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12 Milli Şefin aramızdaki çalış-
malarını toplu olarak gösterir 
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Reisicumlıur .... Ankarada 
Milli Şef istasyonda hararetle karşılandı 

ta .\n~kara, 8 (A.A.) - Reisicumhur İsmet lnönünü hamil hususi tren bu sabah saat 10,40 
n .a:aya muvasalat eylemiştir. 

tor n eı~ıcumhur istasyonda, Büyük Millet Meclisi Reisi Abdülhalik Renda, Başvekil Dok
.\ıık efık Saydam, Mareşal Fevzi Çakmak, Vekiller, mebuslar, generaller, vekaletler erkanı, 
laba~~a ~alisi Nevzat Tandoğan, garnizon ve merkez kumandanları, emniyet direktörü ve ka. 

'l'Ur hır ha.Ik tarafından hararetle karşrlanmı~tır. 
~~ı;~s.u;;:,e~~~~:1~:..1!,~}~~!~:~=amış ve selaml~ıştır. 

Ak ve Kızıl de
f~· n.izr:r arasında 
ıncr hır Süveyş 

Kan ah 

Irakta bir komplo 
meydana çıkarıldı 

'Hükiimetimiz, Burgos lıükii: 
metini, resmen ve lıukukan 
-~ tanıdığını bildirdi 
Ajanlık sefirliğe M d •tt k. • 

tahvil edildi a rı e 1 ısyan 
Ankara, 8 (A.A.) - Cumhuri· 

yet hükumeti, Burgos hükumetini 
resmen ve hukukan İspanya hü
kumeti olarak tan~ığını ve Bur
gostaki umumi ajanlığım elçiliğe 
tahvil ettiğini Ispanyol hükumeti
ne bildirmiştir. 

Sofya, 8 (A.A.) - Bulgar hü· 
kumeti, bugün hukukan ve res
men Burgos hükümetini tanımış· 

bastırıldı 
Frankonun umumi taarruzu 

bcaşbyacak bugünlerde 
~fadrit, 8 (A.A.) - Ünyon 

ratlyo dün akşam bilhassa An· 
dalozya ordusunun umumt ka-ı \'•zan : ASIM US 't· ~iltcre b"'k~ . . . . . ~ 'ııy1 u umeti Fıhstııu 

ta, ö;arnk bir parc;asıru Arap-

Birçok siyasilerle zabitler 
tevki• fedı.ldı•ıer tır. rnrgahınrn komUnist subayları 

arasmdan ıııilH mtitlafaa konse
~Artvİnİn kurtuluşu yine m.ilıak edenıerin ustesıııı 
Artvin, 8 (A.A.) - Dün Art- neşretmiştir. 

'eJc ~kini Yahudilere tahsis 
~ille~ 1 un.ı~rın arasında ela tar 
'Ilı"-. n~ılız hlnresine tAbl bir 

~l'tı '"'ll b "l 
ıe~1 ° go liicuda getirmek 

ı.'tııı. illı<lcıı \'nzgeçti. Şinıcli }'i· 
"1l!l'ııı:k ~lnverayiı;;cria'yı bir-
llııı t ,_ ' Arabbtaıı yarımada-· 
Q ''>(<) 

1 Ola Cllizlc Kızıldcnlzc sa-
l~ ı\l'tt kısnıınaa. dnlıa. genis 

a~ . 
'4.ıq <levletı tcskil etmek 
ııı. la '·'p ed · .. .. .. 
'4lltı " er gorunuyor. 

~l!!sJde]U Arap - Yahudi mü· 
btl' :o de bu pliln dahlliıı· 
~at ~nı·esl arayor, Son 
\~llllt l'da • Lond,rada :Arap -
~ lconferansı toplanması-

~~~~ ....... _ ... __ ~ ~ 

~ 4rJ! ~a. beraber İngilizler 
'1ıı. ıı ıttaıarmda hazırladıkla-

' ~' tı.~?leyı kendileri isteyor· 
~~'ta~ görünmeyorlar; A· 

• ~~l!ll; lldi mücadelesini hal
ı ~~lll.: Clll.eUni bu projenin ta-

1ı..1tot>la~ bir \'esile yapmak 
~~~l' • llundan çıkan mana. 
~ '~ Ş'tllrı. dünya siyasetln1n 
~~ (!ear~ is~kamctindo bir 

il hlı.l lişıkJikler geçirmek ü-
~ ı\~%1\ lltttnasıdır. 
- Os~ lttnıuni harbin sonun
~~l\l\ ~lı. inıparatorluğnnd,an 
~ ııtQJ,, l:t Prakla~ parta parça 
~~ bir er bir parça üzerin.do 
lıa.~ l\ell lllanda !da.rest kurul· 
~~l'~tt <Iefa o parçalardan 
~~ lstell.i tekrar b.lrleştirll· 
~ lnıeslndeld sebe~ ne-

'•·~ 

Irak Başvekili Nuri Paşa 

. Bağdat, 8 (A.A.) - "Havas 
ajansından,, Bağdadın cenubun -
da kain Reşit Kampı zabitlerin. 
den bir grup tarafından tertip e. 

dilmiş olan bir komplo, meyda • 
na çıkarılmıştır. Bağdatta 10 za. 
bitin, Musulda 3 zabitin ve bun. 
lardan başka eski B~vekil Hik
met Süleymanm taraftarlarından 
bir çok siyasi liderlerin tevkifi 
emredilmiştir. 

Reşit mmtakasmda örfi ida -
re ilau edilmiştir. 

İlk tedrisat için yani kararlar 
Talebenin iyi yetişmesi hakkrn~a 
öğretmen ve talebe velileri için kar
şllıkh bir çalışma planı hazırlandı 

(l'a:ısı 8 incide). 

'vAKIT -sPoR MôsAeAKASı 
Futbol, GUres, Yüzme • 
ve Atletizm Amatörleri 

Arsmda 

vin'de kurtuluş bayramı coşkun 
tezahüratla kutlulandı. Artvinlile- Paris, 8 (A.A.) - Buraya ge· 
ri Milli Şef inönüne ve kahra- len bir habere göre dtin akşam 

Madrilte miralay Casadoııun 
ınan orcf\ıya candan bağlılık ve 

kuv>etlcriyle komllnlstler ara· 
minnet duygularını izhara vesile 
buF:Iular. sıııda şidclelli bir muharebe ol· 

Cumartesi llaven i ~de 

Kanıksamış 
Günahkar 

muş \'e çarpışma bUtun gece de· 
vam etmiştir. Muharebe Fran-

sız sefareti mahallesinde bilhas
sa kanlı olm ııştaur. Fakat sa· 
baha karşr sUkCınct tamamiyle 
iade edilmiştir. Tramvaylar ve 
otobüsler tekrar lşlcmeğe baş· 
Jamışlartlrr. 

(Devamı 8 i1tclde) 
b19iltercniıı 11ıırgos elçi~ 

I'ctc1·son 

Romanga-Lelıistan 
tecavüze 
Rusya bütün menbafarını bu memleket
lerin emrine amede bulunduracağını 

Bükreş ve Varşovaya bildirdi 
Londra, 8 (A.A.) - Deyli Eks- şovaya bildirmiştir. 

pres gazetesi ''Bir siyasi muhar- Bu yardım hiç bir şarta bağlt 
rir,, imzası altında şu satırları ncş değildir ve bütün ham madl:lelere • 
retmektrJ:iir: yiyecek maddelerine, mühimmat 

Sovyet hükumeti, Romanya ile ve silahlara şamildir. Şimdi anla., 
Lehistan batıda bir tecavüze uğra· şılryor ki, Moskova ile Varşova 

dıklan takdirde bütün menbalan- arasmdaki son ticaret anlaşması; 

nı: bu memleketlerin emrine ama· muayyen bir siyasi hedefe tekabül 
de bulunduracağını Bükreş ve Var etmekte idi. 

t~ıe ııc ır . 
~\ 

11
1\ hıt t un en-el Londradan 

~ılst \l~lsc eigrat bu sebebi açık· 
\~11 't-J~·ol'~o kapalı bir ifade ile 
~ı l'4.1~ hu sebebi İtalyanın 
1ıt;ttıeııer ortaya, koyduğu 1.e-,9. (!ot~c Süveyş kanalının, 
'tte ~luiıt ll llindistnn yolu· 
'/tılctetlcre <lüşmüş olın11sına 
tı... l'~u1. sonra İngilizlerin 

SPOR 
Yıldızını 

seçiyoruz 
BiRiNCiYE 

Bir Bisiklet 

ingilf ere Okyanus da ki deniz üslerinin Japonya 
tarafından tehtidine artık seyirci k a 1 a mı yaca k 

1 
Japonya altı sene içinne Amerika ve İngil· 

:rı:ı\ll( 'la~l is 
'-tıt . lcıll l'uı tikbalde b'crtarnf 
lıı~tı~fılil \' stin sahillerinden 
<t4 ıı~e 01 ~ Şel'fa Tadisi istika· 
~~f ~1~1 lllak üzere Kızıldeni
~lt- 1\lttıı.ı hı Sahilindeki Akabe 
~ ı. lorıc1 rleştırecck surette 

oı:ıt su. 
qll. 'tıl'al' ler 'eyş kanalı aı;nıa-

.lt'uttJolcilı Nazım '(Beşiktaş) 

fkinciye: _Şık ve kıymetli bir saat;_ ü~üncüye: :-- bir çi~t 
iskarpin; dör.düncüye: - Bir şapka; beş1nc1ye: - Bır . senelık 
Resimli Hafta abonesi; altıncıdan onuncuya ka.d~r: ~ırcr bo-

b 
~ 4 k' · e bı'rer rift ipekli çorap; 10 kışıye bırer adet yun agı; ışıy :s • • .. 

T P
iyango bileti, onbeş okuyucumuza bırer şışe bu-

ayyare k" ük' k 1 25 k' ··kk lonya · 15 okuyucumuza birer şişe uç o onyao ı. 
yu o ' . . 1 t lif . h 
şiye birer tuvalet sabunu; ayrıca 150 ~ışıye mu ı c cıns e-tfı~ 1'J it ba.b <liklcrlni bildiriyor

tı4 ll 'htı l.: Cl'<lcn öyle anlnşılı-
liı e ~ta,. nrarın tatbiki I<'ilis-

1 ~ h~\lsııı.1 ;ra3·ışeriımın birleş· 1 Müsabakaya iştirak Koponu : - ~ --: 
~~~ l'ılaıcs::~ ettiğinden şim· _ _ ___ _ _ __ 

diyeler. 

ltt ~ıt. ll:ıcrindc çalışıl- :..-:=~==-:..===---=.:..-------=:__:=.:..------
il)?-? Ş(lllll • D . d 
;~~ell;~1z böyle Akdeniz C: Abdülmecıt evnn e ~ 

,, Q~~~.~lllla~~t·asında ikinci bir T . t p 
8 
ş 
8 
I 
8 
r 
1 
~ 

~ "tr.:n ~lllak kolay bir anzıma ~ 
lt~~:lli:~tı~ll~ '\~~~e~~~ P~~ ::: ~ f ~ ~ l111 ltııunıa be 1 1 . ~ ..t .. .nhA.,6...B tharririıniz Asım Us'un gazetemizde bir müddet 1 f.ll ı lı~ 1 _ ra >er ngı- aşını İ . . k 
\fıı ıılltı .cadın· lı" "k 1 1 t f .k ettig~ı·miz Saray Entrikalarının kıncı ısmrna 

·•ıl(_1 ı b uyu o ur· evve e rı a 
t~ii~lll't arıı tı fe<Inkarlığı göze Ta.ıdruat Paşaları ismi altında cumartesi günü b~Iıyoruz. 
'lıı ~ht aşıın:ı k t · r · · btt- l'irıu . a ta<lır. Zira Okuvucularımız bu yazılarda, ınanıf Tanzima rıca mm sıya- E 

lııt~ c'~\kdcniz hanasm si.' h~•·atmı yakından takip etmek fırsatını bulacaklardır. E 
ltkub l k 1 J (D tı a.cn ~, >n "J---~~._,,..,.~?......::~o.."""' w'-' ~~•••••••••"*•••••'4 /"""' 
eııamı 8 inoide). 

~ . 

tere ile bahri muadelet elde edecek 

Jııg_iltercnin denize indirdiği veni h'arP., umnH~~ -
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Son Haberler 

3 - VAKiT 9 MART 1939 

1 

EörJ!p düş~dükça - ~ --R.~e;;,::,,, ada geni 
1 

~~~~~~~"~ft:./f 
'.:I Bir Japon gazetesine göre Nutku Oku k 

b k a b in e . :::;~::r~:~:E;Edia~_· ı c e b"""e·········ı····-·~·~····t-··-t·-··--··--- k -Curulıurrclsluılz ı~ ... ~~nö. 
oat"ek · ı K 1 k nin boQ mide mucizesine inan. ı U a r l nunıün iinh'eı·.!>ftcdeki nuum, 't y 1 a • I h • :.- • gen • llği birden kn\ ı·nnmCll Dil 
t' ine U angı memU• madığını yazıyor: f birmnnn<leııfziııinndırıJor.Dir 
'Yeti d b 1 d k d ? - Onlarkinazarlarmdafi.. ! Artık zapfedilmez bı"r kale nutııktn,edclıimc:r.iyetlo hütüıı er e u un u . ı" m ı· r . kir bir taarruz aletidir ve din- •• = - k 1 ı l\'ngı -nıı nl ı~ nıeziyeti, çok 50, •• 

Ier müdafaa ile değil, taarruz.. ! " 
d h ·ı· . • h ı · d k rck olnr:ık hunclnki lrndnr ol. 

a ı ıye vekilı sıtatiyıe büyük hiz : ıa yayılmıştır, boş mide muci-: a ı n en çı m ış Talebenı·n kt d 
1 

.. . • • me ep ı ş ın - guııltıkla clclc \Cl'DliŞt.ir. 
met er gordiı ve bu suretle bir i zesine inanmazlar.,, ! 
c!erece daha temayüz etti. i Diyor. ! bulunu· yormuş daki zamanları llcıı, lıiitiiıı rniincvYcrlcrJıı 

G k 1 b
. · • ' A k 8 (F.I • . bu snı ırlur iistiin<lo D)"l'I 0,.rı 

eçen sene ra ın ır ıstişare i Bize kalırsa bu nokta üze. ! n ara, ususı) - Maanf _ " 
heyeti halinde teşkil ettiği ve bel- i rinde bu kadar kat'i bir hü . i Tokyo, 8 (A.A.) - Nişinişi ga. Vekaleti talebelerin okul d•şında- ~nf:~. yornınlaı·ı lıizmıgclcliğine 
libaşlr, eski ve yeni devlet ricali. i küm vermek doğru değildir. ! zetesi "Cebelüttarık artık zapte. ki zamanlarım en iyi surette nasıl nrıımı. Ondu heı·kcs i~hı, her 
I~, ~~~vekil Ye nazı:ı~rm için~ i Zira Gandi bir çok defa l~i _ J ,dilemez bir kvalc olmaktan çık - kullanacakları hakkırfda bütün 0 _ rnzf.tc ısnhfüi için, hor sc' i) c
gırdıgı saltanat mcclısı de yem !izler tarafından hapsedildiği : mıştır.,, başlıgı altında İspanya . kullara bir tamim gönderilmiştir. clck_ı yurt ıu~ İ!.,'İıı fikir, üuıit, tc-

.. · R d 1 · ' d k" b b' · t f d k' · cllı \'c se\JJI<' kn,·nnkln reJımın omanya a yer eşmesın. halde oruç tutınağa b~layın- : a ı mu a ırı ara ın an çe ılen Bu tamımle öğretmenlerin her , . " " ı"I \llr. 
de büyük amil Yine 1938 senesi ca salıverilmi§tir. Bu suretle ~ bir telgrafı neşretmektedir. Cırsat düştükçe talebelere telkinde ~-cıı~tıı,Leıı 1 !etliği scclyyo 

i~~nd~ kral .K~~~lün c~riyl~ (Mil boş mide mucizesinin bo§ biri Bu muhabir, ~asyona.9st kıt~ - bulunmalan bu hususta aileleri i- ı~glnmlığı, üstiino i tiklıal ııııı. 
lı ıntıbah bırlıgı) namıyle bır fır. şey olmadığını is'bat etmiştir. ! at kumandanlıgının musaadesıle le temasa geçmeleri ve çocukların kı~ıc inin Jmrulacnğı temeldir. 
ka teşkil edildi. Bu fırka, Romen • H k"k t dur ki Bay N i cenup İspanyasını ve İspanyol Fa uykuya, ders çalışmaya, oyuna ve "l nim~ b.ilğl" nln tek blr kn. 

·ıı t• d b k b'. .. . a ı a şu , e.. i t t . . ıınt "ibı hı ı f i mı e ın en aş a, ut un ekallı _ . F 1 .K k"' •. . : sını z yare e mıştır. 'istirahate lazım geldig·i kadar za- ~ !..' J r ~o ynrnmndığım 
.. . . cıp azı ısa uregm ınanma- : . . k 

:retler mumessıllerıni de progra- d • bo .d . . 1n : Telgrafta denılıyor ki: man ayırmayı ög· retmenlerinı·n te· 0
•
0
. nçı - ,.o en .kın ,·etli bir dille 

. ıgı § mı e mucızesıne . : t ı 11 mı etrafına topladı, halı hazırda ·ı·zı . 
1 

ak·t: Almanya ve talya, İspanyanın minini istemektedir. soy C< U~uş ,.o ;rerden yükseliş 
b

.. .. R . • • 
1 

gı ı er ınanır ar ve ne v ı : t "k' . . 1 r<- ı,.1 1 '·. utun omen mılletı kral Karo Gand. 
1 

k . ü t : eşrı ı mesaısı e, 1..A:belüttarıka Al · ı ki · ,, n, nc nnu' uırdo nlıUık kaıın. 
ve Kalinesku kabinesi etrafında d 1 adç Ih grl tevlı;ıe md_,rac)aa f karşı Alceziras'm iki kıyısında, manya 1 8 erıng anlaş- <'1.ının Jiizumhı oldıığuııu AIİ tıor. 

·11· b" b . .. h"t e erse er a e aşa uşer er, : r<- t L t ·r A 'l as . 1 d u· mı ı ır a:}Tak halındc mutte 1 h t d" .. .. .. il 1 Çün. : \.A:Un a, a arı a, zı a ve Ka - m 1 imza an 1 ı. 
b

. h 
1 

. ya u uşmuş gorun r er. : d' 'd .k k k'ld b. 'l. ır a e gclmıştir. • kil I Tzd bo 'd 1 : ıs e zı za §e ı e ır çok as. Ankara, 8 (Hususi) _ Türki· ·urclwnuzun zekft doğurmak... 
~ l • . ng~ 1 er ad şl mı e ~uc · i keri üslerden mürekkep bir hat ye He Almanya arasında Berlinıdc t.nkl kal>illyctlno ke J.ln bir 
11 u g os avya Bulgarıstan- zesınke 1

1
nan

1 
m ık ank~ıt gHo.stteı· • i tesis etmişlerdir. Alman mühen _ imzalanan ticari mübadelat ve te· i~nrcllc hellı-ttiktcn .sonra, ze. 

la Yakınlık Tesis Etmek rece o ur arsa o va. ·ı ın ı- : a· 1 . Los . 'd . v·ı 
1 

. k . ..d f . • ıs erı paracıo a \:e ı la diyatı tanzime mütedair protokol kli. 'c kabiliyetin ıııctolu çnhş-
' k ,,~ j t" erın açlı ıle mu a aa verme : Iı~ 'd h .. 1 . k 1 oıııen 1Jn_o., k ·ı· R~ ı· Fr .~ ıyorl t . silahla taarruz etmek yoluna~ ~ ranlcal a hava u~ erıl . urmuş ar ve Türkiye ile Isveç arasında An· nınlnı·Jıı. beslenmesini :ileri sür. 

'tıt?ı -:1ve ;ı ı a ıncsko. an.sızca Jurna ,, gaze esı - .d ki .. bT 1 : c:rr. ta yan ava us en de Kadie. karada imzalanan ticaret ve kle- dii. Ilıı ciim1cdc deJ'in lıir tcş-
?nuhtclif pozları nin haftalık siyasi icmal sütun. gı ece erınıH 1 ır erK. i de tesis edilmiştir. Cebelüttarı . ı ı ı ·· 

larmda son hı:.~·ıseler gözden geçL asan 1ırnçayı j km arkasındaki yenı· Buglo ı's . ring anlaşması Vekilelr Heyetince ı s ' guze çaı·ıınr. lliiküııı, ger. 
{li ıı.u tasdik edildi. c;ekt ir, haktır. lJd im şıırtlnrı-

e.ti}f1,.... u.susi) - Romanva rilerek Balkan meseleleri hakkın --·-··----.. --............ -.. tihkiimlan ikmal edilmiş gı'bidir ı 
4 t J lstanbul akliye hastane- mı~, zcı_:ft nr iistiinclo izi bulun_ 

de b a :rık Miron Kristea da da şunlar işaret olunuyor: ve Cebelüttarık'm iç istihkamla. . .. . <lugn cgcr lloğnı ı e, umııılcke-
~hriııd ulunduğu Fransanın Kont Ciano Varşovadan ayrı - Mahkemelerde: rmı bombardıman edecek batar- sıne gonderılen hastalar timiz, durgun ufuklu, ynlçm 
e~'- e vefat etti, Bükreşc lrr ayrılmaz Romanya hariciye ___ ._...................... yalarla techiz cöilmiştir. Ceuta, ı ~ıı. il. ol b Ankara, 8 (Hususi) - Bazı vi- tub nth bir çok ) ('rfrrclen dnhn 

."arab an cenaze için ha. nazırı B. Gafenko oraya gitti ve ı"hf" •r Lalinea ve Sidonnia'da dig·er is. · ~.. aJıJ ıya r 1 !ayet ve hastahanelerden İstanbul zeııgıu h:ı;:;lıu· yctl~ffrJr. Tnrlh 
•<ıq,.ı.1• k~.1~nmıştır. Bütün Ro faydalı işler görmeyi düşünü - tihkamlar inşa halindedir. l't.~ '41{ ı ı l d akliye ve asabiye hastahanesine nkı-:;ları içiııdo llc hunun bir çok 
-lllluı:ı se er emütevcffa- yor. Maksadı iki memleket ara- Rum kadını -o-
' l'ah abduaıar edilmekte o - sındaki rabıtayı daha fazla kuv- 8 • • · ı · gönderilen hastaalrın ~ok defa ra- iirııcı~ıcriııi hulnhlUriz. Vnkat 
ili. a"'"akı h b" k . d ır lngı iZ vapuru porsuz gönl:!erildigı~ · cereyan eden ı:aıışrnnynn zckfıımı, ıınm eımn:; 
"C J

4 ar er ınanm vetlendirmektir. Rus tehli esı e. Hudut Harı"ci Edildig"' i ı .. tekilmiM" "' .. t ff Al t hl'k . muamelelerden anla<ılmıştır. hın ııc fnrkı HH'chr. Zeklldn, hlr 
,, ıı:uı . 11dr. .ı.uu eve a vam etmekte, man e ı esı Halde Tekrar Nı"çın" Meçhul bı"r gamının :r ''lltoı l>atrık olarak metrepo. kendisini daha bariz bir surette Sıhhat Vekaleti alakadarlara c;ok madenler gJhl, lınkiki değe. 
~~ ııa~ istihlru edecektir. Da- hissettirmektedir. Gelmit taarruzuna uğradı bir tebliğ yapmı~. bu gibi hasta- ı·ini, son Jlll.l'(İ ini ıılınnk j~iıı 
~ l{ 111 ve BB.§Vekil muavini Şark tarafındaki mühim hadise Anika adında Yunan tebaalı 70 Tanca, 8 (A.A.) - .Aurora is· tarın mutlaka tabip raporiyle bir- Jşlctıııck i ter. 

~~i~esku müteveffanın lcr sade bu kadar değil. Bulgar yaşında bir kadın bir müddet ev- mindeki Hollanda vapuru imdat likte gönderilmesini ve bir tıbbi .Açık söylemeli ki lılzdc hıı 
~ t ~4 ....... • · •·•--=.,..a.=- •··-····- .es-:.--~ cı:..ı; ,,,..,,..,.:ız. Yıı ..... 1. V olrft l,.tin zö.~terdifi lüzum iljarctleri ı:önldcrcrek tabiiyeti müşahede vesikası tanzim ederek ferdi lılr Jm ur olmaktan t;ık-
~ ~~ ~ir aileden olduğu goslav kral naibi prens Pavle'yi Ur.erine h udut haricine çıkanı _ meçhul bir harp gemisinin taarru· hastalığın bütün tezahürlerini be- ımş, lıir cemiyet noksnm lınlim' 
battj:a.ipliğine kadar yük_ ziyaretini de unutmamak lazım - mıştı. zuna uğradıltnı bildirmit ve ci- raberc.c biJdirme1ini. ristem.ift4. gelmiştir. lUcktcı>t-0 zeki ç0<•11:k 

ldı, ş· Rtistea Trapsilvan. dır. Bu ziyaret, muahedeleri de- Anika Atinada bir kaç ay otur varda bulu=ıan harp gemilerinin Arazi vergisi hakktndak ~alışımız. İ~Jn alanımla zeki n. 
'l'a ~diki veliaht :Mihay ğiştirmck hususundaki arzulara duktan sonra vize almış, tekrar yardımını istemi§tir. . h ılnm knçanıak ynpar, Jıcrcdc ı. 
~ htını işgal ettiği se- tamamiyle yolu kapamış olan Istanbula gelmiştir. Fakat ika • Londra, 8 (A.A.) - Amiralhk ıza name sc zckllyı fnldr bir UllSllJ' Jınlhı(' 
\ı~~l\d.a patrik Kristea, na. Balkan Antantı konferansının met tezkeresinin tahdit ettiği makamından bildirildi~ine göre in Ankara, 8 (A.A.) - 1883 sa- oknc:ı6"1z. ~'iirklJ ede nrt.ık hc-
hllh:sı görmüştü, Roman. hemen ertesinde yapıldı. müddeti geçtiği halde gibnediği giliz İvahhoe muhribi Aurora'nm yılr arazi vergisi kanununun bazı J>inıiz şu ııoktn ctrnfıncla birles· 
~ an1ı siyasi günler ya- Yugoslav bugün hudutlarına için dün yakalanarak adliyeye taarruza uğraciığı mahalle gitmi~ · hükümlerini tadil eden 3585 sayı· mcJlyiz. J>ersfnl bilmeyen ort~ 

<, he;~r içinde hem b~vc. dokundurmaksızın Bulgaristanla teslim edilmiştir. tir. lı kanun vücuda getirdikleri deği- Mr çocuk, işini ek ik l aımn orta 
fa,~ e patriklik eden mü. yakınlık tesis etmeyi kendisine Anika birinci sulh ceza mah • Muhrip, Hollanda vapurunun şiklikler ve yeni kanunun tatbik i,çl, ynzlfcsfn('lo <lurgıınluk sc7J. 
eSo}t 0tn~yada hürmet edi- gaye olarak almış bulunuyor. Bu kemesinde sorguya çekilmiş, İs. Frankist filosuna mensup Jupiter şekli hakkında Maliye Vekaleti a- len bir ortn memur terfi hnk. 

~~ Se\'ilcn bir zattı. da, Bulgarların macera arayan • tanbula tekrar niçin geldiği so • ismindeki mayn gemisi tarafından lakaldarlara uzun bir izahname kından üç not knybccllyor a ny. 
~Vekiı Kal Jar grupuna iltihşk etmesine ma. rulmuştur. Suçlu: çekilmekte olduğunu bildirmiştir. göndermiştir. m hnlllc hulııııan •'.ZcJ .. i" J~riıı 

teıı.,, inesku ise, ni olmak irin en iyi çaredir. _ Ne yapayım: benim oguv 1- B · h d f k l~d \:' lıaJd,. ~enecek ibir "çağda ol· :. Bununla beraber Auroranın Cene- u ıza name e ev a a e arıza· nlt ı ~nr ııohı kırılmnJr, i.stll.'tınli 
C...~i "ee. Çalışkanlığı, medeni Su itan hamam ıarım, kızlarım hepsi burada ve veye doğru yoluna devam etmesi- ıar d~layısiyle arazi vergilerinin bir knt dn.lın ırnrnrnınlıdır. Çiin_ 

bııtı ltraıa olan S"d' k t v Türk tabaahdırlar. Yalnız hen ne müsaade edilmiştir. kısmen veya tamamen terkinine ki calı':'ın:t)nn Jstlclnt, yalnız 
b l'et· "' a a. e yr .. ..,.,,.., tabaalıyun. Atı·nada bir " d k l"h" il' ı sa .............. musaa e verme sa d ıyetinin vi- tcııhrl değil nynı znıııancln ıı~ 

. lllaı..ft_Yes_inde böyle yük. mUddet oturdum. Fakat ·valnız - Yazın Almanyaya go··nde- ıı:.yet u • ı· 1 . ·ıd· ''Q.ZIU yan g 1n1 J Ü mumı mec ıs erıne ven l· indir de. Jhınıı. karşılık olarak 
~~- ışgal etmekte - lık canıma tak: ~edı'. Son gu'"nlc. ~· a a · · · · ·k· k · 1 ıı ~ " " ' • k 1 gı r zı vergısımn ı ı ta sıtte a m sin·ilen zekfl,rıı tin clolgun hlr 
ı t..... l°ada Dün Vak'a Mahallinde rimi çocuklarımın yanmda ge - recegımız avun ar masına devamla beraber taksit şcrcr Jlayr, geniş lıir istikbnı 

\ ~lti!a,t. __ (Her şey vatan .f y ld çirmek için her şeyi göze alarak Edirne, 8 (A.A.) - Kavun kar müddetlerinin tayini salahiyetinin ufku mistcl'llıııek "erektlF. 
\.i" ""l"-h"'4Ul· sindiren, vatana Keşı apı ı · · b h h .,,~ b '-~lhva atıı .. geldim.,, An puz satış kooperatıfı a ar azır· valiliklere verildiği 1939 ve müte- Xııtkıın, hcm•c en iincnıli nok 

b~ Ve h gorülenleri ceza. Sultanhamamı yanrrrn.r tahki • HAk.im Reşı"t ikayı tevkif lıklarına başlamıtt ve ortak sayısı· akı'p y lla a·t tak "t "dd 1 · • '"O .uah·ı 0~- ıa. s 1 ra 1 sı mu et en talnrmclnıı hlrl de deınokrnsfyJ 
~ ~ıı. ı iye Nazırı sıfa. katiyle meşgul olan, müddeiu - etmiştir. nr 400 den 1200 e çıkarmı§hr. umumi meclislerin mütaleaları n-
~at- bi Yada dahili vaziyeti mumi muavini .Necati Kütükçü - Vaziyet vekalete bildirilecek, Kooperatifin Alman yaya sa taca lınmak suretiyle valilerce tayin hiilasıı. edişinde, nnln3 ış 'c nn-
oı,._~il, ~~~~getiren şimdi- oğlu, dün sabah sulh ha.kimi Re. vekaletin vereceği direktife gö - ğı kavunlar için Nafia Vekaleti olunacağı biidlrilmektedir. lntışmclaclır. 1nsnn hu iincmi o. 
~itte UYtik bir vatanper- şit ve belediye mühendislerinden re Anika ya tekrar hudut harici tarafından &~ğuk hava vagonları kudııktnıı sonra biiyiik bfr Jç 
~ <ı.at ·~ayUz etmiştir. Si • Beşir ile birlikte yangın yerine edilecek. yahut burada kalmasma temin edilmiştir. Kooperatif bu lskenderunda Merkez rcrnhıııa, bir ruh n~flmhğırın 
11erıU!i (\;:tıbarile, eskiden Ro. gı"derck kesif yapmıcr+ır. . mu··saade olunacaktır. sene domates işini de yapmayı ka- b k J k 

• N ~i s . t rı· . 11~ an ası açııyor nnışınnş oluyor .. Znteıı orulnn 
ı._ · o..ı . aranıs pa 1 - He,•et keşfı· Cermanya h, anı ıle Temyı"z Bı"r B e rae t rarla<tırmış ve bu maksatla lstan· ı ı ı "'at~~ en b rükn .1 :r A k A >C ded ğirnizclo bu değil mi? 

~· lığı iI ır · Ü olarak, Ksantopulos hanının damlarına Kararını Boz du bulda kurulan birlik ile temasa nta ya, 8 (A. .) - iskende· . . .. :- • 
ı~ ~i u:.tanmıyordu. Bu çıknrak yapmııo;tır. .. . d geçmiştir. runda bir merkez bankası açılma- Jlnkkı Sıılm GI..ZGİ.N 

l?-.:~~i •·a-;uıyo kral Karole be~ h t 'ko Orozdibak muessesesın e, ver. sı tekarrür etmiştir. Bankanın An 
·~il. v ~Y t Ateşin Ata y anmm rı - 1 v nı ihbar edecegı··ni M ~\ eaku e aldıktan son. taj fabrikasının bulunduğu kı _ gi kaçakçı ıgı . fi Kalelinin kararını temyiz mah takyada bir muhabiri bulunacak- acar - Çek fıudutfarı 

l"alın 1d:a..nyodan ayrıl - v .. "l ··ştu··r söyllyerek 2500 lıra koparmak kemesi bozmuc:tur. tır. Maliye Vekili Cemal Baki Mer ~lr enız; sımdan çı'ktıgı goru mu · .. .. d .. d" :.- çizildi 
~1 tı ile . n: koştu. Mösyö Ancak bu katta trikotaj fabri. suçundan curmu meşhut. or un. Karan müddeiumumilik nak • kez bankasının azami pazartesi 
J'ıa. ~ens bıriıkte eski çiftçi kasından başka bir kutu fahri • cü asliye ceza mahk~mesınde be- zctmiştfr. Muhakemeye yakında gününe kadar açılacağını söyle- Budapeşte, 8 (A.A.) - Macar 
~~i~ r~?.la:ından bir çoğu kası, ütü atelyesi ve terzi bulun. raet eden, muamelecı Ömer Lfıt.. yeniden bakılacaktır. miştir. Ajansı tebliğ ediyor: 

el'e ı. Jıtnın emrinde mil- . . t · tr• Viyana hakemlik kararını tat-
lr... _"'Oştuı maktadır. Bunun ıçın a eşın ı. 

I~ i~-a.ı ltaro~r. ~çen şubat kotaj fabrikasından mr, yoksa B ı • t d b e h A. d • bik ederek kati hudutlan çizmeğc 
!llaı:ı~:dcrek ~~~~~n:~aukı~ ~t.ınları_n bi~inden ~i.zuhur etti- ll garıs an a ır a ıse memur Macar· Çekoslovak komis 
,~gıye nih ~ ğı tesbıt edılememıştır. yonları, 6 Martta imzahr:hkiao bir 
~bu t~iğt ayet verılme - Bu kat en üst k~t olduğundan protokold~, . Tuna ile Ung nehri 

hı_tlbı ll'ı.~an, vatanını • t .. erine çökmüş ve bir E k . C k • ç k f t arasındakı şımal hududunı.ı kati o 
'!et-~etine Un~vverler memle ;:::; ~e~~~ığı halini almıştır. s 1 ... aş ve ı I a n o ara f- !arak çizmişlerdir. 
~·11. d~lld oş.~ular. Eski Ke!:if heyeti bu enkazı temi7Jet • t I • Bu yeni hudut ile, şimdiye ka
~dı!l\ 1lı başk~Jı~len patrik mek lüzumunu görmüştür. En • a r ar 1 m U ha k e nı e e d ı I ece k dar i~~~l e.dilmiş elan hatlarda ba· 

~el' lt ltabinc gın.~a ~eşek. kaz kalktıktan sonra ate.'.:in na - • . , . zı degışıklıkler yapılmaktadır. 
·~~· a~ısın Çok muşkul va. 

1 
, d ktığı hakkında Sofya, (Hususı) - Bulgarıs • yapılmıştır. Mebuslardan Çankof dır. Yapılan ara§tınnalarda pro. Böylece, Çekoslovakyada geri 

•ltı ~ da kaldığı anlar- bs~ 'del.nl ere rtenl çı b'Jecektir tanda, eski Başvekil ve bugün 
1 
ve diğer bir kişinin evinde ya • fesör Çankofa sadık kalacakla _ kalmış olan 20 nahiye Macarista-

lı.. .. ı .~§Veku Kar ır e ı e sa ana ı . b l .. 1 d . . L'lıt ~~- ınesku Bu son caredcn bir netice elde me us o an profe~or ~k.of ta- pıla.n a.raştn:naıar. ~~rine, .. ma. rma aır yemın eden yüzlerce ki. n~ ilhak olunmakta ve buna muka· 
~·)anı "e l\aJ-nct edilemezse yangın esrarı anla _ tarfts:riarı. gospodın Koseıvanof sunıyetı şahsıyelcrını ıleri suren şin.in bir listesi bulunmuştur Bu bıl Macaristaıun işgal ettiği 8 na· 
I~~~ tıs '.kesnr enız r-;ahllle· şılmıyacak demektir. Yangın ye. ~leyh~ne bı: komplo ahızlamak mebuslar sobranyaya bir sual tak listede adı olanlar içinde b" . k hiyc Çckoslovakyaya geri veril· 

\.' tıtttı et( fazla olan . . . • hl"k ı · ıstemışlerdır. ı · · · 1 dir ·• ır ço ekt d" .-~ 
1 

ltt-., ıtınn . . .. rının bır plan yapılarak te ı e ı rırı vermış er . Dıger taraftan yüksek şahsiyetler de v rd m e ~r .. 
~'-'tıttıllıc,·rııtıı~"i~~·" ... <'u~c k.ısımlan işaret edilm!~~r. "!'e - Polis bu komployu kola.~Iıkla Çankof _kar~:şi . a;ukat To~çu Müddeiumumilik tahkikaı: ~ Her ıkı taraf:~ hudut.muhafı:-

!t ~1 '-'l~J-iıı saJ . il) uk ' c sıften sonra hemen maılı ınhıdam 
1 
meydana çıkarmış ve on gundiir Çankof ıle dıger ıkı avukat mild. 1 polis arastırmalara de , tm k lacı 14 Martta ogle llzen ,elli cı-

ettil<l.iğt ııpJcrl ta- duvarlar yıkılacak, hanların ta - devam eden talıkikat sonunda Sof I deiumumiliie teslim cdilmialer • / tedir, "' 'am c e zilen h~dut postalartnı işgal ede-
na.<Iirdlr." mirine b~Ianacaktır. ya, dahilinde yeni bazı tevfikler ccklcrdır. 
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''Keç F.e Keç Ken,, tabir edilen 
"Pankras,, güreşindeki ''oyun., 
!arın esası hiç şüphe yok ki ·•Ko. 
ca Yıısuf,, un Amerikada kurdu
ğu nıektepten çıkmı~tır. 

Vorçester şehrinde bir kahve. 
de 11aıa duvarda: ''Yusuf bura.. 
da oturdu,, diye bir levha asılı - YAZAN: · 
<lrr. Koca Yusufun 1beynelmiJet HARPLJTLU "ŞERİFİN . AMERİKA HATIRALAR l Muvakkar Ekrem TAiu 
şöhreti herhalde bilinenden ve Bir gün, tekmil Amerikan ga.. Ditroit'de Pegilhanyan 1·..-1

·n _ M hm A · b _ ..... .:;;o __ _, 

f <>uı - .. e et linın ütün gaz.ete • "Mister Mehmet Alı·'· 
tahminlerden çok azladır. zetelerinde büyük büyük ilantar. de bir Ermeni nihayet Meh.rnet 

lerde reklamı y:ıpıJan ertesi gün- Yarın akşam müsabakada ML 
lştc "Yusuf,, tan dolayı Ame. bütiin ana. caddelerin duvarların. Aliyi kandırmaya muvaffak ol. kil maçında. h"""'"J Milen, Bosto. .......... Ien'i yenecek olursanız kendinizi 

rik:ı.da raı}beti pek ziyade artan da renkli reklamlar görüldü. du. Ve bir ı:ün Mehmet Alı' işi nun uze·· rın· e tı"tredı"klerı· bı· .. •am- ··ı ·· b 
1 ~ • ~ o muş iliniz! ilen Amerikanın 

::Hrcş organizasyonlarında tal - "Türk Mehmet .ı\li Yusuf - A. gücil bırakıp Ditroit'den ayrıldı. piyondu. Aslen kovboydu. Deh • 
· Al T ~h ve kovboyların şefidir. Onun srr-

.ı nı1. Fransız, zencı, man, ~ - merikalı Mek Milen ile karşılaşa~ Sonralarr haber ahyorl:ı.rdı ki şetli kuvveti, iri endarnı, son de. tını yere getirecek adam daha 
li. Rtıs, Danimarkalı pehlivanlar caktır. Maç Bostonıda "Beat Pa.. Mehmet Ali ç, ok mühim bir kim. •·ecede f!levı·kıı·g-1• 1·ıe gu"re"' mey . d - A 

b k TU • ~ ,.. ogmamıştır !. khnrzr başınıza. 
ver ., 

1ırken ir ço rk isimleri Ias" salonlaimda icra edilecek • se olmuş, Amerika güreş ô.lemin- danlarmı kasıp kavuruyordu. Yen toplayın tehlikeli sevdanızdan 
dr sayılmaktadır. tir. Mehmet Ali Yusuf, "Koca de birinci plana yükselmişti. Bir mediği adam bırakmamıştı. Maç- \'azgeçin !.. selamlarımız .. 

Amerika.da bu nevi güreşlerin Yusuf" tan sonra Amerikaya gel çok şehirlerde yaptığı maçların. 1arı. kendi ayarmda rakipsizlik. Boston "Kırmızı Kartal., çe. 
para bıraktığını duyan Avrupa- miş en dehşetli Türk pehli\'anI • dan galibiyet haberleri kulakla- ten artık hasılat yapmaz oldu. tesi .. 

lı bezirganlar Fransada da bir drr.,, rma kadar geliyordu. Hala hatıraları tesiri altmdan Şerif arkadaşındaki endişeyi 
••Dünya şampiyonluğu,, müsaba_ Bu mühim müsabakanın dedi- Şerif hem memnun, hem deg-ı"L farl'cttı· .. lmrtaramryan "Koca Yusuf" ka- • 
kı.::.'!"l organ.ize etmişlerdi. Ayak- kodwm o kadar uzun ve heyecan di. Bir gu··n Mehmet Alı"den bı·r 'T 

_ nından cJeğerH birini bulunca iş - ~"e \'ar Ali?. ı 
la. yapılan Fransız boksunun so. lıdır ki anJatmaya deger. Meh. mektup aldr. Erı bu··yu"'k bı"r ma"I- d - M h A 

A 1 N 1 ,, egi~i. Mehmet AJinin yanma e nıct li asabi bir: 
ğuk heyecanı yanında bu giireş • met li as en evşe ıirlidir. O da na C!erifi davet ediyordu. Şerı'f H 1 b. ı b l A 'k -Y bir de Yusufluk ilave edince re!{. - iç .. diyebil:li. Zarfı ~erife 
ler çok alaka uayndırmış ve ara. ır yo unu u up merı aya gel- kalktı Bostana gitti. T:ı.rif cttig-i uzatmıstz. 
Jarın1t Kara Ahmet, Filiz Nurul- nıiş ve Ditroit'da otomobil fab _ lak tam yerinde olmuştu. Maçı ~ 

adreste eski arkadaF_.ı Mehmet A. 1·a d p ·1h k ~erif h"uı-et etmekle '-ArAber n1rnlarında. yerle~miştir. Orada are e en egı ı anyan ve ar a- >:. '-'.r • JJÇ ,. • 

li,vi buldu. Koca pehlivan ne ka- d ı ·· l · k 1 d picıkin bir t..,··rr'., arkadacımr "'e Şerifle bulu.cımuşlar ve on c,:ın ci- aş arı mu 11m para 1rm1ş ar ı. '-" '" ... • " '- -
dar deg-işmiati! .. Az kaldı tanıya. cer·f M h t Al" · b ı d - saretlendirmel" ı·stı·'-·erek· ğer bir kardeş gi:bi biribirlerir:c '-" ~' 1 , e me ının u un ugu ' J • 

destek olmuşlardır. Mehmet AlL mıyacaktı .. Ense, gövde, omuz • otelde birlikte otururken otelin - Yahu sen çocul< musun?. Hiç 
lar, bacaklar çok iri! .. cımis- Meh. kapı"ı b. kt t'rd" M J böyle ~e'lr olur mu?. Kim bilir han 11in dchı:ıetıi güreşe merakı var _ ~ ~., " sı ır me up ge ı ı. e 1. J 

drr. Babası, ağaları köyünde za. met Ali tam bir şampiyon okka_ ınet Ali zarfı açtı ve ren~ sa.p • gi l!'erst'ri ecni üzmek. için bö;rle 
ten pehlivanlarmış,. O dn bir yan- sı almıştı. ·---- sarı olarak okuma.ya ba§ladı: bir muz.iplik veya. şaka etmi§tir. ı ------·---dan işiyle gücüyle mcşgnl olu.r. 
ken diğer taraftan güreşi de bı
rakmamıştır. 

Bulunduğu şehirde amatörce 
bir çok güre§ler tutarak kuvveti 
ve oyunu sayesinde az zamanda 
parlamış ve bu işte para kazan. 
maya da başlamıştır. Öyle ki ar. 
tık fabrikadaki işini de sermek 
ve kendini büsbütün güre~e ver
mek istiyor. lakin Şerif buna ra. 
zr olmuyordu. Şerifi haki~i bir 
ağabey gibi seven ve sayan Meh
met Ali de dindaşının hatırından 

T arihfen bir yaprak: ................................ -.........•.. -................... . 

Katil berber 
İ.!.17dnbulun tarihi eserleri arasında tamire muhtaç olan.

lar tamir edilecekmiş. Bu arada Kocamu.stafapaşa camii de 
sn.yılıyor. 

Bu havadis bana Sultan Cem'in: 
l'amı Cem mi.şcyk, r.y Cem, bıt FrcJ1tgi.~taımlır. 
llo l~ulıın ba!}rna yazılan gelir, dc'l:randır. 

' 

- Fakat Şerif! Vaziyet hiç tc 
öyle ~a.kaya benzemiyor! Pek iL 
1a bilirsin ki Amerika ve bilhas
sa. Boston bir takun bu gibi çe.. 
telerin, soyguncu kumr:anyala _ 
rın elinde oyuncak olmuştur. 
Gangster denilen o belilr, miit -
hiş teşkilaUa birimiz ba§ edeme. 
yiz! 

- Bu vücutta bir aslan ooy1e 
'<ontışmaz! Bakıyorum, ı::en yüre
Ji tük etmişsin! 

- Aromada lif ha! .. Senin vü.. 
~ut. yürek miire...l.c dediğin er mey 
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derası ti:i, dört ılf'!A•ı '. ı 
ılerası rno kıırıı~ıur. ( ('' 
ıl{ııı \creLllerin bir dr.f.ı~ı~ 
Yadır. Düı ı ,:ıı ırı ~t·ı;cıı .'1 ~a 
fııt.hı ~atırları Lıe~ ı..urıış 
sap t•ıl ılir. 

lli:rrıf'I 

l;üçiı/..· ilıill 

indirilir. 

lah, Madralı gibi pehlivanlarımL 
:rJn karışmasiyle maçlar fcvka -
liidü heyecanlı olmuştu. Sade 
l1'rr.o.sanın değil Avrupanın "İkin. 
ı i Yusuf,, dediği Fransız şampi
y~mı "Pons", en teknik ~i 
sayılan İsviçreli şampiyon "De. 
riaz", iki metreden fazla boylu 
dev cüsse İskoçyalt ''Esson", 54 
sanllm pazılı ze~i şampiyon 

"Anglio", Belçika şampiyonu 

"Rleman", umum Çarlık hüku -
meti resmi şampiyonu Rus ''Pa.. 
dubni'', Danimarkalı meşhur "Pe
tcrsen" ve daha hir sürü Fransız, 
Macar. !sp:ınyol pehlivanlar ara. 
sında "Kara Ahmet'' in sırtı ye
re gelmiyerek resmen ''dünya 
şampiyonu" ilan edilmesi Ü7.erL 

ne Amerikada Türk pehlivanla -
rınm uten mevcut kredileri bir 
kat daha arttı. çıkamıyordu. 

Beytini hatırlattı. 
Nic:in mi? 

Bakı~ Hadikatülcevami adlı kitap. Kocammıtafaı:ıaşa ca. 
.rniini kiliseden cami haline getiren Mustafa Pa..şa iç.in neler 
y:ızıyor: 

dnnnia göredir. Bunlar Itahbelik-1 •••••••-~ 
le adamı öyle bir butrrırlar ki o-

Tamir edilen yollar tuz tane "Koca Yusuf,, olsa üste. 
sinden gelemezsin! ALEMDAR 

' 4Aslı hıristiyandrr. Bevaz.ıt dc.vrinde s:ı r.sı v r?"ula.mfarrn 
dan ilfen ba..5 trratı etmekte mahareti olduğundan ~h.zaae 
Ccm'in idamını taahhüt etti. Rivayete göre Kapıcıbaşı ol. 
duktan sonra yüzünü tıraş ederek hıristiyan kıyafetine gir. 
di \'e şehz:ı.denin hizmetine girdi. Lisanı Efr€!nce de \'8.kıf idi. 
Az müddette baş t.Iraşçdık hitmetine alındı ve ~zadeyi :re. 
birli ustura ile traş etti. Müteakiben kaçıp lstanbula geldi. 
Vaziyeti ihbar ettiği sırada ııchzadenin vefatı haberi de Ei
rcrı~ tarafından vasrl oldu. Sonra Rumeli eyaletine, daha 
sonra veziriazamlığa tayin olundu. Selim Ha;ı cülus etti,'.<i 
vakit şehzade Ahmedi iltizam etmiş bulunJuğu ic:in e~ki cL 
nayeti de buna munzam olarak Bun;ada idam olcn<lu. Meuı. 
rı Bursada. Mevlevihane mukabilindedir. 

'~ • fVl E'U •' <>1!'1 ...... • ~i ı\tı. <UU U'-6'~ " I 
1 tir .. Bak ben pehlivan falan de-

~ 
ğiliın aına böyle kuru sıkılara 
papuç bırakmam!. Ulan! Sen ma_ 

l yanın Anadolu mayasr, kan.ınm 
Türk kanı olduğunu unutuyor -
sıın be Ali! .. Seni bu kadar kof 
bilmezdim! .. 

Şerif bu sözlerle her ne kadar 
:ır:rn.da~ma cesaret vermek istL 
yorsa da kendisi de işin ciddiye
tini düşünmüyor değildi. 

Ortaköy <ieresinJn cluYarlarının tamiı i ve h · mesi 

Sultan Cem'i papanm zehirlediği kabul edilir, Koca 
Mustafa Paşanın macerası bir şarlatanlıktan ibaret kalır. 
Çünkü yukarıda yazrlanla.n başarmak cidden heyecanlı bir 
macPra.dır. 

Zira. Amerikada böyle bir çok 
vakalar işitrni§, hatta gözüyle 
görmüştü. Gangster denllen mah
lukların sahiden şakaları olmaz. 
dı. İstediklerini soyarlar, diledik
lerini dağ{ kaldırırlar, güpegün. 
düz bankalara girerler, böyle giL 
reş ve iddialı boks maçlarında 
vaziyetJeri istedikleri gibi idare 
ederlerdi. Bin bir ~bep yüzünden 

24 71 liraya ihale edilmiştir. Heybelide Tur yolu ile h..ara.güm_ 
rükte Karabulut sokağı ve Karagü.mrük meydanı, Edirnekapıda 

Neşter sokağının tam.iri de dün ihale olunmuştur. Aynca Cihan. 
gir yolları da y:ıpılmaya'başlanıru:ştır. Resimde tamir edilmek 
üzere otan yol görülUyor. 

Zava.Ur Cem'in kendisi için söylediğini Mustafa Paşa 
idn de tekrar etnrnk mümkündür: 

Her kulmı başına yazıla'lt gelir, clevran<lır. 

·Karamazof Kard~şler 
Yazan: Dostoyevski 

- Misafiri büyük salona alınız. Bü
yük C·ğlum da hemen buraya gel&in. 

E~-nrini verdi. 
Bu uzun boylu ve Hergül kadar kuv 

vetli lıir adamdı, Gerçi Samsonov yüz
başrdan korkmryordu. Fakat oğlunu ça 
ğırtmakta başka bir maksat güdüyor
du. Onu bir şahit gibi kullanmak eme
linde i:li. işte bu .düşünce ile oğlunun 
ve u~ağının kollarına girerek ~alona ka 
dar sürü'.dendi. 1htiyar ıiddetli bir me
rak içindeydi. 

Mityamn beklediği salon, tavanların
dan üç büyük avize sarkan ve duvar
ları mermer taklidi boyalı geniş 1bir 
yer.di. Zavallı ldelikanlı kapıya yakın bir 
yerde .cturmu~, ubırsızlıkla bekliyor
du. İhtiyar kar§r taraftan görününce, 
Dimitri yerinden fırladı ve ev sahibile 
lıenaisini aytran yirmi metrelik mesa
leyi, askerlere mahsus geni§ ve keskin 
et!rm1arta geçerek, brşdadr. 

Delikanlı, yine Stareçin yanma git
tiği gün gibi, pek kusursuz giyinmiş
ti. Ev sahibi, onu mağrur bir tavırla 

ayakta bekliyordu. Mitya, bu br.kleyiş
te bir tetkik ııüzüşü sezmişti. 

Son günlerde fazla ~işen yü.ıünden 
kabarcıklar sarkıyordu. Misafirini .de
rin bir reveransla selamladı. 'i er gös
terdi ve oğlunun koluna dayanarak inle
ye inleye karşı kanepeye oturdu. Deli
kanlı, hasta ihtiyarın bu ıahme~li otu
ruşunu görünce, onu rahat•ız ettiği i
çin büyük bir vicdan azahr ~e utanç . "' 
duymuştu. Sonra, tedirgin ettiği ada-
mın da şehrin en ileri gelen şahsiyetle
rinden biri oluş1;1 bu u:tırabı pğaltr

yoıidu. 

İhtiyar oturunca, terbiyeli fakat ııo

ğukça bir tavırla-
- Ne arzu buyuruyonunuz efen· 

dim? 
Diye sordu. Mitya, yerinde cloğrul

du. Yüksek sesle konu_şmaya başladr. 

Hızlı söylüyor, ~özünün arkasını kes
mcmeğe çalışıyor. Lafla peynir gemiıoi 
yürütmeğe çabalıyordu. Sam•on.c\'. da· 
ha irk cümlede bunu sezmiş, fakat renk 
vermemişti. 

- Annemin mirası yüzünden, babam 
Fiyodor Karamazofla aramızda sürüp 
giden anlaşmamazlığt, ~üpheıiz biliyor 
sunuz ... Siz şahsen bununla me~gul ol
mağa tenezzül etmeseniz bile, Gru§İn ... 
Pardon, Ağrafena. pek muhterem .Ağ
ralcna size bu işten bahsetmiştir sanı
yorum. 

Mitya, meşhur nutkuna, böyle batla
mıştr. Biz bu konuş:nayı aynen nakle
decek değiliz. Hulasaya çalrşacağız: 

Dimitri. üç ay evvel Samsonovun da 
pek iyi tamdığı bir avukatla görüşmUş
tti. f şte yüksek alnı, zar Ü tavrrladylc 
büyük bir devlet adaınını andıran, ve 
Sams-::novdan hürmetle bahseden bu a
vukat, kağıtları muayene edip Mityayı 
dinledikten sonra, "Çer~~iya,, çift
liği ve ormanlarının bir kanun yoliyle 
kurtarılabileceğini söylemişti. Çünkü 
bu çiftliğin otuz bin rubleden faırla de
ğeri vardır ve babam eski hesaplara ye
di sekiz bin ruble daha katmak zorun
da kalacaktır. Dü~ününüz ki, o ccll!t, 
bu çiftliğine karşılık olarak bana an
cak on yedi bin ruble vermi§ti. 

Ben. burada değildira.. U%aklaıtJa i
ken ise, bir mahn kıymeti hakknda 
sağlam fikirler peyda edilemez. Nete
kim gelip işi yakından görünce, çevri
len dolabr farkederek şuraya buraya 
ba~vur.dum. 

fşk muht~rem efendim, 
min sebebi bu. 

mi.iracaati· 

N. A. 

Bütün huku'kumu size yalru:ı üç bin 
dolar için bırakmağa hanrım. Bütün 
evrakı, senetleri, muhabere sevikalarını 
vereceğim. Notere gidip bir de feragat 
name imzaladım. Pek darld.ayını. Vaktım 
da yok. Ulvi biri~ başarmak i~n bu pa
raya muhtacrm. Eğer razı c·lursanrz 
hem !birkaç bin ruble kb, betn bilyük 
bir b<lyra da delfilet etmiş olacaksınız .. 
Sizin 'büyük bir inıanhkla §Cfkatinizi 
esirgemedifinir bir varlığa kutı benim 
d~ bazı güzel niyetlerim var. Herkea
ten önce si?.e gelişimin acbebi .de aade
t.e budur. 

Kader, üç kişiyi bu ...arlığın etrafm
da birle§tirmiştir. Belki tazım geldiği 
kadar zefaretle fikrimi aöyliyemiyece
iiın. Fakat ne yapalım, ben bir edebi
yatçı değilim. Elimden geldiği kadar 
anlatıyorum. Benim anlayıııma göre 
o üç şahsiyetten 'biri tabiatin .ıoriyle 
bu rekabetten ayrılmıştır. Şimdi ortada 
benimle o canavar kalıyor. Şu halde ıe-
çiniz: Ya beni, ya <> canavan ..• 

Mitya, burada aözünü kesti v~ acaip 
teklifine cevap bekledi. O, söylerken 
ihtiyar bur gibi ıoğuk bir suıutla (iin
lemi~ti. Nihayet \imit kmct bir tav,rla: 

- Affedinit efendim. dedi; bu tilrlil 
işler bizi alakadar etmez. 

Diınitri, ağrrlrğı altında ayaklarmm 
'krrıldrğmı duyar gibi oldu. Sıılgun b!r 
"':iilümseyişlc: 

-~ ( - ~ öt~ 
- Şu halde mahvolduP1 

Samıımc•. 
Diye mıııldand.. ı~ 
- Delikanlı ayağa kall<~ 

rada ihtiyarın yüriinde ani tıt 
sezip titredi. thtiyar- , 

- Bu klğıtlar, .enetıer., , 

hayli dolatılc teYler ef ~~~~J 
bunlarla uğraımaya valtt1~ eeF 
fakat size müracaat ede''o•" .. J 
adam göıtereyinı. y 

'""' - Aman, ~buk söyle)'l 
nımı bağr~lamr, olıır•untıZ· ~' 4' 

- Liyagavi diye anıl•~ "ıır' 
.dür... Ama, kendisi ~irdJ1 ıJ'• ~t 
ğil. Bir seneden beri babarıı 1,~ ~ 
~!ya ormanı baklanda :paıııı' 1'tl -
ruyor. Hali anıa,amadll•.(··~,~ ~ 
müdahaleniz onu ae\tirtd1~,dı'· ı 
ki,, köyünde papaırn yarı.ı ıer*'~ 
ya,, itıtasyonunl:lan on fl<ı te1e 
tar ya tutmaz .... Bu SJ1lfe 

nışmak için bana y.ızııırştt;fİ~ 
k di • . d <titr!' en ıımı_n e oraya ·- 1 dl 
var. Eğer ı~ ondan e'ff'le • ı; 
bana yaptığınız teklifi °" 
belki de.... .,ıf1' 1 

~ ta• ' Mitya, heyecanlı ı.ur b:J:ıf' 
- fıte dlhiyane t>it' ulttl~.(~ 

bağırdı... Bu adamın ~ te~tı 
şey de hakikaten böyle :ı,ır ·tefi IJI 
l:lir.indcn kira olarak iste;, ~) 
dah;ı az bir miktarla ora( ~f.,,. 
ek ... Hah! Hah! Hah 1 



r !~rif Şorasında neler konuşulmalı 
llktahSif Ilıüctdeti ve 
?rta tahsil meselesi . 
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Jer grup usuliyle de bu ldört mu
allim (Muallim mektebinden me
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Bir Sivri Al<ıllının Maceraları: 

~if tan gazetemizin açtığı 
~tlt §Grası., anketine, yine 
~i; l:tıetenıizde çıkan Osman 
~ı:t"ınarun (Maarifte Islahat) 
'-bı tnevzu ittihaz ederek şu 
~ \'erdi: 

'~ .1lk ;ahsil müddetinin altı 
\ııııu~hllgı Maarif Şurasında 
~dır tak meselelerden biri ol

zun olmak şartiyle) okutturulabi- ..;___----------------------

~:~h:: ::~:;:k ~r:~::~:ı~:; Romen Hariciye Naz 1r1 1 Radyo ve Tiyatro 'ı 
durum hasıl olmaz. 

v He.m ni~in .topl.u tedris .yapaca- va rş U Va• 

he Bugünkü mevcut pro't 1 lene içinde ve hazımlı 
~ilht talebeye verilemiyor. 

~rcc1a''a ikinci devre sınıfları 'ti tt Çok yüklüyor. Ancak 
\1ıtı' Yaıı ve başı yerinde olan 
~b~ bu programın altından 
)l~ Yorlar. Diğer talebe iae 

S ~~ 0 rta tahsile inkipf ede

gız dıye hıç rıyazıye sevmıyen ve-
ya hiç tarihten hoşlanmıyan bir 
muallime: ''Sen mutlaka tarih de 
okutacaksın, riyaziye ide!,, diye 
niçin üçüncü bir branşi üzerinde 
9c·k iyi hazırlanmasına ve yetiş
mesine imkan vermiyelim ! .. 

Diğer taraftan niçin hoca bir 
sınıf talebesini zayıf bir eleman e
linde bırakarak her derste, her fa
aliyette, her bakımdan zayıf 'kal
masına meydan vermiş olalım .. d ır muhakeme ile karış

' 
0 

ır'. liayatta veya orta tah
~ ltıiıı· ~ıabette artan yük, çocu-
' b· itin istifade edemiyeceği Güzel Bir Eğlence 
bji~r hale sokuyor. C. H. P. Taksim ocağı şerefine 11 
U h~ taraftan her köyde gü- Mart 1939 cumıırtesl günü sn:ıt 18.~0 

l'tr ır tekilde eğitmen teşkilatı dan itibaren Taksimde (lııet gazı-
\'e..;ı_ · d şA nosunda) bir c111ence tertip edilmiş· 

llıi;L, ·"Unesı mevzuu a ura- 1:1 
"'llıtı 1 d b" •.J: tir. Du eğlenceye nayıın Safiye ,.e ar- • • T - G f k 

tcııc· A ınevzu arın an mı.ur. kadaşları heyetinden başka Ambasa· Romen Rarırıye !\azın a en :ıı 
r0ı_ ılatrn sahası bugünkü hal- M llü Be '"' ~ dör saz heyeti ve Dayan • un ' lıM . B"kreş (Hususi) - Romanya-
Uc rdır. Eğitmenlere veri- rut yıldızı Zekiye ve nrkadaşlnrı, u- u • .. 
~:et de ç.o:>k azdır. Bu sebep· yük bir küme sazı ve }lavaiyen or- nm genç hancı ye Nazırı Gafenku'. 

\ So't e müstait eğitmenler yanın- kcstrası iştirak edecek, bundan !ıaş· nazaret sandalyesini işgal ed~lı 
1. ı za fl kn Garden, Tur:ın, J.onclrn ve Flor- henüz rok az bir zaman oldugu 
~ b Yı arı da bulunuyor; ki :ı: llnI ya v:ıryetelerinln meşhur ye seç· n halde ilk evvel Belgrad, ikinci o· 
~ ar ekseriyeti teşkil edi- ö l ·ıccek okuyucu Se- ' • · ,~ numaraları s s crı •. 1 larak da Varşovayı zıyaret ettı. 
",.ı mlhıı ve Misel ,·nr;>•etesıyle mcş ıur . d 

~ ta bugünkü tedris progra- J" k ze'·lı~kleri de numarııl:ırıııı Romanya ile Lchıstan arasın a 
ıı.._:~ın ,L "ozn· ~ · ı · h d · ıidr 1921 ~ i 'Ul§tan aşağı değiştiril- yapacaklaı .. l•tanlıul~ .y.enı gc en bir ittıfak mua .e esı va ı · .. A 

:'l'ller tabetınektedir. Bir defa prore~ör Lok~ muhtelıf ılızyon nu· senesinde aktedılen bu tedafuı mu 
\. ~ \'c mevzular çok yüklü- rr.arnlnr! g/)sterecektir. ahcdeden sonra iki devlet birçok 

'~ 11.düstriye, ziraate, bilhassa beynelmilel meselelerde mesaileri-
'eıı.:~iraiyeye katiyyen yer ve- Dünyanın En Yüksek ni teşrik ettiler. Lehistanın tavas· 
~~tir. İlkten ortaya geçen Havai Vagon Hattı sutu ile Romen - Sovyct Rusya 

llğu h anlaşmaları yapıldı; Kolleng Pak-
}tt n er derste ve her fa- Pazar günü ltalyada, Alp ıdağ- fh ~ §rlınaz zorluklarla karşı- tına hayatiyet verildi. Maama 

1 
• 

o;- 'mka H larında, yeni bir tel üzerinde h~ - öyle zamanlar da oldu ki, iki ldev-
b~lt ~c~tepı~r~·~~~~~~~ ... e- ··-~ --1.:1 ~ .. t+< .. c,1ık Roza va~!a ~ let munaseDaunda gcv§ekllk gö· 
~ Silııan lıocaların kabili- sının üzerınde? 3;oo ;etr~ yuk; rüldü. Eski hariciye nazın Titü
tdij~c bap.rıları nisbetinde ter sekten geçe~ bu at, un yanın e leskonun 1936 yılında vuku bulan 
~ birli~leri, orta tedrisatın lise yüksek havaı hattıdır.. . istifası üzerine eski samimiyet can 
~~ ""f.t e dört sene olması etra- Yüksek dağlardan ınıp tekr:~ landı. Bu tarihten sonra eski Ro-

ıı. •kirı tepelere tırmanan yolları aşın • men Hariciye nazırı Antuvanet 
lk~atı . er de Şuranın dikkat- . . .. .. geçen bu havaı . 
~tir dıkkate alacağı fikirler zahmetının onune . wlık Varşovayı ziyaret etti; bu zıyare-
-iıı. : kanaatindeyim. hatlar Avrupanın bırçok ?ag ti Leh hariciye nazırı Bek'in 937 
~•la şehirlerinde, bilhassa !svıçrede ıe,nes"ınde Bültre• ziyareti takip 

.... • • gençliği, gençlik kuv- _,:.J 1 re S' '1İ \' h çok görülür. Tepelel'i.len tepe e. tti" 

~
..._ e ayatiyet kudretlerini . d "d bu e · 
""lCdc gerilmiş teller üzenn e gı en y 1·ne 937 senesinde Romen ve 

~ t .J n mesleğe ve hayata 11 de 
\IC vagonlar, bu suretle yo arı son Lehı"stan devlet reisleri mütekabil 

...,, ltı ~k mühimdir. Bu iti-
~ ~t :~lek mekteplerinin kuv- rece kısaltır. .. • . b• ziyaretlerde bulundular. Çekoslo
;1\ '""1 İtalyan Alpları uzerındekı :J vakyanın taksim edildiği günler 
\ qda ııı daha fazla arttırılın- yeni hattın ilk kısmı 1936 . .cıa açıl- zarfmda, Romenler Macarları düş 
~htd.ııtı r Orta tahsilin bu aaha- mıştı. Son dört kilometrelik. kısmı man addettikleri idn, Macarlarla 
, aıı.~.cı 'bir rol alması ŞW'anm d la 1 an ;ıı ~~ -:ıe \izerinde duracağı bir bazı fenni güçlükler o .y~s.ı e. . hemhudut olmak istiyen Lehliler-
~ ,.ettkt• cak bir buçuk senede bıtırılınıı : le Romenler arasındaki siyasi gö-
~ tedtiıa ır. tir. Bu kısı~ ~oza. yaylbındakı rüş farkı, Bilkreşle Varşovayı bir-
' 'lttı ttaki öğretmenler ma cümudiyelerın uzerınden geçmek- birinden uzaklaştırmıştı. Romen

~~lıılla ~i müvazeneye alın- tedir. . ler Macaristanın toprak talebinde 
~~~atılan fikir de çok Hattın başlangıcı olan Bröy ıle buiunacağıtıı zannettiklerinden 
~ ~lr \'aınız mes'ken bedel- nihayet noktaıı olan Rı:.ı:a yaylası Karpatlaraltı Ukraynasmda Lehis 
\ l>ttıt Ilı Ctınen makam Ucretle- istasyonu arasını:ia yolcular on. b~- tanla hudut komşusu olmasını is· 

~ ~t'ktcp binalan yapılma- şer kiıilik iki vagon içinde gı?~P temiyoıdu. 
\..~ ~ tlnıirat ve tesisat i- geleceklerdir veyol yirmi dakı a Fakat, eski Romen hariciye na· 
•. ;eıı. tt lflann villyet bütçe- ka.dar sürecektir. Bu müddet zar. zırı Kom.nen'in istifası ve yeni na

~~~ edilmesi prtiyle yal fında, havai bat üzerinde ~e~ah~t zır Gafenku'nun ikti.dara gelmesi
~ ... ~ umum.t mUva:.ı:ene- eden bir yolcu, tayyarede ımış g;· le eski siyasi görüş farkı ortadan 

~ ~~ ~if bütçesi takriben bi 3500 metre yukardan karlı ldag. kalkmış oldu. 
~,;il ~- ~il farkedecektir. ' kt" b" • ı.~,.. lilt lan ıeyredebilece ır. Çünkü, Gafenku, realist ır sı-
ltr bıı te~ Yet bütçelerinin üçte -o-- • • yaset adamı olduğu için :Maca;i~
' ilğıt '~eceği için viliyet- Kedi Sevenler Cemıyetı tanın Karpatlaraltı Rusya.~ını ıltı-
1\te~ bi~en kurtularak da- kuruldu hakla 700.000 den fazla nufusa sa 
~ t.~'ll?tıi o çUde bayındırlık i· . ·ııetlerarası bir bip olmasından, ne aske~, ne de 
fit ' ~:~t vcnniı olurlar. Amerıkada, mı • d" bakımdan fazla bir kuvvet 
'' ilt ltı lı: rı Çermanın altı ıı- ''Kedi aevenler cemiyeti,, kurul· ~~~::pı edemiyeceğini bildiriyor-

~ "erdit· tepleride ikmal ıınıfı muıtur. . 1 .k .d ki 
~l )le de 

1 
•on üç sınıfta zümre Merkezi, A~erikan Bı~.~~met~~ uBuna mukabil şayet Lehistanla 

tı ~.~~ilt tı \r~rilmesi fikri de gü Jetlerinden Mınnesot~ bu 
1 

b h mhudut olursa, büyük devletle
~~ ilci trup usulü taraftarla- nin Saint - Paul ıehri.nlde o fan da~ .e Tuna boyunda tesis etmek is-

. ~· ZlO°ktad . . d 0. . d'" yanın her tara ın rın l .. 
• iti an ıtıraz e e ı- cemıyete un • . dün· d'kleri hekemonya kuvvet e soz 

"1 e t trup usur·nu tatbiki ı'stı" en yazılabilir. Cemıyet, te 
1 

• • ı. il~ qla u n Y f d kedi sevenler sahibi olabılecektı. 
~~ C;lğı \' eleınana ihtiyaç ha- yanın her tara ın a . B'"k te hüküm süren en son 

•, c b . d"" ··nerk böyle genıf u reş ""tağ . unun da ·bütçeyı olduğunu uıu 
1 

t r . .. cereyan Budapeşte ile an-
b ı, ıhti il ·ne kuru muı u • sıyası , bıı Ulun Yaç nisbetinde e- bir mikyas zen . . • a e- la malc ve Lehistanı da bu anlaş-

.ıı:. ~İi.11 ta:?UYacağıdır ... Diğeri Kedi severler cemıytın.ın 1 .g h~y· !da vasıta yapmaktır. Bu suret-
ıı;ıı.._ ıp ve t tb"k t kt · b··t•• dilnyada bu sevıın 1 m · d" n :ı -...qllı a ı e me e sı, u un .

1 
• • 1 uacaristan korkulu bır uıma 

t. e ilb'L toplu t-'.3 • • . • uamele edı mesını, e .m k 
~tı:.1• ,ı"ltt b· "'"ns prensıp- vanlara ıyı rn 

1 
.. 1 ak Roman'l•anın karşısına çı • 

\.. ' di ır h k k"l .. "'kl . mezarlık ara go· o ar ı kı -"ti~ r, ll are et teş ı e- ol.du erı zaman . d .. nce :Macarları smen 
~i.. ~ıal:h .. ~cııce .. buntarm hiçbiri mülmelerini, açlıktan ölmelerıne maz an ° ' · kb ı t hlikc 
!il-.• n -"'1! ç temin etmekte· memnun ederek milsta e e 
,"ile • Ç sın,{ Unkü ikinci dev· mani olunmasını ·o·nlenmi• olacaktır. 

töre ında b •. k.. d" s- ·1· .._~ ~ Uç öğ ugun u pren- ır. • . . • "ltere- Netekim, Macar Başvekı ı Te-
\' filııt retmen çalışıyor; Cemiyetın reısbğıne, Ingı 

1 
k"' .. lediği sulhperverane nu-

'-i,r(0r. }dolarak başöğretmen de bir aktör olarak meşhur o~up e k\n ':~nra Romanyayı idare e
~re,~ 17ib~•iki, beden terbi- Amerikaya gidince sinema yıl ı~ııtuô a~ • ;icalden biri (Trans 
., ~ 1 hak· • • · ki Corc Arlıs en sıyası 

de .... 
1 

• ıkaten ıhtısasa olan yaılı bır sanat r K 1. antal Pireıe) dediği bir be-
• " crı b" ka . on ın 

ır ~ meldep ıeçilmiıtır. 

görüştü 
yanatta Romanyarun Macaristan
la uzlaşmak uğrunda icabederse 
fedakarlıkta bulunaca;,ını söyledi. 
Macaristana silahlanma halckı ve
rildiği 938 senesinde de böyle bir 
uzlaşmaya Romanyanın taraftar 
olduğu ihsas edilmiıti. Fakat, Ro· 
manya siyasi ricali Macaristanın 

aşın taleplerini önlemek maksadi
le fedakarlık sayesinde elde edi
lecek 'Clostluğun, münasip bir za· 
manda teessüsünü hazırlamak is

temektedirler. 

işte Hariciye Nazırı Gafenku
nun bu defaki Varşova ziyareti 
başlıca bu vaziyeti hazırlamaya 

matuftu. Varşovada iki dost dev
let adamları arasında bu meseleler 
üzerinde nasıl bir karara varıldığ1 
meçhuldür. 

Resmi ağlzlartJan henüz bu hu
susta bir söz işitilmemiştir. Ga
fenkunun Varşovada görüştüğü i· 
ki mühim meselede Yahudilerin 
Romanya ve Lehistandan müşte
reken hicret ettirilmesi işidir. Le· 
histanda üç buçuk milyon, Ro· 
manyada .da 1,3 milyon Yahudi 

yaşıyor. 

Her iki memlekette Yahudiler 
iktısadi işlerin mühim bir kısmını 

ellerinde tutuyor. Bu itibarla, Ga

{cnkunun hariciye nazırı olduğu 
elinden itibaren. yahudi mesel;fsin 
de iki devletin müşterek hareket 
etmesi hususunda mutabakat hasıl 
olmuştur. Bu seferki karııtlaımada 
Yahudilerin ne suretle ve nereye 
hicret ettirileceği hakkın.da da ko 
nuşmalar yapıldığı muhakkaktır. 

Bükreş ve Varşova gazeteleri· 

nin yazdığına göre, Gafenku ile 
Bek arasında bahis mevzuu olan 
:iiğer meseleler: Büyük Devletle
rin ideoloji ' mücadeleelrinden ma
sun ve bir harp vukubulursa müs
takil ve bitaraf kalmak i~tiyen Bal 
kanlıların müşterek sulh siyaseti 
ile, Lehistan ve Romanyarun Sov
yet Rusya ile olan siyasi münase· 
betlerinin tetkiki meseleleridir •. 

Vefat 
Kaptanıderya Mahruki Ali Pa. 

şa ahfadından cinayet mahke • 
mesi azasından Şefik Bey mah
dumu ve emekli belediye müf et. 
tişi Muzaffer Mahrukiinin kar -
deşi Ankara belediyesi yazı işle. 
ri müdüril Bay Nevzat Şefik Ya. 
nıker dün sabah Ankarada. ölmüş 
tür. Merhum için mağfiret ve ke
derdide ailesi için de sabır ve me. 
tanet dileriz. 

Ankara radyosu 
TCRKl\'E RAD\"O l>lFOZ\ DN 

POSTALAR! 
Tıirklye Radyosu - Ankara Haclyosu 
D"LG~ UZUNI.UGU: 

11i39 m. 183 Kcs./120 Kw.; T. A. Q 
19,74 111. 15195 Kes.120 Kw.; T. A. J>. 
3,,70 m. 94G5 Kcs.120 Kw. 

Tl'RKlYE SAATl\'1.E 
PERŞE~IUE - 9 - 3 - 1939 

12.30 Program. 12.35 Tfirk müzl. 
ği - pi. 13 Memleket sa:ıı Dl arı, ujnn , 
meteoroloji haberleri. 13.14 - 14 ?ıhi· 
ıik (Kıırı~ık program - pl). 18.30 
Program. 18.35 MDzik (Şen ud:ı ınüzl
gı: lbrahlm OzgUr \'e Ateş bücekleriJ 
t 9 Kon uşıııa. 19.15 Türk 111 üziğl !Fa
sıl he)'elİ). Ce!IU 'fokseıı ,.c:ı arkndaş· 
tarı. 20 Aj:ıns, meteoroloji haberleri, 
zirnnt borsnsı (fi)·:ıt). 20.15 Türk 
müziği. Çnhınlar: \'ecihe, F:ıhire Fı:r 
<>3n, Herik Fersıın, Kemııl Niyıııi Se:.· 
hun. Okuranlıır: l\lliıerren Senıır, 
Mnhmul Kıırındaş. 1 - Kürdili hicaz. 
kiır peşrevi. 2 - Suphi Ziyanın kilr
ı.Jill Jıic:ızklır şarkı - Balıt"enlzde bül· 
lılıl ulsnııı. 3 - Osman };ilıudın kür· 
dili hlcnıkiir barkı - Ak~am güneşi 
knlkmnlı. -4 - Boğusun kürdili hi. 
cazkiır şarkı - Güller nçmış. 5 - A· 
rir beyin kürdili hicaıkiır ş:ırkı - Bir 
halet ile sıııdü yine. li - Akşam olur 
giineş gitlcr. i - Refik Fcrs:ıııın lıu· 
se) ni ~:ırk ısı - S:ıb:ıh yfmcş doAnr 
ken. 8 - Rl'fık Fcrs:ıııııı hüseyni ş:ır· 
kısı - Göı.tcrimden gitmiyor yan:ık· 
tarının alı. 9 - Hcrik Fers:ının hii· 
scynl şarkı - Ay doAar sini sini se~· 
mişim birisini. 10 - Tiirkfi - S:ırar
dım ben snrardım. 11 - S:ız semaisi. 
21 Memleket snııt ayarı. 21 Konuşma. 

2 ı.ı 5 Esham, tall\·ilfıt, Jmnbiyo - nu· 
ut bor !.l t[iynl). 21.25 1\eşeli plfık· 

ıar. 2ı.so Mütlk (Küçilk orkestra • 
Şer: Necip Aşkın) ı - \'aller - D~.ns 
eden kukl:ılar (fokstrot). 2 - Nıe
mann - Zenci dansı. 3 - Pones -
Geyşe operetinden potpuri. 4 - Clıo
pin - Nokturne. 5 - Leopold - Yenı 
dfinyanın eski şarkıları. O - Lincke 
_ EAlenceli mnrş. 7 - Pacherne~g: 
\'iyananın cnzilıesi. 22.30 ~lüzlk (Soıl 
ve Heder • pi.} 23 Müzik (cazbant -
pl.) 23.45 - 25 Son ajans hnlıerlerl ,.e 
yarınki program. 
CUMA - 10 - 3 - 1939 

t2.30 Program. 12.35 Türk müıl· 
Ai _ pi. 13 Memleket s:ıat ııyarı, ajans, 
meteurololi h:ıberleri. 13.15 • 14 Mil· 
zik (hnfif m!lzlk • pi.). 18.30 Prog· 
rııın. lS.35 l\liizik (Kab:ıre \'e müzik 
hol • pll. 19 Konuşma (Tayyareci 
konuşınor). 19.15 Tilrk muıiği (ln· 
ces:ız faslı). Tahsin Knr:ıkuş \"e Sn'! 
fiye Tokayın iştirnki)·le. 20 Ajnns, 

meteoroloji haberleri, zi rnat lıorsası 
(riyal). 20.15 Tilrk müziği (Halk mu
sikisi - Sndl Yııver Ataman). Bozuk 
\'e cıırndıııı lı:ılk lıaval:ırı. 20.30 Türk 
mlizlği. Çnlnnl:ır: F:ıhire Fersan, Re 
flk Fersan, Cevdet ağla. Okuyan: H.ı· 
!Cık Rccııl. 1 - Osman be)·in hicaz
kar peşre\"İ. 2 - Faik bel in Jılcaıktıı 
oğır semai - Benim servü hıramnnım. 
3 - JiicazUr şarkı - s.,\·diltim aza. 
dei hicr:ınım. 4 - Kemençe taksimi 
Fnhire Fersnn tarafınd:ın. 5 - l\l:ı· 
lıur şarkı • Tellt edilsem feleği. 6 -
Malıur şarkı - Dün yine gfinümilz ı.:et"· 
di beraber. 7 - Refik Fersnn - saı 

Eğelenceli köşe : 

.SOi.DA~ S.\C,\: 
1 - Şehrimizin güzel mesirelerin· 

ıten biri. 2 - Gerileme - Romnnya 
p:ırıısı. 3 - rıu • şerefli. 4 - Ecza
nede satılır. 5 - Sonuna "R" ko
yup elini öpilnüı - sinema artrstle· 
rinden birinin ismi. 6 - Tok onun 
halinden anlamaz - nota - hoş )Af. 
7 - Kııdın ismi - llıımam cdevatın
d:ın. 8 - B:ılat dcAil - ma)•i aktar
m:ığa yarar. 9 - Cemi edatı - insan • 

10 Bayrnııı - bir edatın kıs:ıltılnıışı. 
\'UKAHIDAN AŞAGI: 

1 - Çül - sıfat edalı. 2 - Millet -
a\·ene. 3 - Temiz ruhlu - ııskerl şnr· 

kı. 4 - Vadesiz. 5 - Süliıle - gaye. 
6 - Sporda kırılan - bir Türk harri. 
7 - Şehremaneti - eski sistem otel. 
8 - Siyasi protesto. 9 - .Saatte da
kikayı ıı>sıeren. 10 - Uyumaktan e
mir - bir kadın adı. 

Dünkü Bilmecemizin 
Halledilmit Şekli 

SOi.DAN SACA: 
1 - Büyilknd:ı. 2 - Asıı - Anka. 

3 - Saman - ar. 4 - lr:ıt - emare. 
5 - Re - asfalt. 6 - Ak - 1as. 7 -
Tu - sıla. 8 - :Kan - ten. 9 - Tıb • 
saf - le. 10 - Alim - tarım. 
YUKARIDAN AŞAGI: 

l - Basiret - ta. 2 - Usare - Akıl. 
3 - Yama - asabi. 4 - Atak. 5 -
Kin. ~ - Ere - tat. 7 - Daima - sera. 
8 - An - altın. 9 - Kartal - tı. 10 -
Fare - sanem. 

'icııı:ıisl. 21 Mcnıkkct saat nynrı. :H 
f\oııuşma. 21.15 Esham, tnlı,•illil, kanı· 
biyo - nukut bors:ısı (fil•nt). 21.25 
~qeli pUklJr. 21.30 Müzlk (Ri~·ıısctl 
rumtıur rıarınoııik orkeslra,.c;ı). Şef: 

Proetorius. 1 - Ant. D\'orak: Viyo
lonsel it"ın kont"erto si minör, op. 104 
n) Allegro. b) Adngio mn non lroppo. 
cJ Finnl, Allegro moderato. Solist: 
Ua\"ld Zirkin. 2 - Ant. D\'ornk: 5 in-
d senfoni "Yeni dünyndıın" (Aus der 
neuen Well) mı minör, op. 95. a), 
\dagio - Allegro molto. b) I.argo. c); 
S •lıerzo, mollo \ ırnce. ç) Allegro con 
fııoco. 22.30 Müzik <Sinema sesi n 
caıb:ınt). 23.4j - 24 Son aJnns haber
leri \'e yıırıııki program. 

Yabancı Radyolardan 
Seçilmiş Parçalar 

OPEHA VE SENFONi KONSERLERİ 
7.15 llilkreş: Musorgskl 1'onseri. 
9.10 llreslav: Hnydn. 

10. Homs gr.: "Tedro". 
10.10 l'raı 1: "Ilorls Gudonof" 

(Mussorgskl). 
10.15 I.ondrn (it): Szigeti (keman)) 
10.30 E) fel: Mussorgski konseri. 

ODA l\IUSll\f Sl VE KONSERi.ER 
4.15 Rndlo J>ııris: Şarkı, piyano. 
7.20 Münih: 'Kem:ın, piyano. 
7.50 \'iyıınn: Beetlıo,•en. 

8.30 P:ırls PTT: Org. 
9. Bcromünster: Kilise musikisi 
!.l. J.!lle: Şnrkı. 
9.50 Jluclapeşte: J.fszt konseri. 

ı 1.25 ı.ondr:ı (N.): Kuıırlet (Ravel)\ 
HAFiF l\IUSlKl VE OPEQh"l'ı,ER 

4.50 Rndio P:ıris: Orkestra. 
7. Berlin: Orkestra konseri, 
8. Vnrşov:ı: Hafif parçalar. 
8.45 Bud:ıpeştc: Çigan ork. 
9. l stokholrn: Caıb:ınd. 
9.1 O Kolonyn: Viyana muşlkisl. 
9.10 J.elpılg: ınıırşlar. 
9.15 Frıınkrıırt: Ham parçalar. 
9.40 llerlin (uzun d.} : Dobrinott. 

10.10 Königsberg: Operet parçalan. 
DANS MUSIKlSl 

9.10 Dcrlin; 11.30 Napoli; 11.S5 
Sottens; 12.15 'fıırino; 12.25 J.endra 
(R.); 1.15 Londra (N.). 

Beyoğlu Halkevinde 
Konferans Ve Temsil 
Ankara Dil, Tıırlh ve CoArafya Fa· 

kültesi Profesörlerinden Eberhard 
tıırnfındnn cumartesi günü 20.30 dıı 
Beyoğlu Hnlkcvinde "Eski Çin mem
b:ılıırındıın eski Tiirk ka\'imlerl halC
kındn mıılılın:ıt" mevzulu mnhlm bir 
l:onfernn<ı ''eritecektir. 

Kon Ct!r:ınstan sonra "Şerialçası" 
ismindeki 3 perı'lclik komedi Ev s6s· 
tcrit kolu ltırafınd:ın temsil oluna• 
cnktır. 

Halkevinde Bir Hintli 
Konser Veriyor 

Enılnötı!ı lla'k"11!ndrn: 
En eski musikllerden biri olan 

Hint musikisini t:ınıtmak ve dinlet
mek maksndi) le lıir devriülcm seya
hatine çıkan Hint musikişinnsların
d:ın Profesör Krlşm:ı Naraln Suaml 
Hvimhdıı Ca{!:ıloAlunclnki salonunda 
10 - 3 - 939 cum:ı Ye l1 • 3 ... 939 cu
mıırtesi günleri s:ı:ıt (18). de iki kon-
'>er ve ·ccektir. J>ıofc~ör konserleri
ni llınt flütiı, Harmoıı!um ve Cdtren 
ismi ,·erilen içlerine su doldurulmuş 
'bir !tıkım l:ü,elPrden milrekep dar
lmk:ılarl:ı ,·erer.ek Ye ayrıca Hiat u
sum lıeste ile tfirkte şıırkılıır söyli
yeccktlr. 

Bu i lifa•leli kons<.rleri yurldaşla
rJmız:ı tavsiye ,.e davetiyeleri Et' bil
ı o~uml:ııı almnlıırını rica ederli • 

ij 
ŞEHiR TiYATROSU 

9 - 3 - 39 Perşembe 
akşamı 20.30 da 

'J'epebaşı Anna Karenin 
lı ı.ı~nıı: Bir mulıaılp ar•nıyor Ku 

HALK OPERETİ 
Bu akşam t da 
'OC YILDIZ 

Pazardnn iUb:u~n: 
zoı.ı. u.,. '.\l\S: Hnlk Operetinde 

TL'RAN TlYATROSU 
Bu akşam 

Ertuğrul Sadi '!ek 
'WC arkadaılan: 

G0K1 ı. \IHRKEN (Vodvil 3 P.) 
(Se) Alil.! re' ü~il, biiyük varyete 

Miçe Pençef varyetesi akrobat No.lar. 



Askerô L nseleır Arr aso ndaı - - - - - -
Güreş müsabakaları 

Dün nihayetlenen karşdaşmalar sonunda; Kuleli birinci, 
Deniz harp okulu ikinci, Maltepe de üçüncü oldu 

Kasımpaşalıları n 
Şampiyonluğu 
Eslci ki üııleı-lmizcieıı lıiri o

lıııı \"e şercrıi sııor mazisine ma
lik bulunan Kasımpaşn ldllbU
müz 938 - 93fl senesi İstanbul 
l!i:lnci liki şampiyonu oldu. Ka
sımpaşa için şampiyon olmak, 

çc\'resi içinde en şere!li bir pa

yedir. 
Lik maçlarında kllmelerinln 

"A,. grupu şampiyonu olan Ka· ._ .,.._ .. ,1111~ 
i ku nii.~·iik rnlrs,mnhıarı ı;;onıında iki n ci kiime şampiyoııhll: • sımpaşa takımı, birine · meye "' 

terfi müsabakası için iki defa kaznııarak biri nciliğe t erli edecek olan 1\:nsımıın";:n lılııt,:~e 
karşılaşmak mecburiyetinde ol· mefhumunun btitun icaplarına lerlnl; kazandıkları bu ki. ~I 

· A göı·e hazırlavan, ,.e bu mezb·ct- galebe rn sııor tarihlerinde ~ cluğıı "B,, grupu şanıpıyoııu - " " ili'. 

..... 
"*'1 

ııatlolulıisar takımı şlld ve tcrrı lerlni de karakterlerinde teba· parlak deni candan tebr J1ı 

nılisabakasmın lıirlncisinl be· ruz ettlrttiren kıymetli itlarecl- mek ıa.zımdır. _!:;;! 
raber oynadığı ilk maçta çok A d F t bOI 
gUzel ve hftkim bir oyunla 2 - O V r U pa a U 
yenmek suretiyle şilddo tas fi- A vrupanm muhtelif memle· Ambroslyana -Trlyeste 
yeye uğratmışlar \'O birinci terfi ketıerincle bu hafta oynanan lik F. C. Torlno- Lazio nonıa 
ınUsabakasmı da kaaznmıştılar. ve kupa mtisabakalarınm neti- F. C. Bolonya - Novara , , 

Bu hafta dıı. ynptıklarr son celeri şunlardır: F'. C. Bari· Sampiyerdıırcıı 
maçta kun·etli hasımları ile dUz 1NGlLTEREDE: Genova 93 - YUventUs S 
ı;lln ve lıftkim bir maç yaparak Arsenal • Bolton Wanclercrs 3-1 F'. C. Xaııoll · }.,. C. Luocıı 
l·l berabere kalmak suretiyle Aston Villa - Birmlngham 5-1 A. S. Roma· F. C. Modcnıı 
ikinci küme şampiyonu olarak d Ch lt \. ı t'k 1 O 
birinci kUmeye terfi ettiler. Brentfor - ar on~ t e ı • AL:\1ANYADA 

Sllzeya - Bavyera " 

l\fiisııhaknfara J~tlrnk <'<i<'n ~iire~çiler komıı tl\nlar lle bl.'rahcr 

nu şampiyonluğun, Kastın· 

ııaşn. için herhangi bir klUbUn 
şampiyon olmasından daha baş
lrn bir kıymet ve ehemmiyeti 

Sunderland - Manchester 
Unitcd 5-2 

Llverpool - Manchcster City 1·1 
J\:upa mn~lnrının netlccl eı-1 : 

Fortuna - Dresdner r 
Hamburger S. V. - ş,·ern~ ı 

Askeri liseler gUrcş mUsaba-j kun. 2 ncl Maltepeden Nejdet 
kalarnıın sonu da bitti. G sik· TUrkeş. 3 Uncil Denizden Necmi 
Jetten beşinde birinci olan Ku· Sönmez. 
leli lG puvaııla birinci, 8 puvan- 87 KiLO 
la Deniz Harp olrnlu ikinci, 8 
ııuvaula Maltepe UçUncll, 4 pu
vanla Bursa d6rdUncU oldular. 

Mllsabakalnrdan sonra Kur
may Albay Adil Alpay mim bir 
sporumuz olnn güreşi tanı bir 
muvaffakıyetle başaran gençle
ri takdir, ve bu gençleri yetişti
ren askeri liseler spor öğretmen 
!erini tebrik etti. Hakem heye· 
tinin göstermiş olduğu fedakAr· 
lığa blltun askeri liseler namı
na teşekkür ederek sözlerini bi
tirdi. 
. 1\Ialtcpelller gUreş mUsaba
kaları şcrcnue bir çay ziyafeti 
verercJ{ sporcuların daha yakın
dan blribirlerine kaynaşmış ol· 
dular. 

::\ilııt takım gUreşçllerlnde:.ı 

Saim, Yusuf Aslan ve Refikten 
mUreklwp lıir hakem heyeti ta· 
rafınd~n idnre cılilen dUnkll mU 
sabakalnrm neticeleri şunlar· 

dır: 

5G KlLO 

ı inci Kuleliden Fchml SUalp. 
2 ncl Bursnuan Halit Anar. 
3 Uncu Malte1ıeden Nejdet A

km. 
Gl KiLO 

ı inci Kuleliden Osman Es 
kin. 2 ncl Maltepedcn Abdur-
rahman Sertbaş. 3 Uncu Bursa· 
dan Mustafa Uludağ. 

Taksim Lik Maçları: 

Şişli -Arnavutköy 
Pazar Günü 11 de 

Kar§ılaşıyor 
Eski gayri federe klUpler a

rasında Taksim stadyomunda 
yapılmakta olan şampiyonluk 

maçlarına bu hafta da devam e
dilecektir. 

GUııUn ilk mllsabakast saat 
9.30 ela T. Y. Y. K. - Bozkurt 
(Barkhba) takımlnrı arnsında· 

dır. 

!kinci ve mUhJm maçını ise 
geçen senenin ş:ımııiyonu Şişli 
ile .Arnavutköy raııacaktır. -

*** 
Öğleden sonra şild maçlarına 

girmeyen Galatasaray takımı, 

saat 1.30 ıla geçen senenin kupa 
finalisti Galatasporla hususi bir 
mUsabnkn yapacaktır. 

ı inci Denizden Sungur Eniln- .;..'---------·--
ıu. 2 nci :'.\raıtepeden Ahmet 
Saııyeli. 3 Uncu Kuleliden Esat 
Pençede mir. 

GG KİLO 

ı l'! i Kuleliden Kemal Çetin . 
2 n<'l Deııizdcn 'l'arık Şahinği

ray. 3 Uncu Mı\ltepcden ~ezihi. 
7!! KiLO 

ı inci Kuleliden l!ısaıı To· 
nııı. 2 nci Denizden Ercüment 
Eren. 3 Uncu Bursadnn ~Iusta-

fa. • 
79 KiLO 

ı inci Kuleıideu Hasan Coş-

Pera 
Bu Hafta Ankaraya 

Gidiyor 
tstanbulun kuvvetli futbol e· 

kiplerinden birine mallk olan 
Pera klUoU, iki maç yapmak U· 
zere yarın Ankaraya hareket 
edecektir. 

Maçlar 11 mart cumartesi ve 
12 mart pazar gUnletl Ankara
~ıın Demlrspor ve AnkaragUcU 
talomlariyle yapılacalctır. 

Chelsea - Grimsby town 0-1 

TENİS 
vardır. Wolverhampton - Everton 2·0 

Kaı::ımpaşa klUbUnU idare e- lludcrsfiel town • Blackburn 
denleri yakından tanımak fır· Rovers 1-1 

Parry - Budge Maçı 
satını bulanlar çok iyi takdir e· Portsmouth - Preston Nort-
derler ki gençliğin elde ettiği hend 1-0 
bu zafer de onlar kadar lıUyUl{· 
!erinin, idarecilerinin sonsuz 
çalışmalarının da bUyUlt bir 
hissesi vardır. lnsan fera-

tsvtÇREDE Xevyork, (A.A.) - Madison 
Square Garden'de 10 martta 
Budge ile Fred Parry arasında 
bir karşılaşma yapılacaktı r. 

*** 
ğatine numune olabilecclc bir ](upa mnçlnrmın dömifina l 
enerji vo nzimle çalışan bu id% nctlccıeri': 

F. C. Grensen · F. C. ~1agano 1·0 
Ji'. C. Şodöfon - Servet 1 ·2 
F . C. Gallen - Youngfellovs 1-4 

?tto Jirrreyrtt \"1'1.~~.=-"'··=.....,.-::r.c""" "l!C r u un onı-,,nrrı:nr-uu ..... 3 Grashoppers - Lozanspor l·l 
zll~·a' ve Arjantin tenis fcdcras· kel gibi duran koca lılr zaferin Nordstern MI - F. C. BrUL 3-0 
yonlarr, tenis derece listesini elbette yaraılıeısıılırlar. Spor· ~fACARlSTAND.ı.\ 

Ö da en seri ve sağlam ilerleyişin "'.' •cmzcti - Elektromoş neşretmlşlerdlr. Bu listelere g - ... ,,, 

t d tam bir tesan'title bağlı oldu· Solnoki - Hungarya re, Brezilya tenlsç lerln en, er· 
kekler arasında Cenubi Amcrl· ğunu bir dUstur gibi kabul eden 

Knsınıpaşalılar bunu temin ede· 
ka şampiyonu Aleci Prokopio, bildikleri için şamııiyonlukları-
lrnrlınlar arasında Dorothy Twl· na kolay tılaşabilmişlerdir. Böy-

dal. le bir tesaıılldlln en güzel numu-
Arjantin<.le, erkelc arasında nesini göstercrelc elele Yeren 

H. Kattaruzza ,.e lcndınlar ara- Kasımpaşalılar. atıldıkları şam· 

sıııda Dense dö Zaııpa birinci· piyonluk yolunda yeneceği kuv· 
dlrler. vet, alt edeceği sııor rekabetin-

Antakyada atlı spor 
kulübü açıldı 

Antakya, 8 (A.A.) - Antakya 
Atlrspor klübü orduevinde askeri 
rr.ümessil kurmay albay Ş. Ka -
nadhnın bir nutkuyla açılmıştır. 

Merasimde ~!illet Meclisi baş. 
kam, başvekil, vekiller, mebuslar 
hazır bulunmuşlardır. Klübtin 
başkanlığına meclis reisi AbdüL 

~ani Tilr kmen, katipliğine Antak 
ya mebusu Bekir Sıtkı Xunt se
çilmişlerdir. Klüp !iyeleri yekne
sak elbiselerle atlı gezintiler ter. 
tip edecek, Hatayda gençliğin 

diriliği ve hayatiyeti arttırılacak 
tır. Klübe kadınlar da aza ola • 

bilecek ve atlı gezintilere iştirak 

edeceklerdir. Atlıspor klübü 1s • 
kenderunda da açılmıştır. l{ırık. 

handa da açılmaktadır. 

den başka bir şey uUşUnmiyerek 
k ,..Uzel hareketlerin in mUktl.-

ço b b" 
fatınt, spor mazilrine şerefli ır 
şampiyonluk hediye etmek su· 
rellylie kazanmışlardır. 

Kasımı>aşalılar futbolda ol· 
duğu gibi gUreş ve atletizmde 
de birçok şampiyonlukların sa
hibidirler. Sporumuzda bUyUk 
varlıklar göstererek sporumuza 
Cavit, Faruk, Kadri, Lebib, Ah
met Adem, Nuri Mesut, Kerim 

ibi kıymetli sporcu ve idareci 
g ı· elemanlar yetiştiren '"asımpıı· 

l !ar bUtUn spor erktl.rıuınu· şa ı , . . 
miyesinin takdir eltlğl seYımlı 
bir teşekktildilr. 

Spor sahalarında bu dUrUst 
ve temiz hareketleri de,·am et· 
tikçe, Kasımpaşnlılar daima 
herkesin sevdiği b!r ,·arlık ola· 

rak yaşayacaktır. 

Son galibiyetleriyle şampi -
yon oldukları gUn, dokuz sene 
evvel şampiyon olup da terfim~
sabakasmı kazanamıyıırn.k bı· 
rinci l<Uıneye gcçemlyen h.asım· 

~ tal·ımınm o zamanki oyııtı· paça ' ' . 
bu ,..tiııl·U idarecisi sevınc: 

cu~u. ., ' 
göz yaşları ve ağzından litreye-

k döl<Ulcn cUmlelerlni tamam 
ı~ttırmnyan hıçlcınldnrı arasın· 

ct n kendilerinin ulaşamndıklar · 
bugüne tanı dokuz sene sonr: 
ulaşan kardeşlerini öpUıl tcbri 1 
cderlrnn görmek, spor hatıral~ 

Budafok - Ferensvaroş 

Uypeşt - Seged 
Kişpeştb - Zuglo 
Salotarjan - Suerkctaksi 
Boçkay - Föbuş 
1TALYADA 

,. . 
, ,, 

n tatlı ve unutulmaz lııı 
rımın e aı.. 
levhası hnlindo kalbimde lrnl· Q. 

., 

s. ,. 
w Razensport Hambu. - }lo ~il 

taYn ~ 1" 
.,et v. F. L. OsnabUrk - AY00 ı 

~alke 04 - Vestfalya. 
.. il' 
Y. F. R. Kolonya - AIIlla ellı" 

ya ,ı\b ~ 

l•'. V. SarbrUk - Ayntrııbtllr' 
1 S. V. Visbaden - F. S. rrıı. ııtı' ~ 

1 ~da 
Ulmer F . V. 94 • Stut~-~~l il( 

J{ll J 
Vleıına. - Amator Ştaye S ta 

$• 
"ıı 

d ı . füş geçnıedeıı rı 
1\1Usnbakal arını gör<'nlere. Dom/tadaki bir sergide gösterileıı bıt nıodellcrden bı. de ge1~*' 

çok mtısatt in tibalar lı ıraJrnn j myı ·renl.-lerhıde bit kaplebcrnyo kıyafetidir. Diğe~ıerıtariZP 

r.&:aY~ 1JteTetıtfiet tam~T~YulUnu 1iazanan Kule 11 talimu ve hocaları 
µu mlltev azı çoc11ldarın kurdu· nrırlı ve kordcleli şapkalarla, etekleri claııtclelelı en 
ğu takımı vo onları sporculuk rar moda olacağım aüstcriyor. 



Reisicur11hur önünde 
Geçitresrni istanbulluların 

4/tı gün içinde Büyük 
Şefe ne meseleler açıldı 
Asil iktidarından 
~· 

neler ist e nd i! 
~:t~ büyük yasımızı unut./ olarak hazırlamağa, lstan bul si. I !nr ise. ticaretini yaptıkları mal. 
~ tihıcr ba~ka ~eh~~mın son- ncmacıları kendilerini elverişli dan daha çok kar etmek için sa. 
ıı..~t d ~le ıkbalımızın ufkunu görmüyorlar. Umumiyetle filmle- natkara gayrimeşru taleplerde 

~~ ikı' a .a aydınlatan Milli Şe. rimiz, Türk dilinin geçti eri bazı 1 bulunarak onu daha değersiz 
ncı R · . 1 "' . §ehr· . eısıcumhur smet komşu memleketlerde rağbet gör mal yapmağa teşvik ve sevket-

diği sır ınıızc altı gün şeref meklc beraber masraf çokluğun. mektcdir. Bu suretle malın sevi

~a.... ıtnıınanlarıle sevgılı cak. 3ikinden daha modern usullerle betı gırdır. Araba ımalı, saraç • kazanılacaktır. 
<'hırsa, bu vakit r ''Şirketi Ha)Tiye,, dJr. Aynca 

' lllinn ~da .hem.şerileri~iz bü. dan ihracat için film yapılamı. /vesi düşmekte ve milli servet he./ • . . . 
ll'J ..,: ~erı'. mıhn~tlerı, ih~i~ yor. Fakat yardım olursa yapıla '.)a olmaktadır. Kösclecilik şim • de~eysı geçırıyor. ~am~on reka. / man makinesı 

~ .. "''anın ·· · · I k :ı- ·• w ı · Fak t ""lar. V onilnde g~;ıt resmi • • • :;alışmak zaruretindedir. Mevcut ı guı., gun aşagı a~.or... ~ Harman makinesini kullanmak 
"Şirketi Hayı iye,, imtiyaz harici 
olarak Halice sefer yapmakta, 
ayaklı hayvan taşımaktadır. Hal 
buki kayıkçılar, eskiden bu işi 
mavnalarile yaparlardı. Şimdi 

naçar bir vaziyette kalmışlar. 

dır. Buna bir çare bulunmnsı icap 
ediyor. 

8acıık v: 0 sevg~li k~ra~an, ~femlekctte motörlii vesait ço. muamele vergisi, kunduracı esna. ~~myona ~ekabet bugu~ku şeraıt !lir meseledir: Köylü, malını na-
IN~ide ~an evlatlarıle mılle. ğahyor. Fakat bu vesait zaman fını bazı muvazaalara sevketmek- ıçınde kabı! ~lamıyacagından at. ~ıl ayıracak? ... Bazı köylüler de

~-ilk gu bı: mevkiinden ba§h. zaman tamire ihtiyaç gösteriyor. tedir. Kunduracı işçiliğinin kon- !ara ba.~ka bır çalışma sahası ğirmenlcrde olduğı.: gibi sıra ile 
•~l'a kndelık mercilerine va- Kırılıp dökülüyor. Tamir için trolil için kilçük sanatlar kanu. bulmak lazımdır. mPJlarmı ayıklatıyorlar. Bazıla . 
,,..~dar her çatının altın. yedek aksam tedariki güçtür. Dö- nunun bir ruı evvel çıkması Iazım. • • • rının harmanlaı:ı başlı başına ma. 
~ehem~~~ yer ~utu~ kendile. viz müşkülfıtından, yedek aksam dır. Ziraat sahasında tstanbulun kineyi işgale kafi geliyor ... Bu 

~._\'gili ~ietlc dınledı. pek az ve geç geliyor. Henüz ken- Bu meseleler ele alındığı ve ih. yakın civarı at kullanmıyor. A. bakımdan makinelerden Jayıkiyle 
~;:_.tıcırn1z ' 1star.,bula gelmekle dimiz yapamıyoruz. Bu itibarla tiyaca göre halledildiği takdir • tın sürdüğü çift derin değildir ve istifade etmenin yolları buluna. 
:ıııetli . ne kadar daha arttı? memleket yollarında yer yer kı_ de ötedenbcri kunduracılık sa- öküze nisbeUe daha çabuk gider. cakatır. Fakat makinelerin döğ. 

• • • 

~leri zıyaretinin. ilk mü$bet rı!an otomobil ve kamyonlar. ba. nayiinde ideal edindiğimiz ucuz Bu itibarla İstanbul içindeki at. mc hakkı olarak aldığı yüzde on 
~~elcrdiro,rtayn çıkan hakikat- zan günlerce bekliyorıa:. Bunu_n \'e sağlam "Halk ayakkabısı,, nm !ara derhal bir çalışma sahası yedi fazladır. Ona yakın bir mik
ll~lt · . bir kolayına bakılmak ıcap edı- da imaline im.1<an bulunaıbilecek. bulmak kabil değildir. Bununla tar da değirmene veriliyor. Biraz 
diğj rnurafı 1stanbula şeref yor. tir. beraber daha uzak kazalarda me- da tohuma ayrılıyor. Çürük ça-

Balıkçılar, hariçten alacak 
müşferi olmadığı zaman tuttuk. 
ları balıkların fazlasını denize 
dökmek mecburiyetinde kalıyor .. 
!ar. 1ç Anadoluya ihracat yap .. 
mak imkanlarını istiyorlar. ~.7 lldırn etçe "V~KIT" na. Memleketin ancak bazı büyük *** sela Çatalca civarında ziraat, rığı da çıkınca elde pek az hu. 

-~ariyet' adnn ~akı~ etmek merkezlerinde büyük tamirhane. Kunduracılıkta ihracatımız hem öküzle hem atla yapılmak. bu bat kalmaktadır. Eğer hükfl • 
~li ıne ermış bır gazete lcr vardır. Diğer yerlerdeki ta- met köylere harman makinesi te. 
fa~r-.. s~~atile bu idari mu. mirh:ınelr kifayetsizdir. Kırılan YAZAN : min ederse, bunu hak almayıp 

*** 
Hamamcılara terkos suyu pa• 

halı geliyor. Çiçekçiler yaptıkla. .., 
n işin zirai bir iş olduğunu gös. 
tererek kendilerinden kazanç ver. 

ı.... ·.ret om ~. · l l" t d ak t R · · h ı b 1 · ııd k" ı al d '~ hü .. :gını ıu asa e - bir molör velev ye ek sam c- eısıcum uru, stan u ve cıvarı a ı ça ışm arı esnasın a yalnız masrafa mukabil işletirse, 

1 da bııı Yük bır zevk ve milU darik edilse de mesafelr katede. gazetemiz namına adım adım takip eden muharririmiz . halk pek çok istifade edecektir. 
('Yorum. rek büyük merkezi tamirhane le. H i k m et M Ü n i r . . . 
~\ete 'Milli Sc.fin bu tarzda re getirilmek 1.aruretindcdirı Bi. 
taYeyıne suretle azmetiğini ve naenaleyh, tam rlianelerin milm. 

, gisl almmamasmı istiyorlar. Ka. 

~ e devam eylemek ta. kiln olduğu kadar çoğaltılması ve 
~tİ!ti cl~ ~lduğunu gösteren lıer tarafa teşmili lüzumu var
~ ~~~n1 hyeJim: Büyük 1nö. dır. 

o · •·rnv1 :nl k'" lül nunda "Kazanç vergisinin ticari durmuıtur. Eskiden .Anıedkayal tadır. Ç.if~inln bir çift öküzü rl'D'WJ gv'V.r.',.f ı-.an PX er, 
Türkiyeden sırmalı terlikle ba. varsa, bir çift te atı var. Atla ziraatle geçinemez.lene, oduncu. muamelelerden alındığı ve fakat 
!etlerde kullanılan dans ayakka. ziraat 0 mıntakalarda rağbette.. luk, kömürcülük yapmak istiyor- zirai muamelelerden alınmadığı,, 
bısı gönderilrdi. Yine mutavas- Binaenaleyh işsiz kalan atlara !ar. Fakat Orman kanunu kendile yolundaki kayda dikkati celbcdi
sıtlarm malı ucuz alabil nek ve çalışma sahası aranırken, ıbu cL rine bu sahayı kısmen tahdit et- yarlar. Çiçekçilik beş altı scne
üzerinden fazla kar etme:{ ihti - hetin göze alınacağı muhakkak _ mişt.ir. Tatbiki hususunda da bazı denberi inkişaf etmiştir. Fakat 

~ b·· u Üniversitesi kürsü- • • • 
Ut" -ııı ltı un İstanbul halkına, 

e~erı~tnlcket cviatlanna hi. 
' 11;en ı:ı" 1 b &it t lioy e uyurdu: 

• lıta~lantıdan istifade ede. 
~ ~ ı.t~ki saryın 1.ıatandaş. 

~ l>atıı te~ekkilr etmek istiyo. 
~t'll(Jı. ~ldaşlarını, iiç dört gün. 
vqhtiya betli muhitlerinde be
~ ıııq ar etmişlerdir. Bir ba-
t "det~ göı:'nen mevzulara te. 

, e"ıi>ı -en 1stif a<le edebilme • 
~o.ılt-ı&rı.·r'1/~ecck ciddi bir dikkat 
~,"ıı~:1Yet göstcrnıi.şlcrdir. 
~>ı her h'.7 tabakasiylc mcm. 

. lla Q l<oşcsinde doğrudan 
'>ı ~ radığını bu temaslar 

~ ~lcı; b~ok istifadeli, 7ıattcl 
~ b tr tcyuZclilr. 
~ Uy·· , i('>ıde ilk meselelerin be • 

!st:ınbuldaki fırınlar çoktur. 
Mesela küçük bir fırın ancak üç 
beş çuval işleyebilmektedir. Hal. 
buki aynı fırın günde yirmi, 
yirmi beş çuval işleyebildiği tak. 
dirde imali ve ücretinde~ ve <liğer 
bazı ma~ra~flardan tasarruf ede. 
rek ekmeği daha ucuza mal etmek 
kabil olacağından fınnlarm tah
dit edilmesi faydalı olacaktır. 

Büvük ekmek fabrikalarına 
gelin~e; esnaf bunu da muvafık 
buluyor. Ancak bir merkezi fab. 
rika değıl de, muhtelif semtler
de muhtelif fabrikalar kurulma. 
smı tercih ediyor. Böylece nakil 
masrafından kurtularak yine ek
meği uC'uza satmak mümkün o
labileceği ileri sürülüyor. 

• • • . e i»ılcq ortaya dök"iilmcsin-

ıia 'ko.pı? <lercccsi ii.::erinde h..-ı İthalatçılar, hususi takM mua. 
ıı ~l·1n.aksıztn, millet dert. melesi gören mutavassıtlardan 
'. haık ~a mütalea edilme • şikayetçidirler. Harici. tic.~ret 

~::ı bl<ll( tdaresini>ı büyiik ni. sitemimizin malı mal ile .:nu?a. 
. ~eliler 1'um.. Çok defa konu. dele etmek esasına göre Türk ih
~l<.>ı%~ ~aten bilinen şey1er- racat malı almıyan memleketler

Zıı ?)ız< ?crabcr ayni §eyin le ticari muamele yapamıyoruz. 
~2qt t hıtte muhtelif t:a - Bevnelmilel ticaretin bu §ekle 

1 bile bi~r?fından söylenme • gi;mesi mevcut komisyoru::ula~ -
. ;:::ıı hi ~ti/a<le vardır. Son. dan başka bir de •'Takas k~mt~s
ııqQ >ı Ye~ ~'lnulmıyan köşeler. yoncusu .. meydana getirmış ır. 

1, ~ .. h~C:,d;::se:elcri;n vücıl < • 16 mayıs tarihli bir kanunda_n 

rasr, işçiyi dilşük mal çıkartma. tır. müşkülata rastlanıyor. Şehir cL lstanbulda bcllibaşlı bir çiçek sa. 
ğa sevketmiş ve böylece bu maL • • • varındaki ormancı köylü, orman.. tış yeri yoktur. Çiçekler kahve 
Jar Amerikada itibardan düşerek dan yüz bulamayınca şehre inip köşelerinde satılmaktadrr. Es • 
ihracatımız elden kaçmıştır. Doğrudan doğruya ziraat sa . en ucuz fiyatla fabrikalarda a. naf, malını değerine satamıyor. 

• • • 
Diğer taraftan pamuk memle. 

keti olduğumuz halde pamuklu 
mensucat ithalinden müstağni 
kalamamışızdır. Fakat bu saha. 
da faaliyetimiz ümidi aıtıracak 
mahiyettedir. Dahili imalatımız 
iki misli artmıştır. Ancak iplik 
üzerinde muamele vergisi ine -
cek olursa mal yüzde on kadar 
ucuzlaya bilecektir. 

Yiinlü mensucat fabrikaları, 

büyük resmi fabrikaların rekabe
tiııden endişe etmektedirler. 

hasında İstanbul civarındaki meleliğe başlıyor. Ve bu para ile Bundan başka çiçek sevgisini 
çiftçilerin bir krsmı basit ziraat ailesini geçindiremediğinden bü- artıracak tedbirlere tevcssUI et.. 
füetlerinıe bile muhtaçtır. Bir .kıs.. yük sıkıntılara uğrayor. 
mı ise daha modernlerine ihtiyaç 
göstermektedir. Bazı yerlerde 
köylü, pulluk ve tırmık gibi a
letleri biribirinden eğreti alarak 
kullanıyor. Sebep, bu aletlerin 
kendiler.in-O pahalı gelmesidir. 
Kredi işinin her yerde tanzimi, 
uztın vadelerle temini lfizımgel. 

mektedir. 

Harman makinesi umumi bir 
ihtiyaçtır. Ki>ylü her sene hir bu. 

• • • 
İstanbul ch'arındaki amelenin 

bazıları, fabrikaların kendilerine 
yatacak yer hazırlamaması yü -
zünden sefil olmaktadır. Hele 
taşralı amele bu bakımdan çok 
srkmlı çekiyor. İş Kanunu "sıh. 
hat nizamnamesi,. nin bir an ev. 
vcl çıkması zahureti vardır. 

• • • 

memiz, ayrıca, çiçeği bir ihraç 
vasıtası haline getirmem.iz J! "' 
zımdır. Başka memleketler, me "' 
selii Holanda, senede elli altmış 
milyon kilo çiçek soğanı ihraç 
ediyor ... 

• 
İsmet lnönU İstanbulda bulun. 

• • • ~uk, iki ay, düğenl" harmırn ya. 

duğu müddetçe, Binicilik mekte. 
bi ve tersaneyi gezdi. Bunlardan 
birisi, gayet iyi ata binen spor .. 
cu Şefimizin şahsi alaka.sile öte
den beri ziyaretine nail olan bir 

Arabacıl:ır mühim bir sıkıntı parak vakit geçirıyor. E~er har. Civar köylerin bazı yerlerin -
de köylüye verilen arazi kifayet yer, öteki ise her vadide olduğu 
etmiyor. Bazı muhac:r köylerine gibi her gün muvaffakıyetınıizl 
gelen ahali ilk yerleştikleri za. daha ziyade artırmamız icap e .. 
man n.c nisbette toprak almışlar- den bir faaliyet sahasıydı. Nite. 
sa, bugün nüfusları iki misli art- kim lnönü, tahtelbahirlerimizin 
tığ ıhalde ayni toprakla idare yapıldığı daireye girdiği zaman 
mecburiyetinde kalıyorlar. Hele çalıştığını gördilğU vatand~lara. 
Çatalca civarında bir köyde ara. ''çalışın, daha ziyade çalışın,. dL 
zinin tabii vaziyetine bakılacak yerek onlara haiz oldukları kud.. 
olursa, fazla zeredilecek arazi de rcti bir kat daha canlandıraca.K 
yoktur. Mevcut ormanlardan ken, cesaret ve azim kaynağı olmuş
dilerine düşen kömür hissesi de tur. i"i "'«<ır o ur, 1nanı mı- sonra takas primleri artmış 1ngı-

ı. >ı .bu,,i:!?a1c tedbirler, mil - o 80 Al an ta. j •Pılff· 
,. ~ a .. , .. f liz takasları % 7 · , m 
<' ~)>tetl ayda"lar temin c. kaslurı yüzde 84 derecesini bul. 

kifayet etmediğinden, ya bu köy Çalışmak ... Milli Şefin tstan " 
ahalisinin toprağı geniş bir mın. bulu teşriflerinin beşinci gUnil 
takaya n~kl.i, yah~t. civardaki or. üniversite kürsüsünden verdiği 
mandan .stıfadesı_nın artırılma . nutkun şu veciz parçasile bul~ _ 

.Q :-'b<ıbcrc fı~sat verir. Bu şt Bu vazivet memlekette 
lcı ~tıyo"u 1 'lnucıbc ile anlat. mu ur. • w 

. ~aJ.c,h,)'IJt ki. t•afanda.<>la • büyük bir hayat pahah!ıgı~a s:- r 
;ı. !J{j~~a'l mcmlclcct ,;ese. bep olmaktadır. Öyle kı, gum~u
u · ~ ğü ile beraber memlekete gelın. 

il' ::c'IJktir~~ benim içhı §U- ccye kadar yüz liraya m~l. ol?,11 . 
1 ' bir meta icin, müşteriden ı~ı yuz 

'lıet 1. .. •** 1. .. .. lira istenmektedır. Bu 
h.. · 'llonu"n.. ıra uç yuz k 

t ~~tığı un lstanbula a- tavassut işini hükumet ya~?ca 
ba~tıı-a ~~~an hemen bir kaç olursa halk azami fayda gore -
ı"i a açtı~ lnabahçe sarayın_ cektir. 
~ c tıe §u gı serbest hasbıhal 
l'!J ıı~ıa, .... ıneSeleler d"k"ld" · \ ·h •lrnr~ı o u u. 
hııti etıı ahıa: hem sıhhat. 
IJ} 1"l'ir-ı larını korumağa 

ıı11,,aıı ter-b· artrrnıağa varıy:ı.. 
"lllı ıye\'t f'l -

Yor. l3 ı nıler lıeniiz 
u filmleri yerli 

• • • 
Mutavassıt kunduracılık işin · 

de de kendini gösteriyor. K~?~~
ra imaiatc;ılarr. ne kadar buyuk 
bir teşkilat olurlarsa olsunlar. 
doğrudan doğruya lıalka mal sa
tamıyorlar. Aradaki mutavassıt. 

r.ıı 13zımgelmektedır. samızı bitirebiliriz: 

*** 
1stanbulun kayıkçıları, senede 

bellibaşlı üç ay çalıştıkları hal
de, kendilerinden bir senelik ka-

zanç vergisi tahakkuk ettirilme_ 
sinden şikayetçidirler. Bu yüz _ 
den bir kısım kayıkçılar kaça _ 
mak çalıştıklarını itiraf ettiler. 
Bundan başka Köprilde iskele 

yapamadıklarından karşı yaka • 
ya kolaylıkla mü~teri almak im
kanlarından mahrum bulunuyor
lar. Buna da müsaa.de etmiyeli 

''BUGÔNKV MEDENiYETTE 
ASIL I.ıAZTM Of,,AY V'E BiR 

iKi ASTRDANBERI BILl!ASSA 

IHMAI.J ETTlölMIZ TEMEL VE 
HASSA, ll!lJNTAZAM, METO. 
D/](, YORUI,,lJAK BiLMEDEN 
ÇALIŞMAK KABiLiYETiDiR.,, 

Bana bu tetkiki yerinde yap
mak imkanını veren talih ve va
sıtalara ne kadar minnet duyanı 
azdır. 

H1KMET MONtlt, 
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M d k b Ak ve Kızıl de- A k a ritte i isgaa astırıldı nizler arasında meri a ayan meclisi 

Frankonun umumi taarruzu bugünlerde başlıyacak ikinci bir Süveyş 358 milyon dolarlık hava fesi~ 
Madrit, 8 (?::l~;a~l~':~~~da ~;~~: ıt~;.:y::ıı1~c~;~dröağ;:!~~~ ı, :.'.4":.!:.~ro:,~:.~1dı~ı~ Kanalı . . hat porogv ramını kabul ettı• 

bir nutuk söyleyen General Mi ıniştır.. hiç bir tedbir ittihaz edilmemiş ( Baştarafı 1 ıncıde) 
aja, cumhuriyetçi mıntakanın Duc, dün kendi namına İngll- bulundugunw u söylemicotir lharbln netlceslnclo ~lmdlkJ Sil· V . gto 8 (AA.) A I .. t be t""' hatıt'İ 

A h kQ 1 1 1 1 ~ • aşın n, . - yan rmı gos eren yana~ 
yegane U met o an m 11 mU· tere hUkQmetlnin agremanını Bundan bnka. B Ruzvelt bir veyş kanalı kapanacak, yahut m 1 . . 358 .1 d 1 1 k h t 

"""' · • . ec ısı, mı yon o ar ı ava mış ır. -"' 
dafaa. meclisinin bir tek gayesi ~stemek tein hariciye nezareti· ilanıharpten evvel halk arasın _ 1 tnhı·ıba.ta. uğmya.cak olursa yal- teslihatı programını 8 reye karşı B. Brakley 

0 
.zamand~ 

olduğunu ve bu gayenin harbe ne gitmiştir. da referandüm yapılmasını na - nı:r. Britan.yn a<la:ı;ının bu taraf· 77 reyle kabul etmiştir. nakliya t vasıU:ıarında husuıer. 
insani bir tarzda ve şerefle nt- !ngilterenln agremanını vere tık olacak bir kanunun milletin l taki Hincltstan yolu kapnnnnş . miş olan terakkiyatı gö~ 
bayet vermekten ibaret bulun- ·etine muhakkak nazariyle ba· müdafaası i§ini ihlal edeceğini be olmakla knlnuyacnktır. Aynı Vaşıngton, 8 (A.A.) - B. Ruz . . t " 1 ak Atfı 
du.ı;.unu beyan etmt•tlr. • yan etmi•tır' zamanda Musul pctroJlcrlnden veltin hava teslihatı programı -1 çırmı.ş P.ve ne ıce 0 a: ~ .... -"' 

b v 'itlmaktadır. ..,, · • . • lnm sılahlannı takvıye e..,...eııo 
Mumaileyh, netice olarak şöy Londra, 8 (A.A.) - DUn Al- 'SPANYOL MÜLTECİLERİNİ istifade olun:ımıyacak, belki de nın, hasus tadilat yapılmaksızın • 1 w . tını·-tli' 

1. · · k h · kse · run o duguna ışaret e ~-· 
le demiştir: lenin tspanya bUyUk elçlllğine KABUL EDECEK buradaki petrol koyulan hasun :~::ecdısın: b~ 1~.~ ?Y: .. - maileyh, bundan başka d 

"Bundan böyle boş yere kan ayini hakkındaki iıtimzaca. İn· HüKOMETLER km"\·etlcrinln ellerine geçecek· ~· t ~. ~··yU~ k b~ 1 es~f u- rat hükfunet prensiplerini 
dökUlmeslnl istemiyoruz." 'i!lliz hUkQmetl tarafından mu- Paris 8 (A.A ) - İspanyol tir Ilu ise ln.,.iUzler için l~i baş- ume ıçın u ır muv a - 1 Udaf t · t talitet 

~ • • · · " · k • t te k'l t kted" em aae mış ve o 
Madrlt, 8 (A.A.) - BUyUk u· vafaka.t cevabı verildiği blldl- milltecilerlni kabul etmeğe mu • lı bir tehlike demektir. ıye ş 1 e me ır. leketlerin t azyiklerine karŞI 

mumt kararg&h, tebliğ ediyor: ı-llmektedlr. vafakat t'Jdip etmedikleri sorulan :Faka.t buna mukabil lnglllz- Reylere müracaat edilmeden terccekleri mukavemet g!l) 
General MlaJa, Cartagene ha· Oran, 8 (A.A.) - BUyUk bir bir çok hUkfune~lerden bu sabah lerin düşüc-Jilkleri gibi Süt"eyş evvel ayaıı meclisi demokratları- 1 rinde demokrasilere iktlS8~ 

rek&t Ussünün şefinden bir tel· uamı Rus olmak üzere munta· Fransa. hUkfunetine cevaplar geL ka.nalın<lan baı;ka Fllistln ve nm lideri B. Barkley, B. Ruzvcl -1 sıtalaı·la yardrm etmeğe ~ 
graf almıştır. Bu telgrafta ıs- :am pasaporUu birçok yolcular. mivtir. Bu cevaplar~a ihtirazt ka ~la'rnrayışeria ~razlslnden açı- tin yekdiğerini müteakip 1937 de olduğunu söylemiştir. 
yan teşebbüsUnUn hitama ermi~ bu sabah cumhuriyetçi tspan- yıtlar d~eyan edılme~tedir. lacak ikinci bir kanal ile Akde· Şikagoda irat etmiş olduğu nu • B Bo ah b uzeriJll 
bUtlln hedeflerin elde edilmiı: y&.ya. alt Uç tayyare ııe buraya Vasatı ve cenubt Amerıka mem tukta, kongrede 4- 1-39 da ~öy · r · un~n ıue 
olduğu btldlrllmekte ve mUda· ·~elmicalerdir.. leketlerl esasen pek yUklU olan iş i nlz ,.e Kızıl<lenlz birleştirilecek ledi<Ti nutukta ve geçenlerde mat Brakley'den ~e12k~ JJl 

b ık dil k 
0 v • ı ·1 · Ur k · d ' ı b iki cl k l d ğ b Tunus rneselesı yuzunden faa meclisi te r e me te- Parls, 8 (A.A.) - bpanyol pıyasa arını ı en s ere g.ım ı - o nrsa u n ana o nı- buat mümessillerine vaki beya _ . . . • Ud 

dlr. Blrcok slyaet ve sendikal ~umhurlyet ordusundan Albay ki halde kabul edebilecekleri mUl ldan doğruya lngilizlerln kendi na tında tat'if etmiş olduğu ~kil- dedebbıl1ecek )>bir1ıhtılafa ıngı ... h 
Zevat ile te•ekkUller hUkumetıe D 1 d teci miktarını tesbit edemiyecek ellerinde Ye muhafazalan alttn- d k" h · • · t ' · "daf t e u unup u umıyaca ti v Llster, yanında B. e ga o ve ı e ı ancı sıyase ını mu aa e k" .. 1 ld ğııJ1 
birlik olduklarını bildirmişler- rcsmt elbiseli diğer bir zabit ol- erini bildirmektedir. Herhalde ld" bulunacağından harp halin- miştir. da ı muta eası ne o u 
dlr. 1uğu halde, bu sabah Toulouse- !·rnbul edilecek olan mülteciler, de şimdlk.l Süveyş kanalını ka· muştur. . rak 
MADRlTTEKl ÇARPIŞMALAl ,ıan Parlse gelmiş ve bir taksi -;iftçiler arasından seçllecck ve patmak lngiltercnln düşmanla- .B. ~rakley, B. Alexandrer ~ B. ~r~kley, menfı o!a ve~ 

"U'a.drlt, 8 (A.A.) - Madrlttc k t "Jiktarları az olacaktır. 1 rmı taz)·ik edecektir. BIJhnssa mılton un ıoo. seneden. faz!. a bır vennıştır. F akat Pans 
.m ile meçhul blr mahalle hare e d be Am k d h k ti i 

dünkU gUn, evvelki gllnden çok Paris 8 (A.A.) - Garoteler İtalya ilo Habeşistan ve Somali zaman an n erı a zımam • ranın ava .uvve er ~ 
farklı olmuştur. ÇUnkU dUn ko· ?tmlştir." !spany~ harbinin sona yaklaş. müstemlekesi arasındaki rabıta- darlarının Amerikanın Avrupa • daıı bombardnnan edilme!i 
münistlerln kıyam hareketleri 30N HADİSELER NASIL tZAH tığını müşahede etmekte ve ek - rı tama.men kesnıi~ olacaktır. da zuhur edecek bir hatibin teh - meriıka halkında bu boJJl 

ezilmiştir. Tanklarla. Iha.ta e- OLUNUYOR serisi bundan memnuniyet gös • Onun için tnglll~Ier Kız.ılde- li~eleri ka~ısında münferit v._e ı maruaz:ı y~p~n:ara kar6.
1
t )cO 

'ladrlt, s (A.A.) - Mllll mu- ~ermektedı·r 1 il Akd 1 ,,~ ·'e bıgane vaziyette kalamıyacagı lJkla bır u s1Uamel tevlı 
dilmiş olan komUnistler, Alba- ,, • • n z o en z arasın...,.. sau • .. 1 ~· •• • • 
cete'den gelen cumhuriyetçi tay· lafaa komitesi maha.fillnde son Petit Parisien ga7.etesi, kan dö- ce ikinci bir Süveyş kanalı aç- mutaleasında bulmmıu~ oldukta. lecegınl soylemıştır. 
yareler tarafından bom bardı · hAdiseler, şu suretle lzah olun- külmesinin artık lbir saat lbile mnk plAnına çok ehemmiyet ve- / f ·r t• k f ltalyanlar Maltadaki 1 
man edilmişlerdir. Bütün gün maktadır: uzamamasını temenni ediyor ve riyorlar. HattA bundan başka l.IS ın on eransı 
dUdUkler, halkı sığınaklara gir· Bazı komUnlst ocaklarının diyor ki: Maan ile Akabo arıısmcla cloğ- ten §İkAyelÇİ 
me~e davet etmiştir. .nilll müdafaa komttest aleyhin· Muzaffer Burgos idaresinin rudan doı;,'Tllya. bir dcınlryolu Araplarla Yahudiler R ( AA) 1 gUi' 

M&drlt radyo istasyonu. mU· lekl icra.atı, komünist rllesa- Madritin kahraman müdafilerine yaparak l\lusnl hattını Medino- bir türlü . :.:nak 8 1. a· ·~ ~rıi ~t 
nın memleketin menfaatlerini mert ve karde""e atıfeti esirge resının uvet en ın mesı 

teaddit defalar, rnlllt müdafaa :.--:. • yo kncla.r uzatmak istiyorlar; I I müm eden yeni Malta ana 4 
hareketine iştiraki kabul etmiş değil, kendl parUlerlnl dUşUn- yeceğini zannetmeyiz. bn Ruretle Musuldan Akdcnlze an aşamıyor ar nın ilanını mevzuu bahsedell 
olan zevat ve teşekkUllerin uzun lUğUnü gBsterlr. lkl sene mUd- Epok. şöyle yaz. ryor.: . petrol nakleden demir borular Londra, 8 (A.A.) - Yahudi b · ~-· ~ 

d d y umh t ı d 1 f una,. ga~etesı diyor ı."l : 
bir listesini neşretmiştir. Rad- letle bunlar bilhassa or u a enı c ~ıye çı 1 erk~r ~- , tahrip edildiği tal~dirde o yol· Ajansı isti§ari komitesi, dün icra , Memleket bu ana yasayı vr_J) 
yo istasyonu, birçok defala.r ko· baltalayıcı mesaide bulunmuş • şist aleyhtarhgı gösterme ul~ . - rlan petrol tedarikini temin et- ~?mitesine Filistin hakkıı'Ydaki mü ne, istihkar ve hatta ıcııf"',ıl 
mUnistlere hitap ederek halk !ar ve bazı haris şefler kızıl dik- raber, her ~eyden evvel 8 ıs- mcğtl de düşünü..-orlar. zakerelere devam etmesini tavsi- k ı Ada h"'·o#~ · ı E- F --'· · • -1 arşı amı§tır. w> • 
Ordusunun munhasıran fa•lst tatörIUğil terviç etmişlerdir. tıyor ar. ger ra.aJU\O sıyası me.. t - k · t• ısıı 

y Va.kıa bazı sosyallıtler mut - selelerde mukabele bilmisilde bu- tnglllzlerin yukanda arz , .e ye e mege arar vermı~ ır. davetine ne klise, ne ce ,;_ 
aleyhtarı olan İspanyolların me· lunmıyacagrn'" ı ve memleket ı'ı:ıle. izah ettiğimiz ..-eni nrojelcri sün. M.. k 1 • b t tl 1 ne de Malta e!ltrafı ica~ .',,.J 

il l i U d 1 t ekte ol tehlt b'r nr~ .n"tiel teşkili .,. <J ... • a-- uza ere erın e aa e yapı - :ı ,.#* İ 
naf ç n m ca e e e m . " • " Tine h- tu.rıu 'harlel -u.aıt.ıuilele. ~ h9Q)4n buaüud n ~ı·ma. .... ı.ı •• 1..-.•n• ·~ -ı&hh•tt•r mistir v,. t"gHt~r• m iim .:11 

h t ı ta k onları va lehinde bulunnıuışlatea t'la'1"'r- ~ k rıer..-
duğ1ınu a ıra ra - rı' bertaraf edecebc;.ini resmen be- tatbik edilecek şeylerden değil- makamatın mutlak suku" nuna rag'" - unu münhasıran aske .~ 

l bu Uk kserlyetl tinin idarecileri kaUyen sosya- ı ısıl' ..J ta.ndaş arının y e - yan C'ttiği takdirde, bu sulh ken- rHr; takat tatbik sahasına 1ec;· men iyi malUmat almakta olan ma memurların önünde söy e __ • .ır 
nl takip ve mlllt mUdafaa hare· ııst blr hattı hareket takibinde ı l bile resmi İngiliz Bu menfi tezahürün ıııııı"." ,,,.., 

diligı'" 'nden gelecektir. mem ş 0 sA h f'I Yah dil ı A ı ·r t- - 1'" ketlne iştirak etmeğe davet ey- israr etmll}lerdlr. d J ı a 1 • u ere rapa rın 1 ra b"' ··kt" ç·· kil d ir gıır 
f Journal diyor ki: mahafilincle bu tarz a pro e er karane noktai nazarlarını telif sa- u~u . ur. _un em :..ııı:~, 

lemlştlr. KomOnlst hareketinin za er İspanyol faciası Uzerine artık üzerin<le ~alışılmış olması gene . • . . tebıt ıdarenın altında yar---1,_ 
Satnt - Jean • de - Luz, 8 (A. noktası Negrlnin muhtelif şe - . . . lA d ÇUn "himdlr. Zira bu projeler bey- hasında bır nebze terakki edılmış Maltisler, hi!riyetleri iıW~e o~ 

fl t in et Perdenın ınmesı azım ır. • - mu .. _ olduaunu ve B. Macdonald'ın sa-1 dk t · · · eli~ A.) - Madrlt radyosu, komu- birlere komUnist şe er ay · kü st•lh yapıcılarının ıcraatını nelmllel mucadelelerin tstikba b • • • ı ~a, talya dılı bın sen e 
nlstlerln mmı mUdataa komite· mek suretiyle başladığı hUku- bekliyen daha başka müstacel iş- le ait muhtemel inkişaflarını burane ga~r:tlerı sayesınde bır uz kiini tekrar işgal etmedi1'Ç 
sinin ültlmatumunu kabul ettik· met darbesi teşkil edecektir. g<·)steren işaretlerdir kl mahl- laşma zemını bulunmas·nın muh- min edilemezler. ./ 

dU ~v~~ ~e lerlnl bildirmektedir. tşte bu tedbirdir ki, Caıa 0 e Odre gazetesi, bedbin göztik _ Yl'tlerl itibariyle tnglltcrenln temel bulunduğunu beyan etmek· • • Ô 
KOMUN1STLER1 VALANSİDE Bestelronun General Mlaja ile mekte devam ediyor ve Franko biiyiik siUUılanma programına tedir. INGIL TEP 

İSTEMİYORLAR birllkte aksi lstlkamettekl hU· t Al bo 1..., 1 k t " idaresinin talyan ve man . dnhil bir mM uc o ara. asav- Dün akşam Ingilizlerle Yahudi- • • d8'' 
Valans 8 (A.A.) -Valans be- 1dimet darbesini doğurmuştur. yunduruğunu silkip atmaya az - nır ' 'e telakki cdllehllir. Tnbli Ier, Iraklılar ve Mısırlılar arasın- Japon tehtıdırı 11 

Jedlye meclisi, Madridl ta.kllden Valladolid, 8 (A.A.) - Valla- mettiğini gösterir. simdiye ka - olıırak bn tı~·-=J "ti ınojelerin ~ • b" 
1 1 

gerı' kalmıyaC3"1, 
lld · k u i tlerln belediye d ı·a d ·stasyonundan veri- . . .. h. b' t ... f' t;Ja yarı resmı ır top antı yapı • "" va en om n s o ı , ra yo ı rfar U.rnıt verıcı ıç ır şey eza - konuşuhnnş olııııtH <'Ogı·a ı ,·a· ah d"l y h d. h V . t 

8 
(AA) - -> 

11 ı A ı ııı. d n uzaklacatırıl 1 b. "d a.0··yıe denilmekte. . -· mı!!.tır. Y u ı er, a u ı mu a- a§ıng on, . . ., mec s uza ıbm a 9 • en ır mesaJ a,. 11iir etmedıgıni yazıyor. ziyeleri ha'onıııu1ı n mukad<le- s • _ b' k" a · ı . . d 1 J ın al•· 
1 t l ti B a Sebep d

. . • . ceretının ıraz ten ıs e ı mesını an ge en ve ap.:nyan 
masını s em ş r. un • ır: Justıce garetesı, nasyonalıst - ratları Yalmı ~nrJ. a hağlı olan k b 

1 
~ . . d B" 

1 
"k A ·ıca ,.e 

l tı i t i i kabil 01 "Mi · ·ı Casado iki seneden ıt 1 a u etme.ye mütemayil görün- ıçın e ır eşı merı • 
komun s er n ecv z - aJa ı e • ıerin miinhas•ran Alman ve ııta memleketle ri <1"' nl!\ka:lar ede- k d' 

1 
b tn .

1 
•
1 1. -'- • ua.:.1e1'' 

mayan tarzıhareketlerldir Halk beri "menfur canilerle., teşriki ·ı zaff 1 me te ır er. gı tere ı e Ud;1rı m van vardırnı ı e mu er o ma - cck bir hılcr cdir. k . . d ld "' unu 
h 1 1 1 t lisi topla mesai etmeği kabul etmişlerdir. • . t ·ı t ASI". l US etme nıyctın e o ug ıı cep es n n eya e mec · dıklarmı ve cumhurıye çı er a. " Bu muhaceretin hatta bir had hab 1 . h , k d gaıe 

tıll Ud f "" ına Besteı"ro, Lart>""O Caballero ile . 1 ü . ren er erı ar: ı r. a _.d 
narak m m a. aa şuras rafında sosvalıst ve ame e tı - dahilinde ipkasını k::ı.bulden imti- .11 • h ta bllıı:ıır 
b h i lltlh kini blldiren beraber ra}ıamı.,tır. Bu sebeple d h tı· t hribat messı erıne eyanat . u cep en n a :ıı ~· ı; ra.klarmm e ı:;e ı a ya • na e ~en Araplar ise timdi muha- . 1 L 1 .. 1 d rniştıt · 
bir telgraf göndermişlerdir. Bu Franko İspanyasının bu adamla- "\arak nasvonalistlerin bu zafer- ( Har'ıci tı"'l)erler ) cirlerin mikdarını gösterecek sa- mıEra be~1b~.§doy el .e \)3l1tİ:il 
münasebetle kabul edilen bir rın betlannatını ve tekliflerini so . W• • u ene ı ır ev etın. ·rıd· Y . 

J ,..,,.;'\E' vardrm ett1 rrını YP7.tvor. rih erkam irae eoJilmesini istemek- kd ı ~ 
karar suretinde komUnist parti- ğuk karşılamasına hayret etme. Pooula.lt'e. Pe11'lle ve Humanl. tedirler. vetini arttırması ta ır ~eı 
sinin faallyetl takbih edilmek· mek l~mdır. Frankist İspanya. ~e. T!=-nttnyol hi'kltmeti azalarım PRAG - Pilsen'de bir Yahul:l; rikan n da aynı veçhile ıı•'' 
te ve partinin halk cephesln· nm nihat zaferi kazanması 18. ~ •· rı f di l müesesesine dinamitle suikast ya- En çetin mesele, yeni devletin mesi zaruridir. . . ,.1 

..,,,. \\ aa e yor ar. Amiral Lcahy, fomliZ• , .J 
den çıkarılması istenilmekte- zımdır.,. Ponulaire. yüksek bir cumhu. panlara yardım etmekten suçlu o· teşkili meselesiciir. Yahudiler, ye- o· r' (" .. 
dl Nasyonalist kumanda heyeti .. h•Pt"i ~ .. hsivetiTı hı-vıımıtrnt necı tarak 14 kiti tevkif edilmiştir. ni devletin Ya~1Udi ve Arap cema- kan ve Japon filoları a 1' sı 
~arar suretinde memleketin ile general Franko ~hsen Mad • _""'"rek fcı~anyol hUkumPtinin i~- PARlS - Ba§kumandan Came- atleri arasında müsavatı zaman al- 5 - 5 - 3 nisbetinin •'pe ııı~ 

--1 t' i k·şafmı saati 1 - k A l memnuniyete ~yan,, otdıJ makul unsurları komUnist par· ritte Vll.blye ın n 1 ~;f,.smı te'<zin edivor ve divor ki: tin, Almanyanın eski Paris ateşe- tın• a masını ısteme te, rap ar r-

tlslnden çekllmeğe ve halk cep· aaatine takip etmektedirler. militeri General Köhlenthal'a Lcj- ise yalnız efradın mfüıavatı husu lfive etmiştir. r. ,r 
hesinin diğer teşekküllerine 11- Frankist krtaların Madrite gL ltalyada memur maaŞI'" • yon Dönor nipnının Grand Offi- sunda ısrar e:lerek Yahudilere nis Pari~, 8 (A.A .. ) .- Jo~,tıif' 
tlhalıa davet edllmektedir. rlşini hazırlamak için tedbirler ld lcier rütbesini merasimle vermi~tir. bi temsil hakkı bahşetmeğe muva- de Parıs gazetesının rnu f 

1.lmmıştır. Yiyecek yüklü bir çok rına zam ya~I I Merasimde Almanya büyük elçisi fakat eylemektoJirler. zıyor =. . . . • artı' t1
1 MAREŞAL PETAlN arabalar Madrit halkını iaşe et - Roma, 8 (A.A.) - Korporas - •de hazır bulunmu!lttur. . . ingılız kabınesının Y _,.,el 

1 GiDİYOR k~-..l G . . . 

1 
s Araplar:n bu taleplerı Yahudı· ... k . . . k"k ed"y r• 

PAZARTES YE :neğe hazır bulunma 1,.ö.Ulr. a. · .. onlar merkez komıtesı Duçenın SOFY A _ Ba!ltvekil B. Kösei- . . . ' . 1 ~ar vazıyetını tet ı bil~ 
'l 1 İ h · t• ı , y •• :s lerce, Mılh Yahudı yurdunun ıl- . . ol · ..ıl Burgos, 8 (A.A.) - •• areşa zeteler, ıpanya cum urıye ın n Jaşkanhgmda toplanarak endus. vanof ile Yugc-slav orta elçisi B. . ledılmektedır. IspanY ııtl'-: 

i U U B be kt . . . . . gc:sına muadıl olup tamamen ka- k .. e bıl " 
Petafn'ln pazartes g n urgo- inhidammı ha r verme e ve trı, tıcaret ve zıraat ışçı ve me- Yuriçiç hududun iki tarafındaki .. . . . nrn sona erme uzer ııı'" 

ıı. F ki t h' 11 t · · ve . . . bulu gayrı kabıldır. d . • ı ·Jiı sa geleceı:.l ran s ma .e e · baı!kumandan aarnız emrını murlarmın ücret ve maaşlnnnı muzaaf ınülkiyetler meselesının şu sıra a sıya~ı ngı 
1 

ritı' 

rinde teyit edilmektedir. Bu rir vermez nihat zaferin i~tih~al yüzde 5 il~ 10 niabetinde artırma. halline matuf bir anlaşma imza et- Ruzveltin b' d' v • rinin Uzak Şark mcs~Ic•e1j1'' 
mahfeller, mumalleyhin evvelrt "~i'('ce-?ini ''azmııktadırl"Y'. ;a. karar vermiştir. lş ve malu • lmio;lcrdir. ın 191 'j ı gittikçe b.;yüyen bı~ ı:ı 
ltımatnamesinln bir suretini Bi7.erte. 8 ( A . .A.) - Bir cum. liyet sigorta rantları da artırıl -ı HALIFAX (Kanatla) _ tki .ıi- harp gem iSi terdikleri görtilmekted~r ıc• f/'. 
General Jordanaya ta.~dim ede- hurivetçi İ!rnanvol deniz altTf!'e - •nrştJr. lenin oturduğu bir evde yang n 1 . , f b I Çemberlayn ile l'f.ah·~tyet 
ceğini ve askeri vaziyet ha.1! '1\lSİ, vanmda b'r Fr. r~IZ torbL E d k k 1 çıkmış ve beş çocuk yanmı§tır. lu Le a allrı mış Japon muhasemat1na ~J ,ı:•ııı' 
tspanyol baışkumandanının Mad ~o mı1hribi olduğu halde, limanı- rzUrUm a aya yarlŞI 

1 
BERN _Dün akşam Bern Kan Va1ington, 8 (A.A.) - Geçen- mek üzere pek yakı:.<•11 

rit cephesinde bulunmasını lcıı.p "1~istir. Erzuru:n, 8 (A.A.) - Dün Er- tonu hududunda 22 ldşiden müte- !erdeki deniz manevrahn hakkın· layretle ç1hşacaklardı~·rıısi tt1 
ettirdiği takdirde Franko ile Fr M"Z T"'"''lra ... •"r'. ~ .... : .. .,ıt- :urumda Güm:şlıane ve Erzurumlşekkil bir iaşe kolu kar çığı altın- ca kendisind!n istifsarda bulunu İngiltere insani ve .~1~,e ti 
görUşmek Uzere btr tarih tesbi· -e .... ı.,j.,,ı !!İt'~r•ıın te-Tt e•mic: • >Ölgelerinden 25 kayaksmın iştira .ıa kalmıştır. 18 kişi kurtarılmış lan B. Ruzvelt, kendisi:ıin içirJ:ic ba::alar hariç olmak uzıeriıl. 

ııı.ı 1 b · t kt ı.,,....ı;r. "ll"ı::., .. ""l bt1 ,• ... -=-.. ıtı ~ref · il 1 M k k k b 1 ' ld • H k ,.. k k" · · nf1at O tini lstlyece0 n ey an e me e · •" r • -· - : e 6 K. . kaya mu avemet o 3 teğmen ile bir çavu§ ölmüştür. u unma :ta o ugu ouston ru- .;ıar t: ı tıcarı mc • . ii'< 
dir. ~j ağrr !!l're te ' 7"".""ı. .,.,._ psu yapıldı. VARŞOVA _ Polonyalı çoc•ıl: vazörünün iki defa dü;m"n tahtcl leldar c-l:nasır.a ve. b~>ıcriı11'J 

Bu takdirde Petaln, birkac: AMERİKA MADRİTİ HEI\~Z Birinci Erzurumgücünden Sab:ı tarı Ukraynalı isimler altında kay- 1 bahirleri tarafından ''batırılmış. nusta•:i 1ngili7; denıı ı.~t e,J 
gUn San Sabasllano'da bekleye- TANIYOR 'lattin Ayan 51 ca'·ika 23 ıaniye-ı dc:len papas,ara karşı yapılmakta 1 olduğunu itiraf etmişti:-. ponlar taraf ndan teh~1.r. jl1 
cck ~• Jl'rantıtz Kançlaryasmın Va.şin~torı. 8 (AA.) - B. Ru~ ;e, fl:hci b5lg·• :n tl1 "an Şafak elan -ıdli t:.kibat devam cıJiyor. Bul Bu l::eya'lat, matbuat konferan ne seyirci kalcmıyaca1't .~>' 

kk d ı L ~2 d 1 •• 3" · d ü ·· ·· E 1 d h b l t ·ı h1' ' ~ n· · Jao ınY · ' iı Uroları mu\'a ·aten orn a açı '.'Clt, matbuat miirncs-i'I~r ne ı.:e ı a .:ı ·a J sanıye e, " 1 m:u r sur:tle ma'1ku:n olan pafaslar n sın a azır u unan a:--:e :cı er a re :.ı.mme .. nın ·, eı;ct 

lncaktır. van9.tta bulunarak Amerika hU - :mru-n.,.üciinden Yus:.ıf Al:ay 53 sayısı yüzü "e"mi"tir ı rasmda büyük b~r kah!ı:aba kopar- büyük bir katiyetle .ı:ır 
"' - .• - • cır 

Londra, S (A.A.) - Duc D'a ı ıdımet:nin lspanyol cumhuriye • da!=ika 28 saniyede. nuştır. sini b~klemek ıaz rn · 



Fti m jYıldızı 
ve Kôtibi 

ıirketinin yazıhane merkezinde u· 
facık bir memur olan Pat'ın ta· 
hayyül bile edemiyeceği bir meb
lağdı f... Seksen bin dolar!... Bu 
para ile insan dünyayı görürdü. 
Miami'yi, Palın - Beach'ı Hatta 
Nisi, Kan'ı, Venediği dola§abilir· 
di r... Hele böyle bir parası olsa 
Betty'yi ne çabuk elde ederdi. 

Btiliyi 1ilr oafka a'İrtO"rl:f'en üii
za almak için relen Pat Higcins, 
bir batka artistle karııiaımııtı. O· 
nun aklına ilk evvel gelecek ıey 
böyle bir sanatkirla karıılaıır kar 
plaımu, ondan da böyle bir imza 
iıtemek olacaktı. Ve iıte Betty'yi 
hatırlayan Pat Hicgins, kıyamet 
kopaa Bob Dorson'dan bu imzayı 
almağa karar verirdi. Evet bu im
zayı alacaktı. Fakat onu kolleksi· 
yonuna karııtırmak için değil .. , 
Hayır onun imzasmı Sprolling'den 
evvel Santral Bankasına cLdip ora 
dan 80.000 doalrı almak için isti
yecekti. 

Yıldızın oturdufu koltufwı kar 
tısına ceçen Pat: 

- Aff ıl:ierainiz Mister Daraon 
sizi rahatsız ediyorum. Diye ıöze 

baıladı. Ve ; 
_ Fakat buraya sizden bir tek 

ıey rica etmeğe ıeldim. Diye ili
ve etti. Bit kollelniyon yapıyo· 

rum. Bütün büyük ve değerli pb 
aiyetlerin imzalarını topluyorum. 
Bu hayatta sizin imzanızın bulun
maması, kollekaiyonum için bü

yük bir eksiktir. 
Bunu söylerken, mürekkepli bir 

kalemle bir kiğıdı onun burnuna 
sokarak, büsbütün pprttı. 

Mieter Darv...n: 
_ Ben hiç bir vakit imza ver-

mem. Diye yerinden dofruldu; ve 
aözü ima kesmek istedi. 

Fakat Hiıginı bu sözlerden 

ürkmedi. 
_ Acaba bir !defacık olsun bir 

istisna yapamaz mısınız, büyük 
sanatkir J Sizin hayranınızım. İm· 
zaruz beni hakı"katcn .zengin ve 

bahtiyar edecektir ... 
Kendisine bu kadar hayran olu· 

nan büyük aanatkir, bu hayran~ı
ğa yabancı kalamadı: gülüms~d~. 

- Sizin hatırınız için: verınız 
kağıdı imzamı atayım; dedi. Bir 
defalık bir istisna yapayım. 

Pat'in elinden kalemi ve üstün
de Majestik otelinin ismini taıı
yan kağıdı a)dı. Kağıdın bir tara· 
fına büyücek bir imza attı. A 

Pat Higgins imzayı tapyan ka· 
vıdı bü ük bir sevinçle aldı. Bol: 

8 o 1 va d i n d e koyunculuk 
Veteriner feşkilahnın çallşmasın

dan alınan neticeler 
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ı Sivas A1ektupları 
···-···············-·········· 

1 
Divrik Demirdağ Madeni 

Bolvadin, (Va
kit) - Buraya 
bağlı Çay nahiye· 
sinde evvelce ku
rulan Veteriner 
teıkilitının s .o n 
.zamanlardaki me
saisi hissedilecek 
derecede artmış· 

tır. Bolvadin ko
yunculufu üze
rinde fazla haı-

., Bu milli, servet hararetle 
işletiliyor 

saa davranan kaymakam Bay Fey
zi Akkor, .koyunculukla alikadar
lıfı münaıebetiyle bu teıkilatla 
yakından ilıilenmektedir. 

EVRENYE 
Yurdun Her Köıeainde 
Nümune Olacak Şekilde 

Çalıııyor 
Evrenye, (Hususi) - Erenye

nin yurdun örnek köylerinden biri 
olduğunu iftiharla ıöyliyebiliriz. 

İnebolu civarında ve Karadeniz 

Sivas, (Hususi) - Divrik ya-ı ve demir fabrikası Karabükte 
maçlannda sıralanan tunç renkli yükselirken ihtiyaca göre yılda 
Demirdağ ıilıilesi damarlarının 400.000 ton istihlak edilecektir. 
kıvrımlarında bağrına basarak y•l- Demirdağının bu gizli serveti 
lardanberi bikir bir halde sakladı- memleketin ihtiyacına 40 • 50 yıl 
ğı zengin demir madeninden isti- karşılık vereceği gibi fazla miktar
ia.delenmek için Cumhuriyet hüku da da harice sevkeı:lılecektir. 
metinin yapıcı eli buralara da u- Yapılan incelemeler ve çıkarr-
zanmıı bulunuyor. lan demir cevherleri dünya demir 

Şimdiye kadar milli servetten madenleri arasında yer alabilecek 
uzak kalan bu hazineler işletilerek bir üstünlükte olduğunu göster
iç pazarların demir ihtiyacına kar miştir. 
şılık verileceği gibi dıt pazarlara Karabük fabrikasının ham dc
da bu sayede demir ihracatı yapıl mirini temin eden bu ocaklarda 
mıı olacaktır. mevcut demir vecheri çpk zengin 

Sıvasla Erzurum ovalanna doğ bir haldedir. Alınan malumata na
ru uzanan ldemiryolunun madene zaran Etibank tarafından işletil
clan mesafesi ancak havai hat~a mekte olan bu zengin demir kay-
700 metre arasındadır. naklarından beı ayda 667 .000 ton 

Orta Anadoluda ve ıarktan gar
ba bmir, btanbul, Bursa, Anka
raya ıevkolunan hayvanatın mua
yene istasyonu Çaydır. Bu istas
yon, Ziraat Vekiletinin tanzim ile 
neırettiği, "İzmir mıntakası hin
terlandı hayvan hareketleri tali
matnamesi,, üzerine tesis olunmuş 
tur. Kqnya ·Afyon t~esi üzerin
de Çayın §ark istikametindeki Tah 
taköprü civarına bir muayene ma 

Bugün elimizdeki rakamlara gö istihsal edilmiı ye Karabüke 12 
re maden tetkik arama dairesinh bin ton ham demir cevheri sevke· 

sahillerinde bulunan köyümüzün d'l · · bu nuntakada eon yaptığı arqtır- ı mıştır. 
iki bin nüfusu vardır. Tamamiyle B d lda 800 · "h mada 20 milyon ton saf demirin ura a yı .000 ton ısti -
müstahsil, ve çok çahş'kan olan, 1 ı k b "h 

saklı bulunduğu meydana konmuş sa yapı aca , unun yansı ı raç 

halli inşa ettirilmektedir. 
içtimai tesanüdü anlıyan ve tatbik edilerek yurda döviz temin edil-tur. 
eden Evrenyeliler sade köylerinde Fakat bu istik§af yalnız cevhe- miı clunacaktır. Ocaklarda beş ay 

Buradan her ıene ıeçen sürü
ler Mersinin Anamor, Bozkır, ve 
Konyanın her kazasından gelmek 
le beraber bilhassa Cihanbeyli ka
zasından İzmir ve İstanbula son
bahar mevsiminde beher sürü mev 
cudu 450, 500 olmak üzere 150, 
200 sürü kara yoliyle gelir. Mua
yeneleri yapılanlardan Aydın ve 
Sökeye gidecekler, Şühud ve Ka· 
raadilli Çöpovalı yoliyle, diğerleri 
de Afyon - Utak yoliyle giderler. 

değil, Ankarada, lstanbulda ve di- rin dağ üstünde ve kabuk ıeklin- zarfında 30.000 amele çalıımıştır. 
ğer yurt köşeletinde ide çalışkan- ı.ı •••• 1 k t' •tt' K ·· b • ı d ı d . . . . . . ue goru en ıyme ıne aı ır. ıı munase etiy e ma en c~ c-
lıklarıyle kendılerını sevdırmışler- D d v ltı daki kıyın t' k" f ı· b" ı.. ·1 d"l · · d" amarın ag a n : ı ı aa ıyet ıraz tatı e ı mıı ıse 

ır. 1 hakkında henüz tetkiklerde bulu- de, bugünlcnle yeniden hızlı bir 
fstanbulda mavnacılrk ve kayık- nulmamıştır. şekilde iJletmeye ldevaıtı edilecek-

çılık yapan Evrenyeliler, köyleri- :Memleketimizde ilk defa çelik tir. 
ni ve hemşerilerini biran için bile 
unutmazlar. Bu alaka, minevi bir 
bağdan ibaret değildir. Her mav
na kayık sahibi seferden döndü
ğü zaman kazandığı paranm beı 
on lirasını muhakkak ıurette Ev-

. renyeye, köyüne verir. Bu para, 
Kazaya ~er sene h~rıçten k.c- köyümüzün İstanbul:iaki mümes

yun alıcı tuccarlar gelir. Her se- sili tarafından tahsil edilir ve kö
ne kaza mıntakasma 25 bin kal:lar .ye pdı~

rıı, 'larkiliı' •e fiftflt lft'kolunur. H' b' --• L trola t • 

Yalnız Konya, Cihanbeyli, Boz
kır, Mersin Atamurdan gelip Çay 
muayene istasyonundan geçen sü
rüler tahminen 350 • 400 'bin ka-
dardır. 

Kazadan ehemmiyetli miktarda 
tiftik ve yapağı da •evkolunur. 

llkbaharda Çay nahiyesi üze
rindeki Sultandağı yaylalarına Ay 
dın, Denizli, Antalya, Burdur, Ma
nisa havalileriıiden yazlamak ve 
otlamak üzere sonbahara kadar 
seyyar a§air de yüzlerce hayvan
lariyle gelirler; muayene olunduk 
tan sonra sonbahara kadar mınta
kada kalırlar; sonbaharda yine 
muayenelir yapılarak ellerine ve
teriner rapct"u verilir: kıılamağa 
geldikleri yerlere ıiderler. 

ıç ır roaıuu aon ve CfYI· 
ke tibi olmadan dofan bu içtimaf 
tesanüt sayesinde yapılan yardım 
lar köyümüzü buıün yurdun bir
çok nahiye ve hatta kazalanndan 
daha bayındır bir hale Jr.oymuı
tur. 

Kayıkçılık, ticaret ve zlraatle 
uğraşan Evrenyeliler çalııkanlıkla 
n ve birbirlerine bağlılıkları aaye· 
sinde birçok iıler baıarmıılardır. 

Bu başanlar diğer yurt köteleri 
için birer örnek çalıpa mevzuu o
labilir. Köyümüz, partimizin ve 
hükumetimizin köy kalkınma da
vasında ileri sürdüğü ve eaas tut
tuğu bir çok prensipleri benimse
mit ve bunların tatbikinden bek
lenen büyük faydalara kavuımuı-
tur. 

- - -
NEVROZiN 
~aş, Diş, Nezle, Grip, Romatizma 
Nevralji, kınklık ve bütün ağnlarınızı derha! ke
.. ser. icabında günde 3 kate alınabilir. .. 
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Avukat Prfd evine döndüğü zaman 111.at on var
dı. Hutaneden gelinceye kadar süren uzun seyahat 
esnasında akşam yemeğini, yolda bir otelde yemie
ti. Şimdi. bir viski hazırlamıe, bir pilro yakıyordu. 

Telefon çaldı: 
Avukat Pıid telefonu eline aldı. Öbür uçtan ka-

ba bir ses: 
_ Mister Prid ile mi görtl§ilyonım. Ben Kom. 

bcs'im. Herhalde beni tanıyacaksınız. Mister Brent'in 
apartnnanında hizmet eden adam. 

Konuşan adam nef esnef ese idi. Pıid cevap ver. 

di: 
- Evet. Tanıyorum. 
- Bit eeY olursa bana telefon ediniz demfştı: 

nlz. Oldu. 
_ Ne oldu. Mister Brent'in baeına bir şey mi 

geldi? 
_ Hayır. Mister Brent'i görmedim. Fakat onun 

apartımanmda birisi var. Dol8'!tığını f~iti~orum. Fa· 
kat bu Mister Con Brent değıJdfr. Cünkü yanımız. 
daki sütçüye gidip kendisine telefon ettim. Cevap · 

OLO'MLE PAZARLIK JI 

- Hayır. Hayır. Kendisine gayet mühim bir 
haber vereceğim. Onun için arıyorum. Fakat nere. 
de, ne yaptığını bir türlü öğrenemedim. 

- Ben de nerede olduğunu bilmiyorum. Dört, 
bet gün önce kendisine telefon ederek ağabeyiniliı 
iyileştiğini söylemiştim. Con Brent bir otomobil ka
zası yaparak ağabeyimin fena halde yaralanmasına 
sebep olmuştu. Annem ve ben, bütün kabahati ken
disine yüklemiş ve onu çok fena bir me\ kiie düşür. 
milştü.k. Fakat şimdi görüyoruz ki, kabahat onun 
değildir. Ustelik ağabeyim de iyileşiyor. Bunu ken. 
disine haber vermiştim. Gelip görmedi. Ben de me.. 
rak ediyorum. Telefon da etmedi. Mektup ta yazma. 
dı. Yalnız siz değil, başkaları da gelip onu soruyor. 
Bugün uzun boylu, kırmızı saçlı bir Amerikalı da 
gelip onu sordu. 

Avukat Prid bu sözleri işittiği zaman heyecan. 
lanmış olmakla beraber, yüzünde bu heyecanıa hiç 
bir izini göstermedi. Soğuk kanlılıkla: 

- Bahsettiğiniz Amerikalının kızıl saçlr oldu
ğunu söylilyorsunuz? İyi gördüğilnUzc emin misiniz'? 

- Evet, fakat alikanızdan anladığıma göre bu 
adamı tanıyorsunuz. 

- Evet. Bir defa kendisiyle karşdaştmı. Adı 
Mangus'utr. Arkadaşınız Mister Bl'entın ~k ya.km 
bir arkadaşı. 

- Zannetmem. Ben Con Brent'in bütün arka. 
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l ~~~~.~-~~.-!~~!~--Ş~J.t~~-~ 
Kehanetler gösl 

•• • ren muneccım 
Gökten düşen askerler Kaçarken kayığında ya.kalanddıı 

•• \J • • başı koparılarak denıze ahi 
Bir numaralt Paraşüt alayında askerlere ne~e.~ .ogret~.ı~~. DördUncU Murat, saray mu-

Rusyadan sonra Almanyada da ru ın~dığmı. ~nlar .. Paraşutunun a~ necclmi Hüseyin efendiyi Edre· 
paraıütçülüğc fazla ehemmiyet N çıldrgını bılır. . . . . . . mit arpalrğını vermek suretiyle 
verilmeğe başlandı. Askerlerden bınsmı~ ıhtıs~sınn taltif ettiği ı.·akft birçok kim· 

Almanlar ilk teşkil ettikleri pa- göre merhalede nasıl bır ruhı ha- seler: 
ra§Üt alayına "1 numaralr alay.. letin tesiri altında kalındığı anla· -Acaba nasıl bir istimzaç ya· 
dediler. Modern harplerde para~üt şılamıyo~. .. . parak şevketlO.nun sehavetlnl 
alaylarının büyük hizmetler göre- s~dece, ınsanm ~~cud.und7 garıp celbottt.. diye merak ediyorlar-

"' 'dd' ı R -.:ı .. bır sıcaklık ve musterıh bır mem- d cegı ı ıa o unuyor. usy.wan go .. .. ü ı. 

renek olarak işe başlarken, Al- nuniyet hisseder. Par~ıutçu, ıt Osmanlı saltanatının haşmet-
man hava kumandanlığı uzun boy t~rafta kalan tay~·arenın ~ervane· rn padişahı Murat öldUğU vakit 
lu teknik hazırlıklara lüzum gör- sınden ~ıkan sesın azal:iıgını, et- U 1 . . ··ıru . h"k'" m nece me. 
medi ve profesyönel paı<'şütçüler- rafında derın su ne.tın u ~ _Nasıl oldu da bunu lstihrac 

·· d"~ .. ·· iliı.n"n henuz le, askeri ve sivil tayyarecilerin sur ugunu ~c yer~. .. u edememlşUn '! •• 
idaresi altmda "Bir numaralı,, a- - uzakta oldugunu gorur. Dedikleri ,·akıt, soğuk kanlı· 
tayın te§kili için el.zem olan para- Birkaç dakik~. so~r~. aş~ğU:.a, lığını bozmadan şu cevabı ver-
şütçü genç askerleri yetlştirmeğe paraıüt mektebının onundekı yük dl: 
başladı. ıek rütb~li zabitin hoparlörle ses- _ Ben bunu bilfyordum.. o 

Başlangıçta cesurane, korkunç lcndiğini duyar, artık, ye:e yak- senenin tak-:~minde Kerbellda 
ve sayısız paraşütten atlama tec· )aştığını ve yeniden lıakıkatlere öldUrUlen Hüseyin gUnUnU 
rübeleri yapılmaya başlandı. Za- doğru -döndüğünü farkeder. "HUecynl na Murad" diye lşa· 
mania ve ihtiyaca göre paraşütçü- Aşağıdan kuınanda duyulur: ı-ot etmlştlm. Bunun manası 
liiğün icabettirdiği bütün teknik ( . - Ayaklarını yen& ıetir, bir DördUncU Muradın öl\lmUne 1-
vasıtalan yerli yerine koymaya ve araya top.la .. Riaa'ara dikkat et! .. şarettl .. 
tedrici bir tecrübe sayesinde .de Filhakika, daha mektepteki Padişah tbrahlm öltlp yerine 
terakkiye ldoğrn gidildi. :kursta bunlar genç paraşütçüye DördUncil Mehmet geçince aynt 

Paraşüt alayına gönilllü genç ö~retilmişti, amma, her havadan suali sordulaı·: 
askerler kabul olunurlar. Silah al- atlayı§ta da tekrarlanır, belki, dal _ Bu oıumu de bUlr miydin!. 
tına a.Jınan askerlerden paraşüt· tınlıkla unutmuştur diye... HUseytn efendi, gene azamet-
çülüğe ayrılacak namzetler uzun Her saniye gözünün altında ge- le. 0 senenin takviminde "Ve-
bir tarassut ve mürakabe devres'n nişleyip kararırlı:en, para~ütçü de fatı lbrahlm" lttfzını gBstercrck 
den s~nra alelade askerler gibi ta- a}'aklarımn yere değdiğini hisse· kudretini isbat etti ve "şehre 
lim ve terbiye edilmeğe başlanır-

lar. 

Dört ay sonra, sekiz haftalık Alm:ınlar, başka milletlerden 
bir kurs görürler. Kursu ikmalden] farklı olarak tayyarelerin kapıla
sonra genç askerler tekrar alayla- rından paraşütçüleri atlatıyor, bu 
rına dönerler. Alaylarındaki para· atlama havadan yere su döküldü
şütçülük mektebinde ııla ve inzi· ğü gibi olmakta.dır. 
batlı bir terbiyeye tabi tutulurlar. Her paraşütçü tek bir kişinin 

Para§Üt Naaıl X ere iner yardımı ve ö~T~t~enin nez~ret1 
Ne derece yavaı olursa olsun, a~tında paraşutunu hazırı~, ıple

bir paraşüt havadan yere oldukça rı, tokaları sıkar .. Her şeyı ha:ı:ı~-
h 1 · B • • b' • !andıktan sonra ılk atlama vazı· 
ız a uıer. u ınış, ır ınsanın az . . . 

yüksekten yere para§Ütsüz olarak yeti alrr.b' ~~r~al tıpten .~1 ~. ~ay· 
kerl:iini ,salıvermesi nisbetinde sü- yareye ın ırı en para§ut~u- ~~ 
rallidir. sonra öğretmen de tayyareye ı-

Almanyada yetişen paraşütçü-

ler, yalnız iyi havalarda ve. mevki 
itibariyle müsait olan yerlerde de
ğil, rüzgirlı ve yama5lı arazi üze
rine inmeği .de öğrenmektedir. 

Bütün bu mümaresefer, genç pa 
raşütçüye henUz; tayyareye binme 
den. paraıüt mektebindeki hazırla
ma aalonlannda öğretilir. Bu sa
lonlarda bu husus için lüzumlu bü 
tün filetler vardır. , 

ner. llk atlamalar teker, teker o-
lur. 

Böylelikle henüz acemi olan pa· 
raşütçüniin bUtün hareketleri göz 
önünde bulundurulur. 

Almanlar, yukarda da söyledi
ğimiz gibi, başka me:nleketler.de 
oldu~u gibi, paraşütçünün oturdu
ğu yerin altından ani olarak açı

lan bir delikten habersiz olarak 
havaya tdoğru paratütçüyü bırak· 

d tnntane. yerdi"• 
er. d' 1 _ MUnecclm Illlsoyln efen ın n 

d h ti d ParaşütçU artık yerdedir. He-
an. a~aya B a :.masın~'b mey~~ ı men bir iki atlama yapar. Muay· bu halleri onu çekemcyenlerlıı 

ver~y~r ; .r. u ır t~.cr~ ~ :. ~- }'en bir yere kadar koşar ve ku- müthiş surette rahat.sız ediyor· 
yetın. c ıbr; vlcıe lparka§Udtçu e ı ı- manda ile durur. du Bir yolunu bulup bir gUn 
radesıne ıra ma ta ır. . · ı . dU 

Acemıler yava~ yavaş atlamada kuvvetli Ye kormkunç b ı Ş· 

Paraşütcü Nasıl Atlar ve 1ycre inmede mümareselerini man olabilecek mUnecc.imi orta· 
- faılalaştırdrkça müteaddit tayya· don kaldrr,malt lfı.zımdı. Dunun 

P.ar. üt~U lle blrla'"kt• tayya,._ rel.rdcn ı;-rup hattnJe--attımı1ıla"' için yegnıfe-ı•oı ıınchı;mıu lı.ı.liı th: 

nin içinde bulunan öğretmen, tay· başlanır. Hava ile yer arasında kı· ctmekÜ. 1 

yarenin süratini paraşütçüyü sü- sa mesa!ekrdeki tayyarelerden çaresini de buldular. O senc
rü'kliyecek olan rüzgarırı sürat paraşütçüler atlar ve bu atlama· nin takYlmindc bazı harfleri teb 
derecesini he5aplar ve atlamanın lar arttıkça artar. En nihayet bö- dil ederek •'Yc(all Mehmet" ter· 
muvaffak olacağına karar ver:l\k- lük halinde para~ütle atlamalar kibini ı:ıkardılar. 
ten sonra paraşütçünün arka.sına yapılır. Bundan kuvotll bir silAh ola· 
hafifçe vurur, sesle kumanda et· Müstkbel harpler.de paraşüt a- mav..dı. Demek hain müneccim, 
mez, çünkü, tayyarenin kanatla- !aylarından gönderilecek paraşiit· takYimdc şevketHı pndişahın ö
rından çıkan gürültü buna mani· çü bölüklerden erkanıharbiyeler IUmünU gösterir meşum terkip-
dir. büyük hizmetler bekliyor. Bu bö- lel' bulunduruyordu. 

Binaenaleyh, öğretmenin hafif Iükler düşman t~-praklarının, ve ------------
darbesi il:ı:erine genç paraşütçil d:.işman orı:iulannın çok arkalan· 
kollar nı ileri uzatır ve bir keçi gi na kadar sokulabilecektir. Bunlar, 
bi kendini boşluğa bırakır.. panik çıkarmak, bombalarla tahri-

lki Sarhoş Arasındaki 
Kavganın Sonu 

ilk evvel havaıdan yere para
§Ütlc atlayacak paraşütçüye yu· 
mupk topra'ldar. üzerinde tecrü
beler yaptırılır. 

Paraşüt otomatik bir şekilde a- bat yapmak gibi hizmetlerde bu· Vagon-Li memurlarından Hik
çılır. Tayyareden boşluğa atılır lunacaklardır, met Tepebaşında bir gece sarhoe 
atılmaz paraşütün k.oı-uma aletle- Almaı1yada paraşüt mektebinin bir halde geçerken, yine sarhO§ 

mıyorlar. rinden birisi kopar. Yukarda bir ömrü iki seneliktir. Şimdiye ka· bulunan Yorgi adında birisiyle 
ilk evvel paraşütçünün kendini sarsıntı askeri &arsalar. Bu sarsa· ı dar yapılan binlerce tecrübe ve çarpısmIB ve kavgaya. başlam13 • 

derleyip toparlamasına meydan lamadan sonra as'kcr kendinin boş talimlerde bir tek ölüm h~discsi lardı;. Hikmet kavga esnasında. 
bırakıyor ve tayyarenin kapısın- lukta ve asık bir şekilde yere kloğ bile olmamıştır. cebinden vagonları açma.ğa. mah
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aaşlarıru tanırım. Onlar nraemda. böyle bir adama 
tesadüf etmediğim gibi, bir gün bile bu şekilde bir 
adamın sözU gcçmemiştit. 

- Yanılıyorsunuz. Hem o kadar Jyi arkadaşlar 
ki, aralarındaki samimiyetin derecesi beni hayrete 
düşürmii3ttir. 

Fa.kat .avukat Prid bu sözleri dahn ileri götür. 
medi. Zira. müşterilerinden birinin vasiyetnamcsin. 
de yazılı olan şartları, bir başkasına açmağı, kendi 
meslek! §anına yakıştıramıyordu. Bu hrnmsu ustnccı. 
geçiştirdikten sonra. şu sunli sordu: 

- fKızıl saçlı adamm sizinle ne konuştuğunu 
öğrenebilir miyim? 

- Söylediklerinin bir kısmını anhyamadrm. Con 
Brent'in saklandığı yeri muhakkak bulmak istedi. 
ğini söylüyordu. ''Bir işi üzerine aldı mı, sonuna ka
dar götUren bir adam olduğundan bahsetti. Bu sö1._ 
lerle ne demek istediğini anlatmasını rica ettim. Fa
kat ben onun ~ye dair konuştuğunu bile kestircmi. 
yordum. Yalnız pek hiddtli görünüyordu. Benim is. 
mimi nereden biliyor, adresimi nasıl bulmuş? O dn. 
ayrıca bir meseledir.,, 

- Her ;ne hal jse, sizinle kar§ılaş.mak imkanı
nı bulmuş ya ... Benim iddia ettiğim cihet şudur : O 
at mıc1s aaunla Coa Brent pek eıkı fıkı ahbaptır· .... 

'P'akat Jn.n. kızıl saçlı adamla. ~lakadar olmu. 
yordu. Yalnız Con Brent'i 'dU§ünUy9rdu: · 
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_: Rica ederim Mister Prid. dedi. Acaba Brent'c 
bir şey mi oldu? Ben bunu pek merak ediyorum. 

Bu suale avukat Prid bir cevap ouyduramadı. 

Geııç kızı teskin etmrğe çalıştıktan sonra tekrar o
tomobiline döndü. Bir kaç kilometre kadar ilerledi. 
Ronra bir kırın ortasında durdu. Vaziyeti yeniden 
gözden geçirdi. 

Con Brent ortadan knybolmuştu. Buna. hiç şüp. 
ho yoktu. EvJndcn bir bnvul alarak dışarı çıkmıı ve 
bir daha görtinmemişti. Hele Jan Kalmcrs ile nıck. 
tuphı.§mamış olmuı pek calibi dikkatli 

Acaba sigorta memurunun düşündUğil gibi, kcn~ 
<lisini öldürmüş müydü? Yoksa ba§ka bir felakete 
mi uğramıştı? Red Man,gus, onun Yasiyetnamesinde 
gorlilen ismin sahibi idi. Fakat on bin sterlin bu he
rife neden veriliyordu? Acaba, Mangus. bu vaaiycL 
name:1in muhteviyatını biliyor mu idi? 

.A \·ukat Prid, kızıl sac:lı ada.mm eşkitllni hayn
lindcı yeniden canlandırmağa başladı. Bıı edam. na. 
rnuslu bir inFana benzemiyordu. Herhalde kendisine 
miras kalacak on bin sterline bir an evvel nail ol. 
mak istiyebilecek bir tipti. 

Otomobili tekrar J1arekcte getirdi. Bu kızıl sa~
tı adam1 bulmak lhınıdr. 

Con Brent'in kayboluıundaki esrarı ancak bu 
tekilde meydana çıkarabileceğini umuyordu. 

sus iri pirinç anahtarını çıkar .. 
mış, Yorginln başma. indlnı:i§ • 
tir. Vuruş Yorginin gözilne ısa. • 
bet ederek göz:ünU kör etmi§tir. 

Bunun Uzerine ağır ceza mah
kemesine verilen Hikmet diln, 3 
sene hapse mahkO.m edilmiştir. 
Ancak, neticenin ma.ksadı tc~ ,. 
vUz etmesi yani kör etmek ıs • 
tcmediği halde neticenin buna. 
varması • göz önünde tutularak 
r.eznnın yarısı indirilmiştir. 

-o--

iki Sabıkalı Ele Geçti 
Akaarayda, Sultanahmette hır 

sı~lık yaparak yakalanan, eski 
sabıkalılardan Ahmet Çarliston 
ile arkadaşı Macit dUn birinci 
sulh ceza mahkemesinde sorguya 
çekildikten sonra tevkif edilmig. 

Jcrdir. 
Suçlular verdikleri üs.delerin -

de poliste dayak yedikleri~i i~ : 
dia etmişler, hft.kim kendilcnnı 
adli doktortma. muayene edilme. 
ğe göndermiştir. 

ZORLA EVE G!RMEK 1STE
M1Ş - Sım adında birisi dUn ge. 
ce lçip i~ip sarhoş olduktan son. 
ra, Samatyadıt. oturan İkbal adm 
da bir kadının evine gitmlş, wr. 
la içeriye girmek lstemt§t!r . 

Sırrı yakalanmı§, adliyeye t~:
\ lim edilrrüştir. 

Terkip bcmen 

n uldu: . dil" 
- lştcı şevketlO, d~• 

hain böyle çalışıyor. ,,ucu 
Cle sizin mukaddes 111 
lı;ln yala.n terlı:fpler bU 

luyor. 

DördUncll Mehmet, lft 
son derece hiddctıcnıP 
da korkmuştu: 

- Tiz başın kesin!·· 

'\'Ordl. il~ 
Baş kesme fetvası JJ'ıtl 

dl tarafından vernece ı 
bukt Bahai efendiyi ee~ 
ga getiren nıuııecclıJl )ef 
efendi ldt. Bunu be~ •• ~ 
vordu. Onun !çfn pad • ııı 
rint alanlar, şehlsllıJl 41 
verecettnden şUpbe e 
dr: ~I 

- Vcrmcıı:, kufra111 

ıur .. dfyorlardlı. 
1 

Fakat Bahai efel1d 'e 
hın emrini tereddUt ecl'* 
yerine getirdi. ı.tUıı 

1 
6 

........ .. 

seyin efendinin !daıl11 t<P
diğlnl bildirir fetvar'e~'' 
rek düşmanlarının 
mıştı. 

• • • 
HUeeyln efendi id'~erf 

ğinl haber alır aıınııı. a•' 
rekcte geçti. Bir sa~,,,,ı 
tattı ve 1650 yılınıD b 

0 bahı. kendini Aoad
01

J ıç11 
atıp camnı kurtarııı• 
tanbuldan ayrıld1• ,~I'/, 

FctYayı alan dUfı;ı:ı~ 
k}t geçirmeden cvi1l1tl~t1 ~ 
ccllldı da yanlarıP~ 6, ol 

HUseyln efenclinlo 0 '° (J 
ğmı glirUnce: ,ı 1 

- canını kurtartO 
reye kacabilir?.. 0 /. 

Diye dUşUndUlcr· t1• 
akta selen Anadolll ıı 

d•' Onlar da blr san 

r a.1< barel:et etuıcr. 
. -ctllr· 

Ne garip tesadU ,-1 
d' e cim HU eyin eren 1

' ı 
kııc• ğınJan blrknc da tı us • 

rılmış. kayığa bell t e6' 
Arkasından !ıareı<e ~t 
manlı celA.Uı knrı1<·,,,ı• ' ,,,. 
bir mUddot r.onrıı ~ •'' 
on beş d&k1hn dal:fl ' 
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ot tiler. •iıl e ı 
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ıt.d• sesini çoktan cel 

•• tt. 00r• 
Birkaç dakika I! 11,rı 

set, denizde ~z bile 
kRybolmuştu. 

• • • ıı>O' 

Osmanlı t.ari?ıerlİcı•ııt 
Hüseyin erendınlll aeıl 
ceğinl daha öııce ııtı tOf 
ile anlamış oldıtğıt 
dederler: uııd-' 

"Ka tlolunacaıı 4 .. ı ı 
d d& .. 

kaddom akşam ıı. uıut•-
ellno alıp tecıııın t•ııtıl 
ten sonra dedi Jd, ,,ıı~ 
rı yarın bir nub511 dO 6 
Uzeredir. J{atb11Jl :tı•f1'1 
mOcyyed veblın '°6 J 
sr '·ardır." -sı'1'"'f 



ilk tedrisat için Fli m Yıldızı 
ve Kôtibi _ yeni kararlar 

aatir V Talebenin iyi yetişmesi hakkında 
öğretmen ve talebe velileri için kar
şılıklı bir çalışma planı hazırlandı 

sonra gelenlerin de öğleden önce 
kalacak boş zamanları fazla oJıdu
ğu için bu 01..-ullarda bulunan ta
leb'enin bo~ zamanlarını nasıl ge
çirecekleri hakkında öğretmenle
rin ken.dilerine rehberlik etmesi 

(B<UJ tarafı 9 uncuda) 
Dorson'un karşısında eğildi. ve 
artisti yeniden yalnız bırak.arak 
odadan uzaklaştı. 

1undan tutarak halkın bulunma
dığı bir odaya götür<lüler. 

Odaya girer girmez, memurlar
dan biri sert bir sesle Higgins'e; tara. .. ek!Ietinin son veı:ldiği 

ı,t r Uzerı·n .. v "'llSil a _ e, ogretmcnlerin 
ttleri ç gın.daki çocukların va
~ını etrafında dikkate aiınma 

•tUıı 0~ele~ meseleleri tesbit ile 
~lll uı ıdarelerine bildirdiği
lrisat ıştık. Maarif Vekaleti ilk 

lta. umum müdürlüqünün bu 
\'crm· d ~ğ ış el uğu kararlan 

Ocıı~Ya_ yazıyoruz : 
ilde b gl.den talebenin okul ha

k u1 'll'ıi ll Undukları zaman vakit-
~ ~.~uretıe geçirmeleri husu-
. og • au retmenlerin kendilerine 
~tı ,, rette rehberlikte bulun• 
. •c b de a u mesele etrafınd1 aile-
~r va:.dınJatmaları ehemmiyet
l'aı ıfedir. 

eben· 
ttıc ın bot zamanlarını ne 

ge . 
ıı }' çırecekleri meselesi an-

lı aş na, sıhhi vaziyetlerine, 
"-. p 0Mukla ·ı · · · 'lflııı.ı_ n aı enın ıçtıınat 

.-..qrına 
tl~r· ve yaşayı§ tarzına, 

d ınc b e fil Ve ulun.dukları yer-

~
~. b~'lcut imkanlara göre de

QUt" " un bu şartlan dikkate 
ttı~h ~Ocug" a t k · · 1 A ız. "'l en • a ıp etmesı azım 
"Qc~e . faydalı yolu göstermek 
1 nın vazifesidir ...... lJ . 

da .Yku her fert gibi çocu-
~lıl en tnühim bir ihtiyacıdır 

sa- . 
, ~}'r11a!1ndaki çocuklara uyku 
o~ zamanın on saatten 

bir ta aınası Hizımdı r. Bu cihe-
İi' raftan ·ı 1 .. ttet aı e er, ote taraf-

~tıı ..... ,. lllenterce bilhassa dikka
·-. .. st · 

tlanıaıc ıcab~der. Bir çocuğun, 
ttiııde b veya yapmak mecbu

. i ulunduğu derslerle va-
it -v: Yaşma göre çocuğu uy
"e e~~kkı olan istirahat, o-

~ t de g enceden mahrum hıra
. ı.. teccd 1m ~ 'lcf'8 e o ası caiz değil-

~' i ~nıfta çocuklara evde ya-
.d çın . rr, ~tı Ilı vazıfe verildikçe bu 

~ ~. tıtlaka dikkate alınması 

1 \ 'ö~ 
~ Sı:ıcıı\:~rctmenlcr okul haricin-'e 'Ya. . rı çalıştıracak mevzu

tııı s~ıfc~er verirken bu çalış
qtar Ocugun diğer ihtiyaçlan
'ttdc Vermiyecek makul bir 

\· t et:lınasrna son derecede 
t·lfeıcr· elidirler. Bu dersleri ve 
~t· l ll ~:ili herasıı yapması lazımge-
' 1i'le defasında kendisine 
~)i'cı:ı. b~nlatması ve çocuğun 
.~,,.. tr 'd 
" • nl\ b' erse çalışırken veya 
\~a~ta-ır vazifeyi yaparken 
a ll!a/~~IU, . nasıl yapacağını 

lıtı '() a hılmesi lazımdır. 
ı. \ t~ Yun ç v 
'lt

1 
Ote '- · ocugun kendi ya-

o O~U} d ~ l'tı.ıyaca~ ışında hangi oyun 
~ 0}'!\ty ~ı, bu oyunları kim
'~lnıas:bı~eceği hakkında ay
~l l'oıu ıcabcder. Çocuğun 
~ 'I ' Otob'" lla a•ıtaı us, otomobil gibi 
\ "e ca.cı arının geçtiği sokak
~~a~ teh1~elerde oyun oynama
\~t. S<>t\t~kelidir. Bu tehlike ti-
" ti b· !arın v · ı 1 . . ı.ı~ ll}ı e aı e erınm 
tb11~~lt.la ~ssa celbedilmelidir. 

\ıi ~İbi evam elden çocuğun 
ttı;. Ve 'VH oyunları oynaması sıh-

"'ltıı .. cud·· .. 
i Csj iç· unun normal olarak 

~. '- " ın caiz değildir. 
ı.~!ıq ~Oc\t 
~1ıc ders gun ınuayyen bir za-
it, ;t tt'ıiit Ve vazife.den başka 

ı:ııı aela 
~:ııt 'uretı Ya ayırması elzem 
~"<t~a.~ı:ı. ha c okuma ve mütalea, 

ı,c c oılll~~tında yer alan b:r 
\~ ""iYcs·ıdır. Çocuğun yaşı
\ lılıa, tisal ıne uygun gazete, 
~ıı5 %er ,_, e 'le kitapları kendi-
• "il Cttnek b \ta~· aıak 

1 
, u eserlerde 

,
1 
~a ~p bahi:ı a~drracak meraklı 

1~tıi 'hi!( erı seçip onları oku 
v ıı itı.1' etmek ·· -a~· lihi ogretmenin ve 

~ıı~11}'etı,t?1 bir vazifesidir.' 
ı a.r 1 ınu · "c~ ı içi saıt olan ailelerin 

·· a. le· n CVd b' · ott Ut(ihh e ırer kıtap ra-
r tt,.,. ı- ane t · . · ·-.en d . emın etmelerı-
S ...._ aırna teşvik etmeli-

"cı~· tocuk . 
~ t~r~htirı t;:.ılenin vaziyetine, 
n4 ho!l ın e.deceği şartla-
;, rı . :r za 
"~tli l§lcrı rnanlarını aşağıda 
\) d' c . ı.~ lto~t: geçırmeğe teşvik 

~ııı. fır ~!tna - v • 

,:~ı. 8at ı.ıu Çocugun atle i-
"' Ct . '1.1 §t"'k tcclt tırilıtı .u Çe konuşmaya 
~ esı on . . . flliih. u ıçtımaıleş-

ım amillerden biri-

dir. Bazr ailelerin çocuklarını ev
de ve ev dışında konuşturmağa 
kafi derecede ehemmiyet verme· 
dikleri görülmektedir. Çocuğun 
fikri inkişafına set çeken bu bal· 
den çocukların kurtarılması lazım 

.dır. 

b) Masal - Masal dinlemek ço
cuğun en hoşuna giden bir meşga
ledir. Evde fırsat düştükçe çocuk
lara bu zevki tattırmağı ihmal et· 
memelidir. 

c) Radyo ve gramofon - Ra.d
yosu ve gramofonu olan okullarla 
evlerde çocukların bu vasıtadan 
istifade etmelerini temine bir ta
r~(tan okul idares1ntn; öte taraf
tan ailenin ihtimam etmesi lazıııı-

dır. 

d) Sinema - Çocuğun fikri ve 
hissi inkitafında sinemanın mü
him bir mevkii vardır. Yalnız ço
cukların göreceği filmleri iyi seç
meleri okul ile aileye teveccüh e· 
den en mühim vazifedir. öğretme· 
nin bir filmi talebeye tavsiye et
meden önce o filmin çocuklar için 
terbiyevi değeri olup olmadığını 
tetkik etmesi lazımdır. Muzır film 
lere talebenin gitmemelerini te· 
min etmek için öğretmenin her 
tedbire başvurması icabdder. Bazı 
terbiyevi filmlere talebenin müş
terek olarak gitmesi için okul ida
relerinin tedbir alması da fayda-

lıdır. 

ıuuğu takdirde talebenin müzik a
letlerinden birini kullanmağa teş
vik edilmesi de uygun olur. Sesi 
müsait olan çocukları'n okul hari
cinde de seviyelerine uygun terbi
yevi parçaları yolunda terennüm 
etmeleri ehemmiyetle dikkate alı
nacak faydalı bir meşgaledir. 

j) Bisiklet - Bisiklete binmek 
çocukların en sevdiği işlerden bi
ridir. Ancak vücudu ve sıhhatı mü 

bilhassa lazımdır. 

Onun yanın.dan ayrılır ayrıl

maz yıldırım otelin yazI odasına 
gitti. Masanm üzerinde bulunan 
bir ldaktilo makinesine elindeki 
imzalı kağıdı geçiI"di. Ve inanıl· 
maz bir süratle imzanın üstüne 
şu satırları yazdı: 

SANTRAL BANKASI 
NEVYORK StT! 

Ki.tibim Srolling'e hesabımdan 
80.000 dolar tediye etmenizi rica 
ederim. 

Saygılarnnla 

BOB DORSON 

IV - Ailelerinin vaziyeti dola
y siyle babasının veya akrabasının 
yarımda veya hariçte çahşmağa 
mecbur kalan çocukların yolda 
çalışmağa ayrılırken diğer taraf
tan derslerini ihmal etmemelerini, 
l:ıir taraftan da her çocuğun hakkı 
olan istirahat ve oyundan mahrum 
kalmamalarını temin etmek üzere 
öğretmenlerin bu gibi çocukların 
işleriyle aynca sıkı bir surette il-
gilenmeleri lazımdır. Yine aynı süratle kağıdı maki-

J Çocuk velileri okula ge}dikçe neden çıkaran Pat Hinggins, ora
öğretmen veya başöğretmen sıra- dan bir zarf aldı; zarfın içine ka
sını getirerek çocukların boş za- ğıdı koyi:lu. Zarfı kapadı. Üstünü 

1 manlarını nasıl geçirmeleri lazım- yazdı; cebine indirdi. 
· geleceği hakkında kendilerine tel- Göğsü cebindeki mektupla otel-
kinler.de bulunmalı ve okulda ya- den dışarı çıktı. Hemen bir otoma 
pılan törenler veya müsamereler bil atladı. Şöförc: 
dolayısiyle çocuk velilerinin da- Taksi yıldırım gibi koşmağa 
vetli olarak okulda toplanmaların- başladı. Hatta bir köşenin başın
can istifade edilerek bu mesele et- <la, bir seyrisefer memuru bu ot~
rafında kendileri aydınlatılmalı· mobilden canını kurtarmak için 
dır. ken.dini güç bela kaldırıma attı. 

llkokul başöğretınenlerinin, ilk- Pat Higgins arabanın arkasın-
okullan himaye heyetleri teşkili ~a büyük bir heyecan içerisinde 
hakkındaki talimatnameye göre oturuyordu. 
teşekkül etmiş olan himaye heyet- Gözü mütemadiyen bileğindeği 
leriyle temas ettikçe çocukların saatte idi. Beş dakika, altı, yedi, 
boş zamanlarını iyi geçirmcl .. ri sekiz, dokuz dakika geçmişti; tam 
meselesiyle de himaye heyetlerini bu dokuzuncu dakikada taksi bir 
ilgilendirmesi, yardımlarını temin metre daha ilerliyemiyecek bir va-I 
etmesi ve bu mesele etrafında alı- ziyete gekii. Arabaalrın arkasına 
nacak tedbirleri birlikte tesbit et- sıkıştı. 
meğe çalışması lazımdır. Pat Higgins camdan başrnr çı-

- Size hemen bir itirafta bu
lunmanızı tavsiye ederim, dedi. 
Bu itirafı almak için poliste sizin 
canmızı yakmak mecburiyeti ha
sıl olmasın ... Size yazık olur. 

Higgins ağlayan bir sesle: 

-::- Ne söyliyeyim? •• 
Diye sordu. 
- Majestik otelinde sinema yıl

dızı Bob Dars-:>n'un rolünü yap
makta keri:lisini Bob olarak tanıt
mağa çabalamakta olan şeriki cür 
münüzü şimdi şu dakikada nerede 
bulabiliriz... Bize onu söyleyiniz? 

- ?!? .... 

Yeni neşriyat: 
Fikir ve san' at: 

Gazelcmizin "İşaretler" muharriri 
h

. • , 
ve ıkııyeleri, fıkraları ile edebiyatı· 
mızda değerli bir mevki işgal eden 
Sadri Ertem son senelerde gerek ga-
2etemizde, gerek muhtelif mecnıu:ılar
dıı yazmış olduğu m:ık:ıleleri bu isim 
ııllında toplnnıış ,.e Semih Lütfi kü
tüphanesi tnrafından neşredilmiştir. 
Fiyatı elli kuruştur; oku)'Ucularımıza 
ı:ıvsiye ederiz. 

Dün ve Yarın 
Tercüme külliyatı 

Satış yeri: 
VAKiT KITAPDYI 

1-10 ldtaplık birinci seri 

Numara 
1 Safo 
2 Aile Çemberi 
3 Ticaret, Banka, 

Borsa 

Kuru~ 
100 
100 
75 

sait olmıyan çocukların bisiklete 
binmeleri muzır neticeler doğura
bilir. Bir çocuğun bisiklete bin
meden önce vücudunun sağlık du
rumunun bisiklete binmesine mü
sait olduğu doktor muayenesiyle 
~J;ıiı edilıuelidfr. 

1) Evde çocukların bahçe işle· 
rile ev işlerinde aile faaliyetlerine 
iştirak etmeleri ehemmiyetle tav
siye edilecek meselelerden biridir. 

v - Kültür direktörleri ile İs- kararak neden durduklarını anla
pekterlerin okulları teftişleri sıra- mak istedi. Onlarm önünde son· 
sında, bu genelge hükümlerinin ısuz bir otomobil zinciri vardı. Bü
yerine getirilmesi hususunlda okul tün bunların harekete geçip iler· 
öğretmeni ile okul idaresinin ne leınesini beklemek bir delilikti. Kö 
,gibi tedbirler aldığı meselesini de ttl bir ık.üfür savuran Pat pto~:;-
tetkik etmeleri icabeder. bilden apfr indi. Şoföre on dola- , 

Bütün öğretmenlerimizin, ço- rı atarak oradan uzaklaştr. Brol:l
cukların boş zamanlarını iyice kul voy'a yaya gitmeğc karar vermiş ! 
lanmalan meselesinin ehemmiye- ti. , 

Y 'd • ' tini daima gözönün.de tutarak ve cm en saatıne baktı. Yirmi 

4 
5 
6 
7 
8 
9 

Devlet ve İhtilal 75 
Sosyalizm 75 
J. Rasin külliyatı ı 75 
!şçi sınıfı ihtilali 60 
Ruhi hayatta rnşuur 60 
Isfahana doğru 100 
J. Rasin .külliyatı 1I 75 

III - Çifte öğretim veya yarım 
gün usullerinden birinin tatbik e
dildiği okullarda öğleden önce o
kula gelen talebelerin öğleden 

her vesileden istifade eedrek ica- dakika olmuştu. Geç kalmışt ı. Bel 
beden tedbirleri almağa iş edin- ki, Sprolling şimdiye kadar ban-
melcri lazımdır. kaya gitmişti. 

Nihayet Higgins banka binası-

SV .... A-/...-,:U.. ~.ı>.J&.JW~ na ulaştı. Dev gibi kocaman zenci ..-r ~ ~ ....-.... ..-.... ...-... ....-.... ...-... ...-... ...-.. ...-.. ...-...._ ...-... •-- -

T 
• • k H K kapıcının önünden geçti. tık kata ur ava uru mu kasalar dairesine geldi; içeri girer 

B 
• 

11 

• • k p • girmez ilk gişeye yaklaştı ve la-

u Y U 1 Ya n g OSU 
kayt bir çehre altında saklamağa _ ;:~:~:ı;ğ• milthiı bic heyeoan içe· 

Beşnici keşide: 11 Mart 939 dadır. - Ben Mister Sprolling'im, oe-

Bü yük ibramlye 50,000 liradır di.Kasadarkendisineverilenkağı-
Bundan başka: 15 bin, 12 bin, 1 O bin liralık dı okuduktan sonra 

ikramiyelerle (20 bin ve 10 bin) liralık iki adet . ~Bir ~akika istirahat eder mi-
.· kA f t d sınız, declı. 

mu a a var ır... o d k" · 
Bu tertipten bir bilet alarak i5tirak etmeyi ihm:ıl etmeyiniz. Siz .d bra an çe .1Hı. Ileride geniş bir 

d 

· b h · ı · · ola ın yanında oturan iki insa-
e pıyangonun mesut \e a tıyar arı arasına gırmıs olur::;unuz... . . • nın yanına gıttı. 

~r--~----~- ...... ~ -J..L?4.>~-n..-Y.ı>W.~ ...rwu Pat Higgins alt dudağmı ısırı-
yordu. Acaba hilenin farkına va

10 

795 

Bu !erinin fiyatı 795 kur~. 
tur. Hepsini alanlara % 20 
iskonto yapılır. 236 kuruşu 

1 
peşin alındıktan sonra kalan 

4 lirası ayda birer lira öden. 
mek üzere dört taksite bağla
mr. 

-Dr. Hafız Cemal 
LOKMAN HEKiM 

Dahiliye mütebusısı. 

Tstanbul Divanyolu. 
No, 104. TeJ: 223911 --

c) Tiyatro .- Mümkün olduk
ça talebenin terbiyevi piyeslerin 
temsiline gitmeleri çok faydalıdır. 
Talebenin okul ıdahilinde fırsat 
düştükçe çocuklara mahsus piyes
leri temsil etmeleri de muvafıktır. 
Bu hususta öğretmenlerin veka
letçe tanzim edilmiş olan müsaıne 
re ve temsil talimatnamelerinde 
yazılı hükümlere riayet etmeleri ' ( 

racaklar mıydı?.. Yoksa 80.000 
doları verecekler mi? .. Onlar pa
rayı verinceye kadar Sprolling 
çıkar gelirse diye Higginsi'n kal
bi dörtnalla işliyordu. Şakakları, 
boynu, bilekleri müthiş atıyordu. 
Nerede ise bayılacak gibi bir hali 

D~. Necaettin Atasagun 
Sabahlan 8.30 ıı k:ıdıır; :ıkş:ım

ları 17 den sonr:ı Lfıleli T:ıyy:ın· 
\p. D:ıir~ 2; No. 17 de lı:ıstalnrını 
knlıul eder. (Telefon: 23953) 

lazımdır. 
f) Halkevlcri müsamereleri -

Halkevleri tarafından çocuklar i
dn tertip edilen müsamerelere ta
İebenin seyirci olarak gitmelerini 
okul idaresi temin etmelidir. 

g) Resim - Çocuğun boş za
manında meşgul olması faydalı o
lacak işlerden biri resim yapmak-

tır. 

h) Fotoğraf - Aile vaziyeti 
müsait olan çocukların fotoğrafla 
meşgul olmağa teşvik edilmesi uy· 

;;un olur. 
i) Müzik _ Müzik çocukların 

bos zamanlarım iyi bir surette 
kullanmak iı;in elde en iyi bir va
sıtadır. Mümkün olan yerlerde ço 
cuklara mahsus olarak verilecek 
konserlerden onların istifade etti
rilmesi çok faydalı olur. Gramofon 
ve radyo temin eden okullarda ço 
cuklara, seviyelerine uygun güzel 
parçaalrı sık sık dinletmeyi okul 
iıdaresi ihmal etmemelidir. istida
dı ve ailesinin vaziyeti müsait ol-

vaı1:lı. Bu heyecana .daha uzun bir 
193918~ lstarıbııl Rirfnci Ticaret Mnhktme-

zaman tahammiil edemiyeccğini simlw: 
Fğc v:ıpnriylc fnclıolud:ın namına hissediyordu. 

Bir ses: giirıdcrilcn 2G balya urgana ait 1206 
- Mister Sprolling ! .. Diye ha- sayılı konşimcıılonıın ınyi olduğun-

ğırdı. d:ın b:ıhsile iplolinc k:ırnr "erilmesi 
Pat, yerinden kalktı! .. önünde :.\lchmet Cclfıli vekili Grıl::ıt:ıda Fcr

bir sürü insan bulunan veznenin ım•net'ilerılc Şirketi JI:-.yriyede Anı
k:ıl :\fu s l:ıf:ı İrfan Yl'lrııek t:ır::ıfıncl::ın 

önüne gitti. lı.ı :ırrnlı::ıl 1:.ılep ve işbu konşinıento-
Memur: ııtın hamili oh!uğull:l ı.Jnir vesika da 
- Mister Sproli~g siz misini~? ilır:ız l'ılilıııiş olmakla ticaret kanıı
Diye s.')rdu. Pat kendi kendine 11111111 ıı G:-!8 inci nı:ıılılesinin kıyasen 

tallıiki suretiyle ziy:ıı iddia olıın:ın 
yabancı gelen bir sesle: 

- Evet, cevabım verdi. Boğa
zı kupkuru i.di. Sesi ağzından mü~ 

kiilatla çıkrmştı. 
Meı:.nur kendi yanında bulunan 

ı.oıı~iıııeıılo kimin elinde ise 45 gün 
i~·inde ın:ıhkemeye ilır:ız etmesi '•e 
oks ı tak<lırde lıu ııııi<ldctin hitamın
da ii'Lnline k:ır:ır n•rileccği ilan olu-
nur. 

iki memura döndü: 
- Bu efendiyi tutunuz!., SAlllBt : ASnl US 
Dedi. Ve adamlar bu sözü ikir.- N'cşriy:ıt Miiclürü: U. Alımet Sevengil 

ci defa tekrarlatmadılar. Onu ko- Basıldığı yer: V AKIT Matbaası 
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terkibinde iYOD, TANEN, g 1 i s·e ro FOSFAT 
Yardır. Yecudun zayıf kısımlarına, kansızlıga, vereme istidadı olanlara, sinir zayıflığına .. 

genç kızlara, sıraca kemik hasfahklanna müptela feverrüme müsait çocuklara 
hastalıkların nekahetlerinde yarar ve şifa verir, kanı arttırrr, iştiha verir. 

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

··Bir tek tüp sizin de bu neti-
ceyi almanıza kafi eelecektir! 

~ 

J'~ Bugün ilk iş 
·~ ~ olarak bir 

DYOL'N 
alınız ve bitinceye kadar 

her yemekten sonra kul

lanınız. Bu müddet so

nunda dişlerinizin evvel

kinden çok daha parlak, 

ç9k daha beyaz ve çok 

daha temiz olduğunu gö

receksiniz. 
RA DYOIJL ·•ın bcllihaşlı iki husu siye ti ,·ardır : E ,·vclA .<ll';l· 

!erd ek i kir ta bnkn mı söker , yemek, i~kt '\' O sigara dnmnnının 

u nlo getird iği lekeleri çıkarır, sonra dişl eri yık~r, pnrlntır vo 

ınikroplnn % 100 öldürür . 

Sabah. öz le ve akşam, her yemekten sonra 
Günde 3 defa 

Bahçe Meraklılarına 
Çapıı tram,·ay durağına ne d:ıkiko 

ın~s:ıfcıle k{ırgir c,·ı ile hernbcr bü
yük b:ılıce, icint!c mıılıtclir ıııcyva n
Roc ,.e kuyulnrı h:ı' i, g:ı~·ct ehven fi
) :ıtla sntılıktır . .'.\lür:ıcnııt: Çapa Millrt 
cm/ılc.~i 2SO ııuıııara. 

lbrahım Ziya Kongurdato 
Komiserliğinden : 

2 Mart 939 tarihli gazetede in
tişar eden ilanlda alacakblann 
alacaklarını kaydettirmek üzere 

Ata Refik Hanındaki yazıhaneme 
müracaat eylemeleri ilan edilmi~
ti. Ata Refik Hanının yanması do
layısiyle lstanbulda Postahane 

karşısında Alalamcı Hanının 8/9 
numarasına naklettiğinden evvel
ki ilanda bildirildiği veçhile ala
caklıların 2 Mart 939 tarihinden 
itibaren yirmi gün zarfınlda müta· 
caatla alacaklarını kaydettirmeleri 
ilan olunur. (No.: 783) 

939/218 
Beyo{jlu Oc-ı1ncü Sulh llııkuk llô.

kimliğindt!n: 

Beyoğlu Y enişelıir :ıınngıısnr na
mı diğer Knlkan lıoslnn sokak 5 .s:ı

yılı hanede mukim llnkkı lnrnfından 
ayni hanede mukim Koslnntin, Kati
na, Eleni, Anna aleyhlerine Beyoğ
lunda Yenişehir .:\fnngasar namı di
ğer Kalkan bostnn sokağında kain 
olup eski 3 yeni 5 kapı numaralı ha
nenin şu)'uunun izalesi zımnın\Jtı a

BUGÜN·KUMBARANIZA·ATACAGINIZ:5~KURUŞ 

. -

----------ıı -------f -- ---

YARtN·KURACAGINIZ · EVİN·TEME_LİDİR 
' . - = 

T. C, 

~"'°'-.-1 çlfan daYaclan aöJayı lıısse arlarflan 
_ f\ _ ZiRAAT BANKASI 

..,,/ 
DİŞ M..\CU~'1J,E DİŞLERiNiZİ l\IUXTAZAMAX li"IHÇA fo\\'lX, 

Devlet Demiryoiları ve Limanları 
işletme Umum idaresi ilanları 

Beher adedinin muhammen bedeli 9,5 kuruş olan 8 X 10 X 20 
santim ebadında 1.125.000 adet çıralı çamdan mamul parke 22-3 
- 1939 çar§amba gUnü saat 15,30 da kapalı zarf usulü ile Ankara.. 
da idare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin (6.593.75) Iirlık muvakkat teminat 
ile kanunun tayin ettiği vesikaları ve teklifler ini ayni gün saat 
14,30 a kadar komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler (534) kuru.sa Ankara ve Haydarp~ veznelerin. 
de satılmaktndır. (1492) 

lstanbul Defterdarlığından: 
t>efterdarlık binasında yapılacak (6688) lira (79) kuruş 

xeşif bedelli tamirat işi açık eksiltmeye konulmuştur. Eksiltme 
~1-3-939 sah gUnü ısaat H,30 on dört otuzda yapılacaktır. Ek
siltmeye girmek isteyenlerin bu işe benzer en az (5000) liralık 

i~ yaptıklarına dair idarelerinden almış oldukları vesikalara i~ 
tinaden ıstan.bul vilayetinden eksiltme tarihinden sekiz gün evvel 
alınmış ehliyet ve 939 yılına ait ticaret odası vesikalarını ve 502 
liralık muvakkat teminat makbuzlarını ibraz etmeleri 18.zım. 

dır. !steyenlerin keşif, mukavele ek~iltme ve husus! şartnamele
rini görmek üzere 20--3-939 tarihine kadar her gün Milli Em
lak mlidi\rlüğüne müracaatları. CM.) (1436) 

Belediye Sular idaresinden: 

Kap ah Zarf la Münakasa ilanı 
İdaremizin Göksu Elmalı bendindeki terşih havuzları için sa

tın alınacak 400 m. 3 Sultançiftliği kumu kapalı zarfla miirıaka. 
saya konulmuştur. 

1 - Bu husus için tanzim edilen ~arlnnme idaremiz levazım 
scnisinden parasız olarak alınabilir. 

2 - Talipler şartnameye göre hazırlıyacakları kapalı zarfla. 
rını ihale günü olan 27 Mart 9:~9 pazartesi günü saat J 6 ya kadar 
Taksimdeki idare mekrezinde müdürlüğe vermelidirler. Bu saatten 
sonra getirilecek zarflar kabul edilmez. (1480) 

üniversite Re~törlüğünden : 
H ukuk f:ıkUltesi ceza hukuku doçentliği açıktır. Talimatna -

mesi mucibince 5 mayıs n;m cuma günii imtihanlar başlıyncaktır. 
İsteklilerin nisan sonuna lrnclar f:.'klilte <lek::ınlı!!ına başvurmaları. 

( 1177) 

Eleni 'nin ikametgahına gönclerilen 
da,·etiyenin adresini terk ,ile Yıın:ı
nlıtan Selnnik Yukarı Tornba Trani- ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

ka Ye Tr:ıyanika sokak 4fıG numara- 1 
iNHiSARLAR UMUM MÜDÜRLOGONDEN yn gittiği Jıildirilmiş "e rnl'zkur adre

se de Rôntllrilen da\'eliyenin Yunan 
z:ıbıt:m tahkikatı neticesi gösterilen 
adreste hulıınmadığı şeklile biln leh- ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~b.e~U~~ 
li~ i:ııle edilmiş olm:ıi!la davacının Cinsi Mik. Beheri Muh. Be. Muham. Be. % 7,5 Tem. .ı:A'"' 
iste/füle hir ay müdclelle n:ınen ya- Lira Kr. Lira Kr. Lira Kr. Şekli :ı~ 
pılan tla' etlyeye de gelmemiş veya- Ampül muhte. 7500 A. 20,47 1553.67 116.43 Açık ekS· 
but bir vekil dııhi söndennemiş olılıı- lif mumluk -ı 

ğund:ın ıla\'a edilene hir ay mlichlct- Muhtelif ao kalem • 569.- 44.20 
" 

,, 
le mıı:ııııeleli gıyap kararının ilünen malzeme 
telıliğine k:ır:ır verilerek yevmi nınh
kl'mc 12 7'\i~nn !l:l9 s:ı:ıt 10.30 a in
lik ı•clilcliğintlr.n işbu .ırın \'C s:ıntte 
ın :ıhkemcye gelmesi ,·cya ıııus;ıclcl:ık 
lıir nkil göndermesi aksi takdirde 
ın:ıhkNııcnin ıııyahıntlo cereyan cde
rc~i. ,nuamelC'li gıy:ıp knr:ırı mrık:ı
mına kaim olm:ık üzere iliın olunur. 

(2851i) 

!J11' 
I - Yukarıda cim ve miktarı yazılı 2 kalem malzeme ayrr ayrı açık eksiltmeye kO!l 
II - Muhammen bedelleriyle teminatları hizalarında gösterilmiştir. $• 
I II - Eksiltme 24-3- 939 tarihine ra~thyan cuma günü hizalarında yazılı saatlerde 

taşta Levazım ve Mübayant şubesinde!ö alım komisyonunda yapılacaktır. 
IV - Listeler her gün sözü geçen şubeden parasız alınabilir. . ,1e 
- V İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatlerde % 7,5 güvenme paraıa.tı) J 

kür komisyona gelmeleri ilan olunur. (1556) ___/ 

TDrkiye Cumhuriyet Mrr"ez Haokası 4 ı 3 ı 1939 vazivcti 
A K T ı F ı .. ıra p A s 1 F Lira ~ 

Ku a: 
Altın sarı I..loı;raın 1 i 161 27' 
n anknot • • • • • • • 
Ufaklık • • • • • • • 

/Jalıilıltkl ıt ıılıabirl~r : 
Tiirl.. linm . . . . • • 

//arirltkl Mıılıabirltr : 

Altın: ~:ıfl k ligranı HO!'i4 6H 
A ltın ;ı tıılı\'ili k:ılıil serbest 
dö\'izlcr • . . . 
Diller dü,·izlcr ve lıorclu 
ldiring bakiyeleri 

/Ja:iııt. lulıvilltrl: 
Deruhte edilen e\'l"~kı n:ık. 
diye k:ırşılı~ı • . . . • 
K:ınıınıın fı-8 m:ıddt-lerlne 
ır,·rik:ın llazlnc tara fından 
,.aki lcdİ\at . . • 

St!ntıh t rıi:ı/11111: 
ll :ızıne hoııoları . • • • 
Ticari ı;t• ııcller . • • • 
Hslınm ıı t lıılwilıil rii:tlnnı: 
IDenıhtc cılilcıı t'\'nık ı nıık 

A ~ tiycnin kar~ılıi!ı cstı:ırıı ve 
lı:ılnil<it itilı:ırt lmınr.tlc 

8. Srrlıesl esham \ ' C t:ıh\'il:il: 
A ı•rırutıır: 

ll:ızincye kı~a \'aı l di ay;ı n , 

A llırı ,.e ılö,·iz fücrin e 
Tsılı\'il:ıı ti'urine • 
Hi,.o;erl :ırl:ır . • . . . . 
Muhtclı f • • • • • • • 

2 J .1 :1R. 7'0 t . 71-1 
o .:rnn .n;o,
ı .01H.!H1 ,·&.7 

12. 7!J6.0!JH,3!l 

ı:u~o u; · 

D.863.830,77 

1:>8.748 .;;6 3,-

16.307 .:l l<i, 

HO.O:>H. 171 , J 1 

.J o . :ı ı 1 .om~.~o 

7.022.SOS.<i 1 

4 .O:li .000,-
1 :i2 .R20,:~t< 

7 .~m;.s;;,;;; 

3 ı .721 .710,2:; 

:;21 .:;a:;, os 

!:!::.G ı:;. 712,i ! 

ı 4 :? .:J:i1 .217' 

HU.O:>H. 171 ,•l I 

1 !.!.os; .wu~. ı :ı 

·• .:;00.000,-~ 
ı ı .070.604,54 

Ttl.·~n 301.012.5:!2,21 _, ___ _ 

Sermayt! • • • • • • 1~.000.000,,..... 
/Jıtiyat etkcesi : 

Aıl l ,.c fcvk:ılaıle • • • • 
Hıısu~ı . . . 
Trdauıilıltkl Rarıknol/ar : 

Deruhte eclılen evrakı n:ıktiyc 
K:rnunıın G_S inci mn.~Je. 

lcıri ne tev fil.:a n lı;ız ine tara. 
rınılan vaki lediy:ıt 
Ucrulıte edilen e\'rakı nak 
diye lı:ıl.:iycsi • • • 

Kıırşılı~L tııııı:ımcn altın olnr:ık 
ilaYeten tcd:ı,·üle nzedilcn 
Rceskonı mıık:ıhlll ilaveten 
lcda. vnzeıl. . . • 
Tıirk lirası jJtııtlııalı 

Döı•i: Tnnlılıiidalı: 
A llına t:ılı\'ili ı..atıll dö,·izlcr 
D l~er dö,·izler vı a l nc:ıklı 

klirinıı hal.:iyelcri • 
Mulıtcli r • • • • • • 

!? .712.2!14,11 
0 .000.000,-

1 :JS.7 J8 .ü03 ,-

ı 6 .307 . .'l ı o.-

ı 0 .000.000,-

3:;,000.000,-

:ı .. ;oo,2s 

21 .!l t:i.2 ı 3,22 

8 --ı <> 031,ı• .4 .. . ... 

fİ ...... 
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2 0.2s2.ooo.1:S 
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1 Tenınııız 19 :l~ t:ırilılıulen it i lı:ıren : l sl.:eııılo lıudıli ~- ' Altın nzerine n:ın~ .,.o ~ 


