
.S,. rilıılerde hldiaeler öy
' tınıulnıadık 1ekilleı- almağa, 
t,ı. farip tezahürler arzetme
fe baıladr ki, her ıeyin lehin
de Veya aleyhinde iddialar yii
liitıııelc kabil oluyor. 

lfaddi zatinde bu, fena bir 
ley değildir. 
Jı Bir hldiıenin hem lehinde 
'Ilı aleyhinde bulunmakta hiç 

Olıııazıa fayda vardır. 
t.J.'8~ auretle naı halinde hü
'!Ulller; vermeden hakikate 
~k kabildir. 
~&rından itibaren ikinci sa

)dınıtzda: 

lerlevbasr altında 
lçıyoruz. 

Bu •Utımda, lehinde veya 
lleyhinde serbestçe IÖz aöyle
?t:bilınesi için ismini vermek 
llte · dia llliyen bir arka3aıumz, bi-

tlerin, vakalann ve zaman 
~ da gahıalarm lehinde 
l'e lleyhinde bulunacaktır. 
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işaretler: 

Planlı Maarif 

H ERKEstN her ;yaşta a.1A- lsfanbulun 
.kAIAndJlı devlet müeNe-

lesi Maarif VekAletidir. ıns:~ mektep ihtiyaCI 
çocuk 7aşmdan itibaren onu ....... 

ratının bir parçası gtbl tadar, Vali Yeni Bir Plan 
7aşlandıkça ona ait meseleleri Hazırlanmaaım latedi 
dlllne dolar ve ntha7et bu mese- tıtanbul ilktedrisat okul ihtiyacı 
leler içinde can verir. etrafında vilayet tetkı1dere baıla-

Bu kadar dallı. budaklı lt bJr mııtır. Vali LOtfi Kırdar Maarif 
taraftan bir demokrasin.tıı kalJ- Miıdilrlilğii ile temas ederek han
teU rerlere da7anması arzusun- gi ıemtlerde okul ihtiyacı oldueu
dan, bir 7andan vatandaşların nun tesbiti ile bir rapor hazırlan. 
modern bir it kuvveti olarak ye- maaırıı bildirmiıtir. 
tlştirllmeslnde devletin vazife Maarif müdürlüğü bu ite ilk ted 
kabul etmiş olmasından dola71 riıat müfettişlerinden bir heyeti 
ehemmiyetli bir hal almakta- memur etmiı ve tetkiklere geçil
dır. Buna Türkt7eniıı bir kül· mittir. 
türden bir kültüre intikal etmek ---o-
te olduğu haldkatl do llAve edi- Orta T edriaatta Çalııan 
Diz; o zaman maarlt meselesinin Stajiyerler 
nasıl bir satıh üzerinde oldup- Orta tcdriaat müeaseselerinde 
nu kola7lık.la tuanur edebWr· çalıpn ıtajlyer öğretmenlerin öğ
sinlz. retmenliğe terfi edebilmeleri için 

Bilyilk bir lhtt1acm •mu.la· haJdannda verilen raporlar Vekl
to. büyük tatik.ranl&lılm mer• let tarafından tetkik edilmektedir. 
reti cumhaırl7et tarlblnde Maa- Sanlarının aakerlik durumlan bil
rtl VekAletlııi AfaA1 yukarı bir dirUmeıniı oldufundan bunlar hak 
ıaenede bir vekil delfttlren bir landa aarlh malOmat iatenmiftir. 
devlet dairem ballne ko7mut- Bu yıl 200 ıtajlyer orta tedriaat 
tur. Bu bal dikkatle tetkike ı&- öfrttmenlik kadrosuna geçecek
Jtktır. Niçin MaarU Vek.Aletl tir. 
uıütemadl bir c\lnamlstm içlııde- - -

41r? OniYerıitenin Tercüme 
Bunun bir •ebebt Haarif v.. Ettirdiii Kitaplar 

kAletine iştıı hu118117et1ne Takıl Univınite talebni için tercüme 
Olan devlet adamlarmm pek u ettirilmekte olan eaerlerin ilk altı
Selmit olmalarıdır. F~at bence 11 Ntı .. çıkanlmqttt. Bunların l
ifi yüzde 7tız lz&h edebilecek b1r almlıri ıunlardır: 
ıaebep delildir. Asıl sebep um· Demokraal, Profeeör Menemen-
701·u.m ki; memleketin lhti7acı ci: Franau Medeniyeti, Sabahat
ile bu lhti7aca verilen cevabm tin Eyilpoğlu: Trahom, Doktor 
4erecesi arumda.ld uçuramun Murat Rami: Çocuklara Dil ve 
debfetidir. \ Diltünce, Sabri E.at: Felaefe TL 

Babalar, analar, ~ l- rihf, Vehbi: Psikoloji M. §ekip. 
çtn ideal mektepler, ideal hoca- Diğer eserlerin tercümesine de-
lar, ideal kitaplar, ideal 4en vam edilmektedir4 
vasıtalan l.sterler. - -

Bu azami anmnın JM"'da Mezuniyet lıteyen 
bb onlara çok az teJ' vertrt..._ : ~ Öğretmenler 

BJlül •fi plcll mi. orta ~· T9tldk " -.dik edilmek tlzere 
tepl8l'lll teb.actlmil önünde ilk Velı:llete g6nderllen öğretmenlere 
vaverı& kop&r. Çocukların ba- ait meıuniyet raporlarının on gün 
filli 9*acak dershane bulmak, Ulk mezuniyeti ihtiva edenleri vi
cfinla en müşkül lfl hallnl alır. tıyet Sağlık lspekteri tarafından 
ldMI rd7uma dalan vatand&ft tetkik edilerek muameleye kona
baldkatin dehfetiJle mustarip cak ve 6ğretmenleer istedikleri 
olu. mezuniyet müddeti verilecektir. 

Halbuki maarif me84'1Ml stm· --o---

dellk lhtiyaçlan kaapmak, aIZIL Çatalağzı mı? 
tmm önü.ne geçmekten ibaret Ereğli Limam mı? 
değildir. Maarif meselestnl kla- Çatalağzı ile Erellide yapılacalt 
rel maslahatçılık haline 8C>- yeni limanlar hakkında tet'kikler
kan ruh lm.kAnlan ölçmemek, de bulunan komisyon halan çalıı 
lmklnlara göre büfilk ve meee- malanna An'karada devam etmek 
JA 40 • M sene1e taksim ed.Um•t üzere buıiln Ankaraya gidecekler 
bir maarif pl&nma .ahlp olma- dlr. Komiıyon meaaiıini hentlz bi
manm tabll bir net1ce8l olarak tirmemiıtir. 
ortaya çıkmaktadır. Sadece yapılan tetkiklerde E-

Maaril meselesini memleke- reğli limanının inıası için fazla pa 
tin umumi ıeviycslne, devlet raya ihtiyaç görUlmU§tUr. 
bil.n7esine göre hesaba katmak -----------
JAzmıdır. Bu realiteler gözö
niindo tutularak, sarih bir şe

kilde her sene 1apılncak işler 

tayin edilir; ,·e bu esns" göre 
işe başlıuıa<:ak olursa mcmlcketr 
to maarili bir anim şeklinde ta

UAVA~ TAl<VIM~ ~ 
15 Yıl Evvel Bugijn 

sa n,ır ederek sonunda sukutu Parlı. lstanbul. Ankara haııa sc
h"yale uğramaktan kurtuluruz. f erlerl11ln auın on beşinden itibaren 
Her seno lsteyeceğinılz iş, aH\- baıtmnası lııkarrür etmiştir. Pilotlar 
kadarlarm da realiteden uzak- bir/;aç güne kadar şchrlnıi::e gelecck-

laşnıaınalannı temin edecektir. terdir. 
8 .. -., ... 1' 

Mcslel.."1.Cn gelme Maarif \ "eki- ugun -ogan ar• 
ll Uasan All Yücel' den beklrye- 12 Şubat oünıl ve gecesi doğanlar: 
bileceğimiz değerli hizmetler- Bug{ln doğanlar Zuhal ve Merih nü
den biri maarifte tahakkuku fuzu nltındndır. Uzun yaşnr, fakat çn-

tı lııık ihtiynrlarlnr. Ara sıra soğuk a
imkAıu olan işleri plAnlıış r · hr, rahatsızlık çekerler. Sukut dola-
ma:c itin lAznngelen tedbirleri yısiyle Azalnrının sakatlonmasındnn 
atmnk ve fikrin mühendislerini çekinmeleri liızımdır. 
talışmaya sevkotmektir. 

SADRİ ERTEM -
1 

Pazar Pazartesi' 

Bir yanı?•n ~ ,, susAT ıl ıa susAT 
DUn akşam Karaköydo YUk· cı; 2ı Zılblcce \j ıa ilblcce 

aekkaldırımın alt başındaki 
1 

t- 9l' Kasım 98 Kasım 

dUkkAnlıı.rdan blrlndie 'l'!bir ydaann-, Vakı tler Ya•&°' Er.ani, Yasa 1 Ezani' 
gyn çıkmış, bUyUmM ne mey ____ f 
verllmeden eöndUrUlmUştUr. GDn•• 

Yangının çıktığı bina YUkeek uo•• 
kaldınmda şapkacı Freskonun ikindi 

dUkk!nıcll1'. 1 Ak••m 

Yan,...ının ıebebl hakkında . vat•• ., ı imsak 

6F9 1 2 
t2 s a rıo 
15 tll 9 40 
11 a.ı 1200 
ı oo · ıv 
62111142 

6MI , 20 

1228 64Q 

l"ı 20 Q.SO 

J740 1200 
1!) 11 R2 
5 ıq 11"0 

tahklkata 4e•;am olunmakta-1 
d". '-----------------------

Maarif Şurası 
bitmek 

hazırhkları 
üzere 

Etrüsk vapuru 
tahkikata 

GONON 
AKİSLERİ 
Sesini 

seveyiml 
(Y l •• •• Ab • Çift Ve Tek Uskur 

IJQ ıgunu umumı ır MeıeleıiNeSafhada VAZİFELERL''l görlll~ 
Denubank tarafından Svan Han kocamış memurlar il' 

t l t l k 
1 ter inp.atı bahriye tezgahına aipa- çoktandır sürüm sabas~ on an l gapı aca rifi karartaıtırılan 11 yeni vapur çe.k.ilmeğe başlamış olan r 

/-' hakkında tartnamelerde bazı tadi- 7irm1 beşlikler, kuruşlar, ".., 

Maarif Şuruında giSrüıUleeek Sah gilnü de saat on dörtte u: lat yapildığı ileri sürülmüı, bu ge- rekler, on kuru~luklar \'e baJllt)lf 
orta tedrisat idare ve müfredat mileri yapmafa talip olan diğer haline gelmiş bazı bank.DO 
programı itleri etrafında ruzna- se iperini lise müdürleri, öğret. firmaalnn keyfiyetten haberdar e- 7eıine pırıl pırıl, yu\'8rlak ~ 
me hazırlamak ilzere lise ve Mta. men okulları itlerini öğretmen o- dilmedikleri iddia clunmuıtu. Bu lar. mini mini yirmi beşıı1'l ti 
okul öğretmenlerinden teıekkUl ·kul direktörleri, ortaokul itlerini iddialar arasında da tek uıkur ile kenarı dalga dalga kuruşla!' 
eden komisyonlar mesailerine dün ortaokul direktörleri, özel okul it· çift uskur arasında büyük bir fi- onların ağabeyleri beyaz ~ 
de Istanbul Kız, Galatasaray, Kız lerini özel okul direktörleri konuı yat farkı olduğu kaydediliyordu. rekler, on kuruşluklar pif...,. 
öiretmen, Eminönü balkevi aalon mak üzere ve komisyon İ.§tiraldy· Bu işle alakadar olanlardan alı- cıvıl cıvıl tut.muştur. oıtJ 
larında devam etmi-lerdir. nan malumata ıöre yeni on bir ge İçerisi nillus kğıdı, kont 

s le umumt toplantılar yapılarak ka- -- ·-" 
BUtUn toplantılar Pazart-i gu·· _ minin münakasa tartnameleri eski senedi, üç beş mektup, m~ 

""" ti raporlar hazırlanacak ve cumar P' 
nU tamamlanarak t:ıQraya aönderı· _ Deniryolları idaresi tarafından ha- blr adamın kartviz.ltl, bir •..., 

., • teli ıkpmına Maarif Veklletine ~ 
lecelr ruzname taılalı ikmal edile· gönderilmit olacaktır. zırlanmıı ve bundan evvel Alman- pul ve birkaç lira ile d~~ı.t 
cektir. yaya sipariı olunan vapurlarda ya- be,·etini kaybetmiş c~ 
· pıldığı gibi tabedilerek muhtelif ferine ,kenan zırt açılıp zır' J' 
Derdi ayaklanan Gı·zıı· bı·r ev fabrikaların müme•aillerine veril- panan cln8tcn kırmızı, yeşil.~ 

mitti. Bu fabrikaların aipariıterL runcl, aiyab atnalı biçtuıJııdl 

Genç kız ba ld mizi deruhte etme ve bap.nna hu- fak çantalar taşııonız. Si 1 susun.da.iri fenni kabiliyetleri ile Paranın biç şüphe yok Jd t1' 
Bir Kahvede Gürültü 21 Yatını Geçmeyen mali vaziyetleri de bir ıeneden biçimi i)1d1r. Her nevi b~ ~ 
Çıkannaktan MahkUm. Genç Kız Ve Erkekler fazla bir müddetle D~nbyolları der. 100 iinü istersiniz; 99 ; 

Oldu ,yakalandı erklru tarafından tetkik edilmif, razı olursunuz. BaşkasJJUJJ i'-' 
Leman admda bir _M ...... ev Ahllk bu tetkikler deaılhların bulunduk laııdJtı mı. sabununa dO~ıJ 

.,_ ._, mbrtası birkaç hafta- lan mahallere kadar tetznil edile- maktan çeklnlnin.iz de, oıeÇI"""_ 
velki akp.m. dertleri ayaklanın. danberi taruaut altında bulun. : ~.d 
ca •A•A-eti -'-da bulmn• ...... durduğu rek bir heyet uzun müddet Avru- Iün elinden geçerek düşe~..,....--

DÇAGW &IWU ..., DG4 gizli bir evi dün ansızın 
hoe olduktan IODra aokafa fırla- bumıt pada kalmıttı. çantalllZa kadar gelen --,,.; 
mnr"- tır. Denuyollan tarafmdaıl Avnı- hl,. bir mahzurunu dii .. iınDI .ı1 

aııtW&• Beyoflunda GWsüm adında bir " ..., ,,. 
Leman. ötede beride bir mUd- kadmm t .. ı kte pada yapılan bu tetkikatın uzun zln iştahla çenenize sürtilP 

~etme olduğu bu ev aürmeai bir cihetten iyi neticeler v-ıe b•~rınıza ba"arsUUS•" ~ 
det dolaşmq, sonra Çakmakçılar arandığı zaman, içeride 21 yaşı • - -e -- _,,_ 
dan Beyazıt& çıkmak istemiştir. nı geçmemi§. bazısı talebe ile bir venniı, diğer cihetten de aiparlt- kat öteden beri aenetln -_d~.JJ 
Sarhot kız, yokuşu çıkarken, çok genç kıs yakalanmqtır. GW- lerin ıeçen zaman zarfında, de.ı- dizi dizi, kuleler gibi ~ 
kahveci Bililm dfUckAnmı daha aüm kadın, adliyeye teslim edil. glhlarm it bölümleri, demir veaa- altınlar halinde tasvir e~ 
kapamadığmı görerek içeriye dal mit. sorgu hlkimllfinde latfcvap ir m&Ueme fiyatlarının artıiıaaı sind.en mi nedir; madeni P' 
q; edildikten sonra tevkif olunmue- yüzünden vapurla'nn daha pahalı· her zaman cazip gelmiştir• 

- Çabuk bana iade bir kahve tur. Y~ •~pariı edilmelerini icabettir- Uatelik sesi de var. t'_ 
getlrn· ! , __ ,_.,_ Olaneydanı Cinayeti mııttr. Hepimlztn dün, bugilD ~ ~ 

ıye 188~ Uzun tetkiklerden "" bir.ço'k rm için de üstadı olan AJ1PJ, 
Fakat n:ıAı a•~ Okmeydanmda Suaumere için- na dan ahalı .. J"" 

Dl.MU ~ olmadıfmı de Dadaylı lbaan admda bir gen. ~ıra r eonra P ya aıpa. Re.sim merhum, 7azı1a.ruıu-
söylemif, buna hiddetlenen Le. et k&fumı ta.ela ezmek suretfle nı ol~ndutu MSylencn vapur~- rinde şö7le der: 

~{ı~ır&..-=~ael~Wıt1fş Alrllt-- 4 ... A"':-~· .. --• --L..:.!--~ · ~~~ .e~ .. .!!t~}(Un_JlJ.J!.Y! mteidlye .. dUŞer: ttnnetindeO 
• de 14'J!Danm tumrlere devam so~ hakımlıgıne teslim edilmi~ ... ve muvafık olduğu da -katiye.tlc ra'Z zUkUrtçe o{an blle aıır 
ettiğini gartıııce t1zerine atılmış, ti.Arap Murat hakkında yapılan anla11tamamı1tır. kusundan uyanırdı. BtrııslO 
kendislnl dö\'mil§tttr. tahkikat bitirilmiıtir. Katilin su- Gemi ıüzerinde yapılan tetld~e- dlğl gibi: . ,/ 

Gn-'"tU '----k ·ı -tiaml• ,.u, "aralarında her hangi bir şe. den sonra ali~~lann v~rece e- - Şimdikiler d.Uşmeyor. 
ucw ye ~ çı er .,- ~~ s• "' • • • ri raporlar üzeruıe vazıyet kati f. 

1.eman BilAla hakaret etmek ve kilde çıkan bir kavgadan ötUrU ıurette anlaplacak. bittabi bu ra- yor. k 
1 0 

4" ·,ı 
sarhoşluktan, Bllll da Lemanı tehevvüren katil,, mahiyetinde ::lar aruında Hanter tirketiyle Şakur eu ur o ması ,,,,.. 
ı.lövmekten UçihıcU ıulh cea mah görUlmUt, Tilrk cem kanununun. po • son zamanda fesholu. kır çukur olsun ... Gene 1 .,~ 
kumesine verllmlılerdir 448 inci maddesine göre ceza ke. yapılan ve . ·ı şUkUr •.. lnaan duyar du)'lll 

- • ıilmeısl isteğile ağır ceza mahke· nan ~ukaveledeki t~k ve.çıt uı- olmazsa: 
Mabkcmode llııe mezunu oldu. mine verilmiştlr. kur ıılerl etrafındaki iddialar da _Sesini seveyim 

~ .. ·•u söyllyen Leman hakaretten ________,.__ ayd.nlanmıı bulunacaktır. D f hl .. 
tsYM ----- er, era ar •.• 
beraet etmiı, fab.t sarhotluktan Tino Roaıi --o--
3 lira para cezuma malıldkm e. Sinema artistlerinden ten?ır Den·ızbank *** 
dilmi~tir. Muvakkılhaneler 

Kahveci BUM da Lemanı döv. Tino Rossi bu sabah Avrupa eks K d . .J 
dUğU sabit olmadığından beraet presile §ehrlmize gelecek, alqaın a r Q 5 U Şehrin orasında, b:,_, tr_ 
kazanmıştır. Ankaraya gidecektir. Artistin ya H ta I d saatler var. Bunlar ok 

Piıpirik Oyunu 
()ynıyanlar Tutuldu 

Recai, Muhittin, Muammer ve 
Şerif adında dört kişi Aksarayda 
SUleymanm kahvesin.de birer li
rasına pişbirik oyunu oynamq
lar, yakalanmışlardır. 

ÜçilncU sulh cer.a hlldmt lm.. 
marbazları Uçer lira para· cezası 
ooemeğe mahkfun etmiştir. 

Parasız Koca Kanımı 
Dövdü 

Beyoğlunda Kalyoncukolluğun 
da oturan Agavnf adında bir ka. 
dm, ötede beride ça.maşD' yıka. 
yarak geçinmektedir. 

Fakat, Agavninin Art1n adın -
dakl kocası kanımın kazandığı 
!)aralan zorla kendisinden almak 
ta ve bunları kahvede kumara 
vermektedir. 

Nihayet Agavnl dün akpm ko
caama, artık bir para bile vere. 
miyeceğinl aayleyince, Art1n var 
hızile gözüne bir yumruk indir • 
mi§. sonra eline geçirdiği bir 
"'andalye ile kafasına vurmut
tur. 

Agavninin sol gözU patıamı6, 
akı akmıştır. Yaralı kadm, dün 
adliyeye getirilerek ta.bibi adli 
En\•er Kerana muayene ettiril. 
miştlr. 

Diğer tnraftan azgın koca ya -
knlannuş, hakkınd:ı takibata girl. 
şilrrıiştir , 

nmda refikası da l?ulunmakta. en Uz mam anama 1 ki, insan saat taşımak 1 

dD'. Deniz Bankm yeni sene bUtçe nu bisaetmlyor. Ayrıca...-:. 
Tino Rolısl Ankarada iki kon - ve kadrolarının hazırlanması h~-ı dttlmlz mağazada, kab"e'lf' 

ser verdikten sonra mehrlmize nil.z bitmemiştir. Umum mUdür roda, lokantada rakltasll• 
dönecek, burada da bir iki kon - Yusuf Ziya Erzin bu yüzden An-• lak elektrikli, guguJdO 
ser verecektir. karaya seyahatini birkaç gün 1- saa~ işleyor ..• zamanın 

i
çin tehir etmiştir. ömrün kısalmakta oıdıtl° 

Amasya MUverrihinin Ankarada lktısat Vekili Hils. ta aftan kültetstzce 11"' 
nü Çakırm riyase~inde. deniz mUs m:ktedir ... Ne dentr? 

irtihali I teprınm i§tirakile bır toplantı "',., 
Ce- yapılarak kadro ve bütçe göı.den Fakn.t bazı saatler ~ 

Kemaliye Kaymakamı ı geçirilecektir. umumi bayat seyrine 1 ~ 
mal, Kemal Tığım, Sğretmen 1 Umum müdür Ankarada bir mlş gibidirler. Durııt°" 
Aliye ve Naciye Yaaann ba- hafta kadar kalacaktır • mJyorlar. 
baları ve Bin bap Ziya "Gücer,, -o--
in kaympederl, Vakıf kayıtlar HJç bir kimse de, ~eıl .,ıt 

Ankara Garının ı-•n idaresi mümeyylzlifinden mil.. harekete getirmek ...--
te'kait Amasya Alimlerinden T ezyİnatı ı,ebbüste bulurunayor. 
Hüsamcttin Yaıar irtihal et· Ankara gannın tezyinatı için Jdtt fi 

''Guzel Sanatlar Akademisi,, pro- O saatlerin bu s• 11~ miıtir. ' fetörlerinden B. Leopold Levi'nin ,zoftk halln<len tnsan elci' 
Cenazesi bucünldi Pazar 1 hazırladığı bir maketin maksada hesabına bir kazı::'ı!n•t-' 

ıünil saat 11 de Şitlide Sa- uygun olmıyarak, yerli unatkir- bilsek iyi.. Kunıl • ,. 
manyolu ıokağında 93 numa- lar arasında bir milıoabaka açmak rcp ve ycl,k,~v~~~rffltô 
ra1ı hanesinden kaldırılarak kararlaştırıldığı yaz lmıştı. cc baknrıı.c ömur ~ 
namazı öğleyi mUteakip Feri- I Dün B. Lcopold Levi bu nokta-

1 
ayni noktn.rlB kalıp .JI 

köy camiinde kılındıktan son- yı tavzih münasebetiyle demittir aşındırmadığı ,·chııı-1~ 
ra Periköy kabriıtanına def· ı ki: tatlı 8 , unup gtderdi1'~ıs 
nedilecekıir. ı "Ankara gannın tezyini maksa- durmaksızın geçtiği t e.P _J 

ı ,, n'' • fY'ı 
Müddeti bayatmm yanm diyle bir maket huırlalllJ) deği· U de artan zamn. tl~' 

asra karip bir nmanını mcm- lim. Ora11nın ne tekilde tezyin e- vam ederken, o sıı:ı "...J 
leketin irfanına ve bilhassa dilmoai hakkında fikrimi ıormuı- hirdo bekleyen, falt IJP"ı 
tarihine ve Tilrk diline vak- lardı; onu bildirdim. Vaziyet bu.-ı soğuktan donakaltıı1f 'fi 
fetmif elan mumaileyhin eena. dan ibarettir.,, betçi gibi - f:ıy<l~d111,,. 
zesinde bütün hemıerilerinin Anla~ldığına göre B. Leopold 

1

. bir heybetin itnd~1 ~ 
ve dostlarının bulunacaklarm- Lcvi Ankara garının tezyini için Yenlcam.iin JJIU\' 

da şiiphe yoktur. Kcdcrdide ecnebi ressamlarla Türk re•am· ilzerlne 3 apı~11c otan 
ailesine taziyelerimizi sunarız. tarın iştirak ed~ceği bi~ ~üsabakalıkist de bUrlcdtr. ~ 
-----------·· I açılmasını tavsıye etmıştır. JJİ 



"-------------~~---. 
~ .Yeni Yugos.av Hükumeti 
~~~ıcr siyasetinde Yugoslavyanın daima 
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Görüp düşündükçe 
~-.... ,_, .-Vzwz-- -

Sporda şuur 

~~~ad~~~~~~~l~uij~J~!?s~~!~~!~0~~.e.~ Japonya da 
~Ctj ~· Dragi§a Svetkoviç hü- drr ve memleketimizin siyasetinde Baştmalt ı tncidı Vaşington, 11 <A.A.) - SalRhiyel-ı 

harekete geçti 
ltı: t ug0 ı tar mahııfil, IJainıın adasının Japon-1 "~·L . s avyanın dahiU siyı:. JÜyük rolleri olmu•tur. ı'se İt::ılya için de hol böyledir. Bin- ı ~ -.c lllüh · :ır lar tarafından işgalini ngillere ,.e ,· i Ola ırn bir inkişaf merha.. Svetkoviç hükQmetini teşkil e- netice 1talyanın Fransa .siyasetinin Fransanın kuvvet veya zaafını mey. 
~~~ct~.:ılt karş:lanmııtır. Ba§ve- den nazırların ekserisi, 11 Kanu. fnkişaflarına nezar# etmekd~ıe~e İs- dana çıkarmak hedefini gözeten si· 

Franko ordusu cenuba 
iniyor 

Varensiya bom-

Deden terbiyesi umumi kAti· 
bl, gazetelere \'erdiği bir be7a.
ıı:ı.ttn. hn.yırlı kararlardan bab· 
sodi,>·or. "Bir müddet için be7 .. 
nelm.ilel müsabakalar yapılmı· 

yacağ·ı" bunlardan birldlr. 
"Kliiplcrln ıs1ah ve tan7.lm.l" 

ne dair söyledikleri üstünde du
rR.Cak değilim. Çiinkü bu bir ih· 
tisııs işidir. Benim lBe, klüpçü• 
ilik i~inc aklım ermez. 

q.~ll lı 0
'1iç'in hük\imetinin gaye panyadn kalması iyi bir şey .r .. ran- yasf bir hareket telôkki etmektedir. oıd 'ltrv nuevvel 1938 seçimleri ile teşek- •anın İtalyanın tabH eınellerını lanı. ~~ at rnesel · · h 11 t k .., Komintern aleyhindeki mi sak ta im L 'lln .. esını a e me kül eden milli Shupştina (Mebu- maktan imtinaı, bizzat Fransa ve ~~ . ıı ao~ı . b' zası bulunan Japonyanın 1''ransız -ııı:ıc b'tr . .r.kemeaı ı.itün mem- san Meclisi) azasıdır. İki nazır da: ." vrupa için meşum olacaktır. E_Aer 

"1 s Un -~ 1 1 Lngiliz anlaşmasının en az nıukave-e kar u et havası getir- Hariciye nazırı ile Ordu ve Bahri- İtalyanın emelleri müzakerat Y~ ıy .c metli olan tarafını bulmak üzere zc-1\ı 
1 
geı-.1· <::.t' • • d'ılmi..,ecek olursa bu ı~ sı- d' ' cıı."'U .... :ır ır. ye Nazırı sahalarında t~rübelerı 1 tatmın e .r F ıninJ yoklamakta oldu~u il.ive e ı l -

' ?l'ıdur ki D S d' • ~ . lilh kuvvetiyle ynpılacaklır. ransa ı... C&itı.d • r. toya movıs: olan şahsıyetlerdır. lıu"ku·mcli ve Fransız hük.Om_ eti, iki mektedir. ~~ 19~9 en beş nazır 3 Kanunu_ 
1 

d SalAhiyettar maahtil, diplomasi ta-
"1\( • da M Maçek listesinden seçilmiş olan 51kıan birini ihtiyar etme 1 ır. rikiyle herhangi bir teşebbüs yapıl-~ lıtıda ' aarif Nazırının mebuslarrn hükOmeti tutacaklarını nıı gazl'le, bundan sonra ltalyanın ınası veya herhangi bir harekette bu· ~~et~ . .' llırvat meselesinde hü- _ ''t ıl.· nrıda zikri geçen - mutalebo- k er ~~~ '«.al gösteren birçok tezahürat vardır. J hl lunulmasl ihtimalini düşünmeme ·-

ç 1 ~4zı,, arı arasında ihtilaf ol- Muh d tını tadat etmekte ve İtalyanın tari ledı· r. Çilnk" Hainan Çin arazi~ in-..... ,ı ~ " a. ... ı alefet mensuplan ise man a-
1 

ı terden " 
., .. ı .~l:ııi,ı .. '"attığını ıöyliyerek isti- olarak kendisine ıı t o an şey dendir. 

& ı ~r v lan tevsik komisyonu reisliğine, ne fıızfa, ne ele eksik hiç bir ~ey is· 
tıı., lını.ını e göyle demişlerdi: hükumetin namzedi olan B. Çıvr. tcnıediğıni ilhe eylemektedir. FRANSA VE lNGILTERE 
l~~'llda.1t: berab~, yalruz seçim kiç'i ses;mişlerdir. M1NOHKANIN lŞGAJ.lNE MUKABELE! BlLl\IlSIL Mt 
k"'~il programımız itibariy- D1R l\lUKADEJ,E YAPACAKLAR'l 
~ dc;ı ayni zarnanda daha mü. Diğer taraftan, mebuslara Svet- Parls, 11 (;\.A.) - :Fr::ınsız goze- Pnris 11 (A.A.) - Salılhiyetıar nıa-
''Qitı et Seb 1 i .1 b koviç hUkUmetine karşı muhalif te)eri Hainan adasının Japonlar tara- haril, Fransa hükCımetinin Hainan a. ~l ha.ır · :p er 

1 
e, u mese- b" k ı v h' iht' b J f t k dasıııın iş"al edilmesinin sebepleri, ~~.:ııa"'_11ll ll'llirnkün kılmak idn ır cephe uru acagına ıç ı- fmdnn işgalini mevzuu al s eme - ., 

°')i """Z ti :ır mal verilemez. t dir mahiyeti ve işgalin devamı müddeti ~. znngeldiği kanaatin- e · · d k' bahriye na hakkında Japon hükumetinden iza-~~~ı ''i, lt Gö'rül' u"yor ki, .lahiJ•ı siyasette Jour ga.zcı_esın ~.es ·ı -~ .u d k hat talep etmesi için D. Arsene Hen-. .. . ..h. zırı Pictrı ıyor ı. 
~ Cdi! 1_l"'at ıneselesi tamami- Svetkovıç hukumetı, en mu ım Bu adayı işgal için Japonların ileri ry'e talimat vermiş olduğunu lıeya ıı 
~ ıtıqlıa~ış .C:eğildir. Fakat, si-, Yugoslav meselesini halletmeye sürdükleri sebepler hiç bir suretle etmektedirler. 

tl~i h tide B. Svetkoviç'in bu muktedir bir vaziyette bulunuyor. muteber değildir. Japon be~anatın· Öğrenildiğine göre, İngillere hü· 

ıJP' ıt: ~.~ .. ~ aUetrnek irin en iyi yo. Harici siyasete gelince; Svet- dan asker! zaruretler kalktı?ı _ta_k- klimeli, Tolcyo hükumeti nezdinde 
'l "!l,. :ır d b danın da tahlıyesının mümasil bir teşebbüste bulunmuğu •. 'tc 'h olduğu kanaati' h:S.kim· koviç hükQmeti Yugcslavyarun dir e u a . b 

1 
i 

ııJ• 'l) Q ~ •• • • ~ i ı d _ ·•muhtemel" olduğuna daır a ır ye kaı·ar vermiştir. ~ t th...' açek'in Başvekili tak- bugune kadar takıp ettig yo a e t' mümessilinin sözlerini kay· n. Corbin, bu sabah hariciye neza. .• ıı• S "lltsi b d k . B" .. k ular nezare J 'h . 
.i'IP' ,~ttk . eklenmektedir. vam e ece tir: utun om§ - detmekle iktira ediyoruz. Şu cı etı rellnde B. Cadogan ile Hainnıı mcse. 
çl>ı( iııe~.,.!~ hükörneti çok mil- la ve bütiin büyük devletlerle dost de unutmamak lAzımdır ki, bu Ja. lesi hakkında görüşmüştür. Öğrenil

J .. • ~\ıııı,, "'artısında bulunmakta- ve dostça mlinasebat muhafaza et· roıı hnrekelinden Almany~ ve 1ıal- dlAlne söre Franso ile İngiltere~. ~~ -
..ı. ' " ... r a mek. ''u cvYelce haberdar edilmı~ olduk- pon işgalinin daimi mahiyette s.orul· rı.tr '"il\.. rasında serim kanu- · " d · h tl 

. ,!· lb "illi t :s Jıırı halde asıl doğrudan. os~uya a- mesi takdirinde himaye ve a :ı mu-
eV' ~ ~ilt lt Oplantdar kanunu ve Kabinede yeni Hariciye Nazırı J.1kadur bulunalı .Fran.sa:ra h1ç .. bir kabele bilmisil tedbirleri derpiş ede· 

JJ' ilııdaıı anunu vardır. Markoviç'in bulunması bu husus- haber Yerilmemişlir. Tokyo hukft· ceklerdlr. 
, f' d ~t lll başka yeni hükftmct ta kafi bir delildir. Çok değerli meli nezdinde çok ~iddetli bir pro- lNG!LTERE DOSTLARINI H1. 
~ tıı U1t cacıesinin halli için ica- :,ir diplomat olan B. Markoviç testoda bulunulacağı muhakkaktır. MAYE EDECEK 
seltP l~ "aıif teraiti tahakkuk ettir- Yugoslavyanın bütün harict siya· Bu protestoyu yapacak devlet de yal· Londra, 11 (Hususi) - Ply. 

el 1ıııııı eai ile od lr .. - k set meselelerinde derin vukuf ıa- nız Fransa değildir. . . 
<altta, e -..gı arı~ya Ouvre gazetesinde de Tabouıs şö>- mouth'da bir nutuk söylemiş olan ~ . ~eticc c~~r. Bu sahada mühim hibidir ve Hariciye Nezaretine 0 - le yazıyor: Sir Samuel Hoara haricl siya. 

~ İta.~ . e edilmiştir denebi- nun tayin edilmiş olması Yugc~· Hııinan'ın Jııponlar tarafından iş- setten bahsederek tngilterenin 
bir cnı kabine Zağreptc bil- lavyanın dış siyasetinde bir değı- gall gayet acık olarak .Minork:ı oda- sulhu muhafaza için elinden ge-lıı- \>c ~clllnuniyetlc karşılan.. şiklik olacağına .dair şüpheleri hadisesine bir mukabele oJ:ırak ve ld ~ 

-0aıvekU . 1 k d ~ıoha doğrusu Bertin. Romıı - Tokyo leni yapmağa azmetmiş O ~~-~1Lh --- Svetkoviç esa- izaleye kMı sayıma ta ır, üsellesinlıı demokrasiler aleyhinde- nu, fakat ayni zamanda bi.itun 
\ ,, at 1 f ı · . ~ projelerinin tatbiki olarak tezahür menfaatlerini ve bilti.in dostları. 1101:'~ ve çUmal Muavenet VekAletinin aa ıyetı ediyor. nı himaye etmeğe karar vermiş 

b ı~aı. ~cu. tabalj t'e '\r r:lr. -~·,.., "'n..r..q ..... Hhin:ı __ olın.ıtltla be 11 PONYADAKİ KANAAT ~ '\.ı .,.\_,,;ı ... is-<-~ .W./le. ...... tcı ..., .. ~m..is; ti t vıı~ <\tadır e e mı§ raoer ıneuue.K:eıım.ızm cogrw..ı \it Tokyo, I1lA~J - rnı:vas: . 
r 1' ıcı.~et Ve b içtimai vaziyeti ve ihtiyaçlarım1- Mesul Japon makanıatı H:ıınan a- tir ki: 

iJJ 4r etın qj elediyeierin gene zın çokluğu bakınlmdan bütün bu dasının işgalini münhasıran Çin mu. "ğer İngiliz imparatorluğu cid. 
·~ tahsis:~ktifi altında sarfe. müesseselerin çoğaltılıp kuvvet- kavemetini kırmak .gayesine_ atfedi· di surette zaafa duçar olacak ve 

et h.ı.- l hundan ayrıdır I d' ·ı . 1 .. "1 kt yorlarsa da nasyonalıst mahafıl, mez- yahut birçok parçalara ayrılacak 

bardıman edildi 
Barsclon, 11 (A.A.) - Kata. 

!onyanm işgalinin nihayete erme. 
s i üzerine, nasyonalist orduların 
külli kuvveti, başka hedeflere va 
sıl olmak için cenuba sevkediL 
mcktedir. 

Katalonyada yalnız sükunu mu 
hafaza etmek ve temizleme hare. 
ketini bitirmek için llizım küçük 
kıt:ılnr bulundurulacaktır. • 

KATALONYANIN İŞGALİ 
BlTT! 

Salamanka, 11 (A.A.) - BU -
yük umumi karargahın resmi bir 
tebliğinde ezcümle şöyle deni!. 
mektedir: 
Kıtaatım1z muzafferane ileri 

hare!retlerine devam ederek dUn 
Puigccrdadan Port _ Bouya ka. 
dar Fransrz ~ İspanyol hududu -
nu işgal etmi§lerdir. Katalonya . 
da harp. sona ermiştir. 
VALENS!YA BOMBARDIMAN 

ED1LİYOR 
Valensiya, 11 (A.A.) - Nas. 

yona!ist tayyareler, Valensiya Ii. 
manmı ve denize yakm mahalle
ıeri, bu sabah üç kere bombardı 
man etmiştir. 

Ingiliz Lucty gemisi batmış, 
fakat mürettebatı lmrtanlmrstır. 

Kırklareli memnu 
mıntakası 

J.'akat şu beynelmilel müsa
lıaluılnra girmemek kararını 

bütün lrnlblmJe alkışlayorum4 

Ne vnkit bir spor yolculuğu sö
zü çıksa, ne vakit Iabancı ülke
lere giden kafileleı·iıı resimleri· 
ni gür3em, içim burkulurdu. De· 
n eye deneye nrtık yüzde bef 
yiizlük lıir gerçek olarak öğren· 
nı.i~tim, kl giile söyleı)•e1 hophya 
zıplaya, iimit mıı.r~ları okuya. 
ı·n.k t rene, upura binen delikan .. 
Iılar, .silklü.m püklüm dönecek
ler. Onlardan önce de acı, boz. 
gun hnberlcri gelecek •• 

S1>or, gerçi lıir zevktir. Fakat 
,·er1nıli olınaşı için, o da herhan. 
gl, bir meıslck kadar emek ister4 
Çalışmak zordur. Terle sulan• 
nıııynn alınlarda defne tacı bit
mez. 

IJnlbuki bizde sporu bir gös· 
tcrlş sayanlar, LSaymıyanlal'dan 
çoktur. Klüpçillüğün de nilınyet 
bir l'Ozet süsü lıa.lin<le düşünül
diiğü görülür • 

Dıı zihniyetler içinde keskin 
atletlerin, yaman futbolcülel'in 
yetişmesi elbette ki beklenemez· 
dJ. Nitekim deboil milletler ara.. 
smda, biitün dünya karşısında 

şu küçücük Balkan sınırları i
çinde bile yerden yere çarpıl

mak çilesinden kurtu.lımı.ı.Ldık. 
Güreş ,.e biniiclik gibi kökü 

tl\ tnrlWn doğmndıb'l karanlık 
. I günlere kadar lnen, iki spor ŞU• 

Sımale kadar uzah ıyor bosıııaeki başarışıarmnz, şöyle • 
Ankara, 11 (Telefonla) =Trak bır yana bırakılırsa, hiç blr rer· 

ya hududundaki gayri askert sa. de rüz nğartaınadık. Milletler 
hanın ilgası dolayısile !Kırklare. arasın yarış1ıırma. boy göste!
li memnu rnmtakası şimal kıs- mck için glı-ilmcz. Milll bayra-
mının hududa kadar tevsii ve bu ğm şefi de seyahat ihtiraşla.rnıa 
mmtakanm hnva yasak bölgesi kurban edilemez. &.it ~"'11Usi idarele . . b : ~n ırı mes~ e zem g~;~ me e. kur işgalin çok daha büyük bir ma- olursa sulha ait beynelmilel en 

<.~ .asratıar rının u ~ş dir: Bu ma ~at!a veka e on sc. nası olduğunu ehemmiyetle k~ydc~i- bilyUk limit asırlarca ortadan 
ı • lbtll-'o . 

1 
senevi takrı. nelik yeni bır 1§ programı yap. yorlar ve işgnlin Roma - Bcrlın nııh-

ıı~~ te.,,
1

etiıı iıı: lıradır. Bazİ mu- mıştır. yeri tarafından ~kd~nizdo. ~aafiyet !calkmış olur.,, 

yapılması vekiller heyetince ka • Karar, çok yerindedir. Bunu 
rarlaştırılmıştır. verenlerden Allah razı olsun .. 

s,j~' lta.ıade b~at nıasrafı Nafia 3 - Yeni iş programında bir göstermek temayullen~~e a:}nı zama. FRANSANIN ORDUSUNA 
~ ~ta.Qll' Utçelerde dahil bu taraftan vilayet hastanelerinin na isabetinin bir tesaduf -~seri ol~a- 1T!MADI VAR 
~hı. , da dığın ısöylemekte tereddut etmi~or- Paris, 11 - Ayan meclisi mil-~ "8tıı:ıt +ft-. . devlet bütçesi içine alınması ~ Iar. 
t~da ge~kküller tarafın ştinülmekte ve 41 vil!yette yenı- Gene mezkiır maharilde kaydedil- li müdafaa encilmeni, iiç gün mü 

Tramvay ve Tünel Hakkı Süha GEZGİN 
Devir muamelesi bir Filistin arapları 

d~ aaıil->etı ırtlen nıahdut bir den 500 yataklı birer hastane a. di#ine göre, cenubi Çinde yapılmak- zakerelerde bulunduktan sonra, 
< ,e~. er de ayrrea kay_ çılması tesbit edilmiş bulıtnmak ta olan askeri harekdt, Şankay,ek'e bir tebliğ neşrederek Fransa or~ 

ay sürecek - ·- ne istiyorlar? 
Ankara, 11 (Telefonla) uı.. 

b 'l'ıb0• tad yardım etmekle ittıham olunan Fran- dulannm kuvvetine mutlak su. 
,,i ~~~ hi~ fataliyet gibi göriL 1 2;· kaza merkezinde yeniden sız, İngiliz ve .Amerikan ikmttiyaz rette itimatları olduğunu beyan 

tanbul Tramvay ve Tünel §lrket. Murahhas h3Jeti reisi 
lerinin hükfunetimize devri mua. L d d pJe · · 

şgv·J "t'a~ ~1.1ıe leri i . muıtakaJarında cereyan elıne e ve . 
e,t r· • ,11 terıll.i ön .. ç:ımat yar. birer sıhhat merkezi kurulacak - Mançuko hududunda da h:ırekete ha- etmiştır • 
. ;/, 1 l:ııi!lllıı., fre g Zönünde tut.. tır. :z:ır bir Japon ordusu durmakt~dır. 

f' ~eu cacıeıe ~gf,. verem, tra - Heybeliden başka iki !ferde be. Bu ordu anti komintern devletlerınln 
tf~ ~!\> l!tjll ~~kıl!tları gibi heri 500 yataklı iki t!lanatoryom Avrupa ve Asyada kominterne ka~şı 
e-1. e~ ~ah~lll taşların sıhhat. iki yerde 500 er yataklı verem müşterek bir hareketi müm~iln ıı?r
i~I 1 

rou lllif~s~udretıerini yük hastaneleri, iki yerde 250 şer ye- düt•Ier; an~a ~~~e~~~u~:1ae:ı:;~:e ~~: 
t ' eliıu hat~ artmasın.. taklı cerrahi verem san.atoryo- liyat 0 a;:m:ı.: yapılacağı henü~ tes-

M~sJr kralı 

melesi bir ay kadar sürecektir. on ra a taf.e rmı 
Havagazı şirketinin satın alın- anlattı 

ması müzakereleri bir müddet 
geri bırakılmıştır. Bunun hiçbir 
ihtilaftan ileri gelmediği ve önü. 
miizdeki ay içinde müzakerelere 
devam edileceği söylenmektedir. 

~ lr antak lazım - mu, 200 er yataklı iki prevantor bniutnednıe· ımem~ .. olduğundan bu ordu 
I ~1 i ., Londra, 11 (Husu.si) - Mısır ıı tA et-, kı yom ve 30 vil~yette ayrıca. b rer bu ... ün müdafaa vaziyetinde durmıık-~ıe a l h " kralı 1 inci Faruk bugün 19 un.. ~ tle l'i, d ~ astalıklan veremle mücadele dispanseri açı. ı:ıdır. Fakat İtalya ' 'e Almanya şor-

19 yaşında Karadenizde yapı-
lacak liman 

Londra, 11 (A.A.) - Filistin 
Arap heyetinin reisi Ce1Il61 Efen~ 
di Hüseyni, Saint James sarayın .. 
.da tcplanmış olan konferansta ~ .. 
yanatta bulunarak Arapların mu. 
talebatmı izah ve teşrih etmiıtir4 

1 - Arapların memleketlerinin 
tam istiklalini elde etmek haklan-

J iL.:."~. &atıato~ evleri, dis. lacaktır. ka döndükleri gün J~pon ordusu da cu yddönilmün.ü kutlamaktadır. 
~· ~ ~e~le <lia 

01)1onııar, verem- Haydarpa~ ve İzmir hastane. onlara bütün kuvvelıyle yardmit:e- Bu miln.asebetle kral 6 mcı nın tanınması, 

f' ~~eti Panserı r1 00 t k ektir Birvıenaleyh J:ıponya, 0 ya Corç kendisine bir telgraf çeke. 
1- çt J ~~~ l!a,fur d' e , sıhhat !erinde veremliler için 3 ya a c AI· nya Avrup:mın şarkında ve- rek tebrikte bulunmuş ve gerek 

jJ;· .~ •• '1 l9elel"L 't ılaiz ve kör. 1ı pavyonların inşasına başlan • vae cemn~buoda harekete geçtiklerine 

Raporlar hazırlandı 
Ankara., 11 (Telefonla) - Ka. 

radenizde yapılacak kömür lima. 
nının Ereylide mi. yoksa Çatal • 
ağzında mı inşası daha muvafık 
olacağına dair tetkikat yapmak 
üzere tstanbulda toplanan komis
yona riyaset etmiş olan limanlar 

2 - Filistinde milll bir Yahudi 
yurdu vüeuda getirmek te,ş.tbbü
slinden vazgeçilmesi, 

• ı· "'1 aı.. · ıp be Y kendisi, gerek aile ve milleti i -. ~l\to .,, Q'ln.i ve e ta. mak üzeredir. nazaraıı da Çinin şimalinde veya ce-
d,. · ""ll "'"nı ..... ..::ı_ 1 il ktir "in saadetler temenni etmiştir. ~ l)l ~ teı:ık· ._ "-'-'M4 iç. Akıl ve sinir hastalık arı m - nubundıı harekete gcçece • ıı 

3 - Mandanın feshi, bu manda 
yerine Filistini hükümranlık hak
larına sahip bir devlet haline gcti .. 
recek olan İngiltere • Irak muahe
desine benzer bir muahede ikame-

,,ıe ··o~.~ \>İl" ~ ılatı d 4000 e ------ev ~~~e .QYet arı rr. esaeselerinin yatak sayısı . 

.,ıt . ı, e~.\>i a~ll ll'lerkezlerinde çıkarılacaktır. 16 yerde beherı au··nlerı·n peşı·nden.· ------~il. 11lbi~ b tnış, elli yatak.. 30 _ 50 yataklı doğınn evleri, _.. 
~,ltatol)>0 UlUnan Heybeli müzmin ve §ıfasız hastalıklar i. 

0
_.,_._,......., __ n,_nm ___ uıımıu111111J11rıııınıııı111911 .. 

, 6 •it 0t l. 75 ~u 250 yatağa çin beş yerde 250 şer yataklı mel 
~.\of:l'e llla}t ij~ Sthbat Veka- ee, ihtiyar ve düşkünler için 100 
~ 1 llıu lll lllUcadre 340 dispan er yataklı iki darülacere, beş yer 
~I'. eııseSele ele dispanse. de yeniden "Ocuk hastaneleri, !s.. 13 rakamınm uğursuz olduğuna inananlar Etrüsk vapu. 
vıı. r Vü. " · a· .. te · 1 llı~~~etl CUda getL tanbul ve !zmirdekilerden ba.şka unun başına gelenleri bu iddialarına delil ıye gos rıyor ar: 

Etrüsk'ün sürati 

, ~ "'~tı.tt ~e 1 bula~rcı hastalıklar için beherı 50 r - Eğer bu vapur 13 mil üzerine sipariş e~eyip ~e 14, 11 ~l'a~~ llt-. 9oıt 16 hastane. na. 100 yataklı beş hastane, Ela. a.hut 15 nıil Uzerlııe sipariş edilmiş olsaydı belki bu siiratin 
ld r ~ ~~a~ Ilı\ lçtı:ı h Çocu.kıu ai - ıığda yapılmakta olan 100 yatak ia den 11 e düşmesi gibi bir netice ortaya çıkmazdı.,, 
~· hq taha~e lllilst: sene büt- lı cüzam hastanesinden başka iki Diyorlar. 

f.,ııı' ~ ~lı at ge aklara da. yerde 250 şer yataklı cUzzamlılar Fakat bizim tahkikatmın.a göre ka.baba~ 13 ra~ammda 
ı ~ lt0: ?5 hi?lç~~ sene elli hastanesi yapılacaktır. değildir. Sipariş yapılırken vapurun §U kadar bm ton a~ırlık ile 

f;/ı ~ lg~~aqa kö lradır. BalL Köy ebe mekteplerinin sayısı 13 mil .silrati haiz olması sara.ha ten şartnamede gösterılm~m~-
' 1 ~ı ~~ı. Jl:JA, :Y v ebe nıek. arttırılacaktır. 'ndedir. lnşaat firması mukaveledeki bu müphemiyetten ısti. 
ıt" l:ıı 'le/'atakl~g, Manisa.. İçtimai yardım işleri arasmdr ;~de etmiş, vapuru boş olarak 13 mil süra.tte yapmağı kendi 
' ~ ~~ 1llıi~ akıl ve si- mühim yer tutan ve işçiler ara- menfaatine daha uygun bulmuştur. ~ olarak · ancak 13 mil 1 et· ıı ı a.11 "araır . · ,. · ul 

lrı çtlttı l'erı · smda yapılacak olan ıçtımaı. sı- gidecek kabiliyette yapılmı§ olan Etrilsk vapuruna yolc arm. \t ~:lı~a.~ at h.tZlb. erde bütün gorta teşkilatı iktısat vek!leti ta ve yüklerin ağırlığı basınca sürat birdenbire 2 mil eksilerek 

1 
sı! I~ ittit aıhhat etıerı bir a. rafından hazırlanmaktadır. Bu.. 11 e dilşmüştUrt 

~elet' ll.<ie ed~erkezıerin nun sıhht ve içtima! cihetleri lkı Ha.tan Kumçayı 
~astta 11

tnektedir. vek!letin mil§terek mesaisile it - . 
'1e irnkfuııa.. mam olunacaktır • 1 :...--------

si, 
umum müdürü Müfit N'ecdet, ha. 4 _ Yahudi muhaceretine ve 
zırlanan raporları vekalete tak. Yahudilere arazi satılmasma der
dim etmek üz.ere, pazartesiye şeh 

hal nihayet verilmesi. rimize dönecektir. 

Ankara, 11 (Telefonla) - De. N M · ""I 
nizbank umum müdür vekili pa.. uman e~er.nencıog u 
zartesiye burada beklenmekte- gehyor 
dir. Berlln, 11 (A.A.) - Türkiye 
Resmi dairelerin buğday Hariciye Vekliıeu umumı xa.tt-

ihtiyaçlarl bi B. Mcnomencioğlu bu sabah 
Ankaraya dönmek üzere Be,rlfn-

Ankara, 11 (Telefonla) - Or. den hareket etmiştir. 
du, mektep ve diğer resmi daire -------------
ve müesseselerin şimdilik yalnız 
buğday ihtiyaçlarım toprak mah. 
sulleri ofisinden temin etmeleri 
zaruri bulunduğundan bu mües. 
seselere satılacak olan buğday fi 
yatının ofise mal olduğu fiyat ü.. 
rerinden tesbiti vekiller heyetin
ce kararlaştırılmıştır-

İ Maarifte Rasyonel 1 
J Islahat 1 
E Yarınki sayımı.ma yeni acı. 
·ılacak liseler için bina. ve ders 

filetleri meselesi --· - -·----...: 



ıençtl. Xmp dökmek hevesinde 
idi. Yeniçerilik ile diyar diyar do
lapnak zevkine ailesini feda etti. 
Babasının yalvarmalarına, annesi
nin ıözyaılanna hiç bakmadan bir 
akıam üatil evini terketti. 

Dayı, Uç ıene ıonra evine geldi
ii vakit bir çocutunu görmügtü. 
Bir hafta kaldıktan ıonra tekrar 
orduya dönmüıtil. Bir ıene aonra 
bir haftanın mahsulil ikinci ve bir 
erkek çocuğunun dünyaya ıeldi
ğini müjdeledikleri vakit artık 

tam bir Yeniçeri ruhuna sahip ol
muı olan Dayı, duymamıı gibi u-

- 20 -

bit bakıılarla muhatabını süzmüı- - Öyle ya, para llzım.. Bu fikir çok parlaktı. Yeniden maya b8flamııtı. Tekrar hana gel nun etmek için buraya cetirdi. 
tü. Kim bilir o anda belki de yeni lliko da kcynundan birkaç kese aıka gelerek dinlenmiı olan at!L diklerini görünce onlan görmemez - Eğer akrabaaı bir kadın var-
aeferi düıünüyordu. çıkardı: rına atlayıp yola revan oldular. liğe eelerek itine daldı. aa, iJimiz yoluna &Uecek. 

Ailesinden ıon aldığı malilmat, - Bende de birkaç kese var. Gece, küçilk bir kasabaya var- 1liko: Şaraplar gelmif, etler kızartıl-
bir çocuğu daha dünyaya geldiği - Öyle ise evvela kendimize mıılardı. Atlan bir hana bıraktık - Arkadaf, dedi, bize rahat e- mııtı. Sofranın ilk hizmetlerini 
ve babasınm hasta olduğu idi. hapa bir kadın kiralayacağız. An- tan sonra dolaımaya baıladılar. decek bir yer lazım .. Biraz da ıa- hancı kendisi yapmıfttı Bir aralık 

Şimdi artik orduya, yeniçeriliğe ladın mı? .• Bütün iti bu kadın ya- Iliko: rap isteriz .. Kırk yılda bir yolu- tliko, bir kese parayı hancının yU.. 
edebi yen veda ediyordu. Fakat pacak.. - Bizim köye en yakm yer bu- muz: düttü. Biru paramızı al.. z:üne fırlatır pbi attı: 
yeniçeri ruhu kaybolmamııtı. Ge- - Anladım Dayı.. Çok gilzel rası, dedi. Baıka yere gitmeden Kahkahalarla gülerek ilave etti: - Bu, dedi, ücret deiil, bizi 
ne döfilıçil, ıene mert hareketler bir fikir.. Fakat ka4ını nereden burada bir lı:adın bulabilsek çok i- - Paramız helü maldır ha. memnun ettiğin için hediyedir. 
ıösterme apkı idi. bulmalı: yi olacak. Hayırını görilraün. Eğer işimiz acele olmasaydı, ıe-

Dört nala giderken her ikisinin Dayı gülilmıedi: - Hancı nasıl adam acaba. On- Hancı, para lifını duyar duy- nin güzel hanında birkaç gün mi-
içl rahattı. Her ikisi birbirlerine - Para olduktan ıonra İl yapa- lar para ıevdalı11 inunlardır. Bir maz gözlerini açmıJ, aıntmaya safir olmak isterdik .. 
yardım için 'karplarına ölüm çıku cak kadın çok, dedL Fakat böyle ağı:ım arasak. batlamııtı. Ellerini oğuıturarak t- Hancı sormaya cesaret etti: 
d5nmezlerdi. kadİnlar daha ı:iyade büyilk tehir- - Sen bir tecrübe et. likonun önüne çıktı: - Tiflise mi gidiyorsunuz? 

- Nereye gidiyorlardı?. lerde bulunur. Anladın mı! .. Ev- Hancı, iki müıterinin kıyafetle. - Emredersiniz, iıtediğiniz: gi - Niyetimiz öyle .. !timiz olur-
Bunu kendileri de dUtilnmemit- veli bir ıehre cidip kendimize ka- tinden onların ıuyguncu zorbalar bi rahat yer hazırlayalım. .• Baıı- ıa belki de gitmeyiz. 

Jerat. Sanki bindikleri atlar, onla. dın bulalım.. olduğunu sanarak biraz da kork- mın üstünde yeriniz var.. - Demek sis tilccaramıs? 
n iıtedikleri yere g8tUrecekti. Fa- ------

8
-A-K_A_R_Y_A __ S_l_N_E_M_A_S_l_N_O_A__ 1 tliko okpr gibi omuzuna bir - Biz, bu yerlerin yabancı11 

kat ild kahraman zorba, atları bi-~ Bl:G ]N 4a yumruk indirdikten aonra: i1d ıaribiı:. Ama itfmiı: buralara 
le dindirmeyi akıl edememiflerdi. GüzeUiğini. Zevkini • Nefia 1'"' Barikuldde sahnelerini 1 -Sen dedi, iyi bir adama ben- dUıtil: 

Hayatının mühim bir kısmı at hiç bir zaman unutmıyacağmız en güzel Fransız Filmi ziyorıun. Biz:den çok memnun o• Dayıya dönerek: 
Ustilnde ceçen Dayı, daha önce . · lacanın. - Dayı, dedi. Belki hancıdan 

kendine geldi: A Ş K 8 A H Ç E L E R 1 1 Biraz: sonra hanın nat kat oda11 da yardım görilrUz •• 
- &kadaı, dedi, atlarımızı çat iki yeni misafir için haı:ırlanmııtı. Hancı kulalı: kabartmq, ken.cll.. 

latacafu galiba? VlvtANE ROMANCE - PlERRE RENOİR Dayı: ıinden ).ardım istenmeli onu mem 
- Çok mu yol aldık Dayı?.. 118.veten: Çingene geceleri, Renkli, Danslı, Şarkılı. - lliko, diyordu, bu oda hancı- nun etmiıti. 
- Farkında olmadım ama, be- !!lmi:::e=eEE!E nın kendi odası galiba .. Bizi mem Bir ıenede alamıyacap parayı 

-l:::::::·~KET ~MELEKsiHllSll~ll~ııı ıoı~ea~uıoae ~.;· ;~~~= 
- tliko, bak akla ıelen Jeye., En çok beienilen - En .büyük ragwti lcazuııan - en çok 14tvilen n INtün nıkorlan iman yolunuza feda olsun.. 
- Nedir Dayı?.. f&]ıane film tlı"'ko kahkahalarla cUlUyor, bir 
- Biz: kıı:m anauııı nerede bu- • • e e taraftan da prap mqrabumı bir 

- Köyünde.. - Yok, dedi, bbfm teblikel ip-

VAKi 

A7ht 
3 aylık: 
8 aylık 
ı )'ıllık 

. Jltmltkel 
· içinde 

95 
260 
475 
900 

Tarifeden Balbll 
için ayda otuz kurut 
Posta birliğine girmeyen 
ayda yetmiş beşer kurut 
medilir. 

Abone kaydını bilditfll 
tup Te telgraf ücretini. 

:Vakıl hem lfotrudad 
7& kendi idare yerinde. 
kara caddesinde v~ 
altında KEMALEDD 
llln Bürosu eli1le illi& 
eder • .(Bilronıın telefo,..: 

Jacafıı:? BUYUK VALS dikiıte bopltıyordu: 
- Doadoğru köyUne ml gldece 1 miz yok, yainu çok kumu bir b-

ll~bl~ tabii -.. ...... ._ .... _...,.... "-ecl;,.... ~ ~ cbn -Ce-~'a..:L.D.ıu.-....1e .. t.ıt-e-!--C .. :.:,._o_ .. ::.:l•_b_e_r-:t:::::;;'i1' 
ra boynunu bilkerek dUtUnmete lj Uı 
baıladı. Köyde amansız bir .düş- • f ti 
man gibi mücadele etmitti. Şimdi emsalsiz zara e ve 
ellerini kollarını 11.llayarak &irme Bugüne kadar memleketimizde yapılan en muvaffak Türk filmi G A R y c o o p ER' 
~!n:ü=:::c:~~:;ctianımasalarbi Bı·r Kavuk Devrildi Deha ,e şıklığı bu hafta botun ıstanbul 

- Peki ne yapalım Dayı., s A R A y . as 
:;:ru~~:!-;:.k Yazan : SIDBID 

bile onu nerede buluruz~ Hem be- - koşturuyor ve Fransızca sif 
~i;:;ı:;-;nl kcynuna cıstünlil. MCSAHiPZADE CELAL s EK i z 1 N c 1 
:Birkaç kese çıkararak mevcut pa- a p E K 
ralannı eaydı. 1 Sİ nemasında devam ediyor Büyük ve güzel komedi filmi candan 

- Bize yeter, FOl{i JURNAL : lspenya hldiıeleri mtıl 
De.di feci halleri 
- Para mı Dayrr, 

~--- ~ 

Karamazof Kardeşler 
Yazan: Dostoyevski 

i •• .. ,. 

Çe~ırem H•kkı ,...!iu C-ala - - 9 fıllll-
Okumağı ıatırlanna baka baka öğ

rendiğim bu kitabı hlli bir mıska gibi 
saklarım. Okumak bilmediğim demler
de de bir sabah, annem beni kiliseye 
cötiirmüstü. Aydınlık, güneşli bir gün
dü. Buhurların kubbeye doğru yükae
lİ§lerine balcıyordum. Yüksek bir pen
cereden mabede giren ııık sütunları 
cünlük ve buhur dumanlarının mini
mini bulutlarını eritiyordu. lıte onla
ra içim ezilerek bakarken, ruhuma ilk 
defa olarak iman tohumu ekildi. 

Bu sırada bir delikanlı eiinde nasıl 
taııyabil"diiine ıaıtığım kocaman bir 
kitap taııyara'k ortaya yürüdü. Kitabı 
rahlenin Ustüne koydu. Açtı ve oku
mağa baıladr. 

Vaktiyle pek zengin ve ve hakim bir 
adam varmıı. Sığır, deve ve koyunla
rının sayısını bilmezmiı, çccuklariyle 
birlikte bahtiyar bir ömür sürüyormuf. 
Bu bolluk içinde belki de çocu'Jdann
dan biri bir ctınah lılemit olacak, ki 
tbliı, t.Utlln dtınyayı dolaıtıktan M>n
ra, Tanrının huzuruna çıJmuı. Allah 

ona birçok methederek: 
- Eyüp kulumu gördün mü? 
Diye sormuı. Şeytan bu sözlere gill 

müı ve: 
- Onu bana teslim et. Görecektin 

ki, çok geçmeden bu sevgili kulun sa
na asi olacak ve küf üre sapacak 1 

Demiı. 'lann, 'Eyüb,, u ıeytana ver
miı. tblis, Eyübün malını, mülkünü, 
davarını, çocuklarını, evini bir b,ir e
liniden almıı. Bütün bu fellketleri, 
biı1>iri ardından ve pek az zaman için
de zavallı hakimin baıına yağdınnıı. 

Eyüp bunlara tahammül ederek ken 
dini yerlere atmıı, üstünıü baıım yırta
ra'Jr, secdeye kapanmıı ve: 

- Yarabbi, ben annemin karnından 
çıplak olarak dünyaya gelmiıtim. Yi
ne çırçıplak kara tcpraağ gireceğim. 
Bu kadar nimeti bana sen vermittin. 
Yine sen aldın. Şükürler olsun sana Al
lahım. Seni bugün de, ömrümün sonu
na kadar da takdis edecetiın. 

])em.-,. 
Aı:iz kardeflerlm, aflamamı bot g8-

rünüz:. Bu hatırlayııla, bütün çocuk
Juium ıözümde canlandı. Kendimi se
kiz yaıında, ogünkü his üeriıi içinde 
hiasediyorum. Dün de yine böyle ağ
lamııtım. Zaten gözlerimden yaf bo
pnmadan hiç bir zaman bu hiklyeyi 
okuyı~am. Bunda ne büyüklük ve 
ne ıırrma erilmez: bir yükseklik var 1 •• 

Birçok kilise dilımanlannm: 
- O nasıl Allahtır ki, aırf ıeytana 

karıı böbürlenmek için, imanı bütiln 
bir sevgili kulunu maldan, evlattan 
mahrum eder, vücudünU iğrenç yara
lar ve yenmecelerle çürütür! •• 

Dediklerini biliyorum. 
Bu adaJılar, facianm arkaımdald 

bütün, ahlak dersini, nesilden neaile, 
aısrdan asra geçecek olan Allah sevgi
si kuvvetini görmüyorlar. Allah "'E
yüb., un tekrar elin.den tutar. Zenıin
liğini yine verir. Yeniden çccuklan o
lur. Bu, yaradılıtla insan seciyesinin 
aahneye konulu§undab baıka nedir-ki?. 

tnkira sapanlar yine: 
- Yeniden .zenginlik badi, tutalım, 

ki eıki servetinin kaybım unuttursun. 
Fakat ya doğan çocuklar, ölenlerin 
matemini gönülden naul siler? 

Diyecekler. Zavallılar, bilmezler ki, 
ne kadar keskin olursa olıun hak uğ
rundaki ııtırap; eskidikçe tatlı bir ru
ban! neıe halini alır. GUn dofuıu ger• 
~l gilzeld:r. Fakat batııındaki 1U%elli
tl ben daha UstUn bulurum. Bilirim ki, 

bu batılar, beni ölüme bir adım daha 
yaklaıtmyor. Ama bu yaklaııım arka
aında ebediyete kavuıma.ıun zev'ki var. 
Bu zevk, içimi aydınlatır, ruhumu tit
retir, gönlümü yumuıatır. 

Kardeılerim, huır ııraa ge! niıken, 
bir nokta hakkındaki düıüncemi de aöy 
temek isterim. Bizde bilhassa köy pa
pasları, çok muztarip ve yoksul bir ö
mür silrdüklerini ve pek dar bir ge
çinme için takatten kesilinceye kadar 
çahıtıklanndan tikayetçidirler. Evet; 
bunun doğruluğunu ben de kabul ede 
rim.. Fakat eğer onlann gayreti olmaz:
ıa, "Lcter,, taraftarlannm yurdumuz:
da yapacaktan iman zelzelesini bir dil
tünün. Sonra, köy papaslan, senenin 
her mevsiminde de ayni tekilde çalq
mazlar. 

Gençliğimde, kırk yıl önce, ''Antim,, 
le beraber Rusyayı diyar diyar dola
tırdık. Bir akşam geceyi balıkçılarla 
birlikte bir neh ir kenarında geçirmiı
tik. Tatlı bakıılı bir köylü delikanlı11 
gelip yanımıza oturdu. Ertesi gün ge
lecek bir tüccar 'kayığını sabırsızlıkla 
bekliyordu. Sıcak ve çok yıldızlı bir 
Temmuz: gecesiydi. Irmaktan boğular 
yükselerek biz& serinlik veriyor, vakit 
vakit sudan bir balık atlıyordu. Kuı
lar ıusmuılar, her yer derin bir sessiz
liğe gömUlmüf, un'ki tabiat dua edi
yordu. Yalnız bu delikanlı ile biz: uya
nıktık. Dünyanın güzelliğinden ve onu 

bir ıey benzemez:. 

Dedl Ona: 
- Gerçek öyledir. çnn'kll 

kikatle karp karpyayu. 
Cevabını verdim. Soıır' 

vam ettim: 
·1 o• - Ata bak ... Ne ası, 

kın bir hayvandır. tnaanla 
ıar. Bizi bealiyen, tar~ 
küz de öyle. Bunlann cö' 
katle bak, ne ılık bir tatııb 
lar. Kendilerini çok kere 
döven sahiplerine kartı ıı• 
baflılık beslerler. 

Günahtan münezı:ebtirtet• 
ile enlara ıefaat ve ıefkati 
muıtur. Delikanlı: ~ 

- banm da onlarla 
dolru mu? 

Diye ıord"' 



1- :VAKiT 12 ŞUBAT 1939 

Bir Sivri :AKıilının Maceralan f 

Abdülmecit devrinde 
-' ~ 1- 2-2 iJWWWtti _ _..._.. 

Saray entrikaları 
Yazan : Asım Us 
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~llltata. Na.ili Pş. nm kendisine Tanzimatı HJı.yrlye ahkimına 
~ hakaretler klfi, gelmedi. muhalif bir hareket olarak göre. 

..... - devletinin himaye•ine rağ cektir s d k 1 d •• e 1 1 1 
~$~{~:.~·!~~~ :.:;~ !1::::mlek~:ı~';a: an 1 1 a guz 
liııı ki~ gönderdi. Farz buyuru. ya kanunu ve nb:amı hakim kıl. hı· r k o· e y 
>'bn; ne ~glin kulunuz kabahatli. mak, mUslim ve gayrimUslim te. 

Radyo ve Tiyatr;I 
~...:.._ .. '-e§lt Paşanın birer suretle. k 
ı... ~~ baa ~asındaki farkı kaldınna 
~l'icaı· uğrayan bütün dev. vesilesile ortaya bir (Tanzimatı K k k.. .. kt P e ko""y konag" ı tit~1 

de kabahatli midir? Re. Hayriye) işi çıkardı. Bu Tanzi. iZi OYU me e V 
~\....... bu memlekette layuti ol- k b d 

Ankara radyosu 

1 

AIJ erendi - Su semaisi. 21 Memleket 
saat ayarı. 21 Konuşma. 21.15 Esham. 

TORKlYE RADYO DlFOZYON tahvilAt, kambiyo. nukut borsası {!1 .. 

POSTALARI :rat). 21.30 Müzik (Kilçilk orkestra .. 
Türklue Raduosu - Ankara Radvoıu Şer: Necip Aşkı;v. 1 - Lindner • 
DALGA UZUNLUGU: Şarap yortusu (fantezi). 2 - Munkel 

1639 m. 183 Kcs./120 Kw.; T. A. Q. - Yenedik hatşrası (serenad). 3 -
19,74 m. 15195 Kcs./20 Kw.; T. A. P. Czernlk - Güzel sanatlar festh:ali (u. 

~~:hertürlüicraatmdangay. matı Hayriye ile makamı salta. ı"le ÇOk ba lmlı İr yer İr 
.... ıu ı..... natm hukukunu takyit ettikten ~ :~ uwunmak salahiyetini 
~~~ alnııştır? ve icra kuvvetlerini kendi eline Sandıklı, (Vakrt) _ Kayma_ 
~ Ulnıecit - BÜ işte benim aldıktan sonra keyfinin ~stC:,~ği kam Bay Arif Dündarla bir yay. 
lııaJc ;:ıan Yapılacak tedbir ol. gibi har~kete başla~ı. Saga ?.n- Iıya atladık. !Ka.sabaya en yakın 

b .• - re hatınnıza ne gellr? sek Tanzımatı Hayrıyc, sola. don. k"" 1 den birin A Kızık köyun·· e 
&.~"" k · t H · duvarı oy er ,.., ~ \> ""'~t Ali Paşa - Arzetti • se Tanzıma 1 ayrıye . gidiyoruz. Altımızdaki yaylr, Jki 
~ fst tçhııe milhrU hümayununU- karşı~ıza 5ı.kıyor: ~u. Ta~a~ı beygirle çekilen, UstU kemervari 

4.bd İrdat ~tmek. ~ayrıye sozU hepım~zın ellenmı. kapalı "Karuça., denilen araba .. 
~Ulnıecıt - Buna bugün için zı, ayaklarımızı bagladı. Yalnız lardandır. Serilen minderlere u • 
~e{0ktur. Rusyaya karşı Reşit Paşanın serbestçe her mey. zaanrak yol alıyoruz. Şoseden ay. 
~ll?ı et çetin bir harbe girmiş danda at oynatmasına. yol açt~. rılarak köy yoluna. girdik, bir sa
~Yor. Bu harpte el\ büyük Reşit Paşanın Tanzimatı Hayrı- at gitik. Karşıdan Kızık köyü gö. 
' 1~z İngiltere ile Fran- yesi uğruna bu memlekette m~v- ründü. Ben, köy gezilerini pek se
~ ~ ngıltere ise Reşit Paşa - cut bütün haklarımızı kaybettık. Yerim, bilha.ssa geçilecek yollar 
~: :Yakın dostu olan Lord Anlaşılan şimdi namusumuzu, arabaya müsait olursa. Kızık kö. 
>.fe~ denıektir' haysiyetimizi feda etmek sırası yünün yolu da şose kadar munta.. 
~t l> et Ali Paşa - O halde geldi.., zam ve anzasızdr. !Kaymakam bı.t 
\., hatı.edaşaYI çağırıp kulunuz gi. Abdülmecit - O kadar meyus yolu bu yıl yap~ş, _yaz ve kıd 
"ll' Q}a ana nıensubiyetle müfte. 

1 
H 

1 
bir iki gün sab seyrüsefere elverışlı bır hale ge .. 

>~iı ~ devlet ricali aleyhinde ~e:~;ı~k:ı::n i~lerin cereya: tirmiş. tr 

tıl~dan r ~knn rahatsızlıklara · . . ' ? Elbette Kızık köyü Uç mahalleden mu.. 
~l verılnıemesini irade bu. ru nasıl bır şek~l alacak· te kkilmi§. Bir dönemeci geçin-
4.bdıı~rı lazımdır. bugünlerde Reşıt Paşa saraya ge. ~Ik .. rd .. ğüınüz ev yığmmdan 
~- 14.lltlecit - Bu hususta da lecektir. Kendisini g?rdüğUnı za- ebe ık gd~gw ~ mahalleleri de gör • 
'b. ·-.q enD'eı· d" W• • bır kere anlı- aş a 1 e 

31,70 m. 9465 Kcs./20 Kw. \ertür). 4 - Dietricb · Fifreler ma~r. 
TÜRKİYE SAATİYLE 5 - Mililer - La Polama tarkuı fize

PAZAR - 12 - 2 - 39 

12.30 Proıram. 12.25 Mfizik (Kil
cllk orkestra - Şer: Necip .Aşkın): 

rine fantezi. 6 - Becker • llkbahal" 
(melodi). 7 - Nlemann - Çarlston 
(dans). 8 - Biisager - Bir entermed .. 
zo. 9 - Ganglberger • Küçük toplan. 
tı (Hevil - Entermedzo). 10 - Schie .. 
ber - Dinle keman ne söylüyor (tan. 
go). 11 - Heuberaer • Şarkta. 22.30 
Müzik - Melodiler - pl. 23 Müzik (caz.. 
band - pi). 23.45 • 24 Son ajans ha. 
berlerl ve yannki proıram. 

HALK OPERETi 
Bugiln: 16, .Akşam 9 da 
ESKt HAMA~! 

ESKi TAS 
Operet ! perde 

E. S. TEK TIY ATROSU 
Sehzadebaşı .(TURAN)] 
Tiyatrosunda ıünd~ 
saat 15 de ıece 20.30 da 

KARMAKARIŞIK 

~)rjl'eı.:cı· ı vardır. Tanzimatı man ne ıyecegını d'"k Oldukça büyük ve yeşillik 
"~ J• ılan_ ederken bunun ah. yalım. Ondan sonra alınacak ted. ~ · .. sağlık oldaal.4 .. 
)f!h., · §ahsan riayet etmek iç;n bir hakkında. bire kere daha. ko. bır koy. w ahallenın" la.. Bilyilk .salonda Ji&ymaliam ~ .. 

, 1 ...- De .Mlcheli • İspanyol serenadı. 
2 - Kochmann - Her ıaman Jcln 
dost • mar,. 3 - Ancel - Karmensita 
• İspanyol enlermedzosu. 4 - Dlume 
- Günettı ~ vals. 5 - Thaler - Kuk· 
kuk • polka. 13 Memleket Hat ayarı, 
:ıjans, meteoroloji haberleri. 13.10 
.Müzik (Küçfik orkestra devamı). il -
Müz.ik (KüzUk orkestra devamı). 7 -
Volgraf • Kalbim aşkla doldu • alır 
vals. 7 - J ohann Strauss - Bu nalme· 
ler seni sarsın ey dünya .. ıvals. 8 -
Kalmann - Çardaş prensesi operetin
den potpuri. 13.45 Türk milziJI: Ça
lanlıl": :Vecihe, Ruşen Kam, Cevdet 
Kozan. Okuyanlar: Melek Tokgöz. 
l - Muhayyer pefrevl. ~ - Udi NC\·
resln • Muhayyer şarkı ,(Gün kavuş. 
tu). 3 - lahak Varon - Kürdill Hi
cazklr ıarkı L<CıJsınca aeriP1· 4 -
Yenrl Aıını • Suzinlk Jar.kı M•frl 
dtıştilın ındilimden).. 6 - Cndet 

tl""lJl etı- w ......, Arabamız aşagı m 
~ l' ıginıı bilirsin. Reşit Pa. nuşalım.,, yısına yaklaşınca Kızık köylUler rif J)ündarm verdiği talimat dai 

~vereceğim bir emri (ne,,amı var) bizi karşıladılar. Yilrllyerek kö • resinde haftada bir defa bUtün 

~dliyede garip 
yün içine girdik, doğruca okul bL köylü içtima ettirilif.0?'4 IK6ylliı 
nasma gittik. umum! ihtiyaçları. ziraat.. hu.at 

Okul binası oenince basit bir ve iııtihsale alt meaeleler, bu lç• 
köy mektebi hatıra gelir. Fakat tima gilnlerinde konuıuJuyorm111-

ı .... +o nır1o ~ .. ıı;ı ~ 'hilvi\k bir bina. Muhtar odasında~ k~y ~efterle. 
mll§temilatı bUtUn ihtyaçlan ce- rini bir ne'M.e tetkık ettım.ı Hay. 

Kozan ı. jUd taksimi. 6 - Bimen Şen 
• SeiAh J.arkı ,(Sılnda lçaln yar elin· 
den). :z. - Seglh ıaz semaisi, 14.tS -
1'.3Ô Konuşma, tCET kadını aaati). 

17.SO 'froıram. 17.35 Müzik ,(Pa
ıaı: ~ayı .. pL) .• 18.lS KonUJma .<Co
cnk aaati) . 18.45 Millik ,(Pasal" ,çayı 
devam - pl.) .• 19.15 Türk milılll • in
ce • ., ... tub. - Tahsin. Karuu~, '"fe S~
fiye Xokar. l~Uraklylı .. iücu faslı. 
20 Ajans. meteoroloji haberleri. 10.15 
Ttlrk mllzJJi: Calanlar- Vecihe, Ru
fell Kam. Cnde JCoıan. Okuyanlar -
NeemJ .Rıza. Radife Neydi.t. ı - Gf· 
rfftzen Asım beyl • Rast peşred. 2 ,.... 
Abd! elendi - Jlast farkı ,(Senin aş. 
kınla çlk plduml. 3 - Arif beyin • 
Rut tarlı ,(Zahir hale bakıp) .. 1 -
Refik Feraan - Mahur. şarkı L(Dilıı ce
ne cQnllmllz •ectl)~· 5-Y~clhe. Xa
nun taksimi. G r- Jiafız liil!nil efep
di • Mahur. .oırkı ..(Saba tarlı ~efadan)_ 
7 - Mahur saz semaisi. 8 - .Sadet· 
tin Kaynak • .Muhayyer şarkı (Batan 
sün Jcaııa benzi.) . 9 - Sadettin Kay. 
nak - Turkü (Ela gözlerine kurban 
oldujlum). 10 - llefik Fersaıı - Tür-

ŞEHİR TiYATROSU 
12 .. 1 ~ 39 Paz:al" «(la .. 
dfiz 15.30; sece 20.30.~ 
TepebCJ§ı Dram Xıa.cgu 
BİR KlSAFIR GELDi 

KOMEDİ KlSMI: 
Yanlıılıklar Komed11mı ... 

nır 
Bir adam vaplıyacak vaziyette, çiçeklendi • ret ettiğimi itiraf eylemeliyim. 

"1 I a" Ç 1 a del "1 01 U r m U '· rilmiı ve ağaçlandırılmrş geniş Bu .defterler, ban& köY. odum. 
bir bahçe. Her yanı tertemiz ve da delil. bir benkada bulundu • 

F"jQ TURANTtYATROSU 
' • BuıOn .Ondilz Te ıeet 
I UMUKA 

Ertufnıl Sadi Tek 'H 

tı·· .., <!tı 

~" ~ saban 
~ela at-arı a.dliye <!oktonı En-
u lta~11P bir vaka. kar§L 

~,. a~r ır. 
"ay • 8aat 

~ı bi elle Od l1 raddelerinde 
~ y:denbir~~da otururken, ka.. 
~1'~h bira Iıla açılılıış ve or. 

l)0lt ~ diJti~ın içeriye dalarak 
)a"' tor ""' 1..111i§tir 

••
1ad ... • -n · 'ıe.~ ~ a kendini toparla _ 

, ·~ Yaretçi şiddetli bir 

~ tı ı.... . de}i Old 
ııı. ··~r ~ uın, 

hiı- ld lfa.1bltk~ demiştir. Deli ol -
Öaı....~dııtı 1 

eskiden çok akıllı 
"~ ··~r . hı. ı la."'8. ltendie· 
"it 1ll 'Ye ıne Bakin olma. • 

tıı~ ıı~Yle:~~~:· derdini anlat 
k . ~ li ~l'i . 
Jlleı._ 0ldtı.ıı:... ne 2iyaretçi de na 
~ ).~l>ıd "6 llnu a l · 
~.--ıe1ı a otur n atmıştır. Mev 

' ı- ~et ad an ve Hasan oğ. 
~ '~ilcı: lnda olan adam de. 
"~ "ita ~ tıcı ç hatta 
~ İtıe ~isaetti evveı karnımda 
~ a bir tİdiI> ro.:1· Haseki has
tk.. · e reçete ayene oldum· 
~'C\ ll.t~öturu "erdiler. İlacı e~ 
~a~. ··11 ~ tıtıl>k Yaptırdım. lki 

•(1ta_bi~~ gunu aşık içtim. Fa_ 
11ilt d kendimde bir Uyd 

Utn; aklımı oy. 

· titiz bir itina ile bakımlı olan bu ğuJl1 gnnmr verdiler. 
natmıştmı. Etrafımdakilere saL b" di b'l' . ki bazı kaza TT~ :to-·~da bir aat kadar w b w w w baş ma., ye ı ınm , ~J. J.4a6&U 

dırmaga, agmp çagırmaga - merkezlerindeki mekteplerden kaldık. Kaymakam bu mQddet 
ladmı. Bu hal bir~ç ~ ~~vam çok daha güzeldir. Okulun mUz.e. Y.ar!mda k~lfl fie hubfhalde bu .. 
etti. Şimdi ~iraz iyileşır gıbı ol. si bilhassa hoşuma. gitti. Burada lund~ :Y~ b8;z milracaatıu:mı 
dum; ve dogruca buraya koştum. b' "ddet oturduk. Bize ayran notetti, Dönmege karar verdi}[. 
Beni deli eden o iliçtır.,, iı:a:uettiler, süt içirdiler ve son Xekrar okul btııuma geldili, 

Doktor, Hasan oğlu Mehmetli ra köy konağına. davet ettiler. öğretmenlere vea& ettik. Etrafı. 
muayene etmiş ve hakikaten lll • Köy konağr .. 1şte bu eser şim- mm saran yağız Y,ilzlil temiz kay 
urunda bir bozukluk gördUğU için, diye kadar görmediğim şeylerden çocuklarmr, halkı ve ihtiyar he. 

ı kendisini Cerrahpaşa emrazı ak. olduğu gibi beni çok enterese et. yetini sel!mlayıp ayrılırken KL 
liye kovuşuna göndermiştir. ti. Köy konaklarının alelekser zık köylUler: . 

Diğer taraftan hastanın içtiği basit ve bugünkü v':,zİyetıerile - GUle gtlle gidin.. yine bekle. 
-111 b-1.: · -1 tesi de bile iptidat tarzda oldugunu hepi- riz. 
ı ucm cuuyyesı ı e reçe . • . . . k t Kızık k""yilniln Diyorlar ve pptala.rım salla" 
tıbbı ad.11 kimyahanesine tesıım mız bılirız. Fa a o uk 1 edl 
edilmiştir Hadise hakkında müd köy konağı hakikaten b~r ''ko • yanılC 11elb:mn:rza m abe e • 

• · Imak k 'eli 1,.inde sinema gosterme. yorlardı. 
deiumumllikçe tahkıkat yapı na. " 1 • !< nf Arab kıyıdaki a&ıemecl 
tadır · ğe mahsus ve icabında k~ .. ~ . amız, 

· için kullanılmak Uzere buyük bır :Kıvrılırken ~ muhtarm se.. 
salon da var. Yan kısımlardaki sin! duydu][: 

Askerlik Yoklama•~ 6dalar hep ayrı ayrı ihtiyaçlar - Kaymakam Bey, gazeteciye 
ı - Bu yıl askerlik ça~a . . ayrılmış: Bir muhtar Odası, söyle de köyUmüz için bir kaç ıu.. 

giren Fatih ve Eyüp ka:zaları!e ;~~yar heyeti toplantılarına. ait tır bir şeyler çwktmversin, ol • 
bu kazalara bağlı nahıyelerın oda, misafir odasr, okunia. oda.sı, maz mı? 
335 doğ. ilk yoklamalarına 6 ş~. 
bat 939 gününden itibaren Fatıh E ., 1 ı · k • . e . 
askerlik şubesi binasında baş- ge ence 1 0$ • 
lanmıştır. YUKARIDA.N ASACI: 

2 - Her gün sabah saat 9 dan 1 - Facia, eski manikilr. 2 - Harp 
öğle 12 ye kadar bu doğumlula- ' ıe dllşman tarafından hapsedilme. 
nn yoklamaları yapıla.~a~ .. V...e 1 3 - Ayrılık, dargınlık. -4 - Bl-
15 mart 939 çarpmba. gunu og. rislnin üzerine bırakma, bir 
leye kadar devam edecektir. J Ermeni ismi. 5 - Rakamlarla yapı-

3 _Bu kısa mUddet içinde her lan iş, bir hece. 6 ,..... Bir işaret eda-
k tı, sfirme. ~ - İsyan eden, bir yere 

mükellef şubeye müracaatla yo venneAi teahhfit edilen para. 8 - El-
lamasmı yaptırması ve yaptırmı de, ayakta olur, dumanın tortusu. 

kQ (Kız Lürunde şalıııu). 21 .Memle
ket s:ıat ayıırı. 21 ~eşeli pl.1klar. 21. 
10 Müzik (ili) aseticumhur bandosu • 
Şef: Jhsaıı Kunçer): l - Sousa -
Şanlı sancaklar - marş. 2 - R . .Slra
uss - Güllü şö\'alye operasının ''alsı. 
3 - Rossiııi • Hırsız saksaAan komik 
operasının uvertürü. 4 - P. \'cllones 
- ıPrelild 'e Hint dansı. 5 - Brahms 
·Macar dansı N. 7. 22 Anadolu ajansı 
(Spor servisi). 22.10 Müzik (Caz
band • pi.). 22.45 _ 23 Son ajans hıı
zerleri \ "C yarınki program. 
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.. • arkadaşlan 

KARMAKARIŞIK .(Vodrill 3 P.), 

Kanalizasyo~ 
~ali Mecralan 

;y aptırmıyanlardan 
Ceza Alınacak 

Beledı"ye kanalizasyon !çin 11 
milyoıı lira 'Vermlftfr. Faht b
nali%a1yondan - B&bılll cadde
.tııde yeniden ufaltlanan laarm 
mUıteına - hiçbir yerde latifaC!e 
edilememektedir. Bunun da aetie• 
bl bnalizaryonun ıestiii yerler
deki remnt ve lıuşuat bü:ıalarla ev
lerden buralara ''kulak,, denen tL 
ll derecedeki nıccralarm matıfma 
mıı olmasıd•r, 

Belediye on milyon liranın he
ba ıolmımuı i~in kanalizasyonun 
geçtiği yerlerdeki binalardaft ku
la'lc teasatr yapılmu.ıru mecburi 
kılmak için bir talimatname hazır 
lamaktadrr, Bu tesisat? yaptırmı
yanlardan ceza alınacaktır. · 

-0-

Gümrük Memurlan 
Yardım Sandığı 

Gümrük memurlarının yardmı 
sandığı toplantısı dün öğleden 
sonra. İstanbul gümrükleri 'bat
müdürlüğü binasında yapılmı&tır. yanların askerlik kanuf}unun 17 7 

9 - Hükümdar, Adet. 10 - ll:h·e, par. 
inci maddesi mucibince cezalan- 8 ça, viltıyef, gül. 

dınla.cağr ilan olunur. 9 Dünkü Bilmecemizin 
Halledilmit Şekli 

12.30 Program. 12.35 Türk muzl
RI • pl. 13 Memleket saat ayan, ajans. 
meteoroloji haberlerL 13.10 .. 1-4 MO
ı.ik (Caıband - Çigan) Lantoş or
kestrası. 18.30 Program. 18.35 MO. 
ıik (Senfonik plAklar). 19 Konuş
ma. 19.15 Türk mfiziği - Fasıl heye
ti - Celal Tokses, Hakkı Derman, Eş. 
ref Kadri, Dasri Üfler, Hamdi Toka) 
(Bayati faslı). 20 Ajans, meteoroloji 
haberleri ,zira:ıt borsası (fiyat). 20.15 
Türk müziği (Kliısik program - Bcs
tekAr tanbıırl Ali efendinin hatırası 
için): 1 - Tanlıurl Ali efendi - Suzi
dil peşrevi. 2 - Tanbudi Ali efendi 
- Suzidil 1 inci beste (Yıkıldı darbı 
~itemden). 3 - Tanburi Ali efendi -

Sandığa yeni idare heyeti in.. 
tihap edilmiş ve memurla.rm san
dığa yaptıkları aylık yardımın 
arttırılması kararlaşmıştır. 

K feranı SOLDAN SAGA: 
. on 'nden. SOLDA.'i SAGA: 1 -llk adam, ur. 2 - Teamül, mal. 

Suzidil 2 nci beste (Bilmedik yari -----------

Fatıh ~a~~ 15 ~bat 939 çar 1 - İsmi üzerinde dedikodular d~- 3 - lbrik, re. 4-: irade, ka. 5 -AY-
1 Evimiz.d ş 1 t bl deniz müessesesi. 2 - Dır da, icmaL 6 - Duello, fire. 7 - Ter~, 

şamba günü saat 20,30 da s. ~- hnen br'r nebaıtan tazyikle çıkartı- ajans. 8 - De, aleni. 9 - Ekilen, rar. 
. nitörU ve evımız' ece, ı . O N b bul atletızm mo .. . . · l J:ın m:ıyi. 3 - S:ıadet, bolluk, bır ya. 1 - a, ere. 

spor şubesi komite uyesı Naılı imdi ismi. -4 - Kan temizliği, so~· ıu- YUKART?AN AŞAGI: _ 
Moran tarafından (Seyahatle. 1 k vilayet. 5 - Akis bulan yer, sa- 1 - ltımat eden. 2 - Leh, yurek. 
rim) adlı bir konferans verilecek nu:ıt'. 6 _ Bal l'ap:ır, kırmızı. 7 ...- Bir 3 - Karides, in. 4 -~mıı:aı, ala. 5-
. 1 mecbur bir sanalkArımıı. 8 - Dllka, lale. 6 - .Al, dıojcu. ? - Rec, 

tır ıece, "' 8 M 'ı- · 9 K • eraıı1a herke& ge. Koku, hikllye. 9 - Kıskanma, itte. an. - e, ,, unıre. - ars, ar. 
2 - Bu konf 10 - Su, canın yongası, t>lr. • 10 - Risale, ere. 

le bilir, 

.. 

kim bizden). 4 - Tanburi Ali efen
di • Sıızl«lil aAır semai (Kani yadı 
Jebinle). 5 - Hefik Fersan - Tanbıır 
taksimi. 6 - Tanburi .Ali efendi • 
Suzidil şartı (Yandıkça oldu suzan) . 
7 - Tanburi Ali elendi - Suzidil şar· 
kı (Bir niaiilıla ey dilrüba). 8 - Tan 
huri Ali efendi • Suzidil ş:ırkı (Her 
bir bakı,ında nqe). t - Taoburi A
li efendi - Ynrnk semai (Ceyhun a
rayan didei gir~ arı). 10 - Tanlıurl 

VAKDTa 
abone 

o lunuz 
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Tayyare Piyangosunun dünkü 
keşidesinde kazanan numaralar 

Başka Gazetelerden •............•..........•....................................... 

FİKiR HOLASALAR' 

Biletlerine ikramiye çıkmış olanlar Eminönünde Tek 
kollu Cemal kişesi'nden ikıamigelerini aıabileceklerdiı-

Mahut 
diğer 

hari a ve 
cihetle~ 

No. 
4 

38 
173 
297 
304 
509 
686 
761 
769 
780 
948 
989 

1216 
230 
331 
403 
405 
424 
429 
486 
490 
5!8 
561 
S72 
576 

683 
695 
762 
796 
961 

!006 
23 
23 
88 

181 
274 
324 
633 
732 
759 
785 
795 
822 
827 
827 
~022 

115 
296 
315 
317 
383 
518 
611 
674 
820 
826 
910 
~018 

24 
105 
366 
459 
506 
523 
611 
623 
664 
824 
851 
488 

5019 
131 
373 
410 
510 
526 
593 
706 
777 
793 
800 
854 
917 

6088 

Lira 
30 
50 
30 
50 
50 
50 
50 
50 
30 
50 
50 
30 
30 

100 
30 
50 
30 
30 
30 

200 
30 
30 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
30 
50 
50 
30 
30 
3.0 
30 
30 
30 
30 
50 
30 

100 
50 

100 
50 
50 
50 

100 
30 
30 
30 
50 
50 
50 
50 
30 
30 
30 
30 
30 
50 
30 
50 
50 
30 

100 
30 
50 
30 
30 
50 
30 
50 
30 
30 
50 
30 

500 
100 
100 

50 
30 
50 
30 
30 

Piyango 

No. 
91 

137 
166 
177 
30 
467 
476 
483 
495 
583 
589 
737 
742 
850 
892 
906 
907 
937 

7014 
51 
60 
80 

136 
215 
477 
526 
547 
577 
585 
598 
718 
767 
778 
833 

8155 
120 
138 
142 
153 
243 
357, 
330 
437 

504 
501 
512 
540 
548 
656 
639 
692 
578 
~00 

105 
706 

• 785 
830 
89~ 

932 
940 

<J077 
211 
297 
330 
399 
418 
552 
691 
700 
720 
756 
879 
911 
927 
943 

10066 
128 
145 
316 
331 
422 
432 
469 
647 

Tyyare piyankoaunun dördüncü 
keıidesine dün baılanmıştır. En 
büyük ikramiye olan elli bin lira 
29714 numaraya, on beı bin lir2 
14748 numaraya çıkmıtt•r. 

Sonları 14 ve 48 ile nihayetle 
nen bütün biletler ikiıer lira amo~ 
ti alacaklardır. 

ı:eşideye bu sabah devam ed: 
lecektir. 

Lira 
30 

1000 
100 

50 
406 

30 
30 
50 
30 
50 

200 
30 
50 
50 
30 
50 
50 
30 

200 
30 

200 
50 
30 
30 
30 
50 
30 
30 
50 
30 
30 
30 
30 
50 
30 
30 
50 
30 
30 
30 
50 
30 
30 

200 
200 
30 
30 
30 
50 
50 
50 
50 

100 
50 
50 
30 
50 
50 
50 
30 
30 
30 
30 
30 
50 
30 

500 
1000 

50 
30 
50 
30 
30 
50 
50 
50 
30 
30 
3.Q 

30 
30 

100 
200 
100 

No. 
687 
776 
967 

11099 
126 
162 
379 
403 
412 
439 
514 
588 
699 
968 

12011 
36 
59 

194 
233 
273 
281 
339 
357 
459 
513 
554 
951 
974 
997 

13046 
122 
311 
378 
394 
428 
514 
710 
768 
775 
839 
861 
ggg 

IU& 
999 

14024 
114 
314 
317 
402 
421 
504 
521 
537 
565 
576 
645 
646 
720 
748 
798 
808 
868 
873 
935 
949 

15048 
139 
192 
196 
218 
261 
301 
39.'i 
410 
413 
447 
541 
585 
631 
704 
7Hi 
7Ui 
821i 
863 

Lira 
100 

50 
30 
30 

200 
50 

100 
30 

3000 
30 
30 
50 
30 
30 
30 
30 
50 
30 

100 
30 
50 
30 
50 
30 
30 
30 
50 
50 
50 

100 
50 
30 

200 
200 

30 
50 
30 
30 
50 
50 
30 
&O 
10 

100 
50 
50 
30 
50 
50 
30 

100 
50 

200 
30 
50 
50 
50 
30 

15000 
50 
30 
30 

200 
30 
30 
50 
50 

100 
50 
30 
50 
50 
50 
30 
30 

500 
200 

50 
30 
30 
50 
30 
30 
30 

No. 
925 
983 

16176 
197 
233 
288 
355 
399 
438 
475 
507 
524 
617 
63~ 

664 
741 
749 
762 
798 

17143 
154 
245 
253 
315 
335 
391 
465 
481 
501 
519 
560 
655 
674 
691 
701 
812 
815 
873 
913 
919 
994 

1~027 

67 
122 
136 
324 
399 
371 
449 
482 
483 
486 
387 
580 
599 
612 
620 
807 
892 

19155 
342 
421 
551 
645 
764 
770 
ss,c; 
838 
914 
9!i?. 

987 
20364 

451 
578 
toı 

71.'i 

752 
831\ 

96~ 

21027. 
67 

15 7 

203 
241 

Lira 
30 
30 
30 

200 
50 
50 

500 
30 
50 
50 
30 
50 
30 
30 
50 
50 
30 
50 
30 
3-0 
50 
50 

500 
50 • 

100 
30 
50 
30 
30 
30 

500 
30 
30 
30 
50 
50 
30 
30 
30 
30 
30 

Clll\ 

JO 
50 
50 
30 
50 
50 
30 
30 
50 
30 

500 
50 
30 

100 
100 

30 
50 
50 
50 
50 

200 
200 
500 
500 

50 
30 

100 
30 
3.0 

30 
50 
30 

200 
50 
30 
30 
30 
30 
30 
50 
30 
30 

No. 
255 
293 
442 
477 
492 
595 
622 
862 
864 
914 
971 
986 

22006 
64 
76 

136 
280 
306 
316 
405 
606 
653 
674 
721 
804 
824 
849 
988 
999 

23210 
252 
332 
389 
412 
631 
765 
820 
880 
904 
917 

24264 
••• 
350 
371 
420 
435 
500 
525 
642 
711 
800 
809 
318 
897 
912 
929 

25171 
177 
190 
210 
238 
420 
5S!i 
580 
634 
666 
741 
775 
857 
858 

26022 
68 

173 
18~ 

235 
278 
446 
457. 
522 
546 
604 
608 
630 
70?. 

Lira 
30 
30 

100 
30 
50 
50 
50 
30 

100 
3-0 
30 
30 

200 
30 
30 

12000 
30 

500 
30 

200 
30 
30 
30 

100 
50 
50 
30 
50 

30 
30 
3.Q 

30 
30 
50 
50 

500 
30 
50 
30 
30 
30 ... 
30 
50 

50 
30 
50 
30 
30 
30 

100 
30 
50 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 

150 
30 

100 
50 
50 
30 

200 
30 
50 
30 

500 
50 
3-0 
30 
30 
50 
30 
50 
50 
30 
30 
30 
30 

No. 
751 
794 
878 
894 

27171 
207 
546 
747 
769 
822 
83.1 
87!;1 
907 

28034 
14fi 
20l\ 
263 
341 
344 
3i6 
36$ 
599 
1534 
638 
740 
813 
865 
930 
955 

29060 
64 

186 
218 
278 
.379 
441 
~17 

610 
631 
694 
714 .. ... 
793 
811 

821 
851 
887 
910 
932 
946 
985 

30171 
179 
277 
429 
465 
469 
552 
705 
836 
Y12 
993 

31085 
241 
35~ 

501 
594 
619 
729 
820 
837 
991 

32047 
100 
130 

328 
353 
75.'< 
874 

33147 
2315 
303 
5,17 
6H 

·. · .. "......... . . ..... . . . ,\ 

Lira 
30 
30 

, 500 
30 

100 
30 
50 
50 
30 
30 
50 
30 
50 
50 
30 
30 
50 
30 
30 
50 
50 
50 
30 
30 
30 
30 
30 

500 
50 

100 
100 

30 
50 
50 

100 
50 
50 
50 
30 

100 
50000 

30 
30 
30 
50 
30 
50 
30 
30 
50 

100 
30 
50 
30 
50 
50 
30 
30 
50 
30 
30 
30 
50 
50 
30 
30 
50 
30 

200 
50 
30 
30 
50 
:rn 
50 
50 
30 

200 
30 
50 
30 
30 
30 

No. 
639 
83-9 
937 
998 

3404& 
107 
332 
419 
423 
424 
509 
553 
568 
820 
85.'i 
874 
907. 
913 
994 

35007. 
48 
57 

169 
210 
316 
616 
707 
767 
849 
861 
958 

36003 
61 
94 

112 
208 
226 
286 
447 
498 
581 

677 
855 
860 

J.7212 
242 
319 
407 
422 
241 
483 
504 
549 
604 

38013 
23 
47 
51 
81 

282 
392 
405 
421 
442 
640 
703 
780 
827 
877 
904 
909 
921\ 
942 
961 

39030 
sa 

401 
410 
447. 
481 
710 
813 
916 

Lira 

500 
50 
30 
30 
50 

200 
50 
30 
30 
30 
50 
30 
30 

100 
30 
50 
30 
50 
30 
50 

100 
30 
50 
30 

100 
30 
30 

100 
100 

50 
50 
50 
50 
30 
50 

100 
30 
50 
30 
30 
30 

30 
30 

100 
50 
30 

100 
50 
30 
50 
50 
50 
!O 
50 
30 
30 
30 
50 

200 
30 

100 
200 

30 
30 
30 
zo 
30 
z~ 

100 
2 () 

2co 
~o 

30 
t'O 
~Q 

3~ 

30 
30 
30 
30 
30 

100 
100 

ltalyadaki müfrit faşi&tlerln noktai 
na:arını ihtiııa eden bir har/lanın 

neırcdilmcsi Türk ef kdrının hassa
siyetini derhal harekete getirdiği irin 
oa::ctcmi:/c beraber, diğer ga:elelcr 
ele ıauunı dikkat makaleler neıret
mlşlcrdir: Ale.zkılr harita, bir Roma 
imparatorluıiu iıülyn3ını tasvir cl
nıckle ııe Akdttıf: ıcıhlllerlrıin btrrok 
parçaları ile birlikle Anadolunıın ela 
bir Jmmını bu mızhaycl ve muhal Jm. 
paratorluğun çcrçevcıl dahilinde oos
lcrmcklcydi. 

1 *** 
1 "//:dam" oa:eltJi başmafole.Jlnde 
diuor ki: 

1 "Uu lıiilyıının bize tnnlluk eden kıs
nıııın gelince, busnn l.ıütUn dilny:ı gl. 
hl ltalynyı ldııre edenler de bilfrleı 
ki, Türkıye, lıic l.ıir noktası hiç bir 
guna taksime girmek inık·ınını kim· 
senin tahayyül elme ine hile :ı~la mn. 
snlt olmıyacak Jrndar r.enlş ölçüde 

1 ~·ckpare ve ku,·vcm bir de,·let ve 
millettir. 

1 Bugün dünya sulhunun takviyesine 
,.e id:ııncsine çalışınakııın başka hiç 
bir siyası emel beslemeyen 1'ürkiye
nln, nıal bntünlüğu mevzuubahis ol
j duğu zaman, yurdunun her karış top. 
roğını müdnCa:ıda ne bli) ilk h:ıriknlnr 
yııralııbllmiş olduiju kimsenin mcçlıu 
lil deltildir. 

1 
lınlya ile orıımıı:daki dostluğu snr. 

snlıilecek mahiyetle bazı rh·ın ellert
ve işıınlara sık sık ş:ıhit olduk. Bun· 

I tarı lt:ılya lıilkômell keınnli ehemmi-

'

) e\le tekzip elti. Bugiln intişar eden 
h:ıtltnlıır ''e ltııly:ı~·n atredilen emel· 
fer, 8tekilerdcn daha Cazla bir ehem-

1 mi yet ııtfetıncınize değer m:ıhiyeltc 
olınam:ıkla beraber, knrşılıklı dost
luk münasebellerinılzln nıilstnkhel in. 
kiş:ıfını mfileessir edebilir. Bu iti· 
bnrl:ıdır ki lıalrara atfedilen bu c 
mellere inanmak istemiyoruz." 

*** 
"Tan" gcueleılnin ba,makalesi de 

bu nıev:u ıı:erindedlr. On doku:ıın
ru aıır sorılarırıcla ha:ırlanan enıper-

ı unli;.m hareketinin Alınanıın. //PJVEh 
r,if.,vıt uc. ı uuıucı tllfh cc.:uını 

1 anlatarak -bıf Ttarekcl[n 0Jma11lı Jm
parulorlufjunıı istihdaf eden cilıetle
rlrıi i:ah eden bu makelcde e:cümle 
;öyle deniyor: 

1 ''Osmanlı lmp:ırntorluAun?n bu son 
hesabını knpnrken, sözlcrımiıi hu· 
3iinkü Avrupa siyasetine, bugilnkil 
ııüfıız mıntakaları, müstemleke, ıs. 
tilA siyasetlerine lıir daha çevirebi· 
liriz. Bir asır ev\'cl dünyayı paylaş. 
mıık isliyen siyasetlerin, pek az de
Jlşikliklerle n~ ni emellerin peşinde 

koştu:unu görürüz. Gene haritası çl. 
zilınlş bir ·ı ürklre ,·ardır. Gene kül· 
.ür ,.e propn.g:ını.ln nsıtasiylc iktısa
cll istila kannllnri~le elde etPlmek ls
lcııllen lılr Tilrkiye siyaseti vardır. 

Ynlnız şu farkla ki, bu defa dost \'C 

düşmanını bilen, hürriyet ve istikla· 
J.ni korumasını ö{lrcnen, lstikltıl Har
blnı.len çıkmış bir Tilrkl)·e \·ardır. 

l~nleyf icinden reth için yapılan pro
:ıııganrlalar.a, takip edilen siyasetlere 
3özü açıktır ve göAsilnde hnstn odam 
yaflAsı yoktur. Her dcvlt'lin dostu, 
~:ıkal her şeyden ev\'el Türk Cumhu. 
riyetinln \'C istil.liılinln dostu ve mü· 
fofiidir." 

*** 
"Cumlıurlyel" oaulesillde lnliıar 

lden bir fıkra, ita/yada umumi ıef u
bulik il<in ulilece~ille ı>e böylece orı 
.ıi/'/orı kişilik bir orılu çıkacajjırırı 

:cı:r lıabr.rlcri tah1/l edcrl':k ~u nelice
:;e ırarıyor: 

"hnl~ nnın 8 mjlyon, 10 milyon ki· 
,ilik bir ordu sererber etmesine im
.ün yoktur. l 'olyn, e ki tnbiriyle 
ncfiri ilın" ynpnınk şortlylc bir an

Jo değil; birkaç ) ıl içinde l.ıu 7 _ 8 
.ııllyo nad:ımı sill\h altına çnğırabillr. 
Hıı raknın, İtalyanın ııeferber edebi· 
ı.:ccAi orduyu d~ll t ltalynua eli sl. 
:ıh ıutnn adnnıların stl)'ısını gösterir. 

O kadnr ... 
ltnlyıının ne kadar asker çıkor:ıbi

~c::~i ise ancak, ft:ılyo, genel kurma 
/ının m:ılCımudur. Çünkü clindck. 
ınlıillcriıı, slliıh ve vasıtaların hesn-••••••••111•'.ilml lrnıı ralnız: o bilir. Bu 7 - 8 milyonıı 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~~~~~~ lnrı]arıya iıııllnnek~llc, büyük hor~ 

Kaymakamlar 
Toplantısı 

Kaymakamlar dün sabah beledi· 
yede muavin LQtfinin riyasetinde 
toplanarak tehrin temiılik işi ile 
ilkbaharda ba~lanacak olan ağaç· 
1anma meselesi etrafında ıörüş
""IÜŞlerdir. 

üs'tildarla Haydarpa!;a arası ill 
~açta .dırılacak sahalar arasında 

Jır. 

ikinci Nevi Ekmek 

İkinci nevi ekmek için tecrlibe 

yapılmıt ve ntimune tahlil edilmel· 

ilzere ~elediye kimyahaneıine gör: 

derilmişti. Tahlil raporu yarın be 

lediyeye gelecek ve ikinci nevi el 

mek çeşnisinin değiştirilmesi hak 

'cmda br karar verlecc'ktir. 

Londra elçimiz 
Krala tttmalna

mes1nl verdi 

tecıiibelerine nazaran, mulınlıiğad:ın 
hali değildir. 

Muhtelif de,·lellerin ku,·vet göste. 
ri~lerloe ve propagandalıırına çocuk· 
ç:ı inanmıyolıın." 

*** 
''T'lıu" ga:ell':sirıl11 haşmal.:altsi 

Londra, 11 (A.A.) - Türkiye harp ve sıılh dii1111asında 1'ürki11enl11 
BUyUk Elcisi Dr. Tevfik RtiştU I ıııcvkl ııe ııuziyelinl i:ah edert'k ıumı 

1 
dırmnıiyelle tcbarii: ettiriyor: 

\ras, Kral tarafından kabul e- 1 "'fiırkiyc, lınrış~ılınınn ,.c hurrün-
Ulerck ltlmatnamcslnl tevdi et- J:ü~ ihlil:Hlnr ,.c cepheler knrşısmda
mlştlr. • 11.i lıiıııraflığına r:ığıncn, \'nkalnrın in-

kfşafını kayıtsızca takip edemeı. lf: 
sas, u,>nnık ve tetik bulunmak 111 ~ 
bur il etındeyiz. Enınlyetimıı !çııı ıl' 
şarl, hım ve kal'i bir vahdet içill 
saflnrıınızı sıkı ıutmııktır. Mılll ~ 
fin ilk seçimini, bu vahdetin hiç~ rtıl 
setle hic bir türlü tereddüde fi, 
\'ermiyecek bir frndeler birJJ~I ıe ~ 
hürü ile neticelendirmeliyiz. 1Je>11 (J 

milel kararsızlık ve kargaş::ılık lı~ 
sı içinde, col;rafynnın bu nazik fi 
geslnln mukadderatına nlzarncı d 
olsun bir milletin s:ırsılmnı ,.~b,, 
hlikım oldu#unu !sbat etmektekı ıo f. 
.esna ehemmiyet, bütün vatond'dJ 
tarofındnn ka\'ranmak ve anlM11 il' 
l{ızıınılır. C. 11. Partisinin söz -re ( 
..ı:ışında bulunan bütün /ızntarıı.s" 
lancn dikkat ve gayretlerini bU S 
yl elde etme~e s:ırfetmelldlrJcr. ııl' 

D:ışkolarının hnrp ve sulhu"'ıo 
kim olamayız: Fakat blıinı suJhU~ ır 
kendi elimizdedir. J\ahranııınlt oJJ'. 
zilelleri her tecrübede tnnınınıŞ ;rJ 
Türk milleti, fikir \'e his )C1'P11'ıı"' 
mnnuırnsı gösterdikçe, onun cıtl~oıll 
ti lıüliln tectıYÜZ lıedcflcrlnln dış 
kal:ıcaktır." ___,/ -------

hnl>crıer ( Kısa 
)AI-llLI 

k t;tarıD' • Dclcdi)·e, lsınnhul so 8 tel' 
2000 Jiınıbn daha ostırııuık fçın ıe 
Jiıslcrc geçecektir. ~ 

• lklısat \'ek!ı.letl A,·rup:ıda >. ·" . şull"'. 
ve pamul.lu mensucat sanıı) ı su ti 
.·mde ihtisas elde etmeleri jçın 
.ebe ayırmayı knrnrloştırııııştır· 'fi 

• Almanya general kon~0Jo5U ıJI 
.enin \'efal eden karısı ıçın ~pı1 
.ansoloshanedc bir dınl {ıyın > 
~kim ·I~ 

• L.:niversile gençleri, csk rı) 
birliği yerine kaim olmak uıe , ~ 
nidco bir talebe l.ıirliği ı.uı-ın~,4' 
•ar Yererek rektörlüğün rnOs ıışsıf' 
Jzcrinc toplanıp nizamname~ ı • ~ 

. . s'~ 
• Evvelki gun piy:ıs:ımızıı 

ouğdny gelmişUr. o1>t~ 
• Zir:ı:ıt ınüdüriyctioin ıcer ·ıı l'' 

hlyelinde kurmağn karar "erdı ıırl 
tal mandarine fidanlığının h!l fi 
masına başlanmıştır. tki•_ :tJ 

• ı 938 yılı hesaplarını te ıntill". 
me,·cut Aznlarının yeniden ,, 1P 
icin "Lcblcbicller Cemiyeti 1 ,.ıı'.. 
kongrelerini yapmışlar, birl::re• 
ma yılındaki azalar istHa e '°ıl .d 

Aradan, Ahmet Özel, Mustııfll~s)l Y 

Ahmet KnHn, Mehmet Ustıı 
olarak seçilmişlerdir. 

HARiCi: ~ 
• Amerikan cumhurb·eli b~ ~ 

nıllmcssilleri ~ nplıkları slıl r•• P'.:ı1 
lontıda Ruz,·eltln milli ın?d:ıı d°'A 
ramının yekunu 552 mıh ıJf'· 

' ın•~ ballA olan bllyük bir ksı _; 
etmiştir. ııııl'1· .. • Amerlkıı Reislcumbu~U p• 

... erıP11 J 
ılo!.lorl:ınn ta\'slyesı uı .şıot• 
lesi gününe kadar yal:ıkta ı.:ıedit'ı" 
Bir so#uk algııılı{iı geçirme!.: şılı;I 

• Halep ''e L:ızki) ede kıır;0r11' 
bü)•üınekledir. J.:ızki)'e ıı:ıır. JI ,.ı 
raı.ındn muhabere kesUrnl, Jllıır 
te. o~orileye Fransızlar rtıC .i 
mışlır. ,,rf:.i 

• Önilmüzde1d salı ,·e)'ll ıııjil 
:liinU Frnnko hfilcônıetiııin 115ııı' 
ve Frans:ı tof-nfınılan ııınoffl 
.izar edilmektedir. dıl1ıı' 

• Sofr:ı gazetelerinin >'~~!\•"' 
re Sovyct Ru yn, bir ;.1ştef• 
p:ıktı" temini ile mcşsulıtl,.j,.., 

-rur"' pal.ta So' yet Husy:ı, ,J• 
ınnnyn, Uulgaristnndan ınıı\'U 
uen ir.lc sahildar oımn) sil orll' 
ınn da girmesine ça1tşılıf. 

• Bulgoristnn Ilnş,·ckl ı re• 
c1ıniz Ali :)cvkiyi knhul cdC iltl 

~ riWıl f) le uzun müddei 8° , 

Eski lngiliz elçisine~ 
Ankara, 11 (A.A·> ~,ıı 

keti ne avdet etmekte ~e~ 
tere bUyUk elcisi sır ~ 
ralne şerefine dUD ak o1ı• 

S raC 
el ye Ye kili ŞUltrU a t• 
rafından Ankarapa1a• ıı• 

l 
"'' bir ziynfet verllill ş t 

Cette Maliye Veldll f'ıla ",J' 
Ç dil ' Nafıa Vcktll Ali e ğl (1 

tnglltere bUyUk elçili ıı,-ı< 
clye vekl'ıletl erM101 

lunıuuştur. 



~t b~ to J 
'q li) ~~~lt P nntıdan blr ıörünüı .. 

'~tt• 1trı hi 11'-r~lt'1trııda. tn~ye cemi yeti dlin Maarif Mildlirll Tevfik 
lkıllhinı b~ toplan tı yapmıı ve yeni yardımlar etra· 

ararlar almrıtır. 
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*** 
Bulgar takımının seyahatini 

geri bırakması yilzünden her haf 
ta olduğu gibi, bugün saat dokuz. 
dan itibaren Taksim stadında yi. 
ne gayrifedereler arasındaki maç 
lara devam edilecektir. 

- - - - - - -- - - - · .,. ________ _ 
Futbol Ve Voleybol 

Maçlan itizar 
Balıkesirli gençler, İzmir er· "Alman sporu,, röplSrtajımıs 

kek lisesini ziyarete gelmigler ve yazının çokluğundan neeredfle.. 
bundan istifade ederek hem vo. memiıtır. özUr dileriz. 
leybol, hem de futbol karııla§ma. ~ .-.-.-.-.-.-_ .-. "' 
lan yapmı§lardır. lzmir lisesi vo ~L.LA.LA.LAWJ~ 
leybolde kazandığı gibi, bUyilk 
bir kalabalık önünde yapılan ma. 
çı da güzel bir oyun çıkararak 

misafir talebe takımını 5-1 mağ 
lf1p etml§tir. 

.Atr.şspor ve Doğanspor maçs 
Geçen hafta Üçokla yaptığı 

talihli bir karşılaşmadan sonra, 
milli kllmcye İzmir ikincisi ola-

Dr. Hafız Cemal 
Dahiliye mliteha•ıa. 

Jatanbul Divanyolu • 
No, 104, Tel: 22398 

B 1 f tb 1 1 rak giren Atcşspor takımı, tam· 
U gar U 0 CU arı piyon Doğ:mspor takımı ile bir 

maç yapmış. onu da 2--1 mağ. 
Gelecek Hafta lflp etmiştir. 

Dr. Necaettın Atasagun 
Sabahları 8.30 a kadar; akpm. 

lan 17 den sonra LAieli Tanare 
Ap. Daire 2; No. 17 de hastalanaı 
kabul eder. (T~lef on: 23953) Geliyorlar Doğanspor, bu maca ehemmL 

Bulgaristanm kuvveUI futbol yet vererek kadrosuna. İstanbul. 
takımlarından 23 A. S. Jn Pera da bulunan Hakkıyı da almış ve 
'Yo ~11\~ \..\'l~\.ri.'l• 'blTQt: mUuba- .O}'llna. bu suretle ctkmı§tır. lstanbul Asliye Altıncı Hukuk-
k& yapmak üzere bugünlerde §eh Buna rağmen Ateşspor, teknik /ılalıkemesinden : 
rlmizde bulunacağını evvelce ha. ten ziyade canlı, ahenkli ve bi. 939/22 
ber vermı,tfk. raz da atak bir oyunla Dofan· Mehmet CWJa tarafından Jcaruı 

Puaport muamelelerini tamam sponı 2 - l yenmfye muvaffak oJup mukııddema lsıııııbul Cnialoilu 
lıyamım• olan Bulgar futbol. olmu~tur. Hhrıa) ei ElfııJ sokıık Sıhhat yurdun-

yırtıp atıyor. culan bu 1eyahatlerini gelecek Milli kümeye girmemi§ olma . dıı lıastıılıakıcılıkla müstahdem iken 
hattaya tehir etmi§lerdlr. lnrzna rağmen bugiln diğer iki halen lknmelgllhı meçhul Bedriye •· Barselona muharebesi bitmiı· 

tir. Şimdi yeni bir facia baıhyor. 

26 Kanunusani, Madrit 

Fransız Meclisinde 
Kayaeride Atletizm 

Adana, Konya. Kayseri ve Sz. 
vu spor klUplerine meruıup at. 
!etler araamda pazar gUnU Kay
seride bir kır koıusu yapılmış ve 
neticede Konya birinci, Adana 
ikinci, Kayseri Uçilncil ve Sıvas 
da dördtıncU olmuttur. 

Bu mllsabakada derece alan 
sporculara Kayseri halkevi tara. 

(Devamı var) fmdan madalyalar dağıtılmıştır. 
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yarak, kılıcım masanın üzerinde beklemeğe ba~la. 
dım. Tam gece yarısına doğru, siyah, ve müphem bir 
şeklin peyda olduğunu, kızımın karyolasının ayak 
ucuna doğru kaydığını, sonra Uıerine sıçrayarak 

çullandığını görür gibi oldum. Deh§et içinde kalmıg. 
tmı. Hemen kılıca ıanlarak hücum ettim. Fakat ca. 
na var beni görmUetil, sıçradı, ayağa kalktı, dehşet 
dolu bir bakıtla bana baktı. Bu. Millarka Jdi. Biltün 
kuvvetimle kılıcımı vücuduna sapladım. Ukin bogu. 
na gitmişti. Onu kapmm dibinde gördüm. Yine vur. 
dum. Kayboldu ve kılıcım kapıya vurularak kırıldı. 

Bu mUthi§ gece neler hissettiğimi anlatamhm. Bil 
tün ev halkı sefer1>er olarak etrafı a.rqtırdık, fakat 
Millarkayı bulamadık. Maalesef, kızım da o gece, 
son nefesini verdi. 

thtiya.r general susmll§tu. gözlerini siliyordu. Bu 
esnada, dıprdan Madam Perrodon ile Karmillanın 
seslerini duydum, karfılamak için kalktım. Biraz son. 
ra, Karmilla gözliktU. bir.e doğru Uerlemeğe başla
mı§tı ki, general baımı kaldırdı, ve müthif bir fer • 
yat kopardı. sonra yirmi y9.1ında bir delikanlı çevik. 
liği ile oduncunun bıraktığı baltaya sanlarak, iKar • 
millanm vücuduna bUtiln kuvvetile vurdu. Karmilla 
bir an kaybolur gibi oldu, sonra tekrar görünerek 
generalin bileğinden tuttu, narin parmaklarile sık • 
tı. General bir an mukavemet etmek istedi. Kır saç. 
lan karmakarışık olmuştu ve dikilmi§ti. Yüzli, can 
ceki.siyormuş gibi bir hal almı§'tr, ve alnından terler 

arkadnşlanndan hatta nisbeten lcyhine nçılqo hoşnnmn davasına 
daha teknik ve daha kuvvetli nit da\ n arzuhali sureti müddealey. 

hnnın lknmetgl'ılıırıın meçhuliyelin • 
bulunan iki eski rakip (Altay den lıııhisle lıi1:1 tebliğ inde kılınma. 
ve Altınordu) pazar gUnU, AL sı üzerine ml·zknr :ırzuhnlin mahke
sancak sahasında kalabalık bir rnc dh'onhancslne asılmasına ve 
seyirci kiltlesinin karşısında oy. keyfiyelln on gün içJnde cevap ver. 
namışlardır. , mek üzere onlıeş giln müddetle ilA· 

Alsancak. her iki devrede mu. nınnn lrnror \'Crildl~inden mDmaı. 
dafaasımn kuvveti He hasım ta- lcyhıı Bcdriycnln mahkememlıhı 
kımın tazyiklerini akim bırak.

1
939 I 22 csns numnrnsında kayıtlı 

b k b'l h . h t mczkOr lıoşnnrna dııvasına on ,on 
mış, una mu a 1 mu acım a içinde cevap vermesi Jnıurnu teb-
tı da güzel bir oyun çıkararak liğ yerine geçmek fizere illin olunur .• 
oyunu 5- 3 kazanmıştır. (28263) 

H On T J, An. 6D 
tülil binayı gösteriyordu. 

- Duyuyor musunuz, dedi, birisi odun kesiyor. 
Herhalde oduncudur. Belki kendlsinden bir şey öğ
renebilirim. Maksadım Kontes Mirkalla'run meza. 
rmı bulmaktadır. Köyliller hazan büyilk babaların. 
dan kalan hatıraları saklarlar. 

Babam: 
- Bende, dedi, !iatoda Kontes Mirtcalla'nm bir 

tablosu var. Görmek ister misiniz? 
- Vaktimiz var aziz dostum. Hem öyle r.anne

diyorum ki ben hakikisini bizzat kendisini tanıyo. 
rum. 

- Ne? Kendisini mi? Fakat öleli yüz sene olu· 
yor. 

- Belki de tamamen ölmemiştir. 

Babam. generale hayret ve gittikçe artan bir 
endişe ile bakıyordu. Generalin halinde bir kin ve 
hiddet vardı ama, deliliğe ait bir alfunet yoktu. De. 
vam etti: 

- Hayatta beni alakadar eden tek bir ueY var. 
O da intikamımı almak. Allaha şUkUr ki, bu intika. 
mı bir insan alabilir. 

- Hangi intikamdan bahsediyorsunuz ~al? 
- Canavarın kafasını kesmek istiyonıın. 
-Ne? 
- Kafasını keseceğim? Evet. Balta ile.. göre. 

ceksin.iz. 
Ve eliyle bir sırayı göstererek: 



1 1 1 ve şüphesiz hepsinden tesirli kutularda 

Gribi, nesleJI, Bomatfzma71, dit ve bq ajnlarmı hemen ceçlren ye&lne kqelerdlr. Madeni katalard a oldajaadaa tesiri •e terkibi 
sabittir. İsmine ve markasına 16tfen dlldıat. Her ecsaaede tekllk kalasa 'J,& kmqtur. 

111 ı 111 ı,,, ı ı 1 1ıp· ı 1 ıı 1 1 'ıl! 1 1 1 'l•ıııııqıııı 
1, j1il 1q I IU! ı ı+ıı 1 ı 1 iıl 1 1 1 ı l l'l l ı lı ı :ı;ı ı ı,'I ıl 

Birinci Sınıf Operatör 

Dr. CAFER TAYYAR 
Parlı Tıp FakQlleıi me:unu 

Umumi ve sinir, dimai cerrahisi 
ve (Kadın dolum) mütehassısı, er
kek ve kadın ameliyatları, dimal 
ve estetik: (Yüz buruşuklulu, me
me, karın sarkıklıAı ve çirkinJik) 
ameliyatları.. Her ıiln sabahları 

muayene saat 8 den 10 a kadar 
MECCANEN - Beuoğlu Parmakka. 
pı Rumeli itan No. t ... 

Sabhk Evler 
htihin kızaklar kurup bir gece ı. 

çerislnde yetmlı ıemlyi Halice ıe
çirerek lstanbulu ıaptetlili saba ü
zerinde sırf mlllk, 171 metre terblin· 
de biri abıap, dileri ktırıir bir bah
çe içerisinde iki ev satılıktır. Yemiş 
ağadarı, çiçek bahçesi, sarnıcı, ku
yusu, elektriği vardır. Tnlıınııı olu
nan kıymet iki bin iki liradır. ls. 
tanbul dördüncü icrasının 1938/ 2435 
numaralı dosyasına ve Beyolllunda 

ı ı ~ 'n 
Türkiye Şeker Fabrik 

Anonim Şirketinden 
1. Kart 1939 tarihinden itibaren firketimlz n.amın& 

kete ithal edilecek mühıe, &llt ve edevat, fntaat ve 
malzemesiyle aair bllctlmle eıYanın gUmrUk muamelesi tf 
edilecek fabrika ve mahallere ~ar aevkl mUnakaaaya 
tur. 

Tekllfler kapalı .zarfta olarak 25 Şubat cumartesi ,,_, 
at 11 de ilteklllerfn lSnOnde tetkik edilmek üzere IstluılJl~ 
çekapı Tqhanda il numarada kabul edlllr. 

ı.tiyenlere prtnameıd param olarak yubrdakl 
verilir. 

Cinsi Mikda:ı Muhammen 
Be. 

Ciball F. için tahta 532 M 3 
Papbahçe F. ., " 300 K 3 

Lira 
22001 
13200 

Teminat 
akçe 
Lira 

1650 
990 

l - İdarenıizde mevcut prtname ve ebat llatelerl 
Cibali fabrikam için Ciballye tea Um prtile 532 metre 
bahçe fabrikamız için 300 metre miklbı tahta ayn 
zarflarla eksiltme suretile -~ almacaktır. 

D - Muhammen bedellc.."'11e teminat akçeleri ,.,,..il .. ~ 
terilmiltfr. 

m - Eksiltme 15-2-839 tarihine rastlıyan 
hlzalarmda yazılı saatlerde Eabatqta Levazım ve )(u 
besindeki Alım ·:omtayonunda yapılacaktır. 

iV - Cibaliye alt prtn..me ve listeler 110 kurUI 
ve Paşabahçeye alt olanı parasız olarak her gUn Le~ 
bayaat gubesinden almabilir. 

V - MUnakuaya iftirak etmek istiyenlerin katıusıf 
teminat akçesi makbuz veya banka mektubunun ve a~ 
lı fiyat te!diflerini ihtiva etmesi llzmıgelen kapalı 
nakasa gününde eksiltme_ .tlerinden birer saate~ 
yukarda adı geçen komisyon reillhıe makbuz mukablJJP"':. 
leri llAn olunur. 

Tepebaşı caddesinde Ku)-u ıokaiıın- ------------""--------

islanbul Oniversitesi RektörlOğUnden: I! da 12 numaralı haneye müracaat. 
Parka tahviline teıebbüs olunan A

şıklar kabristanının karşısındadır. 
Müzayede dördüncü icrada 2 mart 

1939 perşembe (lilnll saat on dörtten 
on altıya kadar yapılacaktır. Pey ak· 
çesi yüz elli liradır. 

lıtanbul 4 anca icra Memurlu6ıın
dan: 
939/213 

ua. ı...---'·- ..ı-'··- .,_.,.-,._ .... -· ... 
tılması mukarrer muhtelif manifatu-
ra emteası 17 - 2 .. 939 tarihine mü
sadif cuma günü saat 11 de Istanbul
da Sultanh:unamında Havuzlu han 
içerisinde açık arttırma ile satılaca· 
tından taliplerin mezkQr ıiln ve sn
atle mahallinde hazır bulunacak icra 
satış memuruna 939/.213 No. ile mü
racaatları ilan olunur. (V. P. 28) 

ZAYİ 

931 numaralı sicilimi ve İstanbul 
f ran konsoloshanesinden aldıjım 
sicilimi pasaportumla birlikle za
yi eltim. Yenisini alncnlfımdan eski. 
sinin hilkmil yoktur. - Jlchmet Ab-
btU Pür. (28260) 

SAHiBi : ASIM US 
Neşriyat .l\lildüril: U. A/vnel Sevengil 
Basıldığı yer: VAKiT 'Matbaası 

- v Alil'r'm kitap eek.Uade roman tefrikalı -

f O HORTLAK 

- Bu da, dedi, işimir.e yarayacak. Kaf uını bij• 
nun Uz.erine koyup koparacağım. 

Durdu. Ve bir müddet sonra babama: 
- Xızmız. dedi, fazla yorgun, biraz dinlensin, 

hiklyemin. sonunu anlatayım. 

Gidip bir köşeye oturdum. Bu arada general o
duncuya seslendi. İhtiyar fakat dinç oduncu, elinde 
baltaıı .... geldi. Harabeler hakkında bir bildiği yok. 
tu. Ukin, iki fersah mesafede bir orman bekrisl 
bulunduğunu. pto hakkında etraflı 1Qalumata sa. 
hf p olduğunu. arzu edersek gidip çağırabileceiinl 
söyledi. General sordu: 

- Çoktandır burada mı oturu.rsun? 
- Kendimi bildim bileli burada odunculuk ede • 

rim. Babam, dedelerim de oduncu imişler. Köyde, 
oturduktan evi gösterebilirim. 

- Köy n~in terkedildi? 
- Tekin değildi. Köylülerden çoğu mezarlarına 

kadar takip edildiler. Hemen hepsi mezarlarından 
çıkanlıp kazıklandı, kafalan kesildi ve ynkıldı. Her 
tarafta hortlaklar vardı. Likin Moraoyalı bir asil • 
zad& geldi, bUtUn köyil hortlaklardan kurtarmağı 
vaadettl, ve şöyle hareket etti. Bir Gece mehtap var 
dı. Kilisenin <:an kulesine c:ıktı. Oradan 9Utün mı
zarbğr g~reblllyordu. HorUak mezanndan çıkana 
kadar g6zetledf. Hortlak mezardan cıktı. kefenini 
~ w köye doğru ilerledi. Alilzade indi, kefeni 
ir'm t.ekrar kuleye çıktı. Hortlak işini bitirip d&ı. 
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düğü zaman kef~nini bulamayınca hiddetle asilzatle. 
ye bağırdr. O da, gelip almuıı için kuleye çıkmuını 
işaret etti. Hortlak merdivenlerden çıkarken asilza. 
de bir kılıç salladı, beynini parçaladı. Sonra kafa. 
smı kesti. erteli sabah köylülere teslim etti. Köylü .. 
ler cesedi yaktılar. Moravyalı asilmde müklf at ola. 
rak, kontesi !Kamsteinin cenazesini alıp başka bir 
yere nakletmek müsaadesini aldı ve yaptı. O zaman 
dan beri kontesin mezannm nerede olduğu meçhul •. 
dür. 

General: 
- Jskiden nerede olduğunu biliyor mıydm? 
Oduncu bilmediğini söyledi ve na.ve etti: 
- Kimse bilmez. Hem cesedin iaybolduğunu söy 

lüyorlar ama, bilmem sahi mi, doğru mu? 

Oduncu, baltasını duvara dayayarak uzaklaştı. 
General de, bikiyesinin sonunu anlatmağa koyuldu: 

- Kızınım tedavisi için iki doktor çağırdım. Ge. 
lio baktılar. Yapacak birşey olmadığını. hastalıfm 
sebebini. anlayamadıklannı söylediler. Yalnız, gider 
!erken, içlerinden biri, en ibtiyan, kızmım dahi ha. 
beri olmadan. odasına saklanarak, bUtUn gece bek~ 
lememi ve yanıma silah almamı söyledi; ve kendisi. 
nı bir sual eormama vakit bırakmadan çekilip gitti. 

Hayretler içinde kalmıştım. Bununla beraber, 
~·apılacak bfrşev olmadlfmdan dedifl gibi yapmağa 
karar verdim. Ve o akşam, kızımın odasına bitişik 
tuvalet odasına saklandım. Ara kapısmı hafif aralı • 

Edebiyat fakWteainde tecril bel ruhiyat ve ar&P 11 
v ~ edebiyatı doçentlikleri a~. 

Talimatnamesi mucibince 14 nisan 1939 ayı içindi 
lan batlıyacaktır. İatekWerbı mart sonuna kadar re 
vurmalan. (818) 

Umumi bah9eler için ltlnmu olan ve hepmne 2141 .1llıf 
bedel tahmin olunan 93 kalem muhtelif malzeme açık 
nulmuştur. Şarbıameel Levumı mtl dtlrl'liUnde görnteblllt• 

İsteklilerin 2490 sayılı kanunda yazılı velik& ve 160 _. 
luk ilk teminat makbu veya melrtu bile beraber 23-2-939 ~ 
nll saat 14 buçukta daimi encUmen de bulunmalıdırlar· 

istanbul Belediyesinden : 
1 - 12 Şuat 1939 tarihinden itibaren perake~-~ 

için tesbit edilmig olan azam! fiatlar qaiıda ~österiJIPI"° . 
Karaman 45 kuruş 
Dağlıç 48 ,, 
Sığır 38 ,, ;'it 
2 - Toptan et satışlan için mevzu azami fiatlat 

zum Ur.erine kaldmlmııtır. ~ 
3 - Keyfiyet ali.kadarlarca bilinmek il7.ere i1ll1 

Adalar Sulh Hukak llahkeme.t Sa-] lıtaonbul 5 inci /etd 
tıı Jlemurluğandan: dan: 

Naşit, Hadiye Görenerle Piresya- 938/3335 
nın şayian ve mütterekea mutasar- Büyiikayasofyada 11 ~ rır bulunduiu Dilyiikada Cami ma- No. ıu evde oturıoak 
hallesinde Nevruz so_kaiıında yeni 8 ılhı meçhul buluoall fll' 
eski 6 No. Ju bahçeli hanenin iza. lu'ya: İstanbul -vak1 _.1 
Jel şuyu sureti) le satılmasına karar lüğQnün yukarda adl'P' 
verilmiş olduJundan açık arttırma- lu evin tahliyesi 
ya konulmuştur. dilen tahliye eaıri 

Mezkur hanenin sahası 69,5 metre bul bulunduluodall 
murabbaıdır. Birinci katta bir ıofa edllmit olduğundall el> 
üzerinde bir oda bir mutrak bir be- bir ay müddetle ~ 
18, altın$ bir bodrum ve bahçede bir r:ır verilmiştir. Kir' 
kuyusu -vardır. ikinci katta ken bir oldulundan gayri . d 
sora üzerinde üç oda Tardır. Kıy- rihinden itibaren bit i' 
meli muhamminesi 863 liradır. Ver- ye Ye teslim etıoenil 
gi, tenvi~iye, tanıiliye be~'ll ihal~- nllendiğine veY• ,,
den tenzıl olunur. Tellllıye resnıı, bir itirazınız vaıs
ihaJe pulu ~e 20 ııenellk tana bedeli Uda ile veya fil..-: 
miltleriye aitUr. Artb,J'ml.Ja lftlrak bildirmeniz ıAzılO~ 
edenler kıJ11let1 muhammhienia 1' Ulrazda bulunıo.S 
7,5 nisbeUnde pey akçesi Terecekler- iseniz veyahut itl 

111 
dir. sa tabliye emrinl11 

Birinci arttırma 15 • 1 • 839 çar- da kiralanan gayri 
şamba (lilnil saat 1' -den ıe Ja kadar- kiralayana tesJilO 
dır. Mahkeme koridorunda icra olu- lunur. 

nacaktır. -====:::::::::::~~ KıJDleli mubemmlnenln '9 75 ini -:;; 
buldulu takdirde mtlfteri11 ihale e
dilir. Birinci arttsrmada kıJJDtli ma· 
hammlnenin " 75 lal bulınadılt tak
dirde en çok arttıranm teahhlldll ba
ki kalmak ilzere a. daha uzatı
lıp ildncl arttırma 30 • S - 939 per
~cmbe ,nnı icra olunacak (ayni sa
at> T• en cok arttırana ibaleyl kati
sl yapılacaktır. Bede11 mllzayede 
milddetlnde verllmedlll takdirde nıil
ıayede feshedilir. İki müzayede a. 
rasındıkl fark müstenkif nıilıteriden 
tazmin ettirilir. Mezk6~aatfl men-


