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~------------:::;_~> <ıy~on K{Jnlerde hldiseler: 
trı~ un:ıuımadık şekiller al
leı; a. öyle gariP. tezahUr
ha arıetmeğe başladı ki, 
ıe;h.!8Yill lehfnde yey~ a· 
tııekınde iddialar: yürüt-

1-f kabil oluyor. 
bir addi :zatlnde bu, fena 
e~ey değildir. 
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Şarkı Müsabaka 
KUPONU 

No -28 11-2-939 

Bu KupoA ları Toplaymız 
80 adet olduktan sonra en çok 

belend!kfnlz şarkının. &ilfteaf71e 
beraber bize göncforccebiniz • _ ~e ~r. h!dlsenin hem lehln

tııakt ern aleyhinde bulun
\ıatd a '1ıiç olmazsa fayda 

ır. 

ku Bu suretle nas halinde hU 
ıe ll'ller. Vermeden hakikıı-
~8.ttrıak kabildir. 

tlb u Pazartesi gününden ;. 
aten ikinci sayfamızda, 

1 A 1 nı an ya ' 'A~~a Bi~ s~nii, Bi~ T~h~~K;rş~sı~da ~ıYıff 
~ Aleyh 
:~l1a.ha.aı altında bir sütun 
A-1Yoruz. 
'la. Bu •Otunda, lehinde ve
,6 ~16Yhinde serbestçe söz 
..,/ enebifmesi için ismini 
da l"trıek istemiyen bir arka
lar~~fllız, hadiselerin, vaka. 
tah Ve 2aman zaman da 
hııı~sların lehinde ve aley

e bulunacaktır. 

Kıtaatm normal miktarma ilAveten 

600000 kişigi silô.lı 1Urk 1 opraklai-ına Ne El 
Uzatılabilir, Ne Dil! altına alıgor 

Bugün 168 Numaralı 
sayı çıktı 

Bu sayıda: Memleketimizde gil· 
nün meselesi: - Hakkı Süsa; 
~falıpushııncden imparatorluk ~:ıh. 
tına: - Reşat Ekrem; Akdenızin 
anahtarı; l s!nnbulun Eyfeli: -
Keriman Hikmet; Bir kadın niçin 
sever? Gene mizah meselesi: -
Osman cemal; Faydalı beden ha. 
rektleri; lnsan kapanı: - Hikmet 
Münir; Hayalını öpü~e feda eden 
:ıclnm. Ayrıca: - Sinema, V~kıl 
Mnğ:ızin: Ilikfıye, Ş:ıkn ve clılter' 
resimler ... 

Türk Vatanına Ne Göz Konabilir, Ne de 
Bir Habbesi Gönülden Geçirilmelidir. 
Diln çıkan arkadaşlarımızdan biri İtalyanın& 

milll emellerini gösteren bir vesika mahiyetin. 
de olmak üzere bir harita neşretmiştir. Harita
yı asıl neşreden ingilizce (News Revien) dir. 
üç }utanın ortasındaki Akdeniz havzasını gös. 
teren bu haritada. Anadolunun da cenup kısmı 
İtalyan rengine boyanmış görülüyor. Bu suretle 
aziz vatanımızın bir köşesine fa§ist ltalyanm 
göz diktiği üade edilmi§ bulunuyor. 

O halde bu bir sanla mıdır'! 
Acaba Türklerle !talyanlarm arumı boza.. 

rak esasen karışık olan dünya vaziyetlnl bir 
kat daha karıştırmak istiyenlerin bir tahriki 
önünde mi bulunuyoruz? 

Acaba bu bir yoklama mıdır! 
Zira bugünkü TUrklyenin nasıl meydana gel

diğini her memleketten ev\"el !taıya blll,r. 08.. 
manlı imparatorluğun biltün silAhlarmdan tee.. 
rit edilerek elleri, ayaklan bağlandığı bir sıra:. 

ltalyanın eski Roma. imparatorluğunu ih. da bi!e ecnebi isti11sma karşı gelmit1, ltalyaıım 
ya. etmek idealini kendine milli siyaset yaptl- da dahil olduğu bütiln cihana kar§r harp etmiı 
ğı malUm.dur. Fakat böyle bir siyasetin hedef. \"e ondan sonra Tilrk bugilnkU hür ve mu.st:ak11. 
leri bir harita üzerinde tesbit -edilirken Tunus, kuvvetli ve parçalanmaz vatanını vilcude ge. 
Kor.sika ve Cibuti gibi Anadolunun da İtalya tirmiştir. O günden bugüne kadar TUrk mnıetı 
rengine boyandığı iddiasr doğru jse buna şa§.. kendini sulh lakaydlrğma ve sarhoşluğıma da 
mamak, böyle bir haritanın resmi ~ahsiyetıerin vermemi§tir. Her gUn memleketin bir k~l
makamla.rm.a bakan öuvarlara asılmasından ne bir düşman tarafmdan taarruz olunabnece. 
ziyade Roma meydMlarmda teşhir olunduğu ğini f a.rzederek ve yalnız kendi millt kuvvet 
haberi karşısında "acaba.?., dememek mUmkUn kaynaklarına. inanarak hazırla.mnıetır. 
olmuyor. Türk milleti, Türkiye Cumhurlyeti QnCti 

Resmi. yani İtalyan mukaadera.tma. hlkim ltuvvctine emindir. Hiç bir taarruzdan korkmaz. 
On beş asır evvelinden :mJras ara.YQ)a.r )11.. 

İtalya ile Türkiye biribirine (lüşman bir mem. lirler ki elinden daha diln vatan parçals.rmı: aL 
leket değildir. lta.lyanm bugünkU .kadar geni§ dıklarr Osmanlı htlldtmetl bile ~ yU:Untııı 
olmasa da yine müstemleke gayeleri :içinde iın.. belli krtalarmda en az yirmi be~ asırlık bir la. 
tiyaz mm;takalarm.r dola~ıp durduğu gilnler ol- deme :istinat ediyordu. Halbuki bugUn Osma.ıılı 
du. O günler ki Osmanlı imparatorluğunun son hükfunetl yo'Ji, Tilrkfye Cumhuriyeti var, :sura.. 
devirleri vo milli devletin yeni doğum zaman. da Neca.§İ yolC, Atilanm ·torunları ~ vatanm 
lan idi; o devirde bile Türklerin ana.vatanına müdafaasm.d& canlI istihkA.mlar te§kfi ediyor. 
saygı göstermekte takaddüm ettiklerini zannet. lar, 
tiğimiz ltalyaya vakıa sonradan hüsnüniyet Tilrk topraklarına, ne el uzatılabllir, ne anı 
zanlarını nakzcdecek temayUller atfolunma~ Tilrk vatanmma ne göz konabflir, ne bir 

gildir; fakat bütün bunları doğrudan doğ. habbesi gönUlden geçirilmelidir .. 
ya veya dolayısile tashih eder resmi üadeler Bunu, bütün dUnyanm böylece bildiğine C!e) 
gecikmemiştir. y kani bulunuyoruz. 

.,, ~ -- ,_. ~ - ,_. -- _, - ,_. - - -... 

Papa öldü 

ôlen Papii 11 inci Pi 
(Yazın 5 incide) 

Japonya 
Hainan adasını 

işgal etti 
Bununla İngilterenin 

Uzak Şarktaki 

Sevkülceyiş mer
kezine yeni bir 
darbe indirmiş 

(Ya..-ı.sı 5 itıcide). 

Dahiliye Vekilinin Vilayetlere 
mühim bir tamimi 

"Bizden inkılAp hamlelerinde gevşeklik bekliyenler 
bilmelidirlerki biz hiç bir rıc ' i harekete tarftar 
musteid değiliz. Daima ileri gitmek emelimizdir,, 

(Y a.Nt 3 ilncOild) . .. 

Son şayialar dolagisile _ .............. ...-.-···--............... _______ _ 
Emin Kemal, Mefküre ile hiç bir 
alakası olmadığım söylüyor 

Hataga sığınmak 
istigen Yahudiler 
Hükumetten ret cevabı aldı 

lskenderundaki serbest gümrük mınlaknsını teshil etmek fizcrc 
Tilrkiyenin Hatay fevkalndc mur:ılı hası Cevat Acıknlın, beraberinde
ki heyetle Antnkyaya vaqnışlır. Hükümetle icap eden temaslarda bu
lunduktan sonrn !skendcnınn giderek serbest mın!akanın ıesbitl işine 
bnşl:ıyacnk!ır. 

Hat:ıydan selen haberlere göre, Alman Yahudilerinden bir kısn:p, 
Hataya yerleşmek için lI:ıtay hfikCıme!lne bap·urmuflardır. Halay 
hiikOmeti kendilerine red cc,·nbı vermiştir. 

, .............•...... ...••........•. -.......... "'" 
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Temizlik ve süs · 
Haarll VekAletlnla ıw. ve er- AKİSLE RI 

~~ılı;~~~p~~:.:a~y:~:·~~~ Bir sahtekarhk Sandalcılar anlaşamıyor Denizbank Yazıya,resnı6 l 
rarlar vereceğinJ gazetelerde o- davası 
kudum. ld meselesi dair ~ 

Bu haber zilılnlerin inkişaf 3 Kişinin Muhakemesine are heyeti ile azalar arasındaki dj şekillerine göre tefsire yol aç&- ı\1üfettişler Çalışmaları- 8 İR ressam oınıayıp ti 
btllr.MesclAbunublrnevlric'at Ağır Cezada Başlandı ihtilaf büyüdü m H.enüz Bitiremediler nunU.:.uh:.:;~r;01nduuş~:~ 
tclAk.ld edecekler vardır. Çün- İspanyol tebeasından Raşel . Lon I D bank e;-- r 
kü onlara göre ileri hareket bü- dos admda bir kadının sahte veka- Sandalcılar Cemiyeti idare he. adamlarına intihap zamanında 1 . en;z 1 a alt kadro ve ?ütçe. sa.mların hemen hepsi. blt ,I'_ 
tün kıymetlerden soyunmaktır. letname tanzimi suretiyle evini ele yeti ile azalar arasında çıkan ih- lehlerinde bulunmak suretile k- 1 erın azır ~ası bugün ~ıtecek sim yapmak için gtdeıı Jll ,; 
AIAmetl de kılık ve kıyafette geçirmek suretiyle Mihran Elma. tila:f çok bliyllmüştilr. Esnaf ya. seriyeti temin ederler· böyleli~e ~um~ mudilrb" Yusuf Zıya Er. tın çokluğundan şikftfet 

k M H
. 1 · 'd h ti intih ' yenı sene utçe ve kadrosu- vorlar 

kendini hissettirir. yan, ansı arya ve ıkmet E- pı an yenı ı are eye a • de idare heyetindeki yerlerini mu 
1 
nu yarın Ankaraya götürecekti " • ...t 'O(I' Hayatın Jlert ve .,.eri telAkld· min adında üç kişinin dün ağırce- bmda tekrar eski azaların nam _ haf aza etmig olurlar Halbuki di ı U .. .. r. Bir resim yapmak ı~ıa .Af • w · • mum mudur Ankaradan dön 1 .. ı Co'' .. 

sini böylece insanın Jüziindeki za mahkemesindeki duruşmaları- z.et gösterilmesine itiru etmek- ger yüzlerce esnaf bunların ida. d"kt • pa c~ fııı;a, sehpa, wva • ',;I 
na ba 1 tı te bunları se k · t kt · d 1m • 1 u en sonra maaşlarırun yarısı ve vesaire masr-"ı oıın•~ .1 

bir damla pudra, veyahut saçı- ş anmıı r. , çme ıs ememe e. re.sın en yı ıştır. Yerlenne es- ı verilmiş olan mUdUtlere yeni t ıu 111',.. nın şu veya bu şekli ile ölçenler iddiaya göre Hikmet Emin is- dir. Sandalcılardan Cemil, Ah • nafla uğraşacak ve muhtaç za. • ziat yapılacaktır. Drer taraf~ en aşağı on beş, ylrıni 
hakkında bizim için &ÖJlenecek panyol kansına kendisi ile evle. met, Hüsnü şunları söylemişler - manlarında yardımlarına koşa •

1 
banka muamelatile gSatie ve 11 lundurmak Icnp ed.Jyor. 1'. 

söz olmadığı gibi, onlarm dedi- neceğini vaadederek vekiletname- dir: cak adamları iş başına getirmek 

1 

vapur işi Ü7.erinde' tetkikler ya Halbuki bir muhArtlt,;... 'I 
kodusuna ehemmiyet vermeye sini alarak, Mihran ile bera. "- Senelerdenberi başımızda istemektedir.,, pan Iktısat ve Maliye milfettiş : paralık bir kalemi açtı rt~' 
de lüzum yoktur. ber 3 bin liralık aahte bir senet bulunan ayni idare heyeti aza • Diğer taraftan cemiyet reisi leri çalışmalarına devam etmek. tomar kAğıtla işinl biti ,,. 

Ancak insanın 24 8aatllk Jıa.. tanzim etmiıtir. lan bizi değil kendi menfaatle • Mehmet Felekte bu iddialara kar tedir. Dün bir sabah gazetesinin .Meydana konulan eser~ 
yatını saran en yakm dekor na- Fakat arııdan biraz zaman ge· rini düşünmektedirler. Bizim san şı §1llllan söylemektedir: 1 müfettişlerin çalışmalarını bitir. mından da, resimle yazı : 1 
sıl olmalıdır? diye bir suali mü- çir.ce Raşel Londos ölmliı, bu se· dalımız kmlır aldıran olmaz, kL "- Esnafm yeglne maksadı diği etrafında yazdığı haber doğ. da bilyfi.k şerait farkı ,.':of". 
temad.Jyen kendimize sorabili· fer de suçlular Efimya adında bir yığımız batar yine ehemmJyet ve. beni idare heyetinden atmaktır. 1 

ru değildir. Heyet reisi İktısat muharrir, eserini orıara ~ 
rlz. kadını, ölünün terekesine el ko- ren bulunmaz. Halbuki cemiyeti- Buna sebep te benim evvelee ec.. Vekileti başmüfettişi Faik bu hu. kem kalem kAğıdmnı 1>1 ~ 

Çünkü böyle bir suali biz ha· yan sulh hakiminin huzuruna va- mizin bize böyle müşkUl anlarda nebi vapurlardan olsun, yerli va- susta dem.iştir ki: fena olmasından bellibatl' -1 ı 
yatımızın rekoru diye değil, bel- ria imiı gibi çıkararak evi ele ge- yardım etmesi lhımdır. İdare he. pur ve yolculardan olsun sandal. "- Tetkiklerimizi heııUz bitir zarar görmez. Ona ber~ '/ 
ki hayatmıızm bir parçası gibi çirmişlerdir. yetinde bulunan azalar yalnızken cılarm almakta olduklan fazla ve medik vardığımız neticeler etra- kalem ve bir tomar k.-ı'~ 
hazırlarız. Bunun için her de- Yalnız iı bu kadarla da bitme· dilerinin iskelelerden alacakları usulaUz paralarm miktarını mu. I fmda bir §eY söyllyemem. Onları 1 ğıdı veriniz; kalemin si1 ~ 
vtrde insanı en yakın şekilde • miı, Hikmet Eminin Raıele nil· paya bakarlar. Ayni zamanda he. ayyenv ve normal bir hadde indir. tetkfklerimiziıı sonunda allkadar kAğıt ilzerine - herb~dl / 
IAkalandıran kılık, kıyafet mo. fuz için hudut harici ettirdiği eski yette bulunan 12 aza birer iske- mekliğtmdlr. Ben halkın ve umu- lara rapor halinde vereceğiz.,, \'e istikamette olursa ~ 
selesi zihJnlerde ehemmiyetli dostu Filipoviç hu.dudu geçerken lenin idare memurlarıdır. Onlar mun menfaatine çalışının. Fakat Diğer taraftan Satie binası hl bir tak:mı Wer bıta1'• ıf 
bir surette yer tutmuştur. iti zabıtaya ihbar etmiştir. iskelelerinde iş verdikleri kendi bu 81.Ddalcılarm işine gelmedi.,, dilesi dolayısile vazifesinden az. müddetçe, mesele yoktur· P 

Dünkil adamın hayatını baş- Bu suretle ele geçirilen sahte- !edilmiş olan eski Denlzbank mec flklrleriııl oraya 1azabilU'' ~ 
kA şartlar kaplıyordu', fakat bu· k!rlar dilnkU muhakemelerinde Çocuk Ft'rıncıların lisi idare reisi Ziya Taner dlln, • Fakat resimde öyle de~ 
gilnldl adam dünyanın insanı- ıuçu birbirlerinin üstlerine atmıı· öğleden sonra umum mUdilr Yu • zeme, eeerln kıymetirle 
dır. Dünra nlmetlerinin arka- tardır. K "'f"' h ı • T J t !Uf Ziya Erzin'i ziyaret ederek, dar... ~ 
smda dolaşan insandır. Duruşma ıahitlerin getirilmesi U Up ane eri op an 1S1 kendisiyle bir saat kadar gôrUş. Muharrirler arasmd• ~ 

Bu tnsaıun blr zahit olmasını için başka bir güne bırakdmııtır. Muhtelif Mahallerde Elanek Me 1 • • müştllr. Ziya Taner'in Satle bina. mür parçasını beyaz bit -..,,. 
15temeğe kimsenin hakkı 

7
ok· --o- Dokuz Kütüphane Daha Ald ... Şekill ıe0e•~d 111 meselesini nmeclisl idare tara. üzerine silrterek şaheser ,1 

tur. Fakat zahldllkten çıkan a-. ıgı er zenn e fmdan nasıl ve ne suretle tasdik da getirmek kabil de. bit~ 
damm da haratmı sar• .. -.._ bir Vali Maarif Açılacak Konuıuldu 1 edildigıw· hakkında umum müdüre sam misvak ve kutu JJO'f";~, 

-- Müdürlügun"' ·· de ' dilnya dekoru JAzmıdır. Bu de- llkokul çocuklarının okuma ih· Ekmek Yapıcıları Cemiyeti dün bazı izahat verdiği sanılmakta. • sofra muşambası üzerlJlCt ,/ · 

koru tahdit eden, ona muayyen İstanbul Vali ve Belediye reisi tiyacıru karplamak ve okuma J:ev· senelik umumt heyet toplantısı. dır. tediğ:l gibi -yağlı boy• bit.; 
bir hudut tayin eden esas tıısa· Doktor LQtfi Kırdar dün Maarif kini uyandırmak manadiyle iki nı müşterek esnaf cemiyetleri --o- lo çıkarmak fmkAnnıdaO 
nm gilndellk Jş haratıdır. Bu müdürlüğüne gelerek çalııma teş· ytl evvel kurulan çocuk kütıliıpha.. merkezinde yap.mı§tır. Toplantı Valinin Dünkü rumdur. ~•"I 
hayat için konfor bir mt

7
ar va- killtını gezerek malfünat almı~tır. neleri faydalı neticeler venniıtir. çok hararetli ve münakaşalı ol • Tetkikleri HülAsa muharrirler,~ I 

zifeslnl l§örO.r. Vali, ayni :zamanda ba:zı ilk ted- Yapılan 1e~1'l! ....,, bilhalea ekmek meMlesinin ıfs:U ~""~~dijrR;ı_f ~ JA~i llayatm hakikatlerini il~"'~ 
Konfoman kaçıp, kendlni risat müfetti~le~~yle de görüşmüj, k~dai ,-alnı~ iji küt~a~~q .s son al~~ğı .. ~killer etrafında gö. Kırdar dün Be§i~ti;a psJcrck ~ekte müsait ~rtıara ~ ~ 

lükse kaptıran insan; gündelik onlann ılk tedrısat ilitiyaçlarıru DındcM lazl~ ~ıJt yavrÜJ S ~uşt11;' ... ~~aatiıianc Ha ark ·yapılması dtifWliilcn Abb.as. k,en,_ zavallı ress~ar bit~ 
bayatın içinde boş bir hayalet- sormuıtur. fa.de etmi§tir. cemiyet reısl Şevki şunları söy- ağa mezarlığıpı geznµştir. kat ortaya koymak için "".J 
tir. Hiç bir ~e yaramamış olma- Önilmüzdekl yıl ilkokul ihtiyacı İstanbul Maarif mUdUrlUğ{l bu lemi§t.j.r: Vali döniltte Barbaros Hayret· ça ağır tedakArlıkları tJJP' 
nın hicabını "lüks" tın şaşaası ve mevcut birçok okulların da mo- vaziyeti gözönilnde tutarak çocuk "- Bugün çok iyi kalitede ol. tinin mezarı etrafındaki dlikkAnla· etmek mecburiyetindodJt' . .:J 
ile örtmek ister. Süs bunun ı. dern bir şekle konması hususunda kiltüphanelerinin sayısını fazlalat ?1ak ve u~uza da satılmak Ur.ere nn istimllki mUnasebetiyle tetki- Bununla beraber, b~ 
fadcslnden başka bir şey delil- esaslı tedbirler alınacaktır: mağa karar vermiıtir. Şehrin mub· ı~in?l nevı ekmek yapmak ka -

1 
kat yapımştrr. Uharrirleriınlztn ort1-t• ~I 

dir. --o- telif 'kazalarında dokuı yeni kil· bıldir, bu bizim ellmizdedir. Ek. duğn eserler, ressaınl,,,/ 
Bir çoktanmızı ffe, yani ha· Maat Veremeyen tUphane daha açdacolkbr. mek yapıcılan istene .ıY! undan Hayırsız Adadan mesai mabsulfinü krP1""' 

yatı fethe ahştınyonız. Bugün· Bu kütüphanelerden il*>kul ço· fena v_e.!ena und~ da .
1'Y! ekmek İstifade 1or mu? 

kü mektep bu hayatJn acemi, Ekalliyet Okulları cukları istifade ettikleri gibi orta ~~p~bılırler. Yanı bu bı~m iste - . 
ikmal b()lüklerldlr. Maarif müdürlüğüne son yapr. tahsil çağındaki çocuklar da isti. gımıı.e kalmq bir geydır. Oiıun Bır müddet evvel muhafaza teı-Çocuklannuzın lüksll değil, lan müracaatlarda ıehrin bazı iade edecektir. Kütüphanenin bü- için bu hruıuırta en evvel blzl'!'le kil!tı aWıadarlara Hayuauadada Çayın JUzyılı J.f. konfonı kendi hayatlarında bir semtlerindeki ekalliyet okulları tün neıriyatı tamamiyle yeni harf· görllşmek•ve bizi de tat;nin et. uyuıturucu maddeler müptclilan· Ge<culerdo bir gazete #;) mek lizımdır na karşr bir hastahane yapılması· pada rav tstlhlAk:inJn~ 
zevk miyarı olarak kabul etmiş öğretmenlerinin maaılannı alama- terle çı'kmı§ olan eıerlerden ibaret .,, ~ " dık Olacaktır. m teklif etmişti. Bu teklifle Ye§il senesi old .. ı:..-tından · b 

olmalan hayatı an1ay1cmn-. ba- lan, bu yüzden bazı okul öğ- H ue ~ ., .. ~ itil cemiyeti de alakadar olmuı du. 
kmumln.n çok manalı olacaktır. retmenlerinin birikmi§, ve iki üç ~ütüphaneler için timdilik dört Etrüsk Vapurunun ve cemiyet reisi Fahrettin Kerim Bundan 1839 sencslJle~ 
Bu ltlhıırla Maarif VekAletlnin aylık maaılan olduğu yapılan şi- medrese binası bulunmuıtur. Bun- K I b ,ıt azan an azı teıebbüılerde bulunmağa ka- A vnıpada rnv malüın de r 
verdiği ~mtl yerinde bulmama· kayetlerden anlatılmaktadır. lar üzerinde tamirat yapılaark il· . ..,,_,, j§f_J nın imkllm yoktur. Ekalliyet o'kullarının bazılarının tenilen biçimde ldltUphaneler mey Etrilsk vapuru hakkında tetkik· rar vermıştir. Türkiyede çay istihllllÔ ııt',.. SADRİ ERTEM maaı vermemesindeki sebep okulu dana getirilecektir. ler yapan komisyon mesaisini bi- Esaı~n bundan evvel ayni bU- rım muharebesinden ~o-4 ~ 
-----·----.....:..--- idare eden mütevelli heyetle anla- tirmek üzeredir. Komisyon Azala- susta bır tez hazırlayan Fahrettin lamış. Kırım muhare.,._ 1'..1 
Hong Kong Vapurunda- şamamalarmdan ileri gelmektedir. Dün Çarpıuın n vapurda yaptıktan son bir tet.. Kerim bunu Cenevrede beynelmi· yıslyle şehrimize geıe:ıı ~ 

ki K k ı k 
M 'f V kil · M 'f üd r--· kı'kte kazanlarda henüz daha ya. lel toplantıda da izah etmi§ti. ,.e Fransız askerlerinlJ1

1_.t/ 
aça çı ı .. w .. aan e eti aan .m . ür- Nakil Vaııtalan ~ 

S 
, ___ . v k G · k • · lugunden bu okullann vazıyctı et · ktlmanut olan kömürlerden nUmu· -o-- larmda ve kışlaların<!•~ Oıv.nıı a om az ıır etının • Dün dört vesaiti nakliye ku:ısı Ç lan k } d J\

1 

Eosen Hong • Kong vapurun.dan rafında kati tedbirler alınmasını olmuıtur: neler almışlardır. Bu kömürler tet a a çı ar aki balı çay tçtlkleri gBrıv , ~ 
· k' d'ğ k ,. .. 1' 

1 
- ve neticelerinin derhal Vck8lete kik edilecek ve aynca Alman kö· ,Yangın Gene bu münasebetle ~ _,J,. ıç ı ve ı er eşya a~çı ıgı ya- ı - Edirne 15 pllkalı kamyon r;z 

k k 1 ku 
bildirilmesin' istcmi!ltir mürleriyle olan farkları tesbit edi Evvelki gece saat bir buruk sı- gelen Kırımlı ve Bııb• 

par en ya .a anan mpanya ve 1 :r • Şehza.debaımdan gererken yolun :r ~ kıı d b ı d" Maa• veremiyen c kullar kapatı :r lece'ktir. ralarında Çakmakt".ılarda Yervant- da çay raptıkları göze ç 
vapur er Clnın an eı suçu un :r · • kenarında duran 2125 ve 1753 nu- :r .h ..J 

B k 
'dd · laeakt r Komisyon aynca vapurun ka- ın kasket imalathanesinde yangm bu mübarek nesne, 1'~.aw:ır 

ey oz mu eıumumiliği tarafın- ı • maralı taksilere ,.:arpını•, huara del" 
d U kud 

.:s- :r zanlarından baıka istim boruları.. çrkmıJ, itfaiyenin gayretine rag· - mlze, evlerimize, giiJl /, 
an s ar adliyesine teslim e- -<>- uğramııtır. dilmişler, sorgu hakimliği tarafın· 

15 
Ve 

52 
nci Okullar 

2 
_ Be§iktap giden 89 numa- m ve diğer noktalarım da g5zden ı' men ateıin önü almamıyarak dlik. yatımıza kadar sınıniŞ·" f~ 

d
an sorguya ek'l · 

1 
d. geçirmişti~. kan içindeki 6000 liralık mal ta- Kim ne derse desillı ~1 ~ 

ç ı mış er ır. . . . . ralı tramvayla Arifin idaresindeki .-rııv ' -Sorgu neticesin.de kumpanyanm Beııktaı 15 ve 52 ıncı ilko'lrnlla· Komisyonun emriyle bu hafta mamen yanmıştır. şeyd.Jr. Hele şn kış ~~ ·-"" 

nl d b 1 1 
. ot.cbüs Karaköyde çarpı•mı•lar· M · y · - " jçJJ"'/-

Servibumundaki depolan müdürü r~ ya arın a u unan arsa ar vı- :r :r ersın postasına konulmıyan va· angın tahkıkatma mliddeiumu gıcır gıcır bir bard- ~ 
1
- af d 

1 
k dır. !kisinin de muhtelif yerleri kI 1 k mt ""'(t. ~-.ı Maknamare ile depo bekrisı' İsken ayet _tar m an satın. a.ınara o· purun ge ece hafta sefere çıkma- muavinlerin.den Fehmi el koy- kik gibi rengiyle sıca• "";/",,, ı 

:r kul b 1 ki rılmrştır. el'' aer, vapur ikinci 'kaptanı Ozvald ına arına e enmıştır. Bu ar. ıma milsaade edihni§tir. muştur. Uk araştırmada yanan tar bir çayın verebilec 
tayfa Angelesko te lıcif d'lıni ' salar 'Okul talebesi için bahçe hali· 3 - Sirkecide Muradiye cadde. --o- dükkAn ile malların sigortalı oldu- yi, ancak güzel bir ~~ 

v e ı §, .. 
1 

k • sinde Çatalcaya giden 56 numara- p 'I k 
Yalru~ depoların ikinci müdürü ne getın ece tır. encere Si er en ğu antaı~Imışt?r. Tahkikat ate§ln daş vereblllr. "..J lı kamyon ile Taksim • Fatih hat· k 1" 'L 
serbest bırakılmıştır. Bcı suçlu- --o- tmda işliyen 166 numaralı tram- Beyoğlunda Abanoz sokağında asten çıkarılıp çıkarılmadığı et· Fazla ~aynı sıntr ,.sl,,ı f 
nun mahkemelerine yakında bag- Kültür Şurası Hazırlık- vay çarpışmı§tır. Dilbaz'ın evinde hizmetçilik yapan rafında yapılmaktadır. si>5lüyoı•lar ... Neyin t 1,,p,; 
}anacaktır 1 D Ed• 4 F 'h . 1 F d 1 d" b h "k" , k yRpmaz ki ... Paranın .4 · arı evam ıyor - atı _ Şış i hattında i91i· a ı a. un sa a ı ıncı atta pen- 15 Yıl Evv.,.J Bug\İJ'l W' 

Servibumunda nezaret altında KU!tilr Şilrasına hazırlık clmak yen 307 numaralı otobüıle Fatih . çere ~lcr~en muvazenesini kay· DDn /stanbul sok~kldn k-alm bir le... ____ ..,.,. ~ 
duran Eosen vapuru tevkif edilen .. . . . H b' h d ı betmış dd ti ta 1 ·· ·· ~-• . . • 1 uzere orta tedrısat ışlen etrafın- ar ıye attın a sa ışan 86 nu- .. ..' ~.ı e e 1 ann ustune l :ar tabuk_ası ile örtüldil. Dilnkil kar · !J 
ı~ınci kaptanı ıle bır tay!asmm ye. da görüşillmesi istenen maddele· maralı tramvay çarpışmıştır. Her duşmuştur. 1 ve llpt. hılhassa öjjle ü:cri Seyrise· • •• .. .. ıet"', rıne llma~unızdan adam tedarik rin tesbitine devam edilmektedir. ikisinde de hasar vardır. Fadıla vücudunun muhtelif yer· faln, Şırketi llayriue ve llaliç vapur- Y ~nı Koprunil!.1 ~il 
edkerek dil~ ~kıam Karadcnize ha· idari itlere ait dilekler liıe djrek· --o- terinden ağır surette yaralanın , ı ıarıııın lşlem.csinl sekteye ııOratmış- Agaç Parke Do! f'. 'I 
t'e et etmııttir G •"k" h tah . k ld 

1 
§ tır. Karadenı:de de şiddetli bir fır- G ... 1• ko"pru"su·· ..:ıubalııt' uı.t,f :ı • törleri tarafından tesbı·t edilı'rken u"mru··kteki Dun" ku" .. u ur as anesıne a ın mış- t h -k· ü kt d' \' "" .u -=""",... 

B 
""I B • ına u ·um s rme e ır. aı>urlar t' .1 . ti ş· di Uzerleı..- U' 

eyog u etınci muhtelif dersleri okutan öğret.. İmtihan tır. boğazdan çıkamama.~taaırıar. ırı m1§ _;_ ktaım ..... "Pruıı ~ 
N 

· l• .... ~ sım yapllllla d:.r. pu "- • .ı 
C-' er ıgı menler de bir araya gelerek dera Dlln sabah aaat 9 da gUmrllktc, "-v-- •• l'

7 

f'L Beyoğlu beşınci Noterliğine ta· programları etrafında yapılmasını k~misyoncu, maiyet memuru ve Temizlik Afiıleri Bugün ::::>oğanlar! ri asfalt olnuyacak. ·~ / 
yı. edild'ği · ı az.dığ f'kl · d · • ı· f • • 11 Şabat ganü oe gecul do§anlar: dÖfenecektir. Parke ' -"' 

n ı nı evve ce y ımız arzu e tı erı eğıpk ıkleri karar- komisyoncu olmak istiyenlerln im Caddelere 'konacak tcmızlık a~ znhre ve Utarit bugüne hı\kimdir. dında olan bu ağaç ~pr. !I 
eski mebuslardan Bay Senih dün- laştmnaktadırlar. tihanlan yapılrruıtır. fiıleri tamamlanmııtır. Bunlardan Bugün doAnnlar gfizel olurlar. Fnknt manyadan getiritcee~· t !IVJ 
den itibaren vazifesine baılamış Dün Edebiyat muallimleri E· Imtihanlara 45 komisyoncu 54 birinin üzerinde §Öyle yazılmakta. ! tembel ve hnyolperesttlrler. Hayatın Diğer taraftan bir 1

1
r1'C tJ"J. 

bulunmaktadır. Bay Scnihe yeni mln8nU halkevinde mühim bir top maiyet memuru ve 23 müstahdem dır• ı ııer dnrhesinc u~rarlnr. J\:ıdcrden d' .. dere1' jf ·r . d ff 'ki 1 d'l 1 • 'k~ . . b kt . ıyeye murncaat e vazı esın e muva a yet er ı c-ı antı yaparak Edebiya.t dersleri et· girmi~tir. Evrak tetkik olunmak "Y r t"k" . b t h b şı .Qcle a :ın ~ oktu r. Uıkln her b ·ttaSS ..._ f ela e e u ur~nı . za ı .aya. a er şc~ c rnğıııen biraz scbr. t s:ıhib i olsa- da "ağaç parke,, fa .rı 
ra ın ıörUpıUperdır. üzere Ankaraya &önderilmiıtir. vermek mederu bır vazıfedır.,. 1 ıar muvaffakıyet ~de 1.(lzdür,,. ~ iatcdiiini bildirıniıtır.,, 

• •• 



'-....___~----~~~--~--~~-
~ ift e Rasyonel ıslahat: 5 

liseıerin--adÔdi~ .. çÔ~itniak 
,.ll~ Yazan: 
<ııllt • l'azırnxzda altı aınıflx ilk 

{\il# ~l\ N1t'1nıfh liıeyi bitirdikten 
~c~ ıı:; tİfcc:ck nıektep ve üniversi
rl ~ta bir k talebe açılacak ayrı 

lt ff ~'-~ ta~:nc yabancı bir dil tcd 
,,st' "'iti. ~i l tutulmalıdır, denil

.ıı. 'in.. llacnaıcyh • 
t ev • -.qclı: • 

~·~_lııctıın tnektepler.ve fakülteler 
ı.~ hı' 14rını esaı talebe say_ 
""~ • r ı ~'t'~tı ene yalnız yabancı dil 
~ tıaaYa.parak muvaffak olan
'tç,e:::.. 05

11 
talebesi kaydedebilir. 

biı~~ }'abece talebe gireceği bi
~~ olu ancı dildeki anahtarım 
-"'llir, r. Ona göre tedrisat ya-

eJI!• I• ~ Ctice • 
"'-.ti' ·~· ' °Yabanc d·1 b .. k'' lJY. •alt ı ı ugun u 
~ iı'nda liaclerde fuzuli bir 

. ~ ~rci'i &al etnıekte; istenilen 
'~ ~ot "erıncrncktedir. Yaban-

ıoor,. lqH •• r~lllek it-' .• .• b .. t .. 
ftr ,~ "'ll, ih . :sın gunun u un 

ı, !ta fi: . ~ bütün kudretini 
ı~~) ten titnı ıfade için söylüy.c. 

. CffUs·u· .. b .... 
0 d'I nun utun atmos-

~ ~Crçi ~-· ~~§kil etmeledir. 
.~n b·Utün bu teksifi mesaiye 
.de 'ka,;.r Yabancı dil için bir se

t <Cilt 1 
1 değildir ama artık bu 

'ıt... ene bö 
~ıııck le !le bir hava içinde 

1~ r, da}ıUdr:tıni tekasüf ettikten 
ii ~'lll a :zıyade ilerletilmesi i

\bllllı olan liselerden çok daha 
\'~ 1 olur. 

~ ~Olt ~u ~abancı dil i§inde de 
lı:ıUhi eri.ka ve İngiltere gibi 
Olan 7n ~~dcniyet deryasının 

tlıUlıi gılizce ile bugiln ilmin 
dııl'an lll anahtarlarını elinde bu
~ Almancayı tercih etme-

~; •dcd' . 
~l llıi? ~run. çoğal~!ma•ı: Ke-

\ Oltult Yfiyet mı• 
~ • oıltıa arın 6 ıene, liıelerin 4 
':tinde 

8~ Vatanın muhtelif 'kö
~~ı~tııı l 1ddetle hinedilcn lise 
b ~ita Grşılama'k için de bü

.,,. c'llct nl~r bahıeder. 
~ 1 re · 
~ ~~ ısınden dağdaki çoba4 
~ ~ ~cktep i}lerinde iki ıu
~.:.ltcllını~faları me~gul etmekte
•"< her .~Y~t mi? Keyfiyet mi? 
• t11 r:ı:~1Yaç hiuedilen yerde 

tt ~t ltı kep açalım mı? Yoksa 
l~ ede~· tcpleri ıslah ve takvi· 

> cucc. ltn?. 
'%,,_ • licr "k· • 

\ "'C&i la 1 ısınin de beraber 
~ \ci'fi :zıın. Hem kemmiyet, 
~ laırıc/it.:. Büyük Milli Şefi
.~tları nonünün Kastamonu 

'1(lc ' flda er"' d"k k" h lk , rl j,.· .or u ı; a , 
'ı•: ,,ınd ~ \,lr, l-ı e en çok mektep is. 

tıı.~lctcp cm .. de ekmekten ziya
~ ._.Plg '• Çunkü işin ve ekme-

ı~ .... ırıın lllckt k''l .. 1 
""'' 'bu· ep ve u tur e . () rn· 

1\ t., tl!Qı •• 1Yen artık yok gibi-
.~ ıçı h ~- he t h n er sene mekteple-
~~ t a •• 

'.'ıin dcdirıi curnu geçen sene ta-
Q.t~ c Olllla~ en az yüzde 20 faz
'' i il. her tadır. Diğer taraftan 

ltcı-.. "lilayet k . b' ı· 
~c . ·•ıtJtı . mer ezı ır ı-
~ tllıdc e' fırka kongreleri di
tc.ı· llıcltte · v. ~· "lt, P ıstcgı başta gel 

'~ ltıac .. 
"'tli~ ·•ale h 
r(lcli Otta 'Y bugün mevcut 3 
4tı.: altı llı.ektep teşkilatının 
ı ·ı b·· •ene 
tııcu \ıtUn Yapmak şartiyle 
b lUrılc liae h:;~a mekteplerin dört 
""' 

0 
llleıtıı ınc ifrağı, halkın ve 

·,~ •ene .c~ctin ihtiyaçlarını 
~ıı i'abir ısın çok mükemmel 

~ rı\ın ır. 
'. ~:.\ ltıcnı1 k . . . 

• 1. l'ıliih· c et ıktısadıyatına 
<ıtı ıll'I b' 

oltır giın .... ır faydası olacak-
tı._ 1rı ··•eve · 
·°'~ı }'ar1e Ut lıselerdeki ta-
'i ""le .. ·nd 1 cd' Cticrd an fa:zlasını başka 
) lc~c c~. ~en~~ ge:en talebe tcş
•tt.. abası ı ayagına gelmic bir 
tJ,~ i}ı nın . -s 
~ ti}' cvındc yiyecek \'C 
• 'ic ilcttv t · b \~ h· ilileainc. ~mın edebilecek 

tııl< ~le 1~hir }'Ü ~ıtap parasından ''h.1 he; ku ohnıyaca1c olan 
t\ı J c ll'lernı k · 
t lııt lltnt.2 • c etınden ayrıl-
"' ' 1 "JC ık' " ~ 1\ ... c>'li . ı uç defa yol pa-
~ 'C lSc ·• • 
~ but }'cll'ıck U<:retıni, değilse 
~ ~c b Çc'İnc ~.arasını babasının 

ı.._ abat }'Uklemekte bir ü-
~ ?tı arın • 

l "•irı ilararı evlatlarına yaptı-
tı: c ,_ ar r k 
" )' otada :ıO kere ocak ı1ör 
~. arat r "ara b" . 

h.~~a~ maktadır n ır aılc sefa-
'li ltıc · 
t tor llllckctı 
&(tt 1 llltğe . erde lise tahsi· 
' C}'J• gıde b 

~ 'il 1 ola.... n u talebeler 
ar~ı_ "1aın1sla w 

"" 17 • rsa rogu az 
ıto<lyr· " 1 sıhhi meskenler 

O. Nuri Çerman 
içinde ıse!ilane barınmaya \.alış· 
makta, veya zengin çocuğu ise se. 
fahetle ahlak ve karakterini boz
maktadrr. Bu yüzden muhtelif ha~ 
talıklarla malul olanları pek çok 
görülmektedir. Yalnız bu iktısadi 
ahlakı ıebepten bile liıeyi ihtiya
cın ayağına getirmek bir vatan 
borcudur. 

Kaldı ki her sene artan talebe 
tehacümü dolayısiyle mevcut lise· 
lerin talebesi bini ve bazan binle
ri aşmaktadır. Bittabi bu kadar 
talebeye bina kafi gelmediği gibi 
denhanelerdeki talebe adedi 70 -
80 ni bulmakta, zabtıratp ve di
siplin temini fev'k~ladc güçleşmek 
tedir. 
Şimdi böylece kesif talebe, dar 

bina, 80 • 70 talebeli dershaneleri 
olan bir lisede keyfiyet itibariyle 
müdür bir otorite harikası olsa, 
muallimler bir ilim dahisi, labora
tuvarlar bir fabrika değerinde ol
sa ne yapılabilir. Keyfiyet itibari
le en mükemmel sayılan birkaç li
semizde bu ;~rait dahilinde ne ya
pılabiliyor. Hülasa lisede okumak 
istiyen bir talebeyi mümkün ol
duğu kadar çok liseye dağıtmak 

ve bu suretle aınıflarda, mektep
lerde talebe mevcudunu azaltma 
!takımından da liseleri dört ıene
yaparak her ihtiyaç hissedilen yer
de açmak ve binası müsait olan 
bütün orta mektepleri lise yap
mak en büyük bir çaredir. 

Kemiyet itibariyle liseleri böyle 
çofaltınca keyfiyet itibariyle te· 
kemmülüne gelelim: 

Bir defa 6 senelik orta tahsilin 
birini ilke verecek tedrisatı mu
allim mektebi mezunlarına verdik. 
ten, birini de her bahsi bir defa 
okutmak üzere lağvettikten ıonra 
iki ııcno kazanılmıt dertte'ktir. Bu 
iki sene en az bugünkü orta ve 
lise muallimlerinin dörtte '\)irine 
karşılık olur. Bu da yeni açılacak 
liselerin muallimlerini temine ki
fi gelir. Yalnız bütün orta mek
tep hocalarının lisedeki dersleri 
hepsinin okutmak değerinde olup 
olmadığı meselesi kalır. 

Halen bazı liselerde, devrei se· 
niyede, dün liseden çıkarak bugün 
üniversiteye devam eden bazı ya
dımcı öğretmenler den veriyor ve 
muvaffak oluyor. Muallimli~i hay 
li ser..elerdenbcri meslek edinmiş 
olanlar elbet daha iyi okutabilirler. 
raht bu, ideal değildir. Bilgi ve 
m•12llimlik sanatında değerli mu. 
allim bir taraftan yeni çıkacaklar
la, diğer taraftan mevcutların ken 
di kendine veya vekaletin fiurs 
vesaire gibi evvelce çok semere 
vermiş olduğu tedbirleriyle tekem 
mül edebilir. Fakat bugün için 
mesela bir tarih, coğrafya, yurt
bilgisi okutan muallime sempat~ 
veya ihtisasını hissettiği yalnız hı 
risinin tedrsni141 verdğmz zaman 
kend kendini yetiştirmesi için çok 
mühim imkan ve kolaylık temin 
edilmiş olur. 

Seneden seneye bunun ders ü
zerindeki bilgi ve okutma değeri 
o kadar artar ki ~dcta ihtisas de
recesine varanlar ve memleketin 
iftihar edeceği surette ilim yara. 
tanlan bile çıkar. Birbirine zahi
ren ilgili fakat hakikatte ayrı bir 
ilim mevzuu olan bu dersleri bir 
muallime okutmakla idarei masla
hat yapıyoruz. Bunun böyle oldu
duğunu dersi tefti~ yapanların ço 

ğu bilir. 
Mesela tabii ilimlerde rüsubu 

fazla olan bir muallimin nebatat 
dersindeki iyi randımanı ile fizi'k 
ve kimya derslerindeki randıman 
azlığı pek bariz olarak her zaman 

görülebilir. 
Daha fecii bugün Avrupada fel-

sefe tahsil ettirilmiş gençler var. 
ır, Almanca muallimliği yapar. 
Tarih • coğrafya yapar, coğrafya 
muallimleri vardır TürkÇe okutur. 
işte lise tahsilini gevşeten ~m.ill~
rin en mühimmi muallimlerın ıhtı· 
sası ve sempati duydukları bazı za 
ruretlerle çalıştırılmasıdır· . 

Bir maliyeci hiçbir zaman nafıa 
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Dahiliye Vekilinin Vilayetlere 1 Tür iyede kitap 
basanlar mühim bir tamimi 

"Bizden inkdap hamlelerinde gevşeklik bekliyenler 
bilmelidirlerki biz hiç bir rıc'i harekete tarftar 
müsteid değiliz. Daima ileri gitmek emelimizdir,, 
Ankara, 10, (Hususi) - Dahi· 

liye Vekili Faik öztrak vilayetlere 
ve umumi müfettişlere mühim ve 
dikkate şayan bir tamim gönder
miştir. Tamimi aynen bildiriyo. 
rum: 

•• Son zamanlardaki tebeddülü 
ve meydana çıkan bazı hadiseler 
hakkında hükumetin aldığı tedbir 
leri yanlı~ telakki eden ve bunlar
dan bizim hiç hatır ve hayalimiz
den geçmiyen manalar çıkaran 

kimseler bulunduğunu haber alıyo 
ruz. Her türlü yanlı~ telakkilerden 
ve bunlardan çrkması melhuz ra
hatsızlıklardan vatandaşları 1'cru· 
mak ve memurlarımızın vuzuh i
çinde tereddütsüz çalışmalarım 
temin etmek için a1ağıdaki izaha· 
tı lüzumlu gördüm. 

Bugün mesuliyet mevkiinde bu
lunan Cumhuriyet hükGmeti Halk 
Partisine mensuptur. Onun pro
grammı tatbik ve onun meydana 
getirdiği inkıl!pları idame etmek 
ve daima ileri gidip asla geri dön 
memek niyetiyle vazifeyi üzerine 
almıştır. Bu sebeple bizden inkr· 
lap hamlelerinde gevşeklik bekli. 
yenler bilmelidirler ki hiç bir ric'i 
harekete taraftar ve müstait deği
liz. Daima ileri gitmek emelimiz· 
dir. 

Milletimizi layık olduğu terak· 
kiye eri~tirmek için inkılip pren
siplerini sadakatle ve fakat tam 
br temizlikle tatbik edeceğiz. 

Bu hareketimizin şahsi arzu ve 
ihtiraslara alet ve vasıta olmasına 

asla müsaade etmiyeceğiz. Fren. 
siplerimiz arasın.da ahlakın, fazi· 
Jetin iltizamı ve korunması en mü 
him bir mevki tutuyor. 

Gençli1cteki fazilet aşkını vatan 
ve vazife uğrunda feragat ve feda 
kirlık duygularını her vesile ile 
teşvik ve takviye etmek ve bun
lardaki yüksek sevki ona daha iyi 
tanıtmak borcumuzdur, 
Layıkhk asla ihmal etmiyeceğL 

miz bir esastır. Memleketin idare· 
sinde ancak hakiki ihtiyaç ve icap 
!arın emirlerine bağlıyız. Fakat 
kimsenin vicdanına müdahaleyi ta
savvur bile etmeyiz. 

lleri hamlelerimizde milletimi
zin kuvvetlerini düşüncesiz hare· 
ketlerle israf ve hedretmeğe asla 
taraf tar değiliz. Salahiyetlerimizi 
kullanırken milli kuvvetlerimizin 
en küçük bir cüzünU sarfederken 
bunun mukabilini tam olarak elde 
etmek hiç bir zaman ihmal etmiye
ceğimiz bir esastır. 

Son zamanlarda bazı hadiselere 
kar~ı hükumetin aldığı tedbirler 
ve yaptığı takipler ancak suçlar 
karşısında alınan tedbirlerden ve 
yapılan takiplerden ibarettir. 

Bunlara bazı kimselerin izafe 
etmek istedikleri hususiyet bizim 
hatırımızdan geçmiyor. Kendileri
ne tevdi edilmiş olan vazifeleri ifa 
ederken bütün arkadaşlarımızın 
bu ifadelerimdeki manaları hatır
larından uzak tutmamalarını ehem 
miyetle dilerim. 

Son şayialar dolayisile 
................................. ·-·~····· ....... 

Emin Kemal, Mefküre ile hiç bir 
aıakası olmadığını söylüyor 

Bir kaç gündür gautelerde ye. , da bir genç kadının, memleket dı. 
niden mevzuu bahsolmaya başlı. şına vaki olan seyahati alaka ile 
yan tayyare kaçakçılığı meselesi takip edil.me~e b~lanm.ı.ş •. bu s~
dolayısile bazı isimlerin zikrediL yahatte fıran Ekre:n ~o~ıglc bır 
diği ve 'bazı vaziyetler ileri sürül- müna:ebet vehmedılmıştir. A 

dü w.. lum· dur. Diger taraftan Bayan ~fofku. 
guma • kd'' 
Ezcümle Bayan Mefkfıre adın. renin hemşiresı k~z ar eşırun 

r.ıühendisliği yapamazsa bir coğ. 
rdyacı da türkçe okutamaz, oku
tursa liseden mektup istida yaz
masını bile bilmiyen talebeler çı· 
kabilir. Mektebin keyfiyeti her 
şeyden evvel muallim keyfiyet ve 
J.ifaycti demektir. 

Af>ır, her işin en küçilk teferru
atı bile nasıl mütehassıs istiyorsa 
her ders ayrı ayrı ehline okuttur. 
mak ve bu suretle ihtisası mekte· 
be de sokmak mühim bir amildir. 

Binaenaleyh; bugün en kifayet· 
siz gördüğümüz mesela bir fizik 
kimya, nebatat ve hayvanat okut
maya mecbur tutulan bir muallim· 
den bu derslerin üçünü alarak yal. 
nıziyi bildiği ve sevdiği birisini Cl

kutmaya mecbur tutunuz. Çok da
ha verimli netceler alınacağı mu· 

hakkaktır. 
Ben iki yıldanberi ders tevzi 

cetvelini hazırlarken mümkün mer 
tebe bunu nazarı itibara alara~ 
ders tevziini yaptım. Mesela bir 
tabiatçıya fizik kimya, bir coğraf
yacıya tarih, yurtbilgisi vermeme. 
ye imkan nisbetin.~e _ç~ı. ştım. Bu 
tedbirden iki türlu ıyılık husule 
geldi. Biri muallim daha şevk ve 
salahiyetle dersini vermeğe başta: 
dı ve talebenin istifadesi, o dersı 
kavrayanların adedi daha ziyade 
çoğaldı. Diğeri kullanılan tedris 
usuliyle not takdirinde ayni sını
fın aynı şubelerinde birlik husule 

geldi. . 
Hülasa muallimlerin az çok bır-

biriyle ilgili dersleri değil ~üm~ 
kün olduğu kadar o zümrenın bı
rini okutmak vazifesiyle mükellef 
kılmak keyfyetinin en esaslı unsu
runu maarifimize kazandırmış c-

lur. 

kocası Bay Emin :Kemalden ay
rılmamış olduğunu, beraberce 
Parise gittiklerini, halen Ame. 
rikada bulunduğunu, kocasının İ
se bir iş için !stanbula geldiğini 
söylemiştir. 

Dün Bay Emin Kemali bularak 
son neşriyat hakkında ne diyece. 
ğini sorduk. Kısaca dedi ki: 

"- Ga::ctelerde Mefk-ürc hak -
kında inti.Jar eden beyanat, ta
mamiylc yalandır. Mc/kt1rc ile 
bir1ikte Parise hiç bir zammı git. 
mcdim. J!cfkıire ile i7..-i seneden. 
beri aMk'mn da yoktıır .. Mefkure. 
nin elyevm nerede old11ğunıı 'bil. 
mitıontm ... Hakkımda ya::ılan ma 
saİıarı tekzip edebilirsiniz. Şim. 
di~ik btt ktıdar ... ,, 

Hariciye Vekilimizin 
ziyafeti 

Ankara, 10 (Hususi) - Hari. 
ciye Vekili Şükril Saraçoğlu bu 
akşam Ankara Palasta İngiliz 
sefiri Sir Persi Loren §erefine bir 
ziyafet verdi. Romaya tayin e_ 
dilmiş olan sefir bir kaç güne 
kadar memleketimizden ayrıla • 
caktır. 

--o--

Dahiliyede yeni tayinler 
Ankara. 10 (Hususi) - Dahi. 

liye Vekaleti levazım müdürlü • 
ğünc eski levazım müdürü lhsan 
Güran, Dahiliye muamelat u -
mum mildürdlüğiine vilayetler i. 
daresi eski umum mUdürü Fazıl 
Özclcin, muavinliğine vilayetler 
idaresi eski şube müdürlerinden 
Halit Akalın, ikinci şube müdür
lüğüne de eski şube müdürlerin -
den Şükrü Alptekin tayin edilmiş 
lerdir. 

Türkiye'de kitabın basılıp ya
yılmasını herkes istiyor. Kitapsız 
hiç bir kalkınma olamaz. Ancak, 
bu dava saf arzu ile başarılamaz; 
teknik bir iştir. Tabilerin mukave .. 
metinden nasıl kurtulabiliriz?. 

Her müellifin ve Kültür Bakan· 
lığının yapacağı işler nedir?. 

Dsmau Hakkı ~aıa~acıoğlu 
"Basılı kağıt,, sözü bir posta 

ıstılahıdır. Bütün posta tar' "•}e
rinde bu basılı kağıt sözüne te_ 
sadüf edersiniz. Fakat, basılı kii.. 
ğıt bir devlet adamımn, bir sos. 
yoloğun gözünde demokratik kü-1 
türün, modern hayatın ilk kal. 
kınma vasıtasıdır. Fikrin kollek. 
tifleşmesi, eriyip akması, en de. 
rin karanlıklara kadar sızıp ay
dınlatması ''basılı kfiğıt,, yüzün. 
den olur. Bu bahiste en mühim 
rakam nedir, biliyor musunuz? 
Türkiyede yılda adam başına dü. 
şen basılı kağıdın kilosudur. U. 
yanan, kalkman ülkelerde bu ki
lo mutlaka artar, düşenlerde de 
mutlaka düşer. 

AI üclli/ olmtyan tabilerin ::ih. 
niyctiııi bilemez! -

Eğer müellif olmadınızsa, tabi 
ne olduğunu bilemezsiniz; tasav_ 
vur edersiniz, fakat hakikatine 
varamazsınız! Bir gün kütüplıa.. 
nenin birinde elime iki ciltlik bir 
kitap tutuşturdular. Üzerine kos
koca bir reklam damgası vurul. 
muştu; şüphesiz, günün birinde 
satılmasın diye! Sonra yazı ya. 
zar. metheder, satış olur diye! 
Kitabın yabancı dildeki aslını ve 
değersizliğini hatırladım. Tabie 
sordum: Bu değersiz eseri tereli. 
me ettirmek için bu kadar mas
raf ettin, yazık değil mi? dedim. 
Bana şu cevabı verdi: Bir kütüp. 
hqncdc değerli kitap ta satılır, 

değersizi de! Bundan ne anladı • 
nız? Ben şunu anladım: Kitapçı_ 
lar ve tabiler için kitabın değerli 
yahut değersiz olması değil, satı
labilmesi mühimdir! 

FiJ.."Tct Adil'in ortaya attığı 
miihim lıahikat ne idif -

Bu yıl Omnhttriyct gazetesinde 
Fikret Adil'in uzun bir makale_ 
sini okumuştum. lştc eskilerin 
"vakıfane,, dedikleri yazı böyle 
olur. F. Adil Avrupalı tabiin mes. 
teki şahsiyetini inceliyor, ve yeni 
bir keşif gibi ortaya koyuyor. Bu 
yazıdan çıkardığım !;'.Ok mühim 
fikirler ve hakikatler şunlardır: 
1 - Avrupalı tabi sade kitap ba.. 
san adam değildir. 2 - Avrupalı 
tli.bi kendisine teklif edilen eser
leri tetkik ettirmek için hususi 
heyetlere malik olan adamdır. 

3 - Bu tetkik önce dil bakımın. 
dandır, sonra mevzu bakımından 
yapılır. 4 - Tabi kitabı satın al. 
mak kararını kendi de iştirak cL 
tiği üçüncü bir heyetin kararın
dan sonra verir. 5 - Avrupalı ta. 
bi eEeri sntın almakla kalmaz, 
müessirinin kalkınmasına mad-

deten ve manen yardım da eder: 
Avans verir, aydınlara takdim e. 
der, onun hakkında yazı ve ten .. 
kitler yazdırır. 
• Bizdeki tabilerin çoğu kitabı 
na.sız seçerler ue basarlar1 -

Dizde ne Avrupalı tabi zihniye. 
ti. ne de tabi jüri heyetleri henüz 
yoktur. Onun içi. herhangi ese. 
rint zi elinize alıp Ankara Cad • 
desinde dolaştırdığınız zaman e. 
serden önce şu noktalara dikkat 
ederler: 1 - Müellifin şöhreti. Bu 
müellifin ilmi, yahut mesleki oto
ritesi her ne olursa olsun, büyük 
bir okuyucu kütlesi içinde büyük 
bir şahsiyeti var mıdır, yok mu. 
dur? 2 - Mevzu dramatik, santi. 
mantal, ihtiras uyandırıcı mıdır, 
değil midir? 3 - Eser kültür Ba. 
kanlığı tnrafmdnn ve okullardan 
satın alınabilir bir mahiyette mi. 
dir, değil midir? 4 - Müsbet ka
liteleri bir tarafa müellif eserini 
ucuz, verir mi vermez mi? 5 -
Verilecek para peşin mi, değil 
mi. takside bağlanabilir mi, bağ. 
lanaınaz mı? 

Menfi §artlarla mücadele için 
iki im7•a,ı vardır, söyfüyorımı. -
İnanınız ki kitapçılık çok kar. 

lı bir iştir. Elverir ki tfibide mes. 
leki ehliyet kili bir derecede ot. 
sun. Benim gibi en ~ok satılabi

lecek bir kitabınıza, mesela top. 
lıı tcclris'e tabilerden müşteri bu • 
lamndığmız zaman hemen kendi. 
niz bastırınız. Eğer toplu para. 
nız yoksa bu baskı işini zamana 
bölersiniz. Sonra hiç bir kitapçı
ya vermeden ilan ederek kendi • 
niz satarsınız ve mutlaka muvaf. 
fak olursunuz. İkinci yol kültür 
Bakanlığının yapacağı yardım -
lardır. Bu yardımlar yalnız ilmi 
ve terbiyevi neşriyata değil, okun 
ma mahiyeti ve değeri olan her 
türlü neşriyata karşı yazılmalı -
dır. Tabilerimizin bugünkü zihni
yetleri Türkiyede kitapların ço. 
~alma ve yayılmasına engeldir. 
Bir çok maarif meselelerin.in ma. 
arif şfirasında görüşüleceği şu sı. 
ralarda bu işler de görüşülse çok 
iyi olur. 

Meraş kurtuluşu 
Yarın Maraşın kurtuluş günü. 

dür. Bu münasebetle istanbulda 
bulunan Maraşlı yü'ksek tahsil 
gençleri yarın akşam Beyoğlu hal 
kevinde toplanarak Maraşh Şair 
Necip Fazıl Kısaküreğin idaresi 
altında programsız olarak dü~ün
ce ve duygularını paylaşacaklar· 

dır. 



1 

, Dayı, isyan eden .Y eniçcrilerirı 
mühim bir yekun tuttuğunu gö
rünce, açıktan açığa itirazlar yağ
cırmaktan geri durmadı. Mustafa 
Paşanın kar§ısında en yaman bir 
muara kesildi: 

- Paşa, diyordu. Zafer iyidir, 
velakin takat kalmadı. Tiflis'in 
fethi bize ne bıraktı. Orada kalan 
mubtiızlar, belki bu kıt boğazla
nırlar. Zateriıniz, cinayet olur. Şe
ki'de ne var. Ne yapacağız? Ora
ya da girip çıkmak mı za!er. 

Paşa kızmııtı: 
- Siz asker misiniz? Harpsiz 

zaferlerden geri duran, harp olur
ga ne yapar. Bu diyara boyumuzu 
göstermeğe mi geldik. Ayıp &ize .. 

Mustafa Paıa bir taraftan hid
detlenmiş, bir taraftan da coımuı
tu. Yeniçerilere alt olduğu takdir
Üe hiç bir §CY yapamadan dön
mekten başka çare yoktu. 

- Tiz atımı hazırlayın .. 
Diye bafırdı. 
Birkaç dakika sonra Şark Or· 

öuıu Kumandanı atının üstü.."le 
kurulmuıtu. Askerlerine döndü: 

- AJlahı seven arkamdan gel· 
•in .. 

Diye baiırdı'lctan sonra atını 

nehre doğru koıturdu. Suyun ağ· 
%ında bir daha geri dönerek bak
tı. Sonra atını mahmuzladı. 
• Bu hal, bir kısm Yeniçeriyi de 
&aleyana getinnitti: 

- Bi.zi kan yerine koydu. Dur· 
ınak gerekmez .. 

Diyı bağıranlar, atlarına atla· 
yarak Mustafa Paıanın arkasından 
ıUrdüler. Birçok yaya da, kendini 
nehre atıyordu. 

Dayı ile ıliko yanyana duruyor
lardı. Dayı: 

- Gördün mü arkada§, dedi. 
Yeniçeriler İ§te böyledir. Onların 
bir damarı var. O damara basıldı 
mı ölüm biJe yolu kesemez. 

- Biz dönelim Dayı .. Nehri ge 
çip ne yapacağız? 

Dayı baıını iki tarafa "Bu im
kansıı bir teklif,, der gibi salladı: 

- Hayır tliko, dedi. Biz de gi
deceğiz. Eğer ben böyle fır.atlan 
nimet bilse idim, timdi karımın, 
çoculı:larımın arasında bulunur· 
dum. 

- Demek karın ve çocukların 
var? .. 

- Vardı. Kim bilir şimdi nere· 
deler .. Beı senedir görmedim, ser 
madım. 

- Sebep? 
- Çünkü Yeniçeriyim ... Yeni· 

çeri oldum. 
Nehre atılanların bağmglan boı 

Juğu inletiyordu. Delice bir hare
ketten baıka bir şey .c~mıyan bu 
vaziyet, seyretlerin tüylerini ür
pertirdi. Nehri kaplayan binlerce 
insan, ne yaptığını bilmeden ha. 
re'lcet ediyordu. Birçokları boğu
luyor, fakat kimse kimseyi kurtar 
mayı düşünmüyordu. 

- Ölüyorum .. 

- Medet ya. Hızır .. 
Diye feryat edenler, atlann a

yaklarına sarılıyor, fakat ba9larına 
yedikleri Jiddetli yumruklar, kılıç 
darbeleri ile 'kanlar içinde ıulara 
karıııyorlardı. 

Ordu efradının hemen hepsi bir
birine bakarak ileri atıldığı için 
nehrin içinde ancak kendilerine 
geliyorlardı. Fakat o vakit de İJ 

iıten geçmit bulunuyor, can kay· 
gısı ile ölümle mücadele ediyorlar 
dı. Arkada iki ki§i kalmııtı. On
lar da Dayı ile lliko idiler. Bu ha
le bakıyorlardı. 

- Biz de geçeceğiz, öyle mi 
Dayar. 

- Söyledim tliko.. Bu kadar 
yoldaıtan ayrılmalc kahpeliktir. 
Allah yardımcımız olursa elbette 
selimete varırız. 

- Öyle ise beraber girelim su
ya.. Birbirimizi koruyalım.. ölür
sek ikimiz ölüriiz, yapraak da i· 
kimiz .. 

- Yap lliko .. Sende de yeni. 
çeri ruhu var. l9te §İmdi sevdim 
seni .. Haydi ıür atını .. 

iki ar'ltadag, kolayca karıı sa~i
le geçtiler. Şimdi bağırıılar din· 
mitti. Bu kahramanca harekete 
kurban giden yüzlerce insan cese· 
di de gözden kaybolmak üzere i· 
di. 

- Çok şükür Allaha .. 
- Bize acıdı Dayı .• 

FlRAR 

Mustafa Paşa ordusu Şirvan yo 
luna giderken buranın Kırım as. 
'.keri ile takviye edilmi~ olan öz
demir Osman Paşa orduıunun 

zaptetmi§ olduğu haberi geldi. 
tıte o zaman, Ilikonun candan 

arkadaşı Dayı: 

- Artık bize yol görün.dil, de· 
di. 

- Ne yolu Dayı?. 
- Şimdi kaçabiliriz. Ne tarafa 

gitmek istersin?. Potiyc mi, lstan· 
bula mı? .. 

Bu teklif tlikoyu uzun uzun dü· 
§Ündürdü. İstanbul onun için meç
hul bir diyardı. Oraya gidince bir 
daha geri dönme imkanı yoktu. 
Etisoyu bulabilecek mi idi acaba? 
Bulsa ne olacaktı? Gözünün önü· 
ne Elisonun annesi geldi. Kanlar 
içinde yuvarlanan kadının vavey-

• 
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J&sı kulaklannda çınlıyordu. O, 
yalnız Elis':>yu kurtarmak için de· 
ğil, onu annesine getirmeğe de 
yemin etmiıti. lstanbutdan Eliso
yu buraya getirecekti. Bunun en 
iyi yolu, o köye tekrar gitmek, ka
dını bulmak, onu da tstanbula gö· 
türmekti. 

- Dayr, dedi, benim derdimin 
hepsini sana açayım bari. Ben yal 
nız Elisoyu kurtarmak iatemiyo
rum. İstediğim onu annesine gö
türmektir. Bunun için yemin et· 
tim. 

- Anladım 1liko, aen istanbula 
annesini de götürmek istiyorsun .. 

Koricunç haydudun gözler~ dol. 
ınuıtu. Yeniçeriyi kucakladı. 

- Ah, Dayı dedi, ben ç.::k gü-

nah itlemiı bir inaanım.. Bund•n 
sonra bu günahlarımın ceıaaını 

çekmemek için daima iyilik yap· 
mak için çalıpcağım. 

- Ben de öyle lliko .. Ben en 
büyük fenalığı kendi akrabalarıma 
yaptım. O vakit damarları~da 

genç kan dolaııyordu. Yaptığımı 

bilmiyordum. 1htiyarlamayacağım, 
sırtım yere gclmiyerek, dünya be· 
nimdir sanıyordum. Şimdi anlıyo· 
rum, ki bir kôşeye çekilmek ti. 
ıım. Ama o köıede rahat edebil
mek için gönUI hoı olmak lazım. 
Şimdi bu gönül hoıluğunu temin 
isin ~alışıyorum arkada,. 

ilikc. candan arkada§ının göz
lerinin içine baktr. Gözlerini kırp
madan, baktı. Sonra: 

I ' 

- Dayı, dedi, belki bakıılarım 
hala vahşi ama, içim onların .da 
rengini değiştirecek. Sana söyle· 
rnek istediğim baıtka şey. Anlar 
dım, ki sen de benim kadar, belki 
benden çok dertlisin. Ama gene 
hep bana yardımı düşilnUyorsun, 
b:nim iıim için yola çıkıyoruz. 

Sen benden ne istiyecekıin, senin 
derdin nedir? .. Bunu bilmek iste
rim ... 

Dayı gülilm"di. Istırap ve ele· 
min titrettiği bu dudaklardaki gü· 
lümseyif, Ciilreü haydudunun bile 
gözlerini yaaşrtacak kadar kuv· 
vetJi idi. 

- Benim derdim dedi, çok ko. 
lay .. Akrabamdan kim sağ ise on· 
lan bulup araalrma girmek .. Eğer 

------~------------------~ 1 hepsi ölmüt ise, senin itini yaptı· ğım vakit içim rahatlamıı olacak .. 

Tarihten bir yaprak: 
.................. ·--··············-····· .. ····-·· ........ -

MU Si Ki 
tıiko ile Dayı bir daha kucak

laıtılar ve atlarına atlayarak dört· 
nala sürdüler. Her ikisi de hayatın 
binbir acısını görmüıtü. Fakat on. 
far, hayatla mücadeleyi bir zevk 
haline getirmiş insanlardı. Hele 

DUnkU V AKIT'ta dört yüz muaikicinin şikayeti vardı. Iş- tıiko merhamet, sevgi, insanlık ne
sizlikten., yabancı rakiplerden ~ki.yet ediyorlardı. Eski devir. 
leri dil§Undüm. MeseUl Dördüncü Murat zamanında lstanbulda dir bilmeden yaşamı§, öJ.dürmü9, 

yalnız bir tek ıey düıünmUttü: 
340 mehter çalan. semtlerde de 1000, 40 zurnacı, 55 daireci. yemek, içmek, eğlenmek ve adam 
300 crgununcu, 14 neyı.en, 15 mızıkacı, 10 cenkçi. 355 hanen. . öldürerek para kazanmak. Şimdi 
de. 500 sazende, 80 kemançecı, 51 saz musikicisi, 12 çengi b"t.. t kl · ol 
300 tamburcu. 8 adet üstadı, 15 çartayan, 70 fişhaneci, 40 u uAn yakpbı' an:a P,.ıı~an • muı· 
t 300 .. , .. U u 

50 
k d"' • tu. rtı ır te g ına arz ınunı 

opuzcu, ÇOA re , ara uzcU, . . k 1. d 1 d' F L t 
500 

r.:. ıncıtme e ın en ıe mez ı. a"a 
çonkarcı, fa barbu~u. 100 Aflakci, 12 sundurcu, k' .. 1 . 1 'l d · 

200 §arkıcı, 100 kaba zurnacı, 80 asfı zurnacı, 55 arabt .zur 1 es ıhgunkerın mali ~~ral arı 1 
e aı· 

90 
• • ma are ete m c_.e eye, çarpıt· 

nacı, Acemı .zurnacı, 40 mehtabı zurnacı, 1000 tefrekçl. l( 1 l ricudü ....._ 
nefirci, 100 dokuz delikli kavalcı. 62 kamıetan yanyana iki ~ • 1Jmıı . .•en. r 

dildükle yapılan yelll düdU.kçU, 5:5 kamame kflise.ııinde çalı· k~vv~t .. HY1lttııı1ny1\ia ~rAe~çe 

1 
bi dud

"k " 65 Ü kU hır dovuı karıısında gene ıff'agla. 
nan ara u çu, s pte icat edilmiş çağırtma düdük. K 1 1 b"l k • .. ır.:. Erd'ld · d'l M rın ra ı,, o a ı ece tı. çu, ;> ı e ıcat e ı en acar dUdilkçüsü. 35 mehter düdük. 
çilsU, 65 parça parça kamı3tan yapılmıı miz miz dUdUkçil. 75 Dayıya gelince, o genç yaıta bir 
Trabzon dUdUkçilsü. 35 Eyüp borucuau, 500 boynuzdan yapıl. arkada~ının te§vilc ve iltiması ile 
mış derviş borusu sazendeleri. 100 Kadir hanlannın alayla. Yeniçeri ocağına girmi§ti. Babası 
rında çaldı,kları efsereıbap, borucu.su, 40 Alpasla.nuı icadı pi· Dayıyı evlendirnıiJ, gilzel bir de 
rinç borucu, kızca~ız vcrmit~i. Fakat Dayı 

10 lotarya borusu, 15 ergunun boruıu. 200 ağız tambur. (Devamı vcır) 

-----------
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ABO~"E T ARtfESI 

'fttnldtel "~ 
lcind• 4ss' 

Aylık 95 ' 
3 ayhk 260 dS , 
6 A)"lık 475 820 , 
ı yıllık 900 ıısoO {J 

Tarifedeıs Balkan Si 
Jcin ayda otuz kurut d 
Posta blrllAine girmeyen 
ayda yetmiş beter kul'llf 
medllir. 

Abone kaydını bHdlrt11 

tup Te telgraf a~rcUnt. ,. 
parasının posta nya 1>'11 ııdi 
yollonıa ücretini idare "' 
zerirıe ılır. 

Tü.rki11enfn lttr posta rntrkl· 

''AK11"a abone 11a:ı1ı~ 
Adres delllşllnne oc: 

25 Luru$tur. 

f LAN tJCRETf.tJ'f ıf' 
Ticaret llAnlarının .,; 

saltrı sondan itibaren il ,dl 
falarında 40; fç aa)fal• dl 
kuru,; dördüncü a•Y''rı 
ikinci Ye lltüncüd• 2; bl J 
4; başlık )'anı kesnıt<C 

dır. ~ 
Hüyük, tok del'atnlı, 

renkli ililn •erenh~re ar"' 
indirmeler yapılJr. ıtesıtl~ 
rın aanllm • ıalırı 30 kO ~ 
TiCARi )lAHl't F.TTE oı)ll 

KCCUK tı.>sı.:\ll-. 
Bir defa 30, iki del•51 ff 

defası 65. dört dclaSJ 1~ 
defası ıoo kuruştur. O' 
UAn vttenlerln bir def•5~11 
vndır. Dört ıııtırı geçen il 11 
fazla satırları be' ı.urıışt• 
sap edilir. 

lli:mtl kuponu 
l.ı'.kük tldn tarif ui 
lndlril(r. drl4.. 
\'akıt hem doarudan ti 
) 'a kendi idare yerinde• tı 1 
kara caddesinde \'akıl 
altında KF.!\tAl .F.DDfl'l 
llAn llüroı;u eliyle 11411 

edu. (Büronun telefoıııı: 

VAKH1' 1 
abon• 
o lunu' 

cusu. 300 cam dümbelekçi, 16 çömlek dUmbelekçi, 16 Yemen ---------------
dümbelekçisi, 100 ku§ davulcusu, 200 çiganeci, 100 kliman 
:ıazcısı. 100 mezmarcı, 300 billbül safiri çalanlar varmış. Bun. 
lardan başka da bir sürü heyet halinde icrayi sanat eden c:al. 
gıcılnr ... Yukarıdaki rakamları yekun etmedim. Fakat her. 
halde bugUnkü miktardan çok fazladır. 

Onların gikiyetleri yok mu idi? diye bir sual sorulursıı, 
verilecek cevap basittir: 

- Hayır ... 
Çünkü A vnıpah rakipleri yoktu. N. A. . 

• Bl G .. iN SAKAR VA SINEMASIND~ 

i
l Giizeıliğiııi .. Zeukini - Nefi& v Harikulôde sah~el. 

j hi<: bir zaman unutmıyacağını.ı en güzel Franınz Filfll'. 
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AŞK BAHÇE~ E 

uı· V1V1A~E ROMANCE. PlERRE RENOİR 
Ü lli••ctcn: Çingene geceleri. Renkli, Da.nalı, Şarıcıll· 

•mıımwa!SiiiiimiiFimiiNBlılWF:ir . ~ 
RE TT&ZL z 7 ...-- == e;· •• 

Karamazof Kardeşler 
Yazan: Dos toyev ski 

Onun bu sözleri, bize birtakım uh
revi işaretler gibi görünür, annem o· 
dasına çekikrek ağlardı. Gözlerini si
lip de yanımıza gelince: 

- Ağlama anneciğim, ağlama, ben 
daha çok yaıayacağım. Hayat öyle 
tatlı, öyle gUzel ki ... 

Diye teselli ederdi. 
- Hayatı nasıl tatlı butabiliy::rsun, 

ki biltlin gece ciğerlerin parçalanırca· 
ı.tna öksürüyorsun, yavrum. 

- Zarar yok anne ... Hayat bir cen· 
nettir. Fakat biz, onun bu kıymetini 
anlamak iıtemeyoruz. Yarın dünyanın 
cennetten farkı kalmıyacak, ağlama! ... 

Onun bu sözlerini taıarak dinlerken 
gözlerimiz yapnrdı. 

Tanrdılclar da ''Geçmiı olsuna,, ge· 
liyorlardr. Onlara da: 

- Sevgili doıtlar, aizin bu muhabbe 
tinizi kazanmak için ben, hiçbir !ey 
yaptnıf defillm. Hangi değerimden ö
türU beni seviyorıunuı. 

Derdi. Xenditlne bakan hizmetçilere 
bile girip çıkarlarken : 

- Lt'.'ttuflarını.za liyık mıyım? Eğer 

Allah canımı bağıtlar da kalkarsam, 
ben de size hizmet edeceğim. Çünkü 
insanların birbirlerine yardım etmeleri 
l>cr~tur. 

- Annem, onun bu sözkrinl dinler· 
ken baıını kederle sallar ve: 

- Sevgili oğlum, seni böyle hasta
lık söyletiyor. 

Dedikçe: 
- Biliyorum anneciiim, biliyorum ... 

Dünya, hizmet edenlerle, hizmet edi
lenlerin birlettikleri bir toprak parça· 
aıdır. Fakat ben, kendimden bahset· 
miıtim. Şuna inanıyorum, ki lıiz, her 
birimiz hepimiı için çalıtına}a mecbu
ruz. Ben, herkesten daha •uçh:yum. 

Cevabını verirdi. 
- Niçin sen, herkesten daha suçlu 

olasın yavrum? 
- Bu, böyledir, anneciğim, yalnız 

anlatmağa kudretim yok. 
Ona ihtiyar bir Alman doktor bakı· 

yordu. Her aabah daha derinteımiş ru· 
hant bir atkla titriyere1ı: kalkıyor ve 

hekimle: 
- Daha bir gün yaıayıbiJecek mi· 

yim? 
Diye ~kalıııycrdu. 
- Günler, haftalar hatti ay Te se

nelerce yaşayacaksın. 
- Aylar, yıllar mı? .. Adam siz de, 

dünyada bir insanın bütün saadeti his.. 
ıetmesi için bir tek giln yeter. Sene· 
lere ne lüıum var. 

Annem, doktoru ceçirirken, merdi· 
ven baflnda onun bu sözleriyle karıı
lapyordu: 

- Yavrunuzun kurtulması ümidi 
yok. Fakat ıimdi de hastalık zavallının 
.1ibnine dokunuyor. 

ltardeıimin yattıiı oda, bahçeye ba
kıyordu. Çimenler fı§kırmıı. kutlar dal 
!ara tüncmiflerdi. Penceresinin altm· 
da oturuyorlardı. Marscl onlara da: 

- Ku§lar. ı:üzet kutlar siz de beni 
alfedin. Çün'kü siılert kartı da ben suç 
luyum. 

Bu ıözlerin manasını hiç birimiz an
layamıyorduk. 

- Evet, evet Tanrının büyüklüğü· 

nü, kutlan, çiçekli ağaçları, cvalan ve 
gökleriyle beni ıcu,attığı halde, be.n, 
blitün bu yaradıht kudretine ka111 his 
siz kalmakla suçlu idim. Çün'kü ne 
bunlarrn güzelliğini seziyor, ne de o 
gilzellikler içindeki Tanrı ululuiunu 
görüyordum. 

- Annem onu avutmak için: 
- Kendini bo!una üı:üyorıun. tıle· 

medlfin günahları boynuna alıyorsun. 
Der, Marscl: 
- Güıel annedtim. sen aitadığrma 

bakma 1 Bu ıözyaılan, kederden de· 
lil sevinçtendir. Kendimi her ıeye ve 
herkese karp suçlu buluyorum. Onla
rı daha nasıl seveceğimi bilemiyorum. 
Ama, hepsi beni affedeceklerdir. lşte 
'karınttda cenneti görtiyorum. İçinde
yim bile ... 

Oibi daha bir ıeyler aöyler dururdu. 
Fakat onları f~.1i hatırlayamıyorum. 
Bir aqam, gün batarken cnun odaaına 
cirmİJtim. CiUnün son ıtıklan ufki O· 

larak odaya giriyordu. Bana yaklapna· 
mı itaret ediyordu. Ellerini omuzuma 
koydu ve bir dakika hiçbir ıey söyle· 
nıeden yüzüme ba'ktı. Sonra: 

- Hadi git oyna, benim için yap. 1 
Dedi. Çıkıp oynadım. Aradan zaman 

geçince. bu sözleri hatırladıkça ağlar· 
dım. Daha birçok güzel ıeyler söyle· 
mitti. Paskalyadan üç gün sonra kcn· 
di.ni hiç kaybetmeden öldü. Konuşmı· 
y::r, fakat göderiyle bizi arıyor, hepi· 
mize. ayn ayrı gUlüınaiyor. ba:kııların· 
da derin ve ilahi bir sevinç panldıyor· 
du. 

Onun tilümüne bütün kauba halkı 
ağlamııtı. Hakkında ağızdan ağıza bir 
takım rivayetler yayılıyordu. Ben, o 
sıralarda pek küçüktüm. Ama bu riva
yetler ve bu haller, yilrefimde silin
mtz izler bırakmııtı. 

-8-
ti. 

STAREÇ ZOSIMANIN HAY-"~o~o 
MUKADDES K1T APLARI~ 

1) .. 

Biz, annemle yapayalnız: Jıalııı'f ııİ 
Komıular, ahbaplar kadıned1'' / 
Petenburga göndermesini u~f' ~tıl' 
yor ve bu arada alıkoymak~ 11:ıl,_' 
lime ket vurabileceğimi ıöylu~fd' ~ 
Muhafız alaylarına gircbiJrnelc1ı ~ 
çin beni aaılzade gönüllüler tt~ı. ti 
kaydettirıneği de teklif ctıni,ıer~ 
nem biricik oğlundan ayrılıp :,,,, 
mak kuarını vermekte uzun ı 

nddüt etti. Nihayet beni alar•~ 
burga gCStürdü ve dedı&leri yeri 
dırdı. Onu bir daha hi~ ı0 
Zavallı anacığım an~k Uç ~~ıı:S, 
mııtı. Hayalimde •e gönluıtl 
dair sok kıymetli duygular ,,e 
raalr vardır. Baba ocağı, ııeY. ~ 
maktan nasibini alan bir r'jrel' el" 
ruıta coıturabilir. Oraya ne ~ 
rin hatrralar, hislerle bailıY1r··· 

Bunlardan biri pek küçük 
"!& iken •lime ce~irdiğius bir l• ~ 

Tarih,. dir. içi nefia resimle~~.~ 
bir esere kavuımu1tum. BU 1ci ~ 
ki ve yeni "umde,, lerdeıt çı 
yilz dört menkibe,, idi. ~; 

(Dn1-' 
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Bir Sivri Akıllının Maceraları: 
. 

Abdülmecit devrinde 
_. ~ ~ zwwwa,_,.._. .. ......--. 

Saray entrikaları 
"--- Yazan : Asım Us 

~ . ~ - 34 -
~ ~lıoglu Babıaliden çıktık dan kulunuzun on para aldığım 
~ Mehmet Ali Pa,anın yoktur. Tarafımdan mühürlen • 
'h.!,:asıtalanndan biri ya.. miş senet çıkması tamamen uy. ~ıiet~ıe. Halin.i, hatırını durmadır. Anlıyorum ki biziın 1 S p an Yada k İ harp 
~ l>aoanın kendisini ça. haysiyetimiz ve namusumuzu le. 

~ lttıı .~Jl maksadı ne oldu- kelemek için mührümü taklit et. I · ıt F ansa L~tnı disıne münasip bir dil. mlşler; i§in içinde sahtek~lık var n gı ere Ve f 
'I Radyo ve Tiyatr.o 1 

k~ l§tı. Ertesi güpU sarraf dır. 
s,1~ bu maksadı yerine ge- AbdUlmecit - o halde bu iete F k t k ~lıtttı i§anın tazyikinden kur. telaş edecek bir cihet göremiyo. r an oyu a n ı yaca 
lttt · rum. Sahte olan mUhrU elbette 
~t~it Paga sadaret maka. tahkik etmek yolu bulunur. Londra, 10 (A.A.) - Londra ile 600000 b~ ~nce Damat Mehmet Ali Mehmet Ali Paşa - Padişa. Paris, Burgos hükilmetini hu kukan Al manya sk ~ ?alaverelerini ortaya hnn, Reşit Paşanın elinde arzet. t:ınıınağn hazırlaıımaktadırl~r. ~Are-
~ ı. ıçın Ce . ı· vl tiW• "b[ Uhril hü ' nih.liğine ııöre Lu tanıma Neıırın lir k·ışı·yı· sı"IAh altına ~ ""iıtd zayır ıog u sar- gım gı • m ma~u~uz ~Iaija'nın niyet ,.e tasanıırlnrı iyice a 
~~~ }d ıç ıneselesini ele aldı. bulundukça o sahte evrak Ur.erme anlaşıldıktan sonra yapılacaktır. Hat· 
t,,'lej'h· ehnıet Ali Paşanın ken. resınt muamele yUrUtmek çaresL tu lng.iliz mnhafili, General MııiJa'nın ahyor 
~I 0~de başlayıp ta yanda ni bulur. Reşit Paşa bu İngiliz se. muka,·eınele niha:ret "ermek , . ., ken-
_;.~ ~ tahkikatı derinleş.. firi Lord Stratrort tarafından üı pasaportu için İngiliz ,·e Fransız Paris, 10 (A.A.) - Ön,ümüzde. 
11ı't?ııdlh. af Mığırdıcın evrakı saltanatı seniyenin başına musal- diplomatik \•izelerini almak tasa~'Vu. ki ilkbaharda Almanyada silah 
·~ h. ..., M h . . . • . runda olduğunu beyan etmektedır. lt d bul k ta t l ~ b· e met Ali Paşa milh !at edı~mış bır beladır. Reşıt Pa. iyi malumat nlmııkta olan mahafil, a ın a. unan ı a ın norma 
~ ~r takım senetler ortaya şa kabıneye ~-dece Hariciye Na. lngillere hükCımetinln General Frnn- miktarına. ilaveten 600 bin kişi 
~l>aoa:enetıer Damat Mehmet zın olarak gırıyor. Fakat sadra. ko bir affı umumi ilAnını ve ecnebi seferber edilecektir. Resmen §ÖY
Dıı~ il ın .. sadrazamken kendi zam ondan izinsiz adını atmnğa muhariplerin ıeri çekilmesini na- le denilmektedir: 
~ar el gtimrükten bir hayli imkan bulamıyor. Böyle bir a. delmiş olJuııundan cumhuriyetçilere 1906 ve 1907 senelerinde doğ • 
·llll'tlu. a rn13 olduğunu isbat e. dam doğrudan doğruya sadaret ıııuınaileyhten mütareke talebinde muş olanların askeri talim gör • 

makamına oturunca neler yap - bulunmakla. ~ktif~ etmelerini. ıa,·- memi§ olduklarından iki ay için 
R... ** . ' .. .. . . sıye edecel!ını be) an etmektedır. "t"h lt d t d'l' l ~ ""'ll!'rat * maz. Bu mulkun asıl sahıbı efen. A ·ni :z:ımanda lngiltere hilkıimeli, sı ıı. a ına ave e ı ıyor ar. 
~ ."e gUmrUkler mültezi. dimiz olduğunuz halde her işi ken Gen~ral Frankora bir aCfı umumi i- Salahiyettar mahafil, İtalyanın 
~ ,ra:•rlioğlu Mığırdıç'ın ev- di keyfi istediği gibi idare eden lan \'e :.erbestçe hiç bir ecnebi nii. 25 k:lnunu.sanide teknik esbap -
~~ eııc~lldan çıkan mtihUrlü ~- odur. Kaç defa kendisini sada • fuıuna tiıbi olmaksızın icrayı hükCı· tan dolayı 60 bin ihtiyat efradını 
Ilı~ 1 Sadrazam Mehmet Ali retten uzaklaştırdınız; fakat tek. ıııet etmek emelinde olduğunu bt:r~n silah altına çağrrmağa karar ver. 
~ Oltrı 'Yetmiş beş bin lira al. rar İngilizlerin teşebbUsleri ile etmesinin akilane olacağını blldır- mi§ olduğuna işaret etmektedir-
\11., ı.,. ası y l Bab > l R ınıştir. ~ viir· a nız ıa ide de. bu makama getirdiniz. Hele us.. Hıırieiye nezaretine Bursostan he· ler. 
~ bırun saray muhitinde bü. yaya karşı harp ilan edildiği za- nüz. hiç bir ce,·ap gelmemiştir. OA- Bu mahafil, iki ay sonra Al • 
~lıtııet 1~ikodu uyandırmıştı. man.danberi Reşit Paşanın hali renildiğıne göre, Minorgue adası nıe. manya ile İtalyanın Uç smüı -
~ ~d ~l :aşa Abdillmecidin bütün biltiln değişti. Kendisine selesi, Jngillerenin Hursosıa nüfuzu· Almanya iki. İtalya bir - silah 
h bıı ..... ~t§ını tuttuğu için reza- gözün üstünde kaşın var demek nu ıakYhe etmiş olup General Fran· altına almış ve mobilize edilmiş 

111 ~~~ak maksadile padişa. kimsenin haddi değildir. Zavallı ı.;onun İngiliz. tekliflerini kabul ede· muntazam kuvvetlerini takviye 
.\ı ... ""lla k t , .1 p b tı ceği tabının olunmaktadır. t k ı1.. "llilı _oş u. Mustafa Naı i aşanın aşı a ge. ll 

11 
d Frankonun tanınması- etmiş olacaklarını beyan e me • 

." b lllecıt h"d" d kt' t• d" • · · 1 d ı· d M · 
0 

sson, ed" abe.,.,.. ~ ısc en va ın • ır ıgı ıe er e ma um ur. us. 't hazırlıkları yapmak üıere bu- t ır. 
'"ir 1 ..+ On i · af N · · P d" · ne aı Lo d d ~11 i . o mu!l .. u. un çın t a aılı aşanın ken ısıne ya. 'gün Hurllua aıidecektir. Pnnsa ile Diğer taraftan n ra an ge. 

~ttlı~ l:.eınşiresile birlikte (De1ıam edecek) "gilt!!re, lıup lı.iter bitıneı: ,.e biltün len haberde Libyadaki İtalyan kı 
~ltt ti.Yaretlermdeki Mbebı Ataturkun adını ccııc!Ji muharipler cckilir çekilmez taatmın bilhassa Tunus huduou 
~~·k l-fehmet Ali Paşaya hi- lsvanya,p büyük bir pnra ikraz et· d#a&'md&. takviye edilmi!J oldufu 

'l\ı, 'd dedı" kı" •. ıuek ıasa\'\'urunda da f.lu'tuıımaltta-
' ""l!l 1 h bildirilmektedir. 
~~ enberi aaray adamları. taşıyan ev a dırı;;EöRIN ALICANTB DB Roma, 10 (A.A.) - :Muhtelit 
~~~ alda gUmrükler mUltezi. Selanik, 10 (A.A.) - Anadolu Alkante, ıo (A.A.) - ll. l\esrin ve sınıflara mensup bir çok mUte • 

h.... ltıtnı"' bır· para me"""lesı· 30 d l 1·1 hasııslarm sillh altına ,.a,..cm.ıJ • ıa,:~r "' "" Ajansının hususi muhabiri bildiri· Del Yayo, saat ıı. a ayyare e ıı<-e>·· 
tıı ... ~~ Güya. Uzerinde sizin or. ouraya gelmiJ ve derhal cumhuriyet· mrı ve Libya garnizonlarının tak 
ıı:' ~~ 

1 
b~Iunan senetler var. y • • çi m:ıkaınlarla temasa lıaşlamıştır. vlye edilmiş olduğuna dair or • 

:~ \._ § ıçin d R •t Ebedi Şef Ata türkün elim zıyaı u. Del \'ayo, beyanatta bulunarak, tada dolaşan şayialar hakkında 
!'... •ıakk sa raza.m eşı dolayısiyle Türklük aleminin ge. L'atalon ... ·a halkı ile ordusunun nor-ı.. ·'il,, 1 nızda takı"bat y ptırı ... J kendilerinden istizahta bulunu • 

'll · "f.. a • çirmi§ olduğu kara günde, Selinik mal ş:ırtlar dahilinde Fransa)'a gel. >'bı..~ içi. Vakitsiz ziyaretinizin belediye meclisinin toplanarak miş olduğunu ,.e u. Nes:in. ile ~k~n· lan İtalyan makamatı, bu şayia. 
·:~. rı. Olduğunu tahmin edi. Atatürk evinin kain bulunduğu disinin de General Mıııja ıle goruJ- lan ne tekzip ne de teyit etmek. 

~
~ tüklerini \"e ayni zamanda merkez, tedirler. Yalnız bu husus hakkın. 

ltıet ı...ı· Ap'.)htolopavlo sokağının 450 met- k mıntnkalarını da ziya· da malumat verilemiyeccgwini be. 
~:'. ııtı.. .. ı Paşa - Evet, pa. l d k" k At r· k cenup ,.e şar ~.,ıt ııuhrU re u:r:un uğun a 1 ısmma a ur ret edeceklerini l.ıildirmişlir. yan ile iktifa ediyorlar. 
\ l> hümayunları bu sokağı isminin verilmesi hakkında Londra, ıo (A.A.) - Madrillen 
~ ~lld1~a denilen adamın elin. bir karar almı~ olduğunu evvelce Höytcr ajansına hildirildiAine göre, Nevyork, 10 (A.A.) - Nevyork 

ltı ~ başımıza daha ne gi. b"ld" • t" u Xenrin bundan hüyle İspanyol cuıu Taymis guetesinin Kostarika -
Çtk ı ırmış ım. · • • 1 ı.. acacr.,,ı bı"Jm"ıyoruz · . t hu"1·Qmetinln resmi merkez - da b"ld" d·g··ne go··re Port Li 

'11\b.. .• it\ o~· . Atatürk adını ta~ıyan levha ya· ıurı) e l .. 1 " blldlrml"tir n ı ır ı ı ' • • 
ıt.,"llu b· Paşa_ artık devlet u. k 1 nin Madr t o acaeını " · mon'da bulunmaka olan D'Aosa 
ı..'1\lır.....ı.,. il" tarafa bırakm'"• pa. kında sokak ba~ma asılara ve ev Paris, 10 (A.A.) - Fournier ııjan. 

""!! .. ef -a hanın konması münasebetiyle me- .sı Paris ile ı.ondranın, pazartesi gil· ltıyan harp gemisi ile Cristobal-
)J;.. •• \.._ endimı··ı·n ne kadar • h •·Q · d bulunmakta olan Eu.,.ene di 
.'ile '-'etıd " rasim yapılacaktır. nü, İspanyol nasyonalist . n .. metını a ı. ~ bir k esi varsa hepsinin yü. tan ıran lebliA neşretıueY1 kararlaş- Savoia ltalyan knıvazörU İtalya. 
~or. ;:a leke vurmak için uğ v oz Jı(8 t tan yed l tırdıklnrını bildirmektedir. ya avdet emrini almıelardır. 
~~"et bı §it Paşa yilzilnden mebU~ (lk&C8k JTILLAFLAR DEl'AM Paris, 10 (A.A.) -Ayan mec. 
~~~· ~i:kamını terke mecbur A A) - BugUn EDllYOR liai milli mildafaa encümeni dUn 
ı, ~rı·ı•·•- e onun '-'ilzUnden •• • Yozğnt, 10 ( . c b 10 (AA) - Gece yarı~ı- • 'l(ı4 l\'-C " ..., y ~ · ı ı b şkanlığında er ere, · · gizli bir içtima aktetmiş ve bu ıç. n.:eue ı. n .Çekildim. Şimdi bir ozgat valıll n n a nı 45 dnkika gece cumhuriyetcller, ~~lttı :endı. halimize oturmak idare heyeti Uc tertlş heyeti bir- Portbou i:;tas)onunda mühimmat de- timada bilhassa Afrika sahille. 

"!Ilı ..... ,,.ahı ıeşerck memleketin umumt nU- poı.unu berhava eııul~lerdir: . . rinin müdafaası meselesi görüşül 
~~ b""rıtızu 1 2'.e çok görüyor. Na. fusunu ve buna göre seçilecek ıo dakika tonra dıAer bır ınr.ıı~k müştUr. 
~ıli a~ale ekelemek için hatır . etmi tir. ve sı:ıaı bire doAru çok L:uvvetlı u. Roma, 10 (A.A.) - YUksek mü 

(er. gelnıiyen dolaplar çe- mebus mıktarını tesblt G7 ş U çüncü lıir infilAk vukua ıelmiştir. ls· dafaa konseyi bugiln öğleden 
ıt bcs;ıı Yozğat vllft.yetlnin 267,8 n • tas,·on harap olmuştur. "t~ "'ltl• •t l ıarak J U" öl\! sonra yeni bir toplantı yapmış · 
lıı.... lldı" ""cı - Ce"'"'yı'rliog .. lu" fusa malik olduğu an aşı Yalansiya, 10 (A.A.) - un e e. ~cı. gı ._ .... ı b b d da tır. Konsey yarın öğleden sonra 

\. lıe 
1 
•• 1117. bu ,,etmı·a beQ b'ın yedi mebus scclleceği karar aş- <len sonra. yapılan om ar ıın_a~ i ~ Çı " "' "' s b k e Atlantic Guıde da mUzakereye devam edecekt r. 

en,..,.tlldir? tırıdmış ve bu karar vilft.yetçe Stenford, tan oc ,. 
·•ı,. Al adlarındaki lngiliı vapurlarına bom· 

t'.\; i Paşa - Bu adam. llft.n edilmiştir. balar isabet etmlttir. Telefat olma-

~lt1 CANAVAR TUTULDU dto~~~~~i~~e(~~tt- Rcmt lnglliı 
mıılı(llleri, Devenshlre zırhlısı Port· 

Papa öldü 
Vati'kan, 10 (A.A.) - Papa 

buıün sabahleyin 5,30 da ölmüı
tür. Son dini merasimi kendisine 
Kardinal Lauri yapnuıtır. 

Japonya 
Hainan adasını 

işgal etti 
Tokyo, 10 (A.A.) - Japonlar Ton

kin körfezine hAkim olan Hainan a· 
dasına bu sabah baskın şeklinde as
ker cıkarını,tır. Japon kuvvetleri bfi
tün adayı işgal etmek üzere ilerle· 
ınektedir. 

Bnhriye mahnrili, pek memnundur. 
Bu maharil, bu odanın sevkülce:n e
lıemın iyetine işaret etmektedirler. A· 
dn, Jııponrn, Fransa ve 1nglllereye 
alt memleketler arasında bahri hare. 
küla çok elverişli lı ir noktada ktıln 
ve kolaylıkla üssil bahri haline geti
rilmesi nıilmkilndür. Adada fevknlA· 
de t .ılılt bir liman ol:ın Yulin limanı 
,·urdır \"C lıu limanda 10 bin ton huc
ıııindc oıı kadar kruvazör lı:ırın:ı bi· 

lir. 
llninan'ın daimi suretle işgali Ja. 

pon donanmasına Hlndicini'nln :kar
şısında ıleri bi rıneni lıalı~edecck 
Japon ta):> areler ini Tonkin'ııı payi
tahtı olan Hano'ye 450 kilometre me
safeye gdirecektir. 

lngıllereyc gelınce, C:ın loııa Jnpon 
askerlerfoın çıknrılmasında n üç ay 
:;onra Hninanın işgali 1ııgıllerenin u· 
znk şarktaki scvkülcc~ ş :;ısteminlıı 
merkezine ) eni bir darbe indirmek. 
tedir. 
Adanın 300 kilometre şimali ş:ırki-

siııde lmlunan llong Koııg İngiliz 
ınü'ilcınlckesiııin arkas ı ahnınış olu
yor. 

Japon donanması, ilk defa olarak 
Çln araı.islnde - Hainıan, Kouanı
ıoung eyaleti ecı.osındandır - Sin· 
gapour denlı )Olu üzerinde deri bir 
nıe\':ı.İ elde etmiş olu) or. 

llonkong, 10 (A.A.) - Sensih e:ra
lelindeki Çin kıtalarının takviye km·
vetleri ile fazlelaşmasıııdnnberi, Çin
liler rnuk:ıbi ltnarruı.a geçmiş ve 20 
kadar kasaba ve köyü geri almıştır. 
Son gilnlcr zarfınd:ı Çinliler, bu eya. 
lelin gnrlıındn Fençeııi de zaı•tetıniş· 
lcrdir. Çinliler, Tung _ Pu demlryo
hı ıstiknmetine doğru ilerlemekte ve 
llotsindcki Japon kıtalnrının milıın · 
knlfl yollnrını kesmeye lıazırlaıımak
tndır. 

Hu Cl aletin gnrhındn, Hoceng ve 
K\'ensieıı'de yapılan hücumlarda bir 

Ankara radyosu 
TCnKIYE HADYO DlFüZYON 

l'OSTAl.ARI 
Türkiye Hadyosu • Ankara Uaduosu 
DALGA UZUNl.UOU: 

1639 m. 183 Kcs./120 Kw.; T. A. Q. 
J0,74 ın. 15105 Kc.s.120 Kw.; T. A. P. 
31,70 m. 9465 Kc$./20 Kw. 

TÜRKiYE SAATiYLE 
it - 2 39 CUM:\RTESf: 

13,SO Program. 13,85 Müzik (lan
golnr • pi). 14 Memleket saat ayarı, 
ııjanıı, meteoroloji haberleri. 14,10 
Türk müziRi. Okuyan: Haluk Recai. 
Çalanlar: Vecihe, Cevdet ağla, Refik 
Fersan, Kemal N. S. 14,40 - 15,30 Mü
zik (karışık program _ pi). 17,30 
Proırrıım.17,35 Müzik (dans saati pl), 
17,55 Türk mfiziğl (Sivns halk musi
kisi): Sivaslı Aşık Veysel ve lbrahlm. 
18,15 Türk milzliU (İnce saı faslı: 
Acem aşlrıın faslı). Tahsin Karakuş, 
Hakkı Dermıın, Eşref Kadri, Hasan 
Gür, Hamdi Tokay, Basri Üfler. 19 
Konuşnı11 (dış politika hadiseleri). 
19,15 Alan,, meteoroloji h~berlerf, 
z.iraat lıorsa5t (fiyat). 19,30 On allı 

''e on yedinci asırlarda: 1 - Sark 
\'e garpta mfizik, (orkestra "yaylı 

sazlar" ,.e kfıme okuyucuları). 2 -
Temsil (Molyer - Ahmet Ye(ik paşa: 
Zor nikfıh). 3 - Sark ,.e garpta mü
zik (orkestra "ya)·b sazlar" ,.e küme 
oku)ucuları). (\'iyaldi, Kassam zade, 
Purcell, Hafız Post, Palesırina, Seyit 
:\uh, ,.e .... ). Tertip n idare edenler: 
:\lesııl Cemil, E. Reşit, C. Reşit. 21,15 
Memleket sanı ayarı. 21,15 Esham, 
tnhvil6t. kambiyo· nukut bor 11!';1 U-l 
ya\). 21,25 Müzik (Folklor). 22 Haf. 
tnhk posta kutusu. 22,30 Müzik CJ\ü
cilk orkestra - Ser: Necip Aşkın): 
1 - Brechel. Bir hlkJ:re (~iic-uk p:ır. 
çı). 2 - Fetras • Halk şarkıları süiti. 
3 - Brahms _ .&fa.car dansı Nr. 17. 
4 - Moıızkov~kl - lııpnnyol serenadı. 
5 - J. Strauss • Ritter Pasman - Ko
mik operasının balesi. 6 - Lincke -
Olur olur olur (şen parça). 7 - A
madel - ln\•ano (serenat). 8 - nru~
ı;eJmans - Felemenk süilinden (Aşk 
gölfi). 23,15 Milz.ik (cazbant). 23,45 -
24 Son ajans lıaberleri n yarınki 
program. 

~ ------------------S EH l R TiYATROSU 
11 • 2 - D39 Cumartesi 

akşamı 20.30 da 
1"r.peba,n Dram K11mı 
BiR l\llSAFlR GELDİ 

Km.umı KISm: 
(l'nnlııtıklar Konuduası), 

tııhıır imha edilmiştir. 1 -·-... -... -
Cin ku,·,·clleri. Taoısin demir:rolıı· • Barselonanm Son ·-

nun şarkıııdn bulunan Japon kuv- i G 1 · 
,·etlerini de mıııem:ıdı surette hırpa. 1 Un erı 
ıaınnktadır. : Yazılarımızın çokluğundan 

Çişleniıle tahşll edilmiş olan Japon İ iolayı bugün girememiştir; ö. 
ku'·,·etleri, takYiye kıtaları beklemek·, ! zür dileriz. ! 
tccl i r. :-··················-····-···-·--·-·-·· : 

--h.ef;; lİ bccıeli 

Cihangirde Yeniyuva, Havyar ve Anahtar sokakları 
Makadam üzerine katranlı şose inşası 12032.91 
Yukarıda keşif bedeli yazılı bulu nan iş kapalı zarfla eksiltmeye ko 
nulmuştur. Eksiltme 13--2-939 pazartesi gUnil saat 15 de Daimt 
Encümende yapılacaktır. Keşü evrakı ve şartnamesi Levazım mU. 
dürlUğünde görlllebilir. İstekliler 2490 sayılı kanunda yazılı vesL 
kadan başka eksiltmeden evvel yollar şubesinden alacakları fen 
ehliyet vesikasile ve 902 lira 47 kuruşluk ilk temin.at makbuz veya 
mektubile beraber teklif mektuplarını havi kapalı zarflarını yuka
rıda yazılı günde saat 14 de kadar Daimi Encümene vermelidir. 
ler. 13u saatten sonra verilecek zarflar kabul olunmaz. (659) 

mahoda iken ve uz~aşma "ukua gd
ıni' bulunurken, Mınorkanın mar~z 
kaldığı hava bombardıma~ının ı•r.ıp 
mahiyetini tebarüz ettırmektedır. 
Haber alındığına göre, Majorka ada. 
sı ukerl Tafüi AllıaY San Luis, ~e
,·en• ~·ıireden )fajorka)·a döner don
mcz derhal lıu bonıb:ırdıman hakkı.o· 
da bir tahkikat açılmasını cınretmı'· 

Vatikan, 10 (A.A.) - Pnpanın 

cesedi yirmi dört saat Sikstin kli-seıinde teıhir edilecek ve yarın istanbul intihabl Meb"usan Teftiş Hey"etinden: 
Vatikan Bazilik.ine nakledilecek- ı - Mebus intihabında rey vermek hakkını haiz olan mün_ 
tir. Cenaze merasimi Bazilikte ya· tehiplerin esamisini mübeyyin defterler 11- 2-939 cumartesi gü. 
pılacaktır. minden itibaren her mahallede herkesin kolaylıkla görebileceği 

tir. ) n 
Toıır _ de_ Carol, 10 (A.A. - u-

radı ve Bourı - Jıladame da mevkur 
tı !ulan ,.e kendilerine yarı g~ceden· 
lıcrı 10.000 asker illihak clmış olan 
18 bin sivil ve asker açık hn,·ada, 
kar içinde ve sıfır altındı 9 d~reee 
suauktn üçüncü Lir gece geçirmışler· 

biı~ dir. ~ltı~ balık Ee~ nelmilel garın hangarında M 10 
t '1-ıııd çılar tarafın.dan Ada dikten sonra halk etrafına top. l•in 500 yaralı ,.e hnsta '·ardır. Huın
~ll§t - bUyUk bir canu·ar ı lanmı§ ve merakla seyredilmiş - 1 ma ile ti fol a :rnknlanmış olan .. ~o 

lft;_ Ur. Can . hasta intizar snlonunda yerleştırı • 
.""t \'e b avar zorlukla tır. f . ·' 

ahkhane t• .1 nıı~tır. ye ge ırı • 

Vatikan, 10 (A.A.) - ölen Pa· münasip mahallere asılmıştır. 
parun halefini seçecek olan kardi· 2 - Defterler 15 gtin müddetle askıda kalacak ve 25-2-939 
naller meclisi halen 62 azadan mü cumartesi gUnü akşamı askıdan indirilecektir. 
teıekkildir. Bunun 32 si İtalyan. 3 - Müntehiplerin defterleri tetkik etmeleri ve intihap hak. 
dır. Diğerleri arasında altı Fran- kı olup ta adı yazılmamış veyahut adı yaz.ılmak 19.zım gelmezken 
sız, dört Alman, üç ıimal Ameri· yazılmış bulunduğunu gördükleri takdirde adi bir varaka Uzerine 
kalı. bir Çek, bir Lehli, bir Belçi- ve heyeti tcfti§iyeye hitaben bir istida·yazarak 25-2-939 cumar. 
kah, bir Macar, bir İngiliz, bir 1 tcsi günü akşamına kadar Istunbul belediyesinde (İntihabı me. 
Şarklı, bir Brezilyalı, bir Arjan- casan teftiş heyetine) vermeleri ve 25- 2- 939 tarihinden sonra 
tinli, bir Portekizli, bir Irlandah, vaki olacak itirazların nazarı dikkate almamıyacağı ilan olu. 
bir Kanadalı mevcuttur. nur. (871) _...._ __ 
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lsfanbul Vilayet nufusu 66061 
olarak tespit edildi 

Bu devrede de 1 Yakıtın büyük roportaj ı : Beeen Terbiyesi Umumi Katibile hasbihal 
•••••••... . ..... ..••.. .........•••. ..... , ·-···--··-·········-····--···-············---············-·····~ --· 

Alman Sporu "Kulüpler profes
y onel olabilirler,, 

F AKAT 

mebus çıkacak 
1 - Fon Çam er. 2 -Yeni şebeke. 3 -Bütçe. 

4 - Birlik. 5 - Akademi. 6- Atletizm. 
7 ·Olimpiyatlar. 8 • Propoğanda. 

······~rY ..... ~.,...... ............................... . 
Yazan: Muvakkar Ekrem Talu 

(*) - 2 -
Fon Çamer'in ilk işi yeni ıebekeyi kurmak 
için eskisini yıkmak olmuştur. Her sporun 
bir müdür mesulü vardır ve merkeze bağlı
dır. Bir "Milli spor komitesi" idare meka
nizmasını işletir. 

Yeni rejim 933 senesinde kuruL 
duğu zaman be~ senelik planlar 
meyanına alınan spor da ogün bu
gündür umulan meyvalar bol bol 
elde edilmi~tir. Hitler bu vazifeyi 
Fon Çamere tevdi ettiği zaman 
' 'Alman gençliğinin sağlığı,, ru her 
türlü kayıttan azade bu kıymetli 
adama emanet etmİJti. Fon Ça
mer işine eski kurumları yıkma'k
la başladı. 

Evvelce mesela futbol dört, bi
siklet iki, jimnastik be~ ayrı ayn 
federasycn tarafından idare edilir. 
di. Bunlar hemen lağvedildi. Ve 
müstakil tek bir idareye bağlandı. 
Merlceziyet kuruldu. Her sporun 
bir mesul müdÜI'Ü tayin edildi. 

Bu mühim idare merkezi "Rci~
sportfeld,, i olimpiyatlar münase
betiyle Berline gidenlerimiz bile
ceklerdir. İşte burada Alman spo
runun ana hatları ayrılır ve bu 
müessese mühim hizmetler ifa e. 
der. Burasına bir spor vekaleti Je
mek en doğrudur. 

Hepsi aylıklı üç yüz memuru 
vardır. Fon Çamerin bir muavini 
vardır. Adı : Braytmeyer'dir. Ay
rıca spor sarayının bir müdüru 
vardır. Onun da adı: Fon Meg
den'dir. Memurin şefi, hariciye şe 
fi, matbuat jefi, propaganda ıefi, 
organiza~yon şefi, istihbarat ~efi, 
ve bir de olimpiyatlar müfettişi di
ye yedi kişilik bir amir kadr.csu 

idarecisi vardır. Bunlar fahridir. 
Fakat h~psinin birer umumi katip_ 
leri vardır ki aylıklıdırlar. Onla· 
rın da yirmişer memurları var.dır. 

152.438, evet yanlış anlamayın, 
yüz elli i1ci bin 1 muhtelif spor sa
halarına sahip bir milletin sporu
nu idare için sarfedilen emeğin ne 
kadar lüzumlu olduğu anlaşılır. 

Okuyucularımıza daha vazih bir 
fikir verebilmek için aşağıdaki ra
kamlara dikkat nazarlarını çeke. 
riz. 

t'füaeccel 
Spor nevi Klüp nıiktan azası 

Jimnastik 12.781 659.351 
Fut~l 10.132 436.106 
Ragbi 52 1.882 

Atletizm 7.645 266.105 
Hentbol 4.749 151.803 
Yüzmeler 2.632 131.030 

Güreı 692 15.044 
Boks 750 15.566 
Iskrim 459 7.959 

Tenis 1.676 75.872 
Kayak 1.618 74.887 
Bisiklet 2.851 62.139 

Atıcılık 13.942 421.506 

Bunlardan başka kriket, basket
bol, gül1e kaldırma, çabuk güreş, 

hokey, deniz sporları, deniz motö
rü, patinaj, golf, pingpon ve bilar
do 'klüpleri de vardır ki bunların 
da azası mühim bir yekun tutar. 

(Devam edecektir) 

vardır. (•) l'n:ının ilk kısmı dılnkıi nıi.t· 
Bundan başka, her sporun bir Jıamı:da r:ıkrnı,~tır. 

Gelecek Haftaki Karşılanmalarla sona erecek 
Olan Lik Müsabakalarından sonra 

Şild ma~larına 
başlanıyor 

Gelecek pazar yapılacak olan 
kar§ılaşmalarla sona erecek o • 
lan futbol lik müsabalarmdan 
ısonra 26 şubat veyahut ta 5 
mart tarihinde şilt maçlarına baş 
}anacaktır. • 

1929 senesinde Cumhuriyet 

!inden sonra tek galibiyetle şilt 

maçlarına girecek olan Galatasa 

ray da bu defa brinci olduğu tak. 

dirde Galatasaray, Beşiktaş ve 

Fenerbahçenin ikişer galibiyeti 

olacak bu üç takım arasında tek. 

rar carpışmak la~ım gelecektir. 

Bu ylizden de bu seneki şilt mü. 

sabakalrmda bir hayli mühim 
müsabakalara §ahit olacağız de. 
mektir. 

Saor yapacak eleman bulabilirlerse ... 
Şehrimizde bulunmakta olan 

Beden Terbiyesi umum müdürlü. 
ğü umumi katibi Bay Cemal .dün 
akşam İstanbul gazetecileriyle bir 
görüşme yapmıştır. 

Bayram Maçları Kupası 

G. Saray kazandı 
Yeni kurulan teşkilatın bun- Federe ve gayri federe klüpler 

dan böyle yapacağı i~ler hakkında arasında yapılan müsabakalar ıo. 
uzun tafsilat veren umumt katip, nun.da Galatasaray ile Fenerbah
sporcularr yakından alakadar ede· çenin ayni puvanla birinci vaziyet
ceği meseleler hakkında bilhassa te oldukları fakat averaj usuliyle 
şu enteresan malumatı vermi§tir: Fenerin bir tek gol farkiyle ileride 

,, . . . bulunduğu ma!Umdur. 
- Beden terbıyesı faalıyet ş· 1. G 1 t ·· b k . . ış ı - a a asaray musa a a-

çerçevesıne evvela yenı kanun mu d ı. kt' d ı ş· 1·1·1 . . 1 sın a ..-e va ın en evve ıı ı ı e· 
cıbınce mekteplerden başlanacak- . ah t k t · .. k 
tır. 

tlkmekteplerde spor yuvaları, 

orta, yüksek mekteplerle üniver
sitede spor teşekkülleri kurulacak 
tır. 

Mektebin kadro dışında kalan. 
lar .da klüplere gireceklerdir. Ye
ni kanun mucibince vatandaşla

rın spor mükelelfiyeti yaşı da tes
bit edilecektir. 

Bu yaşın 20 den 25 e veyahut 
da yine 20 den 30 a kadar olacağı 
nı sanmaktayım. 

Klüpler tamamen amatör ola
caklardır. O kadar amı:.tör ki; bir 
sporcu çorabını, ayakkabısını da. 
bi kendisi tedarik edecektir. 

Biz profesyönel klüplere mani 
olacak değiliz. istiyen teşekküller 
bizden aynlarak profesyonelliği 

kabul edebilirler. Fakat bu prcfes
yönel klüplet'e intisap edeceklerin 
spor mükellefiyeti yaşını doldur
muş olmaları elzemdir.,, 

• 

rın s ayı er e mesı muna aşa-
ları mucip olmu~. tertip mmitesi 
bu hususta maçın hakeminden ra· 
por istemiJti. Hakem, ancak ken
disini resmi teşkilata karşı mesul 
'ördüğünden komiteye rapor ve
remiyeceğini bildirmişti. 

Bunun üzerine İstanbul bölge
si direktör vekili Muhtar Uygur 
işe vaziyet edere'k hakemden ra
porunu istemiş, Adnan Akın da 
maçın nizami müddetten evvel, 
Şişlinin sahayı terketmesi ile ya
rıda kaldığını verdiği raporda zik
retmiştir. 

Bunun üzerine, .direktör de elin. 
deki beynelmilel nizamname ahka 
mına tevfikan Galatasarayı hük
men galip sayarak maçm neticesi· 
nin (3 - O) olduğuna ve bu vazi
yette gol avarajının da Galatasa
r•yda olduğuna, ve bu halde ku· 
panın Galatasaraya verilmesini bil 
dirmiştir. 

Komite Kupayı Galatasaraya 
verecektir. 

Umumi katibin §U sözlerinden B 1 f tb 1 ı 
pekala anla§ılacağ.ı gibi otuz yaşın u gar u o cu arı 
dan sonra futbol oynanamıyacağı, tik Maçlarını Bugün 
oynansa dahi ancak bir iki sene ça 
lışabileceği aşikar olduğundan, ve- Taksim Stadında 
rilen müsaadeye rağmen memle'ke Şişli Ue Ya pacakla r 
timizde profesyonel klüp kurulma Bulgaristanm kuvvetli futbol 
sının mümkün olamıyacağı tabii- takımlarından A. S. 23 futbolcu. 
dir. l ları şehrimizdeki ilk müsabaka • 

Bay Cemal kendi!!ine ıv;rulan ! !arım bugün saat üçte Taksim 
milli küme müsabakaları ve antre. 1 stadında gayrifedereler birincisi 
nör yetiştirme me9Clesi hakkında ı Şişli klübiyle yapacaktır. 
da şunları söylemiştir: j A d f b 1 

- Milli küme müsabakaları ya- VrU pa a ut Q 
pılacaktır. Milli temas olmıyacak, ı · k ı 
yalnız muhtelit takımlar ecnebi 1 maç an 
cporcular .. ka.r~ılaşaca~tır. Avrupanın muhtelif memleket. 

Antrenor ışıne gelınce de; orta· ı lerinde devam edilmekte olan fut. 
mektep mezunlarından antrenör ol ' bol lik müsabakalarında bu haf
nıak istiyenleri biz 9 veyahut 12 •ta alınan neticeler şunlardır: 
aylık bir kurstan geçirdikten son-1 lNGlLTEREDE: 
ra antrenör olarak memleketin içi- , Arsenal • Sunderland 2.0 
ne dağıtmayı düşünmekteyiz. Ye.' Birmingham. Çarlton 3.4 
ni spor hocalarının maaşları - ba 'Blakpool • Derb Kunti 2.2 
rem mucibince - 20 liradan baş- Brentford • Grimsby Tovn 1.2 
layacaktır ve - müfettişlerin ve- Hudersfild Tovn _ Volverham.. 
reccklcri raporlara göre - her üç; ton 1-2 
senede bir .de terfi edeceklerdir.,, Layçester Siti • Leeds United 2.0 

Mebus intihabı teftiş heyeti dün 
sabahtan saat yirmi ikiye kadar 
çalışarak defterlerin tetkinini bitir 
miş, İstanbul nüfusunu ve buna 
göre çıkarılacak mebus adedini tes 
bit ederek keyfiyeti gece telgrafla 
Dahiliye Vekaletine bildirmiştir. 

Tesbit edilen Istanbul vilayeti 
nüfusu mülhak kazalarla birlikte 
660619 kişidir. Bu rakama göre 
İstanbul geçen devrede olduğu gi. 
bi yine 17 mebus çıkaracaktır. 

Tahririnüfusta 1stanblllun nüfu 
su 7 50.000 olarak tesbit olunmuş
tu. Fakat bu rakamda §ehrimizde 
bulunan ecnebiler, btanbulda bu
lunan misafirler dahildir. Defter
ler dün gece kaymakamlıklara ,ön 
derilmiştir. Bu sabahtan itibaren 
asılmış bulunacaktır. 

Defterler on beş gün asılı dura
cak, bunlarda isimleri olmıyanlar 
bulunursa birer istida ile teftiı 
heyetine başvuracaklar.dır. 

Davaların talika uğrama
dan bitirilmesi 

Ankara, 10 (Husu.si) - Mah • 
kemeye çağınlan şahıslara hazır 
bulunacakları saatlerin de bildi. 
rilmesi ve zaruri .sebepler mevcut 
olmadıkça davaların talike uğra
tılmaksızın kısa bir zamanda ne. 
ticelendirilmelerl hususundaki ka 
nun hükümlerinin tamamile ye. 
rine getirilmesi için Aldiye Ve • 
kaletince lüzumlu tedbirler alma 
caktır. Vekalet bu maksatla te§
kilatından mütalealarım sormuş. 

tur. 

Liveropol _ Everton 0-3 
Mançester United - Preston 1.1 
Midlesburg. Bolton Vanderers 

Portsmut • Aston Villan 
Stoke Siti - Şelsea 
lSVİÇREDE: 

Fc. Grenşen - Fc. Lugana 

1-2 
o.o 
6.0 

"oynanmamıştır.,, 

Nevey _ Fc. Biel 2.1 
Fc. Luzern • Norstern 1-1 
Fc. Şo dö Fond - Yung Boys 0.1 

FRANSADA: 
Rasing Rube • Ekselsiyor Rube 

4-2 
Olimpik Lille • Girondins 2.1 
Fc. Antibes • Sc. Fives Lille 2.3 
Fc. Müna vscn - Rasing Paris 0.4 
J<'c. Sete • Fc. :Metz 3.0 
BELÇİKADA: 

Sc. Brügge - Sc. Anderleht 0.2 
Standard Lutiç - Daring 7.1 
Olimp. Şarlrua • Bcrşot 0.2 
Fc. Anvcrs _ Fc. Mcşcln 
Vite Star - Lirşe 

lTALYADA: 
Fc. Torino • Livorno 
Fc. Bari • l\"oblonya 
Genuva • Lazio 
Ambrosiana • Xovara 
Fc. Napoli • Fc. Milano 
I<,c. Modena • Juventus 
Fc. Lucca • c. Triycslc 

1.1 
Ll 

3.2 
2-2 
2.0 
3-1 
1.0 
2-0 
ı.o 

Halk Fırkası tarafından tesis e. 
dilmiş olan ve on sene zarfında 
yapılacak müsabakalarda - bu 
müddet içinde - en çok birinci. 
liğl alan takıma verilmek üzere 
konulmuş olan şilt bu sene. 
ki maçlardan. sonra asıl sahibine 
teslim edilecektir, 

Bu münasebetle on sene zar. 
fındaki şilt müsabakalarının ne. 
ticelerini aşağıya geçiriyoruz: 

1 ....... _o_a_h_i ı_ı_v_e..__H_a_r_ic_-_• _K_ı _s_a_H_a_b_e_r_ı_e_r _ _.I 

1929 - :m Fencrbahçc 
30 - 31 Netjcelenmemiştir 
31 - 32 lstanbulspor 
~2 - 33 Galatasaray 
33 - 34 Fenerbahçe 
31 - 35 B~iktaş 
35 - 36 Yapılmamıştır 
~r, - 37 Yapılmamı~tır 
37 - 38 Beşiktaş. 

DAHİLi 1 • Şı d,e l i llnyriyeıı in An :ı doluh i :ı. 
rındJ Kiıçiı',su ' :ı nııı d:ı ıın unı i ıztl ek i 

t ~açyasu adında bir fionıcn mü- ıııc\'siırı için ~:ıiıtı r:ıc:ığı yeni pl aj ın 
hcndı, tayyaresi) le ınenılekı·tiıniz- inş:ısın:ı lı.ışl.ıııııı ı şlır. J j O rnclrl'l i'. 
den ge('tiği sırada Aılıın:ıd:ı l ere i- lıir s:ıhıl ho~ 111111 tııl:ıenk o l.ııı h ıı ı ıliıj-
nerkcn pen:ınes i kınlmı ş lır. ll cıma n- ı .. 1 r 1 ı . 1 • 1 1 -. . • a ~ ıı zı 1• 11 . ız a ..:a ıı ııe 11 1 u ıı:w:ı gı 

yudan ~urclı m:ıh sus:ıd:ı ~dr11 hır ., ·1 1.ı · 1 • ı ı k · •· ı . • . ., ı, ııı· ,c11 :ı 1 · 11 ı:ı y:ı pı a!':ı · ı~ ıü' e-
t:ıyyare ıle prr\':ıııe gel ı ı· ılcrd; k:ıı:ı- 1 1, 1'- 1 • 1 ı ~ ) c < r, .og.ızı .ı I ' ~yen ,·:ııııır :ı r ug-
7.cde tayyareye t:ıkılrııış ' 'e miihendis a ki • 
Lf 1 1 . ı r. • r l acn ı r. 
s- a e Jc uoı::ru sey:ı lı:ılınc clcrnın cl- ı 
rniştir. _ • . kr:ı 'e ifl:ı " ' aııuııı~ıı~ıı~ lıııı.t~n 

• . " . . ku ıhl ı~::ıçlır:ı gore trıdılı ı çın .\ n ,,ı 
Dın~ol kaz:ı<;ının l smı "K:ırlıo,·:ı" racin tcskil crl ikn komi~yon ı; :ılışm rı . 

.ra çe,·rJlcrck nliika tl nrl:ıra lı iluiı .I· 1 Bu cetvelden anlaşıldıgwına gö. · · arına h ıışl:ıını ştır. 

1 

nııslır. ı 
re Fencrbah<:e ile Beşiktaş iki • ; 

1
, . . • . • Yuıı:ın ht:ın <;erbest dih•i7.lc 10.001) 

f 
. 

1 
. 

1 
d' B unrclı nlııyelıne l ıtı ğlı J{:ıl :ı ıı 1 •11 1. .. 1 11 . ,.. . 1 şer de a galıp ge mıs er ır. u k . . . . . . I on nı· ıı:ı ı ı:ı ıne nıu ":ı :ıc e e ı11ıııt en 

aıa~ı ıle ı~ı:mg vılaYel ııı e lınğ lı h.c- "T'" kor " k ·f' ti ı·kn ı ı 
hale nazaran bu seneki son kar- lıan kazası i siınlel"İn.ıloki hcnzerlik ' . u~ .ı s. lı~ ıyc :ı a t :ır :ı r:ı 

1 1 d b 'k' kl" t h . bı ldı rmışlır. 
§1 aşma ar a u ı ı · up en an. dolayısQle po,ıacla yanlı)lıklarn ı.c-

g'fı!I galip ~lfne §ilt kazanlcak. hep olduklarından bundan sonra Ka- • .Mustafa isminde Lirine nil 29 
tır. l:ııı kazasına gönderilecek mektupl:ı- tonluk "Sür'a ti Dahri" ndın cl:ı!d bir 

rın Uıerine "J~nlan - 'ruııccli" ynzıl· motör Çan:ı kkıılrıle "SiHicc" ıne\ l,i. 
lstanbulııporun likten çekilme. nıası knrarl:ışnııştır. inde karaya olıırnıuşıur. 

• Son hafla l d nılc hm inle rt fi- ı • Iloln nı.ln hariciye nazırı Pat~ in 
' a lları kilo h:ışın:ı •on kuruş ~ üksel- iinümüHleki h:ırta J.onclraya giderek, 
mi .tir.. · l lngiliz hariciye nnzıri)le Almnn:}a-

• lznıi rin t:rl:ı kıızasının De\'ed 11111 ,\Htıp:ıd:ı, Japon)nnın l'z:ık Ş:ırk 
köyünden Tahir, h:ılı:ı~ınd:ın kalınrı 1 ta Jıcnişlrıncsiniıı Holnnd:ı liiııdi stn
lıi r mira~ yü7.Ünılcn kn\'ft:ı ctlip k:ır- 1 nı lİzeriıııleki ınııhtenıcl lrsi rlcrini 
t!eşi i'\:ızı111 ı Jııı;:ıl.ln öluiimıü~, ya· .ıöriişrccklir. 

knlanınışlır. • Vransa - 1.übnıın muahedesi tas
d ik edilmek üzere hugünlerıle Fran
sız p:ırl5mentosunn nrilccektir. Fnın 

• lıaly:ın f:ışisl mer lisi yük~ck ıııü- sız - Suriye muahedesi ise hiikünısüz 
J:ı ra:ı komite i l\!u soliıı i' ıı i n Jı:ışk:ın. 1 knlmış nddeuili)or. Fr:ın sız ın:ıncl :ı
lığınd:ı lı i r torıl:ıııtı ~ :ıpınışlır. sının Suriye iizrrincle d:ılıa on sene 

m.:ı tılm:ısı knr:ırl:ışmışlır. 

:-IARtCI: 

• Frnnsnnın P:ıriste hulıın:ın Ank:ı. 
r:ı ~rfiri n. :'\lnsrigli, ncisicumhur 
1.ibron t:ır:ıfııı<lnn kal.ıul edilmiştir. 

• Almıın Jı:ı,n ıı:ı7.ırı :'\lan'Ş:tl (;ii
riııg, bııı;iinc kntl :ı r Yu~osJ:ı,·~ :ı ııııı 

Berlin ort :ı cldsi iken ~cııi knlıiıw
nin h:ırlci:,.·c ncz'l rctinc getirilen ~!nr· 
kohiç şerefin e Berlincle bir :ıyrılış 

ziyafeti vermi,lir. 
• lngillere parl:ırncnlosu :ıv:ım ka

manrsı, altın slokun:ı yenidt-n kır
• Frnnm; - Yugoslav ticaret itilafı met tnkdir rtlilıne sine ıniile:ıllik kn-

ıınr:ıfc ed ılııı işllr, 1 nuıı 15l ihasını müzakere etmiştir. 

Vugoslavyada 
muhalefet rues 
Belgrat, 10 (A.A.) -

mış olan muhalefet rU~ 
ve Hırvat muhaliflerin 
selesinin hallini ilızal' jçiıleıf' 
koviç hükfunetine mUf.ah 
meğe karar vermişlerdir· 

B. Svetkoviç, Saray~~ 
makamatma bir telgraf )lJ 
11 • 12 • 38 intihabatın~ ,I_ 
listesine rey vermiş oldll~ t" 

dan dolayı azil veya tedb lJl 
miş memurların derhal JJJe 
yetlerinin iade edilmcsi.Jll 

mi:VEK!L~~~ 
., TERCu~.~ 

Yeni Yugoslav :saşve1'ili 
gişa Svetkoviç 10 kAıl 
1893 te Nişte doğmuş, IiSS 
lini orada bitirdikten :::; ,. 
viçrede hukı.ık tahsil.~ .~ 
ra siyaset ve ga:retecılık b 
na atılmıştır. 

Daha pek gençken ~l?~ ~ 
li gençlik hareketine i§TP".J lar· 
mi§ olan Svclkoviç harı> 'J 1 
da tsviçredeki muhacir geD 
reisliğini yapmış, LozalldJ 
de gazeteciliğine devaın e 

Memlekete döndükten . 
1923 te Niş belediye rei.Sl 
edilmiş ve 1929 senesin Jt& 
vazifede kalmış, şehrin 
ve inkiı;ıaf ında büyük bir 
mı olmuştur. 

1928 de Niş :nıebusu ola'~ 
koviç ertesi sene Vukiçc\ri;ıt 
metinde maarif nazırı 0 .• 

kfuıunu.sani rejim deği§i1'1'ÇI 
sonra siyaset hayatmdall 
miştlr • 

5 mayıs 1935 te te~ ll 
seçilen Svetkoviç, Ye\'tıÇ 
meti düştükten sonra. e!r
me buslan klübil, dş.ha. So ~ 
goslav radikal birliği ıııe 
klübU reisi olmuştur. cll 

1938 seçimlerinde Uç~ • 
fa olarak Niş mebusu 0~ dt 
koviç 1935 kanunuevvcıuı ,1 
sıhhat ve içtimai yardrtıl !I~ 
tini uhdesinde bulundu~te 
di ve bu sahada mem~l<C j 
yük ıslahat yapmıştır~ 

Karadenizde fırtın• 
Sinop, 10 (A.A.) - l'&~et 

garı ile ba.şlıyan fırtına. f la 
§iddctini artırmaktadır· b 4 çok dalgalıdır. Yolla.rd~ ~ 
nan gemilerin vaziyetıcrill ~ 
dişe edilmektedir. ~ l~ 

Milli Şefin haY1 

bir eseri 
1 ;rıcı ( na,:arafı 

e11• 
riik ek li'ıtiim:r•ı ·~· Jllı ıf 

!lfl' .J 
hesabına <lcrln :;. if, 1 r'' 

• t ('l' 
karşılnnncnk lıiı' ş<·f~:1 1,rııı 
nuıkln beraber l\lill• ·.' •'' 

• • ı.11111 
rcktHlcrlııı kısn hır ~" 
fıntla tnhnkkuk ctth'l11r-.,i 

)itfl"' 
\nffnk olnıı Zongıılcltı i"'' 

1 f1 • 
re nıeınurlnn ile ııtıH c d" f 
idnrclcriııin himmet ıcri 

·ı-tlf• .l 
dlr ,.c tchl'iklerc IA~ 1~ ıı•t· 

Ancnk şu ııoktnyı <1~ 11 JJ"' 
Hizıtm görürüz kl her~ eJ d 
mclcye u:ak yemek 'c~Jlt" .ı 
ınndcn isletme tclnr('1crl 1.~ J . nr· .• 
dan l npıln.n lıu fc<L'lli 11~,. jll'::ı !'lhk iZ hİI• Jiituf \ 'e ,

11
(11' 

. J~ 
bnret lrnhnn~·ncnkt ır. 

1 
jll>"' 

iyi doyan, c;alı711111. kil ' 110 J 
nrtnn maden iclnı·ch~rl ,...ı 

, dili '"j 
hnkil .. i mlnnettnrhk ,.JC="' 

ll'" ' ile hnr•Jnnnn nımlcn " ırl 

llir. 

oı;1 

verimlerini nı1ırınnk ~ret• 
g(kfüiklcri iyiliği ii<lC) J ıJ' 
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Çapa Markanın 
~l'I 
ao~:•ırnez bir kuvvet olduğunu 
Sure CONCOURS) mUkilfatı vermek 
Cı\ptııe tasdik ve kabul etmiştir. 

t\ MARKt\ RUBA r UNl~ı\RI 
~etı Sıhhatinizin yardtmcı kolları 

(. y s baharatı: 
rarih t ~~e~eriniz lezzet ve i~tiha kaynağıdır •.• 

esısı: 1915 LW. NUHi Ç AI' A Beşiktaş 

,~z::--.--
1 

Kadın Esirgemesi 
Toplantısı 

Türk Glnekologi .Kurumu bu ayın 
toplnnlısını Dr. Orh:ın Tnhsinin bnş
kanlığında ynplı. Du celsede: 

Dr. Orhan Tnlısin: Adetten kesilme 
knnam:ılannın tedavisi üzerine lelıll· 
ğalla bulunarak müşahedelerini bil
dirdi. 

Dr. Ahmet Asım Onur: Kndın kı
sırliğının (lnsurtl:ıtion lulıaire ve 
hysteros:ılplngographie) ile teşhis 
Ye bunun tcdO\"İSİ h:ıkkınd:ı tebliE;:ıt
la bulundu, mevzu ile aliıknu:ır runl
gcn filmleri gösterdi • 

Du tebliğler üzerine yapılan müna
kaşnlıırn: Kennn Te,•fik Sezenel, Or· 
han Tahsin, Ahmet Asım Onur, Hadi 
lhsan Gediz, lhsnn Arif, Sülc:rıuan 
Fehim ve Freı;ko iştirak etmişler-

dir. 

• M'fi • 
Operatö.- Dr. Cafer Tayyar 

ŞiŞLt CERRAHt KLtNtGI 
Havadar, ucuz hususi has

tane, her nevi erkek ve ka· 
dm ameliyatları, dimağ, ııinir 
estetik (yilz buruşukluğu, 
meme, karın sarkıklığı, ve 
çirkinlik) ameliyatları. (Ka. 
dın ve doğum). Zarureti olan. 

tara 100 de 50 tenzilat 
Şişli meydanı No. 201, 35-261 

937/3228 
/stanbul 4 ünca icra Memurlıı

ğıından: 

Paraya çevrilmesine karar verilen 
oda takımı masa, halı, gardirop ve 
sair ev eşyası 'birinci at"ık arttırma 
suretiyle 14-2-939 tarihinde saat onda 
kıymetini bulmadığı takdirde 17-2-
939 tarihinde saat 10 da Kabııtaşta 
l\Jollacelefıi mahallesinde Ömer Avni 
sokağında 23 sayılı evde yapılaca
ğından isteyenlerin hnzır bulunacak 
memura müracaat etmeleri illin olu

,(V. P. 26) 

Dr. Necaettm Atasagun 
Sabahları 8.30 a kııdnr; akşam

ları 17 den sonra Ulcli Tayyart 
Ap. Daire 2; No. 17 de hastalarını 
kabul eder. (Telef on: 23953) 

Falih nilfus memurluğundan almış 
olduğum nüfus tezkeremi zayi eltim. 
Yenisini alaca~ımdan hQkmü yoktur. 

A:i: oğlu Alustaf a Alorlaş 
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r Ji • • ? 
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ÇÖnkü -ASPIRrN seneler,. 
denberi her türlü soğukal: 

gınlıklarına ve 
tesiri şaşmaz bir 

ağrılara kar.şı 

ilaç olduğunu 
/ tsbat etmiştir. 

I • ~ 
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Sümerbank birleşik pamuk ipliği 
dokuma fabrikaları müessesesi 

ve 

PAMUK tPLtGl SATIŞI: 
Kayseri Bez Fabrikası malı 

Nazilli Basma Fabrikası 
Ereğli Bez fabrikası 

10 balyalık siJlariı ler icin.. 
15 " ,, ,, 
.25 ,, 

" ,, 

12 No. 
16 " 24 No. 
24 No4 
it ,, 
" 

,, 
·~ 

.. 
50 " ,,, ,, .. ,, 
Ffatlarla Fabrikada Teslim prtiyle satılmaktadır, 

paketi 

" 

,, 

-

415 kuruı 
480 ,, 
580 ,, 
580 
575 
510 
565 
560 

" 
" ,, 
,, 
,, 

• lplik müstehliklerinin yukarıda yazılı fabrikalara gl5ndereceklerI bedelleri mukabilinde ihti· 
yaçlan nisbetinde iplik siparişi verebilecekleri ve 24 numaradan ince ve muhtelif maksatlara 
yarayabilecek pamuk ipliği müstehliklerinin de ihtiyaçlarını yine aynı şartlarla yalnız Ereğli 

Fabrikasına ıipari~ edebilecekleri ilan olunur . 

Re~mt ycya hususi milessese dok
torluğu arıyor. Haber gazetesinde 
Doktor E. G. ye yaıılınası .. 

...................... , ..... , 
,_,r-..cu~J~ 

Jandarma Genel Komutanlığı Ankara Satın
alma Komisyonundan: 

Fransızca Dersleri 

Falih Ilalkevfndcn: 

500 Kr. 4006,25 L.) 
420 ,, 1006,42 ,, ) 

) 

320 " 1585,92 ., ) 
} 15/2/939 15,30 

1 Göz Hekimi 1 
Or. ŞU k ril Ertan 
Cağaloğiu Nuruosmaniye cad. 
No. 5. Tel. 22566 (Dr. Osman 

1 - Vnsıf ve örneğine uygun bir metresine Uç yUz elli kunı§ 
kıymet takdir edilen haki renkte Uç bin yedi yUz metre kaputluk 
ve bir metresine Uç yilz on kurl1$ kıymet takdir edilen haki renk. 
te dört bin üç yüz yirmi metre elbiselik kumaş 1~2-939 çar~ 
§alllba ~U sn.at onda pazarlıkla satm alınacaktır. 

2 - Şartnamesi 133 klJ.ruş bedelle örnek parça.sile komisyon. 
dan alınabilecek bu pazarl~ğa girmek isteyenlerin 1976 liralık tc. 
minat ve kanunda yazılı belgelerle pazarlık saatinde komisyona 
vermiş olmaları. ( 427) (854) 

Evimizde frıınsızcn dersleri nrile. 
cektlr. Du derslere yazılmak isteyen
lerin her giln saat 10 dan 21 e kadar 
3 adet fotoğraf \"e nil(U.'J hilvlyet va
rakalariyle evimiz dircktörinğilne 
milracaalları. 

140 ,, 2613,66 ,, ) çarşamba _ 
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215 
175 
255 
185 
215 
175 
245 
225 

175 
150 

.. 2302,65 ,, ) 
,, 778,18 " ) 
" 1124,55 " ) 
,, 6837,93 " ) 
,, 2059,32 ,, r 
,, 3456,21 " ) 
" 12681.33 " ) 
,, 9125,00 ,, ) 16/2/939 15,30 

,, 4618,75 ,, ) perşembe 
,, 1380,49 " ) 

) 

150 " 1045,01 " ) 
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'"1llsi 
~ Miktarı 

~ kaıltl Sl\rfl Metre Teminatı 
l , 1 2400 Lira Lira 
~ lçı şattnanı Sif 4320 324 

ı ~ eJtaiI~ ve nüınuneleri mucibince yukarıda yazılı ka. 
:tl, laı-znda e~e konmuş ve muhammen bedelile teminat. 
t l~ ~aiJt gösterilmiştir. 
.)'Oıt~ l!aballle 27-2-939 tarihine rastlıyan pazartesi giinU 

~ ~, a l'arıı~ta Levazım ve mübayaat §ubesindeki alım ko
\h... §art acaktır. 
h..~bıı nanıeı · ~ı .. tv......, eeeği . :rı Parasız olarak her gün sözü .. geçen şube-

\.~~ bt İstektn~ıbı nU~uneler de görülebilir. 
2-llkte lll rln eksıltme günU muayyen saatte teminat pa. 

h. '·~ V C~ilr komisyona gelmeleri ilan olunur. (852) 

~"ı ~, o efat ~'l<le11 • 4retrnelll Halkevi Spor Salonu 
~ '1tt1ka)' ~ eri 'Yardrm Ce. 

tlj ııı~lrct tıcı ort 
~lea ltıenı AH a okulu tahlyet 

'ıı ~~la er aranı Setafetlfn Vel
\ 'rka<ll'ıt, J<edızdan kaybetmiş 

a~l:ır:ı t erıı ailesine ve 
azlycıı . . 

crımızi su-

Beuonıu Halkevlnden: 
Beyoğlu Halkevinln spor çahşma

lan yalnız evimizin Tepebaşındakl 
merkez binasının spor salonunda ya
pılmaktadır. Başka yerlerde şubemiz: 
olmadıEıı gibi hiç bir suretle alük:ı
mız da yoktur. 

şerııfettin apartımanı. 1 
JE m 

Der.slcre 20 şubat 939 lnrlhlnde 
başlıınacııktır • 
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mada.n. §atodan çıka.biliyordu? 
Bu esnada daha fena bir endişeye d~mUştüm... 

Zavallı kızım o kadar esrarengiz bir şekilde erime. 
ğe başlamıştı ki şaşırıp kalmı§tnn. EvvelA, bir ta. 
kım hafakanlar basmağa. başlamIBtI. Sonra, başka 
~rAz kendini gösterdi. Gece, rUya.smda Millarka'ya 
benzlyen bir şeyler görüyordu ve bilhassa, göğsilne 
sivri iki iğne batar gibi oluyordu. Bir kaç gece son. 
ra bu hissi, deği~ti. Boğuluyormuş gibi oluyordu, ve 
nihayet kendini tama.mile kaybetti. 

İhtiyar generalin bu sözlerinin üzerimde yap. 
tığı tesiri anlatamam. Anlattığı ArAz tamamile be. 
nim hissettiklerimin ayni idi. Sonra da bu yabancı 
kızın adetleri tıpkı arkadaşım Karmilla'nm Adetleri 

idi. 
Araba. ormandan çıkmıştı. Şimdi harabeler için .. 

de idik. Yolun üst tarafııu yürilyecektlk. thtiyar 
general, tepedeki şatonun harabesini göstererek: 

- lşte, dedi, muhteşem Karnstein ptosundan 

kalan enkaz! 
Şatoya varmıştık. Harabeler anısında dol8.ŞJ. 

yorduk. General pencereden, harap köyU ve muar.. 
zam ormanı seyrederek dedi ki: 

- Mthfş bir aile idi. Kanlı bir sürü maceralar 
geçirdiler. Hepsi ölUp, son ferdi de kaybolduktan 
sonra dahi insanları iğrenç iştihalarma kurban et. 
meleri ne feci! !~e şu gördUğilnüz de kilisedir. 

Parmağiyle, yıkık duvarlan sarmaşıklarla ör. 
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kesinl kaldırmak gafletinde bulunduğunu, o aralık, 
benim ona doğru baktığımı görerek ttınmmıs olmak. 
tan korktuğunu ve bu ırebeple yanıma gelerek beni 
yokladığını söyledi. Bereket versin ki tanımamışım. 

Eğer tanımı§ olsa imişim, haysiyetime dehalet 
ederek kendisini ifşa etmememi rica edecekmiş. Bun. 
dan sonra: 

- Kızımdan da kim olduğumu aramıyacağmı. 
za, hatt! ağzından kaçıracak bile olsa, onu dinleml
yeceğimize ve susturncağınwı. eminim. 

Dedi, kmm kucakhyarak, pe§inde siyahlı adam, 
kalabalık arasında kayboldu. 

Millarka: 
- Bitişik odada., dedi, kapıyı gören bir pencere 

var. Giderken bir defa daha. annemi görmek ve ona 
işaretle veda etmek isterim. 

Hep beraber gittik. Pencereden, gilzel ve muhtc. 
ucm bir araba gördük. Bir taktın seyisler ve u§a\Jo.r 
etrafını sarmışlardı. Siyahlı adam, Kontese kadlre 
bir manto tutuyordu. Onu yerlere kadar eğilerek se. 
18.mladı. Araba kalktı, gitti. Millarka içini çekerek: 

-Gitti! 
Dedi. Benim de, aklon başmıa gelmişti. ttk de!a 

olarak hareketimin çılgınlığını dllşUndUm ve: 
- Evet, dedim, gitti. 
Genç kız mahzun bir ta'Vırlaı 
- Bfae balanadı bile! 
Dedi. 
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BÜ1.ÜN AÔRILARI KESEN EMSLSİZ BİR f LAÇ: 
o a 

o dir 
Neo1'llrln, Baş - Diş Romatizma ağrılarını derhal keser. NeokUrio, Grip, Nezle ve 
soğu k algı nlığında emsalsiz bir devadır. At~şl dUşllrUr, vücut kırgıohğını alır. 

• •• • 

. N-. E :O K U R 1 N Bayanların ayba
sancllarını keser ve ideti 

• ·. . fi .. 

ŞI 

kolaylaştirır. 
NeokUrfn, m ideye, kalbe ve böbreklere zarar vermez. Günde 2 - 3 alınablllr. NeokUrln'i dalma terclb 

ve h~mlne dlkrat ediniz. Bir kaşe 6, Altılık kutu 30 kuruştur. Her e czanede bu lunur. 

Baş • mş · ·Romatizma Kadınlann Ay Sanmlarını 
Derhal Geçirir. Eczanelerden 1 lik ve 12 lik Ambalajları 

nı lsrarla araymız. Taklitlerinden sakının 
.............................................................. ZAYİ 

ipekli kumaşların yün ve tift ik battaniyelerin 
havlu ve bumuzların her cinsini, yatak, yorgan 
takımlarının, çamaşır takımlarının son modelleri
ni Bursa Pazarı, İstanbul , Sultanhamam ve Be
yoğlu mağazalarında hiç yorulmadan temin ede
bilirsiniz. · 

l stnnbul K4m:ııırlanlı~h muhasebe
sinden almı, olduğum 367,50 liralık 
kamyonet kati teminat mnklıuzunu 

zayi ettim. Hükmü olmnılı~ınn ilanı
nı rica ederim. - /lakla Alarnıara 
Taksim: Abıliillıak llômit cad. 54/'1. 

~ (28240) 

SAHlBl : ASIM US 

:\e,riyat Müdürü: R. Alımtl Stvtnoil 
Basıldığı yer: V AKIT Matbaası -
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-Belki, dedim. mantosunu giyd:i.kteıı 80l1l'a mas. 

kesini çıkannıştır da yüzünü göstermek istememi§tir. 
Millarka içini çekerek bana baktı. O kadar gü.. 

zcldi ki acıdım ve bir an olsun, misafirperve.rliğime 
pişman o1muş olmamdan utandım, ve onlmla mq.. 
gul olarak bu hareketimi ödemeğe karar verdlln. 

Genç kız tekrar maskesini takmıştı, yeğenimle 
beraber. konserin başlamak üzere olduğu bahçeye 
çıkmamızı rica etti. Hep beraber çıktık. Millarka 
gittikçe bize ısınıyordu ve etrafımndald şa.luriyetJe. 
ri tenkit ederek bizi güldürüyordtL Onu gittikçe u. 
ki ve sevimli buluyordum, ve ekseriya kmmla baş. 
başa geçirdiğimiz geceleri ne güzel ve ~eli bir ha
le getireceğini düşünUyordum. 

Balo sabaha karşı bitti. Büyük düka sabaha ka.. 
dar dansetmek istiyordu, maiyeti de uykuyu dil~ 
mekten vazgeçmişti. 

Ağızı ağzına kadar dolu bir salona gi~b1t kl, 
yeğenim, Millarka'nın ne olduğunu sordu. Ben ya. 
nımızda z.1nnediyordum. Bakındık, kaybolmuştu. A· 
radık. Fakat bulmak üzere yaptığımız gayretler ta. 
mamile boşuna ,çıktı. Kalabalık içinde, yanlışlıkla, 

ve bizi zannederek, başkalanmn peşine takılıp git.. 
miş olmasından endişe ediyordum. 

Bu !cf cr, kim olduğunu dahi bilmediğim bir 
genç kızı misafir etmek surctilc yaptığım deliliği 

ve ü~rlme aldığım mcsuliveti daha snrih olarak ırör. 
meğc başlamıştım. 
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Sebebini dahi bilmediğim ağır bir mesuliyet )il. 
zündel'\ ve söz vermiş ~lunduğum için aradığım kim
senin anasının dört beş saat evvel hareket etmiş o. 
lan bir Kontes olduğunu da söyliyemezdim. 

Sabah oldu. Hali onu bulamamıştık. Nihayet, 
o gün öğleden sonra kendisinden bir haber alabiL 
dik. Saat iki vardı. Bir hizmetçi gelip, yeğenimin ka. 
pısıni vurdu, bir genç kızın kendisini aradığını söy. 
ledi. Bu gelen Millarka idi. 

Verdiği ir.ahat şu o.ldu. Sabaha karşı bizi kay• 
bedince, kapıcının odasına kiderek bizim çıkmamızr 
beklemiş ve orada uyuya kalmış. Sabah olunca da 
gelip bizi bulmuş. 

Onu bulduğumu7..a pek sevindik ve eğlenceli gün. 
ler geçireceğimiz ümidiyle heyecanımızı unuttuk. 

Fakat, madalyanın ters tarafı görünmekte g~. 
cikmedi. Evvela. Millarka. son geçirdiği hastalıktan 
hen,üz tamantile iyileşmediğini ileri sürerek sabap. 
ları rahatsız edilmemesini rica. etti ve odasından an. 
cak öğleye doğru çıkınağa başladı. 

' Sonra ,tamamile bir tesadüf eseri olarak, ve ka-
pısını kilitleyip anahtan da üzerinde bırakmasına 

rağmen. onun ekseriya odasında olmadığı keşfediL 
di. şafak sökmeden evvel, şato civarında san.ki asabi 
bir buhran içinde imiş gibi ağaçlar arasında dolaş.. 
tığı görUidü. Onun sairi filmenam olduğu kanaatine 
nrdım. Lakin bu izah bir şey ifade ermiyordu. Nn. 
sıl oluyor da odasından, ve kapıları, pencereleri aç. 

DAVET • ıı 

1stanbulda Sabur.cu Zade Mehmet Şakir ve mabdu.Jll 
essesatı ticari ve sınai Türk anonim §irketi hissedarlal1 b' 
ti umumiyesi 22 mart 1939 tarihine tesadüf eden çıu13ıııi 
nü saat on dörtte §irketin merkezi umumisinde alelade. D' 
edeceğinden nizamnamei dahilinin yirmi altıncı madde!!~ 
hince hissedarlann gerek asaleten ve gerek vekaleten~ e 
dukları hiss senetlerini içtima gününden 18.akal on gilll,,, 
şirket veznesine teslim etmeleri ve tayin olunan gün ve 
toplantıda hazır bulunmaları ilan olunur. e 

Meclisi idıtt 

Ruznamei müzarekat 
1 - Meclisi idare ve mürakip raporlarının ok~ 
2 f- Bilaııço ve kirli.zarar hesaplan incelenerek Sil 

ve meclisi idarenin föra,sı, J, 
3 - 1938 senesi kli.rının dağıtılmasına karar ve ts 

meclisi idareye mezuniyet verilmesi, 
4 - 1939 senesi için mUrakip intihabı ile ucretıııl' 

ni (V. P. 25) 

Kayseri Vilayetinden: 
Bünyan civarında çıkan ve Beydeğirmeni civarındJ 

mağa dökülen Sarımsaklı suyunun 100 kilometrelil'.~.I 
etüt edilmiş ve f ennt keşfinin tanzim işine mevcut ~ ~ 
cibince eksiltmeye konulmuş ve bedel keşfi iki bin lirll~ 
bulunmuş ehliyeti 16-şubat-939 perşembe günU ;icra 
dan taliplerin yüzde yedi buçuk teminatı muvakkate !Jf• 
birlikte Kayseri vilayet makamıııa mUracatlan ilin oluJ1 

.. 701 .. 

1 • 

-

Teneke kutulardS 
kaşe Algopafl 

Grip ve nezlenin, romatizma, baş \ 'e dit ağrılannın e~ 
cıdır. Teneke kutularda olduğundan dalmA terkip ,.e 
halaza eder. Her C<'Zalledc t.ckllk kutusu 7,5 kuruştur• 

Dcabında g ünd e 
kaşe allna blBBr 


