
HER ERDE 3 K U R U S VAKiT 
Şarkı müsabakası 

t)an· Yeniden 1ss Halkevi 
~urttaşlara kapıl_ar~nı 

Başvekil Ankara Halkevınde kı nutkunda memleket 
açtı 

münevverlerine şöyle hitap etti: 

"Size en doğru ve yüce fahri 
hizmet parolasını veriyordum,, 

'' Halkevlerile ilgileniniz!,, 

~ ~~-t! c . - ~ ...-.....:..~ ::.ı 
d~k.i ~Ilurreisimiz ismet İnonü'nün Çankaya -
}~tti~ U~khurreisliği kö§künde bir kabul resmi 
etıel' ~tti. lerini yazmııtık. Resmi kabulde Veka

l'S--il~rı gelenleri ile birçok zevat refikalarile 
eal "~n 11ü :lıı iw-iölterlYor.'Da"";""ıA1" lc"hnl 

kanlarda bir değişiklik yoktur 
"~" 'nıı Yazan: Asım Us 
~ )· ~t•ııttr:nıincl günü Bal -ı olamaz. Zira Hariciye Vekilim.iz 
bli -.,~Q.,"l t onscyinin Biikreş. Saracoğlu Şükrünün Sofya 70 -
~::le: hır lll. Oplantı lıer tarartaı lu ile Dükreşe giderken Türk 
'l.ıı,ı eıutoı-. 0::k l 'e alAka ile gazetecilerine söyledlği gibi e _ 
tııı.l\~e)(ı sJy • Avrupa ile Ak.

1 
sasen Balkan devletleri slyase 

~t ~ llaıı._aııı hareketler kar-, ten ve iktısaden blribfrlerinJ ta: 
etı Ilı -n de\ Jetlerinin 
ti e,~llbahs va. 1Daınla7an nakıs mevcudl7etler 

ıı._ ili.il oluyor d ğil bllAkJ ~._ 11.11 .ı\ • , e ' s 7ekdJğerlerine çok 
~lıt Ott., .ı\ lltantı kunılduğu za' benzeyen tam varlıklar olduğu 
~eltile vı-upa<Ja. Küçük An· için siyasi ve iktisadi sahalarda 
'~ llt-, iir teşekkül vardı, her vaıat aralarında pek kolay 
lıı. '""\fll.da:go~lavya ve Çe .. görüş birliği teessüs etmiştir. 
'~eltıcuı ~.:murekkep olan Her defald toplanışta daha kuv. 
il(~ el'<lJğt 1_ UnJ.h konferansı. vetll çıkmış olan Balkan Antan 

B3lkan antantı 
Konseyi bugün toplanıyor 

Hariciye Vekilimiz Bulgar Başve· 
kili Köseivanofla görüştü 

f TUrkiyenin enternasyonal münasebetlerde daha J 
büyük bir ahengin vücut bulmasmı 
görmekten başka bir arzusu yoktur 

lYaz\8\ 8 iıwide) 

Kondefi Savaia fransaff anfiğinde 
dün bir ziyafet verildi 

Barve'kı1 tmtkıınll ıo'!Cuyor 
(YnZISI '1 nclde) 

lstanbul Hall<ırlerinde donku toplantılar 

lı..'ellrtt_ "arardan k 
."Clcl ~e 0 sonra en- tmın bu defald içtimamda da 
., il, ~l'l' rtadan kalkımt bu- ba,ka türlü çılanasıııa hiçbir • • Vali, FatiJı Haikcvi 1Xı'§1Mffltttn \J~lliği ka"liiıf• ainliy<n" .. -
t--. lle.ı elceQna Avnıpam be kt Seyyah gemısı 'Ve aa1ıilden 8eJ/f'e tıenlcr (Yazısı 2 ncide) • ('"• ....... T 

1 
nclil-). 

~~~ tı(le b--- u se p70 ur. --::::=-:-~~~~-=~~~;;:=--;--~~-:--~~~~-=.~~~~~~~~~~~~~~~~:~:_.....,,.::__:.:::="'°=: 
~.~~it e bJı-ltkte hareket e Şu.kadar 't'Ar ki, bu JOlda Bal_ ş d . ün Ü Karşıl 1 1 L . k M 1 N . h t 1 d . ~ '°t- U 4-...aıanya Te :ru • I O k 
~ b~-ıc1aıuu Stldetle; ka'1 illllletlerinln 't'e hük1lmet • a m a aşma ar a f a Ç ar f f ay e 8 n f 
~ nıtt gı Aınıa.n1. tçerstııe )erinin kendilerinde ~ilphe ve B . k t . d 
:$~~~'3,0~ :ı=.::~1:-::::::: Yeni hadiseler çıktı eşı 3Ş Ş3IDpiyOil O} U 
14.~ hu~ mukadde. de olan milletler ve hük1lmet. du""kka"'nlar kapandı 
~nt~ ~tır 4lınan1a7a bağla- Ier de bu noktadan bir şüphe G 1 t 1 'C:' J •• k •• 
~~tı.,.""~!:.6;;.-ıa.,,ada v•tereddiltınevcutsabununda Şam,19 (A.A.) "Havas": aıa asaranıa r ener uun u 
~ ~eı l~en. rşı olan ta - zihinlerden silinmesi 7alnız Bal Mardanı kabin.9inin ürtif a.ııı '.:I 
~lllt1~ ~ 4:!rılıruş oldu. kanların değil, dün1a sulhünün Şahbandar taraftan milfritçiler~ t b b k ld l 
~lta~ ~ltJlll. O)aq, pa, muvaze • müha:azası için de faydalıdır. le nasyonalist blokun tezahürle. maç a er a ere a l ar 
~~ lı'11':•n. 4 kuvvetler a. tşt;e Bukreş Konferansı bu de - rine sebebiyet vermi§tir. 2500 te
l>tl.J.e ~ ~tı huıun ntantının iki fa.ki içtimaından beklenen şey zahürcüden mürekkep ayn ayrı 
ı ~- 1

1call 4 urken, bu su- budur. alaylar-· bu partilerin şeflerinin 
~~et ~lll' bintantı bih·asıta Bu arada memnuniyeti mu ~ evleri ö~üne giderek bu şefleri 
'.ı' lltet l'()Jtı ita rdsuJh ve müsa- cip olan bir cihet de Bulgaris - alkışlamıştır. Şahbandar ile nas. 

ı.11. 'tıs e erken ~r 1h t 't ·" sı. 1ll<lan un anın ' ·azJyetidJr. DulgarJstan yonalist blok taraftarları arasın. 
~'lt. lcaı'al'lrııt. ~o~ra Antantın bazılarının zannettiği gibi sulh da vahim olmıyan hadiselr çık _ 
4\ 4 A- clı. lı1111 a~~n cephesi sirasetini macera sIJ nsetinc .kal mıştır. 

'"t ""lıı. un uze . n 
ı. tıııa lltı dc,· ı rınc al· hetnıiş değildir. Xral BorJsin A.. Ç<>rcıılar ve mağazalar, nasyo. 
"'lq r, ._ etlerini o t k l A ..... ııt • • • 
'ti ll M ~l\rs1 11 n r ıı ı anc direktifleri altında nıenı. nalist blok aJanlarmm talebı il -
'Qı ""'ecc1. · nsıı bir si · ı k 

Lllta'" ""lerı J J aset e eti basiretle idareye c;ahşan 7.erine kapanmıştır. 
~~ı.:ıtb,.,ga ~llşlnrıcı:~r tarnttan Iiösc İrnnof hükumeti Dalkan Dün akşam, nasyonalist blo • 
"'_it ta.-11)\tı~iiJc A Antantına fiilen girmemi~ ol - kun büyük konseyi, Suriycnin 
1 "'Q~t: •e rıtant tcsck i 
lft ti lcarıst k ·, - makla bernbcr kemli si.> asetin bütün mm takaları mebuslarının 
\~ 111tlft lın1ı..arıı~ı~r tan sonra Anlnntm siyasetine uydurmak iştirakilc toplanmıştır. 
~ıı ~t lıttı lcolllbincz arn ınd.a ,.c memleketin saadetini ancak B. Mardam, bu toplantıda va_ 
tıu}t ı. ıı... oııu olarak 1 d' . . . h . t• n·· .. k k ~ 1J1tııc1 ş olnn 11 ıu yolda arıunak azminde ır. zıyetı ıza etmış ır. uyu on. 

1) ? l\11 lltiitc ~ikan An. nu itibarin nal karılar diinJa yii- sev bugün ve yarın da toplana . 
.. lt esısJr olacak • 

.~litıf ll())q zunde yine Saracoğlunıın güzel caktır. 
•tı "e ili na~ı·() teşbihi ile sulh pensi Jçln yeglL Reisicumhur, istişarelerini ne-

te., an \"nzi tt · · k • · k ht 1 ed<Jii() · l- c e ne rahat yeri olarak kalacaktır. tıcelendırme ıçın pe mu eme 
e a.sla Jnahal ASIM us (Devamı 8 incib) 938 ~W._/attJNjW ~--- 'l1rillftı'»ır; 
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Politik meseleler : 
·-····--··········--· -· ·-· --

C. H. P. Mebus 
namzetliği Samatyada yakala- l• . _, k . ZJ 1 Kadınlara sarılan 

ın:.::'!!:..!:~~:~:ı:::: nan kumarbazlar stıngeue l navuz sarhoş 
namzetlerinin müracaat şektlle. 
rlnl tesblt eden 7cni bir usul ka 

bul etti. 

Kahveci lle Birlikte 
MahkUm Oldular 

Samatyad& Sancaktar Hayret. 

ve fabrika muame-
lô.tı teftiş ediliyor 

Namzetler intihap dairesin - tin mahallesinde Süleymanın kah 
den Partice namzet gösterilmo- veeinde kumar d ğmı h 
lerinl lstedlklerlnl müracaatna· ber alan b taoynan 

1 

1 
da -za ı memur arın an 

melerindc bildireceklerdir. ikisi tebdili kıyafet etmişler ve 

Müracaat usulüno dair olan tramvaycı elbiseleri giyerek kah Denı·zbankın zararı ne kadar 
bu karar haddhatlnde ehemmi.. veye gidip oturmuşlardır. Kah-
7etll bir~ok noktalan ihtiva et. veci bunlardan şüphelenmediği 
mektedlr. Parti Genel Sekreter- için Artin, Karabet, Leon ve Al. 
llğlnin ileri sürdüğü bu esas: baza.r isimlerinde dört kişiden 

ı - Partinin balkı temsil hu- saa~ paruı toplamış, sonra 31 

d 1 bi zihni t 
_..... denılen bir oyunla kumar oyna. 

susun a nası r ye saau· . . . 
.. malarma mil.saade etmıştır. Fa. 

bl oldubrtınu gostcrmektedtr. k t 'ki 1 ·ı u1 a ı avı memur oyunc ann 

Denizbanka bağlı lstinyedeki 
fabrika ve havuzların muamelSt 
ve hesapları üzerinde de tetkikler 
yapılmağa başlanmıştır. Eu itle 
:neşgul c.lan komisyon fabrika ve 
havuzların bilhassa defterleri ve 
bütün muhasebe itleri üzerinde 
çalıpnakt&dır. 

Söylendiğine göre fabrika ve 
ıavuzlar Denizbanka geçtikten 

sonra bir sene içinde bir milyon 
liradan fazla bir açık vermittir. Bu 
kadar mühim bir zarann ne gibi 
sebepler dolayısiyle ileri geldiği 
araıtmlmaktadır. 

Fransız ıirketi zamanında çok 
az bir amele ve memur ile çalışan 
rabrika ve havuzlar Denizbanka 

Çünkil mebusluğa namzetliği. biribirlerine para verecekleri sı. 
ni koyan vatanda.,n her şeyden rada derhal atılmışlar ve cürmü 
önce haiz olması lAzımgelen sı- meşhut yapmışlardll'. 2060 kuruş 
tat temsil salAbJyetldir. DojTu- kumar para.8ile derhal cUrmü 
dan doğruya halk tarafmdan i· meşhut mahkemesine gönderi -
dare edllmJfen demokrıısilcrde len kumarbazlann ve o sll'ada 
temsil işi rejimin belkemJğidir. kahveyi ıaare eden Avninln SuL 
Binaenaleyh Türk demokrul - tanahmet birinci sulh cezada 11\.U 
&inde namzetlerin bilfiik seçim hakemeleri görülmüş ve hlkim 
den önce kendilerinin temsile. Sallhattin kahveci Avniyi iki 
decekleri mıntakalardald tem • gün hapisle 50 lira para cezası. 
sil kabiliyetlerini ölçmflf olma - na ve dört kumarbazı da be§er 
lan fa7dalı bir hareket olacak· Ura para ceza.ama mahkftm et • geçtikten 11<>nra ıayısl% amele ve 
tır. Bu, namzetler ])akmundan mi,tir. bilhassa memurlarla doldurulmuı-
ehemmtyetll olduğu gibi Parti· 
ntn demoknsl7e verdlil m&na Beyazıddaki 
bakmundan daha çok dikkate Dükkinlann lıtimliki 
lAyık bir noktadır. O. B. P. n1n Beyuitt~ Belediyeye ait Kil· 
kendi pren.siplerint nasıl tatbik tilpbane &ıilndeki ura dükklnla
etmek istediğine gilzel bir ml - nn belddiye tarafından istimltk e-

tur. 

Son gUnlerde havuzdaki it mik
tarı eskisine göre azalmadığı hal
de Uç yüze yakın memur ve ame· 
lenin açığa çıkanlmaaı da bunun 
bir delili sanılmaktadır. 

saldlr. dllecelini evvelce yumııtık. Bu· Çünkü havuzlann en lılek za. 

11 _Prensip bakmımdan ol • radald dilkk!nlann iatiml!k kanu- manlannda bulunulmaktadır. Sus 
duğu kadar hük&net iflnde ••re- nuna göre kıymetleri 55000 lira ve Cumhuriyet vapuru tamir edil· 
alizm., e kıfJDet vermenin de bir tutmaktadır. tatimllk iti bu ıeııe mekte olduğu gibi iki ecnebi va
alômetldlr. tamamJınacaktır. puru da tamir için fabrikalara mil 

Dix. f Emi a n d M racaat etmiılet1dir. raıU.mentolann muvatfa • •e rtara tan n n n e ı· 
kı ·etl dün a ve memle • mçarpsınııı alt kapısı yanındaki Amelelerin Şikayeti 

) ealltele!tne ~ _._. ... el~ dOkJ;Ar;ıları ~ 40000 ~ ~·~ ,·~--·~~~ 
ket r .. k ttir n ya ıstımlak edılecektır. ce amelenin açığa çıkanlması her 
aklı selime gore hare e · u 
noktayı ihmal eden parlAmen - -o-- tarafta hayreti uyandtrmı§, ayrıc:ı 

1 k defa vazlf elerlnl göre. Etru"' ık Haklandaki bugün çalışmakta olan amelelerı 
to ar ço d" ü ·· tU 

itl .... --laruu kafbet • de heyecana U§ rmuı r. 
memişler, uaa-. Rapor · 

ve gerekse itten çıkarılanlar bL: 
vaziyetten tikiyet etmektedirler. 
Amelelerden birçoğu daimt suret· 
toe ;ahşan kimseler olduğundan 

bunlar Boğazda ev tutarak taıın
dıklarınr, timdi ise müşkül vazi· 
yette kaldıklannı söylemektedir· 
ler. 

Denizbankın Zararı 
Diğer taraftan haber aldığımıza 

göre Denizbankın bir senelik faa· 
liyeti içinde bilançosunda büyük 
bir açık vardır. Bu miktarın bir i
ki milyon lirayı buldutu ıöylen· 
me'ktedir. 

Denizbanka bağlanan deniz mü 
esseselerinden Denizyollan itlet
mesinden maada hepsi evvelce kir 
edCA idarelerdir. Meıell Akay, 

Kaıımpap fabrika havuzlan her 
sene muayyen olarak yüz bin lira 
miktannda birer kir elde ediyor· 

tardı. Liman iıletmesi ile, tahlisi· 
ye ve diğer iıletmeler de bu ıekil
de temettü getiren müesseseler 
araamda idi. 

Bugiln Denizbanka bağlanan 

müesaeseler içinde yalnu Deniz. 
yollan ile ,Yalova kaplıcaları ve 

bir de fstinye fabrika ve havuz
lan para kazanması muhtemel ol· 
mıyan bir idare sayılabilir. 

!ar~-bire-r m"iktarı da di~er kaza· 

nan müesseselerin karlan ile ka· 

patılabileceğinden bu 'kadar bü
yük bir açık normal görülmemek· 
tedir. mislerdir. Bilhassa Ttlrkl7e gt- Bu yüzden gerek bu amelelenn 

hl biltiln hükiimranlık sallhlJe- Almanyaya sipariı edilerek li- --------.----------------
ti Millet Meclisine verllmit olan manımıza gelmiı olan vapurlar 
m~mleketlerde itibarlı parlA. il:?erinde çalıpn komisyon dUn 

..n1r puar olmasına rağmen Deniz Ti
mentonun mAnası ne kadar,-· 

caret dire'ktlSrlilğilnde çalıtmıt ve 
sektir. Etrilsk vapuru hakkmda hasırla· 

Türkiyenln muka4deratma dılı raporu tJrtıut Veldletine gön 
bükmeden Bftyilk Millet Mec- dennlıtir. Trak ve diğer etleri 
list azasının memleketi rakın· hakkındaki rapor da bugUnler de 
dan tanıması. realiteleri ile bat tamamlanacaktır. 
başa kalmıf olmaal mutlaka bir Komisyon reisi Mubar Nedi· 
zarurettir. Çünkil Ttlrldyentn min de bu hafta içinde Ankaraya 
yüz senelik tarlhl, her safhada gitmesi muhtemeldir. 
realitenin inkAr edlimlt oldu .. Denizbank itleriyle fktısat Ve· 
iunu, hakikat yerine hafalln k1leti müstepn Mustafa Nuri 
ikame edildiğini göstermekte • Anıl çok yakından me§gul olmak· 

dir. • ta ve tehrimizde çabpn 'komisyon 
Kültilrden ldarere kadar bil. !ardan 11k 11k malOmat istemek· 

Almanyaya ku.ruyemiş ihracatı
mız fevkalade arttı 

Son gilnlerde Almanya piyua-ı bette fulalaımaktll:br. 
mızdan fimdiye kadar görillmemlf B~ ıeldl a~en devam etti~· 
derecede fula kuru yemiı çekıne- , takdirde TUrkiyede kuru Y cmı~ 
ğe batlamıttJr• ıtoku blmayacatı aöylenmekte· 

Vaziyet iSyle bir bal almqtır ki dir. 
blitiln ihracatçılar bu itle meıgul Almanyadan gelen haberlerde 
olmağa baıtamıılardır. Alman hükOmetinin bu kuru Ye· 

Bu yüzden piyasada kuru ye· mişleri ıdepolarda istok ettiği ve 
mit fiyattan müthit bir surette bir kısmını da harmelat halinde 
artmakta, fakat ihracat ta o niı- ukladıtı bil.dirilmektedir. 

tün it sahalarmda memleket tedir. 
mukadderatına hAldm olanla • ==----------:--~:--'.~':'.7"-:::-:::~::--.:=-=-=:-:=::-::=-:-=::--:-:-:==...,_,..:;::_;;::; ......... ~--=:;..-.;_,~ 
rmpekçop hilsnün17etlerlne ~~~~~-W~ 
rağmen birçok kötü lfler 'PP • .O_ 4 110 'il,,.•• A 
mışlardır. Çünkü bünyesini ta· ~ ~ ~~" 
nunadıkları bir dhaza malıl • __ , ____________ '=--__ _ 

Jetini bllmedikleri llAçlan ver. FASIKI MAHRUK 
/ AdanıcaJıı ceHp vermeden oto 

mlşlerdir. Bu ilim ve idrak şek- Server Bedi, her pazar ıfinll, Ek· bfisiln köşesinden bir ses yükseldi: 

ük h letln zası rem Köniil ile muntazaman tele - - Tereyağ da kalmadı. 
Unde göz" en ce a ce • Bu acı sözler, müdahale eden AL --" fazla bl !onla görüşmektedir. 
nı yüz senvuen r zaman· MdkQrevl bir tahassürllıı ifadeli manı sinirlendirdi. :Oniiormasının 
dır tekmekteyiz. Mtsallerlnl say olan bu görilşmelerhı Cingöz Recai verdiği salAhiyellc otobüsü durdu. 
Dllf& lilzum yoktur. Yüz senelik Qslilbu kimsenin nazan dikkatin. rup bu sözleri söyleyenin kim oldu 
tarihimizin karak.teristlk vaafı den kaçmıyor. tunu aramaila koyuldu. Fakat 

lmak.. Bari Ekrem Könll kendisini Av- kimse ıöstermedi. Almıın indi. Oto· 
bir hata ve savap cedveli 0 büs hareket edince, Avustur'-·alı rupaya davet etse de; sükQlun altın J 

tan ibaret kalmıştır. Kanunları 1 k. aya"a ı,· nJktı ve otobüstekilere: oldujunıı fillen an asa e •• 
mızm, ntzamlarmuzm çolo BAlll'A ve SAP - Tesanlldünilzden dolayı le • 
memleket realiteelnl tanmn;ran Yine Sener BedL tekkllr ederim. 
lann eseri olarak memleket ha. Pazardan pazara alltununda, ya. Dedi. 
yatında muzır tesirler J&Pllllf - şının kırka yaklaşmıı olmasına Zıı\. V ALLI TVRK.ÇE 
tır. Bir killtilrden bir ldllttlre ratmen. mebus intihabı ariCealode 

olufumuzdan istifade için olsa 
geçerken meles bir Ut1hale ha- ıerek, bir baltaya sap olamadılın. 
7atı 7qı1an memlekette reall - dan tlkAyet ediyor. BIJl(lnlerde, 
te)'i tanımak, parlAmentoJU bu balta ile allkadar bir mllnhal nr: 
esasa söre terkip etmek mahak Delbler'ln yeri. 

TBSANV'r 
kak ki bir zanıretdr. Bir taraf. Vb'anada, otoblıste; bir adam 
tan demokrul preıudpbıe, bir yanıadald bdıaa "Gnaedtıe Frau,, 
ı.,.rattan memleket realltemle )"ani hanımefendi diye bitap edl • 
•J'S11'1 olan bu usul 7enl lntih&. yordu. Almaıı htlcom 'lutalan Onl
bm çehreslnl afdmlatacak ka • formasını sf ymlş blrl, derhal mll. 

da hole etti: 
dar ehemnıtyetll bir noktadır. - Artık "Gnoedige Frau,, kal • 

Sadri Ertem madı. 

Şu serlevhayı bir ak§am ıaıel~
ılnde okuduk: 

CELLATLAR VB CELLATLIK 
Fraıuada celldllık uapan oğla 

lntlka.l edtn Vt mQJılm bir (ltllr 

getiren l>lr tıtl. 
Su aatırlan da yine bir ak~ 

putulnde metbur ve eski bir baı· 
nnıhsrrlrin makalesinden alıyoruz: 
S~ulemt~e hiç lilnun 11oklıır ki 

dinuanın buoanJca ,artları içinde 
Balkan Antantının kıumetl büyük 
'" Balkaıılıırın uakın blr dtuirdt 
bıifıin mukadderallle al61:adardır. 

Dilnya politikası, dilnyanın her 
lara/ile olduğu glbi Balkanlarla 
meıoul bulunuuor; llünyanın Bal • 
kanlarla meıgul 0Lma11na karıı en 
güul cevap, Balkanların da biızat 
kendisile menul olmasıdır. 

Bu ne siyasi görüş ve ne ifade -
dir? 

KALEM 
Edip mebuslardıın F. A. A. ill' 

edip l. M. D arasında bir müküle· 
me oluyordu: 

F. A. A. dedi kl: 
- insanın knll'mile geçinmesi 

pekAlA kabildir. 
l. M. D. gülerek cevap verdi: 
- Tabii. Fakat kalemin nevine 

söre. Dolma kalem var, kUl'ŞUll ka. 
lem vıır ... 

MAHKIDtlYET 
Gazetelerde dlln çıkan resimler 

do ıörünilyor: 
Alır Ceza mahkenıesl salonunda 

yapılan Barontin lçtimaında, bir 
kaç avtikat, ARır Ceza maznunları -
na mahsus yere oturmuşlardı. 
Yapılan muhakeme neticesinde 

bunlar a,·ukallık )·apınıığ:ı malıkiım 
edilmişlerdir. 

Beı Gün Hapse MahkUm 
Oldu 

Dün üçüncü cürmü mcıhut tir. 
mahkemelerinden Sultanahmet bi Vapurda bulunan 800 ki~ 
:inci sulh cezada garip bir muha· giliz, Amerikan, Alman '/e ~ 
kemeye bakıtrmıtır. seyyahı ıehrimize çıkarak -.,ı 

Yedikulede Kazlıçeımede otu- ri, camileri ve şehrin diğer r-· 
ran Mustafa iıminde biri adama- cek yerlerini gezml§lerdir. . 
kıllı kafayı tiltsülemiı bir halde d r1JSS ~ 

. Kumpanya ün vapu . ..J 
.;>larak tramvay caddesınden geçer . .. d •v• -tbi ~ 
.>en o sırada caddenin bir tarafın- ~etıüned mushia~ de ettıgıı~~;-ıı V:, 

• v üıt e ıe r en ve U'J~ .,. 
lan dıger tarafına geçmekte olan 

1 
d b' k ıda tlilet' · . . . . • so osun an ırço .,e .. - ı.iJ. 

.kı kadının ilzennc koımuı ve ıki· da b. 'yaf ti verflW 
sine birden sanlmıttır. pur ır çay zı e ' 

Kadınlar ne olduğunu ıaıırdık· Davetliler arasında Vali fi f 
Iarı için feryada baılamıılar etraf- le diye reisi ile vali mua~ _.# 

~n yetiıenler de Mustafayı yaka niyet müdilrU, gaıete m(lsı1C""' 
lamıılardır. ri de bulunuyordu. 

Derhal Adliyeye ıanderilen D tlil T b rıh~ 
Mustafa, kadınlara neden aa.nldıi:ı ş· kav.eH er. op ane ile ıv,:, 

rul • ır etı aynye vapuru 
so unca. . . 

,, • abnmıJlar ve bır müddet •'"_wl 
- Uzaktan otomobil geliyor- . ditlP"" 

d Baktım !L" kadın bil 
0 

görillecek yerlerim geıı: 
u. &&ı otomo ı dir 

ratle yaklattı&ı halde kenara bile • 
:ekilmiyorlardı. Ezileceklerdi. Saat altida vapurun B.otJJI ~ 
Ben de hemen lkiaini birden tu· ri ihtipmı yaptan ..ıoı:ı11 ~ 
tarak ezilmekten kurtardım.,. rak, güzel bfr müziğin i~f 

Hikim Salilıattin suçlunun aar- çay ziyafeti batlamı§ ve .,it 
hoı bulunduğu sabit oldutundan diye kadar silrmÜftUr. # 
Mustafayı beı ıiln hapse mah· D t1il i.d b~ 
k r.. • • ave er ıem en 

um etmittir. • ,_d. ..ıu":.J 
memnunıyet ve ta.. ır u Sl"..1 
aynlmıtlardır. (Konte di ~ 

Bir Makaıçı Aiır 48402 tonluktur ve bQy~ f. 
Yaralandı atlantikler arasında seki f'..' 

Diln H da . da bir ka mektedir. 60 ten su alan tıil~ 
ay rpap tren - lrilçilk yüzme havuzlariyl• f 

zası olmuı ve bir amelenin kollan il bir hi di B • ._dlll~ 
·ı · ti y zen ıe r r. u a1'r_ 

ezı mıı r • • doaa oradan Hayfaya gid 
Devlet Demırycllannın Haydar ' 

paıadaki makine deposunda ma-
;ıcvra yapan makinist Ziyanın ida ' 

resiooeki lokomotif yanlıı bir ma Kadıköyde HaJl<e• 
ncvra neticesinde makasçının bu- e· y ı ~ 
lunduğu taksim dolabına çarpmıı ınaıı apı a ,,.. 
ua.a'r~l~Uv • l~hll~l<Ul U•A" "'" V'~ı.&-811'4-. -ı-o- t.!- ,,,,. 

Ttas~ı • ~li aık:şan tahtalar an~ sma ba~lanacaktır. 
sında kalarak kollarından alır su· Bina Bahariye caddesinde 
rette yaralanmıı ve Haydarpap lak edilmit olan bir arsaYa 
Nüm•.tne hastahanesine kaldırıl· lacaktır. Bina yüz bin Jirar' 
nıştır. olacaktır. • 

Bir Esrarcı Yakalandı 
Dün Tophanede bir eararkeı. BugUnkU Meclis 

:>clis tarasından garip bir aurctte Büyük Millet Meclisine ~ 
1kalanmııtır. zırlanmıı bazı istatistik tlJl>"~j 
Sabıkalılardan Rizayı 1Upbeli ı:sı 

ta göre Meclisin 399 · l 
<lir ıekilde sokakta dolaprken gö- dan (49) u birinci, (71)_ ...t / 
ren polis memurların.dan Kemal (60) 

1 
ilçUncü dcvredenbC'" 

kendisini yakalayarak karakola f. 
bus bulunmaktadır. 

~ötürmek istcmif, fakat bu sırada ~ '.J 

Rıza cebinden bir madde çıkara- 24 mebus ta fasılalı ol Yo'; '~ 
:-ak ağzına atmak suretiyle yut- lise iştirak etmiı bulunur;.,;j 
:nuıtur. beıinci devrcıde mebus 0 ~ 
Yapılan tabkikatt1- bunun bir 134 tilr ki Meclisin üçte 

:srar olduğu anlaplmıı ve yapılan fazlası demektir. _A 
lraştırmada ve gerekse sabıkalı· _ 
:ıın Karabaı caddesindeki odaam
:la mühim miktaroa esrar bulun
~uıtur. 

Otomobil Altında Kalan 
Kadın 

Samatyada Davutpap cadde· 
linde 57 numarada oturan arabacı 
Arifin kansı 35 yaılarında Ayıe 

trmvay caddesinden geçerken ıo· 
!ör Bilalın idareaindeki 2668 nu
naralı otomobilin altında kalmıı, 
baıından ve vücudünün muhtelif 
yerlerinden yaralanmııtır. 

Yaralı kadın Hueki bastahane
;ine kaldınlmıı. ıoför yakalana· 
:ak tahkikata baJlanrmıtır. 

-0-

'Jir Kaptan Mahkemeye 
Verildi 1 

Dün Denizronkın Marakaz va· 
.:>urunda bir hfJliıe olmuı. ve va· 
1urun ikinci kaptanı tayfalardan 
~irini yaralamak ıuçiyle mabke· ı----. 
oeye verilmigtir. •o"•• 

ikinci kaptan Yuıuf kendialne oo•• 
::ırp gelen tayfalardan Hidayetin ikin•• 

_,_tl Ak••M 
üzerine atılmıı ve yumruk te-... ı vat•• 
adamakıllı dövmUttür. HMiseye lrn••k 

el koyarı ..:abıta da suçluyu adliye·I:....-------
ye teslim etmiıtir. 



rini bilmiyen insanın daha sonra 
gelecek bahisleri anlamasına im
kan yoktur. 

E) Az, fakat çok iyi öğretilmiş 
elementlar; çok fakat iyi öğretil
memiş çok makerrnttan daha kıy· 
metlidir: 

Propagandaları genişletmek 

tamamen boştur. "'Öğretme,, nin 
vazifesi teknisiyen yetiştirmek de· 
ğil "iyi espcit., hazırlamaktır. 

Bunun için birkaç şey kafidir. 
Napolion "Belll başlı olarak latin· 
ce ile hendese öğretmeli,, diyordu. 
Buna biraz tarih, biraz fizik ve 
tabii ana lisanı ilave ediniz. Bu 
kadarı kafidir. Tarihte ve ilimde 
mühim olan; çocuklarn en son ke· 
şiflerle en yeni faraziyeleri öğren
mesi değildir. 

Aslolan tarihi usulle ilmi usu
lün ne olduğunu anlamaktır. ilk 
alimlerin nisbcten basit olan me
saileri talebeler için modern fizik· 
çilerin karışık faraziyelerinden 
daha kc.Jay anlaşılır ve faydalıdır. 

Öğretilen şeyler muhakkak su
rette ilk alimlerin bulduğu neti
celer olmalıdır. Ve öğretme bu ba 
kımdan günlük keşifleri değil de 
eskiden bulunan kanun ve kati 

( 1) Zanausada 
(2) Bizde maalesef çoktan kal

dırılmıı bulunuyor. 
S. TANALAY 

Amerika Cuhurreisinin Nutku: 
-······-·······-····· ... ········ .. ···_.... ...... -... ·-·-· ... ····--····-

Her hangi bir teeavüzil defetmek 
hali mUstesoa olmak Uzere 

Kuvvete müracaat
-tan nefret ediyoruz 
Kaywest, "Florida,,, 19 (A.· 

A.) - Ruzvelt, radyo ile söyledi
ği bir nutukta, şimali ve cenubi 
Amerikanın hayata ait telakkileri
ni müdafaa ve muhafaza etmek ve 
demokrasiyi otokrasinin tahripkar 
nizaları fevkine çıkarmak husu
sundaki müşterek emellerini ha
tırlatmıştır. Amerika Reisicumhu
ru bu sözleri antil denizine git
m~k üzere Houston krukavörüne 
binmeden evvel otomobilindeki 
radyoda söylemiştir. 

B. Ruzvelt, taarruza karşı mu
kabele hali müstesna olmak üzere 
Amerika cumhuriyetlerinin kuv
vete müracaatı siyasetleri çerçe
vesinin haricine çıkarmış oldukla
rım bir kere daha tasrih etmiştir. 

Müşarinüleyh demiştir ki: 
"Kürrenin bu nısfın.da, üç A

merika'da demokratik müessesele 
rin, yani idare edilenler tarafınd~n 
kabul edilmiş olan hükfımetlenn 
muhafaza edilmesi Jazımgeldiğini 
ve muhafaza edileceğini bütün 
dünyaya bildirmek istiyoruz. Ye· 
ni dünyanın milletleri her ne ka
dar muhtelif menşelerden gelme 
ise de hayat hakkındaki telakkile
rini müdafaa etmek hususunda 
müşterek bir emele sahiptirler. 

Hayat hakkındaki bu telakki, 
bu nısıf kürre milletlerinin kaffe
sinde grizi mahiyettedir. 

Demokrasiye olan imanımızı 

göstermek için iyi komşuluk siya
setini harici siyasetimizin temel
taşı yaptxk. Bundan başka herhan
gi bir siyaset, düşüncelerimize ve 
ideallerimize uygun olamazdı. 

Bu siyaseti tatbik sahasında kü 
tübü muka.ddesenin nesayihini ta
kip etmek, komşumuzun hudut ta
şını yerinden oynatmak ve hudut
larına tecavüz etmemek fikrinde 
bulunuyoruz. 

Milletler arasında ticaret, mü
nakalat ve kültürel mübadeleler 
hürriyetlerini her türlü vesaite mü 
racaat etmek suretiyle temin ey
lemek istiyoruz. Kimsenin arazisi 
sinde gözümüz yoktur. Komşula
rımızın mallarına göz dikmiş de
ğiliz, teslihatı tahdit için yapılan 
her namuskarane teşebbüste me
sai birliği yapıyoruz, herhangi bir 
tecavüzü defetmek hali müstesna 
olmak üzere kuvvete müracaattan 
nefret ediyoruz. 

General Haringtonun beyanatı 

Amerika ittihadı fikri, üç Ame
rikanın muhtelif kültürlere sahip 
olan muhtelif milletlerinin düşün· 
celerine, icraatına ve temayülleri
ne gitgide daha ziyade hakim ol
maktadır. 

Bu, bizim yaşamağa, hürriyete 
ve saadet taharrisine olan ve fera
ğı kabil olmıyan hakkımızın emin - - - - - - ..-.. ,.., __ ... -

• . - - - ···-:- ···-·- -····-·-· l, __ ." -··- - - · ·- - •- -~ - ~ 

ispanyada lüzumundan bir 
dakika fazla ahkoyamıya-
cağına katiyyen eminim 

--L41..- -on\.""f""-~ llltT 

demektir. 
Kürrenln bu msfında 11ulhün 

muhafazası keyfiyetinin bütün A
merikalıların başlıca kaygısı olma 
sı Jazımgelmekte olduğu nokta
sında müteaddit .defalar ısrar et-
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Fransa ile ltalya 
arasında 

Gizli müzakereler 
oluyormuş 

Londra, (Hususi) - İtalyanın 

Görüp düşündükçe 
,..__."*wıa ._.._.. ------ --

Halk evleri 
Arıınnıtlnr, .ı\rnplnı·, Çcrkcs. 

Jer, ]{ürtlor, "lıiirrlrct,, in nıA
ıın.;ınr, kcn<lilcrinclc için için ya 
şnyaıı milli duyguları, nçığa Till' 

mak şeklimle ıuılnmışl:ll'dı. Dl. 
'anyoluncla, "Ca.ddcikcbJrde,~ 

yer yor nçılnn ldiiplcr, hunu 
gösteriyordu. 

Fransadan olan talepleri hakkın-
da gizli müzakereler başladığına Türkün, hu.kim. wısur kur • 
ve Fransa Hariciye nazırı Bone- banlı)i;mclan Jrnrtnlarnk ken<l'ni 
nin gizli olarak iki dostunu Roma c.lü~iinıne:-.i, İ';'t-O bu tarihten son .. 
ve Berline gönderdiğine dair si- rn hn';'ltlr. nmn, l~l'Ineni tcşek.. 
yası mahfillerde ısrarla şayialar kiillerlnl lm nruda ~n.rnı.ıyorum, 
deveran ediyor. 1;ünkii onların nl<lıl,"l terbiye ,.e 

(Deyl Telgraf) gazetesi bu mü besledikleri ayrılık Jıiilyalnrın .. 
nas~betle verdiği bir haberde şim dan ba~ka şeyler beklcncme7.<ll. 
diye kadar cereyan eden müzake- Rir gün Divıtnyohıncla, dara. 
reler hakkında Pariste bir tebliğ cık bir binnda toplaştık. O çııt.ı. 
neşredileceğini yazdıktan sonra l:ır nltında. gönüller birer meşn.
şu izahatı veriyor: le gilıl yandı. J{en<lt l"icdanımızı 

''Fransa Hariciye Nazırı Bone· bu coşkun ı~ıkların aydınlığı ı .. 
nin en yakın dostlarından Banker çiııclo gördük. 
Bodoin Romaya görlderilmiş ve 1- Dir ay sonra., ora~u bize dn.ı: 
talyan hariciye nazırı Kont Ciano geldi. Salonlar aznyı almıl ordu. 
ile görüşmüştiir. biril>il'imize dnlıa cok sokul<luJc. 

Bu karşılaşmada Fransanın !tal ayakta durduk. Mcrdh·cn bnsa.., 
yaya yaptığı tckJif şöyle hülasa maklarmn. oturup konuştuk. 
edilmektedir: DerıUmizi döktük, emellerimizi 

1 _ İtalyanın Süveyş kanal i- söyledik. Az zamanda o kndar 
çoğaldık, ki kalnl>nlığm bir ucu 

daresine karışması için muayyen 
kür~ ü'·e ,.aıns.· ırken öblir ucu 

miktarda faal hisse se~etlerinin !- "' "' 
f sokakta knlryordu. 

talyaya satılmasında Fransa nü uz 
kullanacaktır. Deynzıda. taşınış, işto böyleı 

2 - Cibuti ile Adisababa ara- bir darlıktan ()türü idi. 

smda işliyen şimendifer tahvila- Ocak, gece günllüz tıklım tık.ı 
tından bu ldemiryolunun Habeşis- lmı dolar. Her odnsırıdo. bir teıt 
tan tcpraklarında uzayıp gideceği a';'km, bir tek mcfkiıreıtin bnş.ı 
nisbette İtalyaya verilecektir. ka. bir yanı jşlcnirdi. 

3 - Cibutide italyaya bir ser- O ,·akıtlar, bir yandnn bu a.,_ 
best mmtaka, hatta beynelmilel kın istediği gcni~liği ynıımağa 
serbest bir liman verilecektir.,, çnlıı;;ırkcn, bir yandan cln. bazı 

Yine Deyi Telgraf gazetesinin devlet adamlarile u~ra.şmak zo
yazdığına göre, Fransa hariciye rnnda ~atı:,orduk. Knbmcnin ya 
nazırı Bone Berline de bir murah rısı Türkçu, yarısı lslilmcı :t~ 
has göndermiştir. Bu zatın ismi - Ocıı.,!:i;mızr başınızn. yıkaca of 

~. ' Brinon'dur. gız. 
Bone'nin çok yakın dost ve mu- Diyenlcrlo bile knrşılaşıyor • 

t emedi olan bu zat da, Alman ha- duk. 
riciye nazırı Fon Ribbentrop ile Hicbir taraftan yardım gör .. 
görü§müş ve Fransarun ıtaiyaya nıüyorlluk. l(urduğumuz yuva • 
teklif ettiği şartlardan bahsederek nrn bütün Hıtiynçlnrını kendi • 
Alman nazmmn uzla§ma tavassu- m.iz taşımak zoı·undn. idik. Du 
tunda bulunmasını rica etmiştir. kuralların nnsıl lıir iç kUYl"etl 

Paristen verilen haberlere göre, olduğu hcniiz anlaşılma.mış~ 
muhalif mebuslardan İzar Fransız l\Ullct içindeki kaynaşma. bazı• 
parlamentosunda bu gizli miizake- lnrmı şüpheli bir lınrckct gibi 
relerden bahsederek Bone'.den iza- düşiindiirüyor<hı. 

hat istiyecektir. Bugünkü ga7.ctcler, sınırları .. 
!zar bu hususta vesikalara ma- mızın kuşattığı topraklar üstün. 

lik olduğunu· iddia etmektedir. ele 367 llalke\ inin çııhştığnu 

(Britiş Yunaytet Pres) in bildir- ya.zıyorlor. 

"Benim kati fikrim şudur ki, 
Generai Franko !ngilizlerin takm
füğı tavır hakkında ne düşünürse 
düşünsün, harp bittikten sonra o
nun dostluk ve para için teveccüh 
edeceği tek devlet İngiltere ola
caktır. 

Bugünkü vaziyete bakılırsa, 

Franko ne kadar çabuk kazanırsa 
ve Alman, İtalyan askerleri ne ka 
dar çabuk çekilirse, İspanya ve 
herkes için .daha hayırlı olacaktır. 
General Frankonun Alman ve İtal 
yan askerlerini İspanyada lüzu
mundan bir dakika fazla alıkoymı 
yacağma katiyen eminim. Zira Ge 
neral Frankoya her ikisinden de 
gına gelmiştir. General Franko e
linde bulunacak bir ispanyanın ge 
rek Her Hitler, gerekse Sinyor 
Mussolini tarafından idare edile-

tim, zira bizim hurda, yeni dün
yada, talihleri daha az yaver olan 
diğer memleketlerin milyonlarca 
insanının ümidi olduğumuzdan 

daha .dcğru bir şey yoktur. Beynel 
milel bir tesanüt, teşrikimesai, mü 
tekabil itimat, karşılıklı yardım 

misali irae etmek suretiledir ki, 
ıstırap ve şureş içinde bulunan be
şeriyetin kalbinde imanı muhafa
za edebilir. 

RUZVELT 3 MARTTA 
DÖNECEK 

diğine göre Mussolini gelecek ay 367 Hnlkc,·i bedii, flkri, bc<lo.ı 
içinde Fransadan olan talepler.den ni şubcleriylo açıldıkları kasa • 
bahsedecektir. Ney Kronikl gaze- balnrcla kurulmuş birer ruh ıuo 
tesi ise ayın yirmi birinde büyük törii gibidir. Bunlnr fşlcdlkç~ 
faşist meclisinin yeniden içtima o knsnbnlar, an km·anlnrnun 
edeceğini ve mühim meselelerin ıncsut ui,~ıltusilo doln~ak po • 
bu içtimada kati olarak bir kara- tekler su·::ılnnncak. ' 

Cebelüttarıkın yakın vakte ka
dar sadece dört tane tayyare dafi 
topu bulunduğunu Londradaki 
"Royal Empayr,, cemiyetinde ifşa 
eden sabık Cebelüttarık valisi (İs 
tanbulun eski işgal kuvvetleri ku
mandanı) General Harington, bu
nun ardından ki emiştir ki: 

Fakat bugün öğrendiğime göre 
vaziyet bambaşkadır. Benim ve 
benden evvel valilikte bulunan 
Sir Aleksandr Godfrey'in zamanın 
da oLduğu gibi tahsisat mahdut 
değildir. B~l para ile müdafaa te
sisatı her gün biraz daha ~lerliyor. 
Cebelüttarık her gün biraz daha 
kuvvetleniyor.,, 

General Hadngton, İspanyanın 
istikbali hakkında mütaleada bulu 

ceği rivayetine gelince, buna asıa 
inanmam ve inanmadım. Böyle bir 
hadise vuka geldiği takdirde bizim 
için ne kadar tehlikeli olacağını 
takdir ederim. Ve bütün bu hadise 
~evam ettiği müdde~çe hükumeti
mizin oynamakta olduğu müşkül 
rolü de bütün ehemmiyeti ile gör-

müşümdür. 

"Netice.de, öyle tahmin ediyo· 
rum ki General Franko, yahut İs
panya, bizim bu işe müdahale et
memiş olmamıza müteşekkir kala

caklardır. 

General Harington diğer bazı 

suallere cevap vererek İtalyanla
rın İspanyadan çekilmesinden 
memnuniyet duyacaklarını söyle
miştir. Bir aralık İtalyanlarla Al
manlar arasında bir hayli mesele
ler çıkmış ol!dµğunu bilhassa ha
va kuvvetleri arasında ihtilaf hu· 
sule geldiğini ilave etmiştir. O ka 
dar ki, bir defasında bu iki kuv· 
veti coğrafi bakımdan ayırabilmek 
için aralarına bir İspanycl askeri 
kampf tesis etmek zarureti hasıl 

Kaywest, "Florida,, 19 (A.
A.) - Resmen istihbar edildiğine 
göre B. Ruzveltin deniz manevra
larında hazır bulunmak üzere An
til Denizinde yapacağı cevelanı 

şimdiki beynelmilel vaziyet dola
yısiyle kısa kesmesi muhtemeldir. 
B. Ruzvelt, payitahta evvelce mu
karrer olduğu veçhile 10 Martta 
değil, 3 martta dönme.si mümkün 
olduğunu söylemiştir. 

ra bağlanacağını yazıyor. 1Ialkc\·Icri, bu~ün iki başlı 
bfr dostluk için<l('(lirler. Dir ran 

Cezayirde tuğyaR dan lınlk, ondn 1:endl yurnsının 
Cezayir, 19 ( A.A.) - Şiddetle sıcaklığım buluyir, bir yandan 

yağan yağmurlar, Cezayir ova • gençlik, bu maııevi sofralarda 
larrnda mlihim tuğyanlar husu ruhunu <loyru·u.ror. İkinci <lost. 

·•<ıe\'lct <lir l •' ·k··1 ı·· le getirmiştir. Tren ml!tı [l lrnHitı " • •S ıuen ona < uş.. 
birkaç noktııda inkıtaa uğramış nuuı olnn, hareketlerini şiiplıe 
tır. Arbada yerli ahaliden dört l~e k~rşılnyaninrdan Wç kimse, 
kişi boğ'ulm uştur. şımdı devlet mnkinc.c;incle yer 

sahibi olamaz. 

G •• J d Halkedcrlnin önünde artık 
- Un erin peşin en: ----... :, hiçbir engel yoktur. Dlrknç se. 

uıa"umu11111uıu11111wuıtıhıı11mıııınuıırmu1111111111111...,vmı-m1111q111uıı1111111umı111m111ıs 

Bir fenni beşaret 
Meşhur cerrahi tababet mütehassısı Tiycri dö Martcl son 

günlerde bir konferans vermiş. Bu konferansta insanları uzun 
zaman yaşatmak, ayııi zamanda gençliği ve güzelliği muhafaza 
etmek fenni bir imkan dahilinde olduğunu söylemiş. Ancak ta
hakkuku henüz bir istikbal meselesi. !nsanların vücudünde da. 
hili ifrazatı temin ede11ı bezler üzerinde cerrahi vasıtalarla 
müdahale etmek surelile mümkün olacakmış. Ondan sonra şim. 
di daha genç yaşta güzelliklerinin taravetini kaybeden kadınlar 
yüz yaşına kadar, hem de yirmi yaş tazeliğini muhafaza et
mek şartile, rahat rahat ömür sürebileceklermiş ... 

Doğrusu gerçekten sevinilecek bir beşaret. .. Fakat -şimdi. 
ki halde cerrahi tababet mütchassısmın bu tepşirinden sade
ce güzellik müesseseleri istifade edecektir. Zira dahili ifrazat 
bezleri vasıtasile hayatın ve gençliğin ,jdamesi ameli bir haki
kat olduğu güne kadar güzelliklerini muhafaza ederek yetişe
bilmek için herkes müesseselere koşacaktır. 

Hasan Kumçayı 

/ na Jçindo sayılnrmm ''367,, ye 
nırışı IıükOmclin bu Jç kuvveti• 
no ,·cr<liğ'l ehemmiyeti gösterir. 

Dize diişen ,·ıı.zife, bu cömert 
dostluğa. layık olnınk, çn.hşmıı

mız ve !ednkilrlıkl:ırımızln. <le'\
lct lılmnıetlcrini knrşılnmnktır, 

1 Hakkı Sülın GEZGİ.ı.'\" 

' KudUste ates söndürme 
' 

saati 
Kudüs, 19 (.A.A.) -Sokaktan 

geçmekte olan bir Rus tc bir 
1 Yahudinin siıılhlı bazı ~ahıslıı. 
rın taarruzuna ·uğramaları üze 
rinc şehrin iki ınalınllcsinde ateş 
söndlirnıe snntinin tatbil<ına ka. .. 
rar l"C'l'llmiştir. Yatndn. bir ara· 
lıın suilrnste uğraması tızerlne 

l 24 sa:ıtlik bir müddet lçtn ntet 
söncllirme saati tatbik edllmlt .. 

olmu tur~ ....................................... ._. .................................... ....:twiştlr., 
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-Ağa, Ağa .• 
Diye sesleniyordu. 
- Ne var? .. 
- Pehlivanları Kalfaya götiir. 

YENi BiR SEFER PLANI 

Raziye Kalla, mükellef odasın
da iki ahbabı fevkalade beşuJ lıir 
yüzle karflladı. Bostancı başı ya: 

- Sen git .• 
Emrini verdikten ıonra tliko i-

le Dayıya yer gösterdi: 
- Oturunuz .• 
- Aman Sultanım .. 
- Yok oturunuz .• Sizinle ko-

nu~acaklarım var. Başınız satırdan 
ku rtuluyor. Şevltetlu çok sevdiği 
pehlivanının ölümünden sonsuz 
derecede gazebe geldi. Siz gazebi 
şahaneyi bilmezsiniz. Yalvardım. 
Her ikisi mert, babadır kimseler
dir. Ölen yerine gelmez. Bunları 
bağıJla.. Bize faydalan olur. De. 
dim. 
Dayı dayanamadı: 

- Sultanım, dedi. Beni bir ge
ce tehlikeli bir halden kurtardınız. 
'.Akla gelmez bir tehlikeye attınız. 
Gene sayenizde bu tehlikeden kur 
tulduk. Allah &ize uzun ömürler 
versin.. Lakin bizim kendimize 
laydamız yok. Bizi azat edin. 

Raziye kalfa ka§lannı çattı: 
- Azat mı? .. Bu hiç .olmaz .. O 

vakit benim bagım gider. 
- Peki bizden ne istersiniz. Biz 

pe yapabiliriz:. 
Raziye gülümsedi: 
- Adam öldürebilirsiniz. 
- Bizi cellatlığa almak isterse-

niz bunu hiç birimiz yapmayız. 
Biz, düşmanlarımızı öldürürüz. 
Bigünahlara yardımımız olur. 

Kurnaz, entrikacı kadın, bu söz 
lere hiç ehemmiyet vermiyor eibi 
dinliyordu. 

- Size, dedi, sizin istediğiniz 
gibi if vereceğim. Hem .de çok pa. 
ra kazanacaksınız. 

- Para mı kazanacağız? •• 
- Elbet .. Yapacafınız iti söy-

lersem bana hak verecc.ksiniz. 
tliko : 
- Yapacağımız iş saray i~inde 

mi .olacak? 
Diye sordu. 
- Hayır •. Çok uzakta .. Istan

buldan bil~ uzakta. 
- Bu güzel.. 
- Hem dünyanın en güzel ye-

rinde. Kafkasyada .. 
fki arkadaş birden atılmı§lardı: 
- Kafkasyada mı? 
- Ne o, kor'ktunuz mu yoksa .. 

KaEkasyada.. Bilmiyor musunuz, 
senelerdenberi Kafkasya seferi 
var. Bütün ordular orada harbedi 
yor. Siz de ordu ile oraya gidecek 
siniz. Ben KaEkasyayı iyi bilen 
rehberler katarım size .. Başkuman 
danın ordusunda sözü geçen ada:n 
olacaksınız. 

Raziye Kalfa, tatlı bir masal 
anlatır gibi söylüycrdu: 

- Yapacağınız ig sok kolay .. 
Ordunun zaptedeceği yerlerde 
genç ve güzel Kafkas kızlarını ya
kalayacak, onları bana gönderece'k 
siniz. Bir kız için yirmi altın ala. 
caksımz benden .• Kafkasyanın bü
tün kızlan güzeldir. 

İki arkadag kendilerini güç ıap 
tediyorlardı. 

E 

-- 27 - -tioparır'7M. Hasvu ı..~oain .. Sen f 
kim oluyonun.. • 

tıiko: 

- Bize de Kara Halil gibi mi 
kullanmak istiyorsunuz .• 

Diye haykırmama'1c için kendini 
zaptediyordu. 
Dayı, arkadaşının, ağzından bit' 

şey kaçırır korkusu ile: 
- Çok güzel, sultanım, dedi. 

Bu teklifi ikimiz de kabul ettik .. 
L§kin biz §imdiye kadar iıiç kız 
kaçırmadık .. Nasıl yapacağız. Bi
ze yol bilen, yer bilen rehber ve
receksiniz ama, ig bilen adam da 
verseniz: .. 

- Durun size bunu da yapa. 
rım .• f g bilen bir adam gösteririm 
size .. Onunla konuşur, anlaıırın

nız. Adı Kara Halil: 
Gene iki arkadaş birden : 

- Kara Halil mi? .. 
Diye bağırdılar. 

Fakat Raziye kalfa, muzaffer 
bir başkumandan gibi mütcma.di
yen söylüyor ve söyledikleri söz
lere kendini de kaptırıyordu. O
nun için Dayı ile 1Ukonun gayri 
tabii hallerini merak e

0

tmiyordu, 

- Evet Kara Halil.. O şimdi 
Bursada oturuyor. Benden aldığı 
paralarla z:engin oldu. 

Dayı, Potiden !stanbula !dön
dükten sonra ordu işleri ile hiç 
alakadar olmamış, fakat harplerin 
aldığı neticeleri bilenlerden dinle 
mi§ti. 

Raziye Sultana sordu: 
- Gürcistan hududunda gene 

Mustafa Paşa mı harbediyor? 

- Hayır •• Mustafa Paşanın l.ıa 
ıına j§}er 2eldi. 

_ Demelc: azıeı:ıuaı.. 
1 

ayrılırlarken Kara Halilin adresi
ni de almışlardı : 

- Biz yarın Bursaya hareket 
ederiz. Kara Halile namcnizi ve
rir, Gürcistan ahvali ve nasıl kız: 
kaçınldıgı hakkında bilgi alırız .• 

- İstanbula tiz gelin.. Sizi ye
ni başkumandan olaQk papya 
&ön dereceğim. 

İki arkadaı. Bursa yolunu tut
tukları vakit kararlarmı vermiş

feröi. Kara Halilden Gürcü esirle
ri nereye götürdüğünü öğrenecek 
ler, Elis:::nun izini bulacaklar, la
~ı anasına iade için lizımgelen her 
çareye baş vuracaklardı. 
Dayı: 

- Ah Kara Halil diyordu. bir 
yüzünü görsem, bilirim ona söyli
ycceklerimi. 

iliko: 
- Yok, diyordu. Onunla lronu

pcak olan benim... Bana yaptık· 
lannın eczasını çekecek ... 

Raziye, Kara Halfün Bursada 
olduğunu biliyordu. Fakat nerede 
oturduğunu, ne yaptığını bilmi
yordu. 

- Kime ıorsanız Kara Halili 
gösterir .. 

Demişti. 

lki arkadaş ilk rastladıkları ada 
ma ismi tekrar ederek sordular: 

- Bursada böyle bir kimse yek 
tur .. 

Cevabını aldılar. 

I 
- Arama üç gün aürdü. Kimse 

tanımıyordu. Halil adında kim var 
Ea hepsini gördüler. Bir türlü koı
rasını bulamıyorlardı. 

Dayı ümidini kesmişti. İliko, a
ramakta devam etmek taraftarı i
di. 

Epey münakaşadan sonra bir 
gece daha geçirmeğe karar verdi
ler. 

iliko: 

- Dayı diyordu. içimde derin 
bir his var 'ki Kara Balili bulaca
ğız. 

Akşam kararıncaya kadar etle
rini kollarını sallayarak dola!tılar. 
Dayı: 

- Ben artık uyuyacağım .. Ya
r.ın yolculuk var .. 

Diye Hana gitti. itikounn gözü 
ne uyku girmiyordu. Atlarını ver
dikleri hana uğradı. Bir kenarda 
yaktırdığı çubuğu içiyor. yeni se
feri düşünüyordu. O, Kafkasyaya 
bir ı:iaha gitmek istiyzrdu. Sene
lerdir uzak kaldığı memleketini 
görmek arzusu içini yakmaya b.':ıJ 
l:ı-lıştı. 

Bir aralık hanın f~inde11 gürül
tüler gelmeğe başladı. lki kişi kav 
ga ediyordu. tliko gayri ihtiyari 
yerinden fırladı. Hancı yumrukla
rını sıkmış. durmadan te:piniyor
du: 

- Bana hayvan deyenin ba§ını 

T arihfen bir yaprak: 

Karıısmdaki iri yarı t.dam, ao
ğukkanlılıiuu byb:tmi70r: 

- Sana bet dakika mühlet ve
riyorum. E~erli bir at hazulamaz:-
qn ben seaiıı baıını koparacafım. 

Anladın mı? .. Hem en iyi atlann· 
dan olacak.. 

tliko bu 1orbaya dera vermek 
~ kc-lundan tı.:tarak çekti. İ§le· 
rin aksi eitmesi zaten kafi mik
tarda canını aıkmşıtı. Bir kavga 
iae sdantıaını giderecek b!r ilaç 
aanıyorıdu. 

Kolun.dan tuttuğu adam, hancı
ya karşı takındığı hiddeti bırak· 
mı§, Uikonun gözlerinin içine ba· 
kıyordu. ltiko da, bu yüzli tanıyor 
gibi bakıyordu. l<·aıcat kafası o ka 
dar karıııktı ki, bir türlü kim ol· 
duğunu, nero.:ie tanımış bulWldu
ğunu hatırlayamıyordu. 

Gencin bakı§l uzun sürmedi. 
Birden: 
- Vav Kralım. Sen misin?. 
Diye h .:ıku arak tlikonun boy· 

nuna atıldr: 
- 1lia .. 
- Evet, ben tlia ..• 
- Sen burada ı!e :ır:yı.nun? .• 
- Seni bekliycrdum Kralım .. 
- Beni mi bekliyorsun? .. 
- Elbet .. Bir gün gelip bulaca· 

ğını biliyordum. 
- Çıldırdın mı sen seni nere· 

den bulacaktım? 
- Niçin çıldırayım .. itte bul· 

dum ya .. 
ltiko onu bir daha kucaklayarak 

yüzündc:n öptü. Sonra kolundan 
tutarak: 

- Haydi gel bizim hana .. Ba
şrndan ge~enleri anlat .• 

- Şimdi gelemem.. Çok iıim 
var .. 

- itin mi? •• Ne ip .. Nereye gi
deceksin ... 

- Çavuı çok hasta .. Ona cer· 
rah gctirm :ğe gidiyorum .• 

- Çavuı kim? .• 

- Karar Halit. 
- Karar Halil mi? .. Demek sen 

">nun yanındasın? .. 

- Çabuk beni onun Yuı•~ gö 
tü r .. 

---ı-p -t i ı a _ Hapis bile yapıldı. Y ediku-, 

le zindanlarında .. 

Dayı, Mustafa Paıan~n. ~ur neh ı Eroin. kokain gibi ::eh;rli maddeler kullanarak h~m kendi. 
1 _ Ef er cerrah yetiştircmezsem 

rine atını sürerek geçtığmı hatır- lerırıı zchırlıycn, hem öe cemiyete muzir olan insanların ısla-
ladı. O harplerde yeniçerileri is- hı son günlerin dc.dikodusu oldu. Bu gibil~r Hayırsrzadaya 
yan ettirmek için ne kadar müca- süriilmcli, süriilnıcmeH? nıün:ıkaşası devam ediyor. 

dele etmi§ti. Hatta bir gün Mus· ı Elbette bunun bir çaresi bulunacak. Yalnız bu i~1erle uğ. 
tafa Paıa onu karşısına almış: ra§anlar, bu zehire alı~ı.ııılann bundan bir türlü vazgeçemedik. 

_ Dayı demişti. Sen niçin böy • k'l • • t"l" l da 
- ' 1 d'. · a· G" lcrini söyli.ıyor~ar. Aramı.cak çare tırya ı erı, ıp ı a arın n vaz.. le ugraşırsın. stc ıgın ne ır. o ı . k 1 1 

. d gc~ırme o ma ı. 
rürüm ki zorba beyetm e ama ce- l t·ı· f d' 

· · in Harbi kazanıruk P 1 '1 ne ena §ey ır. . 
sur yenıçerıs · I özdemir Osman Paşa. O~manlı ordusunda bır ~ok muvaf. 
seni memnun eı:lcrim. • fakıyctlcr kazanmış bir kunuındandı ve Yezirdi. Zamanında sc-

Fakat Dayı Başkumanoanın bu · .. .. tU n .. l l~ .. .. M t ce rru'"ndu" z ' G' l'd fahat almt§ yurumuş . .ı naışa ı , çuncu ura , gc c 
sözelrine ~ldı:ma~ı~tı. ız ı en 1 afvon alır, günlerini sarhoşluk içinde geçirirdi. Padişah Osman 
gizliye yenıçerılerı ayaklandırma- ı · . . - · fh · · 1 Pa"anın da afyona müptela oldugunu sanmış, onu ım ı an ıçın 
da devam etmişti. Mustafa Paşa ı dö;t saat karşısında konufJturmuştu. Murat hareme girince kız. 
kendisini öldürebilirdi. Fakat bu-

1 
~ 

1 
ar a~asmn: 

nu yapmamııtı. .. . _ Artık Osmanın afyona müptela olmadığına §Üphcm kal. 
Zavallı Başkumandaııın butiln madı. Çünkü öyle bir iptilası olsa dört saat yorulmaka:zın ko. 

emeli Gürcistanı fethetmek, nam kt d .1 zcı· 
nuşma a evam e~eme ı. 

almaktı. · 1 d F k t · d" . d . Osman Paşa gerçı afyonla mest-:> maz ı. a a ~arap ıçer ı. 
Razı yeye tekrar sor u. .. d lik ı ı ı h 

• . . .. u l k? Tarih onun içi ngu satırları yazar: Osman e an ı ar a. a -
- Şımdı kım seNar o aca . . · eli Badeh 

Ş k 1 · b'l' nendelerle muhat olduğu halde dokuz on kadeh ıçer . u 
- ev et u ı ır.. . . k 'k' t k d 

d ? mestolunca bir yastık ıstıyerek başını oyup ı ı aaa a ar - Mustafa Paşa nere e .• . . 'L....:J-- •• 

y d'k 1 .1 ktıkt onra uyurdu. Bu suretle def'ı mesti ederek sonra aJ.l\,&Cat alır ve goz. 
- c 

1 
u e. en çı an 

1 
!erinden nedamet yaşlan dökerek dua ederdi... N • .A. 

ikinci vezir oldu. 
Dayı ile iliko Raziye kalfadan 

• '"J"' 
\ 

0 

~ Onun can:nı ben alacağım 
1 tlia .. O hain adam parmaklarımın 
arasında ölecek .• 

1 - Yok Kralım .. O çok iyi adam 
drr .. Onu öldürme .. 

1 

- tyi adam mı? •• 
- Ben anlatırım Kralım .. O va

kit iyi adam olduğuna sen de ina-
nırsın.. Şimdi müsaade et bana 
cerrahı getireyim .. 

1 
- Evi nerede çavuıun .. 
llia K.ra Halilin evini tarif et· 

tikten sonra hapcının korkudan 
1 hazırla.dıiJ ata atladı. Dörtnala 
uzaklaıtı. l İlik~ duramıyordu. Doğru Day 
nın yattığı hana &itti. Ç1lgrn gib: 
idi. Zavallı arkadaıını tatlı uyku· 

. sundan aaraarak uyandırdı. 
ı - Dayı .• Dayı.. Ben ıidlyorum. 
tıtcrscn ıen de gel.. 

- Nertye tlı"lro .• Ne oldu? .• 
- Kara Hallli buldum.. Evini 

öğrendim .• 
Dayt, zaten hamdı. Heybesini 

- 3 -

lltmlektl 

lrind' 
Aylık 95 
3 a:rı ı'k 2fı4> 
15 ayhk 475 
l rlllık QOO 

] 'a rifeden 6::ıl&.t1 

tein •>'<la otuz Juıruf" 
Posta lı l rJiğine girnıe1 (tll 
ayda )'etmiş beşer ~11 

medilir. rJ 
Abone knyıJını bildi 

tup ve telgnıf ücretiıtl. 
parasının posta ,·er• 
)'Ollaına ücrclinl ld•'' 

Tir.aret lliinlarınıll "'
satırı sondan llıbarell 
raıarında 40; tç .. tf 
kuruş; dördüncü 
ikinci ve üçllncClde j; 
4; bn~lık yanı kesrnee' 
dır. 

BüyOk. çok devaınll• 
renkli il:ın verenlere~ 
indirmeler yopıtır. ~ • 
rın santim • ı:ıtırr 30 

TiCARi MAHiYETTE: 
1

, 

KüCCK Jl.J.~1""' 
6 ir dcfa 30, iki def~ 

defası ı; :; , dört tıeras.ı re 
defası 100 kuruştur. ,; 
ı lAn '"ert>nl!!rln hlr dt 
\ Il d ı r. Vort !lalın gectP 
faıla •otırları beş ı.:u 
sap edılir. 

Jll:met kuponu. 
kuçük iMn tari/tsl 
indirilir. 

\'akıt hem do~rudaıı 
... a kendı ldııre verindt· 1 
~ • ' ı.ı 
kara C"addesınde \• i 
altında J\E~IAl.EDVIJI 
lt l'ı n Bilrosu eli~ le ıl, 
eder. < l1ıiro1tıuı telt/011 

yastık yapmıJ, bir JceÇ' 
üstüne kwrılmı§tı. ı.tll 
Karaı=.ı alil, belkeı'D11'r 

Je çıkan bir çıbanrrı • di 
de kıvranıyor, müteııı' 

nyOf'dU. ·"" 
Dayı ile iliko BurfB'~ 

·nahallesindc evini k01' 
!ardı. Ç ünkü Çavu~u ııcl' 
yordu. Yanına kadar 
sokuldular. Ev halle•· 
cerrah ıbekliyordu . JJcİ 
Jen girinc:: 

- Cerrah geldi .. 
Sesleri duyulma}'• 

Belki bunlar da ccrralı 
kesmek için hiçbir h•

5 

yan cerrahlardan .. 
Uiko yatağın ucurı• 

ya d~lan ev halkınr 
- Hepiniz d '\ 'lrı çı 
Diye bağırdı. sorır' 

ra Halili oınuzunda!1 · 

.ı:aldırdt • 
- H~ydut .. Al~~ 

;mı kaldrt da yüıil . 
olduğumu görünce t1 
öbür dUnyaya boyl•,,,~ 
defa pi§man olacak'. 

-t.:I " [\ ıtl O, mütemauıyc 
rirü açamadan sa 

Karamazof Kardeşler 
ne saplıyabilmek için... Tam atılaca• 

ğım sırada Allah, içime gire.ı ibliai sö

küp ~ıkardı. Yalruz ıunu bil, ki hiçbir 

zaman öllime, ıen o akıamki kadar 

ya'klapnamıısındır ... 

RUS ZAHITLERI VE 
VAZiFELERi 

tulabileceğini söyliyenlcre t'~ 
yolunda ıehitliği göze al~ ~ 
nulığı, yoksulluğa, perh1:' ~ 
katlananlar onlardır. Vak~. 
elin yıldızı prkta parlaya~.ıl 

Benim zahit aözündeıı ~ 
na iıte budur. Şu yükse1' 
diklerinize hele bir bakını'° 

Yazan: Dostoyevski 
-· 

ÇeYirftl: Hakk ı Sün Ceqia • 10. 

rilş~medik. Karısı beni gözetliyordu. 
Kulağıma fısıldadı: 

- Sana gece yarısı geldiğimi hatır. 
lıy~r musun? Hani §U sana tekrar tek 
rar unutmamam söylediğim gelİ§ ... Ni
çin ge1miştim biliyor musun? .• Seni öl 
dürmek için dönmüştüm. 

Bu sözler, beni titretti. 
- Odandan çıktıktan sonra, karan· 

lıklar içinde deli gibi dolaşıp dururken, 
sana karşı day:ınılmaz korkunç bir kin 
duydum. Kendi kendime: ''O, §imdi 
benim hakiki hakimimdir. ister iste~ 
mez itirafa mecburum. Çünkü her şe
yi biliyor . ., diyordum. Sanma ki dna. 

yetimin duyulmasından çekiniyordum. 
Hayır, bu umurumda bile değildi. tf
şam dü§ünmüyordum. Yalnız: ''Eğer 

dediği gibi kendimi ele vermez:ııem, bir 
daha onun yüzüne nasıl bakacağnn~ .. 
endi§esi beni çileden çıkanyordu. Sır
rıının bir baıkası tarafından bilinmesi
ne tahammül edemiyordum. İşte bu 
yüzden sana kin bağladım. Çünkü bü
tün bu belllarm hep senin yüzünden 
geldiğine inaruyordum. 
Masanın üstünde bir hançer olduğu. 

nu düşünerek, döndüm. Hatırlaram, 

ya ben .oturmuı. sana da oturmanı ıöy 
lemiştim... Bir hamlede bıçağı &öğaü~ 

Esrarlı misafirim, bir hafta sonra öl 

dil. Tabutu arkasından bütün kasaba 

hürmetle yürüdü. Papaa mezan batın
da müessir bir nutuk söyl~i. Onun gi 
bi değerli bir adamı mahveden hain 
hastalığa atıp tutuldu. Herkes bana fe 
na gözle bakmağa batla.dl. Kimse artık 
beni evine kabul etmiyordu. Ama, yi. 
ne fena bir tecessüsle yanıma sokulu
yorlar ve onun hakkında bir ıeyler öğ 
renmeğe çalışıye>rlardı. Tabii bir tek 
söz ~öylemedim -.e az ıonra da o ka
sabadan ayrıldım. Beg ay sonra, Allah 
nasip etti ve bu mübarek mesleğe gir· 
dim. Zavallı Mitel için de hala her gün 
lrü dualarımda Tanrıdan maffirct .dl 
Jeriın. 

Sevgili kar~eşler, bir Uhidin ne de
mek olduğu acaba biliniyor mu? Çatı
mızda bu ketime, biraz alaylı bir eda 
ile söylenir. Bu alay. bazın bir lrUfür 
halini bile alrr. Ne yazık ki, halk ara
sındaki itimatsızlık günden gllne artı
yor. Papaslar, kilise adamlan içinde 
bile bu türlü adamlara raıtby~uı:. Bu 
ıehvetşeres cahil ve serseri ketit 
ler yüzünden haklı olar&k bize kızıyor 
lar ve: 

- Siz tenbel, batkalarınm 11rtındat'll 
gcçintın tufeyli llerifler, idi, utanmu 
dilencilerainiz t 

Diyorlar. Halbuki hak yolunda tam 
ft mutlak bir iba.1etc ömrünü vakfe.. 
den zahitlorimiz de çoktur. Fakat on
lardan bahsetmezler. Hatta bu dini bü
tan zahitler sayesinde Rusyarun 'kur-

ve hakikatin halini bulat' 
mı?· İlimleri var, fenleri ~ 
ilim hine mahkCimdur. ae 9" 
nıklar ~leminde ise bunla' 
bulamıyorlar. 6' 

Dünya. hele aon d~r1~1 f 
te ıuumıg görünüyor. F'• ~ 
yetin uirlik ve intiharda" · ~ 

• 1 
yaradığı •ar? .. Herket • t~ 

- Muhtaçsın. Yahu~ıl.. · 
cın olacak. Şimdiden ça ~el 
nin de büyükler ve ıeıı~~ 
hakkın var. Onlarla çatı~ 
ma. Çekinme. . 1~ 

Diyor. Şimdi öğretil(e;.:;..-ı 



Bir Sivri Akıllının Macera lan f 

Abdülmecit devrınde -
1 - V AKIT 20 ŞUBAT 1939 

h • .Segah lıı:.lıJ. 20 Aıaııs, meteorolo
ji haberleri, ziraat borsası (fiyat). 
30.15 Türk mllzlAi. Çalanlar: Rept 
Erer, Relik Fenan, Rııten Kam, Cev. 
det Kozan. Okuyanlar: Necmi Rıza 
Safiye Tokay. l - Osman beyin ıa= 
ha Petrevl. 2 - Mahmut CelAJettla 
P•ıanın tarkısı (1''irakın). 3 - Ha
fııın tarlısı (Dil mest olur). ' - Zl· 
) a paaşnın " rkısı. (Semti dil da re bu 
demler). 5 - Yesari Asımın prkısı 
(Hu yaz geçen). 6 - Türkil (Yürfl 
dilber )Üru). 7-AJI efendınJn niha. 
~ent ıarkısı lSe~erim yine). 8 - R• 
fik Fersanın hicaz şarkısı (Geçti nıa. 
gAr). 9 - ŞevkJ beyin hicaz tarkw 
(llilmıyorum bana noldu). 10 - Su 
semaial. 21 Memleket ıaat ayan. 21 
Konuşma (Hukuk ilmi yayma kuru-
mu). 21.1!> Esham, tahvilAt, kambl• 
yo • nukut borsası (fı)al). 21.30 MQ.. 
ıik (Radyo orkestrası - Şef: Pnıeto
rlus). Eugen d'nlb rl: Yola çıkıt (Dle 
.\brelse) uvertüril. Hermann Go,.•7.: 
Senfoni fa majilr, op. 9. AUeıro mo
' ato. lnterm~zzo, '-l r tto. Ada

gio, ma non troppo 1 nto. Final, Al-
legro con fuoco. 22.15 Müzik (cas
ıant - çigan) Lantoş orkestrası. 2S 
~ilzik (Sinema sesi). 23.45 24 Son•· 
jans haberleri ve yarınki program. 

ALEMDAR StNEMASI 
IKt FtLM 

1-Senorita 
2 - Kadın oyunları. 



Ga1rıtasaray 7ca1esine gol olurken 
------
Beşiktaş 4 - Bey~o·z 2 

Be~aş: Mehmet Ali-Hüsnü, Taci - Hil.1 Beykoz: ~afa - Baht, B1':1ıan - Muatafa, 
scyin, Bedii, Feyzi. - Hayati, Rıdvan, Stt1dur, Mehnnet, ~1ıp - Turhan, Smt, Şahap, Baha. 
Şeref, Eşref. dır, Jsmaıl. . 

Hakem: izzet Muhittin Apak (GalatMaray) 
Dün Şeref stadında yapılan bu lular topu kendi yarım sahala • taş muhacimleri ani bir hlicum

müsabaka lik şampiyonluğu hi - rından bir türlü uzaklaştıramı - la Beykoz kalesine indiler. Fey. 
rincisini meydana çıkaracağı i. yorlardı. Ancak 10 uncu daki - ziden ~ıdva~a g~çen . topu Rıd. 
çin çok ehemmiyetli idi, bu yüz. kadan sonra Bcykozun münferit van guzel bır plaae ıle Beykoz 
den sahaya bir hayli kalabalık akınlar yaptığı görülüyordu... ağlarına taktı .. 
toplanmış bulunuyordu. 28 inci dakikaya kadar oyun Böylece 1-0 galip vaziyete ge 

Oyun Beşiktaşın Ustüste yap. böylece neticesiz devam etti. çen Beşiktaşlılar baskılarını bfuı. 
tığı hücumlarla başladı. Beykoz. Tam 29 uncu dakidada Beşik. bütiln artırdılar. 35 inci dakika. 

da Hayati sıkı bir Şiltle takımı-

Vefa 4 - Süleymaniye O 
Vefa: Zilhtü -·Saim, Vahit -ı Süleymaniye: Süreyya - Da -

Sefer, Lütfi) Süleyman - Ihsan, ni..J, Ruhi - lbrahim, lbrahim, 
'AlxW.ş, Şükrü, Mehmet, Karabet., Burhan - Naim, Ilalit, Nedret) 

lt!u::a!fer, SillcyrMn. 

Şazi Tezcaıı 

·şeref sahasının günün ilk bi- i tirdiği topu Sül?ymaniye ağl~ . 
rinci küme maçı Vefa ile Süley. rına yolladı. Bı~~z .. ~nra yıne 
maniye arasında yapıldı. tık da. Mehmet Vefanın uçuncu sayısını 
kikadan itibaren Süleymaniye kaydetti. 
'kalesi önüne yüklenen Vefalılar 

karşısında siyah . beyazlılar an. 
cak on beş dakika dayana bildi
ler on altıncı dakikada Abdüş Ve 
fanın ilk golünü attı. Her an zi. 
yadeleşen yeşil - beyaz tazyiki 30 
uncu dakikada ikinci gole sebe. 
biyet verdi. Mehmet geriden ge-

İkinci devre daha ziyade mil
tevazin geçti. Bu arada Süleyma. 
niyeliler yakaladıkları fırsatlar -
dan istifade edemediler. Buna mu 
kabil Vefa Şükrünün ayağiyle 

dördüncü golünü de çıkararak 
maçı 4-0 kazanmış oldu. 

'iV 

nın ikinci golünü yaptı. 

Devrenin son on dakikasında 
Beykozun 'ijir kaç hücumu Betik 
taş kalesi önünde tehlikeli vazi. 
yetler yaratıysa da vaziyet de. 
ğişmeden devre 2--0 Beşiktaşın 
üstünlilğü ile bitti. 

IKlNct DEVRE: 
Oyunun ikinci devresi da.ha 

heyecanlı oldu. Büyük bir gay. 
retle işe başhyan Beykozlular Ba 
hadırfın ayağiyle 6 ncı dakika
da ilk gollerini attılar. 

2-1 vaziyete geçen Beykoz -
lular bundan sonra Beşiktaşa 
10 dakika mütemadiyen tehlike. 
1i anlar yaşattılar. Ancak 25 in. 
ci dakikada tekrar hakimiyeti a. 
lan Beşiktaşlılar 30 uncu daki-

( Devamı 10 uKCU&ı) 

Dünkii. 1'enerba'1ıçe - Galata~aray m12.sa baka..,mdan n~ erutatttan~ 
• 

Taldt Deli<lağ 

ikinci küme maçları 
Dün de Taksim ve Şeref stat-

laruıpa ikinçi küme müsabakala.. 
rına devam edildi. Şeeref saha. 
sında Galatagençler - Boğaziçi 
karşılaşması 2-1 Boğaziçililerin 
aleyhine bitti. İkinci oyunda ise 
Karagümrük takımı Da\'utpaşa. 
ya 4--0 galip geldi. 

Taksim stadında Anadoluhi . 
sarla Beylerbeyi takımları kil • 

. menin B grupu birinciliği için 
çarpıştılar. Çok gilzel bir oyun 
çıkaran. sarı • yeRilliler hakim bir 
oyundan sonra Beğlerbeyi takı -
mınt 4-0 gibi açık bir farkla 
yendiler ve bu suretle B Jm!PU 
birincisi oldular. 

t 

1.tk 
Takım: Oyun 
Beşiktaş 18 
Fenerbahçc 18 14 1 

Galatasaray 18 11 2 52 

Vefa 18 10 5 39 

Beykoz 18 7 4 7 48 

Süleymaniye 18 5 3 10 21 

Hilal 18 5 2 11 27 

Topkapı 18 5 13 20 

lst. f'por 18 3 2 13 19 

18 3 1 14 8 
Gilneş 
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t>un yeniden 1ss Ham-keVi 
4- Yurttaşlara kapılarını açtı 
~d~ l9 (A.A.) - Bugün bu prensiplerin memlekette na _ kafasına, vicdanına, enerjisine 
~ke\i d~ Y~~da yeniden 158 sıl tatbik edildiğini her gün hal. hürriyet ~e in~~~ ~mk8.nlarmı 
'l.litUre a Türk gençliğine ve !kımıza söylemek için de başlı ba- veren bu ınkılap zıhniyet ve ne • 
~ aç2USa.ırı.ış halka kapı. şına bir merkezdir. C. H. Parti. ticeleri sayesinde hakiki yüksek 
-~ese ~aktadır. Türk inkıla. sinin prensiplerini her gün söy. mevkiini bulacaktır. 
~~~ ön rı ~lan ve halk terbiye. lemek, nasıl tatbik edildiğin.den Asırlarca çekilmiş felaket ve 
b'-afında:oııı.. hizmetleri herkes her gün mallı.mat vermek lazım. idbar de~!r1.7rini b~ millet, yurt. 
~ ~l .~ukranla karşılanan dır. Cumhuriyetçi, milliyetçi, in. taşların olçuye sıgmıyacak kan 
~anda ~ue~eselerin hepsi ay- kılflpçı, layik ve devletçi politi- sellerile silip götürmüştilr. 
~ekil ne Ankara halkevinde kasının, memleketin halinde in- İnkılapçı vasfımızın manası da 
ll:ıtlQı il r. Refik Saydamın bir kişafı, emniyet temin eden, ge. şudur: Hem yaptığımız inkılap. 
tı~dile: açıl:rnıştır. Radyo ile leceğin en büyük kudreti ve en ları göz bebeğimiz gibi daima ko. 
;ııı~l'i c1e~i1 b~~nutku yalnız ye • yüksek itibarı temin edecek o _ ruyacağız, hem de Türk cemiye. 
<tli, de d~~ dı~er bütün halkev _ lan bir program olduğuna. sarni. tini medeniyette en yüksek sevi. 
~ ıtera8•1 e:rnışlerdir. mi olarak inanmış olan bizler bu yeye erdirmek için gerekirse baş 

t 
1 ~a,.,,1~ tanı saat 15 te İstik. prensipleri ve manalarmr yalnız ka inkılapları yapmakta da te. 
~ıı ... _:-Ql ıle b 1 d "t t · v• B · k ı · ~ ~ saı aşa r. Evin kon- samimi bir hisle bizi dinliyecek reddu e mıyecegız. u ın rap,-
b · lıt_ :M. ~nu tanıamen dolu idi. olanların hepsine anlatabileceği- lar bizim içi~ o ~a~ar .~~.yati~ır 
~lar h aşkanı, vekiller, me. miz iddiasındayız.,, ki, bunların onemını Buyuk Mil-
~ \, alk aras . . I t 1n.. .. .. •'(l~ ında seçiliyor • İşte arkadaşlar, balkevi sayı. li Şefımız sme onunun §U 

l'a lla~. a~akta dinlendikten son larmm artması, ve bu suretle sözlerinden daha kuvvetle ifade 
aıı .. _ 'll•ekiı D .. .. ı kt .. l"k ~ "4§1ar r. Refik Saydam memleketin daha bir çok köşele. edecek soz soy eme e guç u çe.. 
~ §11 11~1~da kürsüye gele • rinde inkılabmıızın prensip ve keri~. . . 
nA~~rat etti: hamlelerini yayacak kültür mer. "Türk mılletmi az ı:am~da. 

<;ok ;; v .1!4KIL!N l\"UTKU kezlerinin vücut bulması, bizi ne büyük bir medeniyet seviyesıne 
lı ltıkııab Ynı. dinleyicilerim, kadar sevindirecek bir hadise i. yükseltmiş Türk milletine en kı. 
~ ?a§ax,

1 
lln12In güzel ve fayda. se, bunların her y:d daha verimli, sa yoldan temiz cemiyet hayatı

rltthı a a.tıı:ı.dan biri de balkev. Türk cemiyetine daha feyizli biz- nın feyizli terakki yollarını aç. 
llıasıdır çıltnı§ ve işletilmiş ol • metler yapmak fırsat ve imkan- mı§ olan inkılaplar kalp ve vic-
~ .... ~Uı-.."l~ Iarmr bulmaları da asla gözümüz danımızın en aziz varlrklandrr.,, 
""il C<q}I bu c-;;,.ftl •,.;\ ' yf' tt' d 1 ~ 'Yedin . a~ .ru.ce başarı. den kaçmıyan bır ke ıye ır. Arka aş ar, 
' cı Yildönümünü kutlu • Bu bakımdandır ki kemiyetle Halkevlerinin son yedi senelik 
~ ~Utün. w keyfiyeti daima beraber ve ay. inkişafını gözden geçirirsek, kar. 
~la \•e y"a:lıgınuzı: yeni bir ha. ni ehemmiyetle düşünüyoruz. Ve şısmda bulunduğumuz ma.Il7.ara 
~_!{enı~~ı h!r istikamete götli- açılmışlarm tekemmülüne husu - şudur: • 
;ıı.ıi~e ı~t ~n~ılabm, milletin si bir dikkat ve emek sarfediyo. Milletimizin ileri hamlclermde-
aı-usinf sındırılınesi için C. H. ruz. ki hız, bu halkevlerimizi de ge. 
~:U bU~31 de toplanan ü • Herhangi bir sebeple durgun Jecek seneye kadar ne vilsfttçe, 
.... ~ lt kongresinde kurul. görünen bir balkevi bile muhiti- ne de sayıca ihtiyaca. kafi gel.mi

. i F ~ ger:arlaştınıan halkevle • ne "halkevi,, adıyla bir müesse. yecek hale getirecektir. Biz. ~un
ı~t · ı:ı · a ··"'1.1:1. ao en hazırlıklar yapıl • renin mevcut olduğuna ve orada dan çok memnunuz. Bu içtimai 
~ < ~~biltııı nt:a 1932 de 14 tanesi halka gitmek ve halkla kaynaş. hayatımızın daima Uerilcdiğini 
ık~ 13' lııı~ "e §tı. Her yıl vilayetleri- mak için inanlı ve Ulkülil yurt - genişlediğini, ilme, fenne, sanata 
toP. l\il""lll. ga lllahalli parti örgütleri- taşlar bulunduğuna işaret veren karşı Türk vatandaşının ne ka
,rufl' lia~ti. "~~et ve 'Yardmılarile ye. bir tim.saldir. dar rağbet gösterdiğini ifade e. 

ke a ~!lnı u saatte de 158 tanesi Bu suretle, nüve atılmakta, den bir hakikattir. 
"·~lel'ittuı· ak suretile bugün hal hareket uyandırılmakta, muhit Bunun için inkılAp eserlerimlz 
~ ın sayısı 367 yi bulu • hazırlanmakta. eserin dikkat ve safına. yeniden katılan ve a~l~ 

hııeaı:_ 8aatte . h . -""'~~- .:.-\.t,fl.ı.'l't.-n ..... -.. cı•1 rruıil.T cucruııza~ı ıuıu;\hlauQ 70.mh 

x.... ~lllda. , ınemleketın er tedir · k ı · · d ""'-0.? a""lın . . • bulunan yenı hal ev enmız e 
k tıcj "'ol IŞ halkevlerımı. Rejim ve parti, .inan ve kültil- k'l · ·1 be bcr hir eskimiven ,-.:ıı, ~ld" .. 

1 
· . es ı en ı c ra ~ J 

ı.. 1 aYııi onum erını kutlar~ rümüzü yaymak ve benimsemek k ·ı · e azimleri ve muvaf-
~lk 7.a:ırı. d d · 1 ve e sı mıy n 
~ :\ilerimi _an a a yenı açı an için en güzel çareyi elde tutmak. fakıyetleri ile millet için, mem. 
~~'I'tni§ 

01
:n çalışma sahası - ta ve bundan memleketimizin hiç leket için kutlu olsunlar, yararlr 

{e tesbit ~arını zevk ve se. bir k~sini mahrum etmemek olsunlar, verimli olsunlar. . 
~l'ia~n. bUtü cdı~?n:z. niyet ve azmini bugün 158 halke. Ellerinizdeki broşlirler, ~Y?ı 
~1 bij~k: b~ Türkıye yıllardan vini daha açmakla isbat eylemek- 7.a.manda sizlere halkevlerının 
4oıı: ~d ır halkevi manza • tcdir. maksat ve manasını, geçen yıllar 
'ld :. en, ;.:· .!'Iilli Şef lsmet !. Memleketin, halkevleri gibi en içindeki hizmetlerini gösterir ve 
~~~"! ilk: u~k v.azifcyi üzerine önemli kültür kurumlarmm yıl. isbat eder mahiyetttedir. Bilgili, 
' ~ ~ ar .. ~ gilnJer1 köylünün ve dönümü vesilesile, şimdi, yurdun inanlı çalı§malarile bizi memnun 
ı.. et..... ....,lll.da g · kl · d b · · · •-..:ı ~l~ '<( her k.. ~çırme c, mem münevver kütlesi huzurun a u- eden Ankara halkevının ıçuwe -
~ evi nı O§esıne yeniden bir lunmakla bahtiyarım. siniz. Bu merasimden sonra ev 

ita anzarası vermiş oldU- Bu haz verici toplantıdan istL içinde yapacağmIZ bir dolaşma 
~ı~ lkevler· fade ederek içtimai ve ferdi ha. sizi halkevi fikrine ve ma.ksadı-
~~ı:t~aıtfen~nde vazife alan, al- yatımız bakımından en, ehemmL na derhal ısmdırmağa alacağmız 
lı-~ 1lli idra,ın Şerefi kadar mesu. yet verdiğimiz bir noktayı teba. izahat sizi gönüllü ve heyecan -
~e ~da§lara ~ ct:rniş olan idealist rüz ettirmek isterim: ıı bir halkevi yapmağa kati ge-
~1 .illet h llradan, memleket Sayın arkadaşlar, lecektir. 
h~lel'inı~da, teşekkür ve Türk cemiyetinin, hele son a- Buradan, bir daha. bUtun 

llaı ttt. zı sunmağı bir borç sırlar içinde geri zibniye~ler v__e memleket munevverlerine ses. 
~ ke"hı.d fena idareler yüzünden ugradıgı ıeniyorum: 
~~tıa~ene e, b~kanlıktan köy. ağır felaketler hepimizce ma - tJikUlll, uyanık, aydın, arka· 
~. a~ı lı.eıısı Yap:rn~~a varıncaya lumdur. Bir kısmımız bunları daşlar, 

tı / hizrne bıribırınden şerefli gözlerimizle görmek bedbahtlI • MP-mleket ve mfllet hizmetine 
lQ e bı.ınıartle~? Canla başla ko. ğına uğradık. Yeni yetişen me- ne kndar hazır, hatta. susamış 

~...,,. ll tutan 1• gündelik işi kadar sut nesiller de bunları, büyükle. oldugunuzu billyoru&. Belki ilk 
'e•: ~~lel'İlli lnkılapçı Türk mü. rinden duyarak veya kitaplardan dUşUnUşte en gUzel imkn.n aklt-

l-r 1~01"\u:. tıpta ve hürmetle okuyarak öğreniyorlar. nıza. gelmez. Size en doğru ve 
~;::angı b' inkıraz uçurumunun kenarına yUce fahri hizmet parolasını ve. 
~ ~i : ~alnı~r ~Yanık ve aygın gelmişken Türk milleti bünye - riyorum. Hnlkevlerlyle ilgilenl. 
~ ı..a~!ti g0l'?n rndelik işini, rcs sindeki yaşama ve yükselme kud- niz. Birbirinizin bilgilerinden, 

trı ~esinin e. le vatani ve mil. reti, bilhassa emsalsiz kahraman. tccrUbelerinden istifade ede -
~ ı-~İ, haı~ıt~iyeceğini iyice lığı ile silkinip kurtuldu. Bu .kur- rek sUratle kalkınmanın en fe
~ıı \ tıı>erv evınde çalrşmarun tutuşun büyük dehası. Ebedı Şe. ,.ı·-:ıı kaynağı olan Halkevlerl -
t:qh~.dal' ""Unerlik tezahürü oldu.. fı'miz Atatu'"rkün adınr burada J " d t "a\Qı '4.1 miz hem yetişmenize, hem e 

Ilı. lı da h:vverlik vazifesi saygı ile anarım. veUştirmenize ımk~nlar hazırla 
• \>eh: lırlamasını iste • Atatürk devrinin bin bir ese- " 
, ~ "" a ri ara.smda her biri bir devri ka.. mak için kurulmuşlardır. 
\> f:, a. !:tltnakta. • . Daima muYafrakıyet dllerim. 
arca~ ı:ııınıı;ı olan halkevle- payıp bir devri açan bir çok ın. 1 

t ~ ı~etıiler~lanların en mu • kılaplar vardır ki, bunların hep- MAARİF VEKlLl RES M 
~~ı~ a.ı~ d1•

1 
arasına tezelden sine birden biz "Türk !nkıliıbı" SERG1S1Nl AÇTI 

\~ı. etin ı erim B . na:::,·ekilln nutkundan sonra 
11<1.q • et.rar · u muvaf. adını verıyoı-uz. . ,. 
~~ ~ lopı ına be~ on ülkül" Hatırlamamız lazımdır kı, bu bir konser verilmiştir. 

• al'! l_ ayıp u TU k b te ~ 'l!ıi~ l\:UVvetı muhitinde ilk inkılaptan önce, 150--200 s.~e - Bu baştanbaşa r es -
~a:tıe devae uyandırarak sa. denberi göze çarpan teşebbus. ve kfırları tarafından hazırlanmış 

~"~e a Ve Y" tn ettirecek her ""ayretlere rağmen, ilerlemesıne modern TUrk musikisi festiYali 
l\ı.~er Olac:n__kuruıa mutlaka :ngel bir çok manialarla bir or- idi. Konser Cemal Reşidln Ka • 
na2 acılt§la gına e:rniniz. taçağ cemiyeti manzarası v~::~ ragöz isimli senfonik suitl ile 

h ~Utı~tıeai~de Şe . . \'e büliin cihanca. bu gözle goru. başladı. çok beğenilen bu gUzel 
~ ~ \> il ~ine b" fı:rnız 1s:rnct t. len Ti.irkiye, ancak bu lnkılap eseri Hasnn Ferit Anların or -
~ a erdiği b' oyı.c bir vesile ile hamlelcriden sonra. milli. modern kcstra suitl takip etli. Necil l{t\ 

''lla~~~lerne~e:ırektifi de bil. bir devlet ve cemiyet olma yolu- zım Aksesin çiftetelllsl, UuYi Ce 
~di ltevlerj geçernMn~ na girmiştir. A • • • mal Erginin konsertinosu, Ad -

l>l'e'hh· ' C. H p t' · · 1 d · t alemı ıçın- ı u "<o:Jll.>ler· · ::ı.r ısııun ılerliyen me enıye nan Saygının sihir raksı ıep s • 
· 1 ne oluduğu ve de Türklye, ancak yurttaşların 

İstanbul Halkevlerinde Dünkü Toplantılar 
Her ev açılış yıldönümünü büyük tezahüratla Kutladı 

Emin~nil Halkcvfo de 1>ll1ttnan1ar 

Fatih Halkevi, açılışının birinci 
yıldönümü münasebetiyle dün sa
bah Vali L\ıtfi Kırdarla Şehir Mec 
lisinde Fatih Azalarını ve gazete
ciler §ercfine bir çay ziyafeti ver
mi§tir. 

Davetliler tamamen toplandık· 

tan sonra Ev başkanı Sırrı Enver 
Batur Evin bir senelik faaliyetini 
anlatmış, sonra bina gezilmiştir. 

Her odada bir topluluk görülü· 
yordu. Konferans aalonunun bir 
köıesinde Fanfar talebeleri, diğer 
bir odada resmi çalışanlar, en üst 
kattaki salonda biçki ve dikiş kur
su talebeleri çalışıyorlardr. 

Evin bahçesinde gençler voley· 
pot milsabakasr yapıyordu. Bahçe 
kapısının önünde toplanan yUzden 
fazla fakir kadınlar teker teker i
çeri alınıyor, kendilerine hallı:cvi 
ne gümrük hlarcsincc vcrileıı~şya 
\ı:ı.ı uı:.(;1.\1\1yo-rdu. 

Ev Başkaru pek muntazam .ola
rak tutulmuJ dosyalar Uzerinde E
vin bir senelik faaliyetini etraflıca 
izah etmi§, yalnız binanın ufak o· 
lu§unun birçok müracaatların red
dine sebep olduğunu söylemiştir. 

Vali verilen izahat sonunda bu
günkü binanın ihtiyacı karşılaya
madığını anlamış, Fatihin müna· 
sip bir yerinde yeni bir bina ya
pılmasının teminine çalışacağını 

vaadetmiştir. 
Evin Aksarayda Sofular cadde

sindeki tiyatro salonuna da gidi
lerek orası da gezilmi§tir. 

Fatih Halkcvinin kayıtlı Ansı 
547 dir. Bir konferans verildiği 
zaman bunlardan ancak yUzil da
vet edilebilmektedir. Çünkü kon· 
ferans salonu yüz ki§iliktir, 

rekll alkışlarla karşılandı. Bu 
eserlerin hususiyeti genç Tllrk 
bestek!rlarmın mllll havaları -
ınızdan alınmış motiflerle mo -
d" rn musiki tecrUbelerine birer 
misal teşkil etmeleri idi. 

Konserden sonra Maarif Ve • 
klll Hasan .Ali YUcel sanatkArla 
rı ayrı nyrı tebrik etti ve kısa 
bir nutukla gene Halke...-Jne men 
sup ressamların hazırladığı re. 
slm sergisini açtı. 

Vekil dedi ki: 
Sayın Başvekil Doktor Refik 

Saydamın nutkunda haJkevleri . 
mizin çalışmalarını anlatan kıy _ 
metli ve güzel söileri hep bera -
ber dinledik. Genç Türk beste. 
karları nutkun akabmda bize 
kendi eserlerini dinleterek söy
lenmi§ olan bu güzel ve sevinç 
verici söilerin )ine .halkevinin 
sıcak havasında çalışmış ve ye. 
tişmi§ arkadaşların bu sefer seı.;. 
le değil, renkle size göstermiş bu
lunuyorum. Sergi balkevinde ça. 
hşan 20 genç ressamın eliyle vü. 
cude gelmiştir. Esasen bize on. 
lnnn ne kadar fay dalı ve verimli 
çalıştıklarını fiilen anlatmış o!U

yor. 
Bu sergiyi iftiharla, takdirle 

ve iştirak etmiş olan sanatkfı.rla
rı tebrik ederek açıyorum.. 

Halen keman, piyano, koro, ve 
fanfar kısımlarırula 100 talebe ça
lışmaktadır. Muhasebeye 30, fran 
sızçaya 60, fotoğrafçılığa 10, re
sim kursuna 20 genç devam et
mektedir. 

Parti tarafından açılan hikaye 
müsabakasına Ev namına 17 genç 
girmiştir. Bir senede 6Q57 kişi ki
tap okumuş, 5 konser, 25 temsil, 
35 konferans verilmiştir. 

İstanbul radyosunda 18 konfe· 
rans verilmiştir. 3258 kilo yiye· 
cek, 4845 takım giyecek, 3100 par 
ça muhtelif eşya dağıtılmış, 1136 
lira nakdi yardım yapılmıştır. 

23 Nisanda da muhtaç ilkokul 
talebelerirulen 1024 çocuk ba§tan 
ayağa kadar giydirilmiştir. 

Yüksek tahsil talebesinden bir 
gencin tahsili taahhüt edilmiştir. 
Bir acnc zarfında Fatih Halkcvini 
mllhtcfü vetı\\c\c'c\c ı\yatct cdcn
lcria _..,,....aa,oo ki~ 

Bir haftaya kadar fakir halk j. 
çin Ev binasının alt katında bir 
dispanser açılacaktır. Burada üç 
doktor halka meccanen bakacak-
tır. 

Vali bir sene zarfındaki mesai-
yi büyük bir takdirle karşılamış, 
Ev başkanı ile komite azalarını 

tebrik etmiştir. 

öğleden sonra Evde Halkevleri 
nin açılışı münasebetiyle bir top
lantı yapıldığı gibi gece ve gün
düz iki temsil de verilmiştir. 

Beyoğlu Halkevinde 
Beyoğlu halkevindeki merasim· 

le Vali I.iitfi Kırdarla diğer bir
çok güzide .davetliler bulunmuş-

tur. 
Merasime istiklal marşiyle baş· 

lanmış, Ev başkanı Ekrem Nur 
Evin geçen seneki faaliyetini an
latmış. büyü1dere tazim telgrafla
rı çekilmesine karar verilmi:?tir. 

Evin triyosu tarafından bir 
konser verilmiş, bunu amatör üye
lerin halk türküleri takip etmiş-

tir. 
Ev dershanelerinde hazırlanan 

şapka ve süslü çiçekler kura ile 
haziruna hediye edilmiştir. 

Gece de bir müsamere verilmiş
tir. Ev Başkanının verdiği izaha· 
ta göre Evin 400 kadın ve 1538 zi 
erkek olmak üzere 1938 üyesi var
dır. Geçen yıl.de 45 konferans ve· 

rilmi§, 12700 vatandaş dinlemiş .. 
tir. 

Ar ıubesinde piyano, keman, a .. 
~z sazlarr, sülfej, koro ve ıan derı 
,eri verilmiştir. 

Orkestra triyosu 46 konseı: 
vermiş 19550 kişi dinlemiştir. 

Gösterit şubesi müstait eleınan .. 
!arı yetiştirmekle beraber 59 tem .. 
sil vermiş, 29809 kişi seyretmiş-· 

tir. 
Spor şubesi her çeşit sporlarla 

uğraşmış, bir senede 42500 kişl 

spcr yapmıştır. 
Sosyal yardım şubesi ilkokul ta 

!ebelerine 206 takım elbise dağıt .. 
mış, 1089 lira nakdi yardımda bu .. 
!unmuş, Kırşehir felaketzedeleri
ne 2410 lira para yardımı yapıl .. 
mıştır. 113 hasta tedavi ettirilmiş
tir. 

Dershane ve kurslar şubesinde 
türçke, f(ansızça, ingilizce, alman, 
ca, dikiş, biçki dersleri verilmiJ, 
500 genç bu dersleri takip ctınif4 
tir. Evin kütüphanesinde 4122 C4 
ser vardır. 

Bir senede 44434 okuyucu bU4 
ra.da kitap okumuş, bu şube ta~ 
fından kitap, eli§leri ve resim sc.,. 
gileri açılmıştır. Radyoda 10 koıı"' 
ferans verilmiştir. Köy şubesi iki 
köy gezisi yapmıştır . 

Şişli Halkevinde 
Saat on beşte Bnşvekllln ra4 

yadaki nutku dinlendikten son 
ra Halkevi Başkanı Ahmet Ha. 
llt Yaşaroğlu Evin yeniden 7a • 
pılan sahnesinin rcsmlkUşadmı 
yapmış, yenl açılan Halkevlerl• 
ne muvaffakıyet diliyerek Şlell 
Hnlkcl inin bfr senelik çalışma 
RI hnklcmda izahat vermişUr,, 

Teklif tızerine bUyUklcrlmtse 
birer tazim tel :;rnfı cekllmesln• 
karar verilmiştir. 

Bundan sonra. Halkavi orkea 
trası tarafından blr konser ve. 
rilmlş ve Kenan Sarrer tarafın. 
dan muhtellt manzumeler ok:tUl 
muştur. 

Dnynn Suzan KocatUrk tara" 
tından piyanist Bayan DanaUQ.t 
nun iştlraklle bir şan konsed 
verllmlştlr. Konseri mUtealrl11 
Muhittin T ... ~'ı:tşlı, Nezihe ve 
Bülent tarafından taklitll ma • 
noloğlar söylenmiş, Murıı.t Ef' 
millt ha.Yalar çalarak Zeybek o. 
yunlnrı oynamıştır. 

Kemani Sami ve piyanist BU:.. 
lent muhtcııt hayalar çalmış 11 

!ardır. 

MUtcakibcn Ilalkevi gösterlt 
kolu tarafından çok muvaffnkl4 
yetll blr lrnmedi temsil cdflmlş4 
gece programında "Kanun ada.• 
mı., ismindeki piyes temsil edll 
miş, muhtelif monoloğlar söY. • 
tenmiş , şiirler okunmuş, bir cu 
konseri ile geç vakte kndar eğ. 
lenilmlştlr. 

Şehremini Halkevinde 
Halkevlerinin yedinci yıldö • 

ııUmU Şehremini Halkavi salo • 
mındıı. bUyUk bir kalabalık ~ • 

(Devamı 10 wıcuda). 



S - VAKiT 20 ŞUBAT 1939 

Balkan antantı konseyi 
bugüe toplanıyor 

l_!i_~Y. ... ~!~~~n Şam da yeni hadiseler çıktt 
• Hatay ajan~ının Pariste cıkan B 1 k t h il rof ç sok k 1 arda 

"Sark mektupları" isimli Franmcn 1 rçO eza U 1 a 
bir mecmuadan naklen yazıldılıına .!.I 1 d 11 k k,.. 1 k dı 
göre, IIataytlaki Fransıı dclcAesl 0 Q a c. ıyO r U a n a r a P B n Sofya, 19 (A.A.) - Türkiye lu ve Hariciye nazırı Markoviçten Aktay ve refikası, Yunan sefiri B. Kolonel Kole'nin vazifesi bitmiş. Y _,o. 

Harlclye Vekill Saracoğlu, saat de büyük takdirle bahseylcme'kte- Bobika Rosetti ve refikası ve di- tir .. Yakın~a yeni. bir Fran.sız zal~i- (Ba§ tarafı 1 incide) 2 - Dünkü kabine to~~ 
10 da Buraya gelmiş ve lstas - dir. ğar birtakım zevat hazır bulun- ti leni tnlımatla Kolonel Koleyi ıs- olarak bu toplantıların neticesini smda., Suriye nazırlar%• ) ~ 
y onda Başvekil Köseivanof ne ;nuglardır. Timpul gazetesi diyor ki: tihlıH edecektir. , . in . d h" iyetıııe .... t 

Hatay ajansı, bu hnbcrln hcnilz bekliyecektlr. Maamaf ih, eimdL Komıser vıc an urr ık 01,.. .. birçok zevat tarafından karşı - B. Metaksas, dUn saat 19 da 
ı t S acoğıu ile Kösel Balkan Antantının kuvveti, dip ne teyit ve nede tekzip edildiğini ye kadar isti§arelere devam etti. met zihniyetine mavaf riJı!t' 

ilAve etmektedir. ği bazı nasyonalist blok liderleri, bir tamimle 18. 11. 1938. U" anmış ır. ar • Belgraddaki Yunan sefarethane· 
vanof yarım saat kadar görUş _ lomatların düşünüglerinden çok "' Hatay Çocuk Esirgeme Kurumu kabineyi kunntaktan istinkaf eL de halledilmiş bulunan di~ 

f daro heyeti evvelki gün öğleden mistir. atler statüsünün tatbiki ; mUşlerdlr. Sn.at 10,30 da iki daha derine, aynı ideal ile birle~
dost devlet adamı Bulgar Bnş- 1 miı milletlerin ıuuruna kadar nü
veklllnln husust trenine binerek fuz etmig olan müşterek politik 
hareket etmişlerdir. Ktlr;elvanof menfaatlerin anlagılııma dayan
TUrklye Hariciye Yeklllne tre - maktadır. 

sinde matbuat mümessillerini ka
bul ederek ıu beyanatta bulunmug 
tur: 

"Bana yapılan dostane davet
ten istifade etmek ve Yugoslavya-

sonra Sıhluye VekAletlnde toplana_ Diğer taraftan Şahbandar da de Suriye idaresi tarafınd~ ~ 
rak mesaisine devam etmiştir. Bu top k 

1 
1 azı kta vaı~-e . ..JJ 

ıantıda llk iş olarak Halayın rnuh _ halkı sUkfuıa davet eden beyan. arı an an ~şm . .ı ndilef'İı'~. 
telif yerlerinde açılacnk olan Kuru nameler dağıtmıstır. Üniversite mak salahıyetını ke tJ, ~ 
mun şubeleri teshil olu'lınuştur. Şlm talebeleri, bunun üzerine dersle. görmUş ve Suriye bUk~· 
dilik aşaAıda adları yazılı kaza ve rini terketmiyeceklerdir. suretle, adliyeye bu kar tıı1i? n!n Bulgar arazisindeki gUzer -

g!hıı:m bir kısmında refakat 
edecektir. 

Sof:ra, 19 (A.A.) - B. Sara • 
coğlu, Flllbede Başvekil B. Kö. 
tcivanoftan başka TUrkiye elci
si D. Berker, TUrklyenin Fillbe 
konsı:. lo· u, dahiliye nazırı B. 
Nede '\", vali, belediye reisi ve 
diğer mnlrnmlar tarafından kar 
şılan:nışur. B. Köselvanov, Ba
yarl Sar;ı.coğluya bir çlcek buke
ti tahdlm etmiştir. 

Bulgar Başvekili ile TUrkiye 
Hariciye Vekilini hamil husust 
tren, Esk:zağrada ziraat nazırı 
Bagrlyar.ov,' mahalli makamlar 
ve :·nş· • ın diye bağıran yUzler. 
ce ç:lft~l tarafından karşılan • 
mıştır. 

Geçen ıene Selinikte im%alanan 
anlaıma da, Balkan Antantının 

Bulgaristana karp olan dostane 

niyetlerini isbat eylemiıtir. Bu an 
laıma, kimsenin aleyhine milte-

veccih olnuyan bilakis iyi münase
metleri ve enternasyonal istikrar 

ve nizamı daha ziyade mUkemmel
leştirmek için itbirliği yapmak is
tiyen Balkan Antantı PaJW:nın ru 
hu ile tam ahenk halindedir. 

nın resmt ricali ile temaslarda bu
lunmak imtiyazma nail olmakla 

çok bahtiyanm. Bana karıı göste
rilen sempati tezahürleri beni son 
derece mütehassis etmiştir. 

Bu tezahürler, Yugoslavya ile 
Yunanistanı ye'kdiğerine sıkı bir 

surette bağlayan ananevi .dostlu
ğun ifadesidir. Derin hürmetleri· 

mi naibi hükQmet Prens Paul'a ar 
zetmek ıerefine nail oldum. Baş; 

nahiye merkezlerinde birer şube Bu sabah, ,.a,..,,ılar hala kapa • nin tatbikini meneden 
1 k ':. .'it ıc:tlt· 

acı aca tır. lıdır. Bir çok teı:ahUrcUler. sü _ göndermeye karar verJllı.ı;. ı fG' 
İskenderun, Kırıkhan Reyhaniye, Y"k k k . Gabrıe 

Ortlu, Beıge, Şeyhköy, Karsu, Harbi kiinetle sokaklard adolaşmakta • u se ?mıser delege! .J 
ye, Süveydiye, Karamurt, Aktepe, dır. a~x: Şa~dakı Fransız r ol'1' 
neylan, Dityas, Kesep kuruma üye Siyasi Buhran Neden bUtUn dınlere hUrmet~Cl. e tJ1 
yazılması işine bugünlerde başlan - vicdan hilrriyeti prensıP111 celil' 
ması mukarrerdir. B~ hususta IA.zım Çıktı? ması şartiyle, Müslüınall 1sıet gelen evrak ve taabhut bl}etlerl bas· Paris, 19 (A.A.) - Havas ajan ati tarafından ileri sUrUletl ti-' 
tırılmaktndır. sma Beyruttan bildiriliyor: !eri bilyUk bir hlisnUnlyetl~~ 

il- Tekirdağ mebusu ve C. il. P. l - S iyede Ce ·ı yA-..:ıı k bL . ... u tC:..ııı. 
dare heyeti aznsındnn Rahmi Apak ur mı ıu"Uam a kıke hazır bulundu~ ·r. l"' 
fskenderunn gitmiştir. Şehrin şnya. nesinin istifasını intaç eden polL ettirmeye memur etmışt1 dS• ' 
nı temaşa yerlerini gezdikten sonrn tik buhran, müstafi kablnein nas sek komiser, ayni za.nıall .. ,~f 

Romani diyor ki: •ekil B. Tsvekovitch ve hariciye Halkevi reisi Hamdi Selcuk tarafın- yonalist unsurların tesiri altın - riyc statiisUnUn bugünl<U • ıci 'I 
Dört Balkan Antantı mümeısi- nazırı Tzintzar Markovitc Oe gö- dan Orduevinde şerefine verilen bir da manda altındaki arazinin bu. tinde mandater devletin e~ 

linin Bükreıte alacakları kararlar, rüşmeler yapmak fırsatını elde et· ziyafette bulunmuştur. gUnkü statlisUne muhalif olarak kararını ancak yükselt 1' ,Ş 
yalnız bunlar arasındaki iş •birliği- tim. Ve bu görü§meler esnasında '1- İskenderun Halkevi neşriyat aldığı ki teşebbüsten çıkmı§tır. rin bir karar suretininin d dfl 

b 'k' .. fl kolunun hazırladıitı muhtelif mev • . •. . n bil nin daha ziyade derinleşmesi de- u ı ı zab.n mumtaz vası arını 1 ul d k' k r 1 21 d 1 - Bu iki teşebbUsten birin- tırebılecegını de resme . . z ar a ı on erao.s nra ayın n e ., 
ğil, fakat aynı zamanda Avrupa- takdır etmek fırsatım elde ettım. şehrin muhtelit yerlerindeki knhve. cisinf, Suriye parlamentosunun miştlr. ar&l1• ~, 
mn cenubi, p.rki ve merkezi kıs- b' hanelerde aynı santte başlanacaktır. 31 kanunuevvelde Suriyenin is - Esasen 18. 11. 938 l< -''-' 

Bu görti1meler, çok büyük ır Konferans verilecek kahveler tefrik tikl!lini teyit ederek aldığı ka. rı'yc hükfımetinin de nıu. vv.,., mı milletleri arasında iyi komgu- samimiyet havası içinde cereyan • ,,..,.re " 
luk münasebetlerine çok faydalı olunmuştur. rar suretlerinin fiiliyatta tatbikı ile alınmıştı. Fakat SU>·r tlJ' 

etti. Birbiriyle doıt ve müttefik ~ Hatay Ajansı bildiriyor: - Su· projesini bildiren muhtıra metni ti bı'l~hara nasyona.Ii5t r bir halde umumi bir havanın sara- mc u , g.f' 
olan YugC6lavya ve Yunanistam riyenin ellm vaziyeti ve Suriyelilerin nln n<>aw>dilmesi te«>kil eylemek • 'b. k kl k "ıka.rın ,, ..d 

hat kesbetmesi neticesine de vara· d'l ki · ı b'ld' k - b' s i "'it·~ ,. kun ır a.rI§l 1 ':. \,y 
Ca'ktır. alakadar eden bÜtÜn meseleler.de l e . errn l ırme uzere lr Ur • tedir. bbil il ne I ol 

ye heyetinin yakında Ankaraya si • tlhclaf eden te~e 8 tıxıııSl • 
ve diğer müttefiklerimiz olan Ro- deı-eijl haber alınmı,tır. Yüksek komisere tevdi oluna... mış bir beyanname. a ği~ 

Univerıul diyor ki: 

..... 

Tron saat 16 da Gornayare -
bovlteaya varmış ve burada Baş 
veldl F' llSCivanoY, B. Saracoğlu
ya. veda ederek ayrılmış ve TUr 
l<ly Ha·. !ciye Vekllini Ruscuğa 
kaı1a:- } rotokol şefi B. Belinov 
teşyi etmiştir. Hususı tren, sa
at 18 de Rusçuğa varmış \'e bu. 
rada da belediye reisi, garnizon 
kuruan~anı ve diğer makamlar 
t::ı.rnfrndan karşılanmıştır. Saat 
19 da Tilrk heyeti hususi bir 

Selanik anlagması, infirat halin
de Bulgaristarun komşu devletle 
re yaklagma yolunda atttığı ilk a
dımdır. 

manya ve Türkiye ile itimat esa- Knrilerimlze: - Du s!Hunda sık cak bulunan bu vesika, Fransa - rine hattı harekeUnı d~ f 
sına müstenit teşriki mesaimiz sık kardeş Hataydıın haberler ver- Suriye mlinasebetlerinln tarihçe- mirstir. Bu beyanname, k jğcfct 
bahsinde aramızda tam bir noktai mekte devam edeceiıiz. sini yapmakta ve pek yakında tini Müslüman Arabl d ~ 1 

... re ' _,.ve d latı 
nazar birliği bulunduğunu mtişa- gümryklere de vaziyet edilecegı. maa.tlerle ayni tutınu.n eıcte , ~-.. a 

Balkan Antantının politika11 i
se, bugünkü hudutların deği~mez 

mahiyetine, aza devletlerin emni
Romen vapuru ile Karşıya, Ro. yetine hürmete, sulh idamesini ala 
mı:n ll~·ra.klarına gecmlştlr. kadar eden bütün meselelerdeki 

bede ettik. Size pegin olarak te- Bir Japon Heyeti ni, yabancı memleketlere mUmes ğiştirmeye milsaade etnl ~~\r 
min edebilirim ki pazartesi günü Berline Geliyor sil gönderileceğini, 1936 muahe. ham etmektedir. iki f(ll ç baıı 
Bükreşte aktedilecek olan Balkan Paris, 19 (A.A.) - Madanı desi zikredilen miktarı geçen Suriye kabinesi, bu e bıJl~ ~~~ 
Antantı Konseyi dört dost ve müt Tabouls'nin Oeuver gazetesinde Fransız müşavirlerin konturat • Uzerinde mUzakerelerd fikir ,f , 
tefik devletin ııla tesanüdünü ve bildirdiğine göre, General Ta - larmm fesholunn.cağmı ve milli muş nazırlar arasında ve ııill'\i l:ı.ı~ ~ 

bir ordu kurulacağını bildirmek. rılıkla.rı ortaya çıkrnIŞ ı·stife.. ı._ tam ittihadını bir kere daha teyit suminin riyasetinde bUyUk er • -.qy 
edecektı·r. te idi. Muhtıra, mandater devle- yet bu fikir ayrılıkla.I'I "u,,, 

VEK1L1MlZ1N BEYANATI tesanüdüne ve kültürel ve ekono- k!nıharbiye ve siyaset adamla. ., .... 
___ .;ı __ -n-a1.1.,.. __ ,.._._ '-•- ~- tin cebelidUrüzde, Cezirede ve~ RP.bebivet vermi tir. • ,. "· <:ıteı mık nnırı••ctnn'lvr-ın\u "'·-~···- ·ramamıyıe memnun ve mutma· ıevı 11.nızm:,.u .. , ... ,.u !"' .. - .. -~ - --- cı '.'ll hır 

Sofya, 19 (A.A.) - Türkiye dayanmakta bulunmuştur. in olduğum halde gidiyorum ve pon murahhas heyeti Berllne git lfü et mekte ve bunaan oojle, an.. Ruzveltin HııJat ~ ui.r 
Hariciye Vekili B . ŞUkrU Sara- kk·ı . . .. mek Uzere geçende J a ponyad an cak tecn' ı' meclı's tarafın.dan tas- sı·yasetın• ,· Ten_~ ,JJ ~~ GENERAL METAKSASIN BEL ate şayan tera ı ennı muşa- 11 ~·y~ 
coğlu, Ruscukda Bulgar AJansr h d t k hah . 1 • .1 1 hareket etmiştir. vip edildiği takdirde yUksek ko- Nevvork 10 (A.A·> .. 1,,. '- i b t GRATTAKt BEYANATI e e e me tıyar ıgına naı o - 1 di ki 't ı ' b'dO" • 
muhabirine aşaı;ıdak eyana. - Muharr r yor : miserin kararnamelerinin mer nal -n-publican EJbU t..t 1 duğum güzel payitahtınızdan çok -""" e ...... 
ta bulunmuştur: Belgrad, 19 (A.A.) - Hariciye iyi intibalar götürüyorum. "Heyetin komintern aleyhin- olabileceğini beyan eylemekte tuk söyllycn cumhuri!11ı'.,.t/"' N B T 'nt Ma k ·tch deki paktr imza eden devletler 'd' G .. ...,,1 ·c .ı• Bulgarlstandan geçerken hak azırı · zı zar r ovı • ı ı. yandan cr""t'> ... n) ' 

1 
tt , 

kımdıı gösterilen samimt hUsnU dün 1aat 20 de hariciye nezaretin- Sözüme nihayet verirken, bil mUmesslllerlnln toplanmak U - Yüksek komiserden aldığı ta • harici siyasetini ~dddct ;si"' 
kabulden zlyadesile mUtehassls de Yunan ba~vekili B. Metakıas Yug~lav milletine en dostane se- zere bulundukları bir sırada limat üzerinde, Şamdaki Fran • etmiştir. MumıUleJ·h rerl"i ,ıf',, 

·ı fik f' b' · f t lamımı bütün Yunan milletinin r.e Berline muvasalat etmesi muh· d ı geleri B M d mat. ha " 1• olarak bu gUzel hUsnU kabulden ı e re ı ası ıere ıne ır zıya e ver sız e e . ar ama, hnru, Amerikanın ecl-~ 
dolayı derin ve bUyUk şUkranı- miştir: Bu ziyafette başvekil ve lamı ile birlikte göndermek ve Yu temeldir. Bu toplnntıya Londra. buata verilmiş ve kabul edilml _ setinin idaresinde bef aıPll ~ d 
mı btıdlrmek Jsterlm. Muhte • dahiliye nazın B. Tzvetkovitch, nan milletinin bozulmaz dostluğu nrn tekzibine rağmen Franko • yecek tarzda yazılmı§ olan bu Hi teriye kapılmış olıll ııJJ''- ~ 

Romanyanın Belgrad büyük elçisi hakkındaki teminatı tecdit etmek nun bir mUmessilfnln de iştirak muhtıranın tevdiini kabul ede • tlham etmiştir. N,·e Jlle..ıtt~I. ~:' ı" rem Başvekillniz Dr. Köseiva • " T'~ .~ o"' 
k f Cadere, Türkiye orta elçisi B. Ali isterim.,. edeceği söylenmektedir. miyeceğini bildirm~tir. blrharp zuhurunda,A.JJl tl.... ~· nov ile temasta bulunma ır - v- ..ı .~ 

s~nıelh illlğimden d~a~-;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~~;;~--;;;;;;;~---------------~ b~~U~pnğ~ma~~dvı 
B U U·n me 1 lnkAr ve A,·rupnda bir bll ,,,.c' ~;; 

çok memnunum. ug n - 1 h · ı- V - K H b 1 nJJl" . .J " 
•olelerl uıerlnde bu derece snrlh - Da 1 4 e H a r i c 4 4 sa a er e r "iP takillrde Amerlk>.,.,. P' ~ı 
fikirleri bulunan samimt bir _ pışmağa mecbur kala wıJf'' ~ ,. 
de~~ adamı ile tanqrn~, b~ ~-~------------~----------------------~~---•t~-----~ ~~~id~apr~e ~ 

DAHiLi HARİCi ~ "Hatay,, gazetesinde okunduğu- Pra7• hiikl'ımeti Yahudi subayları "ıf'ot' h."'~ • 
nim için bUyUk bir sevinç teşkil : na göre, Nuri Salt Paşa yakında Değ tasfiy:ye başlamıştır. Mu,·azzar biz _ 300 Liraya ~ir ~ te ~~ ~' 
etmiştir. l/o Beynelmilel jooloji ve Jeofizik ~ Bulgarl~tan Başvekili n. Kfüe 1 _ tlatla dönecektir. Yerine, Filistin kon mette bulunan bütün Yahudi subııy - Fransada, gizli bır sa_J1.rtl~ ~~~.le 

Balkan milletleri, uzun bir birliği reislerinden Danimarkalı Dö. vanor Balknn Paktı kon-ıey toplantı'lı fernnsıniln lrakt temsil etmek üzere lar ıekailde se,·kedllmişllr. kalBJl'°" -...ı 
Iakur Ankara ya gelerek Maarif \'eki- münasebet ile bir refikimize vaki O· Tevfik EISÜ\'eydi Jıulunacaktır. Nu. Knrpat Ukrnnyasının eski bnşvc- saport şebekesi ya · it )ı ~ 1 

sulh devresinin semerelerini top limitle, devlet meteoloji ve harita u- lan beyanatındn şöyle demiştir: ri Pw~a. Pnrlümcntoya scvkedilecek, 'dli Borcly, umumi nftan istifade ede ba§lıca suçlu olara~ bıştif• ~ ~ ~ 
Jamağa başlamıştır. SulhUn u • ınum müdürlüğünü ziyııret etmiştir. "Bulgaristan heniiı bilriil Bıılkan lıirc;ok mühim kanunları hazırla • rek hapi hııneden çıkmış ,.e Maca. bir erkek tevkif edilDl eJi• ~~ ~~ l> 
mumt bUyUk bir kıymctl haiz Danimarkalı mütehassıs, jeolojik ve Paktına dahil değildir, Bununla he. mak mecburiyclıle vatanına dönmek ristann gitmiştir. Sahte pasaport şebek ill il'~ ~J. h~ 
olduğu muhakkaktrr, fakat sul. fizik sahada, bilhassa harita ve arz raber bu paktın Balkanlar.da sulh ve tedir. 1 Pariste resmi gazete. casusluk ve disine müşteri çekınek iÇ edl' 4' ~l 
hUn bilhassa Balkan memleket- cnzibesi işlerinde beynelrnilel te~ki_ tesanüt temin eden süzel bir eser ol_ Romada resmt gazete ie neşredilen ıle,·Ictin harict emniyetine karşı işle- b' asrt a mUra.caJlt rt'>~ ~a~ 

lcri icln ehemmiyeti fevkal!de- !!~~/:::~itir~esaide bulunmamızı ~:~~nu her vesile ile acıkça söyle - ~~~~~::~~~~;:ı:ı~~~e~;~~~~~;r d:!1; ! ~:~a~~;~:ıı:;~n ~~:~.~i~llT~~:u~u'': J ı;e;en ka:dınlara a~:: .J ~~~ 
dir. Bu sulh Un verimli netice le· Balkanlararasında her anla~manın saloı1l"rı daha dı',.er el'llence mahalle- lun:ı n memleketlerle Hindi Cini bir - bırer koca da buluYk'lde ll~~ ~ t 

JI. Narıa Vekôletl, ~ehrin nazım plA .. e e ı ı - ,.-, 
rınin her sene daha ziyade faz • Balkan memleketlerinin her birinin 1•1• blından bo"~·le "abancı isim kullana liğiııe bağlı araziye ve l\ uang-Çen- Şebekenin, bu şe ,.a .. ııı' ·.~ nının bazı yerlerine itirazetmiş bulun J J ıeı-ıv teY.ı 
lalaşacağından kaU surette e - maktatlır. Şimdi Mısırda bulunan hudullıırından mnadn, bütün Balkan mırncaklardır. 1 \ 'on arazisine teşmili hnkkındaki ka., etmesine sebep. sah e 111 ~ 
mlnlm. Prost nisanda şehrimize gelerek An- hudutlarını mildaraa eden bir mahi - Bükreşte eski Dem.lr muhafı:ı: te,. r~rnameniıı metnini dercetmekte • de kanuna uydurmak,~ ;çiıl 

yet ,.e kıymeti vnrdır . ., d dır IJlll,. .ı 
1 karn}·a gidecektir. Prostun iki sene_ kil:itının suikast tertıbah hakkın a • . • meydana çıkarına y 

TUrklyenin, enternasyona lik mukavele müddeti de mayıc;ta :./o Çekoc;Jovııkya erkftnıharbiye rci'li polisce yapılmakta olan tahkikat yeni 1 Berlın Sırası ve lktı~adl mnhrellerl ı çaredir: 1'JÇJ)l ,,ı 
münasebetlerde daha bUyUk bir bilmek üzeredir. Bu yenilenirken Genernl Kreci istifa etmiştir. lıir hiıdiseyi daha meydana çıkar - fngillz "e Almıın endustrl teşekk!il· 1 • l keUerdetl f'.:, 
ahengin vucut bulmasını gör - ıniilelıas~ıs da \' ekalclin itirazlarına ~ Kanunun bazı lıükümlerinrle YA . mıştır. ı ı eri arn~ındn yakındn yapılacak ~lnn Cıvar me~t buntlllıl>'ef,tv 
mekten başka bir arzusu Yok _ kt' pılan tadilat yüzünden tn~ilterede 

1 
ı·r el·ı' pler mür.akerelere bfiyük lıir ehemmıret isteyen kadı.,. ara •al> 

ce,·ap verece· ır. llu plana nazaran mu ıte ı • . Ik 
1 

ld ğu Fransız .,... .~ • 

tur. "'fngilterenin Roma bfiyük elccili- ~~~~~~~uvAnuk~l;;~~ı~niış~~~- c;eneıle 12 lı~ınl.ı~h~e ale~ 1~akineı;ri~e~~;~kee~ 1 aırl;~~~~~er:;~~:~· itilAnar clalre.'lı dl _ g~ç:~~ ~~saya serı>e!~ i 
RA itine tayin edilen sabık Ankara sefiri "' tngillcre Erkanıharhiye Reisi ş1ı .. n tmk~ .11tl11 no . 11~ abrınkıneyae dı'recek ve rektörfi Alphancl, nerlinden Pnrise bı'leceg .. ı' .,

0
··yleniyor. fP':ı >ti' 

ROMEN MATBUATININ - ı or ışı e ını ı an .. d" .. .. s llit. tt 1 r il ı ., . d~"' Sir Peni l.oren devlet rlcallmizle ve Gort bir mO<ldcltenbcri Mısırda, Yn· 1 onmuştur a ııye ar mn ı e ere e k ·rın .A 
RARETLt YAZILARI orndaki altınları aşırac:ıktı. _ 1 11_1 • • F n• ız Alman biiyetine geçme 1~ 1 ı:...ır· dalaştıktnn ~onrıı şrhrimize ge}mi!) - kın Şnrktu ve Fifütinıle yaptılh ter. . . soy rnr g ne gore, · rıı " - , ızla eV 6J":, .. 

AA) R d A tir. Dir harta sonra da Romaya si. fişleri bitirerek ı.ondrnva dönmüştür. llelgratta ''Obıor,, gazete.sının yaz nı ""':ı l: ercleri memnuniyete şnyan hlr çnre, hır Frans JC~• P'-. 
Bükreı, ı 9 ( . . - a or - ' ı · u \ ı 1 ı ht karla!"• decektir. • Ceheliittarık umumt vali~inin Fa~ dırJın:ı göre, ns.ıll~re. e ugo~s a,· • şekilde clevam etmel: tedir. şte, sa e -;e 

jansı bildiriyor: ziyareti dolarıslle gelmiş o!an lngiliı ya ar.a sında ):e•." bır~tıc,:ıret nıuzıık.· e· ı J.orıl Perıh, Kont Ciyano lle gör!lş-
1 
böyle kandırıyo.rlar ı.eıı 

Balkan Antantı kooıeyi toplan· • Bfitiln sümrfik ve inhisarlar ldn 1 kti ıcın önumuzdeki a" ın t J d rde ,.. d mo·u ü~sfine dönmek üzere hareket res nın a · " müştür. Siyaı;l nsiliz ,.e talyan malı verdikleri tak ı t 1 
tısının arifesinde, gazeteler, bu relerinde yeni mesat saatlerinin tatbi etmiştir. başlarımla Londrnda müzakereler (elleri bu müıtikal hakkında ldsir 1 b' k b luyorla.l'• bi 
h Ad' .. 1 ·ah . t 'kt kına başlanncaktır. Buna göre memur "' .Sov~·et halk koml5erleri heveti başlıyacaktır. luglltere Yugoslavya !erde bulunmaktan lctinab etme'<le : ır oca u 1 r ~t· 

" ısey~ sutun ar • sıs e me e, lar saat 8,30 da işlerinin başında bulu " " lehine olarak mukaveleye ihracat faı d' .
1
.. port hazırlıyor a · ısıııJ-;r 

dört dost ve müttefik memleket nacak ve anat be•te tatil edecekler . reisi Molotof, Fransıı elclslnl kabul k k i d b ıı vr. F k t b koca.nlll -·" ...ı 
v ederek kendisiyle uzun boylu konu~ lası hükümleri oyın:ı · ' ·nd ~ e u • ı PraAın iyi hnber ıılan mahretıeri a a • u rt ollW" "8 il"' 

mümessillerinin mUzakerelerine dir. muştur. lunnıuştur. Japonv:ı hilki'ımetinln nrno'da k~ 'n mi yoktur. pasaPo ıttıt' 
mUttefikan bUyük ehemmiyet at- •Ordumuzda yüksek makam ve hiı llo Alman devlet bankası mü<lllrü _ Maarır nıızırının emriyle ~.mnlh Zbroi~bkn firmasına mitralyöz slpa- nm namına çıkarılDl -". 
feylemekte ve dört memlelietin de metlerde bulunan mare,aı ve general . nün Fon StJırns lQ'<ma adile Nev· üniversitesindeki katollk lllıhiynt şu. ri'} ettiğini bildlrm. · ' "dlrler. "'r nunla kad·n. ist~ııs&)" '.&' 
pakta her zamandan .daha ziya- !ere tekaüt olduktan sonra birer e - yorka gittllıi ve ~imdi muhtelif Ame. has! kapatılmıştır. Japon askert heyeti, ~imdi .PrtıAda bu l!C"ebilir. Kadın ,r~-- bllı~)" 
de batlı kalacakları emniyetini mlrber neferi vermek kararla,nıı$tır. rikeh maliyecilerle temas ettiği ha_ Mısırda \·aflt partisi l,lıfcrlerl Na- lu nmaktadır. tikten sonra. kocasını ff"':.tc 
göstermektedir. ı Bu hu~us, emirber ve seyisler hak- !Jer ıılınmıştır. has Pıışa ile Mfikrim Übeyt Paşa Hint Jla,·as Alan ~ın,., Derlln 1""" ' .. lfill, Fakat ec:~ceT\ maksadı ıcııd- (· 

_ . . kındakl kamına llAve edilecek yen i Jf. tn~iltere Kr::ıh Altıncı .torJ, T.onrl mfülilmanlıırı kongresinde hazlr bu . .\l,,1ın malmmbrının lhtirııt huhuhat ~ d ;- iQİil· bU 
0

,.ufO 
:Mi_eteler, Ba§Vekıl Metakıas ı- bir hükümle temin olunacaktır. ":ıd:ı bıılun ıı n Trol• l':>~,·r'.lli ı'uri :unınnk ii7.l' re 1 ı:ınr tta Hint!'~l:rna f!'d lri ' inde d rrnııı c:t i'·lcriııi l.Jıldir. l"~"'m"'< ol u !U hOŞ g • 
~iye Vekili Şükrü Sara!ioğ 1 ~ait Pnş ıyı k:ıl•ul etııı iş tir. hareket l'tleccklerd ir. · mektedir. aldatılmış olma)'l 



~ C)a, 
~ ~lJ ..... MIA: B·· OYUN Y abanca memleketOerD n d e n: " s tıyQk babamın öykütlerinden: 

~o_!cak çocuğu 
Kol kola koşmaca AMERiKA 

ll' 

Bugün yine size yeni bir oyun 
tarif edeceğiz. Bu oyun dört kL 
~iden yüz kişiye kadar çoklukla 
oynanabilir. Oyunun adı "Kol _ 
icolo koşma,, dır. 

Amerikanın dünya üzerindeki mevkıi ticaret 
ve muhtelif sahalardaki çalışmaları 

Oyuna girecek çocuklar çift 
çift kolkola girerler. Çocuklar -
dan ikisi serbest olarak durur • 
!ar. Biri ko§ar diğeri onu kova. 
Iar. Kaçan kurtulmak için çift 
duran arkadaşlarından birinin ko 
!una girer ve çitfin üçüncüsü ko 
şar. Ebe bu sefer onu kovalar. 
Tutulursa o ebe olur, ebe olan 
kaçar. Bu oyunda kaçan çocuk 
kollarına girmiye gelirken çift o. 
!arak duran çocuklar türlümanev 
ralar yaparlar ve ebeyi şaşırtma 
ya çalışırlar. 

Oyuna giren çocuklar fazla ise 
;ki ebe iki de ebeleri yakalamak ü 
zere koşan çocuklar olabilir. 

Birinci Sınıf Köşesi : ........................................ 
>laı, 

ı.~liuldan k ı: 

1

. 
"'OıtıJ.uş aça .!\aça ter. kun sevinçlerine katılmak, onlar 

~it küç .. : .. sokak çocuğu gibi çocuk olmak istiyor. 
"'""llfu ugu tanırım So. Bizim zamanımızda böyle ço _ 

Tavşan Kardeşin 
1opları cuk bahçesi falan yoktu. Evden 

okula, okuldan eve gider gelir, ca.. 
:ıımız dışanda oyun oynamak is
terse, bin bir türlü kaçamak ya. 
parak §urada burada eğlenir, oy. 
nardık. 

••• 
Bir gün işten çıkmış, eve döniL 

yordum. Vakit henü; er~~· 
l:ı.'U\#W.. Uil..U~C;)l .) lllC uuıup UUlU!J 

taşıyor, bir çok çocuklar, salın _ ğa biraz daha yaklagıyor, bira• 
caklarm, dolaplarm, oyuncakla - daha sokuluyorlardı. Nihayet sı. 
nn başında toplamnışlar, eğleni. ra onlara geldi. Tahtaravallinin 
yorlardı. Bahçenin önünden ge • bir tarafına okullu, öbür tarafına 
çerken biraz durdum. Çocukları da Birgin bindi 10 dakika kadar 
seyre daldım. böylece eğlendiler. Birgin alııma 

Bir aralık ne görsem beğenir. mış, sıkıntı çekiyordu. Fakat kil
siniz? Benim eski yoldaş Birgin çük okuJiu, eğlenceyi idare etti. 
bir kenara çekilmiş, boynunu bük Diğer sıra bekleyenlere tahtara. 
müş, uzaktan eğlenen çocukları valliyi bıraktılar. Bizim iki ar. 
seyrediyor. Hemen yanına sokul. kadaş, şöyle sessiz bir köşeye çe. 
madım Biraz durdum: kildiler. Bir şeyler konuştular, 

"- Bakalım ne yapacak?,, di- bir şeyler görüştiUer. Ben ne ol. 
ye kendisini gözledim. Birgin bir duğunu. bilmiyorum. Yalnız iyi 
şey yapmadı. Yalnız beni çok a. kalpli, arkadaş sever, düşkünlere 
cmdıracak bir durumunu gör • acıyan okullu, kimsenin yapa -
düm. Akşamın yalnızlığı içine madığını yaptı. 

- KUZUM TAVŞAN KARDEŞ, NEREYE 
çökmüş olacak ki, bir aralık ağ. Gece gündüz sokakta oynıyan, 
lamağa, yüzünü duvara çevirerek tramvaylara atlıyan, arabalara 
hıçkırmaya başladı. Onun ağla _ takılan Birgin artık sokak eğlen. 
dığınr önce benden başka kimse celerini bıraktı. Çocuk babçesin. 
görmemişti. Fakat sonra küçük de eğlenmeğe başladı. 

GtDtYORSUN?. 
- OKULA. 

temiz giyinmiş bir okullu gördü. O akşamdan so~ra. ç?cu~ bah. 
Hemen yanma koştu. Ona bir şey çesine bakanlar, Bırgını daıma. o: 
ler söyledi. üstü başı pis, saçları rada gördiller. O, ?aima kenclını 
uzamış olduğu halde bu zavallı- kurtaraııarkad~şı ıl~ ~~~ber oy
dan kaçmadı. Elinden tuttu. Bir nadı. Beraber eglP.ndı, butiln ~~na 
tahterevallinin başına geçti, alışıklıklannı bıraktı. H~~ olen 

Tahtaravallinin başı kalabalık. babasının bi~ a~kad.a~ı Bırgı.ni e. 
vine aldı. Bırgın, lyı kalplı ar. 
kadaşınm bulund'Uğu okula bile 
gitmeye başladı 

- OKULDA NEY APACAKSIN? 
- KOÇOK ÇOCUKLARA TOP DACIT A-

CACIM. 
- BtZE DE YQK MU TAVŞAN KARDEŞ? 
- OKULA GELIRSENJZ ORADA VERt-

RtM. SOKAKTA OYNIYAN ÇOCUKLARA 
TOP VERMEM. HA YDt GELtNtZ GlDELtM 
OKULA ... 

Geçen hafta da bu sayfada Av 
rupanın büyük dvletlerinden ln.. 
giltcreyi görmüştük. Bu gün de 
yine coğrafya kitaplarınızda bu 
yıl okuyacağınız "Amerika,, kıta 
sı ve Amerika memleketine ait 
bazı bilgileri öğreteceğiz. 

Amerika Birleşik devletleri ku 
zey Amerika ve güney Amerika 
olmak Uzere iki kısma ayrılır. Ku 
zey Amerikanın iklimi mutedil • 
dir. Sahil silsileleri ile kayalık 
dağlar arasında kalan kısım çok 
yüksek ve çorak bir iklime sa
hiptir. Fakat dağların doğu etek. 
lcrinde başlıyan M.isisipi nehri -
nin kollarile sulanan bu kısmı 
dilnyanm en elveriglf milmbit yer 
!erinden sayılır. 

Amerika hükumet! federal 
cumhuriyetlerden teşekkül eden 
48 hükumetin birlc§mesi ile mey. 
dana gelmi§tir. 

Genişliği 9,682,197 kilometre 
murabbı ve nüfusu de 142 milyon 
593,000 dir. Bunların 108 mil • 
yon 864,000 i beyaz, 70.137.000 u 
eski muhacirler, ve Amerikada 
doğmuş olanlar 25,361,000, r.en • 
ciler 11,891,000, Meksikalı 1 mil
yon 422,000, Am~rika yerlileri 
322,000, Japon 139,000, Çinli 75 
bindir. 

içersinde neler oldu? 

'-tcı. 
ı. " ftiha 

ııı.~ıı~'t lrı0.}en: Reisicumhur •-- t ı .. .. y ket•ın muhtelif sahalarda görüşmek ve konuşmak üzere şereflerine çay %iya(et·lerl tertip etmektedir. Yukardaki resimde Vekiller Heyetine verdi"' 
-~. "l te . ••unu 'V k' .ı.mne nonu mem e &• 

it ttıi 81rıt l<:üıt·· e ıllerle birlikte görüyorsunuz. .. . . . . . . . 
~ de ur Bakanı Bay Hasan Ali Yücel Ankarada bulunan Tiyatro Okulunu gezerken gostcrılmektedır. Tıyatro okulunun faalıyetını tetkık ederek bazı yenilikler tesbit etmektedir. 

Yakınd ·· D · l . B k B Ş"'k .. S ğl B"k id k · a toplanacak olan Balkan Antantı Konseyi-ne iştirak etmek uzere ışış en a anı ay u ru araço u nun u reşe g er en ıstasyonda uğurlanmasını görüyorsunuz. 
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lll 1 VAK/ 
IKoÇo Hi aveıeri 

cır/ar Muiz 

" - YJne muhacir geliyor ... 
Ne zamana kadar devam ede
cek bu b6yle? Hepsi nclıktan 

ölecek muhakkak ! ,, 
Bu, korkudan ilerl gelen bir 

şik~yotU. ÇUnkU kapı kapı do
laşıp dilenen muhacirlerden nr
tık bıkmışlardı. Evvelce pirinç 
ekip biçenlerin fşlno kesat ver
mişlerdi. Şehre gelen birçok mu 
haclrler do bu işle uğrnşmıyn 

başlamışlar. işçl 1lcrctıeri bir· 
"cnblre dUşmüştU. Du da hr.p
slnln zararına olmuştu. 
· HUia.sa, şehir kapı kaill dllc-
;nen , işçilerin ekmeğine mani 
t;>lan. yahut da. soğuk gecelerde, 
okaklarda fücn muhacirlerle 

:dolu idi. Du hrş gUnU akşam 11-
%Crl gelen muhacir kafHesıue 

ldm bnkncaktı ! 
Fakat bu sefcrkller, her Ya· 

'.kit gelen muhaclrlerde olduğu 

'gibi, csa~en kendi memleketle. 
rlnde de nehirler taşıp her tara
fı su bastığı za.m:ııı aclıklan ilk 
ijlccek derecede fakir olan kim-
scler değildi. Hayır, 'bunlar bir 
ınilletin iftihar duynbilcceği c>r-
lrnkler ve ltadınlnrdı. 

DunlaTın hepsinin ayni ınm-
mi idim? 

takadan geldiği belli idi. Gfyf. 
nlşlerlndcn anlnşıhyordu bu. 
Hepsinin arkasında hlclvcrt bir 

El~erini ceplerin ~ soktıı 1U'adı 
ve bir gümUş para çıkardı. Yan 
acı, yarı neşeli bir sesle: 

- Al Bab:!, cedi. Bir şey alrr 
kumaştan ,.c eski u,uı, uzun yersin. 
lrnllu, bol elbiseler \'al'Ch. 

Erkekler knrmn knnşılt r.enk
lt ()Jblseler gtym!Ş]erd1. Kadın· 
lnr baı,larına mendil bnğlamrş
la rdı. 

İhtiyar nğır ab'll' başını kaldır-
dı. Parayı gördü, fako.t clin.i uz.at. 
madr. 

-Ben .sadaka istemedim. dedi. 
Biz arazi sa.bibi)'lz. §imdiye ka· 

Erkekler de, kadmlnr da or- dar da. hiç aç kalmamı§lık. Fakat 
ta denilecek boydan d:ıba uzun bu yıl Nehir taştı, arazi mahvol· 
boylu ve sağlnm yapılı kimse- du. Tohumluğumuz bite kalmadı! 
lcrdl. Yalnız kadınların ayak- Hepsini yedik! Çocuklara kaç 
larr, eski ~det Uzere, cendere 1· kere söyledim~ Tohumluk yenmez 
çindc idi. Kafilenin arasma Ita- diye, dinletemedim. Delikanlı in_ 
rışmış btr mı <'rkck çocuk da sanltı.rdı, k:ırınlntı. açtı, yediler 
ıs.örUIUyor<ıu, ltUçllk cocuklan Adam~ 

'(lJaştartıfı 7 incide) 
nünde tesit edilmiştir. S:ı.at lô 
de Anlrnra Tndyosu clfnlendlktcn 
sonra Ev Başkanı Ertcna Hal • 
kevlerin1n yedine! yılını kutlu. 
lamı~ ve E\•in dört yıllık mesai 
11ı·eıimi hakkında llyönlrnrul U • 
)·esinden Hnscne Jlgnz izahat 
vermiştir. Bundan sonra lfol . 
ı-e,·lerlnln önemi hakkında Ev 

Kltapsaray ve neşrlyat 'ko1u baş 
kanı Saadet ÖlçltUn blr söylev 
de bulunmuştur. Bay Orlıan 

Kutbay tnra.fından bir şiir o • 
kunınuş ye bundan sonra da 
Evin temsil kolu tnrnfrıdaıı 

"SokizincJ,, plyesl temsil .cdH • 
miştır. Gcco üc E.v salonunda 
tuubtcllf eğlenceler yapılmış_. 

tır. 

Çanakkale Halkevinde biçki 
ve dikiş kursu açıldı 

Çanakkale, 18 (Hususi) - Hail lacak olan {60) tane eğitmenli o· 
'kevi bi,ki ve dikiş ve ev idaresi kul için gereken eifttmen namzet· 
kursu vali Atıf Ulusoğlu, mUstah- \eri ve gezici ba~öğrctmenlerin e 
kem mevki komutanı ve Maarif çimi işleri bitmiştir. 
müdürü :ve diğer üyeledn buzuri· 
1e açılmıştır. 

:Su kurısun genç kız ve kadınla· 
:unmn tn önemli ihtiyaçlarına cc· 
vap ıvcr.mes1 ba1umından fa)ıdası 
dolayısiyle is~kli 

9
uym gittikse 

artmakta ve öğretim, büyük bi.r il· 
~ ile karşıWıınaktadır. 

Yakuıda jkind bir şube daha 
açılac.aK, isteklilerin ger.i çevrilme 
meli ıtemin edilecektir. Bu kursun 
50 tatebesi vardır. 

ıt :Maarif ŞuraSin.a haıırJıkta bu· 
lunmak üzere öğretmenler kendi 
aralannda toplanarak çıüı§lnakta 

ve tesbit ettikleri esaslan madde 
şeklinde hazırlamakt4ll:!ırlar. 

~ önümüzdeki yıl ilimlıde ası· 

Almanyanın Harici 
Ticareti 

'Berlln, 1:9 (A.A.) -A1manyrı· 
:nın barlcl tlcnrıeU UdnclkAmın. 
da. 19B8 UkkAnonu.oı ntsbetıc 

serilemlfjtir. 
tthalAt 4'12 milJ'OD .300 bin 

mark tutmuştur. Halbuld UkkA 
nundakl ltbalAt 5'1 mllyon 900 
bln markts. 

lhracı:ı1 Hl mllron :300 bin 
mark <ılmuştur. DlrincikAnun 
ihracatı 50' mUyol) 1-00 bin 
marktı. · 

Blnacnalrh lthaIA.t lhracat • 
tan 31 milyon mark fazla ol · 
muştur. Du gerlloy§ş mutat ıBI"!· 
bcplrrin(lcn mütcv-0lliltir. 

An.a.O.oluhisar ııc Bcy1crb01jf takımları nuı~~ 

Madritte parti ı aaliyetleri O~~ 
mikyasta devam ediyor 1. 

Lizbon, 19 (A.~.) - lşpanyol dilmiş olmtıSJna ;;/~~ 
bqkumandanının bira6tti Nieolas her ;aiyasl temaYJJ 
Franı:o :tarafından idare c;iilcn bir na.zır kalını~tır• .~ 
1Ji.zbon'dak1 Frankiıt aefareti mat ıı \"ıl1 Siyasi mahfe er,. Iİ~ 
buata bir tebliğ vermiştir. Bu teb ıırlar meclisi ile bır ,<t' 

1 !iğde bilhaıaa ~ylc denilmekte· etmesi isin Ar:ann'rııtı ,1~ 
dir: p (ise: ' . ..ı zu etmekte ve a oır•!Y 

"'Sdarc:.t, lheynelmilc1 matbuatta devlet .nazın Jose 0,1 
mütuckc imkinları ba.kltındı net· • s~ ·"" . cumhur Azana yı . cYırr 
r.cdılen haberler Ozeıinc 'Burgos ikna edeceğini üıllıt 
büidlmetinin nıatnm wazlyetini mu ı 1C1'. (jiı11 
hafau ettiğini '\'e dü manın kayıt• Ayni mahfe1ler, ,61'1 
11u: ve ~artsrr.: olarak teslim ıelına· sinde muvaffak olıı~ ~ 
.:ıında ,arar ettiğini beyan eder. de hpanyol miJletirı ırioİ 

Btt gibi haberler, batina.d.aQ CV• rine halel gclıni.YC'eo 
vel ne kurtar bilirlcrı;e k!r sayan fl)Ckudir.lcr. A ) / 

ıve ispanyı M.diselerıne dair bil· .Burge~ 19 (A.·,,;,.r4 jJI 
tü~ ha}sikatc §Üphcsiı: bcnil2: bil· Jardana, Lcoıı l3~tl1' 6 t, 
miycn millctlenn himaye ve hüs- bir mulakat yaptl" , 
nUniyctini arayan kmllar 'tarafın· ka~ gUn !çiıı 13ıırg 

1 
.11 

dao :ipa .cdilu:ıektcdir.,. eı· c.aktır. ıcer' .1( 

Hcndaye, l9 (A.A.) - iyi ba- Bunun için nıU~11 pv 
bcr alan mahf ellerde söylendiğine ceaini JY'....ne"ye t>~ ~ 
göre Fransa ile Frankist bpanya Berard's.n ~aı:e;;u, 
arasında ıtimendüer aerrisleri per· ya avdet etmesı ; .• Y 
§Cmbe gilnü ba~hyacaktır. ı ,ıV'A, 

.Fransa ve lspanya btikamctle- Berard'uı ıne5• 111' Y_Jf 
rinde :he.r gün ikl ıürat katariylc Jordana ile ypptJ~~, 
altı adl btar 'huauttan ~eçcçck· ler :netic:uinde ~~ 
tir. bugunkü ıııill~tı ,~O"~ 
Bay~ 19 (A.A.) - !.100 hemmlyet atfc4i~.> /_..p 

milis bu sabah trenle P'rarıldlt b· Londra, 19 (l>ro!l(f' ,, 
panyaya dönmilştüt.. Timcı gaıetetlı ~~~d 

Madrit, 19 (A.A.) - Maı!rltin matik '.kadrolar Uiı ,P", 
dünkü boınbarchmanı pe'k kanlı Burgcn'a b1t :t~J 6ıfPit 6 
olmuJtur. At11an sekseıı .oblistcn rilmcsl ibt~~ jl('~if· 
8 kiıi ölmUJ, 39 kiti yaralarum;- • bu ınüna~ebe ıııet>t~ / 
tır. un ismini :z;ıktC~~.) ~ 

Madrit, 19 (A.A.) - Payitaht· Val'§ova• 19 lı~.(l~ 
ta parti faaliyetleri geniı mikyas. yaıµn FranCO •<)fe 

11 

ta devam etmektedir. Bütün nc· 1 kan tanıclJğı ııarı ,t-teP' ' ' 'JtJl,.P 
.zaretJerirı prk .cya1etle.rint nakle· ıaf ından bildırt 
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/ :i!!=:l!: ~ Resimli Hafta 
~111.İtte Ketenci/ik mecmuası 
utan K d k I Bu hafta oıkan an ıra öy üleri ke- son sayısı 

ı.... ten elbise giyiyorlar ~·güzel 7Udar .. na1m1er:3 

\ t, (lf . dolaclar. Almalı 111lU&maJllllL 

L..-- ftaJt :ar) - YurdUIDU%-, anam bir hutahane kurmak, ar
~dlr. 11.~ ekilen mmtaka tık daha futa geçikemez kati bir ---------

' ile tara~~ lamit kör zaruret halini almıı bulunmakta- üç silahQörler '-a ...._ arumdakl uza dır. 'I 
b.....~~eınle'ketln en güze. Toplantı devresinde bulunan sa Ki ta O 1 
~ """711baiiıa istibat }'Jn viliyet umumt meclis baları- naz 1 r 1 a n d 1 
\ ._ Itri . ettlli keten nın, memlekete hizmet mevzuu o-
~Lı~ bır tekilde ekilmek- ıan bu iıe. ıarrk 01dutu ehemmi- Okuyucularımız 
~ec do~ dövülmekte ve yetiyle lizım ıelen tahsisatın ve· matbaamıza uğrayıp 
ı...· ~lık k maktadır. Keten rilmesine çalrpcaklan muhakkak-
~ ht..L U!rıaflar, IOfra takım t alabilirler 
"'it t ~. Yoro"'- ır . ..., e c<sıııı ....... çarpflan, pe· H I 

1 
__ -----iııiiiiiiiiiiii 

~. elclikler imal edilmek e a Derdi 'k GU K'la . '°" Bazı mevzular vardır ki, insan l>U8CI rer 1 p 8VI 
~ O.~ sabık "1imb Ha- bunları bir zaman yazmak iste-1 Bülfin gazete, mecmua Ye klt•P
'-.7"'-,,"" ı....,__ mez; belki bu ün, rın elbet bir 1 lar, mektep levazımı Ye kırtasi • 
~il -raıetJi yardım ve . g ya ' 1 yenin en iyisi Kitabnlmbde sa. 
~ ~ ~-ketenciliğin ıslahına ~ören olur da, göze çarpar. Ali- tılıyor. Büıün VAKiT nqrlyatını 
~ td~~~~ çok iyi netice· kadarlar icabının icrasına baıtar- bizde bulabilirsiniz. 
~ '-u ---a&l§tir. Açılan iz üze- lar,. diye teselli bulur. ı - -
\ ~; devanı etmektedir. Uzun aeneler var ki, bmitteki ,. •• 
---~~he; tezgihlar, 70 san- umumt hell diye yaptırılan tabi Operatö. Dr. Cafer Taner 
~ h1ılnıa taraklar blltlln mm bir ihtiyaç mahalli vardır. Koc~ ?tŞLt CERRAHI KLtNtGI 

\ ~ ietlb fa batlamrıtır. tehrin yeglne belasıdır. Bol Sl Havadar, ucuz husuıt has· 
~drrt lalltuun merkezi o- iÇ,inde susuz kalan tzmitte bt ane, her nevi erkek ve ka· 
~da, bUtUn k8yliller ke· helirun su tesisatı yoktur. Gece dın ameliyatlan, diınal, linir 
~ edllnıiı elbise ve ça- fersiz ve MSnük bir ı:iyadan dal• estetik (yib buruıuldufu, 

e'ktedirler. Bunlarm mahr.amdur. meme, karın aarkıklrlı, ve .. ç:daıı kenaye olarak bmit fibl. ilen bir irfan sevi çirkinlik) ameliyatlan. (ita. 
),_~~ • Yırtan,, ismini ver yelisinln dolu oldup b~ viltye . Jın ve doğum). Zarureti olan-
:,~ merkezinde bu ılbl ilrens mama· lara 100 de 50 temillt 
"ııa}elcet Haatahaneai ralara, daha ne dereceye Irada Şipi meydanı No. 201, 35-261 

" ,~ cebir ve tabamıaill edecelfa. ltbr, . nıenıteket hutaba-
biı- te Çok uzaktır. Dilı: ve Adapazar Halkevi O N fi Ata 

~ Uzerinde 3 periuın Ada h-''- · il be r. 8Cl8 10 Sagun 
•1-r- lan ıı-· puar .-evı ttms fU ::; Sabahlan 8.30 a kadar; akşam-

• "'• o memleket ıehrimlle ıelerek Hinel Şayiayı 
laLı, ·:- • elen halk, layık old" l arı ı 7 den sonra LlleU Tana 
-~ ••ti( 11 - bUyllk blr muvaffaldyetle temsil \p. Daire 2; No. 17 de baatalarını 
~ •de edememekte- ettiler; Mapuann ıenç ve kıy- "abul eder. (Tıl.,oıa: lltU) 

' metli ~oculdanm asun UUll, alla~ 
Ctli ve liyabtU dok- ladık. ı--· • 
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idare •ttiği bmit hu Bican rolllnde lfretmen Zeki D KEMAL OZSAN .,. 
~ehrin tııerkeı:t bir ma bl"'•• mllnffü Ye güzeldi. Ken r • . . 

S:.'"';.~i;.1:'1ı..":i.1:. dllerlnl tebrik ebnek bteriz.C. Y. :~~?ı:~~~~ j iNHiSARLAR UMUM MODORLOGONDEN 1 
ile yatı o .::

38

~!-=.=~ -· MI .... =:.-ıı.-=-lrr~ -- Saati 

G .. 1 b Or. Hafız Cemal StlpOrp 3000 adet 341.25 25.59 Bazarlık 16,30 Uze ir terbiye yuvası uz11m-. Bıç. ıo .. 350- 26.- ,, ıe.-
oahm,. meteb...... Oball I'. Ahcdıfr iti 16.30 .. halinde 1 r.tanbul Dlvanyola. I- Ciball Fabrikası memur ve amele lokantan ahçıbfl bir seie müddetle eksilstmeye kon 

~ Of Ça ışıyor No. 104, Teli 2zs91 mqtur. Ve mevcut nUmuneler mucibince yukarıda yazılı iki kale malzeme pazarlıkla atm 

~-' \ltuıt) - Turiıtik ve sevıi Ye allkalan Ue key hbmyel~!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! almacakbr. 
"'-' tl~e. ı Kilr yapmağa heyetleri tarafından temin edil- Yavuz Sezen n - Eksiltme 7-3-989 tarihine rastlıyan l!lab gUnU yukanda hl.zalannda yazılı aaatlerde 
~"la .., ,. rı li Kabatqta Levumı ve Mübayaat3ubesindeld alım komisyonunda yapılacaktır. 
·"' ""l ıa 1 ıayet temiı: ve mekteclir. Bundan batka ücretleri 
..... : 4&- P«<Jı oı.n Silenin Ala- kendileri tarafından verilen bir- Diplom Terzi m -Şartnameler, yemek fiat listeleri her giln BÖZil ge~en şubeden alınacağı gibi nümune. 
'"'I """~ .,. 'l' Jer de görlllebilir. 

L"l'clq.• eke adh Uç nahi. ;ok köylerden de talebeler ıel- Hakiki tek koalfimJOk Jnıillz ku- ı 
~~fiaı d mektedir maşlarımıı ııelmişlfr. - 113 Be11ollu IV - steklilerin pazarlık için tayin edilen rtin ve 1&&tler de % 7,5 gllvenme ve ahçılık 
~ tGı e ke eli • ParmaklNpı Ga11r1ıl Apl. Tlirk Foto Jfine lftlrU: edecekler 300 liralık depozitolarile yukarıda adı geçen komisyona gelaıeleri illıı 
\. 'elliJrı n ne nıahaua ta· Okulun ayWc panalyon ücreti Evi üatlinde. , olunur. (990) 

~'-de 1' ': bulunmaktadır. 425 kuruıtan ibarettir. Okulun ------------------------- • • • 
\ ~ ıaaJıt e 

1 
nahiyesine fit- mahrulratmı ve itçllerin, öğret· Devlet Demiryoiları ve Limanları 

· işfetme Umum idaresi ilanları 
\,-.; ia ~e - iv• yolu menlerin iaıe maıraflanru viliyet I - idaremizin Pap.bahçe Fabrikası için şartnamesi mucı .. 
'4ı;,. ~ t~ etre mesafede- teniye etmektedir. biııce •tm aJma.cak (1) adet devvar ve aeyyar elektrikli iake. 
~~1 bir. baçta bir yuva &ibi Jru ı . 1 ı..,'ltt Buradaki talim terbiye faaliyeti e vınc 17-1-939 tarihinde ihale edilemediğinden yeniden ka. 

9&aı dı bahçe itlerine, marangozlufa, ko- tıım, mltdar Ye mubamme n bedellerlle muvakkat temi - palı zarf Wıuliyle eksiltmeye konmuıtur. 
ll '21,._ · var r. tıdim il - Muhammen bedeli l!lit lstanbul (13.000) lira ve mu • ... :~, --nıı1ti •ktadır. Cumhu- yun bealmine, tavuk beıimine ve natlar aşatıda yazılı olan 3 llı te muhteviyatı muhtelif maıze-

~ b · 8 3 939 b u u t 15 30 d ltlb ı ı vakkat teminatı (975) liradır. 

~~ 
... lcher tarafta oldu.ır.u batlıca teknik ipere it ayabna ın- me - - çarfam a g n ıa a , an aren l!lıras y e 
"« ır • hi•.... tm kt kııy r.ncuklan ve kapalı sarf uauUl lle Ankara da ldare binasında satın alına. m - Eksiltme 31- 3-939 tarihine rastlıyan cuma. gUnll sa-

-. "t L,.• uy lllrn.tamu ••alt ... e e e VC v r 5 3 ~ - L.u ti · ·1 k- ca1rtır. ıat 1 · O da Kabataşta Levazım ve Mübayaat şubesindeki alım ....._ Ylii)'il aiatemli bir uvyle bir iyi itiyatla ye ıtın me r 
- .. q_ t dit Bu ı,a girmek ı.ıe-nıerln ••afıda hizalarında yazılı mu komi15Yonunda yapılacaktır. 
t...ı-::'ek için nUmwıe e • '... _. ıv a .. ~- J ı 

"- .--asıne ,..1 •• _.L ... _ Bir dCSnllm aruiıi tamamen ta· vakkat teminat ile kanunun ta )'in ettiği vesikaları ve teklifle- - ~ .... ame er paruız o arak her gUn sözU geçen flL 
UQl laaiJrtar rou,.....ta~. ı t 14 30 k d K l R l lf&f 1 beden almabflir . 

.1- 1 be ı·--u ti il kilmi b 1 nmak rln aynı sun ıaa , a a ar om syon e s e. ne verme e-
• llu ... Fındık ekil e .aJlye e e 1 u u V - Eksiltmeye iştirak etmek isti yen firmaW'm mufaual 
"r.ı •. leııb e Şilede açılan tadır. Okulun 40 tane koyunu var rl lA.zımdır. Cenni tekliflerile beraber kataloglannı, kaldırma in .. ~e ·- fren 

ta.. .. .._. u · dr Şartnameler paruıs olarak Ankarada Malzeme Dalreıln . 1.;rcw ... 
~~ tel cıvarda hayvan r. tertlbatım açık olarak ırNıteren resimlerinl, bin'n..ı 8mıf bir fir. ec le den, Haydarpafada Teaeııum ve Sevk Şefliğinden dağıtılacak - •- •·•• 

"e kes e bir mahiyet Safmal aamanlarda bunların 0 ma olduklarını gösterir evrakın ihale tarihinden en az (7) gün 
-- • YlU bu Yola dökül ıiltilnden, yoturdundan, peynirin· tır. (1 

33
> Muhammen Muvakkat evveline kadar İnhisarlar Umum MUdUrlUğU Müskirat Fabrika. 

s~>'I) elen istifade edilmektedir. Bu ya· No. lsmi Kikdan bedeli teminatı lar ıubeline vermeleri ve tekllflerlnfn kabulllnU mutazammm 've-
.;'ttıa, Oj1 "• ' Celeııler burada blı okulun Şilenin merkulnde ya- Kg. Lira Lira •ika almaları lbmıdır. Aksi tak dirc:le eksiltmeye iotirak ede. 

~h.. ~. Pllkotojl eauJarma pılmaaı, almm•kta olan randımanı l Muhtelif tos boya ve tllttlbeç. 8210 615.- mealer • .. -,ti .... ,,.tıı •e Lıı umi Jer (10 kalem) 93.000 "' 

'
~ "•L _ &uy ÇOcuklan. bir kat daha arttıracak ve um - 11 .. "" oH VI- KllhUrlU teklif mektubunu, kanuni veıaik ile 5. el mad. ~ at ....... 2 Neft yalı 30.000 'SVV ouv 
~ Yade bir ana leıtirecek, daha canlı bir alika uu-

3 
Venıtkler'" aikatlf (S ka. dede yuıh eksiltmeye ittlrak vesikw ve % 7,5 güvenme paruı 

~ ~~ Yen bir Y•blı kay laca'ktır. lem) 27.000 170l50 1278.75 makbusa veya banka temJnat mektubunu ihtiva edecek olu ta. 
hl.- ~dir. Talim ve terbiyedeki faydası palı arflarm ekalltme rUnU en geç saat 14.30 a kadar meılkQr 

\ ld'ta {.e nıer'kezi içi!le ise köy çocufuna fdıir bakkmda, komisyon başkanlığına makbuı: mukabilinde vermeleri lllfmı • 
\ ~ 'l'lllıaı ır terbiye miles- elektrik, deniı:, tuslu ıu, kum, dır. (98U 

_..--·.- ~ >1lrQ terbiye her ikisi mahkemeler, hükQmet itleri, pa-
'-.~ >'tt taı?tıı okulda bOyUlıc ıarlar, dUkktnlar ve kOçilk sanat Kıymeti Pey paruı TOrkiye Buyuk Millet Meclisi idare Heyetinden : .. ~ llt' d $arpryordu. lar halıclıcmda vereceli lildrler her Lira Kr. Lira Kr. l - Kapalı zarf usultle (Yetmiı beg bin) litre benzin alma.. 

ht, ~elidir. Bet lir«- halde köyde dBnen çocukta tatbik 110 26 a 27 Cal'fl KıaıJar ıokak 84 No. la dUtkl.nııı ta- caktır. S ~. '-ı., baıalretmenden etmek dutOııcelini de uyandır&· mamı. 2 - Şartnamesi meclis daire mUdUrlUfünden bedelsiz olarak 
~-....._ .,_ ~nraıretmenlcr caktır. 838 43 26 39 Yedlkule Mlrabor mahalle ve caddesinde es- almablllr. 

'btr.:ber ted itleriyle ut- Bu ltibarladır ki. bu okulu na- ki 101 ve yeni 107 No. lu 111 metre murabba- 8 - Eksiltme 3 mart 1939 cuma gUnU saat on beşte BUyilk 
• O~ era te okut- lalyeden ahp Şile içine rıaldetmek ındakl ananın tamamı. Millet Meclt.i idare lmlrlerl heyetı odumda icra kılmacaktlr. 
~ liltftln her idi her halde pedaıoJlk esaalan daha Yukarıda yazılı emlt.t 1atılmak Usere 16 ıun müddetle 4 _Muvakkat ~minat mikdan (Bet ytıa on) liradır. 

it~· . '-lebeJer ctenm et uyıun dUttcektir samnm. Gele- açık arttırmaya çıkarılmıetır. 5 - Kapalı arflarin ihale gllnU saat 14 de kadar idare Jley8. 
~ hrıaı cek mektuplarımda difer nahiye- ihalesi 7- 3- 939 salı gUnU ıaat 14 de icra edileceğinden tine makbııa mukabilinde tevdi edilmesi llzmıdır • 

.. ,,llıl 1~ Ucretım ŞI- lerdeki huıuaiyetlerden bahsede- taliplerin Çenberlltaşta Vakıflar BaşmUdUrlUIU Mah161At kale- 6 - Talipler 2ü() •Jdı bnuııun 2 ve 3 UncU maddelerinc!e 
mine müracaatları. '1106) yazılJ veaib.Jan birlikte getireceklerdir. (526) (1046) 
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1 1 1 ve şüphesiz hepsinden tesirli teneke 

Gribi, nezleyi, Romatizmayı, dl' \'e baş ağrılannı hemen geçiren yeglne kqeleııdlr. Madeni kutalard a oldniundan tealrf ,.e terkibi 
ıuı.bittir. İsmine \ ' C markasına lfıtfen dikkat. Der eczanede teklik kutusu 7,5 lruro,tur. 

' . 
• , .. . ' • ~ '· ,ı-:;,; ~: , .. ' 

Pirinç unu 
Mercimenk unu 

Beı.elye unu 
.Yulaf unu 
Patates unu 
Pirinç nişantası 

Kornflör (Mısır hülasası 
Bakla unu 
Fasulye unu 
Nohut unu 
Arpa vesair hubuat 
unları 

Bu mükemmel ve eşsiz müstahzarat tabii ih
tiyacımızın hakiki karşılığıdır. 

Tarih tesisi: 1915 M. Nuri Çapa Beşiktaş 

•ıııa•m ııımmnım ıınıııını 
n:m:::::: 1 1 'ifföil:l:r.".:11:!!!'11 ILllllR~-::::::=:=-

d '"fUrk Endüstri ve· Tecim A.Ş. 
~ idare meclisinden: 
~ Türk Endüstri ve Tecim A. Ş. hissedarlar heyeti umu-
ii miyesi 9. mart 1939 perkembe günü saat on birde Ankara Ye. 
i! nişehirde Karanfil sokağında kain hU6usi dairesinde sureti 
f adiyede toplanacaktır. Şirket esas mukavelesi mucibince la. 
akal yüz hisseye malik hissedarların, hamil oldukları hisse 
senetlerini veya bunu müsbit vesaiki içtima gününden bir 
hafta evvel Ankarada §irket merkezine lş, Ziraat Bankalarına 

I veya Sümer Banka tevdi ederek birer duhuliye varakası al. 
; maları rica olunur. 

1 
RUZ~AME: 
1. - Şirketin 1938 senesi muamelat ve hesabatı hak-

i kındaki meclisi idare ve mürakıpler raporlarının okunması 
\'e tasdiki, 

2. - 1938 senesi bilanço, kar ve zarar hesaplarının tas. 
diki ve idare meclisinin ibrası, 

3. - 1938. senesi temettü hissesinin zama.n ve sureti tev.I 
zii hakkında karar ittihazı, 

i
nin t!·k;:.i~939 senesi mürakıpla.rının intihabı ve ücretleri.

1
. 

5. - Mecilisi ldare azasına ticaret kanununun 323 ve 
324 üncU maddelerinde yazılı salAhiyetlerin itası. 

w:a:mı:::::::ıc:ızı a ı ı •. ıwww:mm 
- --- -------------~------

Kiralık yüzme havuzu ve gazino 
Ço<•uk Eslr~eme Kurumundan 
Çocuk Esirgeme Kurumu ta.rafından in.p. ettirilmiş olan 

çoculcsarJ~ cadeıinde Sus sinema binuı altındaki kapalı yüz.. 
.__;...--er .ıuı-..1. ..... ~ ..._ ..__.. . - --· 

da a.çık arttırma suretile kiraya verilecektir. llialesl 28 Şubal 
939 salı günü saat 15 de Çocuk Esirgeme genel merkezinde ya. 
pılacaktır. Görmek ve şeraiti öğrenmek isteyenlerin kurum he. 
sap işleri direktörlüğüne mUracaat·etmeleri. (1013) 

P. T. T. Umumi Müdürlüğünden: 
Halk tipi olarak memleketimizde kullanılmak Uzere lda -

rece ,tesblt edilmiş olan evsafta. radyo ahizesi imal edecek fab
rikaların lstanbul ve Ankara P. T. T. MUdUrlUklerinden ala
cakları lzahnameye l;öre nihayet 5-4.-939 tarlhlne kadar tek-
lif ve numune vermeleri il!n olunur. (1074) 

(BUGÜN·KUMBARANIZA·ATACAGINIZ·5·KURU~) 
Pirinci sınıf operatör •• 
Dr. CAFER TA Y"ı'AR n 

Parls Tıp fa'kiiltesl mezunu. ii 
Umumi Te sinir, dhnnil cerrahi.sili 
,.. (akdın Doilum) mütehassısı Ü 
Erkek n kadın amcliyalları, di-!İ 
maJ, n estetik: (yüz lıuruşuklu·İi 
Ju meme karın sarkıklıAı \'cii 

YARtN·KURACAGINIZ ·EVİN· TEMELİDİR 
\ 

= ~s· 

T. C. 
ZiRAAT BANKASI 

d;ldnlik) ameliyatları. U 
Herıün sabahları U 

!I Muayene 8 den 10 a kadar Mcc·ı 

1
.. canen, Beyoğlu Parmakkapı Ru· 

mellhan No. 1 • 
11:111111111111m=ı11m::n1::1m1111 • 

Satthk Evler 
Fatihin kızaklar kurup bir ge. 

ce içerisinde yetmiş gemiyi Ha. 
lice geçirerek lstanbulu zaptet. 
tiği saha. Uzerinde sırf mülk. 171 
metre terbiinde biri ahşap, diğeri 
kAgir bir bahçe içerisinde iki e\' 
satılıktır. Yemiş ağaçları, çiçek 
bc.hçesi, sarnıcı, kuyusu elektriği 
vardır. Tahmin olunan kıymet 
iki bin iki liradır. İstanbul dör. 
düncü icrasının 1938/ 2435 nu . 
maralı dosyasına ve Beyoğlunda 
Tepebaşı cadesidnde kuyu soka. 
ğında 12 numaralı haneye müra 
caat. 

Parka tahviline teşebbüs olu. 
nan aşıklar kabristnnmın ka.rşı. 
sındadır. Müzayede dördüncü ic.. 
rada 2 Mart 1939 pehşembe gü
nü saat on dörtten on altıya ka. 
dar yapilacaktır. Pey akçesi yüz 
elli liridır. 

SAHfBt : .A.Sl~f US 
~e5rly:ıt ~liiıliirü: U. A lııı:tl Srvtngil 

Basıldığı yer: V:\KIT Matbaası 

NEZLE - GRiP -
BAŞ - DiŞ 

VE BüTüN 
AGRILARI 
DERHAL 
KESER 

o 

• 

Vapurların haftahk hareket tarifesı 
20/ Şubattan 27 / Şubata kadar kalakcak 

vapurların isimleri, kalkış gün ve 
saatleri ve kalkacakları rıhtımlar. 

Karadeniz hattın,a - Salı 12 de (Ankara), pereşe!Jlj,ı 
de (Güneysu), pazar 16 da (Karad 
Galata rıhtımından. eti ı 

Bartın hattına - Çarşamba ıs de (Antalya), cwna.rt 
de ( Clgen). Sirkeci rıhtımından. f 

lzmit hattına - Salı 9,30 (Uğur), perşembe ve par.at 
da (Tayyar) , Tophane nhtımmdall•. 

Mudanya hattına - Her gün 9 da (Trak) vapuru ıs. 
vapurlardan biri, cumartesi ayrıca 
da (Marakaz). Tophane rıhtımındaıı.ı6 

Bandırma hattına - Pazartesi, çarşamba ve cwne. 8, (~ 
(Marakaz), ayrıca çarşamba 20 de 
sa) ve cumartesi 20 de (Antalya>· 
hane rıhtımından. ('fi' 

Karaıbiga hattına - Salı 19 da (Bartın), cuma 19 da 
sa). Tophane rıhtımından. fl'.41', 

İmroz hattına - Pazar 9 da ('8artın). Tophane rıht1111;:t' 
Ayvalık hattına - Çarşamba 15 de (Mersin), cuıtl 

15 de (Saadet). Sirkeci rıhtnnındaJ1·~ 
lzmir süra't hattına - Pazar 11 de (İzmir). Galata 

mmdan. ""' 
Mersin hattına - Salı 10 da {Anafarta), cuma 10 da 

lupınar). Sirkesi rıhtımından. 

Telefonlar : 
Merkez - Denizbank binası 

cen er, . . A tel ( 
Karaköy Köprübaşı 
Sırkecı Yolcu salonu 

Bilet Satış Mahalleri 
1. - Karaköydeki acenta1ıkta: Bütün hatlar içlll 

ra biletleri. ı,ı 
2. - Galata rıhtımında Deniz Ticaret binasın• 

gişelerde: Bütün hatlar için güverte biletleri. )f.S~ 
3. - Tophane rıhtımındaki yolcu salonunda: .. ~ 

hav~sile İmroz hattı postalan için kamara ve gu p 
letlerı. rsi.O• 

4. - Rirkeci yolcu salonundaki giçelerde: )feri 
vahk. Bartın hatları için kamaJ1L ve gü\'erte biletle · 


