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(Yazt.!ı 6 ncıda) 

.___ Amerikaga bir hitabede bulunacak 
---- Bugün yurdu-

ismet lnönü'nün bu hitabesi 
Türk-Amerikan dostluğunun 

fezahüraflna vesile teşkil edecektir 

muzda 158 Hal
k evi daha 

__ emleketin bu ideal kültür
ocakları 367 gi buldu 

liaşvekil saat 15 de 
~nkara radyosunda bir 
"--- söylev_ verecek 

Vali Kırdar 

~}} ~ __..{ 
Memleketin dört bir köşe· 

sınde feyizli hareketler yara· 
tan halkevlerine bugün 158 
halkevi daha katılarak kültür 
ocaklanmmn sayısı 367 yi bu· 
lacaktır. 

Bu münasebetle, bu&ün, her 
yurt ki>ıesi bu mesut yıl dö· 
nümüne i~tirak edecek ve An· 
kara halkevinde saat on beıte 
yapılacak merasimi müteakip 
C. H. P. Genel Başkan Ve'Jdli 
Baıvekil Refik Saydam tara
fından verilecek söylev bütün 
yurt kö~sinde rad o ile din· 
lenecektir. 

Her hallı:erinde oldufu sibi 
phrimi&deki ŞitU. Emini>nil, 
Fatih, Şehremini, Betiktat 
halkevinde de evvelce ilin edi 

llaıkevıerilıin 1 

len program üzerinden mera· 
sim yapılacaktır. Evlerin bir 

Sahir Meclisi azalarma yı1tık faaliyet bilançosunu bu-
• gün altıncı ıayıf amızda oku· 

hizmeti · çay ziyafeti verdi yunuz. 

İstanbul Vali ve Belediye Reiti ·-------------------

lııt Yazan •• A 81 m us Doktor Lutfi Kırda.r ~~ refl' i_kUI 
»'1ıtı tibı nı dün saat 17 de Şehır .w.ec ısı & • 

~ el11t()e cmleketin muhtelif u~e g(Jtürcn mane,·i birer pota zalarma bir çay ziyafeti vermil. 
l>-.~!ot •• l_':enıden ı:;s Halkevi \Azi!esıni görüyor. Bu itibarla lerdir. Bu toplantıda Şehir Meo .. 
',..,..lıııll b nı Cumhuriyet Halk Milli ş.;:' ismet tnönü'nün söyle· lisi azalar ile refikalarmdan ba§· 
~ t.t S"bttn u ideal ocaklan al- djği bir sözün ne kadar yerin· ka vali ve belediye reisi muav~ 
'-! '••tı a niına girerken es- de olduğıı f lllen tahakkuk etmiş !eri, Emniyet Mlidüri, Cumhuri
~ .. · 1"== Ue sa)'dan 367 >1 ol•>"'' yet Halk Partisi ilyönkurul li,e. 
-..._~ '~ i olarak Halkede- Ilal.."iknten Mubtercuı Reisi· leri ve refikaları hazır bulunmur 

,~ •elle e alan üyelerin claha cumhurumuz, HalkevJerlnln bi· lardır. ~ı...-:--'" ıoo.ooo 
1 

bul.mu• ...... . tJru Hariciye Vekili Şükrü Saracoi 
• -....~ v v- rind yıldönümündeld nu n· 4-ı o ıılsbette artıror. d .. . lu da akşam üzeri vali konağına 

t~._ ~4!1tlel'l 
1 

• şoylc demişti: gelerek toplantıda bulunm~tur. 
'• .... ı... ••b ptida milli faali- "Halkevlerinde geÇİrİ· Çay ziyafeti çok samimi oımuıı 
~ lıt .. ~~1'ten ":~~a her muftan len milli hayatın inkip.fı- v~ d.avetliler h~bi~al e~erek i. 
~~ '"VQ!ltıel'l utun vatandaşla- b .. dd" kuv· yı bır vakıt geçırmışlerdır. 
"'-.\ "lte it lllevzu üzerinde na ugun ma ı ~·~ •ttıı h onnşınak ve çalış- vet noktai nazarından H iti er - M u so 1 ini 
t>tc.,ltıt~~t-b~akit'kap~annı ~ dahi başlıca ehemmi-
'lıt~ıı.....,~1'" toplantı ~eri yet veriyoruz. Sil&h kuv- ve Franko 
~~l et b~ıa::::uştu. tik fa· vetinden her türlü ce· '·1tı~· tıılllJ h n sonrallal- bir ve :..adde kuvvet- Beraber görüşecekler mi? 
~ o~-~adar f ayat.ın inldşa· !erinden daha müessir Berlin, 18 (A.A.) - ''Mavas,, 
1-t.._1_~ da eylzll birer va- l kt b" ·m iti· Berlinin salahiyettar İtalyan ma· 
t ~ .: .. ellrl cıı ~~ydana çıktı: o an no a, ızı . hafili, yakında Hitler, M'la&~lini 
~,._. •tı11da blunener edAt- kadımızca, Hal~e~lerı ve General Franko arasinda bir 

Suriye kabinesi 
istifa etti 

Mebuslar içtimaa 
çagrıhyor 

Cemil Mardam 
ta>'' 1-., \'ertı;;;uralarda kon- gibi müesseseler fi~~ler· mülakat yapılacağına dair hariçte 
~Q.ı. ~1-t- l'e it · Zanıan zaman le bütün millet ıçınde çıkan şayiaları esassız bulmakta

.-~ ~111 °naerler t rt · k " · " ttee e11ıaıar .. e ıp e- milli hayabn azanacagı dır. 
ilet._ cl~ğıı Kosterlldi. Yüz be b lı"k yükseklik ve Mezkur mahafilde kaydedildiği Şam. 18 (A.A.) - Havas: 
-, hıı • Inllyonla ra er ' ·· · · b" ı b' ·· il • lllal'(lan rca va- "'l l ktır Her silah· ne göre, bugun ıçın oy e ır mu· Cemil .Mardam kabinesi istifa 

llctı, il e.,Ciler, kö 18tifacle etti. sag ~m . .1 I · b dur " takatrn yapılması için münasip etmi§tir. Hükümet, Reisicumhu· 
'~ıı, detsh r Kezllerl ra- tan ustun o an U • bir Y" yoktur. Filhakika Franko· ra gönderdiği bir mektupta "si-
~ t r .. ,t •neleri •<tldı. nngünkil dünya ise öyle bir nun ispanyadan aynlmaS< mlim- yası vaziyetin inkişafı dolayısilc 
\ ~1•ı.. .. a \Onncksl>in ilk manzara arzodlyor ki aziz "' kün değildir. Ve bade! siyaset ba- vazifesine devam etmek lmkilnı 
'ııı~»ler1 ~2 den ibaret<> sevgili Şefin bu sözünü her.,.._ kurundan da bilhassa Fransa He kalmadığmı,, bildirmektedir. 

ıı,1~ ııthı ,,.!"kanda işaret mandan zirade batırJamağa lb- Burgos hükOmeti arasmda mühim Nasyonalist blok, meclis için 
~ .. ">lelin 7 :rt buldu. tlyaç vardır. Her sllihtan daha siyasi mü.akerelerin yapdd•ğı bir bir içtima tertip etmektedir. BU. 
, .. ... ....... :• ""r•lan böyle üstün olan mllli birlik ve h_e~a- .,,ada Hitlerin veya ~ussolin;n tün Suriye mebualan bu içtimaa 
tttl(1ı.u•li ha kta de,·am eder- bcrlik ile Tiirk 111illctinln butun ispanyaya gitmeleri varıt olamaz. davet edilmektedir. 

~~~~l b~~~: sahasında ifa cihana karşı sarsılmaz bir kaya Frankonun tanınması 
kaç gün geri kaldı 

bir 
, , <le git Crin şekilleri ve gibi giiriinmesi lazımdır. 
~"I fit:~. Jl~iklte hiiyüyor \ 'C Halke\ )eri sadcr.e bu yoldaki 
'~ ır~, y cllkl H 1 f (}'h 1: 'l'iir]( e ll1kev- hizmette gi>stcrcccklcri mu,·a • 

'Ziyad ntlllNini her fnkı)·ctlt> uhtklcrinc (liişcn milli 
e topl 1 u uğa bir· ,·nılteyi yapmış sayılabilir. 

(Yazısı 6 ncıda) 

Ankara, 18 (Telefonla) - Cumhurreisimlz 1smct lııönil 
yakında, radyo ile, dost Amerl kan nılllethıe bir hitabede bulu• 

nacaktır. 
Bu münasebetle, radyomuzda birkaç giin e'f'vel sesin Ame

rlkada nasıl du,-ulacatına dair tecrübeler yapılmış ,.c ~k mu• 
,·atık neticeler alınmıştır. 

MalUnıdur ki, Ne,·york sergisi münaııebctlylc, birçok bil· 
yiik devlet reisleri, radyolarla neşriyfttta bulunacakl1trdır. Bu 
arada, Milli Şefimiz 1nönü'nün ı\mcriknn milletine bulunaca
ğı bu hitabe Türk ctkArıumumJyesinin Amerikan Birle~lk Dev• 
lctlcri hakkındaki samimi hislerine tc-.,cünıan olacak ,.c Tiirkl· 
ye ile Amerika arıısındakl dostlu~un tczahiiratıııa bir , esilo 

teşkil edecektir. 
Cumhurrelsimlzln hitabesi için tesblt C(lilecek gün burada 

,.e Anıerikada halka ilAn edilecektir. 

ismet 1nö11U Meclis Reisi ile görüştü 
Ankara, 18 (Telefonla) - Cunıhurreisinıiz tsm<'t fnönil 

bugün (dün) saat 12 de llü7ük Mlllet Meclisi Reisi Abdülhalik 
Renda ile bir müddet &örüşmiltctür. 

Vekiller Heyeti toplandı 
Ankara, 18 (Telefonla) - l"eldller Heyeti, bugiln öğledea 

enel Bf'Şveldl ReflJ Sa1dam'm başkanlıiı altında, mut:ıt top

lırntısını ra_pmı~tır. 

Bükreşe hareket eden Hariciye V ckilimiz ga::etecı"lere malıtm 'be
yanatını veriyor 

Haricige Vekilimiz 
Bükreş Yolunda 
Şükrü Saracoilu Balkan Antantı Konıeyi aTİ· 

feıinde şöyle dedi: 

" Sulh perisinin yeryüzünde rahat 
nefes aldığı tek köşe Balkanlardır · 

" (Yazısı 6 ncı aayfada) 

Tramvay, Tünel 
Şirketleri 

Devir ve teslim muameleleri yarm filen bitiyor 

Birinci ve ikinci mevki tramvaylann 
adedi muayyen bir nisbette olacak 

T:am~ay ve Tünel ıirketlerinin ı Bununla beraber, ıirketlerin dev· 
devrıteslım muamelesi, fiilen pa- · rı, resmen martın birinde tahak-
zartesi günü bitmiı clacaktır. 

N f
. v kuk edecektir. 

a ıa ekaleti ıirketler başko-
miıeri ve elektrik idaresi müdür O&ün Tramvay ve T ünel idare• 
muavini B. Sürurinin riyasetin- si binalarında merasim yapılacak 
de iş gören heyet bir müddetten- ve evvelce de yazdığımız gibi :ığ• 
beri azami hararetle çalıımakta ol lebi ihtimal Nafia Vekili B. Ali 
duğundan tesellüm muamelesi ta· Çetinkaya merasimde bulunacak
yin edilen zamandan evvel bitiril. tır. 

mesi mümkün bir hale ıelmiıtir, (Devam' 6 tıcıda) 
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işaretler : 
-~ 

1 ari kara
kollarımız: 
Halkevleri 
10 Şubatta geniş halk kütlesi 

içinde yeni bir haya.tın, yeni bir 
dünya görüşilnün ileri. karakol· 
ları tam 367 olacak. 

Yedi yılda mücadele safları 

200 karargAhta cemed.llmiştlr. 

Şimdi ona 158 halkevl daha ilA· 
,.o cdlllyor. 

Hnlkcdcrl, Türklyenln yeni 
tarihinin, hem bir neticesi, hem 
do istikbalin daha olgun, daha 
kemale yakın bir şekilde bu ta
rihini.zinde inkişafı sebebidir. 

Halkovi bu hüviyeti ile ruhla
rı yeni kalıplara dökecek, kül· 
tiiro yeni bir hendese , ·erecek, 
ve yeni bir mimarinin yaratıcısı 

Cumhuriyet vapuru 
Yapılan Tamirden 

Müsbet Netice 
Alma bilecek mi? 

Aylardanberi tstinye havuzla
rında sıla bir surette tamirden ge 
çen 45 senelik Cumhuriyet vapu· 
ru yarın denize indirilecektir. 

Vapur hemen yeni b<:§tan inşa 
edilmiş bir şekilde sıkı bir tamir 
görmü§tür. Kazanları, makineleri, 
istim boruları, kömürlükleri, am· 
barları kısmen tamir edilmiş ve 
kısmen de yenilenmiştir. Kamara· 
lar ve güverte kısımlan da deği§· 
tirilmiş tir. 

Kamaraların hepsine yeni döşe 
meler konmuş ve bütan techizat 
yeniden yapılmıştır. 

Bundan başka teknenin dip ta-
olacaktır. rafındaki bütün saçlar değiıtiril· 

Türk tarihinin cumhuriyet miş, yerlerine yenileri k<'nmuıtur. 
faslını nçan inkılAp partisi kcn- Bir fen heyeti huzurun.da tecrü· 
dislni sadece politik bir kudre- beler yapılacaktır. 
tin ifadesi halinde bırak.mnk e- Yalnız, Cumhuriyet vapurunun 
melinde <leğfldir. Politik taali· tamiri için yapılao:ı masraf kartı· 
yet sosyal hayatın ancak en sa- smda bundan çok evvel Dumlupı
tıhta kalanıdır. Ilu sathın de- nar vapurunun tamiri için sadedi.. 
rlnllğino doğru indikçe hayatı len paralar ve o va!dt ittihaz olu· 
karştlnşılır. nu esaslı kunet- nan tedbirler hatırlanmaktadır. 
karşılaşırlar. nu esaslı kuvvet-
ler bir milletin hayat hakkmda- Bu vapurun bir hayli masrafla 
ki tclAkklsl, kültür seviyesidir. tamiri yüzünden o vakitler, ida· 
Türkiyo<lo politik inkılAbı emin rede üç yüz liradan fazla maaı a· 
l 'e <leyn.mlı sayabilmek lçln ce- lan memurların maaşlarından kat· 
miyetin bilnreslnl esaslı surette iyat yapılmıı; bu büyük masrafı 
değiştirmek u.nıretl vardır. Bu- önlemek için kadrolardan birta· 
nu bir taraftan bükUınetin, ce- kım memurlar çıkanlmıştı. 
miyctln bünyesine müessir olar Bugün de Cumhuriyet vapuru· 
cak şekilde aldığı tedbirler ı. nun tamirinden sonra nasıl bir ne· 

edl tice vereceği belli değildir. 
bal,kuk ettirmekt r. 

Diğer taraftan Hizmet romorkö 

Mısır Radyosunda 
Bir Şarkı? 

Gazetemizin karilerinden tahımı eevgi ve itimat ile yalan
dan tanıclığnmz Bay (Nuri Dicleli) den bir mektup alıdık. Dik. 
kate fay an olan bu mektubu oldufu gibi afaitya ya.zJ)"Ol'U.Z: 

"Geçen gün akıam saat do'kuz buçuk Ue on arasında radyo
da Mısın dinliyordum. Mustafa! Akkad namında birisinin tertip 
ederek kendi ağzı ile okuduğu Arapça bir şarkı başladı. Bu şar· 
kıda Türkler baklanda Mısırlıların dostluğuna yalaımıyacak bir
takım sözler vardı. Daha evvel de yine bu şarkıyı yine bu rad· 
yodan dinlemittim; hatta bu şarkınm okunduğu toplantıda, o 
zaman genç Mısır Kralının hazır bulunduğu da ıöylenmişti. İkin
ci defa ayni prkının okunuşu radyo vasıtasiyle her tarafa yayıl· 
masında ısrar edildiğini gösteriyor. 

Burada tarkıda Türkler için hoş görülmiyecek sözlerin ne· 
ler clduğunu tekrar edecek değilim. Böyle bir tekrarın bile iki 
memleket ve millet arasındaki iyi münaıebetler ile telif oluna
mıyacağı kanaatindeyim. 

Yalnız (Vakit) vasıtasiyle Mısır efklrıumuıniyesinden bir 
bir şey sormak isterim: Bugün Türkler ile Mısırlılar müslüman 
ve kardeş bir millet olduktan başka siyaseten iki memleket ara· 
smda samimi dostluk vardır. Mısırlı olduğu anlaıılan bir edibin 
biedebane bir ıarkı yapmasında, bunu bestelemesinde, sonra da 
resmi radyoda kabul edilerek buradan dünyaya karşı bir marifet. 
miş gibi yayılmasında ne maksat vardır? iTürkleri ıu veya bu 
şekilde dünyaya tanıtmağa kalkıımağa hacet yoktur; çünkü 
Türk milletini 'bütün ilem tarihin ilk günlerindenberi biliyor. 
Bunu tabii Mısırlılar da biliyor. Eğer içlerinden Mustafa! Akkad 
adında biri bilmiyorsa onun cehline resmi Mısır radyosu niçin 
alet oluyor? 

iki memleketin dostluğu karıılıkh olarak buna cevaz ver
mez; ve sade kontrolsuzluktan ileri gelmiş de olsa yine hot gö
riinmez. Hele Türkleri tezyifen söylenen bu p.rkı Arapça oldu
ğu için bunu Araplardan başkası anlamaz, bu arada Türk milleti 
ve Türk efkarıumumiyeıi de farketmez sanılıyorsa bunda da al· 
danıllyor. tşte ben onların bu aldanıılarını ve Türkiyede Arapça 
bilen pek çok Tilrk olduğunu, bunların radyoda icabederse Mus
tafa! Akkad'a Arapça bir kaside ile mukabele edebileceklerini 
göstermiş olmak için bu mektubu yazıyorum.,. 

Almanyada inşa 
edilen vapurlar 

tkbsat Vekaleti 
Mütehassıs Bir Heyet 

Gönderiyor 
lktısat Veklleti Almanyada in· 

p edilmekte olan vapurlanrnızm 

inşaat ıartları ile Üzerlerinde ya.. 
pılacak tadilat işi hakkında tetkik 

ler yapmak Uzere yakında Alman
yaya bir heyet gönderecektir. 

Heyet, vapurları yapan müesse
selerle temasa geçecek, yapılması 

istenen tadilatları bildirecektir. 

iki 

GONON 
AKİSLERİ 

ehemmiyetli 
vasıf 

B U haftaki mizah Ill 
)arından birinin :kil 

da genç ,.e güzel bir k.ısıJit ıf 
de, iki yakışıklı deltl{anllJl 
simlerini tuttnitu göril1 
Genç kız diyor ki: > 

"- lkl tane namzet yat· 
ba hangisini alsam ... sar 
mı? Esmeri ml? . .'' 

Bu sözlerden kııstedllCll 
şu olsa gerek: 

- Zamane kızları!. J{ il 
rine harat arkadaşı ola!> 

Heyette fen ve inşaiye mUtehuııı k ~ b k hl bir Ille 
ları bulunacaktır. :: =a:ına~~rada, ~arışın ısıJı 

Malilm oldulu Uıere Almanya· 
da in§Uı bitmek ilaere Uç vapur 

vardır. Bunlar EtrUsk tipindedir. 
En fazla tadillt madenler Uıerin· 
de olacaktır. 

mermi onu araştırıyor! 
Jğnell bir karlkatnr ... 
Fakat bu ipefi batırOI 

haklı mıyıa bakalım: vır e 

ver• kadının her türlil " 
rına UAve olarak "sarıfJJI 

Diler taraftan beıer bin tonlu'lc )'& ''umer" bo)·ada olIP.,ı 
6 bUyilk poıta vapurunun ıipariı mJretıUs bir , 07 mldir'f ,. 
prtnamelerinde bir noksan bulu- Bence delil ••• Her tetd 
nup bulunmıdıfı da tetkik edil- vel aanşm ver• esmerlitl' 
mektedir. znubahls oluşu, bu zahl~ 
Lizım görülürse hcnUz inp ha- larm hayatlyetine bir ~~ 

idi eder. Sanşın bir er ,f 
tinde bulunan bu vapurlarda da ho~lanan kadının, onu, dl~ ~ , 
tadilat yaptmlacaktır. 0 kusurlarına raıtınen. ~ tıı 

-o- veya karayağız erkeklere~ U 
Hapishanenin Camlannı ettığl göriilmüştür. Keza 0tl bitı 
K A lı M hkUml lert sevenler ağırlığmcJI ~ ~ 'U 
ıran zı a ar her pahasında olsalar, ~ 1~ 

Galata postahanesi veznedarını lan daima soğuk bulnıu ~ .>i 
öldürüp 24 sene hapse mahkQm Sarışınlık ve esmerUlt-o-~ ' 

edilen Abdullah ile yine katilden atln bu iki bedii kıyaf~ lı\ 
mahktlm Maksut hükümleri keıbi cazibe bakımından o d"', P 
k 

· di vil~ h .sh hcm.mlyeti haiz gö~~ıA ... 1erl atıyet e nce ayet apı ane· _ tO"'"P" Ekonomik faallyetll, bilhassa rüniin yapılan büyük tamir masra 
snnnyilcşmo işi, nnkliye pollti- fma karşı kendisinden beklenen 
k351, istihsal şartlarmm ıslahı hizmeti göremiyecek bir halde ol 
hnnlnr arasında sayılabilir. duğu anlaşıldığından bu hususta. 

Tehditle para al- Etrüsk hakkında· 
dıöı irlrl i::. ~rl i l ,an\ t,i ı~hL:L~ı 

yekdiğerinc olnn us et\ eS• 
lerine gönderilmif, Abdullah Bur la edilerek, sarıştıl 11' 1',._ sa, Makıut da Tekirdağ bapiaba· m: esmer iken sarı~\~~ıı 

nerl taraftan cıa t.eJJd.a •• ki ti.b.k.ilıClt &mil ediitnekte, t•z· 
ı clarak liman idaresi tarafından 

krıltilr müessesesi olan halkev· a Denizbankın teşekkülünden az ev 
Jerl bfınye üzerinde müessir ol· d 1 k b·ı· d vel yüksek hir ~e e mu a ı ın e 
mn,·a çnlısma.ktachr. Halkevle- . . 

~ ., satın alınan iki rom'>rköriın vazı· 
rinin yedi senelik tarihi bize, ti de tetkike muhtaç görü~mek· 
dcnl peşinde koşanlar~ göre yedir. 

belki fstedlğimlz şekilde değil· te Heyeti tef ti§iyenin vesait buh· 
dir. Çünkü biz en lfiyi, en güze· anı dolayısiyle liman idaresinin 
Ji istl:ronız. Fakat yedi senenin ~ireden satın aldığı p.tlar ile be 
m•ıhı\5ıebesl vazife 1olund.a ne uameleye takaddüm eden za· 
~:ülnr ileri gidilmiş olduğunu :anlarda da hurda addedilerek 
ı;ös .. eımektedlr. tılan mavnalar itini de inceleye. 

Yodl senelik mazisi ile bal- sa d ceği söylenmekte ise de bu mavnc:. 
c:e\'lcri yeni Türk cemiyetin c lar parçalanmadan oldukları gib; 
bu esaslı vazifefi kabul etmiş· alıcıya teslim edilmi§, alıcı da bun 
lerfür. nunnn için onlar blzim, lan tamirden sonra yevmiye he· 
ileri karakollnrıınızdır. sabiyle liman idaresinde çalıştır· 

SADRİ ERTE:\! mıştır. 
Bunlardan baıka Satye binası 

Zapyon Kız Lisesinde işini tetkik eden komisyonun es· 
kiden yapılan ve yapılmakta olar: 

Son Sınıf Talebeleri Dün yolcu salonları ile umir edilen ve 
ôğretmenlaiyle Bir müced.ded:n inşa olunan antrepo· 
Toplantı yaptılar lar itlerini de gözden geçireceğ~ 

Tedris yılının ikinci çalışma dev 
resine girmiş bulunan lise, orta ve 
ilk okul talebeleri mekteplerinde 
müsamereler, deva çayları ve öğ· 
retmenleriyle toplantılar yapmak 
üzere hazulanmaktldnlar. 

bildirilm.l:tedir. 

lk•ısat Ve'ldiletini!l, cı.ki işleri 
yenileıclen ayırmıyaru: bıı cephe
den harekete geçUği ve bu arada 
Kasımpaıadaki havuzlaı işini de 
gözc!tn geçirteceği an!c1şılmakta

dır. 

Lutfi Beraet Etti Almanyada in§a edilen EtrUsk 

Birkaç gün evvel Orozdibak ma 
ve diğer vapurlar üzerinde tetkik 

ğ • k k ılığ h ler yapmı§ olan komisyon dün cu-
azasını, vergı aça ç ını a· . v • 

b 
v. ı· 1 t...s..d•t d martesı olmauna ragmen Denız 

er verecegı sure ıy e en ı e e· 
rek müessesed:n 1250 lira alan ve 

1 

Ticaret müdürlüğünde akıama kc 
:ürmümeıhut yapılarak dördüncü ' dar mesaisine devam etmittir. 

asliye cez~ mah~~mes~.ne verilen\ Komisyon Etrüsk hakkındak~ 
mua.me.l~c~ L~t~ının dun muhake· ı raporunu tamamlamııtır. Bugün 
mesı bitinlmıştır. tktısat Vekaletine gönderilecek-

LGtfinin vekili mildafaanamesi· tir. 

ni yazılı olarak vermiı ve tunları Sus, Trak ve Marakaz vapurla· 
~öylemiştir: rı hakkındaki rap~lar da birkaç 

- Müesseseden tehdit ile para U k d t 1 k A k:ı g ne a ar amam anara n • 
istediğimiz ileri sürülüyor. Fakat .• d .1 kt• . . , raya gon en ece ır. 
.nüvekkilim para istememıf, vaki 1 
:hbar kar~ısı.nda k~-r~ m~essese .~i~~aç ~ün .evvel bazı i~ler için 
teklif etmıştır. Bu emnvakı karşı- 1 Golcuge gıtmıı olan komısyonda· 
sında kalan müvekkilim de, para-

1 
ki bahriye mütehassnılan da teh· 

lan bir delil olarak kabul etmek rimize dönmüşler ve dünkü çalış 
:necburiyetinde kalmııtır.,. j malara iıtirak etmiılerdir. 

Vekilin aözlerinden sonra kıaa ===================== 
bir müzakereye çekilen mahkeme, müessesesin.den para aldığının aa· 
dosyadaki delil ve phitlerin ifa· bit olmadığından, beraetine karaı 
delerine göre LQtfinin, Orozdibak, vermiştir. 

nesine vatınlmıelardı. •-- · •·· -b --n iı~~ 
ıun'i ameliye aza ~ 

Fakat. 1~ Pn khadkar .. vvl e~ ~- na blrlıtA4ı ke~ tatbik ,.l 
cezadakı bır mu a eme en ıçın neticede tablo.tin ,·ergisi ".J 
htanbula getirilen suçlular, azılı da kalmak kararına ~,.ti"~ 
oldukları için umumi kovuıtara so :: da, gene sarışın vey• 'ı 
kulmayarak ayn bir odada tecrit olmaktan kurtulmak k..,O 
edilmişlerdir. Fakat buna kızan ı 

· ı · lrd.k mamıştır. ""'/. her ikı mab'kQm, e lenne geç ı rtın !"" Ben sarı.cıını: sel'e • 
leri tahta ve taşlarla 10 a ya- rd h '1 .... eo'~J me en oş anırsın.-. ,".) 
kın cam larmışlardır. Bunun üze· beraber sanşm sevdiğioıl' P'J 
rine hapishanenin asayiş ve inzi- esmere düştüğümüz, 1 
batını ihlal etmek auçiyle asliye seven kadınların da ~~ 
birinci ceza mahkemesine verilen ha.yat arkndaşiyle bU

1.,, i 
mahkQmların dün muhakemeleri· görülmüştür. Bu. ba)'•::ıı".i 
ne başlandı. cilvesidir •.• Fakat esas .,,,,. ~ 

ıo - erkek veya kadıD 'J 
..Şahit ba~w~~rdiya? Arap Hüı· cc~ınlz namzetlcrde t>'1 tP's 

nu da verdıgı ıfadesınde, suçlula- hallice bir kazanç vcf9 ~ 
rın bağırıp çağırdıklarını, lardıkla şu yahut bu araştırır1'eıpt f 
n camlann 15 - 20 lira değerinde lerlmizln diğer lnccli1'le ,ij 
:>lduğunu söyledi. ihmal edemeyi:r. •.• t1ertcıe *'ı 

ı'.ııd • • rislnin geçim ntzaını.ıD11 ,Al) 
Bundan sonra mu.u eıumumı _ 

1 
bilir sştR"" · r 

luçlulann tecziyesini istedi ve de birer rolu 0 a · 11 
k • . b k b" ü ,1 ... ·orsak güzel ahlAk, ~ 

mahkeme arar ıçın aı a ır g ~ ' 1 ti at "' 
ne ı o un u. ~ D tal.k 1 d namnskAr bir ç m ~ 

birlikte, seçccegi.ınls "'-' 
••M11M"-•••wı11ııı11-.11'111ıılll~N-1'1111 .. ılll-.ıııı ... ._""llllllllllfll_,U . sarışınlığını da ayni elı 4,f-1 

.O _ 4 .41 1.. le düşünmekllğlıniz bl~ 
~ oe J't.te{lrı değildir .. Esın.er ae\'11 /,, 

---- - - -=-- za... _.ı.1t1 / 
Ayaspaşa - VA • NO. cepheye sevlcedllccel<mtş. Ama neticede bu ~f' f 
Bitpazarı - Muhiddin Birgen. Buodnn maksat, bugilnkll harpler- meselesini ikinci de '/.,,,, J Dün Zapyon kız lisesi son sı- Etrüsk vapuru ile diğer vapur· 

nıf talebeleri öğretmenleriyle okul lar ve yeni sipari§ edilecekler hal: 
salonunda bir toplantı yapmışlar· kında henüz kati bir karar veril· 

MUHARRİRLER MEBUS 

OLACAKLAR 

Birçok tanınmış muharrirler me· 
buslu!ta namzelliklerlnl koymuşlar-

Bebek - Felek Burhan. de cephe gerisinin daha ı;ok lehli- şllrecek kadar iyi -ve ~ ~ 
Kurtuıu, - Aka Giindilz. keli olması ve hududun bir an ev- bul bir eş bulma~-~· 'j 
Şişli - Burhan Cahit. vel, kolayca geı;llebilmeslnln temi· bi k 1 k asınaJIV" 1!%~, 

dır. 
Toplantıda taleb:ler tarafından 

§iirlcr okunmuş, keman ve piyano· 
da bazı parçalar çalınmı§ ve milli 
şarkılar okunmuştur. T.oplantı sa 
mimi bir hava içerisinde geçmiş· 
tir. 

memiştir. 
Kadroyu Ankaraya götüren mü 

dürüumumi vekili Vekaletle te· 
maslarına devam etmektedir. Esk' 
idareden açı'kta bırakılan bir kı· 
sım memurların münhal bulunan 
yerlere tay~nl~ri hakkındaki ha· 
herler de henüz teeyyüt etmemiş. 

---------::11---~ tir. 
~ Pazar !Pazartesi 

~ 19 SURAT ~ 29 ŞUBAI 
-o-

iki Motör Çarpıştı 
cı 29 Ztlhlccc il 00 llhlcce 
t- HH Kasım 107> Kasım 

Va~tıtler 1 Vasa·
1 Ezao;ll Vasa 1 Eunl ----.----

aDn•• 84.1 1 1121 647 12159 
o~ıe 12 2S 6 41 tıı 28 6 4ı0 
ikindi t5 213 9 89 ı ı ~7 sı 89 
Ak••• 17'8 ttOO 1749 1%011 
Vat•• 19 191 181 1A 21 1 lll 
lm••ll I rıı2 11215! 511 1123 

Dün Galata köprüsünün lstan· 
bul tarafındaki gözünde iki motör 
çarpış:ıuştır. 

Rize limanın1 bağlı Hayda~ 
Kaptan idaresindeki 17 tonluk 
''Karadeniz,, balıkçı motöriyle kör 
rUde=ı geçmekte olan bir motö: 
arasmdaki bu müsademede ,.Kare.· 
deniz,, motörUnün sancak bordası 
parçalanmıştır. Deniz Ticaret Di-
rektörlüğü tahkikata başl~mıştır. 

dır. Gayet gizli tutulmasına raJmen, 
bu listeyi elde ettik. Llıtenln tet
kikinde görlUecell vecblle, mubar
rirlcrim izin hepsi namzelliklerlnl 
lstnnbultlı:ın koymuşlardır. Hangi 
semllcrclcn rey nlmak istedikleri i
simleri hizıısıntlıı sösterihni~lir. 

Büyüktekmcce - Yunus Natli. 
Kanclilll - 1smnil Habip. 
Kartal - Yn~uf Ziya. 
Kasımpn,a - Etem lııet. 
Bostancı - Turhan Tan. 
Cihangir - Peyami Safa. 
Beykoz - Necip Fııııl. 
Dnyrıımp:ı?:ı - Orhan Seyfi. 
Arnnvutkllv - M. Zekeriya. 
Zındnnknpı - Nıızım Hikmet. 
Sarıyer - ı:aııh Rıfkı. 
Ua1·1rsıznrla - Ali NacL 
FaUh - Niıanıettin ?\rsif. 
Yıldır - .\bldio Daver. 
Kfiı;ükcekml'ce - Nadir ?\adi. 
Anndolııhisar - Yah~·a KemaL 
noy:ırıko,• - Fnruk Nari1. 
Yl'lil'!cndi - Nurullnlı Ata. 

Solh·kce•me - İbrahim Alaettln. ·.ı· r şeye u a ..._ ıs" , nıuır. d eıne... ,. ~ 
Ayvansaray - Osman CeınaL MERAK ETME'l"1N1Z, lesine bir şey en ~ P"J 
}farem - Suat Derviş. BİZDE DEGtL böyle bir vaziyette ___ ,_ I" .J 
Okmeydıını - Snnı i Karayel. miz hesabına yapugı..-ıl' ~ 
Adalardan - A~noıtlu Ahmet. Bir Fransız ıazetesl şu satırlıırı k.Arlığın bir başka su~ .4' .J 
Küplice - Musıarn Şckip. )•nzıyor: 0ıııı•P1~ ~ Selamsız - ~elılml izzet. Et fiyatını, spekülhyonlar yapa. edlldlğino emin_ ıı-t'' :'1 

Molla - Snbiha Zekeriya. rak yükseltmiş olan birisi ldanı edil nt, severek teşrald rıtı1' Pi 
AltıyolaAzı - Seyyah (Hakkı mlş, suç ortağı dıı yirmi beş kamı;ı mlz insan, şahsan 6" •rJtl• 

Süha). ycme#e mahkum edllml~tlr. sebile tabiatı AL'flS ~j 
Mevlünekapı - Nurettin Art:ım. Du garip savaşın beletllyenln Ik· i k > 

ŞT h" r eza... ....,"t 
Münzevi_ Mahmul \'esari. tıs:ıt şu~esl falan olm:ı1·ıın ı ı u- J{tJ{)lv 

Florya _ Reşat Nuri. kuınetinden scltliAini ila,•eye lüzum 
görüyonız. --------

Kadıköy - Ömer Rıza. KAHIR YUZU:SDEN 
Asm:ılımescittcn t4 Kııfa kııclıır -
Fikret Adil. L(iTUF Muhterem eş im ,·e ddıll ~ 
Diğer muharrirler, bilulsUsnıı Dl- Eczııhaneler pazıır tatili yııpacak- ya mUverrihl ııu~a~ıle rnertı 

1 1 t. 11 r l d •• vısb e ..... , vanyolundan nıımzetlikler n .:oy- Jannı,. Eczahaneler kapalı olacnAı- 1 c m ve a ı 0 •
1
• lıır,... •11tf 

dukları içln teker teker isimlerini nn göre tobU doktorlar da cıılışms· vazHelerlni ifa Ue acır1'•d•r 
:razmnl!ıı lüzum görmedik. yacaklar. Bunun neticesi şu olacak şan kıy:nelll do~l ,·:1'58,'lıı" ML'lltM BİB KARAR ki insanlar da ha~talanmıyacaklar ranlarımu:ın lblagı . 

ftalyada neşredlldlAI söylenflen 
bir emirnameye ~öre, h:ırp olduAu 
takdirde, hiitün ınchusl:ır, ~nş fnr. 
kı sözetilıneılcn hududa en ~ nkın 1 

ve Aırail ister istemez hafta tatill ,den rica cdt'riz. ~·~~" 
yapacak.• E~I: Şerife Yıısnr. ceıAI ,ı 
ncıh·c her ııiln bnyrnmdır, derler. Yasar, l\e:nal !·sısıır. 

Bize d~ keşki her gün pıızıır olsıı. .madı: Ziya Gücer. 



Ocukluğumdanberi halledile
miyen bir mesele : 

l Meselesi 
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Dayı hemen meseleyi anlar gi
bi oldu. Demek kendilerini padi. 
şah eğlensin diye güreştirmeğe 
getirmişlerdi. 

- Bilmeyiz .• 
Diye cevap verdi. 
Murat hiddetlenmişti. Kaşları

m ça~tı: 

- Bilmez misiniz .. Daha iyi öy 
le ise, şimdi benim güreşçim size 
öğretir .• 

Raziye bir işaret etti. Kadın 

kapıya doğru baktr ve bakar bak
maz da dev gibi bir adam hızlr a
dımlarla padişahın huzuruna gel
di. Üç adım ilerôe diz çökerek 
yer öptü. Emir beklemeğe başla. 
dr. 

Murat gülümsiyerek 
Dayıyı işaret etti: 

- Evvela hangisini 
al .• 

Dedi, 

t liko ile 

istersen 

Pehlivan Dayıya bakmıştı. Mu
rat: 

- Hareli soyun .. El tut. Bizim 
pehlivan yamandır .. Belini kırma
sın.. Kendini kolla •• 

Dedi. 
Dayı ter dökmeğe ba§lamıştr. 

Keşke zindanda hapsedilseydi d~ 
başına böyle bir felaket gelmesey
di. Gözü Raziye kalfaya kaydı. 
Kin ve nefretle baktr. 
Padişah sabırsızlanıyordu : 

- Ç•J.: beklersen bizim pehli
van .durmaz •• 

Dayı, beklemenin faydasızlığı. 
nı anlamı§tı .. Ne söylese kar etmi
yecekti. 

- Ben soyunmadan güreşirim. 
Cevabını verdi ve pehlivanın ö

nüne çıktı. 
Dayının bu hali üçüncü Mura. 

dın son derece hoşuna gitmişti. 
- Usul tanımıyan pehlivan .• 
Diye oylendi. Sonra bir göz i

şareti ile kendi pehlivanına işaret 

ederken iliko bir adım ilerliye
rek: 

mıştı. Kolları arasında onu hava
ya kal.dırdı. Bütün kuvveti ile ye
re vuracaktı. 
Dayı sevgili arkadaşım muhak

kak 'bir ölüm veya sakatlanmak
tan korumak için öne atılmak üze 
re idi. Padişah heyecandan üstüs
te afyon yutuyordu. Pehlivanının 
bu muvaffakiyetinden duyduğu se 
vincini saklayamıyor: 

- Peklivan dediğin böyle olur. 
Diycrdu. 
iliko, göz yumup açıncaya ka

dar geçen zaman içinde uğradığı 
hücumdan kendini kurtaramamış
tı. Fakat bütün vücudü havalanır 
havalanmaz kendine gelir gibi ol
muştu. Bütün salon dönüyordu. 
Fakat bir saniye sonra hızla yere 
çarpılacağını da anlamıştı. Kuv
vetli kollar arasında bir dağ ~ibi 
sarsıalrak kendini yere attı. 

Bu, hiç umulmayan muvaffaki
yetti. Padişah kaşlarım çatmış, 

Dayı, geniş, rahat bir nefes almış

tı. 

l liko, rakibine meydan verme. 
mek icabettiğini anlamıştı. En mü 
sait fırsatı kaçırdığı için soluyarak 
şaşkın şaşkın bakan pehlivana öy
le bir saldırış saldırdı ki.. Bunun 
nasıl olduğunu seyredenler bile 
farkedememişlerdi. Uiko pehliva
nın başını kolalrı arasına almış, 

diz çökertmiş, durmadan ııkıyor
du. Bir aralık gözleri Dayının göz 
leri ile karşılaştı. Dayı : 

' -26-
memnundu. Er meydanında ölmek 1 - I:eff .. 
de, öldürmek de vardı. _ Ncred::?. 

Padişah ayağa kalktı. 

- Padişahın lıuzurun .. a .. 

:::... Kimi? .• 
- Baş pehlivanını:, 
Bostancı başı, sevinçle: 
- İyi yaptınız? .. 
Dedi. Sonra ltendini 

rak ilave etti: 
- Cezanız; büyüktür. 

toplaya-

İki ahbalıın haleti ruhiyesi o 
esna.da ölümden bile kormıyacak 
kadar kuvvetli idi. Bostancıya tıi
ko cevap verdi : 

- Ölümden büyük ceza mı var? 
- Demek ölümden korkmuyor-

sun uz. 
Saraydan bahçeye çıkmışlardı. 

Arkalarından bir koşuşma duyul
du. Bir muhafız: (Devamı var} Ağır ağır pehlivanına doğru 

ilerledi. Ba~ucunda dur<lu. Eğildi. 

Eli ile yüzünü muayene etti. - Bugün s AKA R YA 
Kımıldamıyordu. 

Sinemasında 
- Bostancıba§ı... 2 büyük film ... Mevsimin 
Diye seslendi. YA 2 büyük muvaffakiycti ... 

Ayni ses ağızdan ağıza geçerek' RALf KARTAL 
uzadr. Birkaç dakika sonra bostan 1 KLARK GABLE _ MYRNA 

erbaşı kapının önünde dikilmişti. il LOY - SPENCER TRACY 

2 AŞK ARASINDA 
Franchot Tone - Maureen 

- Al bunları.. 1 tarafında 1 Fr ansızca 
Salonda çıt yoktu. Dayı Jliko. Aşk va ::a""r 'inan- · 

O' Sullavan _ Virginia Bnıce 

tarafından Fransızca sözlü 1 
Aşk ve va..'if o romanı nun kolun.dan çekerek : 

- Yürü .• 
Dedi. 
Doğru Bostancıbaşının önüne 

geldiler ve yürüdüler. 
Sal-:n kapısından çıkıp koridor-

ları ~eçerlerlcen bostancı başı : 

- Siz kimsiniz, ne yaptınız? 
Diye sordu. 
Hakkı da vardı. Padişah yal-

nız : 

- Al bunları .. 
Demişti. Cezaları mı vardı? 

Yoksa taltif mi edileceklerdi. 
D ayr: 
- Adam öldürdük .. 

Diye cevap verdi. 
- A dam mı öldürdünüz ? 

ı~ .. umcsı 

-----
( 

, ............... -.-.... ilııııiii-İİİİııııİİi-.-... ııiiiiiiiiim~ 

B u~ün SARAY si n em a sın~a 1 
Pierre Fresnay ve Nadine Vogel 
Fransız ve lngiliz Akdeniz filolannın iıtimkile çevirdikleri 

AKDENiZ 
1 KORSANLARI 

KahraP-..anlık ve Aşk Filminin Müessir, Heyecanlı ve Eğlenceli 
ve göz kr.ıma§hrıcı Mevz:ıu ile seyircilerin alaka ve takdir.in& 
kauuuyorlar. llaveten: FOKS JUR NAL son dünya haberleri 

• ~-=!!1111~· . ..:::::·1ın·::..lif:· 1e:····· •.. .. ..• .......................... . .. 
;m:4'Q. • ---:1 • ..-=i!!ii· :me •••• •. :t!ll···········-·············=·uEE''ne;: • ---.............. -.. _..._ -...... .. m-··n-······················ .. 9:: B U G O N -········ •••••• ···· ·••······-···-· .. •• .. 

- Bir sözüm var. 
Dedi. Padişahın hayretle açılan 

gözlerine aldırmadan : 

- Arkadaşım benden kuvvetli
dir. Pehlivanını.da önee b•n boy 

- Aman verme .. Sık .. der ıibi 
bakıyordu. 

Bu. 1likoya kafi geldi. Epeydir 
kuvvetini sarfetmiyen bazuları çe 
lik birer luılı:aç &lt>i pehlivuua. en 
sesınae ginikçe daraldı. u--ıcaaar 

IMr 'C:'LE' L-• Senenin En Büyük Muvaffakiyef j ifı! , L. n ını 

r u~ia:~n1Vo ~n ~JtL~I 
u ........ ::a:=~ ...., B .. 12 4 d ·1· ı · ıa:ı ölçüşmek isteriın. Benim sırtımı 

yere getirdikten sonra arkadaşı

mı denesin .. 

ki, artık pehlivanda hiç bir hare

ket eseri görülmüyordu. 

ı uff::::::ın:::::m:~. ~ ugun saat , 5 ve 2,30 a tenzı at r matineler ...ı111111111 ·cn:5===1:iE5im!li: 
~ ... ~-------········ 

Murat, bundan da memnun ol. 
muştu. Billur kaseden bir yudum 
şarapla dudaklarını ıslattı. Yanın

daki kıza, yalvanr gibi : 

işte o vakit lliko yavaş yavaş 
kollarını gevşetmeğe başladı. Ko. 
ca pehlivan bir külçe hallnde ayak 

1 
larının altına serilmişti, Kanlı göz 

••---11ı1~1mıımı ıııı~1ııımımıım~!mmımıllllın!llllDl• 
BUGON GÖRECEGiNiZ EN GOZEL 

I En Müthiş - Aşk, Heyecan ve Fedakarlık Filmi 

- Afy.on .. 
Afzını açtr. Sonra : 
- Bu da olur .. Haydi önce sen 

ı:üre§ .• 
iliko yerinde duramıyordu. Da

marlarındaki kan vücudünü yakı
yor gibi hiddetlenmişti. Padişah 

pehlivanının önüne dikildi. Elini 
ensesine uzattı. 

bebekleri yerin.den fırlamıştı. 1 
Raziye Kalfa bir çığlık kopara-

1 
rak yerinden fırladı. Yarı çıplak 

carireier korku ile yüzlerini kapa 1 
yarak kaçışmaya başladılar. Padi
şah, mütemadiyen gözlerini uğuş
turarak bu inanılmaz sahneye ba

1 P E K Sinemasında 

Ateş çemberi 
kıyor: 

Baş rollerde : MADELElNE KAROL - HENRI FONDA 

- Haydi.. 
Diye haykırclr. 

- Yoksa öldü mü .. öldü mü?. 
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Pehlivan, vahşi bir hayvan gibi 
hücum ederek 11i'konun belini kap 

l liko dimdik, başım yere eğmiş 
duruyc·r, Dayı kopacak fırtınaya ı 
intizarla nefes almıyordu. Fakat 

Türkçe sözlü YENİ TURKiYE 

Karamazof Kardeşler 
Yazan: Dostoyevski 

Çe•fl'ftl: H•klu Süb• Gaıiu - 1 OJ Iİlll•• 
Çocuklarımla karımı da kendimle bir
likte 'uçuruma sürüklemeğe hakkım 

var mı benim? .. Hakikat bunun nere
sinde? İnsanlar bu hakikatin bÜyüklü
ğünü anlayabilecekler mi? ... 

İçimden: 
- Zavallı, diye söylendim, halkın şe 

fa:ıtini istiyor. 
Hali bana o kadar dokunmu§tU ki 

onu avutmak için der.dine ortak olma
ğa çalıştım. Gözleri görmez gibi bakı
yordu. 

- Hakkımda bir karar veriniz t 
Diye bağırdı. Sesim kısıldığı halde : 
- İtiraf ediniz, hafifliyeceksiniz. 
Dedim. Masa üstünde1d İncili ala-

rak yirmi dördüncü fasıldaki Sen Ja
nın şu sözlerini göster.elim: 

''Hakikate, hakikate do;.ğru yürüyü
nüz. Ben size diyorum, ki eğer topra
ğa düşen buğday tanesi ölmeseydi, tek 
lralacaktı. F akat ölür ve ondan birçok 
meyvalar hasıl olur.,. 

Bu, esrarlı misafirim j!elmedcn ol.:u. 
duğum parça idi 

Okudu ve acı bir gülümseyişle : 

- Doğru, dedi. Bu kitaplar.da rast
lanan fikirler korkunç §eylerdir. Bun
lan ötekinin berikinin gözüne sokmak 
kolay, ama yapmak güç ... Kimin bu hü 
küm? 

- '' Ruhulmukaddes,. in. 
Yine gülerek fakat bu defa adeta 

kinle sırıtarak: 
- Gevezelik etmek size kolay geli

yor galiba. 
Dedi. Kitabı aldım, tekrar açtım. Şu 

çılctı : "insan diri olarak Allah eline 
düşmesi fecidir . ., 

Misafirim, İncili attı ve ayağa kal
karak: 

- Müthiş! dedi. Ne kcrkunç bir us. 
talıkla hüküm seçiyorsunuz .. Allahaıs

marla.dık. Belki bir daha dönmiyece
ğim. Cennette görüşürüz. tşte on dört. 
senedenberi Tanrının eline diri olarak 
düşmüş bulunuyorum. Yarın beni bı
rakması için bu ellere dua edeceğim . 

Onu kucaklayıp <Spmek inledim. A
ma cesaret edemedim. Yüzü karmaka. 

I~ Bugün saat 12,45 ve 2,30 da tenzilatlı matineler lı11 ~lffi.JIIlJIJll!llmınl 

rışıktı. Balcmağa dayanamıyordum. Çı
kıp gitti. Zihnimden : 

- Aman Yarabbi, bu halle nereye 
gidiyor? 

Suali geçti. Köşedeki Meryem hey
kelinin önüne çöküp duaya başladım. 
Yüzüm yaşla sırsıklamdı. Belki bir sa
at, belki daha çok bu halde kalmıştım. 
Vakit, gece yarısınr epey geçiyordu. 
Ansızın kapı açılarak yine o, girdi. Şa
prmııtım. 

- Nerede idiniz? 
Dedim. 
- Galiba bir şey unuttum... Delki 

mendilimi ... Unutmamış olsam bile za 
rarı yok. Bırakın da oturayım .. 

Sandalyeye çöktü. Ben, önün.de a
yakta duruyordum. 

- Siz de oturunuz. 
Dedi. Bir iskemleye iliştim. tki da

kika böylece gözgöze kaldık. Birden
bire bana sarılarak yüzümü öptü: 

- Seni, tekrar gelip aradığımı unut 
ma ! İşitiyor musun, hiç unutma. 

Dedi ve gitti. 
Ertesi gün, onun yıldönümü idi. Bu 

sebeple evinde kasabanın bütün ileri 
gelenlerin.den mürekkep büyük bir top 
Jantı olmuştu. Yemekten sonra, misa
firlerine doğru ilerledi, Elinde amirle
rine hitaben yazılmış bir kağıt tutuyor 
du. Herkesin huzurunda okumağa baş.. 
ladı. ' 'Ben, bir canavar gibi cemiyetin 
içinden ayrılmı}tım. Cezama razı-

yım ... ,. diye başlayan bu yazılar, bana 
anlattığı cinayetin hikayesinden başka 
bir şey değildi. Masanın üstüne, on ta
ne elmas, bir kolye, bir madalyon ile 
iki de mektup koymuştu. Hepsi ölü.dr
düğü kadının m:ılı iJi. Mektupların bi
ri, sevdiği zabitten gelmişti. Yakında 
döneceğini müjdeliyordu. öteki, buna 
cevap .olarak yazılmağa başlanmış, fa. 
kat bitirilmemişti. 

Herkes büyük bir şaşkınlık içinde 
bunları dinliyor, ama hiç inanmıyordu. 
Ne amirleri, ne adliye böyle bir şeyin 
olabileceğini akıllarına sıJdıramıyor

lardı. Deliller de para etmedi. Bu el
masları kadın belki de kendisi götürüp 
muhMaza için ona vermiş olabilirdi. 
Bütün bu itirafları, adamcağızın delili 
ğine verdiler. Hadiseden beş gün son
ra. kasabaya fena bir haber yayı1.clı. Mi 
safirim birdenbire hastalanmıştı. He
kimler, iliiçlar fayda vermedi. KendL 
sini görmek istediğim zaman beni ka
bul etmediler. Hele karısı: 

- Bütün bunlara sebep, sizsiniz. 
Gerçi gittikçe artan bir dalgfnlığı var
dı. Fakat onu çileden çıkaran siz oldu
nuz. Son aylarda evinizden çıkmıyor
.clu. Onun kafasına bu garip fikirleri 
siz soktunuz. 

Demişti. 

Deliliğe ben, tabii inanmadım; yal
nız suçunu bağıra bağıra söyliyen ger
çekten pişman olmuş bir kuluna karşı 
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Bi~ Sivri-A~llının Macer~ları ! 

Abdülmecit devrinde 
._. ı:www:s :ıwwwa -- .. .....-.... 

Saray entrikaları -... ........... _ ..... 
Yazan : Us 
-42-

aıa.~t Paşa - Hint yolu ile 1 ki Süveyş kanalını açmak için bir 
~lllıs 1 

ll'lalüm olan lngilterenin kaç yüz milyon frank sarfetmek. 

) 

( 

'adan evvel davranarak bu le mesele bitmiş olmuyor. Bun -
~i &.çınak teşebbüsüne giriş. dan sonra İngilterenin mü.stem. 

~t ~Ala mümkündü. O va. lekeleri ile olan stratejik müna -
IU de ln ~ lnÜlkiyeti de, koDıtro_ sebetleri esasından değişiyor. !ş. 
~tdu. agil~renin elinde bulunu· te İngilizler bu gibi mülah~ ~ 
t\ıtııı .. ugun karşımıza çıkan bu !arla Süveyş kan.almı kendilerı 

Haftalık Radyo 
.., 

ğır semai. 5 -Reşat Erer - :kernan vertür). 4 - PareJ - Kır şarkısı (Pas-

lıaı ıtai:küıatıa uğraşmağa ma. açmak teşebbüsüne gir~mediler. • 
z· azdı. Fakat Fransızların eli ile bu ka. 

t~ ~ Süveyş kanalını açmak nal açılırsa iş değişir. Bu takdir. 

lit de-~8.lısızlara mahsus bir ke. de kanalın kontrolünü baııka bir 

~e e~dir. Daha: milattan 600 millet elinde brrakmak İngiltere 
~ dii3·~1 ~~ravun Neşao bu ka- için tehlikelidir. 

(~~~uştü. Yalnız o zaman Re§it Paşa - Süveyş kanalı 
~ltaellt ıluı.ınecrasmı Süveyş mm imtiyazının Fransızlar eline geç· 

~ek da]ti 'l'imsahlr gölüne ~e. mesinde Jngiliz menafii bakımın.. 
bite ~~~e~Ue açılmağa teşeb- dan mevcut mahzurları anlıyo • 
dıft bu. . ~:1• Firavunun başla - runı. Fakat bu teşebbüsü alı.:im. bı. 
!la Ça}?şt t§ \17.erinde sonra Dara rakmak için bizim tarafımızdan 
~~03 1

' ondan sonra ikinci Bat. alınacak bu türlü tedbirlerin de 

~lı§tlt. ~anında ikmal olun • arzu edilen neticeyi verebilece • 
d ltana.u llra Arap fatihlerinin ğinde şiiphe ediyorum.. Bu şüphe
llr. ~ıı.. doldurdukları malfım • de hakli oldugumv u göstermek 

'""' ""ıda.n l'arın ak.çam ,1.nl.:ara radyosunda ~~alt f' . sonra kanalı tekrar için bu imtiyaz talebi münasebe. , 
Oıı lk.rı v, dirıleyeceiJimi: Melek Tokgöz 

<la.rı, 8Q enediklilere geçti. tile aldığım bazı tafsilatı arzede. 
tııa1csat .. ııra Bonapartm ayni ylın: Süveyş kanalı imtiyazını Ankara radyosu 
~o, ~~rinde uğraştığım bili- istiyen Lesseps ismindeki adam TÜRKiYE RADYO DlFOZYON 
le~hbii.su ih.aYet şimdi Lesseps'in meslek itibarile bir Fransız dip. POSTALARI 
~lliyor ıle bu teşebbüs tekrar lomatr imiş. Vaktiyle lskenderiye Tılrkiye Radyosu - Ankara Radyosu 
vlt' ltıı.,: 1-Akdenizle Kızıldenizin k 1 1 v d b ı s DA LG.\. UZUNLUGU: 
l:tı ~ onso os ugun a 1 u un.muş. on_ 183 r /l20 Kw • T A Q 
~ ~i lon Vasıtası ile birleştiril. ra Mısır general konsolosu olmuş. 

19
1
7
6
4
39 mi5195 ~~~.120 Kw:; T: A: p: 

\i hu .. dr~. ile Bombay arasın. Son memuriyeti de Madrit sefir- 31:70 :: 94r,5 Kcs./20 Kw. 
~el'i ~~kilometre me. liği imiş. Bundan sonra Fransa - TÜRKİYE SAATİYLE 

r. \te' kilometreye llıdL nm bir takım hususi mahiyette PAZAR-19/2/1939 
~~a.s1

8a.f:nin bu derecede kı· siyasi işlerini görmüş. Mısırda 12.30 Program. 12.35 Müzik ,(O-
ltı t. liuıdi..,,anl brt .. u pl ) 13 Memleket saat aya-f qıgU • .,... a ra ası O- uzun zaman bulunmuş olması mu. pere er - · • . . . 
~at .:ıe .. !-ere .ıç_in büyük bir men. . . . • rı ajans YC meteoroloJı haberlerı. 

Çı '4 &'il nasebetıle "!'frsır Hıdıvı Meh~et 13.ıo Müzik (Dans plakları). 13.45 
h !! ltı. · nııdir? Böyle iken ni. Sait Paşa ıle aralarında. samımı Türk mti7.iği. Çalanlar: Vecihe, Cev-

a. t'lV gijizler bu teşebbüse da.. bir dostluk varmış. Hatt! bu Sü. elet Kozan, Ruşen Kam. Okuyan: Mü
~:l kendileri. giri~ediler? veyş kanalım açmak işinde Sait zeyyen Senar. l - Peşrev. 2 - Su_p

i~l'ııd Stz:atfort - Kanalın açıl- Paşanın iştiraki bulunduğu SÖY- tıi Ziya~ın muhayyer şarkısı • Tıt
ı._ ıı.t ııu~,~ır bakımdan İngilizler !eniyor. Kanalı açmak için lüzu- rer yüreğim • .Müzeyyen ~enar. 3 -
~ h -. .C-4.ra _.., ... '>AA mUunn frıınk ser- ~edenin • uşak şarkı - AslatırW,r. M . 
t\ıı- \l fayda a.la... "G.J.'2.u., r .... may • t d 'k t k . . . ~enar. !> - ;::,uplll Ll;}anm lı1ca-z .ıı.
~ lal'? 1ia lara mukabil malı • . eyı e arı .~ me ıçın ~: vanı _Dün gece. 6 _Yusuf paşanın 
11 "et ~U unutmamak lazımdır. Saıt Paşanın müzaheret edecegı hicaz saz semaisi. 14.15 • u.ao Ko
~~İlld~eyş kanalının açılması rivayetleri bile ortada dolaşıyor. nuşma (Ev .kadını saati) . 17.30 Prog· 
t;:ıo ltillostan Yolu İngilizler için ~ ram. 17.35 )lüzik (pazar çayı nıiiziği) 
., .. ~at. tnetre kısalmış olacak. Lord Stra~ort - B~ _malumat Lanloş orkestrası. 18.15 Konıı:,ıııa 
~oı ~at . gerçekten dogrn olabılır. Fakat (Çocuk saııti). 18.45 Müzik. ,(pazar 
lr ~da İiı Ş~nıdiki Ümit Burnu Hidiv Sait Paşa kanal imtiyazı. çayı müziğt). Lantoş orkestrası. 19.15 
d~hı ~o]dt gılterenin hiç bir ra. nın Fransızlara verilmesi takdi. Türk müziği - Fasıl heyeti (Karacaar 
~glaıı ,, 

1
en bu defa kısalan Hin- . d k k .. kü"lAtı .,nlarsa faslı) CeHil Tokses, Hakkı Derman, 

·~~ ., 0 "~d rm e çı aca muş a ....... < • •• 13 · ün q· S.bete k'4-U a bir çok milletler ı::~ref Kadri, Hasan Gur, asrı er. 
~~at.atı. ''ol aUı:acaktır. Sonra Hin.. şahsi arzularında ısrar etmez sa. :w Ajans, meteoroloji haberle_ri. 20.1;; 
._.,,tı .r un nırım. Türk müziği. aÇlanlar: Yecıhe, Re-
ı. ı~ "e, ... · un Atlantikten Ak. F ·t 'llııt ~ "ıl Benım· sı"zden anlama.K istedi- şat Erer, Cevdtt Kozan, lluş:n •erı 
~ ~elli ?nesi halinde bir ta. Kam. Okuyanlar: Mustafa Çaglar,_Me-
li~ Çıkaea:Skeri icaplar meyda. ğim nokta şudur: Zatı samileri lek Tokgöz. 1 _Osman beyin nıha
ta l'l<>l{taı tır. Akdenizin muhte- hususi bir vasıta ile Hidiv Sait vcnt peşrevi. 2 - Rakımm nih:ıyent 
l)l ~ırıı d a:1nda İngiltere için bir Paşayı bu meselede tenvir ec;le ~ şarkısı - Ne yanan kallıiıne. 3 :- ~a-
~k 1 enız u·· 1 • • • . ? kımın uş<ak şarkısı. Silmem hır gun. a,.,.., s erı vücude getir. mcz mısınız. ., 5 R 

"'t\:t I (D-·-ı ••ar) 4 _ Türkü - Misket türküsü. -: ~-ge ecektir. Görül" üyor • vvllll~ v l 1 t kil fik Fersanın - '!'epeler ep~ er_ ur -
-------------~-------- sil. 6 - Suzinak şarkı. - Bır nıgA~~-

a..,., la. 7 - Ahmet Rasim rast ,şarkı - ır 
~ & d ı n ve M o d a kendime bir halipedşanuna b~~~ım. 

• 8 - Raif Karciğar şarkı ı. Guluver 

d•v·m 9 - 'fürkü - Kız pmar bascv ıgı . . 

labimi. G - Hamami zade !~mail tora!). 5 - Leonoanıllo • ''l'tıl.raco
dede • yürük semai. 7 - Kanuni !ar'' operasından sclek~yon. 18.30 
Arif bey saz semaisi. 8 - Kemani Program. 18.35 Müzik (cazban - d· 
Rıza efendi şehnaz şarkı • Meramı gan) Lııutoş orkestrası. 19.15 Türk 
andelip. 9-Şenısetıin Ziya bey şeb- ıııüziiji (fasıl heyeti: Hiiızaıu faslı ) . 
nnz ş:ırkı - Ey babı nanı kanmayan. ralısin Karakuş, Ye Safiye Tokayın 
10 - Selim şehnaz şarkı - Bir nevci· iştirakiyle. 20 Ajans, meteoroloji ha· 
vana. 21 Memleket saat ay:ırı. 21 Ko· berleri, ziraat bor.~ası (fiyat), 20.15 
nuşma. 21.15 Esham, tahvilat, kambi- Türk müziği. Çalanlar: \·ecihe, Fa
yo . nukut bors:ısı (fi yal). 21.30 l\Iü- bire Fer.san, Cevdet Çağla, Hefik 
zik (küçük orkestra - Şer: Necip A~· Fersan. Okuyanlar: MuzaCCer İlkar, 
kın). l - Brams - Macar dansı Ko. 8. Semahat. 1 - Bayati araban peşre\ i. 
2 - !\!annfred - Karnıensita. seren ad 2 - -H:ışim beyin beyali araban şar 
3 - Ricbarlı: - küçük balet süiti. kısı (Nia1eli Yaslın). 3 - Hahmi be-
4 - Moszkonki • lspanyol dansları. yiıı bayati araban şarl..ısı {Gönlümü 
5 - Grctchaniııov • Ninni. 6 - Löhr hicrana). 4 - Su yolcunun bayati a
- Biiyük vals. 7 - Valter - Serenat. raban şarkısı (.:\e;yleyeyiııı). 5 - Ba· 
8 - Malvezzi • Sndülüs çiçekleri (ls· yati araban tiirkü (Düşme dağda). 
panrol dansı). 9 - Oscar Felrag - G - ı.-aracaar saz semaisi. 7 - Rai
Rus müziğinden akisler. 22.30 - ~lü· fin kürdili hicazkar şarkısı (Rengi 
zik (Kentet. pi.). 23.05 Mlizik (caz- ruhsarma). 8 - Leminin kürdili hi-
band). 23.45 - 24 Son njans haber· cazkar şarkısı (:-.'azlantlı büllıül). 9 -
Jeri ve yarınki program. Arif beyin suzinak şarkısı (Çekme e· 
SALI - 21/2/1939 lemi aşka). 10 - Saz semaisi. 21 Menı 

12.30 Program. 12.35 Türk müziği Jeket saat ayan. 21 Konuşma (Saz 
(Osnıan pelıli\'an) halk lül'küleri. 13 şairleri). 21.20 Esham, lahYililt, kam
~femlckel saat ayarı, ajans Ye ıneteo- biyo - nukut borsası (fiyat). 21.3() 
roloji lınlıerleri. 13.10 - U .Mlizik Temsil (Molla beyin hanımları). ko· 
(Küçük orkestra - Şef: Xccip Aşkın). ıııedi. Yazan: E. Reşit. 22 Müzik (Kü-
1-Siede. Sigara iı;eıı kız. 2 - Gles- çük orkestra - Şef: Necip A51.'.ın) • 1-
smer • Sabah selamı (ranlezi). 3 - Gımglbcrger • Küçiik flüt icin konser 
Ryming - Entermezzo. 4 - Ilruby - parçası. 2 - Karl Blume - Göl kıyıla
Viyana operetinden (potpuri). 5 - rmda. 3 - Tschaikovski - Güftesiz 
Ganglberger - Benim küçük Teddi şarkı. 4 - \'aldemar gibi~h - Çakır 
ayım (saksafon parçası). 6 - Heinz keyfim: Viyana şarkısı. 5 - Schubert 
Heinz Link • lntermezzo. 7 - Vilto- • Senfoni (Si minör, bilmemi')· 6 -
rio - Yalnız sana (serenat). 8 - Hay- Delibes - Bebek operetinin valsı. 7 -
dn • Yaradılış oratoryosundan parca. Villred Kjaer - Serenat. 23 Müzik 
18.30 Program. 18.35 Müzik (b:ıle mü· (cazbant). 23.45 - 24 Son ajans l1a. 
zi,\ti - pl.). 19 Konuşma (Türk.iye pos- berleri ve yarınki program. 
tası). 19.15 Türk müzi~i (incesaz fas. PERŞEMBE - 23/2/1939 
ıı - Segah faslı). 20 Ajans, meteorolo· 12.30 Program. 12.35 Türk mü
ji haberleri, ziı•aat borsaıu (fiyat}. ziği • pl. 13 :Memleket saat ayarı, a-
20.ıa Turk m zrg • Ça1anl:n: 1'eşa\. jens ye metcorolo)i. haberleri. 13.10 
Erer, R~f.ik,f°"Usan,...Rwten Kam, lCev- 14 Müzik (cazbant - çigan) Lantoş oı·· 
det Kozan. Okuyanlar: Necmi Rıza, kestrası.. 18.30 Proğram. 18.35 Mü
SaCiye Tokay. 1 - Osman beyln sa· ıik (Şen oda müıiği ( Izrahim Öz!für 
ua peşrevi. 2 - Mahmut CeHUctıin ve Ate~ böcekleri. 19 Konu~ma (7.Jra
paşaııın şarkısı (l•frakııı). 3 - Ha- at saati). 19.15 Türk müziği (ince 
Cızın şarkısı (Dil mest olur). 4 - Zi- saz !aslı: Hüseyni faslı). Celal Tok· 
ya paaşnın ,.ırkısı (Semti dildare bu ses, Hakkı Derman, Eşref Ra<lri, Ha-

şaralııııın karşısında. 7 - l\Iainzer • 
Düğün töreni. 8 - Sclıneider - Tirol 
dağtarınııı halk şarkı Ye danslarııı
daıı lPolpunJ. !J - Caı·l Hl dahi • ~le 
lodi. 1 O - 1\orsakov • Hiıı t şarkısı. 
11 - Lehar • .ı::,·a upereti11i11 'ahla rı. 
:!2.30 -'lüzik (:'11elotlileı"}. 23 !llüıik 
l Cazl>aıı). 23 . .15 - 24 .Son ajans lıu
!Jerlcri Ye l·:.ırrnki prograıu. 
cc:ıL'\ - 2.ı121 ıa:w 

12.30 l'rograııı. 1:!.35 Türk mlizi
ği • pl. 13 l\leıııleket saat yarı, ajans 
ve meteoroloji hal.ıl.ll"lcri. 13.10 - 14 
.\lüzik (Küçük orke:.tra • Şef: Xecip 
Aşkın). 1 - -'lous!'iorgı.ky • Gopak. 
:! - .Maiıızer - Serenat. 3 - !\ieınaıııı 
- Vals Bo~toıı. 4 - Koester • lliııt 

ninnisi. 5 - Solaızi • Aşk serenadı. 
6 - Strauss - Viyana onnaıılaı·ıııın 
efı.anc~i. 7 - Martin Uhl • Grinzinı.ıe 
bir daha gitmeliyim (vals). 8- Frilz 
köpp - Ya;ı; akşaını (süiti). 18.30 Prog 
ı·anı. 18.35 )lüzik (opeerller ·pi). 19 
Konuşma (Tyyareci konuşuyoı·). 1!), 

15 Tiirk müziği (Fasıl heyeti: Ferah
nak faslı). 20 Ajans, meteoroloji ha
berleri ,ziraat borsası (fiyat). 20.15 
Türk müziği. Çalanlar: \'ecilıe, Ke
mal :Niyazi, Eşref Kadri, Ce\"uel Çağ. 
la. Okuyanlar: :'lfüzc:neıı Senur, :'ilah• 
mut Karındaş. 1 - Suzinak peşrevi. 
2 - Refik ~!anyas Suzinak şarkı (Zev 
kın ne ise söyle). 3 - Arif Ley hi
cazkar şarkı (Bir halet ile süzdül~ 

4 - Zeki Ari! suzinak şarkı (SeYdiı:n 
seveli). 5 - Osman Nihal kürdıli bi .. 
cazk;lr şarkı (Akşam güneşi). 6 -
Cevdet Ca#la - Viyoln taksimi. 7 .._ 
Sadettin .Kaynak - Muhayyer şarkı 

(:\e zaman görsem onu ayaklarım do
laşır). 8 - Sadettin 1Kaynak - tür;. 
kü (DaAlar dağımdır benim). 9 -
Faiz Kapancı - türkü (Aman dağlar. 
canım dağlar yavukluınu gören yok 
mu). 10 - Türkü (Sinemde bir tu
tuşmuş yanmış ocıı# ol~aydıın.). 21 
Memleket saat ayarı. 21 .Konuşma 
(haftalık spor faaliyetleri). 21.15 Es. 
hanı, tahvilat, kambiyo - nukut bor
s:ı~ı (fiyat). 21.30 Müzik (Riyaseti 
Cumhur flarmonik orkestrası). Sel: 
Pr:ıetorius: l - L. Van Bethoven: 

demler). 5 - Yesari Asımın şarkısı san Gür, Hamdi Tokay, Basri Üfler. 
(~u yaz geçen). 6 ~ Tiirkü (Yürü 20 Ajan~, meteoroloji haberleri, zi
dilber yürü). 7 -Ali efendinin niha- raat borsası (fiyat). 20.15 Türk mü· 
vent şarkısı (Seyer.im yine). 8 - Re- ziği. Çalanlar: Vecihe, Ruşen Kam, 
fik Fersamn hicaz şarkısı {Geçti rüz- Cevdet Çağla. Okuyanlar: Sadi Ho:,
gilr). 9 - Şevki beyin hicaz ~ar.kısı ses, Radife. 1 - Peşrev. 2 - Sadul
(Bilıniyorum bana noldu). 10 - Saı !ah ağa muhayyer semai· Bir elit cek· 
semaisi. 21 Memleket saat ayan. 21 di. 3 - Taıılıuri Cemil muhayyer şar
Konuşma (Hukuk ilmi ·yayma kunı- kı • Pür lcr-Lc olur. 4 - füılııni bey 
mu). 21.15 Esham, tahvilat, k.ambi- muhayyer şarkı - Sı· raııa hüsııii an
yo. nukut borsası (fiyat). 21.30 Mü- sın. 5 - Lemi uşşak şarkı - Siyah 
zik. (Radyo orkestrası - ŞeC: Praeto- ehrulıırın. G - Dcueniıı gülzar tür
rius). Eugen d'albert: Yola çıkı;, (Die kii. Bir' efn. 7 - :'lhıstnra Çarnş tür
Abreise) uvertürü. Hennann Goetz: kii • Sem ~l'ldiıı rfrııdiııı. R - Refik 
Senfoni fa majür, op. 9. Allegro mo· Fersaıı mahur şıırkı - Bir neşe yarat. 
denıto. İntermezzo, Allegretto. Ada- 9 - 'ı e~nri Asıııı kiirılili şarkı - Sen 
gio, roa non troppo lento. Final, Al· gil gicle. 10 - S:ııJeltin K:ı~ ıınk tür
Jegro con fuoco. 22.15 Müzik (caz- kii • Esmerim kıynı:ı lııııııı. '.! 1 ~lrıııle
bant • çigan) Lantoş orkestrası. 23 ket s:ıat ayan. 21 .l\uııusıııa (~lizah 
Müzik (Sinema sesi). 23.45·24 Sona- sa:ıli). 21.15 fühanı, tahvilat, k:ım-

Piyano için konçerto, do majör, Nr~ 
1; o p. l ;>. Allegro con brio. I.ıırgo. 
Hoııdo, AHcgro. Solist: Ferlıuıı<le Er .. 
kin. 2 - Franz Schubert: 1 inci sen .. 
!oni, re majör, (l-813 yazılmış). A
dagio • .AJ!egra vivace. Andante. Me .. 
nuello - Trio • .Allegro -vince. 22.30 
Miizik ,(Opera aryalan • pl). 22.•s 
:Müzik (cazbant • çigan). Lantoş or .. 
kestrası. 23.45 ~ 24 Son ajans haber .. 
leri ye yarınki program. 
CU)L\RTESl - 25/2/1939 

13.30 Program. 13.35 Müzik (caz· 
bHnt - çigan) Lantoş orkestrası. U: 

şında destiyi doldurur. 10 - Rumeh 
türküsü - Şahane gözler şahane. 21 
Memleket saat ayarı. 21 Konu~~a 
(halkcvleri lıakkıııda). 21.10 :Muzık 
(Riyaseti Cumhur bandosu - Şef'. ~h
san Küncer). 1 - ;\'on Blon • Sılah· 

jans b:ıberleri ve ynrıııki program. ziyo. nukut horsası (fiyat). '.!l.30 :'lfü 

Memleket saat ayan, aJan~ Te rneteo-o 
roloji haberleri. U.10 Müzik (caz .. 
bant - çigan), Lantoş orkestrası (de.
vam). 15 - 15.30 'fürk müziği. Çalan .. 
!ar: Vecihe, Kemal Niyazi Seyhun, 
Eşrc( Kndri. Okuyan: Haluk Recai. 
17.30 Program. 17.35 Müıik (dans 

·I ;"' (marş). 2 - Ancliffe - :Afyon 
şoı aı "F Y ··ts" 

içekleri vadisi. 3 Ycber. • ra şu. 
~perasının uvertürü. 4 - Mascagnı • 
"iris" oper:ısııı<ltm selcksyon. 5 -

J r lt • Preludyom. 22 Anadolu 
arne c M" "k 

a·ansı (spor servisi).' 22.ıo. uzı 
(~azlıant). 22.45 - 23 Son aJans ha· 
berleri ye yarınki program. 
PAZARTSt - 20/2/193~ .. - . 
. 12.30 Program. 12.3;> Tur.k m_uzı
v· l 13 Memleket saat ayarı, aJans 
gı • P · · 1310 H . meteoroloji habcrlerı. . • 
~;üzik (cazbant - çigan) L:ınt~ş 0

'.:

l8 30 Pragraın. 18.3:.> Mu· 
kestrnsı. · . . v. k . ) 19 
zik (Türk müzik bırlı~ı ·oı o~u :.. -

(Doktor s:ıntı). 10.1.> 1 urk 
J{onuşma . r .. ·v· f:ısıl ııe~·eti (nıba>ent as-
muzı~ı • • · J 

CARSA!\IBA - 22/2/1939 zik ( Kli~·iik orkrstrn - Şrf: :'\eı·ip Aş-
12.30 Program. 12.35 Türk müzi- kın). 1 - Leopold - hp:ınyn rnelodi

ği - pl. 13 Memleket .saat ayarı, ajans }eri (potpuri). 2 - :'.l!art1n ıılıl ·De
ve meteoroloji babcrleri.13.10-14 Ri- bekler perisi fi lnıinılcn (nrşeliyiın 
yaseti Cumhur bandosu (Şer: İhsan şarkısı). 3 -Alcttrr - Çolı:.ının s:.ıb:ıh 
Künçer). 1 - Regues - Afrika marşı. şarJ,ısı. 4 - Arm:ınılola - lsp:ınyol 
2 - Buyka - Şiınşek (konser -valsı). aşk ş:.ırkısı. :ı - Cnrlo Thoınsen • 
3 - Suppe - "IIarH süvari alayı" (u- Du:ı. 6 - Ed, l\Iay - llir şişe mozcl 

Eğelenceli köşe : 
tenis eşyasından. 3 - Hem ateştir, 

hem ycııir - tuzak. 4 - Bir şehrimiz. 
tıir erkek ismi. 5 - .'.\frşhur hir Türk 
kumandanı (?) - zarf edalı. 6 -
Doktorluk. 7 - Meşhur Yun:ııı riyazi
yeci ve kıişif. 8 - Fe~th'al · rah
metli. 9 - ncyaz • intikam. 10 -
\'ahşi bir hayvan - kusur. 

saati : pi). 17 .55 Müzik ) keman so
lo) Profcsiir Xec<let Atak. Piyanoda: 
Ulvi Cemal Erkin. 1 - Friedeman 
Bech - Kreisler (Grave). 2 - Pu.q
nani • Kreisler (Prelüd Ye Allegro). 
3 - Korsokoff .' Kreisler (Güneş du· 
ası). 18.15 'J'ürk müziği (fasıl heyeti: 
Bcsteııig~r faslı). Celf'ıl Tokscs, Hak .. 
kı Derman, Eşref Kadri, Hasan Gür, 
Hamdi Tokay, Basri Üfler. 19 Ko
nuşma (dış politika h~discleri). 19.15 
Türk ınüzi~i (Sivaslı s:n şairleri: A .. 
şık Yeysel Ye İbrahim • SiYas haDc 
oyun Jıa\'Uları Ye tiirkülrri). 19.35 
Tiirk ıııiiziği (Muallim Kuri Halil .. 
ı.-ı.i~iı.. rcııcrlu:ıruıdnn seçilmi~ par
.,·:ıhır). aÇlanlar: Yecihc, Hu~en Kam, 
~(esııt Cemil. 20 Ajans, mrteoroloji 
lıııherlcri, zira'at bors:ısı (fiyat). 20.15 
Tcmsil CDnki gecesi). Trrtip eılenler: 

,1• 1 . K~ı·:ıkuc Hakkı Derman, 
lı) a ısın •• · ·ı• . ' · r .._. dri 11:.ısan Gür, Jlanıtlı To- Dünkü Bilmecemizin 
Eşre ~:ı • • . l 

B . üfler 20 Aınn~. me eoro- H il d*l • Ş ki• 

Ekrem Reşit ve Arni Dilligil. Tem~i
le Türk miiziği he~ eti iştirak eılrcek
tir. ::?1.l:i :'lleınleket saal ayarı. 21.15 
E~lıam, tah\'ilüt, kııınlıiyo - nukut ho~ 
,,ısı (riy:ıt). 21.25 Folklor (Halil Be
dii). 21.45 ~liizik (I.i eı.ler • pi). :?2 
ırnrtalık posta kutusu. :!2.30 ~lüzik 
(Kliçl'l orkestr:ı - Şef: .:\ccip A~kın)'. 
1 - Hnıı~chmaıın - Anılnhısia (lspan· 
yol valsı). 2 - Fried Valter - Riiya. 
( Kl•m:ın solo ve orkestr:ı için). 3 -
\'nller .:\o:ıck - Roııınntik fivertür. 
1 - ltalo :ızzoni - Sabah ,arkı~ı. 5 -
Strnııss • Çarıla,. 6 - Franz Albert • 
Orııınnt:ırı1a ve ntnnt ~3 Müzik (91-
neııı:ı sc1;i ve C':ızb:ı.nt). 23.45 • 24 Son 
ajans lıabcrleri ve ) arın ki progrnm. 

Jk~~\a~~~;eri, ıi~aat borsası (riyal). a e ı mış e 1 
oıı • (kl. 'k program) SOLDAN SACA: '>O 1 ~ Türk muziği . ası . • . . 
Ca.l:ı~llar: \'ecihe, Reşat Erer, l•a!1ıre 1 - Çekoslovak. 2 - lıı~k - ukala. 

F Refik Fersan, Ruşen h:ım, SOLDA~ SACA: 3 - .Rahmet - hız. 4 - Meriç • şa. 
•ers:ın. r l 

C det Kozan, CeYdet Çağla, \ama 1 - Yontulmamış. 2 - Dokuııdur 5 - Uy - :llo. G - Halıdan. 7 - ı.-aat 
};~;azi Seyhun, B:ısri 1!.fler. ~ku.y::rn- (miirekkep kelime) . Hi.yik. 3 - Meş- - el.ıeı.I. 8 - Dorneo - as:ı. 9 - Ur • 
Iar: Ankara radyosu kuıııe oku) ucu- hur bir opera bestekarı - iki lıar( ibrişim. 10 - Ada • eazım. 
lan (koro). lclare eden: ~lesul Ce: yaııy:ımı. 4 - Kırmızı - kayırmak. YGKARIDAX AŞACT: 

. 1 _ K:ınııni Arif lırY • Sullaııı 5 - Arzulamak. G - Başına "B" gc• 1 - Çırçır • boa. 2 - En:ıi • A-
:C~rıh prşre'i. 2 - Jl;ıı:'am1 :.ın~l~ ls- lirse yıldırım olur - ııykırı. 7 - Şe- kord. 3 - Kehnıbar. 4 - Okınndn
~ail <lede. Sullani yegulı ıncı es- rit - isim - usare.8 - Zrreılt'n - uma- nı. 5 - Erıı - atelıe. G - Lut • ~n • 

3 _ IJ:ırnami zade hmt\ll dede - cı. 9 -Xotn ·gaye. 10 - Örliiııınrk. ora. 7 ,_ 01.: - al - iz. 8 - Yalı . on-
1e. • . t 4 - IT:ı- " 1 n Sıılt:ıni yeg:ıh 2 nc-ı tırs e. . YUKARID.\X \~.\c,ı : ıa~ı. "J -Alıs • ı · r,iııı. 10 - J\:ızıın. 
momi zac!e !srnail dede - Sıılt:ını a- 1 - Tıınarhııue sakinleri. 2 - iş· daııı. 
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Fransa ve İngilte~e tarafından 

Franko hükllmetinin tanınması 
Cumhurre:simizle H . . 1 I k .1. ' 
Kral Faruk arasında QTl·Cl§e V e l ımt 

VA~DINJ OL&\C~&<IKIEN 
telgraflar Bu··kre 17olun Ja 

Ankara, 18 (A.A.) - Mısır ş .L ~ u~ 
Kralı Faruk'un doğduğunun yıl • )ı 

Bir .. ., 
k.aldı 

dönUmU munasebetlyle aşağı- Şükrü Saracoğlu Balkan Antantı Konseyı Lı ,, 
daki telgratl~r tentl olunmuş- lesinde şöyle dedi: I lllJ aç gun gerı 

Cumhuriyetçi hükumet 
Valansiya'ya 

erkanı Madrit'ten 
çekildiler 

tur: l\fajcste Dfrlncl Faruk " Sulh ~erisjnin y3ryüzünda raha 
Doğduklarının yıl x<l~!~ nefes alihğı tek köşe Ba~l<anlardır ,. 

J4ondro, 18 (A. \.) - Fransıı sefiri 
Corbin, dün nkş:ım Parise horeket et
miştir. lfareketiıııltm evvel serir, ts
r:ııny:ırfa sulhun ycııiden tcessü~ii i
riıı lng!!tere lıırufııı<laıı sarrcdilcn 
ı;nyrctlerin son ini:iş:ırlıırı · lıakkın<lu 
Frano;11 nazırlarır.n ILolCırıı:ıt \'crcbil 
mek üzere hpnı.ya mesele<;[ hakkın· 
du huriclye nezantinııı gorp <loircsi 
dırektorü Gcrrsc Mouıı•ay ile soıı 
bir ııı:ııôkat yapııııı;;tır. 

hl Jıı,t,er alııu mahfcllc rde kn!iyet
lc söylendiğine göre ınczJ..ör gayret· 
ler llodgson vasıtnsile dogrudan doğ
ruya l.ondr:ı ile Bursos arasında ~a
pılmaktııdır. Bu gayretler dün lspıın
ı·a seflri Pablo de Azccarte'nin P:ıri· 
se harekeli dolayısiyle bir te\•akkul 
devresi 8Ct'İrmişlir. 1 p:rnra sefiri 
Pıırisle Azana ve Delvayo ile lekrııı 
göruşmüştür. 

Azcorate, J.ondraya döner clüııme;ı: 
Lord llolifo5 ile görüşmüştfır. Azca· 
ratenln P:ıriste yaptığı görüşmeler 

nellcesiniıı İngiltere hüküınelinin 
projelerini değiştirmesi ihtimali dl' 
vardır. Bu teehhür halihazırda ce· 
reyan eden müzııkereledn lolımin e
dilen mfiddel zarfında lıitmeslne ma
ni olmaktadır. 

Franko hüklımetinin pazartesi gü
nü tonınması tak:ırrür etmişti. Bunun 
birkaç gfın daha leessilr edeeeRi öğ. 
renilmi~tir. 

Timcs gazetesi yazıyor: 
Görünüşte, gerek lıpanyollar ara

sında barışa dobru, gerekse Franko
nun lanrrunasına do{jru ptk küçük 
bir adım atılmııtır. Fakat hakikat
te son günlerde Pariı, 1.ondra ve iki 
la;10.nyol hül:ıimeU araıında mühim 
temaslar vukubıılmuşlur. Fransız ve 
lnr1lliz hükıimetlcrl, va:lyel aydınla
nır aydınlanma:, General Frankoyu 
tw.ımak için mutabık kalmışlardır • 

• •ews Chronicle gazetesi de cum
huriyete! hükömel merkezinin Mnd
rlllcn Vnlonslynya naklcdlldifUni h" 

her veriyor. 
MADRlTTEN !\EYE ÇEKlDIİŞLER'l 

Madrit,. 18 (A.A.) - Hükumet, ba
kanlık sen·islerinin bir doğu vi!Rye· 
tine naklinin, :Madrilte bombardı· 
manlar neticesinde hemen tamamen 
harap olan blnalardn bu hizmetlerin 
lemin edllemlyeceğinden ileri seldi
Alnl tebliğ etmektedir. 

Dl~er taraftan verilen mnlümnla 
göre, General Miaja'dan başka bazı 
hükumet Cıza~ı da Karıncaya gl'lıniş
lerdir. 

MADRlT KUMANDA};I 
YALANSlYADA 

Valansiya. 18 (A.A.) - Karlacadn 
teftiş seyahatinden dönen Gcnerol 
Minja, yolda Alicante menıurlariyle 
de görüştükten sonra, buraya gelmiş
tir. 

TA.'\IYANLAR 

tarda malzeme ve cephane top • 
lamaktadır. 

Fmnkonun Kardeşi Diyor ki ... 
Giornale D'italia garetesi, 

Franko İspanyasının Portekiz se 
firi ve Frankonun kardeşi Niço
las Franko ile yaptığı bir mü1§
katı neşretmektedir. 

Nicolas Franko, harbin yakın
da biteceğini ve cumhuriyetçile • 
rin hi~bir şart dermeyan etme • 
jen teslim olarak Burgos hükft -
metinin merhametine iltica. etme· 
!eri lazımgeldiğini söylemiştir. 
İtalya ile tspanynnm silah arka
daşlığından bah~ederek ll:i mem 
'eketin milli menfaa.tlerini biri • 
birine tekabül ettirmek suretilc 
bu arkadaşlığın daha sıkı bağlar 
la sağlamlaştırılacağını da ilave 
etmiş ve demiştir ki: 

münasebetiyle Majestelerine en Şehrimizde bulunan Hariciye 
hal'aretli tebriklerimi ve şahsi Vekili B. Şükrü Saraçoğlu, Bal· 

milsl!lkil milletimizin hayatile saadetlerJylc asil )!ısır milleti- kan Antantı konseyi toplantısınc 
telifi kabil olması §nrtile sulh nln refahı hususundaki çok sıı- iştirak etmek ilzere dün akşamki 
yolunu anyacağız. İspanyol va • miml tcmennllertml arzctmckle ekspresle Bükreşe hareket etmi~ 
tanının hayati menfaatlerini mü- derin bir zevk duymaktayım. tir. 
dafaa etmek için en bUyük feda· lS::\IET lNöNU B. Şükrü Saraç:ğlu, hareketin-
kftrlıklara katlanmağa hazırız. EkselAns İsmet tnönU den evvel Perapalas otelinde kabu' 
Krallığı mı ihya etmek, yoksa Relslcumh ur ettiği İstanbul gazetecilerine mil 
totaliter bir cumhuriyet mi kur- ANKARA him beyanatta bulunmuştur. 
mak icap ettiğini dUşilrunek za. Doğduğumun yıldönUmU mU· Hariciye Vekilimiz, Edirne -
manı henüz gelmemi§tir. Her nasebetlyle EkselAnsınızın gön· Filibe - Rusçuk tarikiyle BUl:
~ydcn evvel vatandaşlara karşı derdiği lutufkdr telgraf beni re;e hareket ettiğini söylediktcr 
adilane hareket ederek yeni dev. fevkalAde mUtehassis etmiştir. sonra .demi§tir ki: 
letin teşkili ve sosyal hayatın tan EkselAnsınıza candan teşekkür - Yolda, yakında Ankaraya gc 
zfmi meselelerini halletmek 11 • ederken gerek şahıslnrına, ge- lecek olan Bulgar Btı§Velıili ile g<; 

zımdrr.,. rek astı TUrk milletine en saml-
1 

rüıeb:leccğimi Sofya sefirimiz iba-
Gazeteci, ecnebi ziraat amelesi mi temennilerimi arzederlm. na haber verdi. 

meselesinin mevzubahsedilip e - KRAL F ARUI,{ Bükr'C§te BaJkan müttefikleri· 
dilmiyeceğini sormuş ve N. Fran mizin devlet acamlan ile tanıı-

ko ŞU cevabı vermiştir: z· t v •. ,. E t•tud mak, on!arla milletlcrimizi aliılm-
"Memlekctin iman için kafi traa e,{, 1 nS 1 e ılandıran siyasi ve iktısadi mesele-

mikdarda amele bulabileceğimizi Ankara, 18 (Telefonla) - Zl lerdeki gÖrü§lerimizi taali ve tev· 
"İspanyanın dost İtalyanın ve zannediyoruz. Fakat ameleye ih _ raat Vekill Muhlis Erkmcn, re· hit etmek benim için bir bahtiyar

Musolininin asil hareketini unut tiyncımız olursa dost devletlerin fakatlnde General KA.zım Kara lık olacakbr. Eıase.o Balkan lev· 
mıyacağından emin olabilirsiniz. işçileri İspanyada hüsnükabul gö bekir olduğu halde öğle uzerl Jetleri ıiyaseten ve iktiıaden hir-
Diğer memleketlerle de hür ve receklerdir.,, yUksek ziraat enstltUsUnU ziya- birini tamamlayan nakıs mevcudi-

ZJ /i J _ l • • b • ret etmiş, sınıfları ve ıa.boratu- yeller değil, bilakis yekcliğerinc 
rı a 1eev erın ın ır varları gezerek enstltUnUn faa- çok ıbenziyen tam varlıhlar oldu· 

Hyeti hakkında izahat almıştır. ğu içindir iki siyasi ve iktıaadi sa-

g l lllk -laalı·yetı• p . s f" • • . ~~~:::? o:::.ıı:~ ~~~ J ~ ans e ırımızın timadan daha kuvvetli çıkmıı 0-

209 Halkevinde 11000 köylüye elbise . Refik~sı . . ;:d:;:;~~::~:.;~~-
verildi· 50000 kişiye kitap dag""'ıtıld Bır kabul resmı tartıp etil B. ŞUkril Sara~o~lu ~unda.n ~r. 

7 1 Paris, 18 (A.A.) - Türkiye bü ra Balkanlardakı sıyası vazıyetin 
Bugün sayılarının 367 yi bul-, Bununla beraber sosyal yardım yük elçisinin refikası Bayan Da- umumi inki§afı üzerinde beyanat 

duğu hal~evlerinıiz ~e~cn 1938 .YI kurumunun çalışmaları bununla vas, büyük ~lçilik salonl~da.. vererek şu kıymetli mütalcada bu· 
l~da faaliyet ıenelerının en verım kalmamı§, talebe ve fakir yavru- Fransa Reistcu.mhurunun refıka. lunmuı~~r:. • • • 
lı yıllarını y~amı1tır. \!arla halka 11000 takım elbiıı,. da. sı Bayan Lebrunun serefine_bU· - Biliraınız ki vaktl)'le ~ 

Meinlekctte bulunan 209 halke- ğıtılm11; soooo talebe, köylü ve Y_UJC bır kacul resmi tertip cunış- ıar, vol.kaınlk'blr t~p!'ak, öiı1kiiiil1; 
vine bu yıl 6215 kadın, 130320 er-J mahpusa defter ve kitap verilmiş; tır. ~ da~ ve aaWıla oynayan 
kek üye devam etmi§, 2727 konfe. yine muhtaç ailelere 15.000 kilo Davette bütün elçiler ve nazır. Şnnank bir çocuk,, a~dol~urdu. 
rans verilmiJ, 18314 denı yapıl-1 erzak tevzi edilmiıtir. Bun.dan lar refikalarile ~~likte h~r bu. Balkan P~tmdan'herı d~;anın 
mı§ ve 1279 köy gezisi tertip edil 1 başka hafkevleri yilzlerce talebeyi lunmuşlardır. Dıger davetlıle~ a- bu kanaati ~n değiı_tı._ El
miştir. j kendi hesaplarına okutmaktadır- ~m~a. ayan ve mebusan reısl~- yevm Sulh Per~ınm ~~ryuzundc 
Ayrıca açılan 267 sergi.den baş- ıar. rıle bırçok parllmen~o. azası Rı- rahat nefes aldıgı t~k ~~ıe Balkan 

ka 1760 film gösterilmicı 17031 . • yaseticumhur ve harıcıye neza. • hrdır. M.emleketlerımız.ıo ıtrate-
:ı• Bunlar muhıtın en muhtaç ço- r. • zaı 'ik ::.-ı: eh • •~· 

temsil ve 1420 konser verildigvini kl d k' d mlı reti erkanı, akademı a arı ve J ve co5 ..... 1 emmıyet ve .... ,.. 
cu arın an, ze ı ve eva mu- . . h · tl · d • • bih-'-'- takd' d c de ilave edersek bu faaliyetin ne . . . . Pansın tanınmış şa sıye erı e metina WULm ır e en wn-
vaffakıyet sahıbı olanlardan seçil- .. d h • h!!•-~-- · Ih f--•~ eti' 

kadar b:iyük olduğunu yakından mektedir, goze çarpıyor u. urıyet 1.U1.umıc:ti, ıu ıuwy n· 
öğrenmiş oluruz. R .1 de devam kararmdadır. Ve Hari· 

Halkevlerinin ve üyelerinin bu Bugüne kadar. faaliyette bu~u- omanya 1 e ciye Vekiliniz, bu karar ile Bük-
çalışmaları gün geçtikçe muhitle- ı nan 209 halkevınde şu dergıler d reıe gidiyor.,, 
rinde artan bir rağbet ve alaka ile neşre.dilerek mu~itin ~ültür zevki Almanya arasın a Hariciye Vekilimiz dün a'lcşan: 
karşılanmaktadır. Netekim geçen tenmıye olunma.ı<tadır • Vali ve belediye reisi Lutfi Kır-
yıl yapılan 2727 konferansa gelen Evin adı ve Derginin adı: Bir Anlaşma dar, tstanJlul kumandanı General 
lerin sayısı 832.188 kicıidir ki kon- Adana: Görüşler, Afyon Taşpı H 1 Halis Bıyıktay, Emniyet direktö· 

:ı azır anıyor 
ferann başına 340 dinleyici demek nar, Artvin: Çoruh, Amasya: Ye- . • rü B. Sadrettin Aka, Balkan pak-

Varşova, 18 CA.A.} - Polonya Mi- tir. şihrmak, Antalya Türk Akdeniz, . Londra, 18 ~~-A.) - ~ı~ancıal bna .dahil memleketler konsolos-
kOmeti bugün Fr:ınko lıükünıetlnt hu· 1760 filme gelenlerin sayısı da Balıkesir: Kaynak, Bursa: Ulu- Tımea ıazetesının muhabırı yazı· lariyle Bulgaristan başkonsolosu 
kukan tanıdı~ını bildirmiştir. yor· k ğ 

:\lontevldeo, 18 (A.A.) _Uruguay, 804.153 kişiyi ~ulmutşur. Bu su- dağ, Denizli: inanç, Diyarbakır: • ve büyük bir halk alabalı ı tara· 
Burgos hükümelini tanımıştır. retle film başına 490 seyirci de.1 Karaağaç, Elazığ: Altan, Eminö- Halen ~omanyada bulunan Al- fından uğurlanmıştır. 

Londra, 18 (A.A.) - Franko mektir. 1 nü· Yeni Türk~ Halk bilgisi ha man heyetı, petrcl sahalarmı·n· keş Hariciye Vekilimiz Şükrü Sa· 
Halkevi sosyal yardım c:.ubesi- berİeri Eskiıııehir · Halkevi İzmir· ı fi ve işletilmesi hakkı mukabilınde raçoğlu, Jehrimizden ayrılmadan 

İspanyası mahfellerinde söylen - . . :ı • 1 . . • t :ı • n ' •• Alman imalat ve istihsalatı müba 
digıv·ne göre Burgos hükumetinin, nın çalışmalarına gelınce: Muhı- Fıkirler, sparta: un, Kayıerı: . • . . 

1 
.. k evvel, Fransız hastahanesinde te· 

· ı ı 1 E · · M · ·o d' M · delesı ıçın hır an a§ma muza ere . . . 
Başvekil muavini General Jor - tın ve muhtaç o an arın yardımına rıcıyaş, anısa: e ız, ersın: . davıde bulunan eski Fransız scfır. 
dana, Hodgson tarafından yapı - koşulmak suretiylle 29000 liralık 1 İçel, Merzifon: Taşan, Muğla: etmek~edır. M. P~ot'yu ziyaret etmiş ve esk' 
lan tavassut teklifini General bir yardım yapılmış ve 42000 va· 

1 
Muğla, Sivas: Orta Yayla, Yoz- Yenı kuyulardan çı~arıtacak İngiliz elçisi Sir Percy Loraine'i 

Franko namına reddetmiştir. tandaş da halkevi üyesi olan dok· gat: Bozok, Zonguldak: Kara El petrol ~lm~yaya se_vkedılecek ve kabul !buyurmuştur. 
General Franko, cumhuriyetçile. torlar tarafından köylere gidilmek mas, Halk::vi c!ergisi: ülkü (An- kıymetın Y.~z.de 20 aı Alm~nya t~- YUGOSLAV HARİCİYE NA-
rin kayıtsız ve ~artsız olarak tcs suretiyle tedavi görmüşlerdir. karada çıkar). rafından dovız olarak tesvıye edı-
1 1 

· k a· Jecektir. ZIRININ BEYANATI 
im o malannı ısteme te ır. Belgrat, 18 (A.A.) _ Hariciye 

Aynı mahfcllcrc göre Frnnko M a r e ş a 1 ç a n K a y ş e k Nazın B. Markoviç, yerli ve ya-
teslim olan cumhuriyetçilere kar mctin:leki hareketlerine engel olaj hancı gazetecileri kabul ederek, 
şı merl::ametkii.rane davranacak 
fakat muhasamatın durması i • H • d . 1. . bileceği gibi Filipin adalariyle ir· şimdiye kadar takip t'dilen dı§ po· 

al nan a asinin lşga ini tibatmı da kesebilecektir. !itikada hiçbir değişiklik olmada~ 
çin ilk şart olarak umumi af ilan 
edilmesinin ileri stirUlmesini ka- · ·- Hainan adasının i~gali Japon devam edileceğini bildirmiştir. 
bul etmiyecektir. çok mühim buluyor tarın 18 Eyliil 1931 tarihin.de muk STOYADlNOVlÇ 

FranTro Taamıza Ha~rlanıyor deni işgaline mümasildir. O, de- Belgrad, 18 (A.A.) - Stoyadi-
Şungkin~. 18 (A.A.) - Başku· :issübahrisi ile Havai Amerikan nizde beriki de karada vukubul- noviç, müddeti yakında bitecek 0 • 

Burgos, 18 (A.A.) - Havas ·' M ı ç k ı ·· ··b h · · d k' ı man:ıan areşa an ayşc.c ecne· .ııosu a_ rı:s.·ı arasın a ı muvase e mucıtur. Eg-er Japonya Hainan'da lan ayan azalığından vazgeçmiş 
AJ'an.smm muhabiri bildiriyor: b" t h b" 1 • · k b ı t J k ı 1 B J :ı ı gaze e mu a ır erını a u e . e . e.sı mı_ş °_ u_r .. u •. _apcnyanın kalırsa pek l:.sa bir zamanda ora- fakat mebuslukta kalmcığa karar 

Frank o mahf ellerinde dnhili -
harbin bitmesinin artık bir saat miştir. Pasıfıktekı hakımıyetının ba~lan- da istediği hava ve deniz Ussüleri- vermiştir. 
meselesi olduğu söylenmektedir. Mareşal, Japonların Hainan a- gıcıdır. . . .. .. . ni vücuda getirecek ve Pasifikteki Sı\fü\COt~J.U • KÖSEl\'ANOF 
Bu mahfeller, Burgosun İngiltere dasına asker çıkarmakla maksatla· !aponya.~ın :a~:f~kte uç muhımlenternasyonal vaziyet mühim su· MOLA.KATI 
ve Fransa tarafından hukukan ta. rının ne olabilecef:i sualine şu ce · 10.ctaya goz dıktıgı herk:sçe ma- rette değişecektir. Sonraları Fran· . ~ofya, 1~ .<A.ı\;) -- ~ulgar Başve-

b · · u b" h k"k · ·ş ld S k . . . ''d b' d . .. .. kılı ve Horıcıyc Nazırı Kösch·nnof im 
nmması keyfiyetinin neticeyi ta va ı vermıştır: m ır a ı attır: ı ma e a ·a sa Hmdıçını e ır enız ussu ve akşam Filibeye harel>et etmiştir. Yn-
cil edeceğini de ilave etmektedir Düşman bu a.dada yerleşirs e lin, garpta Ha inan ve şarta Guam.1 Amerika da Guam adasını tahkim 1 rın Fili heden geçecek olan 1 ürkb·c 
ler. yalnız Hon~kong ile Singapur a· 3akcılin a.:lasının yarısını ele geçi-1 etmek istiyccek olurlarsa buna her =============-

Bununla beraber Franko rıiha· rasındaki müm:.kaliit değil, ayn· :en Japonya §imdi Hainan'ı ele gel halcle va~dt bulamıyacaklardır. ol;nak için ha:zırlanmıştır. Palı:h~i-
ve ez.icl bir taarruz: haz:ırlamak • zamanda Singapur ile Avustralya :;irme~: çalr:ııyor. . - Çinin k!ifi derecede dcnan- ye karır muhtemel dil§man taarrl! 
tadır. Kumandanlık makamı as· arasınclal:i mün::kalfıt da kesilir Eğer Japonya te!ebbütiinde mu

1 
m::ısı olmadığın:ian ~hil mlldafaa zun1 kar~ da müdafaada bulun· 

kert kuvvetleri tensik etmekte ve Ve gerek Filipin a··~alrrnrn ~erci ıaffak olur::;a Guam dasını da smı derpi§ edemezdi. Fakat kara m:ık i~in tedbirler alınmı tır. Ve 
352.000 kl§l, 1.000 kadar top, bir Hindiı:ini'n:n cmnivetl ·ri tehlike· l:ontrol edebile:ek ve clolayısiyle kuvvetleri düşmanı durdurmak ve çok §iddetli bir m;:claraada bulu 
kaç bin kamyon ve mühim mik • ye girer. !~eza c:ngapur İn~ili .. J: A:neri:;a r:ıo::unun garp istika·, a.:ianın ba~tanba§a iş:;aline mani nacağız. 

Hariciye YekiJi Saracoğlu'nll 
olacaktır. lki de,·let adamı (jo 
roşovils:ı'.rıı kadar berauer se 
edecektir. 
Beş saat sü reeck ol:ın btı st 

..:snasıııda Kusclvnnof ve Sıırl 
•ürk - llııls:ır milnıısebatını ıe 
.iyle telldk ccleccl~ler \"C ııer 
ilulgarlstan ile D:ılkan Antantı 
ebcllcrini de görlişcceklcrdir• 
Sorya siyasi mııhafilindl', pı 

Jünü Bükreşte toplanacak oıao 
.•nn Antantı hariciye noıı 
.>onreransına büyük bir alı.ık' 
l'ilınc!:tcdi r. 

.METAKSASIN BELGRATf~ 
BEYA!':ATI 

Dclgrat, 18 (A.A.) - YunoO 
vekili ?ıletnksas hu nkşam )'ııll" 
çiliğinde gazetecileri kabul '~ 
\"ugosl:ıv Başvekili SvetkoYi_c O 
riciye Nazırı Cinc:ır .Marko,·ıC 
tığı mülAkallnrın YugosJav)'ıt 1 

nanislanı altık:ıdar eden biltilll 
leJerdc iki memleketin taın tJl 
katını göstermiş olduğunu sli> 
Ur. 

Sulh 

Fransız - Alman ff~{ 
den Fazla Kurban ve 

Kazalar 
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- Başka Gazetelerden -••••••••••••••• ··-·· 1 ·---------·-----······· 

~ulgar futbolcuları 
Usn .. M . 

Mektepliler Arasında 
--=.-.z - 2-'~ ~.-. ,_,,ew=m-

Galatasaray 
Işık Lisesini 2 - O Yendi 

FiKiR HOLASALARI 
ltalya Yakın Şarktaki nüfuzunu 

bütün bütün kaybeffi 

' 
u, elıh, Yusuf ve Tarık ife fakviye edilen 

. ,__,Şişli tak~m.m 3 -4 mağfüp ettiler 
Düh Taksim stadyomun.da 

Bulgar takımile Şişli arasındaki 
maçtan evvel Galatasaray ve L Lond~~da toplanan Flllııtn konf•·ı rln• Anupalı bilmeler ptlrmekten 
şık liseleri futbolcuları arasında raıısı ~unaıebellle, franıızca Tempı ne kArımu olacatını bir lOrJü anla
hususi bir müsabaka yapıldı. ll'!:~ıe.~ı Mmr 11• Yalcı• Sark mflele- yamayorunı. TOrkçenıld bu islilAya 

Galatasarayda Eşvak, Bülent, ıını o~~den ıeçlruelt 16111• dl110r: kartı himaye etmeliyiz. Kalem sa-
F 

1 
Orh y., kt d HT' ll" Er<lun sahillerinden Dicde kıyıla- hlplerJ bu iti miUI JstikJAle ait bir 

azı • an, .L!lı a a . 1 a ı rına kadar, Arap balkı bQyilk endlte YUICe bilmek ve lilıumsuz yere hiç 
~aruk, Gal~tasa:aylı Selı~, ~: içinde yaşamaktadır. Yakın Şarkta bir ecnebi kelimeyi kabul etmemek 
şıktaşlı Salahattın ve Melıh gıbı bir ku.rnaşıııa var. Bllbaua pbsl ar- lhımdır. · 
birinci sınıf oyunctilar oynamak zulartlan ,.e ekseriya, Garp demokra· 
taydılar. :;ilerine düşman olan yabancı propa. 

Mütevazin geçen ilk devreyi sanı.falarından ilham alan tahrikçl-
G l t li'a k ~ -1 t ler tarafından harekele ıetirilmiş 

a a asaray """>lva m ayagı e a ıııüsliiıııan kütleleri umuml bir karı-
tığı tek golle galip olarak bitir- )ıklık içinde bulunmııktadır. 
di. Bugünkü vaziyetin Amillerinden 

Hüıe11ln Cahil l'alçm - Yedi Gün 

Hatay Hakkında Yapı-
lan Neıriyata Cevap 

el~t Dil1ı.kü maçta ml8afir takım ve Şişli on biri 

'-~•,....,..,·~tan~ §ehrimize gelen 

b darı~ ku\rVetli futbol ta. 
~ktsnı1 d .. S. 23 takımı tık 

lkinci devrede Sankırmızıhlar lıazıl:ırını bulmak için yirmi, otuJ 
·ıçık bir hakimiyet tesis ettiler. sene evveline dönmemiz lbımııelirse 
Tek kale halinde cereyan eden de, Yakın Şarktaki karışıklık, butU· 
bu kısımda Selimin fevkalade ne katlar muhafaza eltili vahim ıek

lı ltalyanın Habeşistan se!erinden 
gayretile uzun zaman sayı kay · sonıa alını:; , karışıklık umunıileşmiı 

• Anl~~uaJa ç!~a-'! ''l' eni Gün" ga
.etesi Buledlgımıı emniyet" başlığı 
altın,ıa ne,,rttliğl bir nıukale ile lia
ta11 hakkında yapılan ba:ı gafil neı
riuaıa JU 110/da ceuap 1Jermekledir. 

"Bütıin cihanın ittifakla kabul et
likleri Halayın &İ>nsi rüştü hakkın
da bazı konı~u matbuatında zaman, 
zam:ın tesadüf edilen ve hakikatle en 
ufak bir münasebeti bile olmayan 
komşu Suriye aaıetelerinin neıriyatı 
kartısında bizim vereceğimiz en 
mukni ve en kcslirm ecevap; ıerili
iln ve ıavallılığın hu mUcessem te
zahilrilne acınıaktan ibarettir. 

cf ye V un Taksim stadın 
llıı dab. ekili Şükrij Sara -
hı.~. ıı bulunduğu Ü" bin 
~uı ediı · ~ ta;vr· en bır seyirci 

,~tı. if ederelerden Şişli 
~tu~hu 
~Un C:llkta - tam Beşik · 

• 'i~ah h f 0tnıasma benzi . 
~ Pante~~ çizgili gömlek 
btraı 

8 
° on giyen misafir 

l'ıııtıt aı1n°~ da Şişli taraf
ı at-, §arı arasında saha 

,ftıtı ~e 
llt lıaır l'asiınden sonra İzzet 
ııttıtall e~lf ği ile oyun baş· 

1c· S. 23 takımı: 
1, ~ ı . Balıkçief 

er.ol ito~ki ' 8pa80f. 

1 ı ~~ 1111,fef - Todoref, 
• ~ /, Astrogof, Yor 

~~~ kadro ne dizilmişti 
;;f, lı~l t~iktaşh lfU.Snii, ~ 

ta açıkta Hüsnüyü atlattıktan 1 nan topu Diran güzel bir vole J
sonra topu sol tarafa geçirdiler, le iiçüncü dakika Bulgar ağlan
bu dakikada soliç yerden, fakat na taktı. Beraberlik için sarfedi. 
sıkı bir şütle üçüncü sayıyı da len bundan sonraki gayretler se
kaydetti. • mere vermediğinden müsabaka 

Yediği gollerin ziyadeleşmesi· 4 ·3 misafir takımın galebesiyl~ 
llfti~i.t~•1! ·1eticelendi. 

Nasıl Oynadılar 

dedilmedi. \'e Akllcnizin şarkındııld ııerııinlik. 
Oyunun sonlarma doğnı Bü • ıırlıııı~:ır. 

lent gerilerden getirdiği topu i. Faşist propngıında faaliyeti blltiln 
kinci defa Işık lisesi kalesine sok ş: ıı kla bıiyük bir karışıklık havası 
tu. Müsabş.ka da böylece 2 • O dogurnıuş ve yalnız f"ransa ile ln
Galatasaraym galibiyetiyle bitti. gillcreye değil, ııyni zıımanda biuat 

k 
• ltaly:ı) a da zararı dokunmuştur. i. sporun ongresı tıııJya islaın dünyasında varmak 

i stediği gayclenlen hiç birine vasıl 
Hatay Jsti.klAli bir günün veya bir 

tesadilfiln eseri deAil, yılların ve ide
allerin mabaulildür • Şişli takımı dün, hiç de iyi bir Klübün Kapanacağı olamamış ve Trablustakl faaliyeti, 

. )yun çıkaramadı, birinci devrede Doğru Değil şarktaki manevraları ile, Araplar a· İdare mekanizması bizim elimize 
Vlastardi iyi değildi. Haf hattın k rasındaki esasen az olan nilfuıunu ıeçlneeye kadar filiyat sahasında de-
da Arşevir, mühacimlerden A - fstanbulsporlularm son arar bütün biitün kaybetmi,Ur. lilse bile fikir alanında o idarenin 
~op ve Diran fevkalade fena oy. dolayısile likten çekilmeleri ay- Makalede bundan ıonra, Fillılln biltOn esası ve teferrüatını tesbit et
nadılar. Melih de ilk defa oyna - nı zamanda klübUn kapanacağı meselesinde /ngillerenin tuttulu ıl11a- mit Te her mevsu üıerfnde çalışacak 
dığı bu takımda muvaffak ola . rivayetleri dolaşmaktaydı. Mem· set ve ileri sürülen hal ıeklllerl ıöı· mütehassıs elemanlarımızı bile ha-

d nuniyetle öğrendiğimir.e göre, den geçiriliyor ve bu sahada, "/ıld- ıırlamıf bulunuyorduk. Şüphe yok 
:na ~· . . . dün toplanan 1sta.nbulspor kong nıiyelin nıerke:i olan Kahirenln" in- ki bu tekildeki hareket tarzımızda 

Mısafır takıma geJince. Kale . 'ttif kl klU·bUn faatiuete gilleuve edeceği yardıma geçilerek hakkımııa ve kudretlmiıe karşı bes-
·1 . ilk' ld' M'.daf'l resı ı a a ,J :::ı erı m emme ı. u ı er ve 1 . b faal. t · söyle dı:ni11or: ledltimiz emniyetin fevkalAdt mil-. · . . devam etmesıne ve u ıye ı- · k muavın hattı bır ~aylı zayıf.. . d l!znn elen tedbirlerin a _ Mısırda bir ekalliyet meselesi yo - him tesirleri olmuıtur. 
Eıiternasyonal bır oyuncu olan çın e g . tur. Memleketin mümessili sayılabi- Hatayı anayurdun kucatından ayı-

ve şahsen bizim Vefalı Vahide lmmasına karar vermış bulun · lecelı: kimseler, Mısırdaki unsurlar~- ran bahtın llelebet bu makQs çehre
r;ok benziyen merkez muavinin maktad~r. • . rasında ırk ve din itibariyle hiç hır yi sBstermiyecell Te hu aziz memle-

·ın t knnd 
1 

buld v Sarısıyahlılann kongresınde l· ihlilüf bulunmadıAını her fırsatta te- ketin daimi bir hasret ve ıstırap içe-
mı a a nası yer ugu- d h ti · ı ı okun • min etmektedirler. rislndb )'llfıyamıyacaAı muhakkaktı. 
na hayret ettik. are eye nın rapor ar . şa.· kt··kl memleketlerden hJ'" biri 

i t t Vip edılmicotir .. v Nitekim 5 Temmuz 938 tarihinde hu-
M .. h . l rd be I ·ı 1 muş ve craa ı as ~ . ddl d e>'! ,, : '1rırııı ~ih ile YUsuf ve İs. 

· '. aıığr takmıJarma 
~ . ,.,.,_ 

u acım e en yne mı e o. ı id h bu vaziyette oldulunu i a e emez. dutlanmı11 aeçen MemetçP•in su .. n-
W • • Yeni intihabatta eski are e · · d Fr 0 ° e 

lif PliJı. wı1Mn f.1rlıiM.iıfil«t' vzmsın«n _yunculardan sagıç, solıç, solaçık . M:.. t ""' han ile Nitekim, lngillere Filıstm 8
• ans güsünün çıkardığı parıltı; bütün yur-

ve lmnassa mer:s:ez mllllacım rev vQti bll.$kani :um: az ,,.. ~r SuT\~ede, ga.-yri müsllm unsurlara ya. du \taJ>h'yan karnnlıklnrı silen bir ışık 
/.y Q>ı, ~ r l<ı8tardi, H'üsnü -

"bq,., :U!, Ar§evir • A • 
ltıUı-ekeZıh, Mikrop ve Di
tötoi11 kep bir "on bir 

ne mukabil Şişli takımı gittikçe karnde güzel oynadılar. arkada§ları yeniden intihap olu- ıamak imklnını temin IÇJ.a kendile- oldu. Veba ıfl)r. bbe oldula kadar. 
dlizgün bir oyun çıka,rmagwa. baş- Bulgar takmım hUcum hattı na~-~1~amJl)ardır.uı·-;_ i 18rJr.ıı.• ınesaliJ'9t dtlfltlltln• ~ vatan HUmetlnfn aleyhinde çalı,ma-

h k k d .unaau ...... ın-a _.... .oııgres Yl gaye olarak tanıyan bir kısım 
ladı ve Bulgar kalesi önüne yer- elirdsıf.lrşı. an ad- aönUtmk ka!an -1 son olarak devlet ve hUkfunet Bu mesuliyet, lra~ta oldulu ıtb bl ar- kJmseJere de hakikati daha yakından 

U · 14ldU. " 
leşti m a ı erıne yar ım e emış o . ri .

1 
en.el d. kt .. 1 .. v t tık esas itibariyle bır anlaşmıı eyan- "Ö b'l k i kil b b 

• salardı dünkü müsabakanın ne - reısle 1 e g ~ 0~ uge ~ m1mesinden ibaret kalamaz. lnsille· 
0 

re ı me m nını 8 şetti. 
~37 
~ çııc geçe Bulgarların 
~~li kan top büyük bir 

et a kad alesini buldu. Bir, 

Şi•linin Golü ticesi Şişli lehine bi~ --ce'rti. zim ~elgraflan 5e~ilmesı kararı. re ile F:-!lnsanın iizerlerine almış ol- 2 EyJnl 938 de kendi mukadderat-
:ı- le nıhavetle!'rnı~tır. l!ıık?arı mesuliyet çok aAır ve çok va- !arına kendileri sahip olan Hataylı. 

O. M. K. i ıiın tea'l!ıiiller ortaya çıkarmaktadır lar bu saadetlerini de gene ayni Türk 

~llba ar sıkı§an kaleden 
)\ ~l> ~ önden vuruşile 

'°kuıd ıran tarafından 
~da u. 
~~a lcilca •. 
ı~ deı~nı. ıçınde iki taraf 
ı._ tan Q,,. 

1Ye.n - bir tehlike 
"'\lr "Vl\ra 

.. b~ ll:ııi~eti oyun misafir 
il' ~· aQı. altmda oynan . 

.1 ·~a 
1'.ı tık' "r akunm 

11lt1tı aıı· Colü 
fPJ ~.. ı bir "'Utf:
Ji~ \tale ~ ltaıec· ?il 1.UJ.Ü köşeden 
i~ 'lılllt etti b ı topu sağ tara
~ llt acittı: 

8 
~u kapan mer • 

i~ 't>l~~çık mevkiine 
'ltacıar .. Yaparak avut 
~ılt 1'iiııhı a:-du ve ortala -
tı. <la "ole e~arke brra.ktı 
' hır §Utle ilk go. 

~~ 
llti~01 ~4J{nrm '-lttıı GoLtt 

~dıı.tı ltı h. 
le~e bir~ dakika sonra 
~ l:lıiiı. lı.a"aı:1gar hücumun 
l~l't~citn l>ndırııan topu 
~ . attı. aÇaçief sol kö 

()} ~ltııta 
l'i~e fasıı · 
~alı b. Şi§l · a ıle UstUste 
~ i)i ı takunı hund 

Artan Şişli tazyiki nihayet 29 
ncu dakikada neticesini verdi. 
Soldan topu Mikrop kendine has 
falsolu bir vuruşla Bulgar kale • 
sine soktu. 

Bundan sonra oyun tamamen 
mütevazin bir §ekil almışken bi. 
rinci devre 3 - ı Şişli aleyhine 
bittL 

ikinci Devre 
' 

İkinci kısımda Şişli Agobun 
yerine Heracı, Arşevirin yerine 
de Tarığı ikame etmişti ki bu de 
ğişiklik çok isabetli olmuştu. 

İki taraf da uzun paslarla e -
nerjik ve çok süratll bir oyun çı· 
karmaktaydılar. Sarf edilen bu 
enerjiden ilk yorulan misafir ta. 
knn oldlL Nitekim 15 nci dakika. 
dan sonra müdafiler degajman 
yapamaz hale gelmişlerdi. 

Şişlinin ikinci Sayısı 
17 nci dakika: Top misafir ta· 

kım müdafiinin koluna çarptı. 
Hakem kast olmıyan bu hareke
ti penaltı ile cezalandırdı ve 
Vlastardi bu suretle ikinci goIU 
attı, buna itiraz eden Bulgar sol 
hafı da hakem tarafından oyun. 
dan çıkarıldı. 

Bulgarlann Dördüncü 
Golü 

U ~ll.J da l'~~?nağa başl~ 
~t. tar kaıe ~ g'Ür.el bl r 
~~ cı nıttşkülatıa 

\>e ~~atnas 
l 'alı t'ta Ya nıa :rağmen 
~ ~l'i asına nııı. gayretiyle 
~tu !goı>ıa'~~e~n Şişlimü 
~()) Çr~nları ı~anın fevka
\ıL aratnı YilzUnden bir 
~'tJ Yorlardı. 

Penaltıdan yedikleri golden bir 
dakikadan sonra Bulgarlar da bir 
penaltı kazandılar. Merkez mil -
hacimleri fevkalade güzel bir şilt 
le dördüncü sayıyı kaydetti. 

&.tnı o .. 
\ toı·· ÇUJıcü 

"l tal \l 
~ lll' l.9 teıtlikeı 

'el'i ~Ctt da . eri atlatan 
hır lllcıtı kıkada ıner -

Yaptılar, or. 

Şiılinin Üçüncü Golü 
Bundan sonra oyun Şişlinin 

her an artan üstünlüğü altında 
geçiyordu, Bulgar mUdafaasınm 
bitkin halinden istifa.de eden Şiş 
lilller rakip kaleyi tehdidde de. 
vam etmekte idiler. 

39 ncu dakikada sağdan havala 

Maçtan evvel kaptanım ve hakem 

ve şarktaki sulh bu teahhütlerin la· askerinin attığı top sesleri arasında 
ınnmiyle yerine getirilip aetirilme· lesit ettiler. 
nıesiııe bağlıdır. Biltün bu vaziyetler otoritelerimi-

Lüzumsuz Kelimeler 
Dilimizin hudullarını Arap ve A· 

ccm kelimelerine müteııssubane bir 
şitl cletle kaparken Avrupa ve bilhaı.
sa Frıtnsız kelimelerine kapılarımızı 
ardıııa kadur açlık. Fransızca keli. 
meler sanki öz malımız imiş gibi on 
ları kullnnmııkta biç bir mahzur gör
mez l.l<ltık. Alışkın bulunduğumuz 
Arap, Acem kelimesini atarak yerle-

zin, battı halkımızın ilerlemek Ye 
yükselmek sahasında hareket mebdei 
olarak neyi ve nereyi aldıklarını, 

hansı istikametten yürüyerek, hansı 
hedefe Taracaklarını pek vuih ola
rak göstermektedir. Binaenaleyh ya
kın komşularımızın sözleri önünde 
serili duran bu hakikatleri JnUr e· 
dişlerine sebep olarak; olsa olsa in• 
kılAplarımıra ellerindeki dilrbilniln 
ıers tara!iyle baktıklarını gösterebili-
riz. SERVET TANKUT 

- :VAKIT'm kitap şeklinde roman tefrikası -
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vardı. Eğer mukavelenamenin sahibi kendi hayatını 
kendi eliyle almak gibi menfur ve mevhum bir hare. 
kete giriştiği takdirde mukavelename hükümsüz ad. 
dolunuyordu. Bir para alamıyacaktı. 

Bu suretle kendi planlarının mahvolduğunu gö· 
ren Con Brent derhal telefona sarılıp sigorta kum· 
panyasmı açtı ve Robert Lindleyi aradı. Ve mezkUr 
maddenin manasını sordu: 

Robert Lindley cevap verdi: 
- Bunda şaşrlacak bir şey yok, diyordu. Her si· 

gorta poliçesinde görülen maddedir bu... İntihar, 
mevhum ve menfur bir suçtur. Hiç şüphesiz her si • 
gorta kumpanyası kendisini böyle bir fena harekete 
karşı korumak mecburiyetini hissetmiştir. 

Con Brent hiddetle telefonu kapadı. 
Bu işte kendisinin kaybettiğini görüyordu. üs.. 

telik 1400 ingiliz lirası da gitmişti. Bunun bir tek 
kuruşunu da geri alamıyacaktı. 

Daha mühim olan tarafı, Kolmersin ailesi de bir 
şey alamıyacaktı. 

Fakat bu çıkmazdan kurtulmak için her halde 
bir çare olacaktı. 

Herhangi bir kaza neticesinde ölen yüzlerce 
kişi hatırına geldi. Bu kazalardan birine uğrayabil -
seydi .. 

Şimdi otomobili yoktu. Fakat ölenler yalnız oto
mobil sahipleri miydi? Yolcular ve şoförler gibi, ya· 
ya giden halk da kazaya uğrayıp ölmüyor muydu? 
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Con Brent, Kalmersin ailesine kartı vicdani va· 

züeslni yapmış olduğuna kanaat getirmekle beraber 
o geceyi k!buslar içinde geçirdi. 

Ertesi sabah hastaneden de bir haber gelmedi. 
Öğleye doğru sigortacı Robert Lindley telefon 

etti. Tekliiınin kabul edildiğini bildiriyordlL 
Şimdi hayat sigortasını yaptırmak için doktora 

muayene olmak icap ediyordu. Arkasından da. ilk 
taksit;ni yatıracaktı. 

Öğleden sonra saat dört sularında bütün mua • 
me!e tamaml&DDllftı. 

Şimdi vasiyetnamesini hazırlayacaktı. Bunun 
jçin avukat bulmak lUmıdı. Ötedenberi babumm 
hukuki iılerini görmekte olan Manson ve Pritl adla. 
rmda ild avukat ortak batırma geldi. Saat beften 
sonra onların yazıhanesine gitti. 

Manson ve Prid müessesesinin yeglne sahibi o
larak Mister Prid kalmıştı. Ve Con Brent Mister Pri
di hayatında ilk defa olarak görllyordu. Karemna 
oturdu. Derdini anlatmağa başladı. Prid adındaki 
avukat, kolayca heyecana gelmeyen, maddt bir it 
:ı ı .. -,ıyclı. Onu silkilınetle dinliyordu. Sonunda §(>yl~ 
dedi: 

- Sizin anneniz ve babanız da benim mll,teri • 
!erimdi. Gerçi Bizi llk defa glSrUyonım. Fakat peder 
ve valdeııizle ıık sık görtıımll.f ve muhtelif hukuki 
işlerini takip etmiştim. Her ikisi de benim çok eski 
dostlarımdı. Hatta sizin doğuşunuman bahsettikleri 
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Grip ,·e neılenln , romatizma, ha§ ,.e dlJ ağnlarmın en te1ırl 
rıdır. T eneke kut ula rda oltluğundan dalma t e rkip ,.e tetııtol 
hafaza eder. Her cc:ıancclc teklik kutusu 7,5 kara~tar· 

ncabon<dla gün de 
kaşe aıınabBD D r 

---------==---'1f!'!? 
Nafıa Vekaletinden: ,, 
I - Sivas - Erzurum, Diyarbakır, Cizre, Irmak. ~ ı/ 

larile merkez istimlak bürosunda çalıştırılmak ve ys.P~ ıt 
tiha~~a göste~ecekle.:i ehliy~t ve liyakate göre 150 eızıııt:~ııl' 
dar ucret -verılmek u.zere münhal olan istimlak !en 1#- ,ıuV 
larile istimlak kısım şefliklerine ve istimJfık memurıuğtlll' 
sipleri tayin edilecektir. ,{ 

2 - Demiryolu güzergahı ile tarafeyninde bulunaıır ııt· 
menkullerin haritalarını alabilecek ve tersimatı ile be 
mesahnlarını yapabilecek olanlardan, d ıi~ 

3 - Tapu veya kadastro dairelerinin fen kısımların a 

n .. 4":_ K~~~~ .. ;~k~b1

lı°ı"d~;'memn olanlardan( .. d nı.ıt 
Bu memuriyetlere talJP o1anlann nüfus hil\•iyet cıız .a. teli 

enrelce çalıştıkları yerlerden aldıkları vesikalarını ve l~ııs d,ı 
saddak iyi hal kağıtlarile mektep şahadetnameleri.nİ ı.:ç 8~ 
sika fotoğrafı ile sıhhat raporlarını bir istid~ya bağıayara t· 
!etimize nıüracaatlan ıazımdır. / 

5 - Müsabaka imtihanı 1-3-939 tarihinde saat onda 

Jandarma Genel Komutanlığı Ankara Satın 
Alma Komisyonundan: 

1 - Bir tanesine yUz on kuruş kıymet biçilen Yası ! ve ör -
ııeğine. uygun sekiz bin ekmek torbası 7-3-93 9 salr gUn U sa
at onda kapalı zarr usullle satın alınacaktır. 

, . ' Dr. KEMAL OZSAN 
1 drar yollan, deri ve frenıi 

hastalıkları müteha11111 
Tünelbaşı, İstiklal caddesi 
No. 380 Bursa pazarı üstü. 
._. Telefon 41235 ~ 

iNHiSARLAR tim~i;·~;··in~Ö~Ö~-~ÖG(Ü;o~ 
, _______ ______,~ si 

2 - Şartnamesi parasız komisyondan alınabilecek olan bu 
eksiltmeye altı yUz elli liralılt ilk teminat banka mektup 'eya 
sandık makbuzunu ve şartnamede ynzılı bclegeleri muhtevi 
teklif mektuplarını belli gün saat dokuza. kadar Koml~yoııa 
vermiş olmaları (ı:J53) ( 1070) 

SAll lHt : ASIM US 
~cşriy:ıl Müdiirü: R. Alımel Sevengil 
Basıldığı yer: \ ' AKIT Matbnası 

Malın cinsi 

F~ki çuval 
parçaları 

~fuhtelif renk. 
li yaldız 
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günü hatırlarım ... Bir vasiyetname tanzim etnıek 

istiyorsunuz öyle mi? 
- Evet! 
.Avukat Prid önüne bir bloknot çekerek: 
- Buyurun .. Ne şartlar ileri sürüyorsunuz? 
- Bana ait ne varsa hepsini öldükten sonra 

J an Kalmers isimli bir genç kı~ bırakmak istiyo . 
rum. 

- Pekala ... lstediğiniz şey yalnız bundan ibaret 
ise. meseleyi derhal ncticelendirebiliriz. 

Avukat Prid zilebastı katiplerinden biri içeri 
girdi. On dakika sonra usulü dairesinde Yasiyetna. 
me hazırlanmıştı. 

Con Brentin ölümünden sonra bütün servetini 
Jan Kalmerse terkettiğini ifade erlen bir vasiyetna
me ... Con Brente düşen iş, sadece bu va_ı;iyetnamenin 
altına bir imza ntmaktı. 

Bu imzanın atılması esnasında şahit vaziyetin • 
de iki katip bulundu. Bu muamele de tamamlanmışh. 

Con Brent bunun i.izerine ayağa kalkarak. o za· 
mana kadar zerrece heyecan eseri gösterme)ip vazi. 

fesini sükunetle görmüş olan avukatın elini sıktı ve 
Evine geldiği zaman. bütün bu teı;ebbüslerinln 

••umemıa ft en f'h~fyctlisi karşısında bulundu. 
funu hls!Jedlyordu. 

Sigorta. poliçesi ve vasiyetname t anzim edilmfs
va.siyetnamesini alarak dışarıya cıkt: 
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ti. Şimdi bunların tatbikma imkan vermek üzcrQ 
ölmek lazımdı. 

Ve bunu mümkün olduğu kadar çabuk yapmak 
icap ediyordu. O kadar ki, Jan ile annesi para sıkın· 
lısmdan biran evvel kurtulmalıydı. 

Fakat nasıl ölecekti? Ro\·erveri yoktu. Bir ro· 
verver tedarik etmek için de zabıtadan ruhsatname 
almak lazımdı. 

Kendisine böyle bir ruhsatname vermiycbilir • 
terdi. 

Zehir tedarik etmeğe gelince. bunun için dahi 
nıüşkillat vardı. Doktorun rcı;etesi olmaksızın, hiç • 
bir eczacı zehir vermezdi. 

Bundan başka. sigorta olurken doktora muaye
ne edildiği zaman kendisinin sap sağlam olduğunu 
söylemişlerdi. Raporu, tam manasilc sıhhati yerinde 
bir adamın raporuydu. O vaziyette nasıl olup da 
doktoru şiddetli bir ilaca ihtiyacı olduğuna inandıra· 
bilirdi? 

Bundan sonra en kaba ve vnhsi ölümler hatırımı 
geldi. Bu sıraua sigorta poliçesini de elinde oynatıp 
durmaktaydı. 

Bir aralık poliçeye baktı. Kumpanyadan aldığ, 
:r.amandanberi ilk defadır ki okuyordu. Bu vesikada 
yazılı olan maddeleri sırasile okuduktan sonra, öylo 
bir maddeye geldi ki, bütün plünları altüst oldu. 

Zira her sigorta mukavelesinde olduğu gibi 
bunda da "kendi kendini öldürrneğe,, dair bir kayıt 

Miktarı 

41000 

200 

Vahidi Muhammen B. Satış sureti Muv. tcJll~ 
Lira Kr. Lirıt ı;t· ,, 

kilo 2160 - Açık arttırma. 
369 / 

,~ 

so ..... 
f; 

,, 200 - Pazarlık 

. ı~ 
I - Yukarıda cins ve miktarı yazılı iki kalem Jllll ,./ 

ayrı hizalarında gösterilen usullerle satılacaktır. ııil"' 
il - Muhammen bcdellcrile muvakkat teminaU3r1 ~ 

da gösterilmiştir. 9İ :J 
III - Arttırma 6-3-939 t arihlne raslıya.n Pazart;U~ 

yukarıda yazılı saatlerde Kabataşta kfı.in levazıın ,,c ~ 
şubesindeki satış komisyonunda yapılacaktır. J1ld" 

IV Çuvallar her gün Paı;a bahçe ispirto fabrik
88 

dız numuneleri <le sözü geçen şu bede görülebilir. e 511 

V - lstcklilcrin arttırma iç in tayin edilen gnn ı" ri # 
S" 15 teminatlarile birlikte mezkur komisyona geııne e 
nur. (941) 

~'~ 
7 5 111 ı~' Miktarı Muhammen bedel % ' '1'etıl 

* * * 
Malın cinsı 

Metre ı.ıir1 
lnce ve kalın çivili 2400 Lira 32~ 
kayış Sif 4320 ).,.,; 

I - Şartname ve nümuneleri mucibince yukarı~~c iC~ 
y şlar açık eksiltmeye konmuş ve muhammen bede si{' 
akçası hizalarında gösterilmiştir. ısrte ~ 

II - Eksiltme 27-2-939 tarihiljle rastlıyan .P~e1'İ si 
saat 14 de Kabataşta Levazım ve mUbayaat §UbCsıll .ıı 

~~~ 
misyon unda yapılacaktır. .. J;"> 

ili - Şartnameleri parasız olarak her gün sözU· . ,t 
den alınabileceği gibi nümuneler de görülebilir. ttc terı11;~ 

IV - lsteklilerin eksiltme günii muayyc~ :aa 111ıııır· 
rnlarile birllkte mezkur komisyona gelmeleri ııan ° 

Türk Hava KurnruLI V 
Büyük Piyangos 

Beşin ci keşide : ı 1 Mart 939 d1ad~d'' Büyük lliramlye 50,000 1 t 
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