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ir11zalanan ittifak 
sevketr11 iş ! 

Fon· .Papen 
Yarın Berlinden 

geliyor 
Alman elçisi Hitlerle 
uzun uzadıya görüştü 
Geçenlerde, hükQmetinin daveti 

üzerine ant olarak Berline giden 
Almanyanm Ankara büyük elçisi 

(Devamı 4 üncüde) 

Haluk Nihat 
İstanbul vali 

muavinliğine tayin 
edildi 

·• HalUit Nihad 
(Yazrsı 8 üncüde ) 

llf'rt bataryast faatiyette ... 

torpidosıı 

battı 
Bir 1ng11 iz f ica ret gem ısı 

Aiman tahtelbahirile 
dört saat harbetti 

b 

1 Diğer bir İngiliz ticaret gemisi bir A lman tah 
telbahirini top ateşile yaralamağa a..'luvaffal~ 
oldu, tahtelbahir b:~:.~1a r e batırıldı 

Stok.bolm, 22 (A.A.) - 1500 
ton hacmindeki Gustav Adolf a. 
dmdaki Norveç gemisi bir çok eş 
yayı hamil olduğu halde yola çık 
mış iken Shetland açıklarında 

bir Alman tahtelbahiri tarafnrdan 
batmlmı§tır. 19 kişiden ibaret 
olan mürettebatı, Riscaye adında. 

k i Norveç gemisi tarafından kur. 

tarılmıştır . , 
Batan Alman torpidosu 
Kopenhag, 22 - Bir Alman 

t orpidosu Baltık denizinde Moen 
civarında bir mayne çarparak bat· 
mıştır. 69 kişiden ibaret mürette
batından beşi bir sala atlıyarak 
kurtulmuştur. Bir Danimarka va
puru bunları kurtararak Moene 
getirmiştir. 

Tahte ıbahirle harbeden 
ticaret gemisi 
Nevyork, 22, (A.A.) - Dün 

I Icronspool gemisinin mürctteba. 
tından 39 kişi ile beraber buraya 
gelmiş olan mezkur geminin telsız· 

cisi Georges Haresnape, bir Al
man tahtelbahiri ile tek bir topla 
müsellah olan kendi gemileri ara· 
smda vukua gelmış olan muharebe 
yi hikaye etmiştir. Heronspool ge
misi, teşrinievvelin 13 ünde bat
mıştır. Bu felaketten hayatlarını 

,'<:i: 

kurtaranlar, Prensident Harding 
transatlantiği tarafından tahlis e· 
dilmişlcrdir. Telsiz memuru, va. 
kayı şu suretle hikaye etmekte· 
dir: 
"- Kafileyi terkettikten biraz 

sonra bir Alman tahtelbahirinin 
Emile Muget adındaki Fransız va· 
puruna hücwn etmekte olduğunu 
gördük. Biraz sonra tahtelbahir. 
hücumlarını bize tevcih etti. Tek 
bir topla dört saat muharebe et
mek mecburiyetinde kaldık. Tah
telbahir bizi bombardıman etmcl• 
için mütemadiyen denize dalıyor 
ve su yüzüne çıkryordu. Biz, Ok· 
yanusta mütemadiyen zikzak ,. 
karşıiıklı bombardıman yaptık 

Ta11telbahir, bize fazla yaklaşma 
ğa cesaret edemiyordu. Nihayc 
bizi torpillemeğe muvaffak oldu 
Tahlisiye sandallarına binmiş olar 
mürettebat Prensident Hardinfl 
transatlantiği tarafından alınıp 
kurtarıldı.,, 

* "' • 
Paris, 22 - Garp cephesindr 

nisb1 sükunet devam etmektedir 
Yalnız iki taraf topçusunun faa. 
liyeti vardır. 

Pariste neşredilen yan resml 

(Devamı 4 Ünci; .J • 

r1ı isakı 
büyük tesir yapacaktı ı 

Bir Yugoslav gazetesi "ltalya da Balkanların emniyetini arttırmak için 
Tür,kjye gi.bi çaltşacaktır. ,. dıyor 

-- ---· - t:. ,.__ -
.(Yazmc.S'iinclide) 
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Niçin lstanbul yok ? .. 
Yazan : H. DALKILIÇ 

: 
: 8 

U harbclen enel dünya mUretlerine hemen hemen bir a..ile 
haSAMlJ*t , .e samhniyetl ~eım;, olduğunu hiç- kimse lnkir . 

ecleme-ı. 
Bir milletin ma.tem , ·eya büyük bir ıshrabma hemen diğer 

Ankaradan bildirildiğine göre, 
İngiltere hükumeti, Tilr1~iye 

cumhuriyetine 60 milyon tngi. 
liz liralık bir kredi açacak ve bu. 
na mukabil bütün ihracat malla. 

milletler teselli ''ermeye lıoıuyorlar, hiçbir muahede veya proto
kol icabı olmadığı haJde derin taziyetlerle ırumc,·i, hatta maddi 

y&rdımlar gösterill3 ordu. 
Amerikada. bir zelzele feliketine A1iya.dan bir millet ta7:iyet 

, .6 teMJll giillderiyortlu. Harb bu giizel hl•deri, belki milJetler ara

sı sahada, ,tiphesiz daha höyük fcl&l<etlere kar<;ı hi<:lıir şey ~ apa... 

mlU'tmJ ohluklanm ~örmrierindetı do~n bh' yei"lle; boğmo~ olabi

lirler. 

rımıza talip olacaktır. ___ ,___._ 

Hataya ilk giren 
alaya merasin1le 

sancak verıldi 
Fakat milli ~ada. bu ud:.ı.rab ortaklığı, bu yekpa.re acı, elbette 

ua.nU e ~ tır. Çdaruf ollDa8f liıımdn'. 

! Bu.gün tanda! !eli.ket.ine ~' ha 'll."llyetimiz her 7.&man
: • kinden büyüktür 'e büyük olmahdır. 
İ Qıuın içlndlr ki Dikili feli.ketine uğTamış olan yurddqlarımı-
i ım &clSlll& k~ı ancak }ine biyjm yüreğimiz yrrtıhyor. 1 

Antakya. 21 (A.A.) - Orge. 
neral İzzetin ÇalışJar beraberinde 
korgeneral Muzaffer Ergüder ol. 
duğu halde dün Hktaya gelmiş , 

İskenderun istasyonun-<la vali 
Şükrü Sökmensüer, parti müfet. 
tisi Hasan Reşit Tankut, a keri 
ve mülki erkan, parti ve Halkevi 
mensupları, memurlar, mektepli. 
ler ve kalabalık bir halk kütlesi 
tarafından karştlanmı§tır. 

! Yer .. er~ topla.ndığmı ~örmek uh·i bir m.uzan.dır. i 
:. J ! 

l.·alnız, \.icda.n1D1ızd& bir ukde kalch~·uu ıtira.f etmeli~i:r.: Bu i 
İ t.ea.büratta. Jliclıı S tanbnl yok! i 

Yakıt 

. \ ıa U:ıı, bugünkü makalesinde 
Almanyanın Jhltık rot>mlekelleri i. 
le Tuııa ıbanuıısda 'e naı~anl:ır
da bulunan Alınan :.ılıklarını .~l
manya hudutları içer!°';ine almak 
islemesini lefair cdi:·o:-. ~fubarrir, 

Baltıktaki Alm:ın1arın Lehislan<la 
yerleştirilerek Alman eheriycli te_ 
min edildikten sonrıı ileride bura- J 

da bir plebi11it yap1lnıası hakkında 
bir teklif ileriye siiriilebileceğiııi 

söyledikten sonra, Alınanyanııı Bal 
kanlarda ve diğer yerlerdeki azlık
hırını memlekete aJmak htemesini 
de h •'J•t sahası siya.,eı iıı rlen vaı_ 

g.-.,;ilmeıl yolunda Lir hıırekel gibi 
t:-hmin ediyor. 

l. '3ni Sabah 
Hüseyin Cııbit Yalçın, Şimal dc•

Iellerinin aralarııı<la y:.ıplıklan 
niüz:ıkerelerden bahıedtrek. <li>·or 
'·i: 

··- Tehlikenin lıütuıı şfırı:sl uıem 

ıttetıerine ş:ımil olıııaıuaı.ı i~in hiç 
bir sebeb yoktur. Bunuu i.;iıı ba:;.
lıı15a verip düşünen Şimııl deYlellc~ 
rinJn bir tıırart:uı harbe lıaurhınır· 
ke• birıız ılı.ıha faal bit sulh si~·a· 
>etine elbirli~ile sarı1ınal:ırı 1aZ1m. 
1.lı . l:\u "initiative,. eksik\iği kendi· 
!erine çok pahlllıy• rıı:ıl olabilir.,, 

Tan 
:\l. Zekeriya Serte:!, 1'ürk • Fran. 

sız - tngiliı anlaş'1uından bah~e. 
derek bu anla5mıyı, lehlili.enin BaJ 
k:ınlnra ,.e Al.denize ısir;ayetine ma
ni olacak bir kalkan mahiyetinrle 
görüyor ve diyor 1.:i: 

"- Yalnız İtalya Halkanlarda.li 
emellerinclt>n vazııeçın i~ değildir, 
hilaki Sovyetlerin Balkanlarla al~. 
kadar olmıya başlaması İtalyaniarı 
yeniden bu sahada faaliyt>le sevket· 
miş ve biç ol.ınazsa Almaııyanın hı· 
raktığL ~ahayı ele geçirmek ümitle_ 
rini uyandırmıştır • ., 

Maamafih İtalyanın bu faaliyeli 
siya~t olmaktan ileri gidem~ n l· 
talyanm Bılluınbırdaki nü!uz mın· 
taka:c;ını kaybetmemek i~in bir te. 
ca,üıe ııiri~ece~i, bir hnrlıi göze 
aJacal(ı tahmin edilemez. O böyle 

-.---...--· ...... -..... 

lıir ha}:ıll' diiş!ıe lıile l,;:ır-:;ı,ııııhı 

Türkil e, Fransa, 1ngillC're ve Yuna 
niıılanı lmlacni(ını hildi~i iı;in hu
na cesaret edemez. Türk - İngiliz _ 
Fransız ııtifaL;ı böyle bir teC'avüzc 
imkan lııı :ıkmımııştır.,. 

Cuınhuriyet 

'\"adir, Nadi, Tiirk - Fran~ız - tıı. 
giliz anla~ma ı J.:arşısıntla tlalyanın 
vnziyetini j ta hl il ediyor. ~luharrir 
eliyor ki: 

"- Alnıan~·a ile fnı;ıiltere n• Fran 
s:ı :ırnsınllal\h:.ırp haşlıyıılılıeri müm 
kün ol<lıı~u karlar bitaraf ve sakin 

lıir si ya'ict tnki rı eclen Honıa hiiklı_ 
meli, son \nkara anla-;rrıası kar.şı· 

.,ınchı da his ve fikirlerini heniiz 
açığa '\"urmıış cleğil<lir. Roma ı;ıaze· 

tclcriniıı nıe'fr.mıhahs ettiklC'ı-i (bu 
m11:ıhc<let.le11 ı\oğ:ılıilcC'ek" yeni :'ımii 
ve nnstırh:ır) menfi değil faka! mi.is_ 

bel lmil ve unsurlar olabilir. Bun
lar ise, Ilalkanlarda ve Akclenizde 
sulhun gunden güne kuHctl<'nmesi· 
ne yarıyacaktır . ., 

Benzin yüklü bir 
motör yandı 

Dün Servi burnunda benzin 
ve gaz yüklü bir motörde yan -
gm çııkınqtır. 

1zmitteki Sokoni vakum acen _ 
tesine mal götürmek lizere Servi
burnundaki şirket depolarından 

3650 teneke benz.in, gaz ve yağ 

yükliyen Rize limanına bağlı kap 
tan Rizanm idaresindeki 18 ton
luk motör, hareketi sıra.9mda ma 
kineyi işlebnek üzere kibrit ya -

kan makinist Mehmedin dikkat
sizliği ile birdenbire tutuşmuş _ 
tur. 1stinye itfaiyesi vaka yerine 
yetişmiş ve motör kısmen yan -
drkt&n sonra yangın söndürülmüş 
tür. Makinist Mehmet yaralana 
rak hastaneye kaldırılmıştır. 

Orgeneral İzzettin Çalışlar, 

Hataya ilk giren takviyeli dağ a 
!ayma merasimle sancak verdik • 

ten sonra yanm•Ja general Mu. 
zaHer, vali ,parti müfettişi ve a. 

lay komutanı Şükrü Kanatlı ol. 
duğu halde diğer askeri erkanla 
beraber Kırıkhan ve Reyhaniye. 

ye gelmişler ve demir köprüde 
vilayet merkezinden gelen zevat 
tarafından istikbal edilmişlerdir. 

Buradan Antakyaya gelen ge. 
neral, şehrin giriş yerinde bir 
müfreze jan·darma ,izciler, rnek. 
tepliler ve kalabalık bir halk ta. 
rafından coşkun tezahüratla 
lanlanmışlaridır. 

se. 

Heyetin geçtiği. bütün yollar 

bayraklarla süslenıni! ve yoJlar. 
da köylüler muhterem misafirle~ 

ri seJamlamışlardır. 

Vali Sökmensüer tarafından 

turizm otelinde misafirler §C

rcfine bir öğle ziyafeti verilmiş.. 

tir. Ziyafetten sonra orgeneral 
Çalışlar, general Ergüderle yay. 
la dağına gitmişlerdir • 

Şaşkınbakkalda bir 
kadıncağız otomobil 

altında öldü 
Dün Caddebostanı ile Su adiye 

arasında bir kadının ölümüyle n e 
ticelenen bir otomobil kaza111 ol

muştur. 

Bostancıya doğru gitmekte o -
lan ve Beylerbeyinde oturan şo. 
för Ali Uluözün idaresindeki 
2559 numaralı otomobil, şaşkın -

bakkalda 4 numarada oturan Hü 
seyin kızı elli beş ya.şiarında Fat
ma Özkana çarpmış ve muhtelif 

yerlerinden ağır surette yarala -
mıstrr. Nümune hastanesine kal _ 
drrılan kadıncağız bir müddet 
sonra ölmüştür. Şoför yakalana· 
rak tahkikata başlanmıştır. 

•• " HABER . l·N E D ~E B 1 R ıO M A'. N·I • . . . 

Yazan; .Nezi.be MaJı.iddJn 
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Kızlar lıa~rcllc: 

- ~crecle olurmnmızı. istiyorsu-
nuz'] 

- Mcscl:i, Beyo!'.ihınd.ı, Şi1licle. 

Ccnç kızlttr giiliiştüler. 

- llurn~ı deıll•ınizın yıırılu - ık· 

diler. 

11irkaç dakika ~onra 1-aırn 1-ııpı -
rln gihünerek: 

- İftnra hııyurun t>frnclım - dedi. 
füi}i.ik kıı : 

- Top atıldı mı ıl.ıdıı·ı~:ın".' 

- • De~ dnkiJ;~ ... ..,, •nfr11:ra ~- ı 

· ıı rıı ıa. 
/'.('YMll yi ııt' ıı:ııl·hı . ] 

AJ ._ •• t•Jla)"•rwıu- • 1 
' 

Kızlar hu züppe su:ılc cevap ver· ı lınksız olduğunu, :ırnlarınıla lıulıııı · 
rııecliler. clıığu lııı insanlara lıiç lıir ~ urctlc 

Yt•mek salonuna girılikkri z:ıınltn yclİ)CIHJH'Ct-iııni fı~ılılıyıır. Benli • 
Ze~·nep hu k:ıılar mlikelltf lıir <;of- ğıııı t•1.ıyıır, oıı:.ı ıs):ın a~ılıyordu. 
rayı ömrüıııle ilk tlera .ııörüyordıı. Dokııııs:ılar :ı~l:ıyacaı..tı . Kentlisine 
'Fak:ıt ı.ıfödcrı kamaştıran lıu ~:ı)aalı lıer sonıl:ııı ~e} e ters cevap ,·eri-
ına"a cliııi bi ı· Zİ) :ıfcli n i~ııı ı ıı i La • ) or. htemiyerek ~iılerken ı;omurtu-
şı) ar:ık naz:ırınıl:ı kıyınetlt·n diişii- }orılu. 

yorılu. l"zuıı sofranın ha~ınıl:ı ilıli- iftardan sonra e,·Jeriııe döncrJer-
yar µaşıı )er alını~tı. ~la-;anın cıra kcn Vey~i usta kızına sordu: 
fındı:ı )C•r :ıl:ınlar arasında mahal • - !'\a'>ıl 7e\nep lam kib:ır in· 
lenin hırknç <'\nafile e~leri ,·ıırdı. ~anlar de~il mi? Oeyendin ya? 
Paşa bu :ık~:ım m:ıhallelhılc hcr:ı - Genç kız Jrnr:ınlı'; ~ok:ıklardn 

her oruç bn7.mak istemi~tı. Paş:ı.nı ıı kiın~nin giirmi:ı.·P-ceğirıe emin ola-
cşinin ve çı){·ukl:ırının lırıll~rin4ic rak serbe-st bır:ıldığı birk:ıç d:ıınl;ı 

ne öyle in1;an1 ezen nıülcvıı1ı hir KÖ~;}'aşıle ı"l:ın:ın '~"ini h:ı .. in ''t' 
11ıınır. 111> de Jiıtren ~österilen 11!1· hırçın hir ııhPnklc :ılwrcl cıierek: 

nııı Y<'fİ«İ lıir .;pfknt vr neıakt>I var- - ~eresi 1.;ilı:ır onl:ırın, hiç ele 
rtı. nıı rliııi sofrarlıı :t''"f 7:tmı>nıl;ı bl'venmcrtinı. 
gaYE'I lııl•ıl :ılttfranım bir hın·a Ded i. 
r~iyorıhı. O ~t"oe Zeynt"p en hicranlı ~aat· 

lhtiyar hı" ıı'• hıınımt>ftTHli hilP lrrinı yaşadı. \'ar1m bıraktıAı mek_ 
ft\"'kalıirte k ihıı r Yrmek vi;riş tıır1ilt lebinin miidi'l"e~i ~i~man mac!Rm dö 
ı· :ıtrıl hıı:-:ık J,;ııl':ınm:ıkt:: ept'y<'e :\larrşııldaıı hiitiin t;ılebekrinc ka· 
ııı(\<'>üliıt t'Plwı Zı·v•;('\.i :·ı;ırlıııış- I '.~ıı~ hı·ıı~irıi . lıiı:er birer ı;(Ö1.!Niı~ın 
lı. nur!n!.:11\rın:";« :• .. ,,. ,,,1 :• :ıhz; •, ~ t rmıın?cn ~C\IJ'fll. Jlk h:ısl:ıdıgı /.:U~· 
fl'nl\ it :~ ""'""'!' 7,.,.nrltirı :- ı <lrn ıkı sene de,·am eden talcbelık 
~f nı1- ~ eeıı ~ ~-. \--ot:~.,: .. h:ıy:ı~ının "'>" gıinfıne karhrr en n_ 

denizcileri 

Sovyet Bahı·iyelilcri Tnlıs:m meydanında 

Limanımızda bulunan iki 

Sovyet torpidosu zabitan ve ef. 

radı başlarmda kur.ıandanları oL 

duğu halde dün Taksim meyda. 

nma gelmişler Cumhuriyet Abi. 

desine merasimle çelenk koymııs 

}ardır. 

Harbiyenin 
yeni talebeleri 
Dün zafer abidesine 

çelenk koydular 
Ankara, 21 (A.A.) - Harbiye 

mektebine yeni gelen ve mekte -

bin birinci sınıfını teşkil eden 
gençler ikinci sımf talebeleri ile 
birlikte bugün saat 15 de önle. 

rinde mızıkalan olduğu halde, 
Ulua meydanına gelmişler, Zafer 

abidesine merasimle bir çeJ~nk 

koymuşlardır. Müteakiben ikind 
sınıf talebeleri namına bir genç 

yeni gelen birinci sınıf arkaı:ia~la 
rma hoş geldiniz diyerek muvaf 

fakıyetler dilemi§ ve birinci sınıf 
talebeleri namına lda kendilerine 
karşı gösterilen samimiyetten ve 

iyi dileklerden dolayı teşekkür 

edilmiş ve canla başla çalışarak 

muvaffak olacaklarına ve mem. 

leket ve milletin· kendilerinden 

beklemekte olduğu büyilk ve kut 
si hizmeti ifa edeceklerine söz 

vermitlerdir. Harbiyeliler hep 
birlikte and içmişlerdir . 

--0---

0rman yangını 
İmir: 21 (A.A.) - Kemalpa. 

şa kazasının Armutlu köyünde 
Karakaş orlT'.anında dün gece sa. 
at 2 de yangın çıkmış ve bir müd 
det sonra söndürülmü§tür. 

---0--

İnkilap müzesi 
Belediye bir müze haline getiri· 

lecek olan Atatürkün Şişlideki e· 
vini tanzime ba5lamıştır. 

fok lı:ılıral,ırını lıılc içi sızlıyarak 

a ıı ı.J ı. On ıı n ıı:ıwrııı da kibarlık, ze
ka, J{ııı.l•llik ınefhunıl:ın ancak o 
-.evdııii ıııs:.ın l:ı ra nı:ılısu~ s ıfoll:ıruı. 

Hu hsı1. ve ıızuk ııı:.ılı:ıllede les;ııhif 

ettiğı kızlar 'c k:ıılııılar lıirer ıcıı

J..ict ve islıhza nıevııın iclill'r. lll'lt.• 
bu ak~;ını irt:ır sofr:ıl:ırııııl:ı hulun_ 
rlttğıı ~t:ıhnıııt SC'ltııııi p:ı~:ılar ... rııı

Jarılıın ncdcn<;C ııerret ctıni)Iİ. Eski 
mektclıiııın her ~t"yini :.c,·iyorılu. 

Hele iı;IL·rinılc iic; l.11. ıiç ııııınuııı· 

mektt•p ılc) iııl'c cıı c\ 'el lwlırl:ıılığı 
tiplerdi. l>iiğiiııl cri \(' ijl[ıJcri siıı:ı

gok lıı oıı:ırılılığı lı:ıldr ''l lillt.·riıı 

ku!al..ları ~·ıııl:ıo;,ııı,. .\lmaıılık la•d;ı_ 

yan lıali~ıııldt'lll lıir 11111,c\ i kızı 

ol:ın Bnl·ı L lıcl'llı:ın, hiJrpc ılııcl.ık

larının u ~l iıııılc fı~kının l,;aiııı si) alı 
Hi;ı. lerıkn cin ~i Ye ~oyu ;ıp:ı~·ık fi Ü 

riinrnı.»ıııc nıjiıneıı - l>en l.;:ılolik 
frcnı:u ııı - d i) e lıi\lıürlPnt'n \'e b.ı_ 
bıı~ınııı l :ı-nıt>ni kili\t''>inılc v:ıfliz 

rttircl i'ti llnyırnno5 Alcl.~:ınyan :ı· 

dıııı Fı :ııı~ızl:ı)lır:ın ".lıırjı-1 :\ll'k

Merasimde bir müfrezemiz ha. 
zır bulunmuştur. Askeri bir mu. 
zika milli marşımızla Sovyetkrin 

mar§mt çalmıştır. 
Dün akşam Heybelirlcki De. 

niz harp mektebinde ide misafir 
denizciler §Crefine bir çay veril. 
ıniştir . 

Maarif müdürlüğünde 

dünkü toplantı 
Dün maarif müdürlüğünde ba~· 

müft:tliş Salih Zekinin reisliğinde 
bir toplantı yaprhnı~trr. Toplantı· 
ya bütün müfettişler ve mektep 
müdürleri i~tirak etmlştir. Ders 
~nesi ba~mdan bugüne ka:far 
mekteplerde yapılan teftişler göz· 
den geçirilerek alınacak tedbirler 
gôrüşüln1üştür. Yeni disiplin ta· 
lımatnamesi bütün mekteplerde 
tatbika ba~lanmı'}hr. 
~ 

Hapse mahkum olan 
berber 

Beyazıtta terzi Zeynebin üç met 
re ipekli kumaşım ~aldığr iddia e
dilerek Sultanahmet birinci sulh 
ceza mahkemesine sevkedilen ka
dın berberi bayan Muhteremin 
muhakemesi bitmiş kendisi 33 gün 
hapse mahkum olmu§tur. 

MUESSiF BtR ôLUM 

Bayan Meziyet Va-Nü 
dün gece vefat ettı 

:\luhnnir arkadao;.muz Y illi\ 
.'.\urc,ldiıı \'ıl - ~ü·ııun zcvccı.i 
Bayan l\leziyetln dün acce Or
taköy Şifa Ym·dnncla \'Cfat et
tiğini esefle haber vcıidz. 

Bayan Meziyet, Çiirüksulu 
:\fa.lımut Pn~a. merhumun k1· 
z;ıy ılı. 

Biricik cvlftdmı ka.ybetmek.. 
ten mntcmz&de annesine, zevci 
Vala .Nnrcddiııe ve diğer ya
kınlarına en samimi taziyetle· 
ı'inıizi sunarız. 

Ccmı.zc merasimine nld tar. 
siHlt yarmki nüshamızda iliin 
cuilccektir. 

tleıı "Eli Diy:ıınando,, blc senliiji 
lıayılclığı ;ırk:ıcloş! Eli il>yamanJo 
Zeynep için zekanın güzelliğin o• 
ıarranl>{:mııı bir tiıns:.ıliydl. Güzel 
kıt.ıh Elı. Ye ):ışından umulmiJU. 
cak kad:ır ıhiny:ılık malümalı vı:ır• 

d ı ! .. Zc~ ıwlıe nC'ler neler üğrelnıc
ııı i ,ı i .. lleyoj::hı :ı n~iklopcıli~in in ıli_ 

d:ıktik lıir alinıi yapmıştı onıı. 

Böyle gt•ııiş ııı:ıliımatı ! olan bir 
l.ıı Topkıırıırla n:ısıl oturabilirdi~! 

c;iJlil.:ı;e lil11leııiyor \C lıerke<.len 

bı;ı) ordıı. 11i'ıllln c-glrnce'i sinema 
ıııcrmıı:ıl;ırıydı. Eline ge~·cn ı;:-ünliik 
g;ızctclcriıı ılc sincnıa h:ılıi~lerini 
:11 Jı't rr,ıııtll•riııi kC'~ıp J,olek.;iyon 
~ ·ıoı~ orılıı. ı:ıı Jıpğcııılii:i sin<'lll:t 
'-ıılırrllNinin k:ırt po'ltallıırı. gn1e
tc · kıırıi'rı·lrri oılasını clıv:ırlıı.rım 

lii rlü l Lirlü pozl.ırla k:ıplanıı,ıarrJı. 
Ev i-:;lcrilc lıiı- ıılat.:adar ılcifildi. O· 
rl:ı~ın:ı 1-ıın:ındı~ı zaman sııçlannı 

tiirlii ti\rlii şekle koyar. Yüziinü, b115 
J;ırını l.tılı <:rrta <tarho. küh ).for
hı Ditrih. kfıh X:ıns{ K:ırol ıtilıi 

hıı~ ıtrlı{(ı :ırk;ırl:ı~! Eli Di.rnnınııılo ho~:ır, rl) ıı:ınııı kıır~ı~ıııcl:ı lıin hir 
ğunıı lıl'r fırs:ıll;ı si\yliyrn YC' )erli 1 poz ul•r, ~<'releri liirlil nrncenılnr 
Hıımlııf.nıııu ~iılıkllc n·d vr inkfır e- ( Det•amı var) 

Pttta nııın hlaot.ı I " hlf'al lfttll 
Y Ht lşl~ri te!elon., : 
ldara 
"tn • • 
TınWtı llQ (llrlrf •• .,W 
•wıı.r ,_ llwfl)ıN ,.....,.. ,... .......... 

ı1 ·1aö·r31:· ıı . .A"R • ,_,. 
1 !kulllı t.00 ıt.r. t 
1 11 •ylıll 4.11 .. 
1 • •>ldr. ı.6'7 .. 

'-~~---=·--

:/!ay.ata J 
Anıt - K 

hakktn 
Gb\ .. ı:;:'\l,mll.>t.:, Mı 

ıcrinuca lıinııin 

lıa/\.ı.ıııuaı.ı aıı:\..:unt.ı ' 
lan o .u;ı or .uın. hcııdı 
~ııanJ.t.•uuıı lıiri, o 8.ıı 

ı.:ak nıü:.abn: yı·, beJ n 
ret saıııui A \ ruırnlı 
ı~üra.-ıne de ııı.i:-,Jatlc 

istiyon.iu. Jlcrlı:ıııHi 

:.aıı.ıt .. ar J..:;sıl, aııc.tk 
ıluıı~ a~ a tu .• llll\IŞ ulaı 

ıır:ısıııua l>izinı ıtı i 
ht•yJ,;cllr:ıl5hırımııın ne 
ccklcrıni bir llÖ,vnıin<! 

lieynelııılicl ı;>iH1rel s 
pa sJnatk~rl .. ı. ı, m 
ılı~ bılc kendilerini pc 
·ı ürk :.aııalkhlııı-ından 

üslüıı olduklıırını i deli 
o.ıların içinı.ll.! de kim 
:.iz :ıdaınhır vardır. E 
tıırnrı .. n, her nıemlciı;c 
larnu~u muvaff;.k ohıı 
Y•t dü:·ıll· »Ll, Lıe •• iııt·L 
~anl:ır oldugunu bili~ 

knmı:t kendini pek 1.·• 

ti;cınct. Onuıı tanııııu 

~ ük ınükfıfotlurııı lıılc 

J, :ıJiHlt bir lt>sirı olııı 

sı:ı ~lartirı du Cyur ... 
eıı tı:ıııiz ı.ırn:ıtkfı:l:ıu 
o romancıya ~obel nı 

la bir Sindııir L~y.,,ı 
Btwh'a gt:linl'~i ~ölıı 

ıııedi. lhılbuld ... 
Beynelmilel şölıret, 

ha!>ında ne lst>, diCer 
rında da ,üplıesiz Qd 
çok ıanınnıış Avrupıı 

rın sıınalkarlanınızda 

ihllln olduklıırınl kah 
Fakat çok yaıı:1k kl he 
atıe değildir. Çol}u k 
vi şöhreliıt büyük bir 
Jel ettiğ1ne inanırlar. 

Biz, kendi adamlarım 
meği, Avrupa'ııın e 
sıınııt adamında, n 
bizim eri~eıniyecel}ir 
tük görmcğl dirayet 
Bu şarllar icin•'c, A 
karlıırın da hlirak 
müsabakada Tilrk 
kıızanamıyarııklan 
Halbuki Türkün büy .. 
beslediği h'irmeti, 
kendisinin irfrın der 
cek Anıt • I:ahlr'in 
olması ıazımrhr. 

Evvelce ılc \Öyl 
lckrRr edeyim: Hizd 
ıyı helkeltraş ~·ok'>a, 

ter ara~ında hangilc 
ıel olduğunu salahi 
bir heyet te~klli kah· 
dilcrinde bu <:~Ulhi 

yet te~kil edenler va 
luyor? Krippel Ribi, 
orta • halliden :ışajı 
he götürmiyen ~an 
!eri hayranlıkla kııb 

Bu ~erer bunca me 
lidir. Anıt • Kabir, 
larmm eı;eri olmrlı 

mhn:ırJarı ve heyke 
da ne1?aca'; ıııiı~ııbe 

ii"tndl:trın hn1.:rm 
mahzur yrı'ktur. Bel 
olur. lhle bir heye 
ona hatır, ı;önül, 11r 
~iı·cıneı. Zımned,.ri 
'k:1rfarı da. keneli ~~ 
""rre'ktcn sanı-• •rb 
lcri hükümleri dııh 
le k·-'.nla.rlaı·. 

İzciler bu 
Ankarayag 
Cumhuriyet bay 

rada yaprlnca1; büy 
ne iştirak edecek ol 
cilerinden 320 kişil 
ak~am Ankaraya 
ne m~kteplerindcn 
lik bir kafile de b 
gelmi~tir. Ak"anıa ı 

ket edeceklerdir. 
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Türkiye - Fransa - lngiltere arasında 

apıla.n ittifak Italyad3 hiie 
iyi akisler uyandırdı 

• 
Çeviren 

EP'DAL 

NOG.AN 

Deniz üzerinde uzak
lardan ümitsiz feryatlar 

yüks~liyordu 

ga2efesi başmakale.sinde yeni paktın Sovyetler Birliğinin 
, 

22 
_ bilavasıta mültefıklerine dokunmadığını yazıyor 

Sait Pa .. Irak ba~\ekılı I lu kapanmzş ve Almanyanın Bal. mcktcdir. Bilhassa Romanya mat şıladıklarmı yazmaktadır. 

Diğer üçü Jıa,·ada terkedilmiş

ti. lı'clıiketc sebcb olan istimbot. 
tan ses seda çıkmıyordu. Maama
fih onun bize muhakkak yardım 
yollıyacağını söylüyorlardı. 

J\ll go,·ertcyc ındım. .:\Iartinez 
..,iJrmle batıyordu; yolculardan bir 
kı ~nu cknıze atlQ ordu. Suda olan 
bır kı.;ım i-.e tekrar \'apura alın • 
maları için yal,·arıyorlardı. On -
lara kımsc aldırı~ etmiyordu. Bir· 
dcnbıre bütün bu patırdıların fcv 
kinde bir ses yükselmi-ıti. Biric.i: 

lllUna ~· uç taran. mı akın · kanlar üzerindeki tcızyik vasıta. buatı dünku intizar va:ıiyetini 
t 6ran:se0etile Baş,·ekilimizi lan cok azalmıştır. Sovyetlere terkctmic:tir. Bir Amerikan gazete~inin 

mutaJeası a teb ·k · ~ • ':i 
Sa~-daın n . etmış, do_l~tor Polonyada ve Baltık memleket. Gafcnconun organı olan Tim • 
~tu telgıafla te~urde leri.rde istedikleri gibi hareket pul diyor ki: r. 

Nevyork, 21 (A. A.) -· Ncv-
york Herald Tribunc 1:azelesi. 
Türk • İngiliz - Fransr7. paktını, 
Roma · Bertin mihverine indiril
miş kuvvetli bir darbe olarak tav 

sif etmekte ve bu paktın, Akdı•-

•e,ti 
~~anın mıkaleıi 

1a 2') 1 I • 
baş ' ... - zve-tıra ga· 
• 1 'llakalesindc Türk -

ng·ı· 1 ız muahedesinden 
~ eıtünııe diyor ki : 
~~tın Akdenizde yeni 

tıtı~uv~zenesi ihdas etti
n 'Ye luzum yoktur. Ka. 

'titr~ ?üyük de\'leti olan 
~~tlıği bu denizin mahrc

rı tltn ed:~ her ~yi dikkat· 
. l esı ıcap eder. Tlirk -

ng·ı· 'ıı b' 1 ız paktı Sovyetler 
ılvasıta menfaatlerine 

tadır. Pakta eklenen 
~h au l'ürkiyenin taahhütle· 
s,:t ~~tte tayin edilmiştir. 
.::")ttl ıcesi itibarile kendi"-i· 

er b"ı l·~ 
tbiı r ıgine karşı harbe 

1ttitalce ~ herhangi bir hare 
~t lliha l'llecbur dei;;rildir. 

Ola Yet pakt bir banş 
llltiı~ telakki de edilemez. 
harb· e \e Franı;-:.,ın Tur. 
·~kenarına kadar sü· 
~lltihi_ iôstermektedir. Bu 
it.ık~ Türkiye Almanya 
~ -·ilrşı İngiltere :\:C Fran 

fy~ harp etme}1 taah-
t~ ır, Sovyetler birliğinm 

ııt\:;an ız - lngiiiz kua
~ ·ıe bir ittifaktan ba· 

·~il Y~bedebileceğini söyli· 

ib~ttı ~P~siz doğru değıl. 
~t er bırliği, bitaraflığmı 

bıı b~bestini muhafaza e
~n <>ka girmemiştir. Bu 
~ .. '. llluhafaza ı bakımın
t~ız iy·d· '.B ,'1Ye .. 1 ır. ununla bera 

ı~ın de böyle olduğu . ı-·· k P<>!i ~r iye en yakın bir 
i tıkasında akis bulun 

~~an olmıyan bir me· 
• ~, t~ e.ylemiştir. Herhal 
ı.ı.'.~la· hırlığinin olup biten· 

~~~ l'~t İeessür ve tee~süfü· 
ıı..~ı_ ur.,, 

-~·~ı ra göre 
' Çolc d(A.I\.) - Pariı mat. e. 
• ~liı rın akiıler yapan 

• • Franaız paktının 
~ •onra beynelmilel 

~ ftnda nc1ri,rat yapı. 

'°"re ,t~tte,· uea, Le Petit Pa. 
~llll~ınde İtalyan cfkirı 

~~'dir • •etrnckte ve §Öyle 

~~-.· . 
~ iJer1,•kıı~er iyidir. İtal. 
~l~e11ne mukavemet 

~~ıt irtııc!Yette "e nufuzunu 
)~ bl ilnına sahip bitaraf 
t 'ııid,."'" d()ku tc1kili ümidi • 
, "'' o"" ... 

' &dugunu görmek. 

. ~lcilf\ .. 
t~1 lllud~aa siyaseti 

td· Yanlar T .. k . ır1 ur lerle hır_ 
ı.._ er -r·· k 

J..ı.:"tı b · ur - İtalyan 
"l>lltteıt; layede ıür'atlc 

tt ~ r. 

\...'_"ı(i~ada muahede et _ 

~'l' S. ınevc:ut olmamak -..t tttt·tacoğıu ile Molotof 
P':ı . l td'J 

~ ... 1'-dtti t en telgrafların _,._.ta tlde de MoskO'Ya 
' t ~aaın.a- ·1 • "ıtı b "" ı ende bir 
~'cut Ultnak imkanının 

~ttedir. huıunduğunu gös. 

•ıtt il~. Pra._.,_ 
~· 1-tı ,..,. cepheden !U 
'~a ~~rtıtrnektedir: 

ıç111 Bo.r.az'--
• ~ın yo. ı 

etmeleri için ~erilen serbesti, j 
şark istika!"etinde bir kazançl:ı. 

telafi edilmiş değildir. 
Ürdre gazetesinde, Emile Bu. 

re, ~öyl:: yazıyor: 

Ankara muahedesi Türkiyeye 
daha harb başlamadan evvel 
yaptığı taahhütleri kendisinin 
mutadı olan dürüstlükle ifa im· 
kanını verecektir. 

- Batıyoruz! diye ba~ırıyordu. 
Kenclıını i~inci bir panığe kap • 

1 

l 
lırmıştım. Bırçoklarıle beraber 

Türk • İngiliz • Fra .. sız anlaş. 
ması Paris ve Londrayı sevindir_ Semnamul gaz!'tesi daha vazıh 
diği kadar şiddetle Berlini de mü bir surette şu satırları yazıyor: 

nizi, bir müttefik denizine tahvil 
edeceğini .söylemektedir. Bu ga -
zetenin mütaleasına göre, bu i~

tihalc İtalyanın Fransa ile lngil· 
tereye karşı harb açmıyacağı ve 
Akdenizi. bu iki memlclcct ara. 
sındn faal bir el birliğinin müm
kün kılacak bir yol haline geti
receği gibi iki kat'iyet ifade et
mektedir. 

~U) a na:.ıl atladığımı bilmiyorum. 
Maama!ıh suya değer değmez de
nizdekilerin neden tekrar \'apura 
çıkmağı istediğini derhal anla -
mı}tım. Su o kadar soğuktu ki a -
dcta ıztırap veriyordu. Su) :ı dal· 

kdder etmiştir. Türkiyenin Bal. 
kan antantı milletlerinin hepsin. 
den, yani Yugoslavya, Yunanis • 
ta ve Romanyadan daha kuvvetli 
olduğunu anlamak ve Ankarada 
imzalanan paktın kıymetir.i tak. 
dir etmek için haritaya bir göz 
atmak kafidir. 

Le Jour gazetesinde Michcl 
Poders, diycr ki : 

Bitaraf milletlerin gösterdikle. 
ri akıülameller karşısında fran. 
sız ve İngiliz hükumetleri, An. 
kara anlaşmasını. büyük bir za. 
fer telakki etmekte tamamen hal< 
lıdırlar. 

Almanyadaki akisler gösteri. 
yor ki. Hitler, hezimetinin bü _ 
yüklüğü hususunda hayale ka. 
pılmamaktadır . 

Leon Blum. Populaire gazete _ 
sinde"" '[yrkWt .~u.tliii.UnU :11.C\ 

azimkirhğınr sitayişle yad ettik. 
te nsonra, Paktın Romanyaya 
karşı Alman taarruzuna set çc. 
keceğini ve Avrupa cenubu 
§arkııinde statükoyu muhafaza 
edeceğini kaydeylemektedir. 

Madam Tabouis, Oeuvre gaze. 
tesir.de, Alman diplomasisinin uğ 
r2!:lığı hezimeti ve Boğazların Al. 
man heveslerinden kurtarılmış 

olmasının ltalyada tevlid ettiği 
memnuniyeti tebarüz ettirmek. 
tedir . 

Italyan matbuatının yazıları 
I:.omn, 21 (A. A.) - İtalyan 

matbuatı Ankara anlaşması hak· 
kmda-:Ci İngiliz ve Fransız neşri
yatına ve bilhassa doğu Akdeniz
dekı yeni nizama dair İtalyan hü 
kümetinln dil!}lincesini istihraca 
çalf§an yazılara büyük bir yer a. 
yırmaktadır. Bu yazılar, 1talya -
nın paktın imzasında bir mahzur 
göremiyeceğini aksı>ttiren bir mü 
la.}irnet ve ccmilekarlıkla neşre
dilmiştir. 

Gazeteler. Romanın idı:.rl'sinde 

bir Tuna dc,·letleri bloku tesisi 
için ltalyaya hitab eden btitün 
sesleri de alakayla kaydeylemek
tedir. 

Roma-va memnun 
Paris, 21 (A. A.) - Üç taraf

lı Ankara paktının imzası C'zcüm. 
le Tunus matbuatında hararetli 
tefsirat mevzu olmakta herde -
vamdır. 

Bitaraf matbuat da paktın c· 
hernmiyetini scmp'ati ile kaydet -

"Türkiyeyi tamamen muayyen 
hir politikanın zaferi için dünya
nın iki büyük devletine bağlıyan 
bugünkü ahval, bu anlaşmaya 

mtihim alaka ve akis verdirmek
tedir. 

Mısırda sevınç 

Kahire, 21 (A. A.) - Türk • 
Fransız - İngiliz paktının imzası

nı büyük bir memnuniyetle karşı
lıyan Mısır matbuatı. yakın ve 
orta şarkın Akdeniz sahildarı 

memleketler gibi, bu paktı, harbin 
netices.i ve birçok milletlerin mu. 
kadderntı üzerinde büyük tesiri 
haiz tarihi bir hadise olarak kar-

Felemenkte 
Amsterdam, 21 (A. A.) -

Türk • İngiliz • Fransız paktı 

Hollandada pek müsait bir şe -
kilde tefsir edilmekte berdevam-

j dığım :;ırada duyd~V;um acı ateş· 
ten duyulan acının aynıydı. So -
ğuk iliğime kadar işlemişti. Sanki 
ölümim pençesinde gibiydim. Be • 
!imdeki mantar beni c.u yüzüne çı
kartmadan soğuğun verdi$i . şid -
detli ıztırapla içimi çektim. Tuzun 
lezieti ağzımı burmuş. boğazıma 
ye ci~erlerime dolan yakıcı su ile 

1 

boğulur bir hale gelmiştim. 

Asıl tahammülfer a olan soğuk
Sosyalist organı olan Het Volk . tu. Ancak birkaç dakika dayanıp 

1 yaşıyabileceğimi hissediyordum. 

dır. 

gazetesi diyor ki: 
"Şiddet siyasetine ve fütuha

ta karşı bir himaye belirmekte • 
dir.,, 

Etrafımda batıp çıkan, cabalıyan 
bir ııürü insan vardı. Onların biri
birlerine seslendiklerini işitiyor -
dum. Kürek sesleri de duymuş -

Rus - Fin müzakereleri 1 tum. Anlaşılan i timbot sandalla 
l rını indirmitşi. Vakıt geçtikce ha· 

Sovyetler ilk talepfeJ~~:;:.t=:~:k~~!~~~ • • d v • t • • 1 etrafında da soğuk bir uyuşukluk r 1 n 1 e g 1 ş 1 r m 1 ş e r toplanıyor.: ~~a\'aŞ dalgalar b~ribiri 
• ardınca yuzume çarpıyor, agzıma 

Finlandiya hükumetinin bazı fedakar- :1~~-~~n~;1~.0ı::u~lma ihtilaçları 

1 k 1 k b 1 d "" • 1 ı Se !er artık seç ilmeğe baslamış-
1 arı a U 8 ecegı an aşı ıyor tı. Uzaklardan son, ümit iz birta· 

Londra, 22 - Bazı gazeteler 
tarafından alınan haberlere göre 
Sovyct hllkümeti Finlandiyaya 
karşı önce tasavvur edilen istek
lerden farklı istekler ileri sür • 
müştür . 

Helsinkiden İtalyan gazeteleri-
ne gelen haberlere göre. Sov
yetler birliği Viborg limanmm ter 
kini istemiştir. 

Helsinkiden bildirildiğine göre, 
Finlandiya hükümeti yeni silah -
!anma masraflarını karşılamak 

üzere 500 milyon marklık istik -
raz tahvilleri çıkanlması için par 
lamentodan salahiyet istemiştir. 

Fi 1 hariciye nazırmm 
beyanatı 
Röytcr ajansının muhabirine 

bugiln beyanatta bulunan Finlan. 
diya hariciye nazırı Erkko, ez -
cümle drmiştir ki: 

_ Şimdiye kadar Sovyet - Fin 
landiya müzakereleri hiçbir taz -
yik yapılmadan dostane bir hava 
içinde cereyan etmiştir. Bu hava 
hakim olduğu müddetçe memnu
nıyctc şa) an bir sureti tesviye 
bulmak imkanı hasıl olacaktır .. , 
· Nazır, maliye nazın Tanncrin 
dün akşam Moskovaya hareket 

eden Finlandiya heyetine iltihak 
edeceğini teyid eylemiştir. Mu _ 
maileyh hazırlanan müzakereler 
esnasında yeni noktai nazarların 
ileri sürüleceğine dair verilen ha
berleri tekzib etmiştir. Müzake -
relerin en hararetli devresi belki 
de salı günü cereyan edecektir. 

f inlandiyanın mukabil 
teklıf!erı 

kun feryatlar daha duydum ve 
Martinezin dibe gittiğini anla -
dım. Bir müddet sonra • ne kadar 
sonra olduğunu bilemiyorum - bir 
korku ürperme~i ile kendime gel
miştim. Artık se-.:ler, bağmşmalar 
işitilmiyordu. Sisle daha boş \'e 
tannan gelen dalga se !erinden baş 
ka hiç bir şey duymuyordum. 

Bütün bir kalabalığın iştirak et-

Finlandiya htikClmeti, Mosko\·a- tiği korku tek başına hi sedilen 
ya verilecek olan mukabil teklif- korku kadar şiddetli olmuyor. lş
!erin tetkikine devam etmiştir. 

Genci kurmayın bir mümessili 
dC' kabine müzakeresine iştirak et 
miş olduğundan bu mukabil tek. 
liflerin askeri mahiyette bazı te· 
fcrrllatı da ihtiva ettiği va bilha.s 
sa Aaland ndalannın mevzubahs 
olduğu anlaşılmaktadır. 

İskandinav mahfilleri Finlandi-
yanın maddi fedakarlıkları ile ma 
nevi gayretlerinin kendisine şe -
refli bir banş temin edeceğini 

ilmit C'ylemekte berde\'amdır. 

Sovyet kıtaları Estonyada 
~Ioskova. 21 (A. A.) - 18 

ilkteşrinde Estonyaya gelen Sov. 
yel kıtalan, bu devlet arazisinde 
işgal edecekleri üslere viı.stl ol • 
muşlar ve yerleşmcğe başlamış -

te a-.ıl paniğe şimdi uğramıştım. 

~ular beni ne tarafa sürüklüyor -
du? Kırmızı yüzlü adam cereya -
nm körfezden dışarı doğru aktığı
nı söylemişti. Şu halde açıklara 

ı doğru mu ~ürükleniyordum? Aca· 
1 ba beni yüzdüren mantar dalga -
!arın sadamelerine tahammül e· 
debilecek miydi? Yok<:a birdenbi· 

!ardır. Her şeyin intizamla cere
yan ettiği söylenmektedir. 

İsveçte Milli Müdafaa 
tahsisatı 
Stokholm, 21 (A. A.) - Mec. 

lis en bürük kısmı mitti müdafa· 
aya ait olmak üzere 380 milyon 
kronluk mütemmim tahsisat ka
bul etmiştir. 

x 9 un SON MACE:RALARO: 

Dl"'"' Si& 'Ole 
GiÜl.IL kAU 
AÇA.9'11 N uı:. ? 

' 

re parçalanacak mıydı? Hiç yüz -
me bilmıyordum. Bir başıma san· 
kı buz renkte bir boşluk, bir na
mütenahılık içinde yuzuyordum. 
ltiraf ederim ki bir an için de.ir -
mış, tıpkı kadınların bağırdıkları 

gıbi haykırarak soğuktan uyu~n 

ellerimle su) u tokatlamağa baş -
lamıştım. 

Bunun ne kadar sürd1iğünil bil. 
miyorum. Çilnkü araya kabuslu 
bir rüya ka.dar hatırlanmıyan bir 
boşluk gınni§li. Uyandığrm vakit 
sanki asırlar geçmiş gibiydi. Tam 
baş ucumda bir geminin baş ta
rafı ve içlerine dolan rüzgarla 
kabarmış üç müsellçs yelken gö
züme ilişmişti. Geminin başı kö
pükler saçarak suyu kesiyordu. 
Tam onun yolunun üzerinde gibiy 
dim. Bağırmak istedim: fakat çok 
bitkindim. Geminin başı ta bur. 
numun dibinde suya dalmış, kö· 
püklil bir dalga başımın üzerin -
den aşmıştı. Sonra, geminin u
zun, siyah kenarı uzanıp :ı·etige • 
bileceğim kadar yakınımdan akıp 
gitmeğe başlamıştı. Ona uzan· 
mak, tırnaklarımı onun kara taı,
talarınn gömmek iştiyakiylc ) a -
nıyordum: fakat o kadar bitap. 
tım ki, kollarımda candan eser 
kalmamıştı. Tekrar seslcnmeğe 

çalıştımsa da SC$im çıkmadı. 
(De,·amı nr) 

refikimiz 
Vakit refikimizin bugünkü' ayı· 

sile 23 üncü ) aşına ba"-tığım SC\'i. 
ncrek gördük. Arkadaşımızı teb· 
rik ederken dun geceki bu) tik 
yangın k.azasından dolayı da geç· 
miş olsun deriz. 

Haluk· Nihat 
İstanbul vali 

muavinliğine tayin 
edildi 

Açık bulunan Istanbul vali mu-
avinliğine Ankara beledh·e1:i reis 
mua\ inlerinden HalUk Nihat ta. 
yin edilmiştir. 

Haluk Nihat ewelce l tanbulda 
uzun zaman Fatih kaymakamı 0 \'e 
bir müddet de belediye· reis mua· 
vini olarak çalışmış, büyük faali
yeti ve değerli icraatile tanınmış 
genç idare adamlarımızdandır. 
Kaymakamlığı esnac:ında Fatih

teki belediye ahırlarını şehir dışı
na naklettirmiş. muntazam ve fen 
ni te.;;isat yaptırmış 'e bilhassa yol 
inşaatına ehemmiyet \ermiştir •. 

Yeni \ aziresinde de muvaffak ol· 
maı;;ını temenni eöeriz. 

Ahlak zabitaıının 
faaliyeti 

Beyoğlunda Ba 
lıkpaz.1nnda bir 
kahvede .mu tah 
dem olan Ada. 
pazarlı Kirkor 
Demi Gogos
yan ic;minde bi· 
rısı yakala • 
narak Beyoğlu 

ikihci ceza mahkeme ine \e. 
rı mi~ ,·c mahkum olmuştur. Bu a· 
damdan bütün Balıkpazarı 'c ci
varında oturan aile reisleri şik;'tyet 
çi olmuşlardır. iddialara C(ıft, 

Kirkor küçük çocuklardan başka 

aiic kadınlarına da rahat ~-
. nıcictcdir. Suçlu şildyetler nıerine 
Balıkpe.zarmdan k3çmış Kumka· 
;nda bttberlik "1erken yakalan· 

Gümrük memurluğuna 
la)ipler 

Gftm.-1ik1ere alınacak memıt1ar 
iç•n açıian imtih:ına J«mİl-Jöti 
talip olmuştur. 
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ISTANBULDA i LK DEFA 
1 Senenin en bii)·tik en hcl';.ıcanlı'" POLO ?dAV 

Pek yakında LA LE 
, 

Hi~tl·er S1B•l•h 
teklif .edece·kmtiş 

t.oaara. 22 - YorliSİıire :PMt 
gazetesinin a.'>kerl muharrlrl 
ya7.dığı ı:ıuOutlefüı dlyol' ıti: 

''Garp cephesinde yeni bir sükun 
vardır. Bu sUkünun bsşliea sebebi 
Almanlarm yeni tahşidat yapmak 
ta olmalarıdır. Sarre cephe!ine 
yeni kuvvetlerden başka cephane, 
) iyecek ve saire günderiyorlaf. 
Bunlarm toplanması zamana mü
levaklnftır. Bu sebeble sükün 
daha bir milddet devam edecek. 
tir. 

Tilrk - Fransız - İngiliz anlaş
ması dn Almanları itidale sev
ketmiştir. Almanlar siyruıi vazL 
yeti anlamak için askerl hareka
tı durdunnU§lnrdır.,, 

Üç ihtimal 
J,ondra, 22 - Harbiye nazın 

Hoare Belisha lıir nutuk söyliye;
rek 7 ila.ftalık muharebeden ba
hisle demiştir ki: 

"Yapacağımız büyük bir vazüe 
vardır. O da Av:nıpayı: Alman 
tehdidinden kurtarmaktır. Harp, 
vazifemizi ifn ettiğimiz gün bi

lecektir., Almanya için 3 ihtimal 
vardır: 

1 - Bizi karada, denizde, ha. 
va.da ezmek. 

2 - Bizi mevsimsiz bir lttar-
ruza sürüklemek. 

3 - Yeni sulh teklifleri. 
BU. ihtimallere karşı hazırlıklı 

bulunuyoruz. Kumandanlarnnız 

00§ yere insan hayatı feda. et -
mi;yor, !Yalmylin inkişafını süku -
ncUc100kliyoruz. Almanya büyük 
h~lyalar. 4 peşindeydi, Türkiye bu
ı;Urı'\bi.zi.m. cesur ve hürmet edL 
lcn!m~ttefiklin.ltdir. Keza !rak 
da. •dürUst müttefikimizdir. 

Her gtin menbalarunız' geni~ll-, 
) or. •BugllnkU harp, iki ~uhasım' 
ta.rafın çarpJ§masından daha mü-, 
lıimcllr. Biz yaliıız Çeko!llovakya. 
ve PolonyaYl kurtannak içit.!har-4 
betıhiyoruz. Gayelerimiz' dalı~ bü • 
) ilk,lcıSııa insanidir.,, 

Alman l>rojesi 
Loıldrar;22 '-' ".Niyuz Ktonikl,, 

gazetesinin" Rotcrdam muh~iri 
bildiriyor: 

"Betlinin umumiyetle iyi haber 
alan mahfillerinde SÖ}'lendiğinc 

gorc, Bitler, Almanyanm, ~m

dilik yeni bir taarruz yapacak va· 
ziyettc bulunrnadığr mütaleas.m· 
dadır. Muhabir, kftfi miktarda 
harp malzemesi ve efrat tedarik e
dilir edilmez a kcri harekatm da
ha geniş mik}•asta yapılmasına 

matuf olan projelerin tasdik edil
diğini ve diplomatik vaziyetin şa· 
yanı memnuniyet göründüğünü 
Havc etmektedir. 

Bu projenin ba~hca noktaları 
şunlardır: 

1 - Majino hattında şümullü 
bir: taarruz, yarım milyon )aralı· 
yı i tiap edebilecek büyüklükte ol 
mak üzere, Alman hatları ger.isin· 
de hastaneler te~i i,. Ateş hattın· 
daki askerler, muhtelif noktalarda 
taarruza geçccelderdir. Şimdilik 
bitaraf arazirc dokunulmıyacak
tır. 

Bitler, bu taarruzdan sonra, ln. 
giltere ile Fransanın, ulhu kabul 
edecek derecede sarsılacakbrı ümi
dindedir. 

2 - Britanya bahriyesine karşı 
kesif bir hava ve denizaltı t.aamı
zu, diğer merkez üslerile limanla· 
nn bombardıman edilme-..i. Şimal 
denizinin cenubıındald İngiliz ka
rakol gemilerine ve 1ngiltereden 
.Pransaya asker ve harp malzemesi 
gotüren nakliye gemilerine, deniz 
üstü sefineleri ya ıtasıle taarruz· 
da hutunulma ma dair olan ami· 
ral Readerin proje.i teddedilm;:1ir. 

Reader, bu taarruzun, ~ capa 
Flov \e şimal denizi lngfliz filola
nru mahvedeceğini hesap!am15 ve 
bu·raıara marn dokülmesini. de· 
niz'aıtılar ~~~ıe~iri1me ini ' e ka· 
rak'ot vazifesi gören tayyart'ler · ·m 
derllmesini teklif etmişti. Amiral. 
bu tarzm. l ngiliz filo u cüzütam· 
lanm ciddt h:ıc;arlarn ui!;rataca· 
~'I"' ciiı .. nnnV"nrdtı. Hıtler, önce bu , 

ı 
teklm kabul etmiş, sonra, Alman 
deı-ıizüstü filosunun l ngtliz taar· 
ruz\arile hayli hasara uğradığım 
ye Baltıktaki Rus filosuna cüzi 
surette faik olduğunu söyliyerek 
reckl tmeğe karar 'ermiştir.,, 

Loid Corcun f ık ti 
Londra, 22 (A.A.) - Loyd 

Corc, dün tı.kşam bir nutuk irad 
ederek Avam Kamarasında tesli. 
miyct gösterilmesi teklifinde bu_ 
!unmuş olduğu ittihaıruna yol aç. 
mış olan beyanatını izah etmiş 

tir. 
Hatip, sözlerine şu suretle de. 

vam etmi~tir: 

"- Son nutkum, fena tefsir e_ 
dilmiştir. İngilterenin -davası, 

haklı bir 6avaldır ve İngiltere, 

şerefsizliğe ve bütün dünyenın 

muahezelerine uğraman bu dava. 
yı bırakamaz. Türkiye ile a.kdet_ 
miş olduğu tnuahede, fevkalade 

mühim bir diplomasi muvaffakı_ 

yettir. Rusya ile daha iyi anlaş • 
mak suretiyle bu muvaffakıyeti 

<laha ziyade semereli kılmağa ça. 
lışalım. 

Rusyayı fiili ıbir l:lüşmanlığa 

sevketmemek esastır .. Harici Sİ-

yaSet sahasında daima diktatör. 
lere karşı uimkar bulunmağı tav 
siye ettim. Harp meydanında oL 

duğu kadar bir konferans masası 
etrafında da azimkar olabilirsi -
niz. 

Bugün aktedilecek olan bir 
sulh !konferan:>ı, hir Münih ola. 
maz. Hitler, futuhatma güvene • 
cek ve bunlara lbel lbağhyacık o. 
lursa lkonferant;t derhal terketmc 

rmiz içiri hiç bir mani yoktur. Bu 
'sutetle' bütün !dünya, insan; yeti 
harp felaketine süt-üklemek en 
müttvellid ,ınes'uli.Y.etin , taw.ami. 
)ıe Hitlere raci olduğunu öğren. 
mi olacaktır.,, 

Fon Papen 
(Ha tarafı 1 incide) 

,Von Papen Alman devlet rci i Hit 
lerle örü~melerini dün bitirmiş
tir. 

Sefarete gelen tnahimata göre, 
von Papen yarın ~hrimize döne
cek ve buradan dot-rruca Ankaraya 
giderek Cumhuri}et bayramı rnc· 
ra iminde hazır bulunacaktır. 

Hitlerle görü~tü 
ıBern, 21 (A.A.) -- Bcrlinden 

bildirildiğine göre, fon Papcn An· 
karadan gelir gelmez Bitlerle bir
kaç ~aat üren bir görüşme yapmış 
tır. 

Baı:ı noktaların tenvirini 
istiyecekmiş 

Kopenhag 21 (A.A.) - Natıo· 
nal Tidningen gazetesi, A1manya· 
nın Turkire büyuk e.ıçisi fon Pa
penin Ankaraya dönmek üzere ol 
du~unu bildiriyor. Biıyük elçi 
'fürk - ıFran ız - 1 ngiliz muahede· 
sinin bazı noktalamn tenvir için 
emir almıştır. 

Mebus namzetlBrl 
Ankara, 21 (rA. A.) - "Beyan

name" 
Knstnmonu mebusu Hüsnü A 

çık.söz'ün ölümü dolayısile boşa

lan Kastamonu rnPbusluğuna, es
ki 1stnnbul mebusu, eski başvc_ 
kil Rauk Orbayın genci ba.'jkaıı

lık divanınca namzetliği karar -
laştırılmıştır. 

Rauf Orbayın hakkında evvel
ce Jzmir istiklal mahkemesi ta
rafından wırilmiş olan mahkfL 
miyet kararının ref'i jçin. '\'a'ki 
müracaati lizerin(' yap1lmış olan 
hukuki tetkikte, araya girmiş o· 
lan umumi o'f kanunları, isnat o
lunan fiili bertaraf et Uği gibi . 
mahkemenin iadesini de gayri 
mümkün kılmış ve mahkeme ia -
de edıl bilseyd;, tbc'?'n:ı.tinin ma -
hakkak olacağı .knnaııtine yı·,ni.. 

mış olduğu .görülmüşt.il,.. f,a~'ln 

lkinrJ müntehihlcre h!• .~.~.· ~ t-

l?ıi.r Alman torpitosu 
Battı kta battı 

Hollvud Komiklerinin şahı ..•• Ve Neş'c Aşısı 

JQE BRAVN 
TlYı ırkçe 

SAM Pi Y O Nt~ (lla..5 taraft t liıcl&ı) 

bir tebliğde ctcümle deniliyor 
ki: 

'"Yalnız cephede değil, bütün 
cephe gerisinde de her türlü Al. 
man teeşbbüsüne karşı faydalı 

ilütün tedbirler alınmaktadır. 
Majino hattının gerisinde ge. 

niş bir bölgede sivil ahalinin tah. 
liyesi hakkmdaki haberler yalan. 
!anmaktadır. Bu §ayialar muhte. 
mel bir ricat hazırlığı i~in jan
darmalar tarafından tahkikata 
tevessül e<lilmesinden ileri gel. 
miştir. 

Şimdiye kadar top ateşine ma. 

ruz bulunan cephe gerisi köyleri 
ile Strasburg ahalisi tahliye edil
miştir. Ahaliye ~ok evvel mallı _ 
mat verilmektedir. Bu suretle 
halk eşyasını nıutedil bir şekilde 
nakle imkin bulabilecektir. 

Jendarmanm ihtiyaten yaptı_ 

ğı tahkikat yakında bir ricatın 
mutasavver olduğunu asla gö:>ter 
mez.,, 

Nansi ,21 (A.A.) - F · r • • • 

hava tehlikesi işareti verilrrtiş ·ıe 
uzaktan şimal 1slikamt .. ~ 

ği anlaşılan tayyare sesleri ve de
fi toplaı-ı işidilmİştir. 

Batırılan denizaltı 
Londra, 22 - 1lk defa olarak 

bir 1n~iliz ticaret gemisi yalnız 
bir dü~man denizaltı$tnm taarru
zundan1kurtulrnakla kalmamış, bu 
denizaltının batırılma.ına da ge
niş bir surette hadim olmuştur. 

Bristoldan cenubi .ı\merikara 
gitmekte olan bir ticaret gc:mısı 

topla denizaltının teknesini del· 
meğe muvaffak olmuş ve deniı.altc 

1 
dalmak imkanından mahrum.kal-
mıştır. O sırada ,yMişen lngiliz 
torpıcfo muhribi deniıaltıyt t ama
men tahripte zorluk çekmemiştir. 

Tayyarelerin hücumu 
~imal denizinde bir· kafile üze· 

• • • rine taanıız eden Alman tayyare-
lerinin adl.>dinin 12 Okluğu ~esbit 
edilmistir. 

Bunlardan en az üçü lngi!iz avct 
tayyareleri taraf mdan düşürülmüş 
ve biri ôc tlenize inmeye mecbur 
kalmı:;:tır. 

1 ngiliz tayyarelerine hiçbir ~y 
olmamı~, kafileyi teşkil eden va
purlardan, ne de kafilirc refakat 
eden gemilerden hiçbiri hasara uğ 
ramamıştlr. 

Dun lngiltcrcnin şimali 5arki sa
hilleri mıntakas:ında ha,·a tehlike· 
:;i i~rcti Yerilmiştir. 24 dakika 
sonra "tehlih-c zan oldu., işareti 
verilmiştir. 

İngiliz z1rhlısı 15 dakika
da batmış 

"Royal Oak., zırhlı ı müretteba
tından sağ kalanlar, felaket c na
sında her şeylerini 1-;:ayhetmişlersc 
de maneviyatları sağlamdır. Bun· 
!ar. 2ırhlının torpillendikten 15 
dakika sonra hattı~ını, fakat gc· 
'mide hiçbir panik olmadığım be· 
yan etmektedirler. 

İngiliz ·zeyiatı 
Homa. 2 l ( \.A.) - Gazeteler. 

harbin ba~ındanbcri İngiliz do· 
nanmasmın uJ:;rradığı za~iat hak· 

rafından resmen veriltn miktardan 
çok a~!rdır. 

Almanyanın tehdidi 
Alman hükumeti, karilelere İlti· 

hak ederek yahat edecek bitaml 
gemiler hakkındaki notasırıı dün 
hariciye nezaretine göndermiştir. 

Holanda aıan ı bu münasebetle 
ne~retti~i bir notla llolanôa hli· 
kOmetinin l lolanda gemilerinin 
kafile ile seyahatleri hakkında In· 1 

gili7. hükum~tinden herhangi hir 
teklif almış olmadığım bildirmek
tedir. 

Hadiselerin 
tefsiri 

(Ila.ş tatafı l i ndile) 

bir kal daha arttutlı . 

Türk • İn~iliz - Fransız ı;akh 

üç harta <"n rl tamumlanmı.,, im· 
uı. ohıııa.-:ak bir ~t·klc ~irmi~ti. 

FaJ..-ııt T ürki,c harit>İ)t'si bu mu

n hedc;vi Ankara. ile l\losko\IL ara
..m da hazrrlanSM'ak muahede ile 

hl rl ikfe rmu lamak arzw.unu !!;Üs. 

tennl ti. 
Sadet•e brynelmil~I bir nezıı.kct 

C!ieri olarak ~()<,t.eril~n bu arzu
) u 'Iürkiyenin tt"reddüdi.ine atrr 
denlcr ';'İmdi bu hül<ümde ~anıl 

mı, olılukla.rını ~rfi r(]ület. l\ltitte. 
flk memleketlerin h ük umet rei-..

lcri ta:ııı.findan imza. ıniina.scbetl

lc s6~ }{',nen o ı:ok takdirkiir -.öz
IHi bir d iploma..,i nilnıa~ i~i l!;ihi 

tclilkki -etmek doğru değildir. 

B~SAl İlUI\IÇA\11 

. Ankara misakı 
Roma, 22 - Gayda, Türk • 

Fransız .. İngiliz anlaşması hak
kında Giornale d' italia gazetesin.. 
kle neşrettiği makalede diyor ki: 

"Bu -anlaşma yeni bir yey de. 
ğildir. Aylardanbcri fiilen mev. 
cut olan vaziyetin tekidi <lemek
tir. İtalya bu hadiseyi dikkatle 
tetkik ediyor, inkişafları .bekli. 
yor. Anlaşma Balkanlarda bil. 
yük tesir yapacaktır. Balkan 
devletleri arasında ~cnebi nüfu. 
zuna karşı durmak üzere, ltalya_ 
nın da iştirakiyle bir Balkan b1o. 
ku teşkili fikri kuvvet bulmak. 
ta!dır.,, 

Bir Yugoslav gazetesine 
göre 
Belgrad, 22 - Türk • Fransız 

_ İngiliz anlaşması burada ~ok 

iyi karşılanmıştır. Yarı resmi 
Pravda gazetesi anla manın hi~ 

kimseye kar ı olmadığmı, hedefi 
sulhu kuvvetlendirmekten ibaret 
b\ılunduğun uyazıyor. 

V reme gazetesi, "İtalya da Bal 
kanlarda emniyeti arttırmak için 
Türkiye gibi salı§3caktrr., diyor. 

( Oç taraflı muahedenin ak is. 
!erine dair diğer haberler 3 üncü 
sayfaımızdadır.) 

POLO 
.F'llmindc J,AJ,g Snlonlaı·mcla .N~~·e Kasırgası ]{O 

J..\ lıE l'<'l'tl<!;;i ndeıı htanhullıılnra J(ıtlık"fl.hl' 
•••••••- Golleri Ynğ-dıra<·aktn·. 

------------------~ 
Sivas Lokomotif ve 

vagon 
bugün 

fabrikası 

Sivas, 22 - '.Lokomotif \'C va
gon atelycsi bu sabah Erzu -
rumdan şehrimize gelen vekille. 
rimizin ve diğer davetlilerin hu
zuruyla açılmıştır. 

Erzurumda 
müesseseler 
Erzurum, 22; 

açı lan 

Erzurum Dcmiryolunun açıl

masından sonra vekillerimiz ln5nt\ 
ilkmektcbJ, zührevi hastalıklar 1 
'.hastahanesi, Ç0<,"Uk doğum ve bn. 
kım evi, yeni tayyare cemiyeti bi· 
nası ve ııpor meydanmuı açılma 

merasimlerinde de haztr bulun-
muşlardır. 

. Ertjaça,2~ .0 l'\ıP~----:-. 
Er:ı.incaıı :~2 - v cıuuerwıızı ve 

davetllJerinaniil tren1er dün saat 
15,30 da. bura.ya gelmiııtir. Ve. 
kille.timiz, ka.ldrkları kısa müd· 

.d~ del içinde muhtelif işlcrJ fizenn c 

Zeytinburnunda atış 
talimleri 

Yarın Zeytinburnu ~hillerinden 
denize doğru top atışları yapıla· 

caktır. Deniz vasıtalarının beş mil 
açıktan geçmesi bildirilmektedir. 

---<>-
Üniversite ay sonunda 

açılıyor 
Üniver. ite 31 ilktcşrinde ledri· 

sata başlıyacaktır. Rektör bir nu
tukla ders senesini açacaktır. 

Moskovadaki heyetimiz 
şerefine kabul resmi 
!\lo~kova 21 (A.A.) - Sov· 

yet Rusya ile yabancı mem!eketler 
arasında kültür münasebetleri ce
miveti Sowet' Rusva ziraat sergi· .. t • • 

sini ziyaret maksadilc, ba;:ta Tür
kiye ziraat \"ekili ~luhli~ Erkmen 
olduğu halde ~lo-.kovaya gelen 
Türk heyeti şerefine bir kabul res
mi tertip etmiştir. 

açıldı 
tetkikler yapmışlar, ~/p 
sekreteri de Halkevi ı.ııŞaJ 
don g(!Çirm.iştir. sıtİ 

Trenler saat 16.20 dO: 

reket e~tir • 
Tebrik telgrafları~ 
Ankara, 22 - ~ ~ 

nm açılışı münasebctiY1e "lı 
ile Nafia. vek:~~ .• ~") 
lar teati edil~~ 

Misafir G~~: 
ralıer gittıle 

./ 
Ankara, 21 (A. J..,) J 

'Cumhur J.smct !nönil bl, 
ıı.t).6 -da .Eran.s:ız ~r1' O 

mutanı general Vcygall #' 
buyurmuşlardır. Kabul tl 

J.'ran.sız büyük elçisi :B. ~ ; . ~ 

"sigll ile Hariciye Vctl ~") 
~ Saraçoğlu hazır CıuluntJlı.l;ırr 

Fransız heyetinin ı:~ 
müteakip lngiliz şark 0 v 
mutanı orgeneral vav01 ~ 
gilterc büyük elçisi Si~ 
Montgomeny Knetcl1bll1 d 
sen, Reisicumhur tarııf~ 
bul buyrulmuşlardır. :Bıl. Sf! 
ta Hariciye Vekili Şukı-0 
lu haı:ır bulunmuştur ...... ıV 

Gerek Fransız v?. 1'~ 
liz heyetlerinin Reısıcll {' 
met lnönü ile muıeı.ıcntI 
saat slirınliştür. 

Ziyafet f' 
Ankara, 21 (A. A.) / 

ııam Pransa sefaretinde~ 
Vcygand ve gen~ral :# 
lcrinc bir ziyafet vcrıl ) 
;>afette, Raşvekil Dr. :ıı; 
ıdam, genel kurrnny bfl· ,ı 
rcı;al Çakmak, Haric.l}ee~ 
mildafaa vekilleri, tngil~! 
hariciye erkanı, sc>farC 

'(C 
nı Ye Türle, FiıınsIZ . 0 

Maaş yoklamaları se\ kedilmLJir. Buna göre bundan 
usulü kaldırılıyor onnı fotoğraflı nüfu~ cüzdanlari· 

generallerinin maiyctır.ri11 P. 
vat hazır bulunmuşl~:W 
ti parlak bir suvarc t~11ol 
ve suvare geç vakte ~c' 
samimi bir hava içinde 

fütcl\ait, dul ve yetimlerin altı le bizzat müracaat edeceklerden 
ayda hir yapılan yoklamalarm11 yoklama ilmühaberi aranmıyacak

ait yeni -kanun projesi Meclise tır. !emiştir. 

kmda hıgiltere sefareti tnrafından p •• -;;;.-.-.-. ---•••••••••••••••••••••••••--...,.. 
\erilen bir tebliğe mühim bir yer Bugün Görülecek yegane güzel F ilm 
ayırmı~lardır. Tebliğden anlaşıl- , 

dığma.görebuzayiatAlmanlar ·ı· MELEK 3 v A L s 
ıan ederim. Sinemasında 

c. n. ı•. Gen .. 
1 n~wı Yeı.m Baş Rollerde : YVONNE P'RINTEMPS - PIERRE FRESNA!ıctfı 
Hft"ekil 1 Xc•fis \ ·a1 ... t1tr. l~ ıı giiM• I .ı\ ';-1.: m c , ,,1111 . Ş:ıhanc Dnnshuı, Harikul fule ~Iclodil<'d, Bıtl 

Dr. R efik Sa~·dam J{on s<• r H ' Da n-. Oı·k<'st ntla rı - :lt•ııeoiıı "' ..\hı hlc';'elll snhnclt•ı·i ... 
Ankara, 21 (A. A.) - Urfa 

1 
Bugün saat .ı ı ve ı de tenzilatlı matineler. 

mebusu .Ali Saip Ursav~ın ölü- -j 

mü dolnyısile boşaian Urfa mc - ı -ı•••-~':; 

~~~!~~::: :~~~iv;~::e~u~::~~: ,~:!UAZMZAMA BRiR/ŞEAHESAERiNN STONOHA/FTNASIEVETSOTN GEOrl~ 
Razi So) C'r':iıı C. IH. P. genci 
Başkanlık di\'nnıncn lınmzetliği 

~l~:~~~.';",,~~.s:~'~.,::~ 1s~zklçu··e nüshası yalmz 1 p E K Sinemas~n~ 
C. 11 , iP. Genci lBaşkAn \"ekili u 

&~\ id i 

llr, ~fiı. S:\) <lam 
:Sogün -seanslar sa::ıt 1 ı 'de n-nzilfrtlr • 1 ,50 - 4 • 6,30 ve 9 da 

............................ 



-8- Kakleden: Fethi KARDq 

tSrar • 
4tıa~ta~ıı bir ll'\a:'.i!l"t. ''-":::-ek istasyona atladı. Labart onu ta· 
ha faııaı Urdu~ aiaka b'.rw: da · ';ip cttö. Yanylr:a bh:..n; :ıdım 1ii· 
~d a~tı. rüdüler. 

ı.. rtılar o 
'tile ~·a rrnandan ~ıkıyor:ar Topal, mahcup bir ta\ırla: 
~tddit t>acakla:mı tayinde mü· - Fransaya muva:;alatımtzda 
1 ibazı bekieş.;rorlardı. Dillard, biribirimizi gene görü.UZ matma· 
~ bir :rı~e güldUrn~eğ: ça • ıeı. 
~tı. p.a beraber orman • ~ Uman.ın. 

~lurı d~: Labart gibi. daha ge~ç Du:~lat:hlar Ye mlitcrcddit, ba· 
?._bir gun~ü :~n anıa~ılıy:)rda. ı ~~ştı!~~.' ~a~ıl aynlacakl~rm~. ~~: 
~: Pan killhanbeyi idi, Ses· ) ın eu~ıyorlardı. Genç kız so} ı. 
' l.ı ~i ciimlcleri arıyor. fakat ya 
1 b' ~artı hter mı in l<'komo· çok samimi cüm'eler bularak bun. 

~ ~ 1~ete!im d~ Alman'an ge· ççOk souk ve ya çok sa~im~ di~le 
~~alım. Hoş oıur değil mi? ler bu!arak bunları muna.:ıp gore 
~ ransaya kad:ır pe~imııden miyordu. Sustu, Labarttn imdadı 
l'rt ~ruz. na geleoe~ini umuyordu. Lab:ırt: 
~~ı~~~anma tırmandı ve ka _ - F;-an::ıa Ja b'!klooiğiniı ve arzu 
'dı: "\lolnese tavuk sokar gibi ett\kleriniıc kiwu~mRnm tt'menni 

ederim ınatn\;\ztl. 
'liayd· 

ı trtne... Haydi trene.. - Te~kUr ederim, bütün kal· 

~ ..... 
,ı, ~t k-ıar hiçbir hftdice ol • 
l'orıı~ ren normal süratle ilerll • 

~~rt 
~~Yol arkni:la<1'annı tama 
~ıı. in etrneğe ~uvaffak ol • 
~~~~~ar Uz~iindc nufo.ı:u çok 
~!a~tu. l:galin ıztıraplarile 
~~Uka. &erbcc:t hayatın rahatı· 
~tleri}~ Ctnı;ş \C zavaaı m\4• 
~ u~'a~ Yeniden ya~ama Z.?\'kİ 
~ ırır.ı ~t1. 

ifı..~tu 
:ı~ k aı, b1.1 garip ad:ı:nın küt· 
~t ~nda ettllek Y:! kencti~ine 
~ 1ıa~;'.11ek kabiliyttbe, bilgi· 
ııı~; .q ruhiyeleri anlamak hu· 
4~aıı :~ ~a:am hayrtt sezi:in~. 
+i kiıtı llltt~tu. O \'3gona geleli 

~ ilıı> d':· ,.başını ellerinin arası· 
· ·ıı Ofl u~\lnceye dalmak ahla • 
~ . <-rnak ft , 
~ •. I.aı, reatrnı elde edeme • 
'.JI; ı , b art hcp-:.inc bir meşga1e 

ı. b' •t ha; at projesi teikin 
'· ırt-a ··t ·•· ,.t ~;'!\ ~ (1 re g >- ~~ış~ı. . .. a 
'I. ta art1:t al::mı açamıyor-

bimle .. 

- Rica ederim. tc:e:\kür edile· 
cek bir ~Y yok ki. .. 

Katl<ctini ~ıkam11ş, onu hi.irmet 
le ~clamiryordu. Genç kız elini u· 
ıattı. elini sıktı \C L t'ı .. t birden 
dönerek yUrü<Jü. 

lstasyondaki a!kerlerden ikisı 
Fransuazm karşısına dikildiler ve 
genç kızı budalaca güie:-ck rukar· 
dan a5a~ı sü~ülcr. Biri ı bozuk 
bir frntı~ızca ile: 

- Matmazel dedi, gezme~e gi· 
delim mi? 

Otcki daha terbiresiz \ 'C cliret 
ka.r çıktı ,.e diı.i uzatarak genç 
kızın yamı.~r;ı ok~mağa daYran· 
dr. FnnsıJaz bir adım geriliycrek 
bir çığlık kop:ırdı. 

Fazla ge:i!e.ne:;;inc imk!n yo!~tu. 
Ista yonu doUuran kalabalık ıenç 
kızı arkasından itiyordu. Kcndis!
r.i gene Alman ııererile yüz yüz~ 
buldu, o. güle•el: ilerliyordu: 

- Korknn m matmazel bana 
!;ariJ iyi davn.nırsaım size (cnalık 
yapmanı. 

~r treni .:imdi kara orman Okşamak ü ~e:e Fran uazıa elini 
' ~\; tle • • So t, ' 1 • .. 1 · tq ~~·q, l.~ ifÇ:rordu ve al< ,nm 1 ~:~L.~lıd. .. nra ın;ke.ıi)ı.e <.:ıkz' e.ı 

o~tı U1:1smıcıtr. Frarısuaz yanı 1 ou.tu u ve ı:cı • .; ·um ara ·ı:m 
, ;'al\ lob~uta: dibinde yc;-c scnliverdi .. Hareket· 

ti Aııc b:f . d~ siz :.aldı. 
~ • lı"-1· o:ı.a. ı. ın eve orııne . 1 .. ,. 
if.'ı ""'ı. lirn ha k . J ·-·· Lnbıu1: hıd etle soyle:ıG1: 

ıı b· • ~ aıanm uJu· Pi 1 .. , 
'- 1 :r !!\'! r-t ! · · · ;ı - ı ::ı lCrl,. la ~1 P m.sınıı. Al . . d' d·v· .. 

1 ;·ır. E\'i.m hi olmndr Ev ma;mı e·ıse~ıııe ın ır ıgı m 
ı~ 1 ICitı h'r b w bç' ·,d~r 1 yumruğu:1U M'..i hi<ldctle sıkıyor· · ag, ır e.l,e. ı . , . .. t: :tın · · • ı c.. u · -.. ~ e,·ır.ız \'ar mt' 
t'. L •:tıın de ' 1 • • B 1 Ol:şama'.-\ i\ıere Fran.."Uaıa c!ini 

ııı~ 
1 

ço,,: c' ın1 \ar. u, , . 
1 

• • 

~ ~ o•rnanlakt f k ;\n· 1 et.an ı ~~' ır !n a ~e: 'c munacır 
ı• k an ar wıı... k ı . . w d . . . b. 

"l..~t ~o· ku ... u"·· k ·bc·ı· 1 ı ·a nJa.ıgın a c:.<?n suıtn ır ~aj· 
0 " ..... ,en a) L ın . , 

1 
. , ~ , , , 

~. · ·a:ı ba .. am baık"'ıa:ımn ı .>ın :.t o ... .:ı. ~oma ..-rma :arı~ı·• 
0ır:ı· ' •• • • . . ' b ' l L . t .. .. ~ "·•lllaı · t . , b 1 oıı· Kavgı :ı3ıa, ı. a:.>ar ustunc • ıi>rı •• ı., cmıyere., ~,, 1 • • , 

tarr. -.,., . ·..... ::l El·· , .. ,en :ı .~;in! y ur.1il.ı,J;mlc "aı ~~ 
·l ...... n Q:> ... ,..ır ı. ' k ' . • , l B'l tt .... "Ctı ne; et t•·w•. :·.,.ı, ı ·o~ uyo ·. -'O ·ıp ımaa~ı:ı ge en ı · 

L"t" c.g.nm:.ı ... .,,.,. . d , 
"'Ilı' 11ll<!e bürii<lüm. .ar "rapm ı~ m, e~.n:?ym., :.-me.:~· 

• ::ı ~ lersatı:ıa ha' .... ın:la ı le bc.·ab!r o la yumru!• s:ıv'..liITla!•· C .. :1. p , ıamın ~ a • • . .,. . . ı. , -el 
!-..~., ~ l tı.•tı v~ o:-tda lmldım. tan f; .... ı ı..a .• 1I) o. u. . . 
'lt 1• t-'r;:• .,. ...·.-.ı:• .... ,.ı. Ute\amı \ar> 

'il ıarı ~ • -. a s ... \ .• -."U .... ~. 
~t 1 :ın.. · · tıt r.· .. e.ı5tım. 
::ı;ı \c U! "'- b;r i&ta)yona ya:;· 

, t ~ •ib? a\·:ısiamı,tı. Labart: 
t il\ • .. ilrga g:?1~1ik. dedi. Bah--" 
lı\ l\I ~; .. 1~ı· l .. 

tıt -.::ı aı ~ •• uı >'zı bu seyyar 3· 

<a k0,. ıp hakiki yoicu va,p:.10· 

~~ g.,ı ilt:akl::ır. l svi~reye !>izi bu 
·• llde~ ...... •· . t)':"a 

1 
· ... egı a!eyh'enn: p~o· 

1• ~:-U ~ ~r ~iye istern~zlcr. 
" . arıının + • •. T . '<lnda c.:nı~.ı. ~e:ım 

~ " h d\;:duğJ hattın r.r.ık:· 
~~ "" :nt:ı. t~miz •:1• o• .ı.,1 .~a ı 

~ l}ı~t • -ıncu m~,·ki ,·apı1l:ır· 

Bcvneıırn.e. bas;tell>ol 
m!i~a!>okaıarma davet 

aaitd,k 
İta ly:ı bs ·k~tbol fl'derasyonu 

beden terbiyesi genel di: .. ktör • 

IUsilne müracaat ederek. Eulgn • )~ "0:"d" .. .. ........ 1 
~· e ... •.ı .1 \. · ..... ,.., bir tren bc::ler.lc':. rhıt:ın. Mısır, Macaristlln, Türki • 

' ·~'> ı ye, Yugoa:avya, Yunanist3n, Ro-
~ ~ :ıc: ...... 
• ~ 1 'tı:ı·~"ı J:ın·iarmıla;-da, biri r.ır nya ve tı.ıt: a mill~tlcri ara -
• 11~• 1 'c birk"lr tla'·j'·a so--. 1 ' t k ıı..-cı.ı:rnat , • "'l· .~ •·• •• srr,c;a cı:anUdc w.s~lc olma 
'-·~ ·~l· <ı·nı;~ o:a·a~ dö:ı:lı.i 1 m~:li:;le bir b:ls!tetbol mfü:.ıı. -

1 ~· 1 P''· . . b"'d·:r.· , ... • .,.. l\'I 1 ·,-. ı !'! .. a··· ,,, , ·a·t ~. ;. ·• 1~ ' • br.kuı tcrt:b odil<llğ-ini bil~irmi:;. 
'-,.1 .. h.i1matı ''a;:ın hal· · 

l· h " T:'\• t''t: • tır. 
• ~·ra-~ . 

v •. ilmUı:ci ki mart "~ ~ll<!.., 1n tren d.ği~ti=-ea'ğiz. 1 
, • 11,·.''ıeev ;e} komo-ı, t:mar:la~ :;~pı~rnası dü~Urı 1il 0n bu miisab:ı-.. ..." . .. . ( .. a . v~j c·lı''nc"k ka'ar ''f,:rr!: kuı :ısr,. adını t.a~ııra· 1 t:ı,. • ,_ . 

..,, '<l:ı i t e . a ke,· kordonu ir'İnC' cn~.tır. 
. a~·o ' )' · i:t·, nc.;-•:J e'"-..-ı ç,ı ..... 1. .... , .• ı.e i-t • 
,, ta , a vonda bir saat do· 

ı ' e>rbe•ttiJ ı· . . "'ı. \.,,..... er. ~mır ,·en· 
' '· • a ~· .. -ı~ ... • • , 

Eu n;ünaubctlc bu milletler 
ara!mda.ki epor n:ıi\naf;ebl!Ucrini ' 

dUzclt.mck \'e s:1<l:ı.,tJrmak için 
, \·.... w .. a,., "onra eri\ a<. 
' ...... .... .. .. , de bir s;•or kongl'ctl a~di teklif 

• '" • . >nunc .... o:ı ..... onar 
'<l"dı - • .... • etlflmektl'..dir. 

·~ . .. ':• . 
, ı-.1 ,·, ""''"·111n•1 ,,·;~<' Bu teklif <lliıkalı dairece tct -

... •l..:ı:lcrb ck>lmuş olan, kik edilmektedir. 

s \ 

~·.;+YE. 
..... 

Ay birgün Arza düşecek, herşey 
ve insanlıkbaşka 
başlıyacak ! 

'113nı aşk 
mahvolacak 

türlü 
Buha • Ruti sonra sustu. ,Aya uğnyaeaktır! dedi. J3u da bir gün 

dalgın dalgın bakıyordu. arza dü)Ccektir! O ,·akit gene her 
- Evet .. Aııda ay iki taneydi! şey mahvolacak! Arzın üzerinde 

<ledi. Dütün yıldızl:ırdaki imanlar insani .c \'e hayat ba~tan ve büs· 
bizun arım etrafında iki ay oldu- bütün ba}ka türlü başlıyacak! 
~uau gorup dururlardı. 1 lem o Hayret içinde: 
\akit ay böyle uzak c!e~ldi ! lkis• - Fakat na ,rı olur. Buha - Ru· 
».ı~ arza yal\ınJı:ar. Aralarında öy- ti? diye mmldandım. Arzın bir 
lece bir muvazene hali \'ardı .. Ya· zaman iki tane peyki olduğunu, 

kın oldukları için de am gündüz yani iki ayı olduğunu dünya yüzün 
gibi aydınlatıyorlardı. O va!dtki de hiç kim e bi:miyor! Evet, tufan 
rnsan!ar gece nedir bilmiyorlardı! o!du~u dünya kıtaları üzerinde bi-

Fakat i~tc arıı altüst eden cn ribirile hiçbir zaman temas ve mü· 
Çürük kaza bu o!muş: na"cbetleri o~mamış \·ah~i insanla· 

.\rzm bulur.dtıh'U bok çukuruna rm menkulatı, rivayetleri arasın· 

büyücek \Jir yıldız parçası dü~üp da da var! Esa5en biz beyazlarda 
!Ju a:ı::mian birint çarpmı~. ay ar· arz ilmi dediğimiz ilimde arzın bü
zın ustüne dil~mfr~. arzıd& kıyamet yük bir tufan geçirdiğini görmü5 
!er kopwu~. Bu müthiş fel~eti ve kabul etmişizdir! Fakat bizim 
rılclıılardan görmü~ler! faahımıza göre tufan arzın soğu-

Buha • Rutiyi dch,et içinde din· masından ve kabuk tarahnm bu· 
uroru..ım. U anda zihnimde arz ta· ru5UP kıtnlar meydana gtlm~in· 
ruıi.ıın haıanhk bir noktası birden den ileri gelmi5tir! Ayın iki tane 
bire aydınlanmıştı. olduğuna. birinin arz üzerine dil~-

- uh: 1,.te insanların tufan de- tiiğüne dair hiçbir delil yoktur! 
oikleri bu olacak! dedim. Buha - Ruti güldü. Gözleri a· 

Buha • Ruti donuk gülüşile gül· ym ışığında şimdi başka bir dün· 

di.ı. 
1 

ya mahlUkunun gözleri gibi par· 
- Evet! dedi. Eskiden buradaki ltyordu. 

(Ahmaru) dağında ihtiyar bir 
13:-ahroan \'ardı. Bana kainat hak· 
kında ilk dersi veren bu münzevi 
ihtiyardı. 

hte o ~öyledi ki tufan olduğu 
:-ivayeti bütün eski kitaplarda da 
varmış .. Birdenbire ortalık karar
mı~. müthiş zelıeleler olmuş. Kı· 
talar yanrp )l:ni kıtalar çıkını~. 
denizler karalara yürümü~. altı 

glin altı gece dünya sular içinde 

kalmış .. 

- Hiç. dedi, arzın sosurnasın· 
dan böyle bir ~ey husule gelebilir 

") 
mı. 

- Niçin? 
(Devamı var) 

Bedia Ştataerin · büyük 
anneıi öldü 

Reşit Tu~lu o~lu haremi, Bedia 
fon Ştatser ile :Fuadi Mısırlıoğlu· 
nun büyük anneleri Fatma Zehra 
dün gece ölmüştür. 

Cenazesi yarın öğle vakti Tepe· 
. ba~t Kamerhatun camiinden kaldt· 
olarak Feriköy meıarlısına def ne· 
dilecektir. 

Merhumenin ailesi crklnına ta· 
ziyetlerimizi bildiririz. 

Salim atılgan, kahvehanenin 
kıpı.amı iterek içeri girdi. lyi bir 
tesadüf, içerisi kalabalık değildi. 
Gazete okuyan bir kaç yaşh müş. 
teri, ~ğın önündeki iskcmleıde 

uyuklayan bir garson ve ocakçı. 
dan başka kimseler yoktu. 

Delikanlıya, bu sessizlik emni. 
yet verdi. Kötede bir maSI seç. 
ti. Garson gelince bir kahve vcı 

hokka kalem istedi. Biraz sonra 
getirilen kahveyi yudum yudum 
lçerk~n derin bir düşünceye dal. 

dı. 
Salim Atılgan, yirmi sekiz ya. 

sında olmaıına ve ıoyadına ra~. 
~c:n elan bir çocuk kadar mah. 
cup ve sıkılgand1. Bu kusurun. 
mütevazi memuriyet hayatında 
bir çok zararları dokunmuştu. 
Bugün cesaretsizliğine her za 
mankinden fazla olarak üzülü. 
yordu. Çünkü Salim Atılgan a. 
sık olmuştu. 
J Bu onun b1şına. hiç farkında 
olmadan gelmişti. Nezle olan bir 
insan bunu nerede ve ne urnan 
yakaladığını nasıl kestiremezse 

0 da çalıştı~ı ıdairedeki daktih 
kıza ne zaman aşık olduğunu bir 

türlü tayin edemiyordu. 
Güzide, ha!<ikaten güzide ve 

güıcl bir kızdı. Hele gözleri, bo. 
yu, saçları, konuşuşu .. Dairedeki 
bütün erkekler baş müdürden, 
başmümeyyiıe, hatta stajiyer 
memura .ve ~cnç hademeye va. 
rıncıya k~dar hep ona aşıktı. Hep 
ıi daktilo Bayan Gü:ıidenin et. 
rafında pervane oluyı.>rdu. 

Fakat Güzide namuslu ve ciddi 
bir kııdı. En cür'etkar ve tnrna. 
~ıklann cesaretini ktran öyle bir 
tavrı, k~larını çatarak öyle bir 
bakı§t vardı ki, Salimin elini aya. 
f1nr titretmei• •dee• tiu bakıt 
bile kiflycii .. 

Zavallr Salim cünlerce, hafta. 

larca dütünmü~. nihay~t kararım 
vermi9ti: 

- imkanı yok, onunla yüz yü. 
zc gelip aıkınt itiraf edemem. 
Mektup yarmalı .. 

Arı uzerindeki bütün mahlukat 
mah,·olmu,ıar.. Bizim ihtiyar 
Jra:1man derdi ki yaz, kış ve gece 
gündliı i~te o \'akit başlamış .. Ar· 
zrn mihveri de~i~iş .. Arz iğrilmiş, 
tepea53t'l olmu~ .. Ilattft yeryüzün· 
rJc ş!mdi buz tutmus olan yerlerin 
tufandan evvelki zamanlarda Stcak 
:klim nebat'.armın yeti~iği yerler 
olduğa hayretle görülüyormuş. .. .. -· ' ..... f' ~ " ' • 4 ,, • • 

- E\•d! 
- Bazı kitaplarda ve en ~ki 

insanlar arasında da (ayın parça· 
!anması) ciiye bir rivayet bugüne 
kadar g~mi~! ltte bütün bunlar 
:ırzın iki ayından birini kaybetme· 
·t ,.c bir aj,n kendisine dü~mc in· 
crn ileri telmiştir! 

Duhn · Ruti tekrar gökte p:ırla· 
ran ve ~ayet iri görünen aya doğ· 
ru ba:ım kaldırdı. 

- B'.l cl:ı bir gün ayni a!o'Jctc: 

ile Sabah, Oğle ve Akşam 
Her yem elcten sonra günde 3 defa muntazaman 

di~lerinizi fırçı:.layınız. 

Mektepler arasındaki spor ı 
müsabakaları fikstürü hazuland!i 

Ga.atasara1 spor klubü 
kongresi 

Galatasaray spor klUbıinun 

kongresi dun ldUb binaııırı~a top• 
lanmıştır. 

Bu sene de mckteblcr arasın· 

da geniş mikyasta spor müsaba
kaları yapılacaktır. Mektrblerin 

spor öğretmenleri maarif direk. 
tö;lüğündc toplanarak bu sene • 

nin fikstür! erini hazıı lamışlardır. 

l>u flkstUrlcr ~öyledir: 

t~tanbul · letık!Al. ~l~li Terıık· 
ki • ı::oğaz'ı:i. Cur.:}~'l:ri)'et - Bo • 
ğ:ızlçi. K11J.ndilli Boğar.içi, Kan • 

<lalli • lstı:dftl, Çamlıca • Cumhu· 
r!yet. Erenı.1;r • Çamlıca, füın • 

dil:i • Cumhuriyet. Cumhuriyet • 
1oünü. Ercnköy · lnünü, Ço.mlı -

ca • Şişii Terakki, Erenköy - Uo· 

ğnzi~i. Çamlıca - Boğ'n.z.içi, tstan · 
bul - Cumhuriyet, Çaml:ca - Is. 

tii<lal, Kız muallim · Şifıli terakki, 
P -,.•1'·C>y - Cumhııriyc!.. Erenköy _ 

Şi§li terakki, Şi§li - 1nönU, ls -

tanbııl • Boğaziçi, Kandilli. f'..o • 
ğnziçi. Kız muallim - Çamlıca. 

!stikllıl • İnönü, Kız muallim • 

Cumhuriyet. Kandilli. • Çamlıca 

lst.anbul • Çamlıca, Erırnköy • 
• tstikHıl. ı~ırı.nbul - Erenköy, k·z 

muallim • ı:rcnköy • Do~azici. t
nönü · Çamlıca. 

Bu suret le on kız lisesı bir lif•· 

ne zarfında biribirlcriylc 4 2 maç 
yapacaklardır. Bu fikstllrün Uı -

rihlC'ri birkııç gün içinde teııbit c. 

ciileccktir. 

Kızlarla beraber bu şene er • 
kcklcrın de yapaca.kları futbol \'e 
\'oleybol fikstürü tanzim edilmiş 

faknt tarihleri henUz tesbit edil· 
mcmiştir. Bu maçların tarihleri 
bu hafta içinde yapılacak bir top 
!anlıdan Eonra tcsbit edilecektir. 

Alı Sa.mımn ıiyıuıet.i altında 

toplanan kon~re. fcvknlfıdc s:ımi-

mi ge<;rni5, senfllık rapol'iar itti • 
fakla kabul edllıii}<tım sonra yr
rıı idare ht"yr.ti se<;ilmiıstir. 

Yapılan seçimde Sedat Ziya re· 
ı~. Tevfik Ali umumi k:\tib. Ad· 

nan veznedar, Adil Yıırdnkul mu. 

hnsib, Mehmet Leblebi teknik a
zalıklara intihab edilm~lerdlr. 

Düzeltme 
DünkU spor 8iltunuınwıda (1964 

senesinde şu spor havadislerini 
duyamaz mı~'l7.?) başlıklı ~azının 

Uzerine (:;ak~) kl~esl konacaktı. 

Yanlışlrkla unutulrou~tur, Özür 
dileriz. 

itte şimdi kahveye bu kararı 
dolayısiyl~ ve mektup yazmakı 
ıçın gelmişti. Fakat heyhat ı: 
Mektupla aşkını itiraf etmek te 
kolay bir it değildi. Bir tUrlü 
cümlelerini toparlayıp kağıt U.. 
tüne dökemiyordu. Zihnini yo. 
ruyor, okuduğu aşk romanların. 

daki o ~üzelim mektuplardarı bir 
tekini bile hatırlanuyordu. N• 
yapacaktı ?. 

Güzideye B§kını bildirmek isin 
mevcut yeg!ne imklndan da is. 
tifade cıdemiyecek miydi?. 

Fevkallde mütees•ir ve kendi. 
n-c karşı hiddetli idi. Sıkllft\.aaa 

oracıkta, herkesin önünde hün. 
gür hüngür ağlayacaktı. önün. 
deki kağıdı hiddetle buruşturdu. 
Atacağı sırada hokka takımının 

üzerinde duran buruıturulmuş 

bir kağıt, daha doğrusu bir kağıt. 
ta gö:ıüne iliıen iki kelime dikka. 
tini çekti: "Küçük hanı~ .... 

Merakla, fakat fazla ehemmi.. 
yet vermiyerek kağıdı aldı, Açtt 
ve daha llk cUmleleri okur oku.. 
maz sevincinden çıldrracak gibi 
oldu. 

Bu bir ilanı aşk mektubuydu. 
Yaun adam müsveade yaptık.. 

tan 5ı0nra temize çekmi§ ve bu 
müsvedde kağıdını buruıturup 

hokka takımının yanına dalgın. 
lılcla bıralcmıitı. 

Salim Atılgan artık tereddüt 
etmedi. Daktilo kıza aıkını bil .. 
dirme1c için bu mektup müsved. 
deaini .kopya etmekten ba§b. ya. 
pacak §ey yoktu. Tcmtı bir kljlıt 
aldı ve yaımağa koyuldu. 

Mektubu bitirinec im.ıaaını at. 
tı. Mektubu zarfa koydu. Zarf m 
Uııtünü yazdı, Sonra gar'<lıfta kılı. 
ve Jl'.raırnı vererek dııan çıktı. 

Varım Alt sonra Bayan Güz '. 
de öğle yemeği paydoeundan d;ı. 
ircyc dön'tiüğü zaman daktilo 
malcinesinin öniind~. Uıerind ~ 

kendi iımi yazılı bir urf cöJtdU. 
Açtı ve içinden çıkan 1ı1e1ctubt 

göz gezdirdi. 
Salim Atılgan, kapı arkllmd• 

gözUnil anahtar deliAinc uydur. 
muş, cilr'ctinin vereceği neticeyl 
endito ile beklemekteydi. K«. 
kuyordu. Daktilo bcrmutıd kq.. 
tarını çatacak ve meJrtubu Jtid. 
detle yırtıp atacaktı. 

Lakin beklediği gibi olıı\Miı, 

Güıideni.n dqdaklannda bir te.. 
bes:iüm belirdi. öyle tatlr, ~c. 

vimli ve cesaret verici bir te~ 
sümki atılgan, hayatında ilk defa 
soy adına liyık bir atılganlık 

gösterdi ve kapıyı açarak içeri 
eirdi: 

- Okudunuz değil mi?. 
Genç kız gülüm•emekte de. 

vam ediyordu. 

Salimin et:iarcti büsVütün art. 
tı: 

- Sizi sevdiğimi artık biliyor. 
sunur.. Ben sizi .. 

CiUiidc onun &Qzıinu keşti: 
- -Güzel ama, dedi, si:ı banil 

bu mektupla aıkını ilan eden U~ 

çilncü erkeksiniz. Evvela mü. 
meyiz bey bu mektubu gönder. 
mi§ti. Sonra biıim hademe Halil 
mümeyiz beyin mektubunu nere. 
den bulmuşsa bulmuş, o kopya 
etti. Ayni kelinıt- ve cümlelerle 
bana mcl<ttıp yazan ü~üncü er. 
kek te sizsinir.. Vallahi Salim 
Bey. ben hu i~i oldu\cç;ı koaslc 
buluyorum. Öyle değil mi~. 

Zavallı Salim, iı:'1lat vermek 
istedi. Fakat kekelemekten \:ıllş • 
ka bir şev yapamadı: 

-Güzide hanrm, bilseniz .. Br 
ııeniı: GUıil;ie hant~ ben.. 1Anl 
şey .. 

Daktilo kıı, ona mektubu uza 
tr: 

- Buyurun. siz de katsın .. Bel 
ki başkasına da Jazım olur. 

Naıkleden: F edll.JQlaDlfı 
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Dikkat • EJ 
Gripin kutularının 
şekilde kabartma 

uzerıne resimde gördüğünüz 
ilave edilmiştir. pullar 

' 
'Her yerde ısrarla pullu kutuları isteyiniz ve pulsuz kutuları şiddetle reddedin' 

ı- '"" 11111111111111 """"""'""''' '" ··-·-.. . ... ........................... -, , 

! Seyahat Notları ,
1 

Yüzde 
Emniyet sandığı ilanları 

8,5 farzli ve sekiz sene · .................. 
1 
............ 

9 
.................. 

3 
................. 

9 
.......................... _... tak s ı tı ı 

St•ntli 

em ı ak satışı 
;\Cuhııınınrıı 

Cinsi kıym~ti 
ı:rcıı !.üyiiıııle Sııhrııyit'eılit ıııa_ 

Anı erik ası 
lınllc,iııd~ eski Kn)ı~chıj:;ı yeni ('~-

. ktiılar catlılc'i ııılc eski 1 j, l;; ~lü. 
1 yeni 1 ;;s, ı ;;:-;, :\o. it 

1 

ı::ıl:ıll,ı c U llt•<":ı:ıli Hni ~lolla
a5kı nwhnllr\iııılc I>eıııiıTi ~ol.;ığın_ 

I;friııı\'llk kulla sekil. ou:ılı 
nı:ıah;ığ alı~up lıir kö~kiiıı 

hıııınmı (nıe.,:ıhai sathiyc'i 
i:l;ı2 nıı:lre ııııırnhl.ıaıılır) 

C'ı; kalla ıliirl odalı l.iı~ir 
120U 

lıir evin tuıııaıııı 40U 

Vazan:Andre M • 1 <la en e,ı..i 1'.! ~ili. e,ı..i 11 yeni U o uro ıs :\o. Jı 

7 ( Ü~üncü m ekt u b) 

Kadıköyünılc Caferağa mahalle-
'iııılc C\kİ ~hıraıliye )eni ~hır:ılbey 
sokağında t'\kİ 12 ~eni 16 :\o. lı 

Bütün i~ler herhalde methedil- ı imanlardan Ye eşyadan çok çabuk 
meğe değer yüksek eserlerdir. bıkıyorlar. Klasiklere hürmet et· 

4 Mart. - Pol Moran'bir e~:'in mek hbleri i_çerisinde büyümü-:. 

Ycılikıılrcle r,ld II:ıcıpiri ~eni 

Hoıcıe\ h;ıd ınahallc\İntlc llacıpiri 

cıııluesiııtle c'ki 31 mü. yeni fı3 
Xo. lı. 

Ü\·lıuçuk kalla :ıllı oılalı 
liç !>Ofalı lerkos, ckklrik 
lc~i,:ılıııı havi alı~:ıp bire. 
viıı t:ınıamı 

Birlıuçuk koılla İİ\' ocJaJı kfı
gir bir e ,· in laııınııu 

1800 

200 

de, günün birinde Auupadan ner
yeöilecek olan yüksek kültürürt 
Manhatan adacığrnm kayalıkları 

arasına sığınacağım royliyerek bir 
nevi kehanet yapmıştı. Bazı Ame
rika gazeteleri kültür sahasında A
merika için şeref gününün ve Av
rupa için de inhitat dakika!irnm 
geldiğine hü!~üm veriyorlar. Mem 
leketleri için hissettiğim derin sem 
:ntiye ve şimdiye kadar tasvir et
ıııek i'stediğim inkar edilmez te
~Ule ra~en bu fikirde onlarla 
bl~terck değilim, bakınız niçin. 

a) Bana öyle geliyor ki Avru-
1>anın yaratma kudreti bugün da
hi Amerikanın yaratma kudretin_ 
den galiptir. Amerikalılar hariku. 
Jade güzel m üzeler yapıyorlar; fa
kat bu m üzeleri dolduran eserler 
daha ziyade Avnıpa e erleridir. 
Amerikahlann operalarında mü
~mmel orkestralar çalıyor ve bü
tün dünyanın en mükemmel koru
ları şar~ı ro:•lüyor fakat burada 
tem il dilen lirik dramlar Am~ri
kalılar tarafından .yazılmış ve be·
telenmi~ değildir. Bu mütaleaya 
Amerikalılar Anup:ı kültürünün 
daha eski o'du~unu söyliyerek ken 
dilerini mazur gii-.. terme!;: i. liyor
lar. Fakat Amerikan medeniyeti-· 
nin me·n~inde dahi İ ngiliz \"e 
Fran!'ız kültürünün hakim oldu
ğunu. Avrupada adet ve amı.nele

rin Amerikada 1,.'<>k e Kiden yerle3 • 

mi~ ıı;eli§mi5 oldu~u muhakkak 
olduğuna göre bugünkü kültür 
hayatırı.ıja .\vrup:ı'nın faikiyetini 
inktır doğ·u o'maz. Filhakika bu. 
gün Ame:ikr.' ıl::ı~ ın Ça . 1:ınrnm·~ 
muharrirl~ri. mü ·ta:t re .. am'3:ı 
Yar. Fakat ha muharrirler \'e bu 
ressamlar biitün kalple:i!e Fra:mz 
Ye İngiliz ü.:tadlarına i:ağlıdırlar. 

b) Am:rikada Fnilik ve orijin.11 
~örünrne ZC\'kı bazan ze\'kı:>.elimi 
öld ürüyor. Am:rikalılar ayni çeşit 

SElllll T l \'.\ THOSU a lluııiin gnııtlul 1 • h', 
c;ece 20.:lO tla Tcpeha~ı 

Dram ı.:ı,rııı: 

AZR.\ll , TATİL Y.4.PIYO:l 
Komeıli kısmı 3l ni .. :ıııtlerıJc 

'' 1':1llST.l, :'ll CE\'IZI 
-0---

.... ... HA l.K OPEHETI 
~~ nıuıun matine lfl 
·, • • la, AJ.~ıım 19) rlıı . 

('ç '.'?l. l"l'Z 
1' 1!'11t 

Yusuf ı...ren 

IAtemd ar si;~~~ 
Ln-1 - Hardi 

1 
Ha.rb.e P."itJ iyo .. 
A~ Mabrıl 

~ -------------------------

çocukluktan itibaren im.anlığın 

mazisile alakadar olmu<: olan Fran 1 
sızlar Ye İngilizler, su~ gemisi de- 1 
rin gemilere \'Cyahut yalnız tepe- ı 
!eri su üzerinde görünen deniz yüz_ 
!erine benzerler; halbuki Arnerika
lılarm zevki çok oynaktır. PYe' 
nin dedi~i gibi Amerikada garabet 
perisi çok kuYvetlidir. Hayret etti
ren şey hürmet görür. Münekkid
ler tanınmamı5 güzellikleri met
hetmekten çekinirler. Bu asıl 'bi r 
anat endi~sidir. rakat h.9tsiR g•l- 1 
zelliği de. methetmek istemezler. 
Bu da kötü görünmesi • lazım bir 
huydur. Güzel "-anatlan himaye 
eden milyarderledn ::;eha,·eti bir 
çok defalar yerinde \'e kıymetlidir. 
Şüp!1e yok ki Rokfeller manastır
lar müzc:-ini kurarken \·eya Va
şington, l\It'lon müze.i yaparken 
çok iyi hareket yapmı~tırlar. Fa
kat i\langaj kralı ~ırf his..i scbcb· 
!ere dayanarak yeryüzünün en çıl
gın \"C e:ı manac::ız re im cereyanla
rııu himaye ederken b:.ı ~eha,·eti 

korkunç oluyor. 

Bina::n:ı.leyh Avrupad:ın kovu
lan ~airlerin Amerikaya c::ığaca

ğı de\'ir henüz gelm~.miştir. Yalnız 

bugün ~e\'york ve diğer birçok A
merikan ~c!ıirleri, iyi yeti~m:ş kül
türlü insanlarla doludur; bugün 
için doğ:u olan bu söz yirmi ln5 
sc:ıc e,•,·el hıç de yerinde olmıyan 
bir cümle olurdıı. 

- rr. ü~ cii m"l<tııbnn sonu -

~ -~ a •:Jul/ l>dH' 'I /Jı, . tl .ı yalıı'.: 1 

1 j~~~ı!~.~~ l~~?.,~ı?cli. 
F. hrikanın s:ılıııı) olılıığıı Il:ııl. 

;10Jarıl.111 (:ızl.ı Jl:ııl)O snlrııl)lll' . 

1 
6 ve 8 LAMBALI 

füı surı .\loılel Z E :\ 1 T ll 
Haıbol:ırını IC'ı-riilıe ediniz. 

llı\l\EH ~l.\ 1~ \ Z .\l. .<\Hl:':I> .\ lıı·r 

' 

:.rrıl r ıı ı'1 ii ~: i l rint ve şarllıırl:ı 
• ı !. l:11lır. 

~ ...... ~ w ~· 

1 - Arttırma '.!:> birindtcşriıı 9:J!l tarihine ılii5eıı çıır~:ımha J<iinii sa:ıl 
l i ten 1G ya k:ıd:ır yapıl ıcak , .e gayıimcn'·mllcr en ço\: hcud verenlerin 
ii~liindc k:ıbıcal.'.tır. , 

2 - Arıtırnı:ı) :ı girmek idıı ıııuhıunıııen kıymetin yuıcle 10 nu nis
lıetin pey akçesi yatırmak lawnıhr. 

:ı - .\ rllırnıa lıcıl('Jirıin tlürıte biri P<")in ve geri kalanı srkiz ~rneıle 
sekiz ıniı~:"i t:ık~ilte öde.lir. Tak'it IC'r ~ iizılr 8,;; faiza talıiılir. 

4 - T:ık~illcr öılenirıı·t•yc kııd:ır g:ıyriıııenkııl Saııd ı lia birinci dere_ 
cetlc. iııotckli knlır. 

5 - Fazın t:ıf,i 1 :1t :ı l ııı:ık ve hiıı:ılar folo~r:ırıarını görmek i~·in san 
ılık biıı:ılıır st'rvi,inc mür:ıc:ınt cclHmelidir. !SOi7) 

l ıst. l\omman ı ığı ~atınaıma Komı syonu ı.Anları 1 

ı;crkc"küyuııtlc yaıııl:ıcak ıi;;ı Lölüklu hır ptıvyon ke~ır t·clnlı n 
µliıııları tlahilintle yaplırıl:ıea~ınd:ın kupalı zarrı:ı ihıılc\i 2:1/tlirincile) 
rını o:rn pazarle'i ı;:iirıü ~rnııt ı :ı de yp ı l:ır:ıktır. :'.tulı:ırıııııen kc)ıf bedel 
11:>77 lıraılır. ilk te ·ııin:ılı 3313 lirn :.!8 kunı)lıır. l\e}i f cetveli ve ')arlııa
ıııelerile plnııları aıt olıluğıı ~ıılırden beueli nııık:ıhilinclc ,·erilt"bilır. ı ... 
kklilcrınııı ilk terııinal ıııaklıuıu \'ey:ı ıııd;lııplarıle 2191) 'ayılı k:ııııınıııı 

:l -:ı ııı:ıtlclclcrınılc ):ı7.ılı vc~ik:ıl:ırilc ilııılc s•iiııiiııdcn "l'l.11 !(Ün eHt•I vı· 

l:'ıycl nafıa fen lllİİılıırlüklerincfcrı uJucakJ:ı rı \'e\ıkııl:ırılc lırr:ı!Jrr ılı:ılt• 
güııu ıh:ılr ~.ı :ılırıcleıı lıır ~ıı;ıl e\ veli ne klıd:ır trklif llll'!\lııpl:ırıııı Fındık · 
lııl.ı Korııut:ınlık s;ıtınalııı;ı koııı ı ~_yonuııa ,·ermeleri. (l>l:!:l) 

• • • 
Konıut:ınlı!;: lıirPklrriııılc!.i ha) ':ııılıır için ~cnıil Yl' e,·~:ırı ıl .ılı i linılı• 

!llillU,J k.Jo )Ular \:ıl;ıı :ılrııııcaklır. ,\~·ık eı ... : ıırııe ile ilıaJc,i :ı ik ı ncı:e ~ r:ıı 
!J:i!l cıını:ı ı;iiııii, ~:ı~l 111 ıl.ı yapıl .ıc .ıklır. ı .. ıel.lilcı · in lırlli ııiin \C 'u~llc 
Fıııclıklıtlıı koıııııtaıılık \:ıtınalıııa koıııhyuııuıı.ı ı;:clnıcleri. <8 t i l ) 

is ~ anbul Vakıf ar Du~ektörlüğü i!anları 

Seıııli 't• ııı.ılıalle'i 
ı:,ld, :\e' b;ılı:.r 

l !ı r:ıhıın prı~!l yı :ı : i'• 
:\lahmut pnşa 
Edirn,k:ıpı hacı :\hıhittin 

Müılclel i ic:ır: 

• 
:,\[uhnııııııen 

Caclılc \'C):ı ,o:.a~ ı :\o. ~ı c:;ıı,i 

ll cl. i moğlu .\li ı : :ı !':l 'c 'J'c\'f.k Fik- Ddt i rıııcn \·r y:ıpıııne 

rl'I '.! ve !lfı ıır\a\ı İİ7.rrindc kah\e-

~·:1\ 11h :ı[: 1 

s.ı ı :an od,ıl:ırı 

lııınc ve :.ıkıcı kııliilıc!>İ 

Oıl:ı n• o l:ı'ıa~ ı lık 

ll:ıC'ı :.tıılıitıin c:ıınii ıır_ 
.. :ı,ıııın ıırk:ı kısm ı 

:ı~ l ·ğı 
1.iı a Kı-. 

ı;; flll 
.ı ,,., 

5 Ofl 

10 00 

'J'e~lirııi t;ırilıiııdt•ıı !HO m·ıyı' '011111111 l.::ıdrır. 

~ : 1 .ilıl:ır:ıj! .ı F il l..iipnı ~:i k:ır•nıııc:.ı !\ :\.tlh:ınl ıliikk .: ııı w :ılıır 1011 
\fl'iıi ı<' r i irar· 

Tr~limi lnrih ı ndcıı !lC! seııt•\İ nı:ıy1' mııuıı .ı J.acl:ır. 

T ıılmrırlıı yıı7.ılı mııhnllı•ler J..ir:ıya Hrilmrk fö:ı·re llC'ık ırllırınnya çık:ırılnıı,ıır. İ\ lt'klilr.r 24 hirinC'ilr~-
n• U9 ~alı ftiinil ~aat on bc~e ladar Çembulit:ı~la knn bul Yakırıar ba,müdürlü~iindc \'al.'.ı f Aka rlar k :ı_ 
'"" .... ~~1erl. (8401 ) 

Anka~a a as- lzmir 
TELEFON : (3438) 

ılt 
ıımirm en mode rn, en temıı ve an muntazam • 

il•' 
yuvasıdır. l{oi:ı.!or . terrııılık . Ul'Uz.luk noktasından AJI 
ra Palasın Cevkınde otel yoktur. 

Banyolu, kalor iferli, müteaddit firışalı old:..ğ..ı ~· 
oi nefis yemekler veren iokantayı, pastahanevı , v t 1' 
·aathaneyı havıdır. 

• • r .V'' ' • . ! < . . • • . .. .. • 

J Sellmıye ~s~erı ~!ına~ma Komısyonu ı~ 
Sdiıııiye tüm lıirliklerile Karııdeniz boi(:ızı birl iklerin in ,·c 1 

p:ı~:ı süel h:l\lanesiııin ihli)acı k in :ı,:ıJıcla cins ve m i ~tar?~r 1~ 11 bcdrli, ve ilk lcınin:ıll y:ızılı 4 k:ılcnı kışlık sclıze 18·10·9.!9 gunıı ı 
b.ırl'ıı 15 giiıı rııiiclılcllc kııpJlı znrf ıhulile ci.:!\illmc~ e konrnu~ııır· ~ 
nıc~i 3·1 t-fl3!} cuma günü s:ıat lj le S"linıİJl'ıleki tümen s:ıtınal11111 ~ 
)onunda y:ıpıl:ıc:ıklır. l~bıı ck~illmrnin evsaf \'C 5:1rılıırını görıııt~ 
) enler lırr.~ün, ve ih:ıle) e iştirak rılcceklrrin ele lıllı gün ve s:ıııllf( 
yonıımıız:ı nıiir:ıcaat erlerl'klcnlir. Kap:ılı eksillıneye i~tirnk r'.,e 
ı~klif ıııektuplıırilc birlikte Hni \l'lll' tkıı rel ve~ikal:ırıriı, ve tııı 1 ı 
ılk ll•ıniıı:ı l ııııı\bıııl:ırıııı ve.ya hln'rn 111;;\:tuphırını belli rılilcn jll 
liııdcn bir saat evvel komisyon lı .ı~!rnıılıi(ınıı vcrrıırleri . (8j33) 

Cin~i Miktarı Tuhıııin beıleli ilk ıtııl~ 

Pra':ı 
l,:ıh:ına 

t ~p:ın:ık 
Kereviz 

Kilo Lira Krş. Li1'11 S 
i0.0011 26.((i 19 

50.000 
20.000 

7.000 

J.trı 
2U!IO 60 

800 35 
469 7 

* * * 
Knruıkniz lıoi:nr.ı hirliklerinin 

ıhtiyacı İ\'ill ,t " · ton marinl;he l.:ii
nıüriı 1 L10-93!J ı.:iiniintleıı ilibarcıı 

on lıc5 ı.:iin miiıldclle k:ıpalı ıarr u
'ul ilc (').;siltme~e konnıu5tur. r-1 · ~i1-

n1l•si: :ıı_ııı-9::!l ':ılı giinü ~aat ı ;; le 
Scliıııiyedl'f·d tıınıen salınalma ko
m İ\yonunda ~ ;ıpılacaklıı. Tahmi n 
lırcl"li ll:lii lirn 32 kuru~lur. ilk ıc
ıııiııalı 4i8 lira 6 kurıı5tur. işbu ek_ 
~illııwııin r'''ıı' ve ~·ırllnrını ıtiir-

1 
llll'k istİ\·l'ıtl"r hergiin, ,·e ._. 

• .ı; ~ 
İ)lirak rdecekkrin •k lı ~,.,.ı 
sa;ıtıe koıuisyoaunıu.r.a ~1 1 " ,,• 
dcceklcrdir . .K:ıpal ı ek~ıl1 111 

• ):1 
rak edecekler teklif nıe t 
hirlikle yenı "<'llC lıcarel .~.ı 
nı, \ C lıu işe ~,ı,r nıın·11k ıı•' 
nat makbuzlarını, \·eyıı hll 
tupl:ırını lırlli edilen ih 111~ 
<ll'n bir •mal l'V'°l'I konıi~~o 
lı,iiınıı wrnıcll"ri. (1! 114 ) 

Oemz Levazım Satmalma Komisyonu iltnıarı 

Hasan ·Ayralı Davet eJ 
1211') kilo tire ~·or:ıp ipliğini muk:İ\·clc ile vcrıııei:;i la:ı Jı hiİ 1 il tl 

!( ihlt• r1J1 ° ş olclıı~ıı kııııuııi ikaınet!(ıihııııla hulunamı):ııı ıııiıtceııh~:ıl 
.'\yr;ılııı 2J-ltJ.!lJ9 1.ıii11ii 11k5aıııııııı keıl:ır lrnıni ... yonuıııuzu ınürlll' 
o;ı lü~uıııu h·lılig:ıl uı:ıhiyelint.le ilan olunur. (8j81JJ 

1 -

:ı 

• • • 
T;ılını i n cılill'n heclcli ( 14.480> lira olan 80.000 kil?. ~:1;

1

1 11 

~ ıkiııcıle:,rın 9:l9 tarihine r:ı .. tlııyıın pcr$enıbe ~ünU 
ıl.ı knpalı 7.arfla al111aC'ııklır. 

1
1••" 

I J~;: t c•rıı i rrnlı (108ô) lirıı olup prlnaınrs i lıcrgü n ı; orı 
pıı1·11'11 olarıık ıılınalıilir. 

11
si111 

hlckl i lcriıı '.!'90 !'ia)ılı k:ımınıın lariCatı clahillıııfe 1' 1111 ııt~ 
Cl•kh·ri kapalı r.ıırr nıekluplarını en ıceç belli ıciin ,·e ~.~~' 
~:ıat en·ellııe k11d:ır Kıısıınpn~ıııla lıuhınıın koıni.sl011 

na ıııaklııız ınuknhilinıle \l' r ıncleri . rn:rn9) 

* ** ti. 
1 - ~le\'cııt ı.:e,ir ve $•rtn:ıınesi mucibince t ahm in rcl.11~ıert 

5000 lira olan Den iz Ha rp okulu \'e lise~i binasında yapıla~:l\,e,·••'" 
l:ırııiralın 31-10 !13!1 ,alı g ü n ü saa t 11 de Kuımpıfada Den ıı 
tııı;ılrn ,ı l\onıi"Syonııı11l :ı açıl.: ehiltmui yapılal'aktır. , 

2 - :\ili' :ıkkııt ll•mlııııtı (:\;;>) ı : r11ılır. 1 rı>~ 
:ı - \le,T ul ke-'>ir \·c ~.ırln:ınıe\İ lıcr.:lın I~ "anti dnlıilin•le 11 

( 

111i~y1111ılı111 :ılın:ılıilir. b'Jı:JI, 
4 - hteklilerin 2490 Mlı lı knnunun lıı r i fıtı ıla h ili n cle ıc•ıfTltl'1 

ikle birlikte belli gün ve saatte m ezkur L:ornisyona mürac•• 1 ' es•~' 


