
rafından umum müdtirlilı 
dinde teşebbüsata girişile 

B kümesi birincisine 
müdürlüğü tarafından bil' 
verilecektir. 

Bisiklet 
Geçen Hafta Tehi~1 
len 1'1üsabaka Bu f' 

Yapılıyor 
Beden Terbiyesi 1 stanb 

gcsi bisiklet ajanlığındatı: 
1 - Seri bisiklet yarış! 

dördüncüsü 19-3--939 
müsadif pazar günü sa~ 
pılacaktır. 

2 - Yarışa tam saat 9 dl 
!anacaktır. 

3- Yarış yolu: Mecidi . 
Hacıosman tepesi - Kef el1 

Tarabya - Mecidiyeköy 
da iki defa gidip gelme ol 
?.ere 60 kilometredir. 

maktadır. 

4 - Ayni gün ve saatte 
sınıf bisikletleçilcr arasın 
tip edilip gecen hafta mull 
hava dolayısiylc yapılaml 

-<>- / / vik mticabakası da yapıJıı.C 
Atletizm 5 - Evvelce de ilan ol 

gibi bu yarışa 1937 ve 1935 
Fransa kros kontri şampiyon. !erinde tertip edilen bisi1' 

luğunu geçen senenin galibi La. şularına iştirak ebnemiş ol 
l:ın kazanmıştır. bisikletçi girebilecektir. . 
de şampiyonluğa namzet oluşla. 6 - Yarış yolu: .Meci 
ndır. ~eticede sayı vaziyeti üs. - Hacıosman tepesi - l{ef 
tün olan Bedinin Mavi • Beyaz - Tarabya - MecidiyeköY 
-?kibi şampiyonluğu kazanmıştır. üzere 26 kilometredir. ~ 

Ehemmiyetli karşıla~maların 7 - Bu yarışta derece 
neticeleri şunlardır: rinci. ~kinci ve üçüncüY8 

~favi-Beyaz • Elektra 1.0 madalya verilecektir. 
Herta . Tcns Borusia 2.1 8 - Her iki yarışa da 
Vorverstrasensport . Ratibor 4.0 olan koşucuların yarış sil~ 
Viktorya Hamburg - Hamburger evvel hazırlanmış oldukl 

S.V. 1.4 de Likör fabrikası önünde 
Hanover - Ayntraht · 2.1 bulunmaları ve isimlerini 
Uniyon Hamborn • Fotuna Düs- heyetine kaydettirmeleri.l 

seldorf O.Sı dır, 
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erakh Tarih Sayfaları Seçim Münasebetiyle 
iki b i n nıetre irtifaındaki 
---··············-···································-····························································-··-

-
11•te:c:::--=====• 1 s met in önünün 1 

anuninin kalbi yüksekvecizeıeri D I D ·· 
Parator Laopold ve eski YE~~ m:~:.:::~·:;:~:,~; an ye a ry o 

karlı tepeler de 
- ········· ... ··········-·······-··································-······-

• h •tı • gözleri önünde birlik ve bera- ( 
mıza çeşı erı berlik kütlesi gösteren kudret· le 

V A z A N: ll Ttirk milletinin kendine Ye ı-

J 
radeslne itimadını göstermek 1- eı·r mu" la" kat· 

Re Ş af Ekrem ;:::ir:E~~~r:~;:::~;~~:,•: H erkes yıldızların göklere ha-

.-:-... ------ ----------- kim olduğunu bilir. Nite. l s minim. 
~ ~leymamn, on üçüncü r gibi galeyım ve cereyan ederke-n • • • kim son günler zarfında bir çok 

~ıgetvar seferinde Ma· yanında gi.ineş pençesi gibi gil- MİLLETLER için en bUyUk namlı yıldızlan çatısı altına top. 
J... 0.1.düğünü, Sokullu ta- manları ağz:ndar: akan salyaları:ıı . Ah k !ayan Schwarts oteli de iki bin 
"11 kuvvet, her sıla tan es-

olüm hadisesinin uzun bir çeşit kırmızı mokremelerle metre irtifada kain Rochebrune 
tt kin, her kudretten tislUn en bU· 

ıaklanldığını muhtelif silme.deler. Ve kendusu daima ta- tepesinin Uzerindedir. Bu şekil. 
b ylilc kuv\·et kendi cvın.tıarı ara· d . •1 . . ld 1 b' 

..... a eleri ve tarihi ro- rak ile kısiulerini taramada. Ve d- ' . . e sınema a emının yı ız arı ır 
"'lınasebetiyle pek rok ya- s ınclnki birlik kunctldır. Ilıl- <l k d h k'k t "kl 

:ıı lerinin parmak:arı Langa hıyarı lıassn nüfusları çok milletlerin ere7~ye 1 a. arı a ıl a eBn go e-
' kadar. • . . re yukse mış o uyar r. u man .. 
hıı hcııllz insaniyet ıdealı için istik- b' k f'l A • 11 .. h 

meşhur ihtiyar hü- Bu Çasarların soyu cümle böyle bu . tl . zara ır ço ı m amı erını a . 
ıı ·aı· bulııınmış hırs sıyase erı 

cesedinin, Macaristan çehre irri~kr. Azra zeki, anlayışlı, 1 
• · setten çatlatacak kadar azamet. 

11 lstanbula kadar kokma giiya akıl aristodu!'. Ve h;ılkrnı se· karşısında, nUfusları daha az lidir .. Nasıl olmasın ki yirmi ta. 
tılınaa 

1 
. ·Ld ·~ · milletl erin başlıca dayandıkln· .. 1 ld 'k' .. k . an nası getm ıgı- ver. L.ilcir. sözünü dan dan söyler. . . • ne en guz.e yı ız ve ı ı yuz a.. 

ı' rı kuvvet kendı 1.çlerlndek\ nı- d f' .. "kl . 
ıatet etmemiştir sam- barbar kaba avazlıdır.,, ' . d. ar seçme ıguran go e yerın 

tıt ki benim gözümden (SeyahatnJme, yedinci c!!t. falisız berab:rll•k k•udrctı ır. birleştiği hissini ,-eren karlı dağ-
t. 299 - 300)\ lar tepesinde buluşursa bundan 
~ Ç T ORK milleti her tUrlU ni· 1 ? 
, elebi, Macaristan seya Eskı" Mı"zah daha nefis bir :manzara mı o ur . 
c fak tesirlerinden uzak • ~ . d 

d '1 birinde Sigetvar kale- Ç . l Göklerden, hayalat alemın en 
. trı ger-erken Kanuninin eşıt erinden \ "C salim bir birlik ve beraberlik hakikate dönelim .. İşte kış spor. 
~ :ıı Eski Türk mizah çeşitleri ara- 1 ı · d kendini göster· ı 

r';,_tah.nit edilmiş olduğun- ıavası çın e ları yapmak için bu karlı tepe e. 
ı.ıat smda "kuş imisleri,, (çiçek isim· mektedir. ..;~ .. 1 1 it. ıle bahsediyor ki sa- re tırmanan ,. ........ erce sporcu yı • 

''( • leri), (taş isimleri) ile alaylı mek· • • • 
at bir kayıttır: dız bir kaç saat ski yaptıktan son 
f tuplar tertip etmek mühim bir yer E'ILEI'ET1MIZ BllyUk b. h ld t 

lııt Ctlv.:ıunmazdan üç gün .. .. . .. M ·' ., \. "• ra nihayet yorgun ır a e o e· 
thıı tu.tar·'· buyuk hır h •. uner sayılır.eh. Millet Meclisinin yeni se- !in lokantasına koşuyorlar .. Saat rn olup Sokullu vezir B 
ıı li ır ornek olarak kuş ve kuşbaz- çiminin başında göz kamaştırı- 13!. Otelin lokantasında yüz kişi. 

anın merhum olduğun 1 k 1 1 1 ty" ı ıstı a ı arı,, ile Çeşmi zade Reşi cı bir vaziyette bulunuyor. TUrk lik ver var. Herkes oturduğu hal. 
t.ı· Up sa ğl.j ır deyu biz· d ' · •w • b ' k b b J 
1,1ıp, derhal Süleyman Ha- ~~ .~ertı·p· ettıgı. ır me tu u, u- milleti beynelmilel siyasetin de daha yüz kişi kadar da sabır. 
§ • gu.~un dılıne çevırerelc .~azıyorum: yarın için beklenmedik hadise· szlıkla ayakta bekleşiyor .. Bun-

İlc crıfin yarıp iid ve anber Şevk ve sefa (Huma) sının ler hazırlaması ihtimali karşı- larm arasında kimler yok ki: Al. 
~talamura edip emaneten seması, sadakat ve vefa (Anka) sında her tUrlU nifaktan masun tın sesli Marta Eggerth, Rene 

... Otlar. Kalbi şerifleri ve 1 b · ı 
•c sının yuv. a.sı. o an ~cnnete enzı- \ "C ınllteneffir bir lınlde, kend. Saint • Cyr, Lisette Lauvin. Ed. 

Ve bağırsak makulesi 1 -
lltın leğen ile ıdcfneder- yen. me~ ısını_ze (agzına mektup ne gUvcnir yazi:rettedir. mond Guy, ve iri yarı kocasının 

Daniyel Daryo kocası ile bera
ber Alp dağlarında ve bir fotoğ
raf objektifi karşısında istirahat- t 
ten memnun.. , 

l S venp guvercın) us;urmama sebep • • • muazzam gölgesine sığmmı§ ola.il 
l elim Han cülüs ettik- bana ICıfettiğiniz namel:iir. (Bir UGÜN istikrar bulmuş bir sevimli Danyel Daryö. keUerile Mis Şulberg'in gözünde. 
ra bir saat yakın olan 8 ki gözlükleri tarif ederek: 

c bı'r .. . süğlün yürüyüşünün) muhabbet milli varlıktan ve fe:rlz- Otelin sahibi bizzat servis ya-
turbe ınşa ederler - Gözlerinde şöyle bisiklet te • 

. ,, r."'vasında pervasız (l:anat açtığı- 11 Jııkılrtplarla teşekkül etmi9 parak bu nadide müşterilerini 
ıne, cilt 7. Sahife so., kerleği cesametinde gözlükleri 

!' ;nızı) yazıyorsunuz. Kibir ve .az~- yeni cemiyetin emniyet ve hu- memnun etmeğe çalışıyor. Fakat var. Güzel değildir.' Esasen onda 
e.pt or Leopold'.ün met av~c~nda ~çan kuşun dıpsız zurundan bahsedebilmemiz on ne mümkün ... Bir çok sabırsız, kadından ziyade bir iş adamı ha· 

ortresi aşk denızmde bınlerce ._(.Suku~u) beş senelik ATA. TÜRK idaresi- hattA hırçın genç ve güı.el ka • 
r ınuharebeıinden ıon- itti ak 'rid o ıc 1 t li vardır. Hatta sigara içer .. Ağ. 

t Y. gı a ı~~ . apı mıı ~: nln mUabet netlcesl olarak dıiillL ~ak kolay mil. da koııt.urat, ah§, veri§, dolar 
r muahedesinin akdi sıra Cıhan 'ı\alkı onund~ {goz yaş/ ınUınkUn olmaktadır. Sevlin"li ~Yıldız Danyel Daryö kelimelerinden başka. söz dolaş. 

,~.' Mehmet Paşanın riya- 1darılannı) saçarken sız de (kara- • • • de bu keQmekeş içinde eline ge • G . b' h 1 M h kk k ki 
vıy k ) 'b' k ( k "' maz. arıp ır a .. u a a 
" a.naya bir sefaret heye uş gı ı ar ası sıra ava çı ·mış- ll LETlN mUrakabast l- çirdiği bir tabureyi masalardan be · k f k t b'l' 
•ılın • ) d b k f . M • " 1 

• • • • • 1 nı ço sever; a a ı ıyor mu.. 
· ıştı. Büyük seyyah ve sınız , .o a aş a tara a uçup gıt- d '!zerinde hakikt ve bırının yanına sokucıturarak bır .. zd be . b" 
~ are ' • "' sunuz soz aramı a nı ıraz .,, .. ,.-......, 
h \'liya Çelebi de bu he- miş: . . . filli olmadıkça ye böyle olduğu- yan?~.da.elindeki ja:r"bo~lu san. fazlaca sıkıyor .. 

~i ~r Viyanaya gitmiş; im . Fez~yı sınede hır (yavru besle- na milletçe kanaat edilmedikçe dovıçını yıyerek d~rın bı: nefes _Şu halde M.is Şulberg elleri 
ıırınci Leopoldun buzu- nm, a er.. . . ham idaresi vardır denilemez. aldıktan sonra hahnden ~ıkayete boş dönecek demek.. Maamafih 

c· edilmişti. Evliya Çele- Koştu eller ıle gelmez .(aşıyane) Onun için BUyUk Millet Mecll· başladı: siz de burada senelerce kalamaz 
i~c;eopoldun portresini sine.. . . - . slnln vazife ifa etmesi en ufak - İşin fenası yerler hem az, sınız ya .• 
b · Beyıtınde oldugu gı?i .. 0 nazlı- bir tcr<1ddllde mahal Yermeye· 1fm de pahalr... Danyel Daryö dudaklarının bir 

Ilı 'Ylu, ince belli, o kadar nın arl:iınca (kanat bükup uçur-
1 

lAb tl olacaktır. Güı.el Danyel geniş omuzlu bir 
lıhte d ğ"I k d ) k d . . d" .. cc c sa <ı e c ... lCenarına hafif bir tebessüm iliş. 

~t. §cm e ı ve o a ar ma ay ına nıçın uşuyoraunuz. • • • Eşofman, ekose bir ceket ve gög-
Qı d ( tirdi; 
, eğ il. Bir sakalsız gu- "(.Kaz kaz ile), baz şahin), Ü"'Ül' l\Iı' llet Meclisi mil- sündeki beyaz güle uygun gU • 
'lllıa b 1 (k 1 k) k ı (h 8 1 

,.. • - Tabii döneceg-im, fakat hiç 't evvela başı talkalıağı az ı e, e tavu e ı oroz) 1 f t id lle lüşüyle hakikaten nadide bir çı. 
~l let n men aa ve ea - • • bir iş yapmnmak üzere .. 
~Ilı tahta gibi yassı, ve ile,. demişler. 

1 1 
h k'k t n temsil eden bir çek manzarası arrediyordu . 

• 1 .1.1tı siyah kaş, mi:.devver (Yolcu kargası) gibi herkesin r 11 a 1 a c D 1 D ·· 'k· b' t • ' millet hlilrı.snsı yazlyet ve ltlya· . anye aryo 1 1 ın m~ r_e ır. 
ili~· Ve kirpikleri uzun si- ardına niçirı düşersiniz. Hiç on .. rn d b 

1 
ktı tifada fevkalade neşelenmıştı. Et 

tııı,ıtlcr, ve yüzü hacı tilki (kuş dilinden) haberi olup kim- dm a u unaca r. rafmdaltiler i kahkahalara boğu-
Ve !, •lakları oğ lancık- scye (kuyruk saldığı) var mı? .1NO.XU yor, <5nUndeki şampanyasına bir 

,cıı kadar büyül:, ve bur- (Turna telli, Tutu dilli, keklik se- ,._111111_,111111,_11111111~llllııl"ıflll ____ çocuk saffetiyle tasarruf ediyor. 
il Pil~lıcanı kadar büyük, kişli, bülbül öpüştü), bir nazlı du .. Yıldızın son günlerdeki dert. 
~n delikleri içinlden o- hüma iken onunla (kanat yarıştır- [" -J lerinden biri ve şüphesiz birincisi 

>iğitin bıyığı kılları malc( davası size yakışır mı? 1 yeniden Aınerikaya dönmek, Ho. 
tıııı~ıknuş ve dudağı bıyığı- (Yarasa) ya bir (gönül kuşu) livutta film çevirmek tehlikesi-
~ 1 kanı muruş olmuş, nun kaşlarının kemeri altında (kır dr .. Danyel bu korku ile muhitin. 
V bıyıkları Hl. kulalclarına !angıç) gibi yuva yapması yaraşır deki insanları da Amerikanlaş • 

'i e dudakları deve .duda- mı? Bilhassa ki (üstünden kuş u- ·, ! mış görüyor, bilhassa peşini bı. 
~c~l?ıa. bir somun sığar. Ve çurmazlar, bokluca bülbül) gibi ' rakmıyan Mis Şulberg'den korku 
~Uit kf~v di1i• ötmek, (kara batak) gibi !daim• ile bahsediyor., 

~. a~ankim söze gelse he· olmaz,. .. ve ilah...... Danyel Daryönün Amerikaya 
·~d 

~ ıı iln ve deve dudakların (Ne~dirüzzürefa'dalf) karşı isteksizliği ve bilhassa Mis 
111 salyaları gaysan eder REŞAT EKREM Şulberg'e karşı duyduğu uzaklık 
----------------- ------ ıayanı dikkattir .. Söz bu mevzua 

terrıas edince Danyel Daryö fikri
ni açıkça söylemekten çekinmi • 

ıı. 1 yor: 

ll - Siz ~s Şulbcrg'i tanımaz. 
Isınız.. Bu kadıncağız çok gü1.el 

-'i yıldız yaratmasını, lüzumunda 
1 düzine ila yeni artist ortaya at. 
• masmı bilir. esact'n onun yüzü de 

pek sevimli değildir .. 
Danyel Daryö 'sözünün burası-

Dedi. Sonra yarı şaka, yan cid 
eli ilave etti : 

- Beni tembellikle itham ede4 
bilirsiniz .. Ama biliyor musunuz 
tam altı senedenberi bir esir gibi 
çalıştım .. Şimdi altı haftadanberi 
de istirahat ediyorum. Serbestim, 
yaşadığımı nnlıyorum. Hürriyet 
ne tatlı şeymiş .. Serbestçe uyu. 
mak, serbestçe yemek yemek. glil 
mek, eğlenmek, canım istediği 

zaman geç kalmak, mücevherat 
taşımamak. bir kalın külot ve ka. 
ba bir ayakkabı ile dolaşmak. da"' 
ha hangisini sayayım ; bunlar öy. 
le gil?.Cl şeyler ki .. 

Danyel Daryö elilc AlpdağlarI 
nın karlı ve shTi tepelerini işa
ret etti: • 

- Bazı akşamlar şu karşı dağ. 

lara dalarak hüzün veya neşe do. 
lu bir şarkı söylemek ne hoş .. Bu 
karlı dağlar Kaliforniyanın ateş. 

li plfı.jlarından bin kat güzel.. He. 
le ski.. Kış sporlarına bayılıyo -
rum .. Kanatsız kuşlar gibi kar . 
ıar üzerinde uçmak, ne nefis .. Bü. 
tün gUn şarkı söylüyor, akşnm • 
ları da viyolonsel çalıyorum. Öy 

le neşeliyim 

tık kom:ervatu\'ara gidecek v 
tim yok.. Bundan on sene evv 

ne güzel çnlışırdım. Fakat artıY 
bµnlar bir peri masalı oldu .. 

Danyel Daryö karlı tcpelerdE 
tatil haftalarının ne: eli günleri. 

(Devamı 10 uncuda) lna gelineö güzel ve küçük hare. 

---------------------------------------------------·~ 

Prenses Uriscilla nibcsco Lon. 
"9iz; ~ ---- -- --- drad.a çwrilnıcyc ba-§lanan bir 
tı~redc yeni icat edilen bu ga::: maskesi Rirminganıdadi filmde rol alarak 18 ycı.yında si.. 
Lir • teghir cdilmc1dcclir. Bıı gaz maskcsinhı hususiyeti, ııcma hayatına atılmı.~ bulunu • 
Q ı 1·~ana ~O ılukika yeti§ebilece7.: hava aUılıilmesidir. ı•e yor. lngili:::ler 7.:endisinin istikbal 

'1 'tıı .. 
i~ <ı 1t, . ~ımııı net i.ccs• !·ıkan yangm7ardcı iııswılan 7nır. için gii::el ''-'C meşhur lıir yıldız' 

>ı ralı§aoal.; olatılara-"'1na?ıswltu,r. ' ~lacağmı 1iimit etmektedirler. J 

• -.. ', • ~. • #'. 

Spor müsabakamız 
devam ediyor 

Bu meraklı ve zengin hediyeli müsab~aya iştir\k ediniz 
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Muhterem 
misafir 

bir 

(Baf fflf'tl/I J fnclde) 
Berlln. 15 (A.A.) - Ordu bq. larmı geçmlıtir. Hepiniz işlerini., kovskl, mtlzakerede bulnnmık n. sip tarzı hallinin temellerlnl ata- ltalmryacalt bir 4tlDJa cenneti 

kumandanlığmm tebliği: zln başma gidiniz ve çoculdarnU. zere B. Gartnr ft B. Von lUbben caklardır. haline ptlrmek ideali berinde 

Alman kıtaları Prağ'da 
Alman ordusuna mensup kıta. 11 mektebe yollaymu. Almanla. trop ne ferdi ıörtltmeler yapmak Son dakika . kalalrmı 1ormaşlardır. 

lar, bu p.bah, piyade generali n kabul etmekten baıka bir gey l1zere çettlmiflerdlr. Bulgart.tanc1a çok puıtlll lda· 
Blaskovitz ve piyade generali yapamuamm. Aakerler ıarni • F"ührer ile görilpıeleriıı yeni- H ı·tıer Prag" 'da re usulü bükllm stlnlilltl aene-
Llst'ia emri altında Alman. Çelıt zonlarmda kalacaklar 'fe muka. den bqlamasmı mlltealdp, bu sa lerde slrasl partllel' IU'UIDclakt 
hududunu geçınifler ve Bohemya vemet etmeden, itlraa ebıfeden bah saat 3,55 te aşağıdaki anlaş- Prag, 15 (A.A.) - Hitler, Pra iktidar mevkii rekabeti bir de-
ve Moravyada bugün için teabit aillhlanm Alınan orduun& tea. ma ımaıanmıfbr: ga saat 19,15 de gelmit ve erklnı magoJI havan r•rabJ'OI', bu bal 
edilen merhalelerine dojru iler. Um edeceklerdir." ı "Filhrer, yanında Almanya ha lıarbiyesile birlikte tarih! Prag Bulgar devl.-t adamlarına mem· 
!emekte bulunmutlardır. 1 Radyo, IUD1an llAve etmeld.e • riclye nazın B. Von Ribbentrop sarayına yerlegmittir. Saraya lcketln harici sl7uetlnde makul 

Alman ordU8Un& ve Adolf BiL dir oldufu halde, Çekoelovakya rel· mtıerin bayrağı çeJdlmlft1r. ve muancn bir l11tlkamet ala-

Dost Bulga 
başvek . 

I ( Bo,taroft l .. 
Sayın misafire, m 

bqmuhanirlerinden 
refakat etmektedir. 

Muhterem Bqvek 
ayni merasimle te 
ğurlanarak huauıl 
raya gidecektir. 

Bulgar Baıve 
Tercüm · ler S.S. muhafız kıtalarma men. ··Hacha ile Bitler araamda ya- sicumhuru doktor Hachayı ve rak ıı, görmek lmklnmı Terml· 

sup birlikler, daha dün aqam • pllan mllllkatm netlceal olarak Çekoelovak hariciye nazın Dok. 16 Mart yordu. Sadece bu eebepten d& Doktot Georli Kösei,. 
dan Vitkoviç ~e Machrisch • OL 

1 

Bohemya ile Moravya Alman kı. tor Şvalkovakiyt, talepleri Uze· laf! Balkan antantmı teşkil e- cikAnun 1384 tarihinde 
trau'yu tıgal eylem1•Ierdlr. •-1-- tarafm"'-- ı.-ı edilece'- .. rine, ı.. • ...n .. Berllnde kabul etmi• (Bq tarafı 1 tndde) sahasında dol muttur. 1 

A'1 ~· 1.1a&1 ••- • U"'6'"6 ~ den de' letler ile Bulgaristan a· h k k b ı Alman hava ordusuna mensup tir. Motörlll Alman kJtalan fU tir. hafıza.~mda pşar. Her adamm te u u ta silini ikma 
müteaddit tayyare filosu da. p. j ...ıda hudutların her tarafından Bu görllıme emumda, aon nıhunda panltılan ile, alevleri rasında yakından anlaşma ar- ra, 1909 da arnı tehlrd 

ile, ıstıraptan ile Janan ebedi zulan da tahakkuk edemiyor- olarak diploması mesle 
ncral Keuerllng, Sperrle ve ıeçmlt bulunmaktadırlar. Htıka. haftalar hAdiaeleriniD eski çekoe :1 etmiflir. Bundan sonra 
Loehr idaresi altmda ayni za • met itaat etmekten bafb bir 191 lovak cumhuriyeti arazisinde vtı- fecir '·ardır. Hafızanın gece- u. nof 1910 da hariciye n 
manda Alman - Çek hududunu yapamamqtır. Her t11rU1 muka • cuda getlrdili ciddi vaziyet, tam lerl, karanbk ufuklan arasında Bulgaristanm dirayetli Krah 1912 de Roma seraretha 
gc;miılerdlr. vemet milletin mahvolma11nı in. bir açıklıkla tetkik olunmuttur. bir ışık hilzmest geçmlf gUnle- IJoris çok parti rejimini Ilga et· şe olarak ifayı vazire el 

Berlln.15 (A.A.) - Bqkuman taç edecektir.,, Gerek Çekler, gerek Almanlar, rln lzlerlol hatırlatır. tikten sonra mahzurlaMn bilyü· 1914 senelerinde sefaret 
J1.A ortadan kalktı. jşbaşma ge- rak !stanbulda bulunmu danlıfm tebllli: Çek halın hayret ve 1&1kmhk blit\ln gayretlerin hedefini, mer- 16 Mart blztm itin batıralarm ~.. akıben hariciye aeureti 

Buz tutm111 yollua ve kar fır. içindedir. Fakat Pra,da dkQnet kezi Avrupanm bu JnımJDda ıil. bir mezarı, bir unutuluş gönü çen Başvekil Kı5selvanofun tec- ve 1918 de Bem sefa 
tmasma raimen, Alman ıntalan, hWdlm ırilrllJOr. kdn, nizam ve sulhün muhafaza. değildir. Onu ilk 16 Mart gibi ri\bell ve muktedir bir diplomat 1920 de Berllndekl ııef 
çabukça ilerlemektedir. Pl1l8ll ve Berlin, 15 (A.A.) - Eywlce sı teeldl etmealnin tcabeylediğf ilk patlaran silAh se.ı albl, ilk llması da Balkanlarda ıalh ve maslahat,Oıan olmn~tu~ 
Ohnubs tehirleri bu •bah lepl I btldJrildJit gibi Bitler Viyanıya t-.anaatlerinl lshu eylemiflerdir can veren insan nefesi sfbl ha· snlaşma ha,·a~nu kunetlendt· Parfs sefarethane~lnin 
edilmlftlr. General Blukovlta L .a . .x.n, Bohemya ve Moravvaya r~ı.oe1ovat reisicumhuru, bu tırlayorum. ren 7enl bir Amil olcıa. •e 1924 de harlci)·e neııı 

._." .,.. ~ benderllk Ye iktisat mDd 
dareslndeld kıtalar, A&t 10 da ıttmlttir. eaere hfmıet ~lJ: ve kaU bir llUlb On sekls J8fllldald iman ıe Bnlgarlstantfakl ba rah Te yta edllmlıtlr. Billba 
Prafa VU'Dlıl1-rdır. 1 Oirentldlflne göre Bitler ev. ve sWdUı& varmak için, Çek mil Martı mlphem bll'batln olarak idare delltlldllbd• ea .._... ft· Bllkret maslahatanıan 

Bertin, 15 (A.A.) - Umumi ve1l Moravata • Oetrava'ya side. letlniıı ve memleketinin mukad. yadeder. On beflndeld çocuk I· il semeresini Sel&nlk anı.,.... de hariciye nezaretinin 
kararglh tarafmduı nepıeclllen eektir. Mumalleyhln muhafızlan deratım, itimatla, Alman devltıt çfn on altı Mart tahay1illll bav· ı smda gördük. BalkanWar için mOdilrlOlilnde bulunmu 
bir tebllfde blldJrildiflne ıöre uuen dUD üpmdanberi burada fUhrerlnln eüne teallm ettiğini salara sığmayan bir hakikat- 1eal bll' hayat bqlanpcı demek senesinde Dr. Köseinn 
Br1lnn, lılenılk, Plhıen ve Olmubs bulunmaktaclırlar. be'v•wıı ...ı.--ı ... :.. tir. olan ba anla~adan IODra daha sefir olarak tayin edili 

1 
,,_ ... .,,~ 1931 de Bükreı •e 1932 

tehlrlerlnl lıgal eden Alman la- Vlyanada buglln yapılmaaı ka.. FWırer, bu beyanatı kabul et. On ~nidakl toe0k. 16 Martı genllf oluklara dolra gklerlml- seflrliklerini lgal edi>•or 
talan karla &ttllll olan yollardan rarlattmlan pçlt reemlnden vaz mit ve Çek milletini AlLl&D Ray- bir masal mevzuu olarak dhile- zl &(ma'k cesaretini buldnk. 1934 de s. M. Kral 
ırilratle llerlemelrteclirler. pçllmeal lhtımall kuvvetlidir. bııım himayem "Protestorat'm , ror. ona ınamnaror. o fat'f•JI f ,t.e mnht.f!rem Bulgar BafTe- vekili olarak tayin olunu 

PRAG iŞGAL EDiLDi ÇUnkil bu tehh'de toplanan btltUn -tına al&cajı ve Çek.milletine tahaJ)'ill bile edemiyor. kilinin Ankara ziyareti böJle san 193~ de Andrey Tote 
Berlln, 15 (A.A.) - Röyter: kıtalar, Brno'ya hareket etmieler lıtelıdl huaual karakterine uygun tahlil bile edemlror. Balkanh milletlerin reni tlmlt· sinde hariciye nazırlılını 
Prag. Alman krtalan tarafın. dir. etnik hayatının lnJdptmı temin Ona ·•dilflllanlato tstanbulda l lere kendlleırlnl vermiş oldukla- ve 27 Teırinisaai 1935 d 

dan işgal edilmtftir. BoehmilCh • Lelpa, l:S (A.A.) ,;yıl---"' kararuıı bJlı'lmiftir. lcll" söztlnll anıatma1a lmkAn n b!r •ırada Ye ba ilmltlere k11v- yaseti altında ilk kabineY 
Pra 15 (A.A.) )( vak& "~· yor. 1938 da kendisine )'1! 

g, - ora - Bitler yanında yUluek kuman. BerUn, 13 Mart 1989 yoktur. vet veren bir takım haller ftl nenin teşkili vazlle!ıi ve 
- Oıstrava'da Alınan generall bir 1 da tefi general Keitel, hariciye Imza: 0 bahtlJ&r bir tarihin kuştü· ş.utlar l(inde nkubulayor. buna ilhetcn barici>e ne 
beyanname netrecierek alWı, pat.. ı nazırı Von Ribbentrop ve Alman· Adolf Hltler, Dr. M. Hacha, fÜ yastık tesiri ;rapan rahatbtı İhtimal ld Orta Anııpada ee- nıhte ediyor. 
layıcı madcleler ve radyo aletleri. I ya pollı aefl Blmmler olduğu haL V. Ribbantrop, Dr. M. Şvalkovıki içinde dilnJAyı hep aördiltü gl· reyan eden bazİ b&dUeler Bul· Bulgar - Yuıoslav anla 
n1n derhal teallmlni ve hallan 1&· de bugün saat 15 de buraya gel- HlTLERIN ALMAN MUJ.P.. garlstan gibi umnml barbln ıstı· gaslı bir tekilde ortaya 
&t 21lle6 araamda hUIUSl aureL mit ve Prag istikametinde yolu. TiNE BEYANATI bi :.ı:!o~udatlan içinde. Tatan raplannı tekmlf bil' memleket· Dr. KöseiHnorua bil 
te izin •lmad•n evlerinden çılerk. na devam etmfetlr. BerUn. U (A.A.) - 8. Bitler, askerlerini pbancı askerlerin teki demagoklan tahrik edecek veDır:a.y:.~:.~~aonhnofaa':· ı 
mamasmı emretmlttfı'. Kahve a ı--""" -111 .... ı- ••• &.A.t.-f ..__ • f .._ ·-· ., .. 
saat 20 de kapanacaktır. Bu em. Bohemyadald Almanlar btltUD AJllUlll ~e 9P6- &nil.,,.n süngillerecellnl bir ttlrll man- şeJlerdlr; fakat Köael-vano uu man7& •e Yunanistan 
ri hlllf d h k t edenl lfd JOl G.ıaW~ W • Dllfh~ ~ ~ • k-.ru• • 
d ~ ıec: a ~ e klerdlr er, yük teahilratla sellmlamakta .. Bundaıl birkaç ay evvel, Al· Düşmana fard..mı.. •Jlı 4.Yı· {l.JşiA\ ~Ht,~ft5ftlf dersfi,ede .sadl ve sJyast m6nasebell 
;T.MAN ~ NAsn, dır. manya, bpalı mtıater.ıleke arazi mania elele çahpn bir devlet tecrllbell bir fllhslJet oldalanu =~::a:~.rilmesl bus 

GiRDiLER? Prag, 15 (A.A.) - Prapn bil· terinde yaııyan Almaplan hlma. mekanlzmasım bir tllrltl tasav· daha birkaç balta enet guete- Dr. KOlelnnofun en b 

Pral. 1• ( • a) _Ha-··. tün Stratejik noktalan, radyo yeel altma ~ ve bunlan, vur edemlfor. U.lraııetln faheee- lere Terdlll be7anat Ue lsbat et· 
., AoAo ·- "'•koeı-ı..-.a.ı.c taba w raluyeti, BuJııaristanın 

Alman Jata1an 8fleden evvel ve diler bUtQn umumi daireler, Y"' .,,,._.,,_ mm .e- rbd son tarihi çet•lnl -veren- mlı,tlr. urfıncla huıur ve aaayif i 
saat ıı • dofnı Praga gtrmlfler· Alman kıtalan tarafından ftgal dllma tedbleçt rejime kareı m:ı- lerl ancak nesli mllnk•rl• bir Onan lçln muhterem Balpr masını temin ve dahill 
dlr. Şehre evvell kamyonlarla 1d1 edilmlftlr. Yeni Prag kumandanı hafaza ey1emeğ3 mecbur kalmış· ba;rvan SOJU sam7or. BalfTeldUnln ba defa An'kan yolsuıluklan bertaraf et 
çUk gruplar gli'mlttfr. Kamyon. General von Gablenz, Prag eato- b. . ıe Martın öllllerlnl kazanıl· zlraretlnden 7alnn Ttirk • Bal· tur. 
lar, boplchktan IOnr& yeni mut. nna yerleemlftlr. Geçen hattalıır içmd.?, &ynı hl. mlf letlklAl ve hilrrluet kaidesi 1ar d08tluğunun takvl7eel 70" -=Bra=ti=,=,.=vada==sra=u=erl==~. --.:1 
rezeleri getirmek il.zere der'llal ÇEK ZABiTLERi HAKKlNDA· clllleler yenlden kendial41 ga.ıer. berinde 7ükselten bil' Abide gl- tunda deill, daha zt1ade btlttbl 
Alman hududu iatikametlnde hL Ki KARAR mi.Ur. Bu keyfıyet. bu deree, hl aeyrt"derek hayata gözlerini 1 Balkanllıann basur ve saadeti· rek Macar hUkbıeti 
reket etmif!erdir. ~ Prag, 15 (A.A.) _ Milli mtı. çok milliyetlerin bir arada yap.- açanlar l~ln Jeyhanın be.,lul tür- nl istihdaf eder surette dahi ma· dapettenbı Karpa 

Prag'm bqlıca merkezi olan dafaa nezaretinin emri üzerine ılığı bir arazide tah~tı.l edil· :ü olmasına im~,:.n > o:.t ır. ı vaffakıretli neticeler görmek ilhaknUJnı~:c= dl 
Salnt - Venceslaa meydanında 1 bilttln Çek general subay ve er~ mez bir vaziyete doa .... gıtmek. s .mu ımTEM emellnıbdlr. ASDI' US 

· . ' tedir. Etnik grupların bayabna tlnl garanti ettijinl b 
tramvaylar UZUD bir hat teklin. Jeri ikinci bir emre kadar k 1•Ja- ı....... Utev ih b ni •-- ~ ... ı. talan 

• "'it' -!lı m ece u ye ~- M • u• d ·ı 1· y<>A la 
de durmuelardır. Kuvvetli Çek lannda kalaca.klardır. ·-"-1~ -1..-nU--"e mukabele e ac~r.a... .<ranya a 1 er ıyor kilerek Bohemyaya a 
pollı mllfrueleri me1danda do • Berlln 15 (A.A ) - Alman hl ~~~--~ bugtl Prag " 
latmakta, mahzun ve sakin olan maye ukre.ı aı~a konulan Bo- ~ e~, Çek~~- Budapq tc, 15 (A.A.) - "Ha- ahlannı teslim etmelerini iste. tedlrler. 
halka nezaret etmektedir. hemya ve Moravia arazisine gir a d ~'·dl a vas., - Macar ordusunun baş- miştir. Müzakereler devam et- Bratialava halihuırd' 

,,__ d & t--- -•..ntT • bugUn mevcut eau r, ktedi 
... •-. ra yoeu AUll&ll -- mek ve bu araziden çıkmak, nıu- Puar gUnQndenberi ~ok l5t" kumandanı Macar k:talannın ne r le Çekoslovak hudud 

ve Hont Veaoel Lled prlmmu vakkaten yau.k edllmlottr. biri ..ı...1...1 tll kınl• ıklar .<arpatlaraltı Ukraytıasında iler. iŞGAL DEVAM EDiYOR n ahn:ıcak olan la 
ılSylemlıtfr erde .,.......e tat vu Pra 15 ( A A ) "Ha as. 
~-- • _. ... da Alın Prag, 15 (A.A.) - General lnıa gelmektedir. Almanlar, bu lerrıeğe devam ettiklerini bildir- g, · · v • - vakyadan geçmesi 111 

~l~yl':°:=!a;:r1 ..Xrfln an Blukovltz Bohemya sivil _idare- taf]rınhklardan zarar görmüşler mektedir. Bratialavadan emin bir menba· kında mllzakerelerde 
" &" • si relalliine Konrad Henleinl ta· cllr Çek kıtalarma kWAanda eden Jan bildirildiğine göre, Macar tadır. 

mtıotnr. yin etmlltlr • General, ord1111unu Ukrayni.daı >hiusu mukavemete maruz kal- Slovak hUkflmeti 
Bazı yerlerde bir kaç Çek, AI· Prag, 15 «A.A.) - Bohemya. Almanyanuı alicenaplığuwı ge ;ekmek için bet gUnlUk mUhlet nadan Karpaalaraltı Ukrayna hududu olan 

manJara lellm vermekte ile de •·-' ecl .,___ ku eti "' çen aonbabarda ÇekoelOftkyaya 
um! bir dl Y1 ._... en A&IJMW& vv e bıraktıll Alman llaaııl kullanan ·sıem1tt1r. . ınıı işgal etmiştir. raynaaı hududuna 

um aurette halk tam • kumand1nı General Blukovit.z rd .... 1. Bu""''" Slovak·-.a-1.; Macar ilaere HUnb m· ...... <A-• 
ldplln dalretlnde hareket etmek. halka hitaben n--++1M bir be· yerlerden, cebir ~e tazyik altm Macar o UIUDUD ~uman o..a&a ;,~ 
te ve bllyllk bir alAkamlık göe ...a- BobVVA"'"-ed• ..,...,,._ da bulunanlann ımdat haylan§. lanı cevaben Çeklerin derhal al ekalliy~tinin lideri Eater Hazi bet sınıfı alllh altana 

• yannam- emya a "™e- lan .. _ te _ _. __ ._._ ... 
termektedlr. rin emiryle icra kuvveti."li ele al· • ..... .._. saa ...-.-.awauır. 

Öfle amanma kadar radyo, dı l1f.n etmiftir. BUtUn mallan abnan yeni mUlk 
halkı lllldmete davet etmlttlr. AI ~ NrŞRIDDILEN cl Jdltlelerl, Almanyaya iltica et· 
lll&D ordusu her tarafta lilratle B melrtedir. 
ilerlemekteclir. ~ TEBLIG Bin 1enedir Rayb.'m bir parça-

Hllkdmet makamlan, halktan Berlln.15 (A.A)-Reaml tebliğ: 11 olan ve Almanyanm hayati 
aakin olmak cesaretini g&terme- Çek ~~a.1mhuru B. Ha.eh'\ menfaatlerini allkadar eden bu 
ılnl rica etmekte, herkesin bun. yanında Çek hariciye namı B. memlekette bu vaziyetin deva
dan aonra hareketlerinde ve IÖL Şvalkov.Wl ddutu lwde. bu ge. mı, ancak mutlak bir hercümerç 
Jerinde mllteyakklz bulnnmUJ il. ce saat bırl 10 geçe, l'l\hrer ile ile neticelenebilir. 
zım geldiğini çtlnktı bir tek keli- görtlşmelt:rc<e bulunauık Uzere, Sulha karşı olan bu tehlikeyi ) I 
menin memlekete zarar getirebL 1 yeni Almtn devlet riyaset; daire ebediyen ortadan k&ldırmak ve 
leceğinl ihtar eylemekte ve "mil. aine gelnJştır. bu arazide lüzumlu yeni tefkDAt 
letimizhı bundan aonrakf hayatı B. H:ıcha, meruiın avluaun~a teraitinl yaratmak için, Bohem. Hu Ecıanıclc ~u1urıur. 
tarzı hareketimbe bağlıdır,, de- ken.iıslnl sUJmhyan 3. S. muha· ya ve Moravyayı bugün Alman 
nıektedir. fız kıtuuıı teftit etmit w bu • , kıtalan tarafından it;al ettirme 

PAG RADYOSUNUN NF.Ş. \Jada -nuzika se1lm m:ırşuu çal-, ğe karar verdim. 
RlYATI ı.ııştır. Bu Alman kıtalan, tedhlfçf çe 

Prsg, ı~ (A.A.) - Radyo, bu Führer S Hacbayı ~t.lıpıa 0 . 1 t elcri ve bu ~9tcler· tıi"""'"e ,.d ... rı 
aabahtanberl billfaaıla milJete dasında ka\ uı etmiştir. -~l ~oı U~ Çek uked kuvvetlerini lllahtan 
hitaben bir beyanname ne"ret • mede, FUhrerin talebi üzerine ak t~crit eyliyecektir. Bu Alman kı 
mektedlr. BevanT'•mede bllhasıa PID aaat 18 de Italyacl"n Berli- tn.1"'"· tehdit altın ~a bulunar 
-:avie d•nltme'ttedlr: ine dönmilı o1e.n Meret.al Göring herk~yatmı mul:rf~ t'.\ edr 

"SUkftnetfnfzt m11h"f",;' ed;,.fz Ue B. Von rlbb~ntrop da ha~.ır c"ktir. Ve bu IUl'C"tlP-. b:ı /ı ima 
ve verfTecek habe?-1eri beklevl"i:ıı:. j bulunınu41tur. k1blan, bin ıenelilc t ir taı i'ıe ve 
Bu n.bah saat 8 da Alman ordu. ! 45 dakika Piren ilk görU•me- ....... r~t milfotleri •in ha 
~ memle!tetlmlz! tlmal hudut- den sonra BB. Hacha ve ŞvaI kik! lcabatına uy;un bir prt,;U• 

UllUUll doktorların mUttefllwı takdir 'ft mllyonlarea .atandala lt.lma41a taftlye ~ 
kemmel bir kuvvet ıunıbudur. Dabna kam tueleylp eolaJar. Tatlı bir lttlha teblln edu, 
pnçllt, dinçlik verir, zekl ve batma kudretlnl ytlbeltlr. Sinirleri adaleleri JmnetleD 
kuuzluğu, balabllğl, fena dUıüncelcri giderir. Vlc ad makinesine l&mn oW;ı bQttın enerji ~ 
yeti vererek iDlaru daima uinı, irade, Det'• abJbl eder. Mide, banak tembehfllnden Deri 1 
annid lnkıbutarda, bel ıevşekllği ve ademi lktlda rda tayanı hayret faydalu t.nlD eder. 

FOSFARSOLU; diğer botun kuvvet illçlarından ayıran 1ta,1tca 
devamlı bir ıurette kan, kuvvet, fftlha yaratmam n Dk tanaııanlarda bile muet.e pM ~~ 
glSstermesldlr. Tifo, lriP. satUree, ııtma n umum Jıanatsldrta neticelenen tellllbli ~· 
kahat devirlerinde en mükemmel bir derman ıuru budur. Sdıbat Vekiletlnbı remat mlllıd 
dlr. 
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asın imar 
~ Planı 

1Mersin üç mınta
kaya ayrıldı 

ikinci müntebipleı·in 
se~imirıe dün başlandı 

~et Tarafından 
ta ke Başlandı 
~Usi) - Şehrimizin 
1ınar planı Nafıa Ve
heyeti tarafın.dan ha. 

lstanbullular grup grup sand ı k başlarına 
giderek reylerini kullan ıyor 

~gönderilmiştir. • 
.iye fen heyeti müdU

~Ye azalarından seçi. 
k 8Yon tarafından tet. 
tedir. 

.1-y Kongresi 
iı kmlay kongresi 
flihk kongrelerini ya 

~ilk hesapları gözden 
t~ li.Yet raporunu kabul 

~ ıdare heyetini seç . 
~ ga nümune hastanesi 

az rnütehassısı Etem 

göre evlerin Bu taksime 
irtifaı da tespit olundu 

Ik.inci müntehiplerin seçimine 
dün sabahtan itibaren başlandı. 
Sabahın erken saatinde §chrin 
her tarafında bir fevkaladelik 
vardı. Sandıkların konacaklan 
yerler bayraklarla, halılarla sils· 
leniyordu. Sekize doğru ise san
dıklar evvelce tesbit ve ilin edil
miş olan yerlere konulmuş bulu. 
nuyordu. 

Tam dokuzda sandıklar halkın 
gözü önünde açılmış, içlerinin 
boş olduğu gösterildikten sonra. 

1 

kapanıp mühürlenmiştir. Sandık

lar kapanınca rey atılmasına baş 
lanmıştır. 

Sandık başlarında topl!'-Ilanlar 
arasında ilk reyi atmak için ade
ta yarış edilmiştir. 

Bazı yerlerde ilk rey atmak şe
refi en ihtiyara, bazı yerlerde ise 
en gence ve kadınlara bırakılmış 

~ .. ".~zrı.edarlığa Ziraat 
ı.~duru Zeki, ikinci reis. 

ıbı Sami Peker, katip
~ Şeker, muhasipliğe 

llluru Cemal seçilerek 
~başlandı. 
l''li Gençlerinin 

' ernsilleri 
t halkevi temsil kolu 

tır. l . -· k ., 
Sandık başlarına gelenlerin a. Ustte: Darii.§§afaka nfüdifrü 

cele ettikleri görülüyordu. Çiln- ııi önihıdc 11utuk söyWyor. Altta: 
kil çoğu reyini verdikten sonra ne§riyat yapıyor. 

Ali Karni AT.:yüz, Fatih Ilallce. 
Partinin otomobilli hoparlörii 

tıı0Planan lilkücü çocuk. 
~ dan Tan sinemasında 
n kalabalık önünde Türk 
~IUc bulan "Uzun Meh. 
~ 1 temsil edildi. Piyes. 

. genç eleman arkadaş. 
b 1 Vazifelerini titiz bir 

'1o ~aya çalışarak si· 
. tıuııu dolduran halkın. 
r alakasını toplamaya 

~~ldular. Rol alanlardan 
en, Nusret Tercan, Hil 

~; !li, Güntekin, Osman 
~"iı-llli Baççil Sabahattin, 

lcnn, genç ve istidatlı 
~ a.n. Hadiye 'Ünal, ve 
:ıı Pancı rollerini çok mu 

bir şekilde başarmış. 

Yseride 
taat işleri 

Mersin, (Hususi) - Mersin 1 mez. Buna göre bu mıntakalarda 
şehrinin müstakbel imar planı - bir evin irtifaı en çok on dört 
nm Nafıa Vekaletince tasdik e. metre olacaktır. 
dilmiş olduğu malumdur. İskan mıntakasındaki evlerde 

Bu plana göre şehir üç mınta. bodrum katından maada en çok 
kaya ayrılmıştır. iki kat olabilir. Burada da bod. 

1 - Endüstri mıntakası, rum irtifaı iki metreyi, kat irti-
2 - Ticaret mm.takası, faları da keza dört metreyi teca. 
3 - İskan mmtakası, vüz edemez. 
Şehrimiz belediyesi yapı, yol. Buna nazaran iskan mmtaka . 

lar kanununun bahşettiği saUthi. smdaki evlerin umumi irtifaı en 
yete dayanarak her mmtakada çok on metredir. 
yapılacak evlerin kat adedini ve Endüstri mıntakasr; istasyon 
irtifaını aşağıdaki şekilde tesbit ilerisi ve denizle tren hattı ara • 
etmiştir. sı olarak, ticaret mıntakası da 

Endüstri ve ticaret mıntaka - endüstri mıntakasından itibaren 
sında yol genişliği ne olursa ol. Halk sinemasının önünden geçen 
sun bodrum katından maada üç yollardır. İskan mıntakas! da ay. 
kat yapilabilcccktit. ni y.oldan garba d ~Mersin ca. 

Bodrum katmm lrtiffaı namt yına kadar olmak Ur.ere tesbit e. 
iki, diğer katların yüksekliği a. dilmiştir. 
za.mi dört metreyi tecavüz ede. 1 ~..,..----

' (liususi) - Cumhu
"~U çalışmaktan yılmaz binasının yataklı~. yemekhane, 
"l'i\> çamaşırhane ve mutfak kısımla, etini feda etmekten 
, <>tıun en büyük derdi rı çok mükemmel bir tarzda ya. 

Fakir Üniversitelilere 
Yardım 

geçmesidir. Bunun L pılmaktadır. Bu binanın esaslı kı-
!~ra geçmesi zor olan sımlarını geçen yıl bizzat Eğit· 
"'~ menler yapmağa başlamışlardır. 
~ .. mertebe para Karadayı Köyünün Yeri 

1fiJallttarmak gerektir. 
~)'eti bunu temin eL Değiştiriliyor 
~~l'lerin şahsiyeti ma- Her sene yağmur mevsiminde 
. ;ıuna beher çift başı. Kayserinin Bünyan kazasına bağ 

IU-eti ile tohumu köy lı Karadayı köyü seylip afetine 
~ Verilmek üzere bir bu yü2iden bir çok büyük zararla. 
c 

1
,_t ile, yine köy namı- ra uğradığı görülmekle vilayet-
~re nüfus başına fi. ı:e sıhhiye ve nafia ve mahalli 

Fakir Universite talebesine 
yardım maksadiyle yapılması is
tenen Burs teşkqatı öğrendiği

mize göre istenilen şekilde randı
man vermemiştir. 

Memleketin bilhassa sayılı kim 
seleri kendilerine gönderilen 
burs yardımlarını kabulden müs. 
tagni kalmışlardır. 
Rektörlüğün teşebbüsü ile an· 

cak üç - dört burs temin edile
bilmiştir. Vaziyet Maarif Veka. 
!etine bildirilecektir. 

işine ve vazüesine gidecekti. Ya
rım saat içinde sandıklara yüz
lerce rey atılmıştır. 
Sandık başlan yemek tatilin. 

de de kalabalık olmuştur. Diğer 
saatlerde ise rey atanların çoğu 
nu kadınlar teşkil etmiştir. 

Kadınların birçok semtlerde 
grup grup geldikleri görülüyor
du. 

Oğleden sonra, bilhassa akşam 
üzeri sandık yerleri ile seçim mü 
nasebetiyle donatılan ve hitabe
ler söylenen meydanlarda halk 
toplanmıştı. Partinin seyyar ho· 
parlörlü kamyonunun gittiği yer 
de ise bu kalabalık daha kesif bir 
surette teşekkül ediyordu. 

Kamyon EminlSnU meydanın. 

da, Fatihte halkevi binası önün
de, Şehremininde, Parti vilayet 
kurağı önünde ve Taksimde mu
ayyen birer müddet tevakkuf et
miş, Onuncu yıl, Kurultay, Köy. 
lü marşları çalınmıştır. 

Kamyon Eminönünden Fatih'e 
gelirken Küçükpazarda sandık 

yerinin önünden geçerken halk 
tarafından çevrilmiş, durdurul
muştur. 

Kamyonun Fatihe ge~i büyük 
bir hadise olmuş, civardaki halk 
ile yoldan geçenler Fatih halke
vinin önünde toplanmı3lardır. 

Parti vilayet idare heyeti aza
sından Ibrahim Kemal, Galip 
Bahtiyar, Parti müfettişlerinden 

Halit, Bican da halkevine gelmiş 
bul un uyorlardı. 

Kamyonun içindeki tertibat i
le evvela Onuncu yıl ve Köylü 
marşları çalınfü. Sonra mikro
fon dışarı çıkarılıp halkevi önü
ne yerleştirildi. Ve Ev namına 
Darüşıiaf aka müdürü Ali Karni 
Akyüz bir söylev vererek dedi 
ki: 

"Aziz yurttaşlarım, 
HUkümet makinesini işlet · 

olan me!luslanmızın yeni bi, 
tihap devresini yaşıyoruz. ·Bö.} .e 
bir seçim başka ülkelerden çoğu. 
nun parlamento hayatında parti
zanlık gayreti doğurmakta ve 
.halle ara.sm9a birçok ı;ekişmcle
re sebep olmakta.dır. 

Her ihtiras mezuu gibi parti· 
lerin kendi aralarında çarpışma. 
lan da memleketi içinden yeyip 
kemirir. Böyle kendi kendini ke· 
mirerek milli kudretini israf e
den bu yurt ne olur? Tabii ola
rak zayıf düşer ve pusuda fırsat 
bekliyen haris düşmanlarda isti. 
la limitleri uyandırır. Aziz yur
dumuz için böyle bir ihtimal 
mevcut olmadığını düşünmekle 

ne kadar iftihar etsek azdır. 
Uzun yıllar felaket görerek ol 

gunla3an milletimiz istikrar bu
lalı kendi bünyesine en uygun o
lan siyaset yolunu takibe koyuL 
muştur. Işte memleketimizi az 
bir zaman içinde dev adımlariy
le ileri götüren bu yol, Cumhu-

riyet Halk Partisinin takip etti· 
ği yoldur. 

Vatandaş! 

Bu yol bizi selamete ulaştıra. 
cak tek yoldur. Çünkü arkamıza 
baktığımız zaman şerefli bir ma
zinin bizi selamladığını görüp if
tihar edeceğiz. Yaşasın Türk 
milleti, ya§asın Milli Şefimiz.,, 

Bundan sonra Fatih Halke,ri 
spor şubesi başkanı Yahya da he 
yccanlı bir hitabede bulunmurı
.ur. 

Dün bunun gibi §ehrin bUtün 
semtlerinde nutuklar söylenmi§. 
tir. 

Dundan başka Şirketi Hayri· 
yenin 74 ve 66 numaralı vapur
larındaki hoparlörler vnsıtaslr 
le de secim dolayıslyle neşriyat 
yapılmış ve bu neşriyat akşam 
Uzerl köprU UstUnden gecen 
halk tarafından nlt\kn ile dinle
nilmiştir. 

Bir müstakil namzet 
daha 

Muzaffer Gökcay isminde bir 
zat dün intihabı mebusan teftiş 
heyetine bir istida ile müracaat 
etmiş, müstakil olarak mebuslu· 
ğa namzetliğini koymuştur. 

Istidasında hukuk mezunu ol· 
duğunu, birçok adli vazefclerde 
bulunduğunu, ve Yıldız otelinde 
oturmayı tasavvur ettiğini bildir 
mektcdir. 1t 'Usulünü koymuş ve kaymakamlardan mürekkep ol -

~ , ri tatbik edilen bu mak üzere teşkil edilmiş bir ko
~ 11 \'erimleri ve fayda. misyon bu köyün yakınında baş. - \' AKIT'm kitap şeklinde roman tc!r.ikası -

'•;:ğe başlamıştır. ka bir mahalle nakli çarelerinin 
~enler Kursu araştırılmasına başlamıştır. 

~~ l>azarören nahiye- Atlı Spor Ocağının 
,l'ıl kurulmuş ve yüz Gezisi 

\ 
1 ~irmie olan kurs Kayseri Atlı spor ocağı on beş 
~ 111san. iptidasında iki kişilik bir ekip halinde vali Ad. 
~ : olmak Uzere açıla. li Baymanın başkanlığı altında 
~bıı lısu.sta aza.mi hazır- Kayserin1n beş kilometre me. 
\~akta olduğu gibi ye. safesinde bulunan Zenddere kö. 
~ 11. alinde bulunan kurs yüne gidip gelmişler; vali köy 
\(il]~~ iptidalarına ka. kalkınma işlerile ~ahallinde me~ 
~ış olacaktır. Kurs gul olmuştur. 

~andıklı köy ·gezileri 
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tomobilleri onun için durduruyoruz. Çünkü hangi 
istikamete gitiğini bilırtiyoruz. 

Avukat Prid cevap verdi: 
- Çok şayanı dikkat bir vaziyet! Komiııer ve 

diğer arkadaşları hadise mahalline geldiği zaman ne 
oldu? Etrafiyle anlatır mısın? 

- Aradığımız adam herhalde otomobili sUren 
adamla beraberdi. Fakat biz karanlıkta kendisini 
görememiştik. Bildiğimiz bir şey varsa elinde ta~ 
banca olduğu idi. Komiser omuzunran diğer bir ar. 
kadaşımız da bacağından yaralandr. Kendini ihata. 
ya çalışalım derken. o tekrar yola çıkmağa imkan 
buldu. Diğer bir istikametten önlemeğe uğraştık. İş
te o vakit bütün kurşunlarını boşaltarak pencereleri 
bu hale koydu. Kısa bir zaman içinde, nasıl nereye 
gitti? Şayanı hayrettir. Fakat kendisini yakalıyaca. 
ğımız muhakkaktır. 

Avukat Prid, polis memurunun son sözünil kay. 
dı ihtiyatla telakki etti. Çünkü Red Mangus'un ne gi. 
bi bir haydut olduğunu biliyordu. Ve bu adamın Red 
:Mangus olduğunda şüphe yoktu. 

Polis memunma tekrar sordu: 
- Otomobili sUren adam ne diyor? 
- Kendisi bir şey söyliyecek vaziyette değil. 

Pek fena bir halde, yanında doktor bulunuyor. 
Avukat Prid, tekrar yola çıktı. Otomobilini sU. 

rcr)<en dlişünliyordu. Kızıl saçlı adam herhalde bu 
geceyi dışarıda geçirecekti. Hele §İmdi altında oto· 
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on bin sterlin miras bırakması herhalde boşuna de. 
ğiidi. Bunda gayritabii bir sebep vardı. 

Bunlar yüzünden Con Brent'in başına diğer rne. 
seleler de açılabilirdi. 

Mister Prid bu düşüncelerle meşgul bir halde 
bir taksi çağırdı. Bir garaja gitti. Oradan bir otomo
bil kiralryarak •. kısa bir zaman içinde Saltern yolu
na çıktı. 

Otomobili sürerken dü§ünmekte devam ediyor. 
du. Kızıl sa{'.lı adamın, kendisinden evvel yola çık. 
mış olmasından endişe etmemek lazımdı. Zira o bir 
Amerikalı olduğundan, lngilterenin yollarım pek iyi 
bilmezdi. Hatta, otomobiline benzin alırken harita.. 
ya bakmasaydr, Saltern'in nerede olduğunu Prid bi
le bilemiyecekti. 

Bu itibarla avukat Prid, kızıl saçlı adamm yolu 
kaybedeceğini ve böylece kendisine daha evvel ora
ya varmak fırsatını kazandıracağını umuyordu. 

Fakat az sonra bu tahmin ve ümitlerini kıracak 
bir hadise He karşılaştı. Yolun kenarında parGa pnr. 
ça olmuş bir otobobilc tesadüf etmişti. Başında iki 
polis duruyordu. 

Avukat Prid Polislerden sordu: 
- 'Kimseye bir şey olmuş mu? 
- Vallahi bilmiyoruz efendim. Herhalde fçfnde. 

\i adam dı'şarıya f ırlnmış. ve bir başka otomobille 
götürülmilş, yahut gitmişti!'. 

Mister Prid otomobilini daha ileri sürdü. Şimdi; 
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Türkçe - Fransızca • Ingilizce - Almanca 
Dilleri üzerine 

, 

j 12 lo!ı~t kitabı 

l 
bir arada 

:Tilrk,,ee • Fnıwzca 
l'Urlr.Q8 • hıtllzce . 
Tür~ • Alnwıca 
Fru .. ftrkQe 

hgllııco • "ftrk(e 
Almanca • Türkçe 

Franınca • İn:flf:zce 
Framrzea .. Almanca 

İngilizce • Fransızca 
İnglllue • Almanca 

1 
Almanca • lngWr.co 

AlllJ•D.Ca • F.ra.Dmca 

' .. .# 1 

Ansiklopedik, 
Teknik ve Pratik 

~· ~ E s 3 .c. 6 

Bu bUyDJ< aserin, ya km bir zamanda, forma forma neşrine başJanacaktır 

Her dereoedeki bütün talebenin, bilgi ve hayatla ala.kadar herkesin, dilcilerin, umumiye~ okur J:azarlann, 
Tüikün '°" ynbanc::ının, dil öğrenmek istiyenlerin, seyyahların, iş adamlannm, a5l~erin, teknik \"'e mcsle 
kt müten:imterin başvurma1-tan uzak kalamıyacakları bir eser 
360 küsur p1fınş, 2-000 &ıyfaya )-akın bu büyük lugat dört dilden 200 bin tabir \e ıstılahı i~inde top,a 
JMW:uirr. Eserin ihtiva ettiği kelimeleri hicbir ansiklopedi \'C rek"ik lUgatinde bulmanıza imlcan roktur. . . ... - -· . . ... " .. ,,, 

Eser ~ tiakklnda fazla tafsilat veren broşür isteyenler şimdiden : 

" Resimle Büyük Lu" gat Posta kutusu 214 ,, 
İstanbul 

Adresine müracaat edebilirler 

f{ızkar· e , fi 
öldüren ti , 

Dün sorgu hiikim/iğt 
teslim edildi 

Evvelki gün Beyoğlunda TU. 
tün çıkmaunaa kız kardeşi Es • 
mayı öldüren Hasan, cürmü meş. 
hııt kanununa tevfikan dUn ağrr 
eczada muhakeme edildi. Fakat 
c!nayet hakkındaki ta.hki!catm. 
bazı hususlar etrafında umana 
gösterdiği ihtiyaca qıebni, iı ah. 
kamı :umum.iyeye tnbi tutularak 
katn sorgu hikimliğine t.cslim 
edilmi§tir. 

Hasan müddeiumumilikte sor
guya çekilince. suçunu külliyen 
inki.r etmiş, ablaaile knvga etme. 
diğini vurmadığını söylemiştir. 

Halbuki yakalanınca \'.erdiği 

ifadesinde ise: 

- 2 buçuk &y evvel tstanbula 
geldim. Kardeşim Esma evvelce 
Ahmet .adında biriyle evli idi. Fa 
kat bu sefer kcndiSini Haşim ile 
nildhs-~ yaşar bUldum. Her haf. 

ta uğrayordum. Bu ~ 
de ablam, kardeşiın ~ 
diği ütüyü benden ıs: 

- Zaten :sizin gibı 
bir r;ay vermek doğrU 
nhı de karın nhlaksır. 
yerek küfiir etti. 20 
beş kuruşa aldığım bl 
tim; vurdum. §imd~..ıl. 
çok pişmanım.,, dcJlll~ .... 

_Dan yel Daryö J Maslakf ak~ 
i!e mülakat I mobil facı 

(Ba'} tarafı 5 incide) Şoför Kemal fl•.j 
ni do1durmaktadır. Gü~el yıldız! ki Karar Dün :S~ 
Holivuttan bahsolunduğu zaman 'ı Gazeteci arka.dJ..,,<ı!lll, 
ne suya ne ubuna dokunmamak ölilmünc sebep oUıll 
iı:in: : otomobil .kazasnlill .ı;ıJ 

- Holivuttan fena hatıralarla för Kemal bnkkındl. 
ayrılmış olduğumu ıannetn1eyin. mahkemesinin verdiği 
Mnamafih bundan sonra yalnız bildirilmiştir. 

11 
Fransada film çevirmek fikrin • Şoför Kemal. tcd 
deyim. Tamamen tab'ıma muva • dikkat.sidikle T.ahi.rlll 
fık mevzuları oynamak istiyo - mUrettip Hayd~A~? 
ruro. Fransadan ayrılmak fik • ısa kalarak to~~ 
rinde değilim. Böylece bu güzel tip Nıhat. Şefik -ve 
karlı tepelerde her sene bir kaı: telif 8UI'6tler0e yn 
hafta geçirmek imMnmı da el. sebebiyet ,ermek ~~ 
de edebileceğim .. Şöyle 'küçtik bir hakeme edilmekte ıd.: 
dağ evım.. olacak, etrafına ça~~ Va'ka .23-~38. ~ 
at1a1kti~Çfk v~ er seneou n. aat m a ~· ıııt 

ğa_s1arın 'bUyüdüklerini görerek i~lerini gece sa.at 4 tc rll 
memnun olacağım .. Bu projele . bir, Nihat, Şefik, }!~~ 
rimi bayal zannetmeyin .. Zaman. rem. Kemalin nral>S-
la. heps.inin 'hakikat olduğunu gö. bir b:ıhar gezin~i '!!,, 
receksinir... mişlerdL Otomobıl '"" · 

Güzel Da.nyel Daryönün kocası d~nrak .rakı lıro:1~ı11i•· 
Henri Decoııi kıymetJi Jilm amil. sılm -gazıno.sun~a. ıs; t.ş. 
lerinden biride. Kan koca filnıln dere ·e do.:,<iru gıdiltl1 ~cı:~ 
... enaryosunu ha.&ırla.makta ve son silr:atle dönülilrkell· :c:-~ 
ra. sevirmektc.dirler. Maamafih resinden Osman $eıı1 t f 
yeni bir filın ha1drmda Henrl De. meyanruı. c;ıkmı , !s.lt~~f 
coin bir şey söylemiyor: mal sün.tini ye~111~~ 

- Hcnü:z: kat•i bir kararımız r,aııpm:ış. 57 metr:e ~-~ 
yolt .. Bir çok senaryolar tetkik ten sonın yolun 501 

11lf 
ediyor, :romanlar okuyorum .. Ba.. ağaca r•.rparnk ~ ci 
ltalrm bernalde bir şey bulaca • Şoför Kemal 455 ~iP~ 
ğız. demektedir. 2 ncl fıkra ı ın~ ~ 

hnpse ve 200 iirtı. ~ J1 
Güzel yıldız Dan;•el Daryö ·ve m öde.m~e mahkUtıl .~t 

kocası 1le konuşmak, resim çek • ..., eıı.l'~ 
_...___ - J nıek bir saat :kadar sürmU§tU. Fa Aynen ayai!J~Ul JjS) 

'""'""'!'~~,;e.w--.~.......,;;;o;.;:-....,.._..._ __ _... ____ ~------------------------------------------~----------~--------:-- cuna~cbeP oldu.$l~A~ 
- \.AKIT'ın ldll\l> ~ekllnde roman tefrikası - kathfilayemek yemek imkanı-bu# ai zarnTilll ~lıltCll-""" 

lunamamı_ştı. Saat on dört .oldu.. • uı;rD1 
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ön lambalan doğrudan doğrı.ıya parçalıuunı§ otom.o_ 
bili aydmlatıyordu. Besbelli bu otomobil bir telgraf 
direğine çarpmış, ve parçalanıp ytn~lanmıştı. 

Avukat Prld bu mrada )kinci bir hnlecana daha 
düştü. Zira bu otomo-bilin arka tar.afmda göze çar
pan numarasr. ikendi otomobilinin numarasıydı. 

Artık burada :Mister Prid'in hiddetini maz;trr 
görmekliğimiz 18.zımdır. Bir adam ne kadar soğuk
kaıilı olsa Ye her eye kolay kolay kızmasa da. oto. 
mobili calmdıkta.n ba&ka. üsterilk pa:rçalanmca, nzI

cık olsun asab~mcsi t.abiidir. Av.11lmt Prid lkendi 
kendine söyleni)-·ordu. Faknt sonra birdenbire za. 
manın kıymetini, 'l"aziyetin ehcmmi3•etini nnlarlı. 
Red Mangus şimdi, memleketin yabancısı mcvkiin· 
de de değildi. HerbaJde yerli bir adamın otomobili· 
ne :b!nmi§ti. \re onun say.esinde S:ıltem'ıc -daha ko. 
laylıkla '·,arahile.cekti. 

Altındaki otomobilden n%a.DÜ müadey.i tanin 
edebilmek "çin, otomobil Sümıektelti maharetini 
derecesine ikada:r kufüuımağa haşiadL Se'JtEen, ')iir.. 
yilz on, yüz otuz kilometreye kndar yol açrn.uftı. 

Avukat Prid, d~ı;manı hak'kında ib;.ı:o de;şeyle dil. 
şünUyordu: Kim bilir o, 'Şimdi han.;! otomobile bin. 
~. tabancnsmı <>tomobil .sahibinin ense<>Jne dıwa .. 
nuş ve ~il. ?f'ÜrÜ, daha hızlı yRrli ! dayan!,, diye 
tehdit edere!< bir an evvel menıilc -varmak Drereuôt 

Altmış .kllomet:re daha ıileri ;gidince, tahminin. 
ac isabet ettiğini anladr. Bir köye g-elmisti. Fakat 
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11asıl bir köy? .. lngilterenlıı en sakin :ve :rahat k~e
lcrindcn birisi olmak lfu:.ım gelen bu yer. ~mdi müt. 
hi§ bfr gürültü ve tclaş içi11deydi. 

Karakolun .önüne bir Q<>k ki Her topla.nmııı, hl. 
ribirlerilc hızlı hızlı konuşuyorlar, 1mşuşuyorlardı. 

FJlhnsıl gn,!T:itabii bir hadise olduğu ıbcsbelli idi. 
Otomobilinin knm.esini nıu:ıycneyc gclezı ıpclis

ten. ısordu: 
- Ne wr. ıne oluYQrl 
.Polis memuru knroltolun pı:moerelerini gösil'

rerek: 
- Ne olduğunu a.nWn.nk ~cni.z bir de ~ 

ray.a bakrou.., dedi. 
A\-ukat, Prid, po'lis memurun m göste.raiği pen. 

cereieri kurşunla d~lik deşik bir !halde ı;öniü. 
Polis memuru anlatıyordu: 

- .Yarım saat evvel !buraya <rtomobiile 'bir efen. 
<li geldi. Herhalde 'P()1is karakolunu :görmüş olacak 
Vi, oto olıil1n1 doğrudan doğruya ~ii~ği yerde 
bizim motosikletlerimir. lbulunnn aVluya girdi. Bu 
sırada bizim devri~-elcrimizden biri. 'motosik'tcti 'ha· 
r ekct ettirmek :Uzeooydi. ()tomobH az ôa'ha <'Ona çar. 
pıyordu. Bereket ''ersin kurtulClu. Fa1{at tam bu sı
radıı. bir taba'OC3 sesi ôuy-Ouk. Ve otmnobili süren 11. 

dam karakolun auvarma s:ıp1anmnmağa çalışrrkcn 

yav:ı..rla.nıp dL~a.."1 düştü. Tabanca sesi lizerine komi. 
ser \TC .diğer nrkaad§la.r:mız avht)'.a lcO§u§tt:lar. İş· 
te o 7.aman hMiEe haşladı. ~imdi adamr arıyoruz. O. 

iu I,.alde küçük .otelin lokaııta.sın. gindcn nıancvı .cÇtJı 
füsine 100 lira oae~ . p 

da bir tek boş ısandalya yoktu. X-e.malin ot.omobiliP~ 
Da.nyel Daryö dudağını .masum EarfettiP.i 1435 ;ı.,urll9 bir çocuk !:avriyle büktii: .,. .tr.-

B d bil ı. Es tir. nbP~(' 
- ura a e yer yo4.. a. Osman .Kenınl :>!" .~ Y 

sen pııtrondan başlta ~nilecek · cıti.rD'~' 
bir ~y de :kalmamı..tır ... v~ .. dedi. vukufa ~ır 'C.JQ~·d~.~ 

S'" lik ı.ar.ar iÇUl '\te .ı>" \t ?° 1 
'Bir kaç dakika bu fikri 'haz ,. di z.arar.ı ıiçüı hllltl.l ,lif 

oıettikten sonra 'kat"i ltarannı t sc• 
rine mür.a~t n 

vcıırüş bir insan tnniy'le: 
nu~rdır. 

- Y.apılaca.k i§ kalmadı. aşa. 
fıya İnip mcgcvıe1'e yc.ro.ek ye • 
meli.. dedi Ye~ ,..,_MllM!llıııl-.ı,_,... 

- .Beni se\'en arkamdan gel .. 
sin.. diye iln.vc etti: 

Danyel Da'cyÖnUn bu .Sözüne 
yanm düiliıcden.!azla in.san der. 
bal hazırlanmakla fiilen cevnp 

verdiler. Skiler ayaidara. takıldı. ;~iM!-------~~ 
eldi\·enler siyildi; ;sopalar almdı "'a-f 
ve küçük kervan yola. ko~ıılara1t nihayet. yarım satı~~ 
yumuşak :tarlar arasında .aşağı la knsabaya gel~ ~ 
d oğnı sildilnıeğe iıa§ladı. Herke. iba~ 'Henrl DCCo~ 
sin kaynın ıkabiliyeti blr olmadı.. ııstaln.r gnıpu )~ nst~) 
ğı · çbı başta Oanye1 'DaTfö olmak koltuklara. ıgÔJllülıtı ; ~' 
tize.re. yıldızın sevgili arkadaşı Danycl grupıı ft1 
Mi elin Şeri! :ile kocnsı .J ohn gözle b:ıkanık:: ııı ~{! 
Löüje ısık filk kaTlara :y.ın-arla • - .A§kolsun. ln:S- ~~ 
nırKen, yıldızın ltocası "Hcmri mı bıra'lurlar .. aıye afr&fı 
Deco1n '\"e Etien-gibi 'kuvvetli 'ka- sonra hazıı'lanJtıIŞ s;~ 
yak~Iar biiyük blr iııı:Ia 'kasaba. yeme'klere aa.yan~tıı it~ E'-
yı boylnmı§lardı. ti geçti; kUçü~ ı,ır s1e.ô'• 

ACf'mitf'!r gnıpu da dü§C kalka nmr doyurnıagn ba. .. 



ay haberleri 1 ! Efeste hububat 
;yalanda Bir la.eç 

Menıuplannın . Hey•ti Geliyor 
l' eıebb" ·· J hmır, (HUlual) - Mür.e mUdU 

uauy e rU Bay Sallhattin Kantar diln, 

r ati 1 s t Selçuğa gitmlıtlr. Efes harabe. por e- !erinde temlsllk fılerlne başlan. 

k .. , .. 1 d mııtır. Belevl motoleal de temÜ'. 
U U Ya p 1 1 lenecek ve mUkemmel bir hale lf • 

~YA, (HUSUSI -
albayımız Ş\lkrü Kanat. 
bbüsiyle meydana gelen 
klUbünUn merkezi şeh • 

"'91c1cu1 etmiı ve klilbiln 
iyesi evvelki gUn öğ. 
aakerl mümeaaillik 

Bayın albayımızın re • 
da toplanmıştır. 

tıda Meclis Reisimiz, 
leri, mebuslar, sporu se. 
balık ve gilzide bir kUt. 
bulunmakta idi. 

raf edilecektir. 
Efes harabelerinde Menderea 

Manisası kapıaından Kızlar jim. 
nasma kadar otomobil yolu açL 
lacak ve ziyaretçiler harabeleri 
otomobille dolaımak f mklnını el. 
de edeceklerdir. 

laveç veliahti GU..tav Adolfun 
himaye ve riyasetinde bulunan 
ve geçen sene !ılilasta Gencikte • 
pede hafriyat yapan İsveç arkeo
loji heyeti profesör Personun re. 
isllğinde yakında Izmire gelecek. 
tir. 

lsveç arkeologlan yine Genclk 
tepede hafriyat yapacaklardır. 
Ayrıca Evroınos (Ayaklı) mabe. 
dinde de hafriyat yapılması mu. 
karrerdir. 

Geçen seneki hafriyatta Karya 
medeniyetine ait bir çok eserler 
elde edilmişti. Aayaldı mabedi 
timdiye kadar çok iyi muhafaza 
edflmlt bulunduğundan etrafı te
mizlenecek ve mevcut eserler res. 
lore edilecektir. 
Kargıcak yayllıımda Zeos ma. 

bedinde de hafriyat yapılması 

Devlet Demiryoif arl-ve Liman lan 
işletme Umum idaresi ilanları 

l 1 

Tam vagon hamululle Ayrupad&n plen ve Sirkeci iıtuyo. 
nunda idare tarafından ambara boşaltılan ve tabiat ve evsafı 
dolayısiyle huausi ihtimamı icap ettiren nazik eıyanm ambarda 
prek tasnif, muayene ve tartt11 ve gerek ambardan alınarak a. 
rabaya yükletilmesi ameliyelerinin nıiltehassıı ltçilerlne yaptı. 
nlmak üaere mUrMliinilcyhlere bırakıldığı ve bu etyanın yalnıı. 

'Yagonds.n ambara getirilmni için ton başına 20 kuruı ihraç Ucre. 
tl istifa edllecefi ilin olunur. (11,2) 

• • • 
15 Mart 1939 tarihinden itibaren: Munhuıran tıkenderundan 

IHalebe veya Halebin cenubunda herhangi bir istasyona ve bllmu. 
Jrabele nakledilecek emtia ve eıyadan; sınıf. farkı olmaksızın Pa
)'111 - Meydnnıekbeı meaafHl içi" ton batına maktuan peraken. 
de (276) en u beı ton Ucretl verilmek p.rt.ile (207) ve en az on 
ton Ucretf verilmek §artlle (172,5) kuruş Ucret alınacaktır. Faz.. 
la tafsilat için istasyonlara mUracaat edilmelidir. (1669} 

*** 
9 uncu iıletme mUdUrlUğtinden: 
Beher :M3 nın muhammen bedelile istenen miktarın asgarr ve 

azamisi ve azamt miktara göre muvakkat teminatile cinsi aşafı .• 
da yazılı olan 2 kalem muhtelit eb'atta kereıte ayn ayrı olmak 
üzere kapalı sarf uıulile 25-3-939 cumartesi gUnU aaat 11 de 
Sirkecide 9 İşletme binasında satın alınacaktır. 

İsteklilerin kanuni vesika ve teminatlarile tekliflerini ihtiva 
edecek olan kapalı zarflarını ayni gün saat 10 a kadar Komisyon 
Reisliğine vermeleri lazımdır. Şartnameler parasız olarak Anka· 
ra, İzmir ve Sirkeci İ§letme MUdUrlilklerinden verilmektedir. 

(1426) 
Muhammen bedel istenen miktar M3 Teminat Kerestenin cinsi 

Lira Asgari Azami Lira 
45,5 299,71 372,49 1271,13 
45,5 273,73 S.4,M 1176,09 

Çıralı çam 
Göknar 

umumiyeıl dokuz kişi. 
kkep olan idare heyeti 
ınüteşekkildir: Dağcı. 

mukarrerdir. Isveçli profesör Pcr -'••••••••••• 
sonun iddiasına göre, Karyahlarl 

93917 

lık, atıcılık, binicilik. 

it • ~eisliğe meclis başka _ 
hduıgani Türkmen, sek

i{ Anta kya mebusu Bekir 
~~nt, :muhasipliğe Alamid. 
if seçilmişlerdir. 
lık kolu: 

: t-?oktor Mithat, azalar: 
~liöz, Nuri Aydın. 

tt \'e atıcılık kolu: Şef: 
l'abay, ualar: Ali Mısır. 
. liani. 
Uk: 
~U gani Tifrkmen, aza. 
"11let Burç, Hil~ Şlm _ 

11 ikmalinden sonra mev 
r arasında bir anket ya

"e herkes, arzu ettiği şu. 
~Ydolunarak toplantıya 

ittir. 

Millttan 6nce ilk olarak kur. 
dukları Minos medeniyetini Gi _ 1 

ride götilrmüşlerdi ve Yunan me- 1 
deniyetinin esası burada başla • 1 

maktadır. Yunan medeniyetinin 
bu medeniyetten doğduğu iddia. 
smı profesör. 1sveçte verdiği mU. 
teaddit konf eranslnrmda belirt • 
miştir. 

İsveç heyetinin geçen seneki 
hafriyatı, B. Sallhattln Kantarın 1 
komfse?"llfl altında yapılmıştı . 
----------~-

Eyi bir teş~bbus 
rtwii&leM:fttllllbrr-

Kanıİıdan Gilbre lmafine 
Baılandı 

İzmir, (Hususi) - Belediye 
mezbahasında, şimdiye kadar is. 
lif ade edilmiyen kanlardan ilti. 
f ade edilerek gilbre imaline bq. 
lanmıştır. Kanlar fıçılarla mez,. 
bahadan alınarak inhisarın ibra. 
kiyelik tiltilnlerinden elde edilen 
küllerle kanştınlmakta ve kuru. 
tularak toz haline ıetirilmekte • 
dir. Balçovadaki meyva ve sebr.e 
bahçelerinin sahipleri kan fllbre 
sini fidanların köklerine serpme. 

Dün ve Varın 
Tercüme külliyat 

Satış yeri : 
VAKiT KITAPEVI 

1-10 kitaplık birinci aeri 
Kuru 

J. Re.Sin killliyatı I 
1Ki ımıfı ihtilali 

100 
100 
75 

Ruhi hayatta Hişuur 60 
Isfahana doğru 100 
J. Rasin külliyatı il 7~ 

795 
Bu !erinin fiyatı 795 kuruş. 

t ur. Hepsini alanlara % 20 
llkonto yapılır. 236 kuruşu 
peşin almdıktan sonra kalan 
~ lirası ayda birer lira öden. 
mek üzere dört taksite bağla
nır. 

ğe başlamışlardır. l~•••••••••••m 

Sullan .Hımtl 3 iJnciJ Sıılh llııkııl.· 
ıllahktmtsiııdtn: 

Ynııilaki llaralambidi ile Hatice 
Şerlfenin şayian ve milştereken mu· 
lnı.arrıt ol<lukları lsıanbul Eminli· 
nün<le Tahtııkalede mahallesinin Bal 
kapımı h:ınının ali katında eski ve 
yeni 6 k:ıpı Ye ~s:; a<la ve 25 ı>arsel 
No. hı mıığ:ııan ın iıalel }uyuu ıım· 
nınd:ı rurıılıtu lııkarrür ederek mü 
zayedeye ,·nzolunmuıtur. He>·etl u
murnire~inin kıymeti muhammeneıl 
(950) "dokuz yüz elli liradır. BlrJncl 
uı:ık arllırması 19-4·939 tarihine mil· ı 

I ııa<lif çarşamba gilnil saat on dörtten 
on altıya kadar icra kılınacaktır. 
K1ymeti muhommenesinin yilzde yet· 
miş be,ıni huldulu lakdirdt o 1'lin 

hQdfl baki kalmak tlzere on beJ ll(ln 
mlldetle temdit edilerek ikinci acık 
nrttırmuı 4-5·939 tarihine müsadif 
perşembe günü ~:ıat on dörllen on al
tıya k:ıdar icra olunarak \'e o giin en 
çok arllırana ihale edilecektir. lpo· 
tek ıtohibi al:ıraklılarla diğer al&ka· 
d:ırl3rın işbu g:ıFi menkul üzerindt'
kl hnkJ:ırını, husll~İy}e fııiz \"C m:ıs· 

rııf11 <lııir olan idıliıılarını evrakı mi'\· 
biteleri)•le ylrın 1 tıiln içinde bilılir

meleri lbıındır. Aksi holde hak lıırı 

tapu slclllerlyle ııabit olma<lıkı::ı sa· 
ıı, beılellnin paylaşmuın<lan hariç 
kalacaklardır: 

Müterakim verıiler borçları nlııbe· 

iT - VAKiT ıs MART 1939 

inhisarlar U. Müdürlüğünden : 
Tashih ilin 

Gr..zetlmfı.!n 10 ve 13 ts.rihli nU.halarında 1nhisarlar Umum 
mU.dürlUğU ki.lorifer tesisatı ihale günU 27 Mart 1939 'pazartesi 
yerine sehven 23 mart yazılmıstır. Taahihan ilan olunur. 

• • • 
1 - Mevcut şartname, proje ve keşfi mucibince Malatya 

tlltUn fabrl~umda yaptınlacak tretuar, asan.ar teıiaatı, bahçe 
to~rak tesvıy .. ı _dr:naj bahçe dahili yollan ve ihata duvarları ~
lerı ve bunlara aıt ımalltı amıaiye kapalı zarfla eksil\meye kon. 
mu9hır. · 

Il - Keıif 1'edeli 36. 796 lira 97 kuruı olup teminat ak~I 
2.7~9 lira 77 kuruttur. 

m - Eksiltme 27-3-939 pazartesi gUnU aut 15 de Kaba. 
ta~ta Levazım ve Mübayaat ıubesindeld alı:rn komisyonunda ya. 
pılacaktır. 

IV - Şartname, keşifname ve projeler 184 kurut mukabilinde 
Levazım şubesinden ve Ankara, İzmir, Malatya Ba§mUdUrlilkle. 
rinden alınabilir. 

V - Bu işe girmek isteyenlerin yüksek mimar veya yüksek 
mllhendis olmaları veyahut mukaveleyi birlikte imzalamak tızıe. 
re bu evsafta l>ir mühendis veya bir mimarla iştirak etmi3 bul~ 
nıaları ve şimdiye kadar bu kabil "50.000,, liralık bir f§l muvaf. 
fakıyetle yapmış ve bitirmiş olmaları ıarttır. 

VI - Taliplerin eksiltme gilnUnden 8 gUn evveline kadar 
bizz:ıt umum mildürlUk inşaat şubesine müracaat ederek fenııl eh. 
liyet vesikası almalan lizımdır. . 

VII - Isteklilerin p.rtname ve projeler ve yukarıdaki madde
de gösterilen ehliyet vesikası ve aynca kanuni vesika almalan te. 
minat akçesi veya banka mektuplannı ve mUhllrlil fiat teklif mek.. 
tuplarmı ihtiva eden kapalı zarflarını eksiltme gibıtinde niha. 
yet saat 14 de kadar makbuz mukabilinde mezkiir komisyon rL 
yasetine vermeleri lazımdır. Postada vak! olacak ta.ahhürler ka. 
bul edilmez. (1489) 

• • • 
I - ldaremisin Cib:ıll Tütün ve Kutu Fabrikalarında. balen 

mevcut olanlarla Mayıs 939 pyealne kadar "160.000" kilo birike• 
cefi tahmin edilen tahta parçuı evvelki ihale feshedilerek yeni
den pazarlıkla arttırmaya konmuştur. 

il - Muhammen bedeli beher kilosu "50" santim hesabile 
"800" ve % 15 teminatı ••,].20" liradır. 

III - Artırma 18-h939 tarihine rutlıyan cumartesi günU 
saat 10 da Kabataşta Levasmı ve MUbayaat 1Ubesi müdüriyetin. 
deki satı§ komisyonunda yapılacaktır. 

IV - Tahta nilmunelerl Clbali ve Kutu fabrikalarında görU. 
lebilir. (1674) 

Akhisar Belediyesinden: 
caddeli elektrik 18bekeltl-tfAiDtı :ifi ek. 

dan acıt eblltme on rUn temdit olun. 
m111tur. 

2 - Bedeli muhammenl 1732 lira 99 ku1111tur. 
3 - lhale 20-3-939 tarihinde aaat 15 tedir. 
• - İsteklilerin a~ık eksiltmeye mtıte&lllk 2490 sayılr kanun 

mucibince müracaatları ilhı olunur. (1697) 

tinde lıissedarlıırn ,.e dellali)'e ,.e \ 'B

kıflar kanunu mucilılnce verilmesi 
lbırngelen yirrııi senelik taviz bede· 
li ve ihale pulu \'e lapu ma5rafl:ırı 
mü,ıeriye aittir : 

Arllırına şaı·ınnme.si işbu ilıin lari· 
binden itibaren mahkeme divanhane
sine talik kılınını,ıır. Talip olınla· 

rın l.:ı:rmeti muhnmmenesinin yüzde 
yedi buçulu niııbetlnde pey akresint 
ltıımilcn o gün ve saatle İstanbul Di· 
,·an)'Olunda d:ıirel mahsosHında Sul
lanalımet Qçllncü sulh hukuk mahke
mesi ba~kiiliblne 93917 numara ile 
rnQrıaca:ıllnrı llAn olunur. (21518), 

resmt elbisesi şu -
\eh çizme, gri renkli pan· 

j ceket ve ayni renkten 
· Teşkilata bayanlar da 

\re atlı gezintilere igtirak 
~erdir. 
~ r klübü İskenderunda. 

et teşekkül etmit ve fa. 
teçmiş bulunmaktadır. 

e kurulan klüp Hatay 
tlı '1ıbelerinin merkezi ola. 

fer şubeler merkeze bağ 

Bu suretle elde edilen gUbre. _,.. __________ _ 

terin ilk tecrübeleri Burnova my. Ş r ZAY 
tincllik istasyonunda yapılmıt • Çankırı niirus mü<lürlüiiünden al· 
tır. İyi netice lhn&cafl ümit vt dılım nüfu" ff'Zkeremi \'e a4'kt'rllk 
tahmin ediliyor. şubesinden aldığım terhis texkt'renıi 

1BUGÜN·KUMBARAN~·ATAiAGINIZ·5· KURU)' 

atı, Reyhaniye, Beylan 
a ... , da yakında klilbün ıu. 
~ııacaktır. 

\'e manevi bUyilk fayda. 
tt.:~~ecek olan bu kurumu 
.:"'rllıden dolayı albayımı

teşekkUrlerlmizl sunar 
:rnuvaffakıyeUr dile _ 

Kandaki besleyici maddeler İıta zayi t'llim. Yenilerini alacıııtım, bük· 
beti gayet yUksek olduğu gibi ttL mil yoktur. - Karaoğlan oii/11 //iiu
tUn klllij terkibinde de yilzde 20 11ln oDlıı 317 dou11mlu Btklr. 

nisbetinde potas, yüzde 33 nisbe- 938/ 4 G t o . 
tinde fosfor mevcuttur. l ara11bul Crüncü icra MtnuırlllD11n· 

Bu maddeler, müzaif kimyevt dan : 
gilbrelerin bir "Oklarında meV • Muoıa AlpulııJ'ın l\luslafıı Tosun'a 

w. • ıı olan borcund:ın dolayı mahcuz n 
cut degıldır. parara çenilmesine kanır nrllen 

Izmir mmtakumm gübre ihti. kıtnyon şa .. isi ve yedek p:ırçalıır ve· 
yacı pek bUyUk bir yek6na balff saire (8 Nisan 939) cumartesi ıünü 
olduğundan diğer ~k111erle 4e saat dokuzda açık arttırma sureliyle 
gilbre ihtiyacmm temini cihetine Bey~gıunda Pangaltıdıı Amt'rikan 
~idilmektedir. Ziraat mücadele gıraıın<la . satılacaktı~. Talip 

• • w. • • • olan13rın tayın olunan ıun \'e s:ııılle 
~---------.. reıslıgı denızde bırıken otlann da llln oluıuın mahalde hazır bulunacak y E 1 ~bre olarak kullanılması için tet olan dnirenıiz memuruna müracaat 
~ N Ç 1 K T 1 kikler yapmakta.dır. Varek tabir tarı ilıln olunur. Satış Ledeli mulıanı· 
• edilen ve deniz kenarlannda rast men kıymetin % 7$ ini bulınaz"a i· 

ır ve sanat lanan deniz otlarının toplanarak kinci arttırma aynı mahalde (12 Ni· 
su ile temizlendikten ve tuzlan san 939) çarşamba gUnii ~aııt dokuzıl:ı 

e 1 1 • · 1 ed"ld"kt a-~ Japılacaktır. (K.I. 17) 

S e e e r 1 ıza e ı ı en sonra gwll",;38 ma -------------
nız bırakılmasile emsalsiz bir 038/2330 

"AZ AN : ~bre elde edilmektedir. Bu gUb. Vıküdar ll11k11k lldkimliğlmltıı: 
~" renin de Balcovadaki bahçe sa. • Bergüzar tararınılan Csküılıırılıı 

UR 1 E RTEM hipleri tarafından kullanılması Sollıı~tepesinde. Servilik c:ıddesinıle 
t 

· d"I · t• ÇU kU b i lOC ?l\o. d:ı sakın Haınu Mustafa a-

~~~~~~Y"'-"i 
~.•bahtan ak§a1113 ka· tt 
~ muayene eder 1 
~ parasız, Karaköy 

lneydanı No. 12 

avsıye e ı mış ır. n u c - leyhine açıl3n boşanma da\'ası üze. 
va.rda Varek otundan pek fazla. rine mfüldealeyha kanunt daveıe ica· 
smı temin imllnı daima mevcut. bet t'tme<liifimJen müd<leiyenin lale· 
tur. blyle müd<lealeyh hakkında IU)'ap 

kararı lllihaz Te t:ıhkikat 24 • 4 • 939 

·~---•,••••••• pazartesi ıilnll saat 10 talik edilmiş 
~ Ye talik olunan giln ve saatte gene 
Dr. Nacaattin Atasagun 1eımedı1t sureue ıahklkata ııyabında 

Sabahlan 8.30 a kldar: aktam- bakılacaAına dair yazıJan ıııyap kıı
ları 17 den !IOnra l.Alell Tayyare rırı mahkeme diYanhanesine asıldı. 
~p. Daire 2: No. 17 de hastalarını 11 ılbl keyfiyet mfiddealt'ylıin ikamet 
kabul eder. <Ttltfon: 23953) ılhının meçhuliyeli hasebiyle R)'rıra 

ıaıele ile de ilin olunur. (28585) 

-·- -- -:... *-= ----_____ ... _____ ...,. 
o ..... 

_____ .,.. _____ _ 

YARIN·_KURACAGINIZ ·EVİN·TEMELİDİR 
o az• 
T. C. 

ZiRAAT BANKASI 



ile SABAH -öGLE -AKŞAM HER YEMEKTEN SONRA günde üç 

defa 

ııtf 1111
" -

Türk Hava Kurumu 

Büyük Piyangosu 
Altıncı keşide: 11 Nisan 939 dadır. 

BUyUk ikramiye 200,000 liradır 
Bundan başka: 40.000, 25 J;n, 15 bin, 10 bin 
liralık ikramiyelerle (200 bin ve 50 bin) liralık 
iki adet mükafat vardır. '° 

Dikkat: 
Bilet aran herkes 7 nisan 939 günü akşamına kadar biletini 

değiştirmiş bulunmalıdır .. 

~... ... . :,..· 

uv UB 

ZAFIUMUMİ, KANSIZLI . ' 

ROMATir. MA, Si AC 
.. . 

. - . 
KEMiK, SINIR 

hastalıklarına, cılıZ yavrular, yürümeyen, diş çikar 
mayan çocuklar, .·dermansız ihtiyarlar, sol un kızla 
vereme istidadı olanlar HAS N VE 
.. R ~ ·uqdan i~.mşll~ic~K~ntarttırır, iştiha ver' 
şifai . tesirlecı çol< ur. Fenni surette imal edilmiş, içi1meS 

kolay ve lezzetli bir şuruptur. 

Küçük, bÜyük her yaşta istimal edilebilir 

Tllrklye Cuml;uriyet Merk~z Bankası 11 ı 3 ı 1939 vaziyeti 

Xo.stt: 
A K T İ F Lira P A S 1 F. Lira 

Altın saft kloiraml71712Sri 
Banknot • • , , • • 
Ufaklık • • • • • • , 

Dalıildeki Jlııhabirlu: 

Türk lirası • • , . • • 

llarit;lekl lıluhablrltr: 
Altın: safi L:ligram 9 054 G14 
Allına t:ıh\'ili kabil serbest 
dövizler • • , • • • • 
DiJer dövizler n borçlu 
kli ring bakiyeleri 

lln:ine lalıvillerl: 
Deruhte eclilen en:ıln nal.: 
diye karşılr4ı • • • • : 

K:ırıunun ll-8 maddelerine 
tevfikan Hazine tarafından 
vaki lediyat , • • • , • 

SenedG.I cii:ı/anı: 
H:ızine bonoları • • • • 
Ticari senetler • • • • 

Rslıam ııe tnlwilcil cıi::dnnı : 
Deruhte edilen e\'rakı nak 

A f liyerıirı k:ırşılığı eslı:ım \'e 
l talıvi l:it itibari kıymelle 

8 · .Serlıest esham 'fC t:ılı\'il;it: 

Avanslıır: 

!:l.138.722,28 
12.·181.760, 
1 .0-10.355,06 

7·18.721,:)6 

12. 736.038,33 

28.122,52 

11.;)61.887.6 

1:18.718.563,-

10.307.316. 

\Ht.067.478,03 

·• 1.631.882,81 
7.922.748,94 

2.R32.000.
l 3D.D6.t,07 

7.so1.s11, n; 

37.660.837,3·1 

7·18.721.:><l 

24.320.018,:>3 

142.3~1.217, 

8 l .007.'178,0 

40.:S::>.t.631,7 

• Sermaue • • , • , , 
l Jıliuaı ak resi: 

Ac.11 \'e fey\ı;al:ide , 1 , , 

Hususi • • • • • • • 

Teduuiildekl Banknotlar: 
Deruhte edilen evrakı nakliye 

Kanunun 6_8 inci m:ı.1Je. 

Ierine tevril.:an hazine tara_ 
fından val.:i tedlyat • • • 

Deruhte edilen evrakı nal.;. 
diye IJal.:iyesi • • • • • 

Karşılığı tamamen allın olaralı: 
llheten tcılavüle vazedilen 

ReesL:on t mukabili ill'lveten 
teda. vazed. • • • • • , 

Tılrk /ira.tı Mwdııatı 

Döui: Tnnlılııic/cılr: 
Atlına tahvili l.:ahil dö•izlcr 
Diğer dö,·izler •• alacaklı 
J,;.lirln.ır lıal.:iyelerl • 

Muhtelif • • • • , , 

2 .712.234,11 
6.000.000,-

rn8.748.563,-

16.397.316,-

ı ı2.a;;1.2 11,-

ı o.ooo.ooo.-

30.000.000,-

3.7Sl.8f 

21.fl70.f.00.2-1 

15.000.000,-, 

s.;ı2.:.:3.,1,ı1 

200.351.211,-

20.038.087,ffiS 

2.1.oR.1. 1srı.08 
{)7.770.263,:11 

IIa1ineye kısa vadeli l\'ans 
Altın ,.e döviz ilzcrine 
Tııhvll:it üzerine 

ms~ctln.rlar • • 
Muhıelif • • • • • • • ı 

l' ekıln 

1 o .869 .84- ı .8'> 
4..:>00.000,;;ı 

J 2.486.111 ·:l 
367..404.Dt 7,55 

307.46.j.DI 7,!SIS -
1 Temmuz 1938 tarihinden itibaren: '------" İskonto haddi % • Alt;;\ üzerine nans ,;.- 1 

~... ______/ ,..te, 
------------

Belediye Sular idaresinden 
İdaremizce satmalınacak muhtelif kuturda ceman (58250) ki

lo kurşun boru kapalı zarfla münakasaya konulmuştur. 
1 - Bu husus için lıazırlnnan şartname idaremiz levazım ser. 

visinden parasız olarak alınabilir. 
2 - Tnlipler, ~artnrlmeye göre hazırlıyacakları kaplı zarfla. 

mu ihale günü olan 5 Nisan fl39 çarşamba günü saut (15) e kada\ 
Taksimde idare merkezinde müdiirl\iğe vermeliuirlı>..r. Bu ~aatten 
sonra getirilecek zarflar kabul olunmaz. (1Q81). 

Akhisar Belediyssinden ~ 
1 - Akhisarda. elektrik fabrikası dahilinde tefrik cdf1~ıı)A 

halde 24 saatte 2,000 - 3,000 kilo buz istihsal edecek bU~ı ~ 
nesi tesisatı montajı da müteahhide ait olmak üzere kııP 
usulile eksiltmeye çıkarılmıştır. 

2 - İhale 27Mart 939 pazartesi günü saat 15 tedir. 
:~ - Bedeli mubammeni 5,000 liradır. . }{ ı:s 
4 - J steklilcrin şartnameyi belediyemizden istıycrc ,,.4sı 

lı zarf usulüne tevfikan müracaat etmeleri ilan olwıur. (l
4 


