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Türk- Yunan 

'' Yurtdaşlarımın Duygularını Aksettirdiğime 
Emin Olarak Söylüyorum: Büyük Amerika 
Milletine Tür.kiye Cümhuriyeti Vatandaşlarının 
En Mu'ıabbetli Selamlarını Y ollı..- rım,, 

luk muahedeleri aktettik. Aetl nah. 
lu Birlr.oik ~ka devletlerine. 
coğrafi bakımdan Amerika biae u 
sak olmaaına ı:afmen samimi dMt. 
Jufun kuvveW rabltalarUe bağlıyız 
MWetlel'in birbirleriyle anlapnalan 
mümkündür. Sulhun ç•ll§rnalu ve 
nimeUen. en peJ"lak al1ib zaf erlen· 
nin neticelerinCien çoklur, kayrı\etli 
dır. Milletlerin bfrblnni tanıyıp tak. 
dir etmeleri içın hütfin vat>ıtaları. 
yorulmadan kullu.nmal\ta sebat ede. 
Ilın. Omuzlarında mcsuliy"" yüklü 
olan lnsaıılar, hiçbir zanu..n, bugün 
karşılaŞbkları kadar hayı. ti \'0 u nın 
bette 7.0r vazifeler almay!l nıecbur 
olmamışlardır. 

(Cihan 8ef'gi8inin me.rnJeketim i. 
çin afır.dığı bu gfuıd .. , btfünı Türki· 
ye Amerikayı derin alaka ve sıcak 
sempati ile dUşUnüyor. Yurtıa,ıan 
mm duygulannı akset•ireiğ:me ~ 
olarak söyliyorum: 

Tan Gazetesi Almanyaya T ahaile 
Gönderdığimiz Gençlerin Milliyet· 
/erini Kaybettikleriri iddia Ediyor 

Sayın General Kazım İstanbul Meb~usa 
• 

--~---l>Unkü Tan gazetesınde, A vru. 
paya ıhtisas yapmak için gönderilen 
ıenc;leri çok ağır bir "8kilde tahkir 
eden bir yazı intişar etti. M. Zeke. 

kaya gönderilen talc?>elerimbbı mil 
li benliklerini kaybett.ikknni ld<!la 
etmekte ve miRal olarak fU h&<Me;. 
yi anlatmaktadır: Karabekir 'in intişar Etmemiı Hatıraları 

riya Sertel imzasını taşıyan bu yazı, 

Almanya, Sovyet Rusya ve Amcri· 
~·- w z 1 ZV' 

Dün bir arkadaş anlattı: 

(Sonu 1 inci 11&yfada) --. • .._.11• '*1zrr n 

Varşova Temasları 
• 

Bir ltal;>·an Gazetesine Göre irili-
• 

zakerelerde Son Italyan ve Alman 
talepleri mühi~ bir y_er tutuyoı-muı 

Ro,.aa.: U. (A~ A.) - Busünkü. 
1tıal1•n paeteleri, ba.lıca harlci-
1• na11m Kont Cianonun Vartova 
zffaretiyle m8fsul olmaktadırlar. 

Giomale d'ltalfa diyor ki: 
"KOiat Qaao ile Polonya harici-! 

1• _..,,. ... li uatiuMlüi ~ 
malar her ,.Fdea eYYel umumi me-

HER SABAH 
.... 

•leler ••luacla c .. ,..,. etmeld9-
clw. Çlftldl ftaly~ ile P-=a,.a •· 
....... .. ...... --•a.ın ..... 
hiçbir .... ı. ,.oklar. aoe-... 
meaeleler İM .. feYlıalW. ne .. 
nHUtacel ~İl'. ... .... ., 
leyh bunlar• mhakereel -.ta-· 

(Sonu 3 üne.Ü sayhıJ:ı) 

İstanbula Ne Zaman Temiz Deni-:? 
latanlıul Vali ve Belediye Reiail 

Liltfi Kır~ar telırin temizlifi itle
ri J\lin eaaah bir aurette f a~liyete 
aeçmit bulqnuyor. Memnwaiyet de_ 
ger bir hızla batlamıt olan bu ha
yırlı f.aaliyetin hemen meyvalarını 
ve rmesi Belediye nin oldu~u kadar 
ayın hemtchrilcrimizin de elinde

dir. 
lstanb'.lllu, f"hrin en ücra so

kaklar :mı bile temizliğini kendi 
öz yuvaaının nezafeti kadar kıakan 

daiı •iin ~el :aMnbul te~a l.ir 
••hir olda odemelılir. Bin~eyh 
Be,lediyenin "tet.i eviniz kWar t~ 
Jİiiz tutunuz., c:.ilmleai bü,.ah küçük 
her latanbullunun daimı:t. gozônü.n
de bulundurması lıizımgclen bi 
hareket düaturu olmıya li.yı"- bir 
vecizedir. İıtanbulun tcm'z b' e 
hir olmasını mı istiyoruz? ite biz 
fchir halkı evvela onu temiz hat· 
maya çalıtmakla ba~lıyalım. 
A. Cemaleddin SARAÇOOU.1 





~ :1191.i ....... ~~ 
ispanya Harbi Son 

Balkan Matbuatı 
Konferansı 

Düş'ilnce ve iş: 

, ....... .,, ' iac:i ........... , 

Düşünceyi Aşan ·iş 

Günlerini Yaşıyor 
har duynıuftur. Bunun QOk bilyttk D ıttad Hüseyin Cahid Ya~ın, 
ve kı) metli bir adım olduğu göz- bugfJnlerd8, (Yeni Sabah) 
den kaç.mamalıdır. da kendine mahsus kıvrak ushlbile 
Propı.•aııdanın milletler a~1 mfl iki mühim diinya meselesfnla üstü-

•---ı - ._._ .. ima .... .... ....... rif JC.,, k Parla: it (A. A.) - ......,.. --~ Alai taıt.I...._ lla4hWe na~ebetlerde ehemmiyetini takdir at za parma •• nı oydu: .,DU-
llDeeeleat ltakbnda -Plllt Paılıd- =:.:· wa,lk tauTml IMafl-.uı•IQ. eden Alm.anya h6ktlmeti •atbuatı nftn dentlert,. başhkh yuwnda 
en" diyor ki: ~ m mleketler arasında bir anla.şma dünya, heı.ıOz inMnlara dar gel-

................ •ıhr11N -.•"'Oı4r•" ıueteet. lapan,;. va- hizmet.ini ifaya sevketmek için res- mediği hsaidc hak ve adalet mef ~ 
._........_ ....... ••lı ttl W- • ..,....... llJg de Alm&a)'a v.-ltaı- mi mukavelenameler akdetmek l'I- Jtumların10 hiçe qyıldıiun ctste
ella Wla•ı •· ..._. C ?...._ lehine lnkltaf etmedlfim .kay- au•anu ıu.edi10r. Ahnuya He J'en hanı ketlerin hllne 1ıeç.lleme-
'-uieelluık LJ... ......... J& Lehfstan arasında yapılım bir mu- ind 'kA _,. ed' "Fık • 1 .. __._~ .... ~ .. :u.... 1-:-..ı- dedfyor ye diyor Jcf: mes en şı YQi, ıyoı·. ara 
....... ~ ft. ._. -- ~ bvelename ikt memleket matbua- A " b··• ki k ı · d d 
M ... L.: ... I • _ _..._.ı_ ..... ......... Fnn1ayı ve fqilt.er.. 1'1'Upa ...,.ı ı ma a esm e e, 

•- apaay ~ tının biribll'leri aleyhinde doetlu-
L L_s...1.1 L. .. ..- le ,,i Ak••••• ....- etmek ıçia Umumi Harpten sonra fakir dü.,en 

eaabr. Şefi.; -- fL ide tt'kl ri lau üv..aı . ğ'a mugayir neşriyatta bulunmala- Avrupaııııı ohu yoksulluk içinde si-
•iratl)'Ol'lar. 8unler • •la ldP- • •.~ • .. ~ .. t:.!.. .....:" ruı.a sed çekmiştir. 
nia r....ıc. ..W. ı• lırW• bre atrdeJ I,.... • Başka taraflard~ cUplomatik liblanma ya~ına çı-kı~ındaki Jfll· t......_ ..,...,.... ..... ,.. .. c:aldar? ... aul ... ı • ._ada. müzakereıeı ııetice~inuc tthdi hir raht>tleri ''e bu yüzden ufradıtı e-

• ts de- 4ar." konomik ıukmlılıftl'I tasvir edeı-elc lar. Son muhacirler bfn..mıa -mecburiyet şekliııd • t.e:-1ig edilen bu 
hİa ~- u. ı...-~.-. .......... MADRIDDE VAZIYET dostça netri.Jat Balkau memleket- bu gidişin fellket olduğunu, dflha 
leri içia tr.ctilıwiae QUla wırU. Madrid: 28 (A. A.) - Sabah- leriade ıraaeteeilerin kendi ruhla- bii1ük bir fellket il& neticeleuece- t 

mat:i ının tefoklr.ur ıallaaıncla utra
dığı maşktnleJ' dof ayuıiyle rat1yona.. 

lltın ile aıiaşmak yoUannı raram,._ 
ı.ınaı rafnıen onun t>U.,lk iş mem
leketlerinde ua.'\ll anlqa.idığını har 
dis~lf•ı· açıkça gMteri70r. 

Sade Fran"ıılar değil, befleri.. 
~ete hitap t>den bir büyük inkıJip 
heyannamesnden haz ahıut ıtbi 
i'Orünen Fra~ı demokrasisinin i~ 
yüzünil yine Fraruuzlena atzın. 
da öfnnlyonu:: FAki Franat& Bat 
vek'li Andre Tardfeu'nün: 

(La revolutfon a refaire) 

Ra~h.tf~I~ ~·aı>tıtı M$rfyat se
ı·iıd bl!ha&'\a o serinin birinci kita. 

bı olun: (Le .!louverafn Captif) bu
nun son ı•arlık nümunelerlndcn hl. 
ridir! 

Hasıla iMki umanlana tefekkür 
ilcmindf' düşOnee ~ a.pr ve onu 
kendine dogru ~ekmek i~rdi: Ef-

11ıesini Paria 'H LoadrtMlaa ktemit- leyin Frankist topçu kuvvetleri rından yükselen samimi bir hamle )ini tahmin edehnmek l~ln de bn-1 
Jerdir. Ba it. halli .aç yeni ltir febrin üzeriue ara.sıra bir obls at- ile kendi .k&ndiliiinden, ı.bii ve 7ük bir dirayete lüaum bulunma- ! 
•••le dlılla _..,,. çılrannakta • mışlardır. Halkın maııeviyatı es· hakiki bir surette temin edibnif ·Chtmı söylQyor \•e yazasına töyleıl 
dır. a__.. udar ~ klıd aibl ytıksektfr. Negrlnln bu. bulunuyor. 80D veriyor: "Ancak çılgınlık keli 
laütiin ......,afını yalıuz .bqana F- rada bulunmaı:ıı, nazırların gelip Propa-nda vMttaları .valnıs meAite tav:üf edebilecek bir vakıa 

e- litunttı (Cumhuri~·et) h·le, Aris. 
raua yGidemaiftİI"· Yannm İn· 1 l'İtmesi ve hükılmetfn emrini al -, matbuata inhisar etmez Radyo ve karşı.tcında bulunll.)·~ru~... tonun (Politik) inde oldufu gib ·. 
wWk ifiDe diler __.leketl.-in 1 mak için bası yOksek zeV!&tın ve ' :önem.ada modern ve mı.ıhim biNtr O~tad, şüphe8iz musbet ilim 
de iftirak etm-1 doiru olUY.'' ~keti şeflerin li'ransadan buraya . propaganda 1'illhwiıı'. Fakat bu- zihniyetine sahip 'hu mütefekkir Yeni zamanda ve ~illlas.qa son a-

1urlarda iş, olanca sa~ letile, düşün-"Le Jour'' :.töyle y~ı;ıyor: -geJmt: i halkaı st'hrın tekrar hükft· WOn bunlann arasında en mühimi cfbi deterministdir. Böyle olduını-
"Berarcl _ Jonlana 1c.....--1a- met merkezi lH"' kiıne ~ectiifni ~a. matbuat oldutunda IJ(iphe edile- nu bir kon.-recte kendi ağzından da cc·~·i aı;nnakta V6 onu kendi ~rk~ııı_ 

nam temeliai iyi komtuhalıı a•lat· ı· tırlatmakLadn'. Scndıka te.fkıli- mu. Guetelerin mUletler aruı dinlediiimis için tereddüde hiç ma • d.ın sürtiklemeğe ufraşmaktadıl'. 
..... tepia etmiftir. Bu -lat- bnrn tertih t>ttiij b!r iettmaa i~i- ınönasebetlerin yür0yfi4G il&erinde- hal )<>ık. Fekat Buna ratmen l>i- 1! Btı ifrat \"6 tefrit karşısmda tutıı 
---.. -L"'--1-..b h-LL...a. kati .N.k n halk cephe.'Une men!lUb te.. ki mııazsam tMirlerini kiJMe in- lacak yot nedir? 111,in, d"'"ilncet·e 
_.. _.,..,....,.. - d · ·ı b' ribirinden ağır iki mevzu etrafın- ~ .ı 
INr lcebuai-- ıöaterifiyor. Paııar- fekkülteri tem14il e en ışçı er ır kir edemez. İki memleket ıaatbu. lrarşı bu kadar ~e.kfcf ve ezlcf 1..ı: 

ı._.. AOta neşrederek muhtelif zilnıN>lt>- "'tı biribirlerinln aleyhinde .. t-lel' da1d yaaıJanndan, ya..,qça ve haRça. 
teei ıriinü Pariate .e Bur.-ta •J'llİ ll . h lk .. ..,. ol«ıanlutan bir ifade.~i demek olan kudret kazanmaRı; insanlık için ne teltlif ....., k re mensub milmesai erın • cep- .i&Ç&rken, en fena ihtiruları tah-
:'7:.~, .. ~ıclirilee.:-:;:ı:ı be:dnin tekrar faaJb ett" geçnıe8ini rik e4erken devlet adamlarının derin bir sa&ı tqıı1aktadır. Saygı netice doğurur? Bu suallerin ceva-

arzu ettiklerini bHdiı mşile1·dir. ısulh ve lk6n lehinde sarfedeeelc- ve aempati ile karftlanması lizım- bun, • üstadın mutallalumı da 
-.hieYi,,.tı il&. alanMl)'acakttr· BURGOSDA NEŞREDiLEN lel'i ga~·retlE'r aldm kalmağcl ımıh- gelen bu ~nzıda beşer! ıztırabın a-ı dinli\·erek-bunlardıan istJfade et.tfk-
Bmnla ....... r. •etren e,,tUJda ~ k. l · · k u k · 

TEBLIC kômdarlar. "' erııu 0 U) onıx. v • ıa determi- ten 1'0nra& • haı.ka bir yazıda ara~tı-....W.. ........ Fraalıonun Londra • · h · · 
in Rurgo": 26 .~ . ) - Harici· BaLkanlılıarın hakı'k"ı aola...,. .... a- ııı:-ım: ayretl", tee :ıüre, ızt1raha rahrn. •U..raB Alh taraf1nclan tem ...,,... d b k · 

__ , d ye nMareti t~rafıuda11 n~redilfl!n 81 hedefı·nde uhdelerine d1t .... n \'I\· mey ıan ıra mı.ran btr göriif tar- * 
.ı...n Mlarafllftn '"' anı•fm& a' ""'r' ib · " d ·u ı h7W oh.daiwn• tahm.kt ede1tili- bir tebli~de General Jnrdano ile zlfenfn bOyOklütünü v~ kud~iyeti- Ztı lf mevsua.. ır ve ı m ııa ıa- ! 'lft 

88 
il 

ıia.,• Berard ara..canda cere~"4n eden mtt nl idrak eden BaJkan gazetecileri mnda kaldıkr,a oma bakh bulun .. DOZELTME 
zalcf'reJerin bittijj hiJtlirilmfllcte - bu vaı:fferJ 8eve seve kabul ctmi~-ı mnk da zaruridir. Aııcak rlne mm 

.. Oue'f!'e" sazetear de 4öyle ya- dir. Teıbliide knd~ildilti~e gö- ler n ellerinden geleni yaı>makta abasında "hürriyet .. i: ı.ksiyonla-
tJıyor: re mütekahlJ bir nezaket havA8t i- kusar etmemlflet"dir. lhtbuatıa şu l'll ka~ı zaruri t.ir reak~iyoıı mana- nuz "D~ünce ve ~" yazuıının 80J\ 

''Yar-. F....U a.Wcümlti. Pa· ~inde cereyan eıden milsakereler vaziyeti 19bat ediyor ki Balkan auıa alabileceğimi~ gil>i llfmden Re
l"ia ve ı... .... taftlf111cı.a taadmca. neticesinde fkf lr&m'SU mlltet ara- mfUetlert !ııakJJraten bJriblrJeı·ivJe çerek filozofinin engin ufuklarrna 
Macl:rW ltlln\met;.e IUtaMa Jair sanda muallakta katan me.!1eJelerfn ! iyi seçinmeyi blitüu kaııt.leriyle ~r- bakım·a karsımızda idealist bir de 
1Mı7.....,.. aeın4-elr atif.tle Jaa. 'bir kısmtn.l memnunl1ete ••yan zu et:mektedirl~r. &i~ Balkan kı-Jtermirıist, h:'t.ti endeterminist oı. 
relret edlecet1ni •••••ıcalr H bir !Wclldtı llaU&tm+ ıntrvıffa- vfmleriuin rultlaıındıt biribirterioo mak yolfaMı11 da açık buluruz. Şu 

Dün bu sütunlarda okudutu • 

c\imleKinde bir Whıh hatası elmu .. 

ve ıatalet kelin1e~i yanlışlıkla ad•, 

let ~f'.klindt çıknrn~tır. Özur dile
riz. 

tıerlim. oı...uu ill'7ecektir. • - kıy&t huıl olmu,tvr. 1 kar,1 8.ffetnıe~ kinlfll.t' m"cut Gl.ila halde ÜMtadtn bu iki makale1'inde- ---------

Mli matbu&t k ka4ar'kunetv.-. deki düşünceleri ve acı duyaulan: Türk - Yunan 
Varşova Temasları 

ut ile ffıltlu1r taraftarhlt ..-... 7a :beteri bqatt. UN.l'lı wkdflfG Dos I 
ld.i. Matbuat itte Balkan mlttet- abiJıoelara bql yaı>tıtı Wr reak- t Uğu 
riııin büyüle e~eti.nde mevcut aiyon, yahllt d.a bir .. idealist deter
btt ·ka.atliyeı ve i.tltladı teamiye ve 

'8-.tar&fe t 1IMi •9h4a) l ....U. . R .... .U.vwi tfe.,.fet- inkl~af ettı~rek onları bir kat da· 
ı...u.ı.. ....-.a.Wlir. ._.. .....,.ı,-ıe hu Hlrtal hUan ba canlı v~ k<;kt(I bir hale tokma· 

bd ...W aclamnua ...,... .ı- .......,. ~ ... Pula .. nteleri-j .ta hfwmet etmekt&dlr. 
dutu meaele1er flll'larclır: Maaan.. ala Witlln indi p:ulal'lfta ra..._, 1 Ba:krette toplanan Balkan l•H· 
,. ile ......... t. T.... hauum· kont Ciano V •l'f"'acl• PcırlonJta.ra teeHer.i y&laıa ılemfn &dflen netice. 
da ~ ... llıııti•• tüa1'Ylll•. ~ .. ~ ....... le- terf mt14ahedf' ne ikttfa e~mi;vere1' 
Ye .a..,- A.......ıa yea1 mu•.aae- fttl;biia etnıemiftir. Baaı ............ gelecek !W)tıe-Je.rde daha verimli ım~ 
.. Ye ..... n _...,.... ile •İhnr deYlederla. ...... W... .rette tallflllak vollarmı da d8'in-

ıninhct,, sıfatite idealine uyrıın dU.· 
miyen hAdt~elere te\'cih edflmflJ blr 

tenkid ~e infial mahly6tlnde ,.CSre. 
bntrir.. 

A vı·u ıut m iitefekkirleri: büyük 
sanayi de9rl a~ıkhktan ve hele g 

muht•m fnki.,aflna mazhar oJ -

duktan sonra makine medeniyeti
nin ıb~erf..reti nereye göttlrecef1nl 
dfiştlnmemiş detlllenfi. Fa.kat bu 
mutefekkirleı- ~inde gidişe ayak 

.. ._ mall'•• Praaaıslarcla lojik bir blok tetkili tataayllleri diler ve ba&ı temenniler iahaı· et
caieyan ayan•raa ve ndbnana t.ir Wit-mefe batlamtfl1r. Fakat Po • tiler. Bundan som·a Balkan KHe·ı 
ilatillf ...w,.ew alaB Aı.a. w ten,.. n,blanmn ... .,..n.tli. t:elerinde kolB(lu memleketlerin ~-
ltaı,.an tale•lerl ç°' tnUhim Wr fiM ilet ................ ._•· debi. ffkrt. SO..'lyat hayatı hıdı:kıa.- uyduranlar da bulundu: "Havat 

,."'.. • .... 1 rıı:-ı _ .. , ..... 1 

~alık t>Jr 'ha!k kQtlui tarafıttd&n 
ıelimlamnış.l&rd.ır. Bay.au MetM.k_ 
AM ile ~an Sar~oflu.na bllkPt -
ter verilrnJ.ftir. 

J.ta.,.;rondan otele kadar butüıı 
rUzergihta. halk ntrki evi ~" Yu-
aBietanı ve onların devlet Mknı-
lannı fiddetle alkıtJ•mıfb.r. Teza

hürler otelhl önünde de devam et ... 
1 

ttlnden Ketaksu ve ~al'a("oiltı 

Lisan Dersi 
için Tek Metod 

Maarif l6z'm toplan•ı..,. 
takeMnm edlll ta ıtnı--. ker 
tarafta ~ a118'ıler etra.
fında mı .. 1q•ıva. fikir ta*llri. 
ne~. 

8-- iQraıda sörölWecell eG 
mUhla awılılıtrden Mri da ecaebi 
dil bahaıi ol••hchr. ııta kitaplara· 
Dl1Z1ll hiç yolr ~. fevkalAde 
u ve ender bulunw11, illm 71pmak 
iatiyen gençleri mutıak ~ bil' 
yabancı dil bümep mecbur blrak· 
maktadır. Yabancı dil bilmiJea bir 
'Oniversl.te talehMlnin, devam. eUiğt 
.,ubede ihtiaaa elde etıne&iae imkAn 
yoktur. Oniveraiteden maksat ta 
yanm adam. yanın müneYVel" de. 
ğil. tam münevver yetiştirmektir. 

Bittabi bunun ~ ilk l&l't ta 
'Oniversiteye gelen bir gencin her 
hangi bir ecnebl dilini iyice bilme
sidir. Halbuki maaleaef liselerdeki 
lisan muallimle.'"fnin birbirine uymı
yan ve her sene değişen lisan me
todları bu 1§1 b.dr tUrJU yoluna. ko 
yamamaktadır. 

Bazı muallimlerin çok iyi met.od 
lan oluyor. Bir sene zarfmda bir t 1. 

lebe adamakıllı yetfllyor. Fakat ay 
nl talebe ertesJ sene başka bir meJr. 
tebe giW mi, yahut başka bir mu 
allimden ders altnag& başladı mı bw 
senelik emek heba oluyor Çünkiı 
bu muaDlmfn metodu evvelkine hıç 
uymamaktadu. 

Bu itlbarla Şılı anın bu mühim 
meseleyi h.alletmesl, Usan içhı tek 
bir metod seçmes! IAzım.dır Bu 
metod yazın bUttın Usan muallim 
lP.rl içhı açıJacnk blr kursta kendile 
rfne Jytce lSJ!retltmehdtr. 

Bu arada tahsil hayatlında ken 
disinden "'" '-":r.lR istifade ~ 
hocam Giretttın orta mektebi ~ 
smca muantm! bey Neslbln metodu 
nun da Sunı tarafından tetkik edU 
mesmt bilhasan tavsiye ederim 

MU~AD SERTOOLtl 
tr POS33jFZj t ... 

CUmhurreisimizin 
Amarlbya ff lfabBSJ 

( a..taralı 1 inci sa:yf.~uıhz .. ' 
kiyP Cumhuriyeti vatandqluaa 

(' ı muhM ıbetfi s.ılamtarını yolk
"m" 

Hitabeniu d6'1amı lllÖdWılillce 

Reiskumlaınm y&nuıda AJueriku 
Sf.-firi de hazır bulunmuştur. 

l!."v\·etce lauarlanan programa 
göı~ eı-veli radJOda Amerftwl 
Türk tstildil maqlaı-ı ~ 
cumhur fl&rmonik Ol'ke&traal tara
fından çaluım.u,ı -ve lıııllibara tamet 
1nönü bc>s dnkika süren hitabesini 
okunıusuıı·. 

,._ W..lrte4ır. 1 ma•ılan ai,.a4e • ..... ndıt iNii.... da daha esaa.lı ve daha sık neşriyat kavgası .. teorL~ioi kunn Dan·in' 
A....._ ile .a•aa 111Gaa....,ta -r•.'' s6recetlmlzi ümit edebiliriz. Rü- ile bunu "en i~e yarayaıım bekası,. 

a.a-. Alma•,. • .ı,.uı "... VARŞOVA SEYAHATi VE ton Ball:anblaı· da kendilerini da- teıori~lle tamamltyaıı Spe.nser. Os-
kwa tıetrUd -..ı ltaiyaa •°lyue· FRANllZ GAZETILt:RI • ha sıkı lblrltlo\'tfre<"ek bir Balkanlılık ı tad Yalçmııı, dfplonrnt1arından a-
ıı.:...L.. --1.·ı _ _. __ BL- · q,a ("' A ) İtalya h""- cı acı ~ııla.ndıı1o1 İn°'flfzle.rfn 
-- •••••• ~· ~. ınaena • Parı"': - A· • -- 1 hii!duin ink~fı heı>lmi•f komşu • e •--L t....L-_s_ • _.__ i !-~·---t ıc t Oi tın Va.r vatandaıudırlar. Bu teorinin ekC\no-~ ~ •rn.ns .-...- • ricive nazırı on anon • memleketleıin haya.tına daha ziya-
te ...._ oa... aarlMeceii siyaai şo~ ıiyar~tini nıevsuuöahtA Mlen de allkadu edecektir. Bu alilca- mik cepheslnl 1'68teı"en t.ibf"raliı-ı- 1 

balkona çılcarak halka te~ekkflr et
mişlerdir. 

Mlıo.affrini apa.rtmıuılıu·mll k• -
dar arötiireı·ek •ı·ada bir müddet 
kaldıktan "Onra Metaks~~ doıımiiş 
v. Sara~nğlu Türk - Yunan eemi-

· Hitabeyi miiteak.ip Mesut Cemi. 
tin id.ı c-ıiııcle Ti.ırk nıü~iğindeıı 
müııtchib r•nr\:aı~r ~.almnu.ş ve ba 
mı Cun huı· ı·i) a..qeti fitaı noııik or 
ke · tra~ının nt>~l'İJ atı takib etmif
tir. 

ı ....... ._. . Roma mllı•erlne "Peüt Jounıal"' ~yle tliyor: ya cevap Y&rmek ve onu kuvvet.len- min lraynaf1 da İngilteredir. Ru na 
11ymalıtlır. Eeaaea ...._,,. .. Al- "Bertin - Roma mihwri ~· k ...:ıı ta d ki zıtri~·C'ler: nu;ariyelere inanırnlar 
----- Ll-- -~.-s..... donamı .. ..,-•-. l--1 -----• ·k···W - --&.ILO • dirme İÇin uÖ.ÜRÖJen rz 8 
-·-- ___ _. ---- ... - wın -- • --- ....... - için hayat kın ga ... ında ınağlüp olan la·-........ v.a. .......... MtihM -:...~ --L--- iltiMk ......... ne~riyatın pek hizmtıf ıöriilece· 
~- _ ... ..--·- v • d ü b ktw kavimlf'riıı betenmedi$ri emılerya-etmemiftir. Fakat .... - ........ 1 _.._ __ 1 _ ı-=n y ... ...-• ., ıW- Cie gın e ~ ı> e yo ·. 

.._. 'i" -y-· Hü.e..._ CahW YALCIN 1i mi, i~tililar pe.k Ali i?.ah eder, ae el~ Rama lteld~ •• ....._.. ano ... nalt..We mutlak euNt· , ... 
ınevzuunhu olan tef Polony&n1a te mu•affalcayetdslite ufr•J'•cak· •~~----------.. halta hakh da ıoösterir. 
halriki menfaatlerine u1au olan tU'. Cha .... ttlaln çok cliıretli •ir zuın Polonyayı Almanya ve İtalya ÜAtad. yazfflında hak \'e adal~t 
'Itır tema,.UIU iakifaf ettirmektir.'' hattı hareket lttlhas ettJihulen .,.. ;>~nmda tl'lebc ' mf'ınleketler lll'M• 

"Gaze-taı del P<>ılolo" Miiyıe ya. Pran.. da lnslltereJ'I her huuata mıa t0kmak istlyeceğini ve mihıtem 
kı.t. ı ..1• L..1 .ı-•--ul u ıeke yagımuımdı-ı onıt. bilyitk bir ıayor! ta ıu ey euif-• ·~ ır ... 

" Fraaaa Pol~ayı Avrtapacla merkezi ft .. r1a ATNP&Ü demok· 
Frana z hepmon,.aımı mUclafaa nt deYletı.- hetaU. .... alzleriai 
edecek fUk Anapa•nın la ..tta .Sylememlt oldukları aalqdmafa 
l'•len .... :rflk .....ı•tl olarak ltaflamtftl1' • ., 
lellklri etmelıbHlfr. Fraua Lehi. Jl'iguo, PoloııJ a diplomMieinin 
tanla olae lttlfakmı 1te•.t.eri bD fevkalAde ma.haretlt> ~leditini ya

.ti hhna~ albn4.ı hhman Wr zıy~ı· ve db or kl-
4evletle yapdmtt lltlfq ,.... " '-çok nasik ..-leler arUllMia 
tar. PolonJ'a Y,le Wr Mldei w bleaıma raillllllt Polcm1a u"4ff 
•an lraltul edeme•. Poloa,.a 1aarL llleQfu.tleriDI m,071Ja Wr kiuetle 
~ ...... Beek'ln ~ W koramallDI ltilmlfdr. 8w •ama•· 
Pol•p ....... ,a,.eetlnln tam lar -.ı Wialler iti ....... ıiW 
htikwldir. elchL Fakat ScwJetler Birllli ...._ 
.._. _ __. ................ , • •ti ,arkta TaslJetJ t.ir mUddet M-

llftWI ile de ...... telaar •• ,..ı 
"Çocak ,..... •lrell JUYUIDo 

tealitWlr. Çocata ... " , .. 
._ et. Y.W. Wr Ura ftl' Ço
~ .,. 

ful ... ..m,.t al•lfmclan Polon· ,. ............................ .... 
,U. t-'ıta Mrlnci ..... oede rolil 
,~ .............. .. 

"llpoqM" au.t..ı -de_ CiaM-

pay ayırrnak vaadinde bulun·aca. 

fım yazmakta ve "fakat Polonya 
ancak CiaM tam bfr mavaffa.kı-1 
yetqizlih uiı·ıı<lıiı tııı kdil'd~ ~ aı;;ı • 
yahnlr.~ demf'ktedfr. 

KONT CIANO NiSAN 
DACITIYOR. 

Dlugıo!ilY.OV-!llki huır hıılunmu111lar ... 
dır. 

Kant Ciıııno Baş\ ıklle Satint ma
uri<'a lasara nlşıanımn bOytlk kor
donunu vmn~ttr . 

ft.alyı&n nazırı ı-efa.katinde ay. 

(Son" , iM --~ 

~f'f~u.ın lal'rnı eqkj. rac;yonalhıt te- ·ı 
lakkısıne U\ rı 111 bır anla~·ış.a gl\re 

almış olı,:a gerek. fakat biıyiik en-ı 
dü-;tri hıtmlclt•ri kur~ı:-ıııHla eski 1 
ruyonalismin. hattj bunun ietiha

leye utranuş yeni bir Şt:>kli demek 
olan entellektüalii!min hile artık 

"ife yaramadıiıuı .. röreR mütefek
kirler. filozoflar. hakibt ve hak 

l~ln •• yeni miyar (CrfteryoM) •
ramağa başlRdıtar: On dokuzuncu 

asırda Amel'ikada kurularak en

teııe ktf1ıılisme ka ı ş.ı bir l'eaksiyon 

sayılan ve An.rlo - Sa.k:)Ott ıuilleu ... 
ri saraH prarmatitm ; ifte bu ik
t.iy açtan doian ı, nazariyelerinden 

birI-dir. Prasmat~m.• kartı hakika

tJa ml~·ı, a.k.tıiyon (it) ve maeJa. 

hat <ı.. •.U.> dir. Hu 4a. aclalet 
tle arilk ona rn anl-.lır. Prar-

yeti komite buını 1calıul <'tm.!'tir. 

Cemiyet rel~i Filanduros, T 'tl'

lo:il e hltriei) e 'ek ilini ~t"limlamış. 

Hundan sonra Jng~ olarak 
haber!er verilmi~ ve Amerika halkı
na vedn edilmillttr. 

1 

~unanhların kendi!lini ıuısll df'rin - EınelcU auvarl Tuiba 
bır heyecanla u~ıtadıklarrnı ,,e Cemili ka belllk ,. 
Tflrkiy~ ile Yunanistan arasmdM ki R J 

e"\ ı ndiz komtıtanlığlndan • 
an.ıı.np,·t nıilna.;:ebetleri tehat Uz et- mek1f mirlh a Şevki PAAanm mahclw 

tirrnistir. , mu ve doktor Ekrt>m Raftaeı v~ dev 
Saraçoghı verdiği c~vn btn ö~ - let. demirl oHaı·ı ha ılut daı~ı ~ef 

le nı>mi r;.tir: h··rinden Fethi Ö:ır.ıı~ıgm H" Davut-

- Tarlriln brele, •lannnı g~- paŞR orta okulu hıgilizee mwaflimı 
Catbit Özı ığın dayllan Kırklareli 

tirmet~ se1dim. Fakat gÖrÜyorum Sİl\.ıı· i t"ı.tl' ı,oımıtanlıtından t>mek-
ki siz de bana Yunanlıları kardef l' fuf(l»ı . r m'I Taşont 25 ı;;tthat alc 
.t&mmı setir111efe hasw IKahana. samı kalp SPkte inden vefat etmif. 
J'GnUnu:a.. Atina,.a ltir ecneWnia tir. Cenaze 28 şlJbat salı glnl 
yatı.ancı hir ....,.lelutti d,-areti si- saat 11 de he ~iresinın PL,abman 
1M 1 • ..... .. _... Nacak aokaktakı 18 No h hanesha 
~ "':yoram. ,.. ~ den kaJdınlacaktır. tl'ekildar camün 

lcetın ltar Yataatlafi siW" W.aat de namazı kılınacak, Karacaabmet 
kendi ~ .-Hr siW ..- te !Jlilesi mezulıfına defnecliJecek-
11,orum. Ş...a .. ı br.lecliaia iri. tir. Cenaz 'nde bulunmak isti 
.. ...,._. o kadar a:alnd., lıi. j. ~en doıırtJannt haberdar eyleıfs. 
71 sün olaun Utii atin oa...., bit.. Hemı,Ueleri namma 
lerimia .. ir ara4a çarparak ... &a- Emekli süvari Niyazı 

tildaali nriiftenlı olaıoak sörwık-. , 
1 

---

retİ)'le elele ~ecetia. Ve~ 1 Y...... refalua, Yarlaia 
de aorhaldarla ala ........... tıe-j k-.~ çoculde. Yalda Wr 

..... ~Erlrs ... ıc .. 
.......... ..... • ........... ... 1 •• .,.. ..__, 

lelıle c:alaeakbr." \. .................... .. 



'isı ......... 

Cevaba cevab 
C '"rdfinüz mil başıma geJenJe

ri "... Şirin ve nükteperdaz dostu
pı t z Naci Sadullahı darılttık. 

Naci Sadullah evvelki günkü hak
lı cevaplarıma bir hayli gocunmuş 
olacak ki dünkü ''Şakalar,, sütu
nunda "Yeni Sa.bah"a çatıyor ve 
tıpkı cicileriyle övünen tımank bir 

~ & 11l'IA8 AR 

[ S P O __ R _____ _.., 

Dün İstanbul ve Ankarada 
Şilt Maçlarına Başlandı 

71' fUaAT ıne 
A 

mahalle çocuğu edasile: k 1 T r F B h. 
nin -;.~~~ 1k!~~::d::1:::·~:::- Kasımpasa, Bay oz, v e,-a, . a çe 
ni Sabah"da arayıp lbulamadığı A k J D 
b~zı mühim(!) haber~er~ sayıp d.ö su··le,vmanı·ye Hı.lal n araaa: • 
Jcüyor. Bakıahm nt? ımış o mü- J ' ' 

«Na matlab » matbuat takımı 

lıim ( !) 'haberler: Fransa. Polonya ~ d 
ittifakının takviye"Iİ için teması ar G B . ı · ltııJ • rr k l rı azan ı 
:;;:~~~d;ı:at:~~n:c~~~~:~iT~::;~: spor' • ır ıgı I a ım a Beşiktaş ~ulübünün 

Dünkü Kongresi tramvay işletmf"leri için bir idal'e 
lrnrulmıt!lı dü~iiniilmüşmüş ve niha
yet Kızılordu yemin etmiş .. ve bü
tün bu mühim ( !) ha\ adi:sleri şirin 
dostumuz "Yeni Sabah" da aramış, 
taramış fakat bir türJu bulamamış. 

Şirin dostumuz bu havadi~leri 
(Yeni Sabah) sütunlarında pek er

Jcen ve. henüz sahnh mahmurluğu
nu gidermeden aramıs ol:ıcak. Zi
ra "Yeni Sabah" tranway ve tünel 
meselesini yanılmıyor~am, 48 :;aat 

Hususi Maçta G"sa!ay L. Boğaziçi L.ni 4-0 Yendi 
939 ı:ıenesi şild maçlarının oynan

ma::;ına dün üç sahada birden baş
lanmL42tır. Galatasaray Beşiktaş ku. 
lübleri 3 sene yapılamıyan maçların 
tekraı !anmasını h;tiyerek maçlara 
iştiraJC etmemeeri son zamanlarda 
seyircisini kaybeden futbol maçları
nın biısbütün ehemmiyetini kaybet. 

il • ''Şeref,, levhasının stada asılmasına ittifakla 
ve tezahürat içinde karar verildi 

evvel yazmştı. Şaycd "Taıı,, gaze- me~ine !'ebcb olmuştur. 

Beşiktaş kulübü senelik kong 
re.si dUn Beşiktaştaki kulüp loka 
linde toplanmıştır. Kulüp başk~ 
nı Bay Yusuf Zıya Erdem tara· 
fından celse açıldıktan sonra kong 
re riyasetine Erzurum mebmm Bu 
yan Nakiye El~ün :seçilmiş, riya. 
set divanı intihabmdıan ı-1onra ida
re heyeti raporu okunmu!;o, ve bu 
sırada Ebedi Şef Atatürkün büyük 
hatırasını tazizen kongre iiç daki
ka hürmet tatili yapmıştır. Gerek 
idarı gerek malı ra})or ittifakla 
kabul edildikten ve idare heyeti • 
nin zimmeti ibra oluııd11ktan'::;onra 
uzun müddet memleket spor efka
numumiyeı;ini işgal eden Beşikta~ 
Şeref Stadı levhasının indirilmes · 
hadi:=ıe.:ıinin halk ve gençlik üze -
rinde yaptığı menfi tesire ve bu 
meya:nda matbuatımrnın kndir~i -
nas neşriyatına temas edilip le\' -
hanın şimdiye kadar niçin yerine 
a;;ılmadığı ve idare heyeti rapo -
runda bu noktaya niçin tP.mas e -
dilmediği sorulmuş ve azanın bir 
çoğu bu hu usta öz .söylemiı:;tir. 

harekete sevkeyliyen bu çirkin hl\, 
clisenin idare heyetinin teklifi ile 
değil kongrenin ittifakla vereceği 
bir karaı la tamir edilebileceğini 

tebarüz ettirmiş bunu m iiteakib 
söz alan idare heyeti aıasmclan B. 
Hüsni! Erkoş merhum Şcrnfin spor 
hatıralarını ve hizmetlerini tadat 
etmiş ve futbolda şimdiye kadar 
kazanılan şampiyonlukları onun 
himmet eseri olduh'Unu ve bu sene 
ki şampiyonluğun da onun devazın_ 
dan ibaret bulunduğunu heyecan
lı bir lisanla anlatmıştır. Birçok 
aza bu hadisenin yalmz cemiyet 
ruhuna değil sporculuk karakteri
ne de sığtnıyacağını izah etmişler
dir. Bu mevzu iizerinde cereyan 
eden hararetli müzakerelerden 
sonra merhum Şerefin hatırasına 
hrlinıetcn celse bil' dakika tatil 
edilmi:;ı \'e Beşiktaş Jimnastik ku
liibü Şeref stadyomu levhnsının ye-

tesi bizim asgari ''48" saat evvel 
vermiş olduğumuz havarli"li kari
lerine ımnmakta gecikiyorsa ~irin 

dostumuz keneli gazetesinin gecik
tiğini mazur göstermek için "Yeni 
Saıbah"ın iki gün evel verdiği ha
vadisi ısıtıp ısıtıp yeniden verme
sini mi istiyor, 

Sayın General Kazm Karabe
Jcir'in "Yeni Sabah" da intişarına 
lütfen müsaade ettikleri kıvmetli 
hatıralarına gelince: bunlar do:ıtu
muz Naci Saclullahın nükteleri gibi 
biraz zoraki değil, hakikaten hoş 
bir nUkteniıı bile mevzuu haricin
de kalması lazımgelen yaşanmış 
milli hamaset ve cengaverlik men
kıbeleridir. ''Yeni Sabah" okuyu-
'cuları bu değerli hatıraların sonu
.nu değil, sabmıızlıkla devamını 

gözlilyorlar. Sayın General "Yeni 
Sabah"a karş gösterdiklel'i tevec
cüh ve ilti~atın yeni bir nişanesi ol
mak üzcı- ~ yeni ve gayrı matbu bir 
eseri ola1. "Erzurum ve Erzincanın 
kurtuluş·ı,, unvanlı yeni 1bir tefri
kayı ga1etemize ihda buyur:muşlar
dıl' ve "Yeni Sahah" 6 marttan 
itibaren ;"arrn Generalin bu yeni 
eı>erl1>rile siiturılannı süslemeğe 
..\>aşhyaca k tır. 

Şirin doı;tumuz Naci Sadullah ... 
'Benin gazeten "Tan., bir }·abancı 
ordunlliı yemin etmesini ilk önce 
haber vermekle Ö\•iine dursun. "Ye 
ni Sabah" a milli menkibelere, fa
r.ilete, merdliğe, Türk ceng·averli
ğine dayanan canlı ve yaşanmış ha 
tıratı neşretmek şerefi kifayet e
der. 

Zaten nüktelerinin inceliğine, 
fera~etinin keı;kinliğine rağmen b!r 
türHi kavrıyamadığın aramızdaki 
fark da bundan ibaret değil mi? 

TltKI 
~~ 

Beynelmilel radyo 
konferansı 

Montröde toplanacak olan bey
nelmilele radyo konferansına iştirak 
edecek Türk murahhasları Ankara. 
dan eehrimiae gelmielerdir. Beynel. 
milele radyo konf eransmda birçok 
meseleler a.ruında Parla radyosu
nun Ankara radyoeuna yaptığı te· 
ıir de mevsuubahiı olacaktw. 

Söylendiğine göre memleketler 
arasında yeni dala'a uzunlufu tak. 
simatı yapllacaktır. ,, _____ _ 

IHiıı lıa~lanılan maçların en mü .. 
himi Takı;im stadında yapılan Ka
.sımpaşn- Anadolu hisar maçı idi. 
Bu iki takımdan biri ikinci Küme A 
diğeri B. gurubu şampiyonu olduk. 
)arından maçı kazanan takım birin. 
ci kümeye terfi edeceğinden bu maç 
hususi bir hemmiyeti haiz bulun. 
masındnn oldukça kalabalık bir s&· 
yirci önUnde oynandı. Gtmtin en mühim maçından ıalib çıkan Kasımpap takımı 

Kasımpaşa: 1 - Ana do ·uhisarı : O 6. saray lisesi: 4- Boğaziçi lisesi: O 
Ayni zamanda terfi müsabaka. Geçen hafta Işık lisesini mağlfıb 

sı olan bu maça her iki takımda a. eden Galatasaray lisesi futbol takı
zami ehemmiyet verdikler-inden iyi mı dün taksim stadyomunda Boğaz 
hazırlanmı§ bir vaziyette şu kadro- içi lisesile karşılaştı. Her iki takını. 
larla sahaya çıktılar: da da birinci sınıf futbolcular göze 

Kasım paşa takımı: isak, Rüş- çarpıyordu. 
tU, Müslim, Murtaza, Hayri, Cafer, Galatasarayda: Eşfak, Ali, Bü • 
Hami.t, Dinçer , Mümtaz, Aslan, lend Boğaziçinde, Kamarh Orhan 

Hayrı. . ~ . Bülend oynuyordu. Maç hemen baştan 
Anadolu hısarı: Mehmet, Karrul sona kadar bir mücadele halinde 

Necati, Mehmet, Sabahettin, Saim, geçmiş ve Galatasaraym 0-4 gale
Necdct, Orman Angeli, Talat, Fa. besile neticelenmiştir. 
ruk. 

Hakim; Trık özer ngin. 
Oyuna Kasımpaşalılar başladı. 

lar. Kasımpaşa forları rüzgara kar. 
şı oynamalnrına rağmen çok güzel 
ve seri bir oyuna çıkarıyorlardı. 

Anadolu hisarlılar da bu oyunu 
kaıanmıtk istediklerinden ayni ~· 
kilde hareket ediyorlardı. 

Hisarhların lilafdan Kasımpaşa 
kalesine tE'hlikeli hücumlar yaptı. 

ğı görüyoruz. Kasımp~anın ç.ok iyi 
oymyan sağ bek Rüştüniln yerinde 
müdahalesile kesilen hisar hücum
larına bu · aefer Kasımpaşalıların 
mukabele ettiklerini görüyoruz. To-
pu kapan Mümtazın Ar11ana verdifi
ni Ar~lanın da güzel bir şütle takı
mına ilk sayıyı kazandırdığım gö
riiyoruz. 

Bu arada RakatJanan Arslan bi-
raz oyuna devam erlemedi. Devre 
0-1 Kasımpaşa galebesiyle netilen-
dl. tklııcl de\'re: 

Rüzgarı arkalarına alan Kasım. 
paşanın gol adedini ziyedeleştirece
ğini ümit edilirken HisarhJann can_ 
la başla oynamaları hiç değilse be. 
raberliği temin için çalışmaları, gol 
yemelrine mani oldufu gibi K&slm
paşalıların hücumlarile oldukça teh
Hkelei anlar geçiriyorlardı. Oyun bu 
şekilde mukabil' hücumlarla 10na 
erdi. ve Kasımpaşanın 0-1 ıalebe. 
sile neticelendi. 

ikinci kUme f&·mpiyonlufıt lçfn 
lbu ikt takım tekrar Jcarşıl&f&C·ak
tJr. 

Şeref stadında 

Beykoz 5 - Davutpaşa : 5 
Topkapı Karagümrük maçından 

sonra sıra Beykoz Davutpaşa ma
çına geldi. 

Beykoz takımı: Burhan, Halit, 
Galip, Mustafa, Fethi, Sadi, Vahdet. 
tin, Şahab. Behadır, Cahid, 

Davutpaşahlar her zamanki 
kadrolarile oyuna Beykozlular baş. 
ladı. ve birbiri arkasına yaptıkları 
akınlarda Bahadırın ayağile ve ar. 
ka, arkaya üç gol kazandılar. Tama-

mile hakim oynıyan Beykozluların 

yaptıkları canlı akmlar esnasın
da Sadiden güzel bir pas alan Şahab 
çok güzel bir şiltle Beykoza dördün. 
cU sayıyı da kazandırmıştır. Sadi. 
nin yaptığı 5 inci golden sonra dev. 
re 0-5 Beykoz leyine bitti. 

İkinci devre: 

İkinci devrede her halde Beyko
zun sayı yapmak istemesinden dola.· 
cak hiç gol olmadan oyun Beyko
zun 0-5 galebesiyle bitmiı;;tir. 

Vefa: 10 · Ortaköy : O 
GUnün son müsabakası Vefa ile 

Ortaköy arasında yapıldı. 

Vefalılar bu maça tahsilini bıra. I 
kan Muhteşemi de aralarına alarak 
rak 11u kadro ile sahaya çıktı: 

Ezat, Sefer, Vahid, thsan, Lutfi, 
8Uleyman, Muhteşem, Abduş, Necip 
lükrU. 

Süleymaniye : 1 - Boğaiçi : O 
Şeref stadında günün son şild 

maçı Süleymaniye ile Boğaz içi ara. 
sında oynandı. Her iki tarafın da ba 
riz bir hakimiyet temin edemediği 
bu oyunu 0-1 Süleymaniye kazandı 
F. Bahçe stadında 

Hi131 : 5 Eyüp : O 
İkinci oyun Hilalle Eyüb ara -

sında idi. Hilal takımı maçı 5-0 
kazandı. 

Son oyun da Fenerbahçe Fe -
neryılmaz arasında oynanacaktı. 

Fakat Feneryılmaz takım çıkara • 
madığından Fenerbahçe hükmen 
galib geldi. 

Beylerbeyi 1 Galatagençler 1 

idare heyeti namına ~öz alan 
Avukat Abdülkadir Karamürsel 
merhunı Şerefin hizmet ve hahra-

larmı ve levhanın indirilmesi kar
şısında cereynn eden vak'uları an
latarak yalnız Beşiktaşlıları değil, 

hadisat ile sabit olduğu üzere bii -
tün matbuatı, biitün kadirşinas 

sporcu gençliği miitces ·ir eden ve 

rine agıJmaı:;ına ve bu kararın ida
re heyeti tarafmdan yerine getiril
me::;ine ittifakln ve alkışlar içinde 
karar verilmiştir. Bundan sonra 
büyiik tezahüratla Millı Şefimiz 

İ:-ımet fnöniine kongre heyeti umu
miye.sinin derin hürmet ve tazimle_ 
rinin arzına ittifakla ve alkışlar
la karar verilmiş ve Beşiktaş ku· 
lübiiııde tam bir ahenk ve beraber
lik tesis ederek müsbet çalışan ida

re heyetilıin mesai~i takdir edil • 
dikten soma kongre bitmiştir. 

fiil 

ŞiJd maçlarma dün Kadıköy 

.st:ıdında da devam edildi. İlk oyun 
Galata gençler ile Beylerbeyi ta -
kımlal'ı arasında oldu. Her iki ta
kım da birer golle berabere kaldı-
lar. Namağlup Matbuat Takımı Tak-
Beyoğlu Halkevinde Voleybol maçları viyeli Şişli T ekaütlerini 3-1 Yendi 

Boğaz içi lise.sile, Darülşefaka 

lisesi arasında yapılan volley bol 
müsabakası 9-15, 5-HS Darülşe. 
faka kazanmıştır. 

Teşekkülündenbel'i yaptığı bil-' 
tün maçları kazandığından (namağ. 

li'ıb) ismini verdiğimiz matbuat ta· 
M 118 811 kımı gayri federe kliibler ara.5ıııda 

Ankara şilt maçları mühim bir varıık oıan şişli kwübu. 
nün genç ve birinci takım oyuncu. 

Ankara: 26 (A. A.) - C. H. P. larile takviye edilmiş tekaüt takı
tarafından tertib olunan şild maç - mile şild maçlarından evvel Taksim 
]arına "19 Mayıs" Rtadyomunda standında karsılaştı. 

li müdfaasını çok müşkül vaziyetle
re sokuyordu. 

bugün başladı. Havanın fevkalade Namık, Ercüment, Ahmet Adem 
miisaid ve maçların da mühim olu- Ali, Salahettin, Tank Şazi, Niyazi, İkinci devre: 
.şu ::;ta.da çok kalabalık bir merak- Sedad, Ulvi, Sesimden müteşekkil 

Maç matbuat takımının kahir 
fü.ıtünlüğü ile devam ederken Şiş]i 
aleyhine bir pen altı oldu. Topu ka· 
leci eline atan Sedad verilen ikinci 
pen altıyı hüsnü istimal dererek ta. 
kıma ilk sayıyı kazandırdı. Biraz 
sonra Şişlilerin yaptığı bir golden 
sonra devre 1-1 berabere bitti. 

1kinci devre başlar başlamaz, hi lı celbetmiş bulunuyordu. matbuat takımı Lik maçlarında bi- kimiyeti ele alan Matbuat takımının 
Gençlerblrllğl: 2 rinci sınıf takımlarda görmediğimiz yaptığı müessir akınlar esnasında 
Galatasaray· t teknik bir ~yun göstermeğe başladı. Sedad ikinci arkasından üçüncü go-İlk karşılaşmayı Gençlerbirliği 

Dil<.'hassa Fenerli Niyazinin iltiha. lü yaptı. Maç bu suretle 1--3 Mat· ile Galatasaray takımları yaptılar. 

hihafianvelDeminporlayapb- ~k~~~e~k~u~v~v:e~t~9~e~n~h~ü~c~u~m~h~a~t~tı~Ş~i~~~~hu~a~t~t~a~k~ım~ı~g~a~li~b~~~e~t~il~e~b~tt~t~i·~~~ 
ğı maçta 1-1 berabere kalan Genç- rine kadrosunda haıııl olan bo.",llık. ı b 

·~ e ertaraf ediyordu. Fakat, za-Jerbirliğinin Galatasaraya karşı Jarı uzun zaman futboldan uzakJas:ı ı b k 
Y man a ı aH ısını arttıran Galatasa-alacağı bugiinkil netice otclukça mıs oyuncularla doldurmağa çalı- t v b 

. ray yap ıgı ir golle beraberliği meraklı idi. şan Gençlerbirliğioin, ilk devrede 

Mekteblileriıı çekilmesi üze -

B Y f h k J·v· it temin ettiyse de aradan çok &eç-ay usu un a em ıgı a ın- fazla enerji sarfettiğinden bu dev- 6 
d b l "k' meden yine ikinci bir savı ile mu-a aş ıyan oyun zaman zaman ı ı ı·ede hakimiyeti GaJatasaraya ter- .; 
t f 1 h . d b' · k" f ·· kabelc eden Gençlerbirligvi yeni -ara e ıne e ır ııı ışa gos - kederek sahadan mağhtp çıkaca -
termekte idi. Heyeti umumiye.cıi ğım tahmin edenler çok oldu. Fa- den üstünliiğü temin etti. Ve bu 
iti'bariyle milte\'aıdn bir manzara kat ikiııci devre başladığı vakit vaziyeti devre nihayetine kadar 
arzedıyordu. yine mitcadeleyi elden bırakmıy.an da idame ettirerek 2-1 a-alib ,.8 • 

Bu suretle cereyan etmekte o- ve kuvvetli hasmı Galatasaray kar- ziyette sahadan çekJ!df. 
lan maçın ilk kısmı Geııçlerbirli- "ısında taktik bir o~un tatbikine Demi rapor: S Harbiye 1 4 
ğinin penaltıdan yaptığı bir ~ayı imkan bulan siyah kırmızılı takım, İkinci karşılaşma, bu senenin 
ile bitti. sarı kırmızıllam hakikaten tehli- Ankara şampiyonu D&mirsı><>r ile 

Oyuna Vefanın çabuk inkişaf e
den seri bir hücumile başlandı. Çok 
geçmeden rakip sahasında oynama 
fa başlıyan Vefalılar Muhteşemin 
ayağile ilk golü kazandıktan sonr~ 
yine Muhteşem vasıtasile ikinci ar. 
kadan aklığı gtizel bir pası hüsnü is. 1 
tlmal eden Abduş UçUncü go1ü yap. 
b. Bu golden sonra Vefanın tama
mile hakimiyeti altında cereyan et· 
m.eğe başladı. Ve ikinci de\'rede ya. 
pılan sayılardan sonra Vefanın 0.10 r 1 keli olan inişlerini muvaffakıyet - geçen senenin birincisi Harbiye 

gallbiyetile neticelendi. ....._ Yirminci asrın bUyUk 
G .. Ok 3 T k 1 ~ medeniyetine... lstan-

aragumr : - op apı: LALE bul'un ,ere• mevkllne ••• 

takı-mları arasında idi. 

Çok iyi bir şekilde başhy.an 
bu maç dakikalar ilerledikçe sert
liğe doğru lbir meyil etmekte idi. 
Ve nitekim öyle oldu. İki takım· 
dan da kısa fasılalarla ~~aralanan 
oyuncular yeı·de kıvranır görüyo
ruz. Oyunun ciddflffinl bozmak 
istemiyen hakem biraz mOeamaba. 

Beykoz- Davutpaşa maçında1, En yUkaek insanların 
evvel birinci kümeden (I'opkapı ile ince zevkine llyık 
ikinci kümeden Karagümrük takını. Eşsiz ve emaalslz bir. 
lan karşıl~tılar. Bu maç tahminler j sinema oluyor ... 
hil~u~a~ ~ra ~m~~n••••••••••••••••••••••••••••~ 
" ':; kbl" ile neticelenmiştir. 

.(So••, lllol •Jfada) 
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iÇtimaın Neticeleri 
Enver Paşa Mısır Harekitı Vazife
- sini Cemal Paşaya Vermişti 
O Esnada Kanalı Rahatça Geçerek Kahirede 
Ehramları Seyre,diyor Olacaktı ki Pek Dalgındı 
Encümeni vtikeli da beDlm i~ 

min ne olduğuna bir türlü akıl erd.J
remedim. Merakla gittim. Yaverle. 
rin cadde üstttrıdeki odasına girdim. 
Arkadaşlanm olan bu zabitlere sor
dum onlann da bir şeyden haberle-

ri yok. . 
Yatın vakti içeri buyurun dedı

ler. Ayni katta arka tarafta bir oda. 
yı gösterdiler. 1çeri girince gördük· 
lerim §Ulllardı: Bahçe cihetindeki 
pencerelerin önünde baştanbaşa ala 
turka sedirin üstünde, karşıdan IÖ· 
rüldüğü sıra ile 118.ğda Adliye Nazın 
İbrahim bey, ortada Dahiliye Nası· 
n Tallt bey, solda Bahriye Nazın 
Cemal paşa, ka~ılarında üç sandal. 
ye var: İbrahim beyin karfısında 
Meclisi Mebusan reiai Halil bey Ta
JAt beyin karşısında Enver p&f&, 
Cemal pa.,anın karş1Bındakf bo.t 
sandaly~ · de bana ikram et
tiler • B e n i T a 1 i t bey 
le Cemal paşa dahi meşrutiyetten 
evvel tanırdı. Enver paşa diğer iki • 

zate de sena ederek tanıttı .. TalAt 'sa· ddUlb•hlrcl• dDtm•nd... ııan•m olun•n makinell 
bey de birkaç takdirkar kelımeler hl edlll k 
eöytedi. Cemal epaşa da tasdik e- tUfenkler letanbul heyeti edeblyHlne lef r r en 
der gibi bqile i§aret verdi. rek Kahirede ehramlan seyrediyor-

Tal&t bey söze başladı: Yazan : General du. Burada telefonun çaıması Cemal 
- Bu casusluk meselesile ne ya. pqayı dalgınlıktan uyandırdı. 

~acatız? Bunun önüne geçmek için KA. K abekı·r Benim sol tarafımdaki masanın 
Jle gibi tedbirler almalıyız? dedi. az 1 m ar UetUnde birkaç telefon makinesi 
Enver paşa şu cevabı verdi: vardı. Enver paşa yerinden fırlıya-

- tşte istihbarat şubemizin mü· - 60 - rak çalan makineye elini uzattı. (l'a· 
d1irU ! Fikirlerini söylesin! Bana dö. casuslar bulunabileceği gibi hakikat lU bey alaya başladı: 
tten gözlerile nazırlar benden cevab te ayni milletin fertlerinden casus- _ Huırol vaziyeti al Enver! .. 
istediler. Ben de casusluk hakkın- luk edenlerin de bulunabildiği vaki- Çalan Sultan banımın telefonu!. 
~aki bilgilerimi kısac~ söyledim dir ... Diyerek sıkı kontrollara devam Enver - Şimdi efendim, merak 
'Casus yuvalarını da anlattıktan la beraber gizli işlerin harice sızma- etmeyin efendim! Cevabını verdi. 
aonra Talat bey şöyle doğruldu ve ması için lhımgelen tedbirlerin tat- telefonu yerine koydu. Talat bey yi. 
heyecana geldi ve kızğın ~i~ tavı~la. biki lüzumunu bildirdim. (Yukarı - ne latifeye başladı: 

- Bütün müesseselennı ve tıca· tarda bahsettiğim bu noksanları tek· Galib kald diye hesap 
rethanelerini kapatır, hepsini defe. - a geç . ın 
'd ..ı-ı Dedi Tal.ı.t beyı'n kızınca kü· rar etmiyorum.) soruluyor! Haydı artık paşayı ser· 
. euA. . a dah 

1 
Dahiliye Nazırı olmak sıfatile best bırakalım- Dedi ve bana dahi. 

fUrttnU diğer arkadaşları a evve en alakalı Talat bey görünüyordu. 
'.A 1 ki h . ta ben: 
"e işitmiş olacak ar mu avereyı Kabine erki.nı arasında görtlşUlen Canbulatla 
ta.bit gibi gördüler. Ben Env~r paşa. gizli işlerin bile ecnebi sefirlerinin bu işle~:Z:e=t~~ görüşün! de
.nm yüzüne bakakaldım. Bıraz sil- ''.kulaklarına gitmesinden üzüntülü dl: 
'kftt devresi ıeçti. Halil bey söze atıl. bulunduğu görüyordum. Yalnız bir 
dı. istihbaratçı dilşttnilşile bu ift.e de a-

Ben müeaade alarak en önce 

- tgte bu olmu ! Bu devletlerle ba bir Alman t.esiri var mı diye de 
kıyamete ka4&r harb edecek değiliz ~~ştlndüm: lktisadf sahayı rakfpsi% 

, )"a. Elbette bir gün sulh olacaktır. bulabilmek için olmaz bir iş değil
,8iyaııet bu bugünkü dütman yarın dl! Her ne ise bu müzakerede baş
&st olur. Ben fikrinize taraftar de- kalan eöz eöylemediler. Cemal pa
Jflim. dedi. Talit bey öfkelf olarak P sedir Ustilnde kaya kaya ~ırtti!ttl 
'oevab veııdi: bir n.zlyete kadar gelmişti. Çok dtt. 
r - Gelmeslerse gelmeeinler, ne ıUnceli idi. Perdenin kemik halkaaı· 
;)'&palım? 8ulhu düşünüp te harp nı tutarak burnunun ttatUne koydu. 
: '81MJUm tehlikeye koyacak değiliz. Gözlerile halkaya bakarak daldı. 
Hem de plmeslene biz zararlı çı- Meter&e Mısır harekltı vu:ifesi. 
bcak cletillz ya. daha iyi olur; ! . Enftl' pap ona vennlt O da. ga-

Halil bey; gayet sWdmetle Tallt :~a 111 eenada kanalı rahatça g~çe. 
beyi ikna için şu cevabı verdi: 

- Peki ama- Harpten sonra 
hangi :millet biM itimat eder de ti· 
cari ve mali münasebete gtri§ir? 
Ben muharip milletlerin ticarethane 
lerine dahi dokunmaya taraftar de· 
filim. Onlan eıkı surette göz a1tm& 
alalım. 3ttpheli lnlanlan varsa o ti. 
oarethaııe vuituiyle hudut harici 
edeblHrtz. 

Tallt lley .UkOnete phnl§tl. Ba· 
na kafuuaı Nllıyarak sordu: 

- 8en u dfyorwn bu ite XL 
ıım! Dedi. Beıı de tu eevabı Yerdim. 
BUtUn gayri muharip ecnebi mtte. 
aeee ve ttcarethanelerfnJ dahi bpat. 
sak ve ıahfbf ecnebfleri !udud l'a
rici ettiğimizi farzetsek büe OUUB• 

luk meaelesi yine bkırmda devam 
edecektir. Çünkü vatandaş hukuku. 
na nail fakat aleyhtnmd• okadar 
gayrı Türle unsurlar var ld, bunlamı 
da hastahaneleri, mekteplerf~eirket. 
len, huauat ttcarethanelerl içtnde bu 
teşkUitın yer alnllf olmala• p,.t 
tabild!r. Bundan başka husus! bir 
ev veya dükkln da böyle bir yuva 
olabilir ve Tilrk hftvfyetine rfrmft 

.,a,ık harbe 28a8lln olarak 
lıtirak edea &l Terk gead 

aynldım. Alb yedi yıl evvel Sultan 
Hamidln istibdadını yıkmak için ça 
lıştığımız karanlık günlerde pek ya
kından birinci derecede tamşb~ 
Enverle Talltın bu geceki hatırası 
bende pek büyük intiba bıraktı. 
Kendilerine bütün kalbimle; yUklen
dikleri bu ağır vazifeden açık alınla 
çıkmalannı, defalarca niyaz ettim. 

Enver paşaya dairede muası
mn başında fortrakımı verdikteu 
&Olll"a benden en büyük lntada bir 
tran haritası istedi. Hemen getir. 
dim. Ortadaki masanın üstüne ve 

tam cihetine olmak üzere açtım. 
CstUne pergerimi de koydum. Bu 
ıranın Posta ve telgraf ve yol hari
taaı idi. Enver paşa yerinden kalktı 
haritanınbaşınayanımageldi.Ha. 
ritaya kıea bir göz gezdirdikten 
sonra Tahran. ttzeıine tihadet par· 
majını koydu ve birkaç kereler par. 
matını oraya tık tık vurdu, sonra da 
sötJe batladı: 

- Kazım! biliyor musun ne düşü· 
attyonım? Düşünmek değil yapmak 
fatiyorum; bir fırka askerle en kısa 

yoldan ıu Tahranı işğal etmeli! ıra
nı bu suretle Rus nüfuzundan kurtar 
dıktan sonra tranda olduğu gibi Tür 

ldstan; Efgan ve Hindistan da dahi 
lngHz ve Ruslar aleyhine hareketler 
yaptırmalı! Diğer bir fırka ile de 
Tebriz üzerinden Dağıstana yürüye. 
rek Kafkas 1slim memleketlerini 
Ruslar aleyhine harekete geçirmeli, 
ve bu suretle prktald ordumuzun 
karşısındaki Rus ordusunu geriden 
wnnah· (Devamı Yar) 

Su "elimenin deIA.let e~ mMna 
ve kıymet okadar büyük ve gumuL 
lUdür ki jendisiniıı icabettirdiği tak. 
dir ve hürmeti görmedikçe ihtisas 
namına daima harice bq vurmak- " ~ h • • h 
tan azade kalmanın bizce imk'luı .r il rer,, sergısınde em suda, hem 
Y,ok::.U-Tabil kabiliyetleri t• .,, arada Giden Otomobiller Var 
vik ve i§letmek sayesinde yurt ~ 
sabına kazanılacak ilmf bir key_fi.,el 
tir. 

Jılütehauıs - Derin tetebbu ve 
tetkiklerle ve uZwı tecrllbelerle mUn 
tehib bir branşta mahlU8 surette 
hazırlaD!Dl§ ehil ve ilim kimaelerdir 

ıete bu has (elemanlar) ve cıe..: 
ğerli insanlardır ki memlekete hak. 
kile faydalı olurlar. 

Yoksa (Teknisyen) süsü altinda 
g~inenlerin yaptıkları gibi ku.rul · 
muş makineler, motorler ve (TUr. 
bin) ler başında Düğmeye bas, ı 

lesin manivele kolunu çek dursun. 
kabilinden işler görillür. 

Bir dikiş iğnesine göz açacai bir 
mütehassısımız yok iken denizlerde 
ihtişam ve azamet saçan dritnotıa
nn akıllara hayret veren motörlen
ni, makinelerini yapan mühendii;leT· 
ve şehirleri aydınlatan ve bütUn sa
nayii döndüren elektrik türbinlerı i 
kuran (Monteur) ler ve hava mü.da· 
faasında kullanacak bir tek (Defi) 
topunu ahiren İngiltere hUkiunetinc 
model olarak 47 milyon dolara se. 
tan Amerikalı mucit ve yine büyüK 
muhteri Amerikalı (Edison) lar ve 
tıb ileminde (Pasteur) ler ve em· 
aali hep derin tetebbu ve ihtisas sa. 
bibi mütefekkirlerdir. GUn gelir tah. 
ıil ve ilmin ve faziletin tefevvuku 
pek bariz surette röze çarpar ve 
sahtelerin muhakkak olarak bir gün 
foyası meydana çıkar. Nasıl ki havsı 
mevcelerinin aralarına girerek rad
yolarda falsolara sebebiyet vere<ı 
(parazitler) gibi önUne gelen tüfey
lilcrin her hangi bir vazifeye alın
malan da ayni · falsoyu ve ahenk. 
sizliği vücude getirir. Bu falsola.ı:da 
yalnız içtimai bünyemize rahne aç
makla kalmazlar ve haıiee k&J'8ı 
milli haysiyetimizi de lekelerler. 

Demek oluyor ki ilim ve ihtisasa 
hUrmet memlekette temiz ve sağlam 
iş başarmağı teşvik etmektir. Bun. 
ca acı tecrübelerden sonra bugün 
Cumhuriyet hWdllnettmisfn dtlatti. 
ru da ihtisas ve liyakatm 8988 tu
tulması ve idare makinesinin mım· 
tazam işlemesi için de \."v.ifeJerin 
ehillerine tevdi edilınesinı amirdir. 
Bu karar büyük nıemnuruyetle al· 
kışlanacak yüksek bir faıllcttir. 

Bu mesut yeni çığırın güzergl. 
hında daha erişilecek birçok merha
lelerimi.ı bulunduğundan hiçolmaz 
sa bundan böyle fazilet ve ihtisa& 
ile mücehhez olarak yol alacak ve 
daha emin ısurette hedefimiz bulu . 
nan ilim ve ihtisas mertebesine vasıl 
olmağa gayret edeceğiz. 

Artık iyice anlamalıyız ve tes

B• otomobillerin b!tinci ( 950 ) mark yani bizim paramızla 
475 liradır 

Berlin (Hususi muhabirimizden ı 
- Liberal devirlerde, bir sergide ~ş. 
ya81Dl teşhir eden bir müessesenin 
en büyük endişesi ve ayni zaman hı 
en büyük gayesi, sermayeyi istifat.lı 
ettirmek ve her ne bahasına olur-:;a 
olsun kazanç tahakkukunu takib t>t· 
mekti. Bu sergiler bilhassa ve mün. 
hasıran alıcılara müracaat ve hitab 
eden bir nevi borsa ve panayır g;.lıi 
yerlerdi. Halk kitlesi yalnız bir seyir 
ci rolUnö oynamakla iktifa ederdı. 
Fa.kat milli rejimler bUtUn eekill~r\~-, 
milletin hissiyatına nazaret edivo ", 
istihsalat usulleri diye tellkld ettiğ\ 
ıııervet teatisi de, nazarında, cema. 

otomobil sergisinin kiişadı olan 17 
şubat güni.i sabahı, doğrudan do'{ru. 
ya Almanyanın motorizasyon sıya 

setinden pek hararetli bir surette 
bahsetmiş ve buna nekadar eben.. 
miyet verdjğini alenen söylemişt. r 
Bu mot-Orizasyonuu inkişafı, malze
menin, teknigin, Alman otomobılle 
rin şekillerinin yükselmiş olan seviye 
si biricik bir arzunun işaretidir. 

17 §ubatta açılma resmi icra e1.Ü• 
llp ~ marta kadar devam edecek o· 
lan otomobil sergisi, spor ve otomo
bil sanayii ile meeğul olan bütün bir 
cihanın dikkat nazarını celbedecek 
bir vaziyette bulunuyor. Bu sergı, 

H .. kiracla laem deaizde yürlyen •• yeai icat edilmit ol"• 
bir otomobil 

lim etmeliyiz ki okullarımızdaki na- at hamlesini kolaylqtıracak vasıta· 
zari tahsillerle ve her fen ve ilim- lardan başka bir "'Y değildir, Bu 
den birer parça iktisap edilen umu- milli ve içtimai ahllk, Alman iktis<i 
mt malUmatıa hakiki ve faydalı iş dına, faaliyetini, şahsi menfaati , 'I" 

dünyada mevcut bu cins sergilerir 
serfirazdır. Ve bu sene de diğer se
nelere tef a vvuk edecek bir mahiyet
tedir. 

görmenin bu temeddün asrında im. maksadile değil, fakat onu umumuıı Bu sene, ilk defa olarak garp 
kanı yoktur. Ve beyhude kaybedi- istifadeeine tahsis ederek temerküz memleketlerinin ehemmiyetli oto. 
lecek bol bol vaktimiz de olmasa ge. ettirmemek suretile bir gayret tah- mobil fabrikalan Berlindeki sergiye 
rektir. Vatanın müstakbel el ve ka. mil ediyor. iştirak etmiş bulunuyorlar. İtalya, 
faları olan gençlerimiz, evladlarımız Alman otomobil sanayü de her Fransa, İngiltere, Çekoslovakya, v. 
(orta tahsil) den itibaren takib sene, faaliyetinden millete hesllP Amerika bunlar arasındadır. ltal 
edecekleri meslek ve sanat istik!\· vermek için, Alman halk tabaka~\ yayı Alfa Romeo, Lancia, ve Fiat 
metlerini çizmelidir. önünde isbatı vücut etmekle bu yol· tngiltereyi Austin Falbot- Sunbe-
~avrulann, orta tahsil çafına da bir misal erzetmiş oluyor. Führ~r am, Humber ve Hilmon, Fransayı 

gelınceye kadar her şeyden ve her I!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Remault ve Bugatti, Amerikayı HucJ 
şubeden bir nebze kabilinden umumi larak müstakbel it ve ilim adamı- son ve Çekoslovakyayı da Skode 
malumat ile mücehhez bulundukla- nın hayat programını tanzim etme- fabrikalan temsil ediyor. 
rına şüphe yoktur. lidir. O çocuk ta gideceği yolu; ka. Bu sene sergide 491 firma, lstih· 

Burre\a Uç mühim vazife belir- tedeceği mesafe tulünü ve vasıl ola- sallerini teşhir ediyorlar. Ziyaretçi 
mektedir. • - b cagı l§ıgı il.melidir. Bu ihtisas meş. mıktan fevkallde olduğu gibi, akm 

1 - Biri mektep idaruinı tevec- alesine giden yoldur. Ve bu yol da. akın gelmekte olan seyyahlarm ar-
cüh eyler. ima aydınlıktır. Emindir. Dikenler· kası da henüz kesilmiı değildir. Ec. 

2 - Çocuğun ebeveynine veya den ve yabani otlardan iridir. Te- nebilerin adedi geçen seneden daha 
velisine terettüp eder. mi.ı ve düzdür. çok fazladır. 

3 - Yavrunun kabiliyetine gö. Meşalenin göründüğü an ise; Bu sergiye hemen bütUn Avrupa 
redir. en müemmen ve mesut bir hayat memleketleri ittirak ettiği gibi AR· 
. Müd.ekkik ve gayreti bir mektep ve ikbalin sizi karşıladığı gündür. yadan ve Afrikadan ve Ameribdaıı 
ıdaresı; talebelerinin birer birer tel'- Siz de o günden itibaren ihtisa· da iştirak edenler mevcuttur 
biye, ahlak; zeka ve kabiliyetlerini sınıza hürmet ve ilminize itibar edi- Teşhir ~en eşyanın f~kalidE 
not etmiş bulunmalıdır. ı it l ece vakar ı bir fahsiyetsiniz. Fa- tenevvüü, bilhassa alAka uyandırıc 

Her aile reisi de çocuğunun tar. zile~ bir Uı_sa~sımz ve memleket olan eşyanın hangisi olacağını t.a. 
zı hareket ve istidadını mihek taşına dahı_ yalnız iht~ınızdan istifade yinde insan müşkülata maruz kalıyor. 
vurmuş olmalıdır. Çocukta zekası. bekliyecek ve sızden başka bir şev Mamafih pavYonlar içinde iki tane. 
nı; :titri kabiliyet ve hevesini birçok istemiyecektlr. Çünkü yurt; dileği- at nazan dikkatı caliptır. Şeref ho-
vesile ve fırsatlarla göstermiş ola- ne ~a~ş~uştur. Sizi mütehassıs itine talik edilen ve fevkallde bü· 
cağı muhakkaktır. Mesele kendiliğin yeti§tırmıştfr. yük bir hacımda olan bir harita is-
den hale istidadını göstermektedir. Son sözüm: tihsal yerlerini, inkişafını ve ~ao 
Mekteble ebeveyin memzucen ve . . Herkes yurda iyi hizmet içiıı yada mevcut otomobil yollarını gtsıı. 
müştereken ve çocuğun da hangt b~r ıht_ıs~ı yolu takip etmeği gaye termek suretile Almanya.mıı (mat.o 
mesleke meyil, inhina kabiliyeti ve bilmelıdir. rizasY.on tam bir tablosunu anedt 
sıhht mukavemet! göz önUnde tutu. B B-ı.-z x 

• nnın vZD'/CN (loa , .. ..,,.fa) 
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O m uu:-.n~ gO Eonro. yın bul ~ 

- Nedeıı, dedim. Erctlment ç tuk. Daha~ bir şey 'yleıneden o: 

ya 
dı. 

T •• 

Boynuna anldın 
nun arasmd : 

-Beybaba 

~ ....... dedi Çok Ur ·~* 

bir daha vrU -

fı?'.ecml8ti .• Ona.. ihtiyar bir 
kadml gi ri üf ettim. 
Kucaguıda kuııdaklı b r çocuk vat'fl ı 
U p geçiyordum. 

diye. 

Gittim, lrtun, Sevimli bir er-
kek çocuk ismini .. ment koyDlWJ 

lar. 
yavrum aradan yıllar geç. 

tikten nra dUf yin bizi ayni 
apartım ndn birl ştirdi. 

YE 

Bursa da Cinaye 
Bir Köylü Karısını Ôldürdi1 

Y ozg tta yapıl&n 
kır koşusu 

Yozgat (Hu~md) - Turkiy 
birfnclllkl ri iç.in ynpılm sı gere
ken kır Jco alarınnı üç neü O ol n 

1 

Eğe ovalarının sulan
ma işleri 

twılr tHususi) - Nafıa Vekil • 

('000) metrelik kır k°""ll u bölge -
mizde yapılmıştır. tlçok ulObti 

Ud takımla. GOrbilzle1 kuh.ıbü de 

ti U işleri teşkil&tı, Eg O\'alarınlU 

ulanması amcliy ini t eil eytemış· 
tir. H !l" evvel Ege ovalannın 

ulnm eri meydan getirile. 
c k \ 940 yılı nlannda am iye.. 
rı n ilk kısmı tamamlruıac kttr. 

lblı takımla iştir k etmişlerdir . .ı.~e- A il" ov ının sulanm ı hu-
tic 14 dakika 3 ganiyedlr. Un- s nda tetkiki devam olunmak· 

• 
1 

:ORHAN S· 

• : 

! : • • • 

öyle bir y i.b1:cdınız ki. benim 
knlbim bö.)le bır rzuya nası1 mu
kav . Ben l rO ne olur-
~ a olsun ben ô1uriım. 

Lfı.kin emin ol ki kızını, mazbıuı 
kirli safhası, uııutulmus bir hatıra
sitinmiş bir gölg • gibi kaldı. 

vanm müıtadesizliği dolayt..-.i) le tadır. ÇUrilk su iherinde bir regti. 
koşucu ımızdan beklenen rekor latör yapılın k r lbna lınmış 
elde edilememiş i de koşucu\ - ve bu iş fitm ye çık nim br. 
nmı.,; her z man Clmld v rf cl -ktY· Bu regU törl Denizli Sarayköy o-

de, tepemıcı.en 

Kızım: Menim kuçücük luzım' 
Dedi. Eğer sn.na., bugün l netle M· 

dığım bir hatırad n b hse m aR 
kına lanet edecek ~ b.r dalı onun 
vnznnu bil gi'.irmek istemlyeceksirı. 

Kollarımı boynundan çekerek: 
N 1 ı soylıyorsunuz, dedim. 

ya dıkça, ım da yaşıyacak· 
tu. Bunn blçblı kudı t mani olamaz. 

- Bab nı kucal;.!a ve en muk a. 
des yl rin üzerin yemin et ki bu 
söylıyeceğtrn şeyi y lnız bile· 
c kain. Dedi.· 

- Ediyorum. Dedim. ölUnceyıJ 
kadıır onu yalnız ben bilec ğlm, 

Cebinden bir zarf çıkardı. 
- Al dedi. Bunu oku oku ve en 

\ akln biı' zamanda bana iade et. 
Okumağa ladığun zaman o 

ekilip gitmişti. 
ektubu ayn n deroediyonun.. 

Neylln., kwm: 
Bu sat&rlan okudufun uman 

ktnı bilir nekadar sararacak " m. 
hirlenecebta. Bu fellketln.ln mD.eeb
blbl olan babanı aUet O e1lerfııi :aç
m11 sen&m, ım..da.n affını istiyor 
y vnım. 

Bundan yirmi yıJ önceydi. Bea 
cron bir talebe: Ercnmend1n aaae&.\ 

de eVli bir kadındı Sabahlan mekte
be giderken onun erinin &ıtblden 
g~. O, mutat saatte p8llCel'e. 

_Ye çıkar ve bula bakıp .~l rdi. 
Nihayet bir glln lce~aini yalnuc 

<Jlarak aokakta gördU.m. " r&iif· 
tU.k. O ründen nra ara mra bulu. 

· ur gemı.lye giderdik. Kocasanın bir 
ene evvel Avmpa:ya gitmiş olması 

genç kadını pek haklı olarak bö\·le 
bir yola ~\·kctmisti. • 

Bir gün buluştuğumuz uman, 

- Cemli dedi. Ben lceiıdim de 
gayri tabiilik! r hissediyorum. Bu
nun sonu cok feci ola k bir çare lnE' 
bakmalı~. 

Aynlır a~,"tlmaz doktôı arkadası. 

fara kaçtım. Mes leyi anlatarak 
bllli hakkmdu kendilerinden katt
yetl s& aldım. 

M:ıdnm York: 
- Artık kufi dedı. 

Luna dn bitkin bir hald idi. 

-Oturunur. di}le mretti. Uya 
~un ve herşeyi wıutup uyanın .. Par· 
maklaıile genç damın göz kapak· 
larma dokundu. Oliver sakin bir ha· 
reketl gözlerini çtı v : 

- F vknl&de yoı ulmuş gorUnl\· 
)orsunuz i B rtendal dedi. 

- Tecrllbe epey sürdü de ond .. n. 
- Bu tecrübe her iki tarafı da 

ç k yornı di} ir. b tti. Svanfül 
ordu: 

- Mis B rtedal, kardeşim} kat 
ran kokusundan mUthi.' surett tik
sindiğimizi biliyor nmydunÜz? 

- Hayıı. 

- Bu adeta h i blı şeydir. 

1 ErcUment, bu sır perde..<:.l 
mik yığını glbi du 
riyo rdı 

yırtılıp d fecaat bUtün çıplaldığlylc 
kıırşısmda ınttığı zaman. ~lUmU. 
tercih ettim. 

nıettedl.r.. v sol şahllind t.ıl k sul mn mm 

Bilecik gençler Blrll inin k n.ıılı hafrly t n r lm ı tı 
Yllhk kongre .. : U6'56 liray eksiltmeye çıkarıl-

- Egc.r ınannuy t"SalllZ, B 

n , ldırdığmı o ki di)l c •ab v • 
nyo um. tglediklen emay tfn sebcb oldu. 

ğu fellketler ltaı'R1S1ndn, zen-e k8:· 
dar mateessrr olınıyan bu camı.var 
ların içinde yaşamaktansa, es iz 
bir Aleme göçUp gitmek elebette en 

lametli bfr yoldur. 
Ercllment beni ölUme sürükliyen 

inldsan hayal eğer seni de öldilrt·· 
cekse, varlığına inımdığınuz ebedi 

1 mde den davacı olurum. 
Sen yaşıya.cakam, bu boolm 

11 karşı ilk ve son emrim olacak 

- ı,te bildm bey vulyetııame 
bu tekilde nihayetleıılyordu. 

Bu hadiseden birkaç cUn son rn.. 
bir kitapçı vitrini ö Und.eıı geçerkt>Jl 
valideyi karşıki kaldırımda Ceft'll 
beyle ltolkola gördUm \'e uuktaıı 

takibe buladım. Bir sinema önUnd 
durdular. Afişlere baktıktan soru'& 

içeriye girdiler. Hemen beu de arka
lanndan girerek nlt.nndakl l~ • 
yı itğa1 ettim. 

Birkaç rUo. Ölloe kıztrun ölUmUM 
sebeb olan kttil baba o anda loca 
içinde terbiyemin tekrara mUaaade 
etmiyeceği harele tl rle senne.t olu· 
yordu. 

Hayata v o.nu kendi girlı::efiei.k. 
ı.riyle klrt ten rezil lnunlaruı iğ. 
nnç sahneleri kartunnda uurwn 
peripıı oldu. Ve Ud ~hlrlJ yılan ~ 
bertiı' gibi bit· hu duyarak bu cina
y ti isledim 

asını Alp~ira~ 

Ödemiş Ye 8 rıamada 
&t J,;oşul1rt 

İzmir: ~r; (A. A.) - Ödemiş 
\c Bergamadıı yapılacak koııular f
çhı ~imdiden lazım g-olen hazırlık
lar ya]>ılını-. ve liokuz yOzeı· lira 
koşu tahslflatı vHA;retten mahalle
rine gôndeı ilmiştk 

xvııı 

Svruıild, hık y ini bitirin<.-e O· 
lıver: 

- Altluı sarısı ı ngmd örgü 
açlar ... Diye mırtldandı. 

Bundan bir y anlamadığı görl.l 
lüyordu. 

Luna soıdu: 

fodem ki taınamile uyandt· 
m,.., bunun hakkınd bir §ey h9tıı . 
lıyamıyorsunuY.? 

- Durunuz .. l"akat Svanildin de 
buna benz r örgU saçları vardı. 

- Söylemiş olduğunuz snçltum 
kılınç il bir ı bıtası vardı. 

- öyl ise bil y bilmiyorum 
- Yalnız bu rabıtayı, uyuduğ . 

Bilecik (Hususil - Bilecik genç· ıruştır. Ekslltm 27 m rtt Anka • 
ler birliği yıllık k ngresi bölgede d ) pılacnkttr. mı o 

- N mUn t hıd dedi. :yapıldı. Kongre başkanlığına eski A b • 
bölge başkanı mektupçu Nihat To· zgJD eygır Henüz siz biı çocuksunuı. F kat, 

rurntay seçildi. Bazl mUzak rat ve hmlr (Hus i) Kemerde Hi· 
~ Heneye ait hesaplar ü?.erindc.. lal un f brikwn civannd bir kaza 
ki tetkik ttan sonra bölgenin y ni olmustur. Keın geOO bekçilerlnd n 
idare h yeti iutih p edilm sur. 80 numaralı B. 

Geoçl r birliği riy tin nor rknsındakl araba 
se' er genç mühendislerimizden n - su r da bulunan beygirlerind 
fıa mUdUrU Bay Hakkı Arıkan • bir.isi U:r.criııe hl\cum etmiş ve alt 
çıım· ve kongrey de tıihay t v rrı- dudağını ısıranı.it .kop rmı.ştu. 
m· Ur. .,..8ralı hastkha.ucy 

lnebolu halkevlnde azgın b . gir de kuduz şUphesinden 
Yapılan lör~n dolayı mUsahed 

:fnebolu (Hu.c;u.st) - Hn.lkel'leri· I ~ ..... c-:""~~XX:CCOC:~XX>OCOOCO:XX1 
niıı )rıldönumü günU evimizin sa.at TOPl..A. rmAR : 
OD üçte açılan alonu hm hınç 

dolmuştu. Herkes, başvekilimiz Dr. Tıb cemlyeHn1n loplanbeı 
Refik Saydamın ADkara radyosun. TUrk Tıb Cemiy&tlnden: 

da vereceği nutkunu bekliyordu 28121939 t~rihinde .yapdacilk 
Ve yeniden yüz elli • kiY. Halltevine top1 abam :ruuameıi 
kavuı,,ulaca.ğınd1.n doğan mut~ ve 

v.atuni 8t\.·inçler yüzlerde okunuyor

du. Radyoda istiklal ml\t~ büyük 
ihtiı'am.la diıılenlllli ve Skyuı ba§ve-ı 
kilin nutku al kıs landı. 

Ankuadakı merastm bitince 
muallim Mehmet ta.rafından Hal· 

1 - Yumıu'talığuı tordu biı uru 
Dt'. Halit Ziya Konuralp 

2 - Bir (D ri r- ROU&S)) tipin. 

de sarkotd vak'astnda radiotber p 
Dr. Ethem Bnlrnr 

S - Ak ciğer bcee leriııe dau· 
Dr. Btihıın din Tok r~ 

ikl aen içeıislnd sizi bllih tam 
manasıl bir kadın o cak mllkcın· 
mel bir genç kız haline getiı'ebilece· 
ğiml ümit ediyorum yalnız se\-gi.lt 
ya \'ruıu eğer bana ka ı hUsnU niJ; t 
Ye muhaboot gfürt.cnner.s nlz bu ıAt 
muv ff k olamam. 

gittik ok H.)'l ı bir ahi. 
yet alıl·ordu. Bu d fo mağllıb oldu 
ğumu his.-ı Uim. Basımı ~ğsilme e
• rek hınçkırmağa sla<lınt 

Bunun zerin (kil~ k v t u-
şuna) nele SÖJı1.ediğinin farkın ' . 
ramadım Yalnız ku1nğnna fLc;ıldJ. 

dığı o müşfik sözler, sen 1 rdenbcri 
anne sefkatma, tat1ı rln l ~· 
mamış bir kıza, bu yaban kadının 

kendisini se\'diğini anlatmış ı. iştı 
bu defa, a.ğı yukarı kalb ınln ve 
muluU.."Utn niıı uyım~n 'esile ol· 
du. ;füdfrc, cıda d n çıkarken her 
hususta mUkemmel bir kız o m:ık 
için iradt-.mi kuUıınaı.:atını h 'kltm
daki \•adimi de bereb rind gfitUrn. 
yordu. 

kevleri bakkın3aki gtiml dU~ncele. 
rile gençliği vaaf'eye davet tti. Bir ============:::ı:::============= 
senelik çalışma proıtntmını halin. 
:mız bUyUlc bir dikkatle dinlediler. 

Orta okul tarafmdan ilrl ı 

kundu ve bir temsil verildi. 

Hayvan ihracı 
İzmir: ~ , ·' .( \ - &yv n 

ihracı için Kemcroe ve Mersinde 
teab ~ilen hayvan tah ~azhaııe- BaR Di.jf Nezle Grı·p Romat:zma 
lerbıfn hıızırllğt ikmal odılmi ve yl "t'I 1 I & 

ihraç edilecek h yv.anlal"R nıunta- evralJI, kırıklık ve bUtUn alnla"nıza derhal keaer 
1ar bir hale getlrilm~tir. • • icabında gUnde a k•f• elıneblllr. •. 1 

Çeviren : · R. SAGAY 
Oliver: 

- öyle i YlUUill k tı an koku· 
su karşısında duyduğum bu tfğse1J· 
me ... Diye sc\ylendi. 

- E\:et, duyduğunuz bu bi ... , 
1555d dini deleri için katrnn '.i. 
çerisind yanan ndamları gördUğlı 
zaman ceddiniz Varlokun oğlunun 

- HenUz bilmiyorum. llk tem U 
bem doğru yotdn iler.lediğimi g · • 
terdi. Sizin aile kUUlklerinizi c.ski 
devirlere kadar bilmediğinizi gönm· 
ce ben tetklkatımı deıinlcştirdiı . 
Ailenizin efradı hakkmda ve ezelim 

le Vaılokun oğlu hakkında epey lll'i· 
H\mat edindim. Filhakika bu zat, 1. 

kadnşı Derele Carveı in ~kenccsind.: 
hazır bulunmuş. Bu sabah, biı taı·ı· 

- Iı .. nkat benl u)ııtmııdan evvel 
ııcden bunları söylemediniz f 

- Fikirlerinize t lr otmemok 
için. J te ark d şımm yazdıtı t z. 
kere: 

(Derek C rtcl', milltecl b r pı\l 
t tun • Bıighton d bir birahane ~ • 
!etlyormu 15M d dint akldelerlr. -
den dolayı EtW!.I hanının önUndc, 
a üzerinde kaynıyan bir katran 
f ıç1&ının için tarak yakın lar ) 

Oliveı il kız kardeşi dehs t v 
korku ile b ğırd.ıl r. Luna k dı 

ma nuı Uzerin bıraktı. 
Ağır lr hareketi : 

- öğrcnm teditinı y bu 
idı, dedi. 

Svruıild ilen doğru ~idi. oa~1 
rl ates gibi ıuırlıyordu 

tık tenuı. icııda.şlarınun ho 
na gitmediğimı nl dun. Za~n 
n d aynı his! n duyuyordum. f • 

k t gUnl ılerl ikçe ılk f; n iuti 
bal ı ilınnı • • bMladı. Buna nıı'Y 
men 6imımi hiçblr ı kadaşım yoktu 
Çoctikluğum mamııdayalnız ~·a 
manı l tesııil Ch"Seru ı fyı k lbli vt
kibar ailelere m nı-up arkad s1 r
m bir tUrlll ı ın madım. 

yıılnız bırakmasını haber \• -dl~mı 
öğrendim Fakat son gilnleı·de y\;n( 
den bir Urnlbnzllk d vııi goçirlyor. 

çiftlikteki hay tııru arıyordum 1~ 
bir ıkindi v ktı, bir hademe gehp 
konu ma od .sınd , mUdlrent va 
sim il beraber bekledild rlnı haber 
v rince, h nUz unulma.ğa bru laı1ı 
ğun o ikı hislerim, kıntrn t kı .u· 

meyd na bütün kuw tile çı ıv ı 

Ev11ola. gitmtsm ği dU Ondilın. Fa 
t rı udı ip beni rıyacaktt 

(D •amı var) 

-<r m mile ayni fıhlrd yim g, 
ıı dersiniz Godard? 

- Mis Barteda.lden ten üı.ı , 
etmemi tim. Yalnız rarengız ha'. 
l ıi beru dU Undüıilyordu. 

MU yU Hn.nıandın v ı'diğı mıı • 
lümntın doğı-u olduğuna k naat g 
tirmelt ı t y ı lum. "ılın il orü u 
nn çlıırd n hareket ederek ı!ılt 

b zın başına g l nlen rıy c ğ 
Bunu bulunca, d ho. ilerilere ltm k 
i ın çalışacağız. Olive.r: 

fükernmel- Diye b miı. Bır 

insanın hafıza uu, itnp ahife ı ee
vlrlr lbl ra tırmnk, ııc ho yf 
V rlokur. cana\an gurdUğU ,eUphe 
glStUrmer. bir h kil.at. Tııb tiyl dı 

m ı bund.ın mUte lr clınu tur 
J .. una b mı salby r k 

- Malum. B kmıı Mis Hamaı d 

mu zaman biliyordunur.. Bazı kuv
vetli ve hiR intilıalar, me clfi fevkatta 
bia sevinç v ya ked r. dini heyecnıı 
kuvvetli bir korku dımağn o der-ec 
t lr yapar ki. bu değişil·likler son. 
radan gel n nesiller üzerinde de te
akUp eder Umumi kaide euduı·: Bu 
u-si hatıı alar, glzll bir halde duı ur
lar. Ve ancak kendilerini te\llt ed u 
sebeblcre mUmastl biı vaka zuht•r 
ettiği vakitdır ki nleydana ı'katinr. 

duyduğu bey nın gnyn şuuıi hır 
temadi "dir. Fak t sizde bu koku 
korku veya nefret hl tnl tevlid de
cek d ecede meydana çıkmayor. 

dı~1111 tarihciye Derek Cerver hak· 
kmd ne gibi mnliimat bulw'Sa bil. 

- Oliverln hafıza ıİıd ced1 ıi
mizin caııııvar hakkmdnld bildlkler'l 
ııi mi canlandırmak 1 tlyorsunut.' 
Diy ordu. 

- Bu, z nn ttiğiniz ka.d r baa t 
b r y de n dly ccvab \ rdi. Sfülı· 

ben bunun sebebini buldum. Ta 1555 
deki din tazyıklannn kadar çık. not. 
ltırıını taruüC ederken, kaı'Ci nize 
b:ınn söylem· olduğu cevablan .. 
latın. Sonra, edindiğim mnlfunntın 
mil aad ettiği niabett.e nil zhı b. 
~ogr fı ·nı oku• cnğtm. 

Fakat bir tek kelime, uyl unuz ıçin. 
de h tıranızı c nlandırmng kafi 
g ldi. 

Svaııild: 

- Bütün bunl ruı cana' rl ala 
kast var mı! Dıye sordu. 

dilıneslni rica etmiştim. Ve iz g l 
rneden e\'vel istediğim ve tnhmiu cL 
tiğim haberi aldım. Neticeden hafı 
zanımn ayanı h yret bir derecede 

l uvvetli ve bu ''akayı sahıh bit· d• 

kilde znptetmis oldu~nu gördüm, 

- öyl umit ediyorum. K rde ı. 
nız Varlolrun h tıralnnnı dım ğınıu 

bıt kö ınd saklıyor, bundan eıv:i 
nim. 

Ull\ cı de söze k ıstı.: 

b ar ıla m dc:tD birkaç gün 
rf\ aımu bulJnU) ordu Halbuki 00 
cukları d h vvel dilnv ya g mı 

idf Böyl bir -i ğt klik çocukl nıı 
doğmıısından e;Hl ebevcynlnd 11 

hur ettiği talcd rdedır ki ne Ud n ııe 
ile intlknl cbtllr. 

(Devamı var) 
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Berfin Beynelmilel Türk Gençliğine Sürül- Meksikada 
Olomabll Sergisi k . t . k. I k Ciddi Bir 
7.01"-~-==-·~~~ me ıs enen çır ın e e '•~"an r.kt 

I RADYO J ---.::.....--=::___ 
PAZARTES1·27 !/39 

""'"'"' 
OJqlJtınlı ' ri .... , 

:rcar davnnJl'Or.. HaklBlln de ba 
Jcadarcı& ol111n mıııa .. ha ~ 
;meei yerhıde: Çönk1l f&Yed Mr 
hatayı gfrecek C)Ma, oyun oyun
tukt.aıt pbea.11. V• hlti de ... 
llMla t-.. kalm.,.caktl. Bu ... 
:rait altında cereyan eden m8'1B 
m dnn. S-1 Barbl7eniD W&JM 
obittf. 

konulu ve (neeec'la bnet) ceal l~ -., .,,ı 1 
7eti tarafından ine& edlhnekt. ole•t (~ .., .. ' Xeluıi1ta: H (A. A.) - Sinaloa 
11aa owmolBertadılll ld ~ Ve bu gençlerimizin yüzde sek'.. da tiddl bir tayan "tkmıttır. Hükr.. 

12.30 Program, 12.M Türk mil. 
zitl. PL 18. Memleket aaat ayar1s 
ajana ve meteoroloji haberleri. 13.lG 
Mumt {Ne,eli pllklar) 13.~.14 ko. 
DUllU (Kadm saatı) 18'30 Prog. 
ram 18,IG Xoaufma (Cevat Mem
duh- Kemın tarihi Ye teklmtllll) 
Plaklarla ••11er. 19. Konuem. 
<Doktorun 1&ab) 19,U Tllrk mtlzl• 
il lkinei cievNcle. ... ialMl elddl 

tıd .. DM&tnıper ·-- ...... 
11ldetW J1arWre ,.. ..ıırm· Jn. 
tika:I......_ .............. 
Fakat, DemBpCll'talar bnMik • 
lan b• •Tliara j4tu ıaerek W.
...,.. .ıl>i oJdtdar. 811 ...... 
istifade ed81l Harbi1• ! e.,ı daha 
~&k .......... twl-'• 
1lkıe&cliler. Jlll,kaı, -· ... ... 
ra biltön 1'81••.._. ..,_. 'baf
b Sol yapıic=Mhtı tJtla .IMnil'
ı.,.naıar i--4 ~ .....,.... 
~-h .... te'i ... •· 

Ankaracla biaiklet 
müaabakaa 

.uır.ra:. (A.A..)-@eMBİll Bk 
bisiklet yanp bugün ~ kilometrelik 
'*' • 1,, Gaeriftde ya.pı11ni9br. 
Saat tam onda AttöprMen hareket .- ı• bfac•• ~ - yant 
bqtaa llOll& bdar Jseyecan)a geçmiş 
ve neticede .Ankara ~ Jfurl 
Kut 43 dakikada birinci, Orhan Su 
da tktad ve .Alietda lçlızacl •lıııRl
Jarcllr. 

Bustmkü yantta ..,._. .... 
Din 16 olmeaına raP- bualan.a a
l'UllMla ıaetioqi JalaleriM k&Jdeden 
ve yukarda imnf geçen ÖÇ kOfUCU .. 
dan ınaıda dijwleri Jlemm. Jsewa 
ilk defa Y&nl& lftirak ec1ea a-ç 1:ııi. 
81kletçilenti. a... .-. yaneJanaı 
sevkle sepeı~ lliı'ÇOk de(lerli 
kotuculan bugUnktl k()fUda göıoeme 
~~~tadil 
eden, bu spora kUll blyl1k bir ile. 
Veale bağJum11 &6rtinm pacJeırln 
ağabeylerinin bırUtıJdan ~' 
'doldurmakta olduklannı görmekli. 
)imiz oımuaıur. ~....,..il 
Hrak eden 18 gençten maada bir o· 
kadar da amatörün yane harictncle 
bu mU..bakaya ~lr etükleri rö· 
rtllmekteycli. Bu :hal Wze, entmüa
aeJd haftalar lçiDCle mftalllk adedi· 
ıaııa tı•m•n+- tok daha fak aıta
eajı ftmiiffnl ftrmeitelfr. 
terbiyem gene) direktörü general 

Yanea bq1amnadan ö~ beden 

Tel'Wy88i pnel 4'frekt&ra ırenerel 
Cemil Talrll' Tuer. JıotU lıılth-P; 
,... plmit, lpCll'Culana .. ,.... 

, -. (Müee•ııllrta ,.._ birinde ça- -' t...:n .... asa te'·-"· bil u-.....a du- "' u • (llariiM)'oa, • ,..._ '* a -. llUJa..... .ıu.ua g cn-ue ua- met mahfHlerinde ilndHıe fh•ar e-hoan genç 'N ..__.u bir mühen· - • ileri bi ı ~ ti ,__ . ., .. Ntte tem.u ~- ~ ,_ r mem eae o.... 4ilmekt.ctir. HldüeJuia cereyan 
a.....r otomoblDlrWn buJn...ı..&.. dill doetum var. Bil fmQ Al!ıaeeyada ~ p:uyorlar. İhtisas .,.. .+-Ha.: 
...,._. -... t balatlı' llllil · dl .............._ ... ._ ......... aıatakaya «umanda eden 

..,.r (Bol) ti, UdDcl 'fıe ehemmi~ Aa 'i ' -- - iDiL .,..._.anıda qmamlıyorlar. O.•eral AleJo Gonzaı .. ~--.. f·· _ 
elllllbe dilline ~ N ) W pH-me .&........,. l'C'Bderilen ençJerl- -- wa 

1 1ıı1r merbld olmu,tur. O. ........ ..._.. 91i"Rlı• _ il .a ... g dan •önderilen lbir raporda paloma 
.- w ~ gibi, .,._ -..W. ~or;:;;,:--_;; ıt· 

0
;... 1& 7almt da Universtte m-. eola mev.Jdinde 1apıl&n muharebe-

~ 9 numaralı pavyonda... "" ............ Bil IUllR!a hepd mfDI 1dn Mdrfz A&t 4~vam tWIJ bildiril-
...,.. Burada,..., .... 11.,_, dur. Bir•>• iM tMtl •.'*AL a.ut.t har'•• -.nt aeclye aa- •llrtedfr. 
imi ,.antlannda blrincWk kesene mu llıl dıQm' 99 Mr 'hı• lill 11111 ...... ,,,...tk Jıtık4met Jlldafaa auanu ...... _. 
,,\' n«o blllıM ............ JlllU'.BlÜll'tll~a911 A..,..Jatallbe~kenkendl. •••ne nail-ek mo ' bir /eh wıtan"-lımcha 1-* .. lll'lıll .akı '* lmfflaa• ... • gec;lrir p. cadelı etmek Uzere SinoJa•ya der.-

• YiDdiıtr,,. .........,._ .__ ... ....... -L1.1.. lıal 45 fncJ piyade taburunu aev _ 
.Apl umanda IU içinde,,.-. N&W ıılı' • kodlw ;::-alıl .-. .-..-n ""..-ebe flmen 7Uk· .ketmffth'. Aynı zamanda hini ha 

nWa Mrebt .._ 4ltı wıl• r • :m buıllu. .. dıejeıct. o1malarma itina eder. ~ette mtldalıale etmeleri fçtn as: 
111o1a bir manivela netice8fııde .._ .... ~ ••-ba lerteı, böylece hn laaw .tun.tJerfne emir .. .1• 
de mükemmel bir yatak elde etızM (Geçen gtm yanımda, •tı•JL A:mıpaya stilMterdiil-'11 gençlerin mf"tfr. .en 
a-ı..a-1.___ dan ~elmit kaluıoa bir ıarfı •"'P he. ......... ... ta.b8il v- .._.yıl 'rdik "I' ~ W h....r --.Ol&- ~ un-., -ı-......, l ~l Sjnıb; •e nu•.a:ıUırA ..lay1.Jl.-ı' 

yecaa.la içiadeki mektubu okur oku, ten sonra mDH_._ t · tukl ""' " M--· - .....-ı.r. büyük bir rafbete mazhar .._;wcını unut arL .vaziaiDde aakerı herekit a ı1 _ 
•ut ft berkeı.d• hayranJıfım Us-. mu. llrl ~ -~ --- m " 0 milletin karaktertai aldıkla- maktadır. y P 
ı.m. Jbetırılf)c'dfr Y.• vurdu, ve fayri Jhtl,yan, nııı, iddia edecek kadar hatif karat 

ee G,,. ...._ - lCvtulduk? .. diye balına terli oldufuııu lddla etmek cUretinl isyanın siyasi mahiyetl Jaaltkın-

• 
ltalya Fransız . 
Gazetecilerini 
Kabul Etmiyor 

Parie: 1M (A. A.) -Fia-aro,... 
.Ntesi yazıyor: 

:&omaya fiMrek yeni intihal 
dolay~le tff'tib edil~ tezahürat 
ve :merasime i.ftira.k etmek i.tJtly• 
Jean Tllaraud aibi Fran812 gazet• 
cilerini9 paaaporilan• lkı7a11 koa 
aoloahaneei vize etmem-'ttedir. Ef
YeJtf ... Bene Del Deux K•d• 
m.ı.arrirlerindu lleıne Pınon'e ya_ 
pıJaa teWitatta ıtalyaa 118.kGaetl
afa Jıeacüdnfa fc.Jyada •uıunmaa. 
111 fst&mediif bildirf Jadıttir. Kar • 
dJnaUeriJa mbakerelerine 1iafr rul 

119 ıı. r6porkj J&pılmuı projesi-
ne .kaqa ..--U•• •Gt"llt ile 
Vatfbıa ract.romııu dfllayaya l>JI • 
dlrme.k s.tediii methıleria İtalyan 
..ara taratmıdan enelce tetkik 
edilmek fatema•i pap&kk maka· 
mınm lstikllli meeelesinl ortaya at
ma1rtedır. Bu mUJltı.zanın yeni 
Papanın inttha'bmda mfthlm bfr rol 
01•11.ealı mahakb.ktr. JC&MJ • 
11&Uerf11 bu tBUJtJIH mlldalaa n te
mbı Mmel• az~ bir nhfbfn 
intihabı h111n.'1Unda mu~ ka1-
m14 oldukllll'ırıa filphe yoktur 

- Ne okıyoraun, dedim, 1dm lıut g&rıeriyor. da henüz bir haber almamamı~ ise 
tuldu? Bilfarz AlDllıllJ•J• atai i,Çİll a&ı· de asilerin ,ok miktarda ve techi-

0 vakit a.dbıııl lılru toplar •ibl' dıerl1u gene * aakya ~ •tı. tatlanmn mOlcernmel olduğu ve 
oıcıu, fakat hı8Bini Hldamafa Jüzwn hendisin Türklüğbnü kaybettiğini başlarında harb işlerinde mahir şef 
ıönnedi; iılclia ebnek. Tiril karakteri ve Türk Jer <ltulundQfu sannedffmf'ktedfr. 

- Mektup, Almanyadan geliyor gençliği için en ağır bir sözdür. Bu-
dedi. A.lmular hU'J' sanqiaj, .;. fi Ttlrk .. çlifi Vfl Türil milJetl 
,... llaculllanna k&111. JW aıı.a reddedef'. 
•"1dl,Jorludı. aa lllektllp, lllmdiye ... y .. mıa ..... ~ (Alliaan. 
...... llıarp anaylıcıln Jllde • nis- yada oku .. , Tiril aUhea.111) nin 
'1ante Y• altma pçirtlılli'-l teb. tJydunM ft yalan lllr llll&IJ.t ol. 
flr e41yor. Demek ki artık kurtul duğunu iddia ediyoruz. Ona izafe e
duk, laaıpta k~ dilen skler, hiçbh' vakit damarla. 

(Ar.kadqımı l)u kadar .sevindi- rlDda TUrk kaaı .dol111an Wr Tlil-k 
ren ve heyecaıaa dütilrea haber buy. mil.Devve~ ajzınckn çıkamaz, 
du. O vakit anladım ld bu genç Ancak ıneçlıul ve ,upheli gayeler 
ftzt:ba ..,_ lılr •tı ...... Ve tlıtvaa llın 81ra1a bfr ........ .._ 
~ Gllluia ~ bilir. Abi ı.We MI~ 91Jti1ıen 
cıu,duiu aevki, bu Mellllehtin m11- mti~endlııllln ismini açık~ bildirsin. 
bddenta Be allbdar ohnaktan ""muttali oldufunu iddia ettili dl
chl,au)W'ft.} ter' badiBtleri de ıayet acık olarak 

Daha aeafıda keııdiainin de oku- yazsın. Kalbleıinde Amerika Dafil. 
dufu Amerikada .irmmopoöt nah • .ı,.., tqed•klanaı iddia etUCl A. 
ve ~ afllucbluu l'I ._ ıudolu çocuklannm kimler olduğa-
tırlufa 85,Jftyor: •u bDdh"lhı. 

(Amerika meırt.pleriade de laıu- Buna Mil muvaffak olamıye.cL 
nua tunamen .alııainl a&lyonm. Ora tuu llfiylemelr abestir. Birwenaleyh 
da da senç entmn..,..ı ve '1cmno. kencliıüni en ~rıl olarak ancak ha
poJlt lllr teeir dında blıyor. Killi ıin ve feci bir pf1et anında uydurup 
yedDI kaylledi70r, ft vatanına olu Yalllblını ft ne yudlfının tarbnda 
eevıt '" ..._. ....... ) olmadıtmı bıba1 eMD111eilmls bu 
8'"'9etww••ıMıeMt• ........ 

tubeJerfnde Jhtfw aaJUhl oıma1r j. ,.._ .,.... .... ~ Mt9ll Ta1* 
çln A'ft'UPQa ~ WMe •ön. pncUjine ve blltllrpıaıir mllWJm 
d ., tanl)ıe "9.... Ü'Wıt ed1JwtıL 

eriyor. HaH vaktı yerinde olan bir TUrk gençlf~nin ve Tllrk lrarakteri

ruRAN n~ nwsv 
Baaqam 

llALICG~t 

.-ı.11tral Badi Tek ve arluwla ~al'ı 
HAlll.M '1 Perde 

1'• AUJA revUaU. :Büyük varyete 
CinJiJeriu hayret veren numaralan 
Localar 100 her yer 20.P&rMH 10 

kuru tur. 
28 ,ubat sah rtlnOnden itibaren 

İNSAN MABUT 

* BALK OPERErt 
Bu akşam 9 da 

(PlP1ÇA) 

Macar ıb&Jeti 
Yalunoo (Ask borıııası) 

M. Y rf 

• 
CEMAL SAtnJt 

Ka«Wt~, •·•n•.,, Yetffble, 
Betiklaf .... • .......... 

e<>k aileler de ~ JlkeeJı: nJa al 
tahsillerini Avnıpada yaptınyorlar. nına lii1nnek ı.tedigi bu lekeJI ~ ----

bizzat lumclisi. tıemlsl.eaelidir! ,- -- -------..... 

Moekov•n•n bir tekzibi :=:etli ~~~~ı:a~,=~ Türk pnçliğine bu çirkm ıaa~ Or Hafız nallll -·-
8-Jn qn ıınwr olmUI ve biic• 
lıllllkJet lckrectJeriacJa iılahat al. 

MMkova: 21 (A. A.) - Bazı için Avrupaya ıöodtrilb'or. :: !u~ .. :~dirmelerl • ua 
ecoebı sazeteleri, Sovyet hflkGm• ·~~----.... ----~~..;.;.;;~;;~-wv;::;;;--::;.__ l.olnua lıeldm 
thlfn eeııeln btr clevıete bir kara- in Dah ·u M" L---
mi• ,.ım lmUM1ll tekHf ettlltnl Varıova sillz Generali Anka-

1 ~~ ..... ısı • ..... 
01llıınl a.a TaMr Taner, bir 

ri tekzl\e mesu• olAiun• WWifı. 1 ~ ı~ A.,_: 11 (A.A.) _ 2ld .--.ı-- laer a11n ı,ı . ı ıala, ,._ .. _ : 

l'ual heyeti (Bleutlr fulı) 

Celal ffobee. Hakkı Derman. 
Etr'el Kadri, BuaA Gar, lfamdi, To 
by, Basri Vfler. 
29. Ajans, meteoroloji haberleri. zl· 
raat borua (flJat) 20.15 Tllrk mU. 
zifi 

1 - Hicaz peşrevi. 
2 - Bekir ağa. Hicaz beste. 
1 - ı:w.. Bicu CU'kL Seyri 

GOJoen edelim. 
4 - Şevkı. Hicaz prkı i'irakın• 

.. ..um llaıabolda. 
5 - Şevkı Hicaz prkı. N~ 'btll 

bül figan eyler. 

• - SaduDu ata· Hicaz ZlelDai· 
Nideyim sahnı çemen. 

7 - ... Ruflll Kam.· Taksltı' 
8 - Rahmi bey GW bam ..._ 

bill peripa. 
9 - &evkı bey. Ol gonce dihen 
10 - Tanburi alık Mustafa BL 

)'ati 1&rkı Sebeb nebt.knuJw y.,. 
11 - Tanburi qık Kwrtaf&. Ne. 

va p.rkı - Muntazır te&ıif.in XUme 
okuyucuJan: 

Çe.lanlar: Vecihe, Beeat ltrera 
Feftt Jl'ersan, Fahire Jl'ersan. eev.. 
det Çatla, Ruşen Kam- Cevdet k 
:san, Kemal Niyazi Seyhun. 

lclare eden: Mmıt Oemn 
21. Memleket aat ayan, 21.. Xonue. 
ma 21.15. Esham, tahvBlt, Jrambiyo 
nukut boram (flyat) 21.30 Müzik. 
(küçük orır.e.tre. Şef: Necip Allan) 

1 - Paul Lf ncke. :Yeşil vadUerde 
bir randevu. 

1 - BrahJDll Macar duaı No.l-2 
3 Lutıtn 111811' büeel. 
ol - ıtale Azaonl- Melodi 
5 - Uhr. Htılya ıece.1 (Vala) 
6 K&ıigaoter. Tirot ır.ter-

meu.osu. 
'1 Hanns Schmtdt. fAdler. 

Val 

8- lUo Gebhart. Romans. \'!o. 
lowl .,. on.m. IQia 

9 Mende1saobn- SöaJOz ıto-
ns&Dll u.so J(QaJlr (Opera ar,afab. 
pl.) 23. ııum 'Cubaci.Pı> 21.eM 
Son ajana haberleri , e Yanaakt ,.._. 
ram. --

JDUddet de yarıp takip etmlftir. 
... tııııalıQ• .... dtrektörbtbı 
M&McZ imı.t --~ 
.. tepik edici JÜm allla pnq 
~ iN •tlWtn dı et. 
lllllUr. 

, ..... 1an11. T .. AJ•-. ba,... ""ema 'arı radao aynldı ı x., .... _.. ...... ._... i 
ıwett.4tr. t't_ ı.......... ·- Ye _'r'_.,. I (.a.,tara6 "'lllllCW.) .,..-. tehrimlale IMıJ11nmaJlta olu ca•aıtem eabaJıJan 1 U 

_._. ai lleY&t IHıluncl"a.. 11--u- ~--.a-- .... ıı.tBıarat dalral Jll6lb: 11111.. ,.....,,. T. allll ll9mart1-la •- .... ._. .. _._.. ..n ,... ... ..__ ·-- --~ G ......... _, -.-.--...;~::;:., 
..-ı• •n ... ....-ça IOU'a Jlantal Bıntai.r Bycb'f siFa- -.ını eneraı P. Beaument Neebltt ' ··- .. •-iiiiiİııİlıiiilıili--1 

~ Yant*a. Jledea wbi,e .. ı-ı dlrütılrtltU _ _. kltllıl. 
h":~(A.A.)-~~~~~m~~·~~~·h~m~~~=====~=~=~~=~~~~~==:::: 

vapuru ile cllrt ta,,are eyyar b111 lıarb Mllblnf Yermtftlr. Mfttalrat baeıaı Aziz oldutu halele Wıllllala ~ 
........,_ baik• ve ..... kam da 
Mm buJlumtJardlr' 

kitleleri lserflHle deafu ılrlıld• ,arım aat ıtlrm1lftftl". ptmek U.... bu akeaa Aıaadolu 
Mn l'Tt Fok a~ aMmattadıre Kont Ciano bundan ıonra Beek'f ebpreaJJe tehrim..... .,... Ve 

81
•
81
.klet mu .. sab•kaları Şimdiye kadar bunlardan 387 il 

"' atlan ve maJ-.meıeriyJe bir~ 
Sert lıWkJet yan.tlanııuı birinci. kurtıanlmıftır. Araftırmalara d• 
....... 8Mt 9.30 ela llecidi,e vam edll•ektedlr. 

lltlno-- 'l'araı.,a. lleoldlye ---~~~~~~ YJ U ... W ... Cifi & lllr .l';tJ'eD. Aaplldlıl, (1oovlç. lıf ... 11, 
J'OI llaertnde yapılnuı, neticede Fe. Baduri, Butley, Kalafı, Bambba9. 
_. Yıhnas hl~ 'l'orhuı eı- llarat. 
1 bet daldhda bina~ te u bir o,uu Şıtll baflada. Ber iki ta-
~Ja Stıleymımyeden Abdullalı rafm da mukabil akınlar yapmakta 
alnciliği kuanmıştır. oWuğunu a&"ü.Yoru&. Pua umanla 

O~ok S.ur,.,. enerjik °'*....,. ... adı. Bir~ 
..ailOP elll hJr Nubar akatJanarak 1ahada 

l&ınir: 26 (A.A.) - tiçok takımı çıktı. Peranm yaptığı akınlar birıt. 
il lrlamea llroW'OllU Salrar)'a ta. rinf tatilt etmtfe ..., ••. 811Ji aley. 
brıı arumda buıln yapılan karşı. hine atıı..a bir lıorterl Suklur iL 
"imada VQC>k birinci devrede yedi BiraJ sonra Vehab ikinci golU yaptı. 
w ikinci d9vrede ele clöıt gol atarak sel bir kafa YUl'1lllle sola Gevirdl. 
mlaabU&Ja bfN a 111 011 bir an Btras .nra lçtlncU IOfU JBpb. Ve 
• kuuımlfbr. Şışli bınnci devreyı 3 golle galib l:ıl-

tJtM : 3 • Piri 
11 
~ tlrmesiDe rafmen iklnci devrede çolr 

'l'f" • e..-jlt bir OJ1lft t;tbl'U Peradaa 
Din Matbuat taJnmtıe 9ifH te- 8 ıol yiyerek S-3 beraben olarak 

btitleri anamda ,.... ..... ... .......... 
18-ra ıaYJ'f federe f&lllpf7onlutunu Alnuanr• yq .... wr•JI 

· ı"'1tn fçfn Şfflf • P.a blrfnel Wma- 8 • a yendi 
lan kal'fllqtı. Şftltler Anbradan Berllnı 28 (A.A.)- Olimpyat 
lVlhabı retırertt aralarına ....,_ 
tardı Takımlar şu tüftde sahaya -..- 70,000 dea futa kfr seyır 
taktılar. al ldltleal &ıtınde Yueostavya milli 

Ş1tU tümu: Va!aa~ Anne.. futbol takımı ile kareıl&1&11 Alnın 
.-Jr, Hane. llart1l,.a Naim, Ar. llill tümaı 111 caBP ~lftletir. 
t*tııar. 11'1 ......... 'IPI lılrtDcl laaftuın. 

lltlr, Diramk.lflllr&D, Vellü. a.L d&Y .... Ylana lplip...,.._ 
'•• .....-;-; 7' o1malan bftyft1r btr allka ve Jıayret 

Pwa tdiJ:+ iriliirA,~iSiiöi;I ~-

myaret etınf' n bu mOlttat !tf ı.tuyonda a-1 kurmaydan Baba. 
allt •ır çeprü devam etmıı.tfr. ettin Kubu. Ankara merkez kuman 

Ak,am Ofano, ltalyan ,...._ dam Albay Demir ü "._. ..,._ 
cUerinf kabul ebnft w eaat I0.80 retl 4K'klıu tarafmdaa ufurlanını, 
da :Reck tarafından harfcfye neza. tır. 
retinde 4eı-etüıe Yerilen sfyaf.tte 
haaır buJunmUftv. 

Ziyafet esnasında nutuklar t .. 
au edilmiştir. 

ltARŞIUKU NUTUKLAR 
Varşova: 28 (A. A.) - Polon· 

n lınlcfye nazın Beck, ftalya ha- ya d&ıeceJttk 
rfcfye nazın K'ont CJano tereflne General N .. • blH A._ 
verdifl zlyafett. aayledfH nutukta .. tarkUn 
ltaı,.a harfcf:ve ııuıruun bu sfTa- Manevi huzurunn 
retfJle, iki •emJebt ._claJd 4ehs· • (M.)-
çok -.ıem tostı.tun delerf •ır tlllllanıt lahll ırlbftr ma'ftiııl., 
Jrat .... artaeafı bnıatfBI ı•r 9era1 ....... Nllllıltt y • 
etmlftlr. llUunudaıtan ._ Mabalul AR 

IKont Cla1t0, Yeıdilf Olftl>ta. Ye fndll 11ef...at at:aı fJlılrl olıla
ltalya ne Po1onyanın ka11ılıJd1 e- tu halde etnografya mllzeslne &ide 
mel ve :hedefleri anla.rıt zf1udfetf rek At&Wrktln tabutu Ölılnde etil~ 
fi• bf.rfbfrfne tiaflı buJonduftlTIU Ve ftlfttir, 
fkf mfJlet aıuındakf doatlü dafma =::=:===:z-:J:.;:.;;;..;....~..=::.::.:== 
daha sa.mhnf bfr ıurette fnkiNf f!Y· •n•m• lllml h11•eızlılı 
ledftfn Wbarilz ettfrmlftlr. BIJGttu Wiklll cack191B4e Al. 
VAR"1V A NOllA YISL!RI baar linema dairesinin makine k•• 

VE ALMANYA:. -.. 
Bmfft: H (A. A.) "lfavat1" nıından çalınmıt olan 230 metroıuk 

:AJman lf7UI mahaffH, Polen~• film parçasının Kaaunptııda Sa. 

Almanya Jevhfnde va ılmatta e- manca meycluıı llar uak 11 numa
lan nümayişlere bayat bir ı. m- rada mukim RaUt atta il ve kar 
mfyet vermemekte n Almanyanın deti Yacıar ••.+ti toCUklar ta. 
harlef liy...tinfn talf!lbe nftmal"4- ratmdan çalmdtiJ ..-.ınıış ve llUÇ-

leri ile _....... olMntrMatı• l lalw 1'&blanarak ftlm istirdat ve 
t>.van .,1Mnt'1cWlr. .aalaitıme t.!IJll edtlwtltitır. 



.. 
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INKIBAZI 
Defeder 

Mide ve Barsakl rı 

kolaylıkla ve mülfiyim bir şekil

de boşaltarak ra.h~thk ve fe
rahlık verir. 

HAZIMSIZLIK, ŞiŞKiNLiK, 
bulantı, caz aancı, mide bo

zukluğu, banak ataleti, INKl

BAZ, sarılık, aafra, karaciier, 

mido ektilik ve yanmalarınd 

Ye blitün mide ve baraak bo-
aukluklarmda kallanın ... 

Son .dere.ee t&ksif edil~ b 
toz olup yerini tutamı.yan mtt 

.ınuil müstahzarlardan daha 
94'buk, d&ba ko.,._ ve da.ha ka
tt bir tesir icra; eder. 

Nafıa Vekaletinden : 
SuOtmeye konaJan ~: . . 

• l _ - Bakır ç.,. ..ıN -*~ kefif hdeU "1719813" Ura 'flft." 
~. 

.2 - Ekdiltme 20 - 3 - 939 tarihine ruthyan paurlMi l'imü 1Mıt- 11S 
<M Nafia Ve.klleti Bular Umwrı Müdilrlütü Su EksUtme · kom.lsyonu 
~a kapalı zarf usuliyle yapılae&ktlr. • 

.. 8 .::._ !steklHer eksiltme şarıaameai, mu.kaveJe projeei, Bayınd~
~· ~im genel şartnaJMei, fenni ,artname ve -pr<>jeteri "ISO" l1ıoa 
rni.rlı:aöilin<ie Sular Umutn fUdill"lüğflnden ala·bfUrler. 

4 - Eksiltmeye ııirebilmelc iç'tn iırteklilerin "66530., lira ''91" 
kuru.,luk muvakkat te~inat v rmeai ve eksiltmenin yapılacalı &'Ünden 
en ıu sekiz gün evvel ellerinde bulunan bütün Ve6İkalarla lSirlikte öu
istida ile Vekalete m.ür ca-at &der~ bu i•e mahsu . olmak- üzere nelka 
ahrlaları ve bu -vesikayt ibraz etınelerf şarttır. Bu m Uddet içinde Vedİ
l<a talebinde bıdunmıyanlar eksiltmeye i'tira.k edemezler. 

6 - İsteklilerin teklif mektublannı ikinci maddede y~ılı ııutten 
bir saat evveline kadar Sular Umum MüdQrlil~line makbuz mukabilin
de vermeleri Ul.zımdır. 

Pootıaca oLan gecikmeler kaıbul edilmez. (1007) 

KOLINOS 
cınrikpdJC 

Dlf MACUNU 

kullanınız. Leı 
zeti ho,, dişle· 
ri inci gibi pu
la tan Kolinosu 
dünyada mil-
yonlarca ze
ya t ıeve seve 

kullanırlar, Tüpün muhteviyatı tekıif edilmiş olduğunelan uzun müd-
Cletle ihtiyacınızı temin eder, 8üyGk tlipü 40 küçük tliptı 22,S kurut tur 

lsianbul Gümrükleri Başmüdürlüğünden : 
· Kara giimrük kimya hanesi fçin 7 4 kalem muhtelif kimya malze

mesiyle kimyahane alitının 9 • 8 - 939 pecfembe Jrıinü saat 10 da 2490 

ıayılı kanunun hlıkümlerl .aa.t~nde açLk eksiltmeye konmwştur. 

1 - İhale bedeli 647 lira 90 Jw~ olan bu &)in ilk to&minatı kırk 
ekiz lira 60 kuruştur. 

2 - Alınaca.k malzemenin cine v• tveafını i'Ö tecir 'l•r:t.n.me l-e
vazını ervisin-Oe her ~Un ıorlllebilfl'. 

8 - İ8tekJilerin kanuni ve&ikalariy-lıe Bafmüdürlükteki komüıyouı 
~kneleri il!n olunur. (1157) 

U KUCAKLAMADA 

Pertev Şurubu 
VE 

ERTEV ÇOCtJK 
PUDRASININ 

Hissesi olduğu Bllalrt~ar 
zlbnt gefmektadf r 

'\. \ " 

Nafıa Vekaletinden : 
Dılltme7e konulan ~: 

' 

·l 

J - Jılann• Jtlti aecldeleri " ~ illf&&tı ke(llf bethli ( 684 

rn llM (22) kuru.. ' 
1 - Ekailtme 21--3-989 tarihine raatlıyan aah ıünü aaa.t 15 de 

N&fia V~kllet.i Sular Umum .MüdUrltllU St1 eksiltme komisyonu oda
ıui4a kapalı nrl uıuliyle yapılaeaktır. 

3 :_. İıu,itlllır eksİıtme tartnameef, mukav@le projesi bayındır-
ltk 1'l~ l'et'Mll tartnam•(, fennt 9artname ve projeleri "28 .. Ura "76" 
kuru~ mukablHnde Sular Umum Kild11r1Uttlnden alabilirler. 

4 - Eksiltmeye girebİlmek için istelclflerin "2ts 149" lira "09" 
lçUTuşluk muvakkat temin&t nnneef v• &bntmenin yapılacaA'ı 8'iln-
4en en ez aekiz gQn evvel ellerinde bulunan bütün vesikalarla blrlfk
ıte bir istida il• VekAlete müMcaat ederek bu i•e nıahı:ıu:ı olmak ilze
~e vesika almaları ve 'bu ve ikayı ibraz etmeleri şarttır. Bu milddet 

inde vesika talebinde bulunmıyanlar eksiltmeye iştirak edemez
leıv 

6 - İsteklilerin teklif mektuplarım ikinci maddede yazılı saat
ten· bir saat evveline kadar Sular Umum ~llidürlüğüne makbuz mu

kabilinde V61·meleı1 ldzımdır. . 
Postada olan geclkmefoı· kabul edilmez. "534" "1052" 

• 

ftNISAaAH-

;--.:,..... ·-:· , . . .. 
~ . ~ . 

İkisi de Birbirine Hayran . .. , 

C•dHlderinia &J.llUI ela• parlak 4iflariacle birbirine U,.. 
luıhd'kleri MY,iyi pllyorlu. Oalana a..lıtiyarla~ · 

" ' ' Ye AacM~rtal 

Sabah, Ooıa · ve aksam her yemekten sonra 
muntazaman kullandıkları 

RADYOLi 
Yarattı. Çtinkü K AD Y U L 1 N sadece diileri temizlemekle 
kalmaz, dit etlerini YO dişleri kuTVetlendirir, ağıza giren mik
ropları öldilrUr, böylece bütün vtlcudün sıhhatini temin eder. 

HAVALAR FENA GiDiYOR. G R 1 P E 
. KARŞI sizi 'KORUY ~CAK YEGANE iLAÇ 

KAT'İ TESİR 
GRiP - NEZLE - KIRIKLIK 

. ve tekmil ağrılara 
kartı tesiri kat'idir. 

SERİ ŞİFA 
Bir kate SEF ALIN siıi 

çabucak sıhhate 
kavutturur. 

Her eczabanedea arayınız 1 ve 12 lik ambalajlar içerisindedir. 

lnhisarlar· lJ. Müdürlüğünden : , 

Jılaluı cinai Mik. Takr. Vahidi Muha.mmen B. Satış Muv. Tem. 
Lira K. sureti. Lira K. saati 

Eski çuval 
p&rçaları 41000 kilo 2460 - açJk arttırma 369 -

Muhtelif r•nkli 
yaldız 200 u . 300 - pazarlık 30 -

27 SUBA T 1939 

Vapurların Haftallk Hareket tarifesi 
27 Şubattan a marta kadar kalkacak vapurların 

lalmlerl, kalkıf gUn ve saatleri ve 
kalkacakları rıhbmlar 

Karadeais hattına - Salı 12 de (Aks.u, Perşşmbe 12 de (Tarı), 
·patar 16 da {Ege), Galata rıhtımından, 

Barba battuıa - Çarşamba 18 de (Ülgen). cumartesi 18 de 
(Antalya). Sirkeci rıhtımından. . 

••mit hatba. - Salı ve perşembe 9.30 da (Tayyar), pa-
zar 9.80 da (Uğur). Top ha.ne rıhtımın

dan . 
Mudaar• hMtma . - Her gün 9 da (Maraxaz) sistemi vapur

lardan biri, oomar.tes~· aynca 13,80 da 
(Trak). Tophane nhtımından. 

.......... · lıiatıtma - Pazartesi, çarşam})a ve cuma 8.15 t6 
· r (Tta1c), •ynca· çarşamba '20 de (Antal

ya), cumartesi 2-0 de (Ülg'eıı). Tophane 

'nhtıniından. . •• • ~ 
• ku.Mtr•:~"•tt~ &lı 19 da (Mendn; eli~ 19 ila • (Burea) . 

TopJıane rıhtımınd;an. 

. laıro& h.aUma - Pazar 9 da (T&yyar). Tophane rıhtımın-
dan . 

Ayvalık hattına . - Çarşamba 15 te (Sa8!_det) ~ cumamsi 16 te 
martın). Sirkeci nhtımındaıı. 

l::aınir Mirat hattına - P-ırıar H <.le (İzınir)ı ·Galatıı rıhtımından. 
Menin hattına - Snh 1-0 da (Çanakkale). cuma· 10 Ha (Et

. rilsk). Sirkeci .rıhiımmd n. 
Telefonlar:. 

Merkez 

Acent~ler 

Dl'nizbaıık binası 

Karaköy köprüsü 
Sirkeci ·Yolcu Salonu 

42497 
42362 
22740 

Yeni f ı~e:ıt· - • alert 
l. - Karaköydeki acentalıllta: Hütil;ı hatlar için k&:mara bilet

leri. 
· 2. - Galata rthtımında Deniz Ticaret öina. ına bitişik gişeler- ~ 

de: Bil tün hatlar için güverte \biletleri. 
3, ~ 'F~phane rıhtımındaki Yolc t ealoi1unda: Marmara hav

za~1le İmroz hattı postaları iç1n kamara ,.e güvet!e - bilet
leri. 

4. - Sfrkeci yoku salonundaki gişelerde: M<:rsin, Avvalık, Bar
tın hatları için kamara ve güverte biletleri. 

Fotoğraflı gidiş - dönüş halk biletleri almak istiyenlerin, va
purların hareket günleı·iııden bir gUn evvel müracaat etmeleri 
menfaatleri icabındandır. 

Tıp Fakültesi Dekanlığından: 
Tıb Fakülte!'.li mecmuasının şimdiye kadar çıkmış ve bundan 

sonra çıkacak nüshaları. 25 er 1tuı:.ıı-ı fiyatla 1.Süıııbu1da Ankara cad-
desinde Üniversite kitabevinde satılmaktadır. (1261) 

Sıhhat ve içtimai Muavenet Veka etinden : 
Fran~ada (Dr. P. Astier) laboratuvarı tarafından yapılmaktıl 

olan "1'eo - ArhCol capsulc, Stalysine amp. Kola Granule Asticr ve 

Colitique amp. Buccal'' adlarındaki müstahzarlura ait, 1/ 1, 1/ 2. 9/89 
ve 10/ 10 sayılı ruh~atnamelerin ziyaa uğradığına dair mezkOr Ulbo

ratuvar vek!llcri tarafından gazetelerle yapılan ilan üzerine kendile

rine yeniden 12/27, 12128 ve 12/ 30 numaralı ruhsatnameler verildiği 

cihetle zayi olduğu anla~ılan 111, 1/ 2, 9/ 89 ve 10/ 10 ayılı ruhsatna
melerin hükmü kalmıuş olduğu ilan olunur. 

ADEMi iKTiDAR 
ve BEL GEVŞEKLIGINE KARŞI 

HO·RMOBiN 
ı ..:_Yukarıda cins ve miktarı yazıtı-iki kalem malzeme ayri ayr. Tablcllerı, Her eczanede arayınız 

hıuların.d&. gö.<ııterilen usul lede satılaeaktır. (Posta kutusu 1255 Hormobin) Galata, l.tanbul 
ti ~ Muh~men bedel~ri~e muva~at ~m~atlan hizala~nda ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

,WerilmiıJtir. 

III - Arttırma S-S-999 tıa.rihine raııtlıyan pazartesi rünü yu
kanda ya:ıılı saatlerde Kabataşta klin Levazım ve 'Milbayaat ,ubesin: 
••ki nıı. komisyonunda yapılacaktır . 

IV - Çuvıa.llar her i'Ün P.aşabahçe İspirto fabrikasında ve yaktıi 
aümı.ıneleri de ıözü ~çen şubede •örillebilir. 

V -L hteklilerin arttırma için t.ayin edilen rü.n . n aaatler.dt 
11 teınioıatlarl7le ıblrli1lte naeskQr Jcomiayona l'elmele.ri illn olunur. 

, (941) 

Gri pi ve 

ağrılarını 

nezleyi, baş, diş, 

derhal g·eçiren· 

ve romatizma 
'en ~ iyi · ilaçfır. 

,. • t • 

1 kaşe 6, altıllk kutu 30· ·kuruştur~ 
YENİ NEŞRİYAT 
(Türklerin faziletleri ve övgiisU) 

Me.şhbr Arap alimlerinden (Ca 

bir) in Fezaililletrak eserinden 

Osman Fevzi Olcay tarafından dili 

mize çevrilen bu kıymetli 

t vsiyc ederiz. 

* (Kan haatalıkları)-

Arn. Hikmet Çetingil tarafın-

TÜRK HAVA KURUMU 
Büyük Piyangosu 
Besinci Keşide; 11-Mart-939dadır. 

Büyük lkramiye:S0.000 Liradır, 
Bundan başka: 15.000, 12.000, 
10.000 ı· a.hk ikra11Jiyelerle 
( 20.000 ve 10.000) lirci:lik · 
ik · adet mükafat vardır. 

tertipten bir bllet alarak iştirak etmeyi 
mal etmeyiniz. Siz de piyangonun mes'ud 

ve bahtiyarları arasına girmiş olursunuz ••• 

PA TILKATAAN HAKK Öksilrükleri kökünden dan çıkarılan bu tıbbi eseri merak. 
keıer tecriibelidir. ' Jılara tavsiye edır~. 

!)abibi ı Ahmet Cema leddin S A R A Ç O Ci L U 
)ieıri.)'at müdürüı Macit ÇETiN Baaaldıiı r• Matbaal ~Wbsaip 


