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Kır§ehir, 15 (A.A.) - Bugün, 
saat 18 zi 55 geçe iki saniye de
vam ed,en ve dipten gelen orta de
rece kuvvette bir zelzele kaydedil 
miştir. Hasar ycktur. t k C d tsTA~"BUI • Tel"ra(· VAKiT• Posta kutusu: 46•Tclefon: 2U13(l'azr)-24:\70(/dare) lDARE EV : An ara a · • • .. • 

Frankocular Taragon Londradaki Filistin konfe
ransına Araplar iştirake 

'•• karar verdiler 

Barselona yaklaştı ~r edilmesi de ileri sürülecek 
General Miaya diyor kı: 

Hükümet ordusu mağlüp olmadı 
b Vazan: Asım US 

lr~:lllru haptshııne binası Ti -
, ~e]c lltı, Ylkılmıyıı.cıı.k nu? 
~Sls~tln tanınmış tarih mü. 

ve olmıyacaktır. 
nı-ı ile bir kısım mimar. 

~llda bir türlü hııllcdlle. 
~~ l.l llleseıe şimdi hüku -

'~clesı olınuştur. Adllre 
1- 1kt tıırnfın nol..-1.nl -
ecl!'l:nn kcnclJ miit.nlftasmı 

'-t\ Cl'ck: işi Heyet! Vekile. 

·~ etnıışur. 
t4dllye VeklUetinin mü-

._~ ~n şunu anhroruz ki 
Clele baklanda Hcrctl l"c. 

~ı., 1
6 

bil' karar verllıncsi bıı
~"" ş değildir. Zira umumi 

11t >ttı_ llcn.ın )'Ikılınnsm:ı, ya -
~" ilde bırnkılmtı.5ma kn _ 

il~ ~k. için şehir nıinınrı 
~ '1 afuıdnn hnzırlannn 
-~:~~urlyct meydanı ,.c 

_.,l:<!l'S.l hnııcsı olıunk üzere 
e~!\ kısmı ol<luğu gibi tn~ 
~·Yahut tadil etmek lU

Jctı ... Bu !tlbnrla lbrn. 
~'ararıııın bir pnrçnsı 

>~ ıı_ 'llnıumi haplshnnenbı 
' lcıonda bir li:arnr vcr

elesı lstnnbulun imar 
~ derıın.ı tatbikııın karar 

,, l"abut tatbikten ev • 

~ ~ ~ tllbi tutmak meselesi 
y ~ ror. 

---, 

~ 4tanbuı için ynptığı L 
bt da Sultannhmet mey
JcoJ.' Oıiınhuriyct meydanı 
~ tlna{,,.. düşüıunüş. l\lcy 

hllı:ni hapishane ile de!. 
~il lnası bul urum ecı>lıesi 
~n lll'knsııutnki blnaln

lst~cr.ı tli. BinbirdJrcğe 
~ 1l'k ederek yıkılma -

General Franko bir nııı haribc madalya ta'Tcıyor 
(Yazısı 8 incide] 

'ıı.eı,"6
11t'ln rcıine cepheyi o. 

tt ltı l."er! Çekerek Sulta -

~11::tdanına bnkncnk su. 
'1't_.. hir nnfltentr ile bu 

~llt.ıı ~ti ttincıe Snltannh -
e.ıe!\ Crlııdcn 1\lannnrnyı 

't ~e~ı~:nış bir terns 'iicude 
~ 4. tl'l'a nı-nı·Iaştırmış. Nlhıı. 
bL~ iliiıt~ın arkasını Adllye 
~ ~1 ltl~lllct konnğı, bclcdl
~~İ) hıl l'csnıi dairelerden 
~it..~')( r <lc,·Jct nınhnllcsl 
ııı.,~'<11. lle istcınış. 
ı. ~h )"etı \r ekfle • >" ... eıu uınumı 

~6 hJ..ıı lt Y•lolnrak yeline 
Olh~1 )1lpınnk knrarı ve 

"'qj~ 1:. • 
IQ.ıht l'ostun ıılfimndan 
lı~ llıeydanı llo dc\'let 
t~t olan kısnıın tat-

>,~ lr;ll).ş <>lncnktır. ı•ros. 
tö~elil '1lllycttcn .ılnkn 
~.~tlıt.fuıı~ş olan plilnı be 
, ~tQıJ Ço l'CSnıcn tns -

hQ. ,__ ş 01duğuııdan hu 
~ı-eıc 

~·oı. et Dllinın tn.s<li. 

~ ~tis~blkına. bnşlnn-
lıt. 'lcur ctınek netice. 
~()h. 

l• :n:~~17.<la bir hare • 
.... ·~ lııırı.- .asınann doğnı 
~·- -.an b t..ı...:"" 1sı l\.şkn hatıl ı 
"~ · cıncı · tu.. l nrıı ' knhilinclcn 

• ~· l!<fıkJ 
~• ı-4 l•r- • nı·a ela. yol 

OStu 
n llllhu do,·-

lct mahallesinin pnrçocıı olarak 
adliye sıırıı.yını şiuı<Ukl uınumi 

hnpishn.nenln ön tarafında. do -
c,-ıı, arkncıındn, daha doğnısu 

Cumhuriyet nıcydnnmıı nazır "
Jn.rnk ynıulnrak ternsın .sonun. 

ela ynpnuığı diişünmüştür. nu i
se sadece umumi lınplsha.ne bl. 

nasmın yıkılması ilo temin edJ
lcmlyecctkir. Onun nrka.sında 

knlnn mnhnlledeki bir kısım e\·
lcrhı de şimdiden istinıHUdnl i. 

cnp edcccl.:~r • .A.clliye sarayının 

bu şekilde ynpılınasına başlan -
mnsı ise mimar Prostun Cumhn 

riyet meydnnı ,.e devlet mnhal. 
lesi için hazırladığı pllinı 

memlekete kaça malolncağı 

"Fransız menfaat
lerlnln tehllkeJe 
konulmasını hiç 

kabul bir zaman 
etmiyeceğlz., 

(l'a:uı 8 incide) 

\'O tııthikı kabiliyeti bıılu- ------------
lunııp bulunmadı{,rı arıı,tırıl -
mndnn, yani ehle adliye snrayı 
için snrfcdilccck bC!;i yüz bi~ Ji. 
rnlık tıılısisııttan başka. malı \'C 

ldnri hiçbir hazırlık ynpmnğa 

liizııın gCirmeclen tatbikıı giriş -
nıek demektir. nu yolda bir Jstl
cal korknrız ki bizi IJiı' takım 
hntnh lınrckctlcrc se,·koocbilir. 

Onun için o.d.liyc snrnyını yap. 
1 · ·-·•c ı .. ı uzııt • I mnk için da ıa 2'.J) uu • 

mıynra.k e ·ki nabınli arsnsını 

int1hnp etmek, fikı·intizcc, en 
kc:.timıc \'C en mnkul bir karar 

ol:!cnktıı·. 
:A.SDI US 

Çemberlayn 
Londraya döndü 

italyan mahafili 
sukutu hayale 

uğradı 
(Ya:ısı 3 iincüdc) 

Hududumuza yakın bir 
arap köyünde hAdise 

çıktı 

Beş ölü, birkaç 
yaralı var 

Halep, 15 (A.A.) - Türkiye 
hududu yakinindeki Hori Berkam 
ber köyünde e!lki bir rekabet yü
zünden bir hadise çıkmış ve be~ 
kişi ölmüştür. Birkaç yaralı var 
dır. 

. 

Memur maaşları 
hakkında 

: Dünkü sayımızda Ankara 
i. haberleri arasında Devlet me· 

murları ile hususi müessese· 
i Jerdeki memur maaıtarmın te· 
i adillünden bahsederken bir 
i şayia kaydcdilmi~ ve bu şayi
i aya göre bükOmetin hayat pa
l hahlıfı derecesini diltürmek 

ve bu ıekildc memurlanmızın 
maaşlanru indirmek kararında f 
olduğu yazılmıştı. 

Dün aldığımız mütemmim,· 
malumata göre bu haber tashi-
he muhtaçtır. Hükumet evvcl
emirde memlekette hayat pa-İ 
halılığrru indirmek için tedbir r 
alacaktır. Ondan sonra, me· 
mur maaşlarında tcnkihat ya· 
pacaktır. 

Hayat pahalılığı düşmedik
çe memur maaşlarının bugün
kü nisbetine dokunulmıyacak
tır. 

E1'WlctJ tmı'W/ HtliıJ aon 'gilfl°kr'fle ~'t 1ilroblin 'Arrzf'~ 

(Y DAft 8 incide) 

Moskovaya tayin edilen abık Afgan eJçis\ 
Ahmet Hanrn tehassssleri 

• 
"lnönü, tek başına 
bir milli kudrettir,, 
Ebedi Şef Atatürk 921 de Afgan 

bayrağını eliyle sefaret. 
binasına çekmişti. .. 

.(}'azısı 8 lncide7. 

Dllııkü llcfa - Bc.Jikla~ m.açıtıaa myah beyazlıların attığı i1.li ~? PöY.~ olm~ :CDünlrli spor lia. 
reketlerinln tafaiH\tı sPOr sa vfam u.dadrr.) 



4 
2-YAKIT. 16 lKINCIKANUN 1939 

işaretler: --Halk için spor 
Ilen sporcu değilim, sponın 

teknik ı.,ıcrlndcn de bahsede. 
menı. l<'akat insannı içinden, ,.e 
tikriıı<lcn öyle ~eyler geçiyor ki 

buıılıu·ı sÜl'lcmck nrzusuna mu
kavemet edeıniyot·. 

Epey zaman var sporcu, vo • 
~ ahut benim gibi .spordan uzak 
kalım) bfr kısım arkada':'lar ye
ni Jrnmlan neden '.l'crbiyc<:i U

mum .Mii<liil'lük;iinc müthiş 

hücumlar ~ npıyor)ar. Hemen 
her giin bir gazetenin bir .r-;ütu. 
nuııda ona knr;:;ı km yetJi ~iillcr 
çekiliyor. 

Arkad,a':'lnı·ın nıütalı1alarrnı 

haklı ycya hak,ız bulacak dc
giliın? Dcnco münnka7:ınm csa. 
t>ı piı·az tcr.s p;ihi geliyor. Çünkü 

ı-:ı:mıyorııın ki, <ledet tn.rafm -
dan kuı·11lm117 olun bir mücssc
:;eııln ilk olarak dii~iiucceği şey 
ı;poru "spor için,, olnıaktan zi. 
yaue "halk için faydalı bir un
sur haUno )wymaktır.,, De,let 
lıakmuncl:ln .sııorıın bu şekilde 

anln7ıırnsuu !azla. kıymetlice 

telil.kki cıliluıe~o bile kaba, mu. 
nasız biı- teşehbiis addetıucme

lldir. 
Sanatta, ilimde bile balk için 

ı;;annt, hnlk için ilim dcndiğ:i bit· 

zamıın<la. sııoı•un halk snfları a. 
rasm<la. hizmet kabul ctmesün 
mantıki Ye ınnkııl tclillcki et • 
mek IUzundır. 

• • 
Spordan ne beklenir? 
,Sanırım ki "SıhJ1at, çe,·iklik, 

tahammül ye nihayet. ruh niza

mı,, illye bunn cc' ap 'ermek im. 
kAnı vardır. 

Ben, büyiik Jmrvte tanıdıi;rıın 
ısporcula~ hemen yüzde elli di
:yebllJrim ki {:ayri ınüsclHihlnr 

nrnsında gör<liiııı. 

Geçenlerde llclçikıula topla -
nan bir kongrenin raporlarında 
da bizimkilere benzer lıiJdi}·eler 
va1·d1. nelı,;ika r-;porculal'ınin as_ 
koro yammı~·ncnk bir hale gcl
diklerlnılcn ı;;ikiiyct ctUliyordu. 

Bizde spot• yapınıyanlar daha 
knn·etliılir, spor y:ıpmamah de. 
mek is1emcın. Ilii~ le bir dü7ün
ccııin insan kafa-.mda na::.ıl yer 
alabileceğini bir türlii aklım 

ermiyor. 
ı~akat ''::.ılıhati, çe\ikliği, ta -

hammülii, ruh nizamını,, teı-;is 

edecek lıe~el'i bll' fanHyctin hn. 
yatımızda. yer tııtmasnu ve lıu
ııu "oyun için oyun,, zihniyetin. 
don ayırmak ist iyoruın. 

* • * 
Ilizlın niifusnnıuzun yiizde 

sekseni kii~·<lo ya<:amnktadır. 

Geri kalanları, nahi~ eler, kaza
lar, ,11ftyl't m<.wl,ezlcrin<le toıl

lanım';'lardır. 

Su lıalde memleket müdafaa 
~ 

kun·etlcri hithi kijylcrdcdir. 
Bunlal'l snğ:laın l){'ılcııll, çevik, 
usulii ı1airl':-indc hap·ann biner 
ruhi nizamlı bir insan haline so. 
knlJilir:,ek, 'e spoı·u hu iş için 

~ir ,·nsı1 a hnliııo J;oya.bilir"Sek 

bize ne mııO ıı? 

Bir garsan 
Nişanlısile 

Kaynanasını Yaraladı 
Evvelki akşam Beyoğlunda bir 

aile faciası olmuştur: 
Taksimde bir köfteci dükkanın

da garson olarak çalışan Mustafa 
Ok, birkaç senedenberi Bayan Fe· 
riha isminde bir kadmla beraber 
yaşa.maktadrr. Henüz birbirleriyle 
ni~anlı vaziyette bulunan bu ik" 
gencin aralan son zamanda açrlma 
ğa başlamı_ştır. Bu dargınlrğa bil
hassa bayan Ferihanın annesi ba· 
yan Fatmanın :;ebep olduğu ileri 
sürülmektedir. 

Mustafa, Ferihanın annesiyle 
münasebetini _çekememekte, onun 
tesiri altında kalacağmdan kork
maktadır. 

Evvelki gece aralarında geçen 
bir münakaşa kanlı bir şekilde ne
ticelenm',§tir. Mustafa, gece saat 
yirmi dörde doğru, Taksimdeki 
dükkanda işini bitirdikten sonra, 
Tar1aba_şında Yağhane s~kağında 

31 numaralı evine gelmiş ve içe
ri gir.eliği zaman, kaynanasını, 

gene kızile beraber bulmuştur. 
Mustafa, bu hal karşısında su 

ratını asmış, bayan Feriha, bu su
rat asıklığının sebebini sormaktan 
başlıyarak kısa bir zamanda işi bü 
yütmüştür . 

Zaten küskün bir vaziyette bu
lunan Mustafa, bir ara! k daha faz 
la asabiyete kaprlmış ve bıçağını 
çektiği gibi Feriha ile anasınm ü· 

zerine atılmıştır. 
Mustafa, bıçağı geli~igüzel sal

layınca Feriha yüz ve ellerinden, 
anası Fatma da kollarından yara

]anmı,Ştır. 

Diğer taraftan iki kadınla tabia
tiyle Mustafanın üzerine yüklen· 
mişlerdir. ·Bu arbede esnasında 
Mustafa .da yüzünün muhtelif yer
lerinden yaralanmı_ştır. 

Evde bulunan diğer kiracılar, 

kanlı hadiseyi duyunca, zabıtayı 

haberdar etmişler, ~elen polis me· 
murlan, yaralı ana, kızı derhal te
davi altına almı~lar, Mustafayı ya
kalam şlardır. 

Garson Mustafa: 

- Bir iştir oldu. Fakat kayna• 
namla ni_şanlım merhametli insan· 
!ardır; elbette beni affederler!.. 

--o--

iskambil ile Kumar 
Emniönünde Paçacı sokağında 

12 numaralr }<ahvede iskambilka· 
ğıdı ile kumar oynayan Malatyalı 
Dursun ve Ahmet suç üzerinde 
yakalanarak hakların.1a kanuni ta· 

kibata başlanmı~tır. 

\'cşilküy :.\[elt'oroloji istasyoııuııılaıı 

l)a.vnyı bıı ';'Ckildc ortll)l\ a - :ılııınn ınal(ım:.ıl:ı güre, ham yıınlıııı 

Bir kahveci kendisine küfür 
edeni ağtr yaraladı 

Evvelki akşam gece yansından 

sonra Ramide bir kahveci kendisi
ne küfür eden ve gürültü çıkaran 
bir sarhoşu ağır surette yaralamrş 
tır. 

Ramide Boşnak mahallesinde o
turan ve bir fabrikada çalışan ö
mer isminde otuz yaşlarmda bir 
genç gece bir hayli içip adamakıl
lı sarlı~~ olduktan sonra, o civar· 
da bulunan Hayrinin kahvesine 
gelmiştir. 

Ömer, daha kahvenin kapısından 
girer girmez küfür etmeğe başla
mr§, Hayri de, küfür etmemesini 
kendisine ihtar eylemi,3tir. Fakat 
kendini bilmiyecek derecede sar
hoş olan Ömer küfürlerinde devam 
etmiş. kahveci Hayri bu sefer ken
disini dışarıya _çıkarmak istemiştir. 
Ömer, bu şekle de razı olmamış ve 
sarfettiği sözleri daha _şiddetlen
dirmiştir. 

ÖmerJe !cahvecinin münakaşasr 

'.:>üyüyünce, mevcut müşteriler kah 

veyi terkedip gitmişler, ikisi baş
başa kalmıştır. 

Bu srrada, hırsrnr bir türlü tes
kine muvaffak olamıyan kahveci 
Hayri, ocağm bir tarafında bulu· 
nan odun yarmağa mahsus büyük 
baltayı kaptrğr gibi, Ömerin omuz 
başlarma ve boynuna indirmeğe 

başlamış, bu şekilde vurduğu bir
kaç darbe, Ömeri kanlar içinde ol
duğu yere yıkmıştır. 

Kahveci, her yerinden kanlar sr
zan bu sarhoşu omuzlıyarak dı_şarı 
çrkarmış, az ötede bırakmıştır. 

Bu sırada ömerin anası da .... 1u 
merak edip aramağa çıkmış ve oğ· 
lunun kanlar içinC:e kendinden geç 
miş bir halde yapmakta clduğunu 
görünce jandarma karakoluna ba_§
vurarak keyfiyeti anlatmıştrr. 

Jandarma, hayatından ümit kal· 
manuş olan yaralryı derhal hasta
haneye kaLclırmış, kahveci Hayriyi 
de yakalamıştır. Tahkikata devam 
ediliyor. 

Çpcuk Esirgeme Genel Merkezi 
"as ~·ırnda c tn6"427) çoeuğa baktı 

Ankara<la Çocuk Esirgeme kurtarılaral{ Kurumun Ke~iö _ 
;(urumu Genel l\lerJrnzi o:.:s Y,J- rendeki Ana kucağmda bakıl -
tında 1159 çocul{ muayene ve nıakta bulunmuştur. 

tedavi, 5 G 03 çocuğun uişlerl mu Kreşte: Çalışıcı işc;Ilerin giln 
ayene ve tcda\i, 232.21 çocuk sı- düz bıralup akşam aldıkları slit 

1 
iki yankeseci 
Birer Buçuk Aya 
MahkUm Oldular 

Şehzadebaşmda sinemada Esat 
isminde bir zatın cebinden on beş 
lirasını çalmak istiyen Mustafa ve 
Rasim adında iki arkadaş yakayı 
ele vermişlerdir. 

Rasimle M ustafanrn .duruşması 

dün asliye dördüncü ceza mahke
mesince yapılmış her ikisi de 45 

şer gün hapse mahkiım olmuşlar 
dır. 

-----~-
GONÜ~ 
~ 

AKİSLERi 
~ 

Kedi v 
insani.:.! · 
B ugj.in buraya !ıı~ 

yazının nıe-rı 
...,,ı;;toı" 

do lıa.zırlam.ış çık.,,,., ıı1' 

karı;;ı1aştığım bir Dl" 
mm1 değiştirdi: !\O 

onu yaza.cağını. la 
Diiııkü pazar gfinii; f 

<liiWdinların boş bırıı1'dl> 
pazar yine pek sc·.Siı 
mutpaşn yoJ...-uşundıtll 

,-etC --<>-- yaya kaldırımında 1~1 
Şehitlikleri İmar bir ı;;eyler karıştırır ~ 

Cemiyeti Kongresi muşambalı bir aoııııı 
Şehitlikleri imar cemiyeti dün yıl Bu n.ılam kencUsiJle 

ıdıl• 
lık toplantısmı saat on dörtte E- tığmı sıı·ada doğı'lı 1 
minönü halkevinde yapmıştır. "Hllıa,·l,, çeker gipl µ;:ı f 

Toplantıda cemiyetin bir yıl- lndı. O esnada yerde~~ 
lık faaliyet raporu okunmuş du~u nesneyi de gnrdil tıl 
ve memnuniyetle kabul edilmiştir. lnrım faıhta oyunca1' gl 
Bundan sonra hesap işlerini tet- Jı:ırckctsiz yatan bil' i 
kik etmek üzere encümenler teşkil Mu ... nmbnh ııdaJll ., oııı 

ed:Imiştir. göğüs geçirdik--tcn 6 

Hesap raporları okunduktan dönerek: ~ 
s-.:mra yeni idare heyeti seçimine - ölmüş biçare! d 
geçilerek toplantıya son verilmiş- dil 

Fakat kendlsiniil ...J 
tir. d •l ç··. 

. · · · · - cssür "cnimkin c, Yenı ıdare heyetınde reıslıge, ' ~ . el 
Cevdet Kerim ve azalıklara da Ce fnzl:ı~tlı. Gözlcri.1111;11ı 
mal Menemenli, Rıfkı, İsmail lam:ıga. yakın bır -"'1iıl. 
Sıtkı, Yaver, doktor Yusuf ve Kad znrını;;tı ... Sonra 1' ~·ı 
ri seçilmişlerdir. zıın ve .karnı ynnı»ı1 1C 

--o- J.>ıl·ıkln.rı kocamı111 

w ··ı 'ht" ıııll 
Ticaret Mektebinin 

56 ncı Senesi 

ag.ımıııı gu er gır ; 
olıluğu yerde bn·tı1'11 

bcrce yürii<liik. 
Yüksek İktısat ve Ticaret oku- ... . 

,:\hı"nmbah ad:ı ... • 
cak banyo, 4:J810 Sii t ya \'!'USU na çocukları da dalı il altı yaşındaki lunun kuruluşunun bugün 56 m
SÜt dnmlasınllan !!·1G3Ş kilo süt çocuklar Kurumun kendi sara. cı yıldönümüdür. Bu münasebet

• (11· 
Uilmczsinlz, tJC 

nrncnğızlanı karşı ve 
verilmiş, Anasız, babasız Kurum 

himayesinlle leyli mekleplertle 
okutulan 412 çocuğa mektep le-

le okul i<laresi ve mezunları cemiymda tesis ettiği Kreşte bu su-
retle bakılan 124!l yanuyn sa- yeti bir tören hazırlamrşlardır. 

'· merhametim ynrdır·· 

bah, öğle, ikindi olma]{ üzere Törene saat 17 de başlanacak-
o kadar <.likkntinıi 
!erdi. }1'nkat hayııt~~rd 
birçok ıztıl'aptar, g'.~ 
lf•ketlcrden sonrıı J; 

tır. Evvela okul direktörü, iki pro vazını, taksit olarak 3422 lira 111,170 kap yemek verilmek su. 
retile ana, }Jabnlarının işlerine fesör ve talebe söz söyliyeceklcr7:: kuruş, 62,430 çocıığ"a sıcak 

yemek, yazın yli:ı:mc havuzun -
dan G38·l çocuk istırncıo 18 ço

cuklu muhtaç aileye yiyecek, 

engel olmaktan kurtarılnırş hem 
bu yayrulnr iyi mUrelıbl vo t.iğ

rctmcnlcr eli altında iyi duygu 
yak:acak verilmiştir. Bundan ve bilgili yanular haline kon . 
başka nııa, babadan mahrum el' muştur. Bu suretle muhtelif 
serisi bir glinlükten altı, yedi yarc1rınlar yapılan çocuk sayısı 
aylık olmak lizere HO yavru (15G,427) olarak !J3!J yılma .gir 
'>nfalet ve ölümlin pençesinden miştir. 

Rakı Yüzünden Kavga . 
Taksimde Elmadağında oturan 

Ali Arslan arkadaşı Hasan ile 

gece rakı içerek eğlenmeğe başla

drklan bir sırada aralarında kav

ga çıkmış, Hasan Aliyi başından 

yaralamış Ali de Hasanın parma

ğını şiddetli surette ısırmıştır. Her 

ikisi de yakalanarak tahkikata ba'.i 
lanmıştır. 

Davacı Affetti lese de ... 
Taksimde Moskova pastahanesi 

üstündeki birahanede rakr içen 
Mahmut birahane sahibi Fevzi ile 
aralarında kavga çıkmış ve Mah· 
mut bıçakla Fevziyi tehdit etmiş
tir. 

Bu davaya dün asliye dördüncü , 
ceza mahkemesince bakılmrş Fevzi 
Mahmutlu affettiğim.len dava su
kut etmiştir. Fakat bıça}{ taşıma 

n'.>ktasmdan Mahmut üç gün hap
se mahkum olmuştur. 

--o--

dir. 

--o--

Poaıste 

Rakı Sonunda 
Bıçaklaşma 

Samatyada Halilağa sokağında 

l ılJll 
çok sovmcğe lın~ 11 ıJ'' 
nıktlın yerimle oıı.ııı 

. .. dlİrt 
rnber, cvım<.l.o uç ı 

'"O dl be!'lcrim. Her gıı 
ı~imbillr kaçı bi>Y10 ,,. 

t ırııı Can, ay111 caıı. Jz ~ 

tırap ..• l\.ediler bc!li. ıılt 
ınuluıfaza etmcnıı-

1 27 5 numaralı ev.de oturan Emine ııı 
lnıulan nu korunıtı ı 

dostu Fethi ve misafirleri Arap cıı' 
ıw··cr küçük ııı 

İsmail ve Latife rakı içerlerken ara "' t~ 
mücadelelerini Jı:ıO ~ 

larında kavga çıkmış Fethi Lfıtfiyi uıı 
b ı 1 ıniyelim ..• BütiiTl ..,, başmdan Arap ismaili de ıça.~ a 1 ı· rinc rağmen kedi 0 

, 
yüzünden yaralamıştır. Suçlular re' 

zalim iskenccJeıi ,,, 
yakalanmıştır. • ·v 

Yaptıkları da ned1 ~< 
Sokakta Altı Yerinden üç ııarıııuğını uiı' ıır; 

V d l ,,et ur u ar rek:) Şn ka.darcl~ " 
Kocamustafapaşada Demirci Os J)eğ.il mi beycfcJld:~l 

man sokağında 90 numarada otu· cık et kaparlar ... J JJl' 
ran Kazım evine misafir gelen Vo lnrm knptıkları ... tl 

'kd . .. 11JI sa adında bır a mı gece evıne go kaptığımız znınıt 
1 

türürken sokakta karşısına iki kisi ruz ... YaJl:ıhi btlı~c 
çıkmış ve kadına tasallut etmek is ı derine tlii~iniiJ'iİfl1 

temişlerdir. ğımclan "iikılı.rınl·" .ı ' eıı 
··ı;C 

Aralarmda kavga çıkmı§. meç
hul şahıslardan birisi bıçağını çc· 
kerek Kazımı altı yerinden yarala 
yarak kaçmıştır. 

Bir sokağın ~0• 1~~~ % . ~ ~ tik. ~]U';'ıtllllıalf flq_~ 

la.h,. dcyiı) gitti· ,.,r u~(l 
· ıC" it l\Iatbnaya gcııı 1 ,ı ı ~ı 

11111-:ıunlıa.lı ıııc<;ll '.~ 111, 
0ıa.4 

dil ... lcrini diisiiJltfıl ..ı, ~il" 
• Jı"'.J , 

tınca artık ful an klüp ,·c,rn J.'ilfın J\ar:ıdt•niz kıyıl:ırile doğu ı\n:ıılohı uz l.ıulullu gc•ı.:ıni5, riizgiır ccnulnı 
kliip H·yahııt hii)·iilı; ';'t'hirJerck. lı~ilgt•siııılc kap:.ılı Ye mc\"Zİİ y:ıgı~lı ·wrbi<Jcn ~:ıniycılc 1-1 ıııclrc hızla 
ki lüks at .kliiplcı·j etrafındaki dii{er hUlf!t•lcrde umumiyetle hulııl . esmiştir. Saat 11 de Jı:ıva l:ızyikı 
fa:ı.litcti spora merJrnzi ~il•f<•t 1 Jıı, ve , er yer sisli geçmiş riizgfırlar 7G7,03 rniliıııclrc idi. Suhunct en ~ iil' 
3·npmanuzn iın/d'tn rnJınaz. cenubun doğu kısııııııu:ı sakin k::ıl • sek 11,i ve en dlişlik 3,02 s:ırıt:•~r:ıd 

)Ji:rJm için l'JlOl'Ull nıflllU!SI, nıış. cenıı)ıi \n:ıt.10J111la şiııı:ıll, <,liğcr kaydeclilıni~lir. 

Bir Hırsızlık İddiası 
Karaköyde Mehmet Alipa_şa ha· 

mnda elektrik malzemesi satan 
Ali, p~lise müracaat ederek müs
tahdem olarak müessesede çalrşan 
Eminin 100 lira kıymetinde ampul 
çaldığını iddia etmiştir. Emin ya
kalanmrş, tahkikata başlanmıştır. 

Yangın 
Dolmabahçe.:le havagazr şirketi

nin amelen:n yıkanmasma ve giyin 
mesine mahsus olan kısrmda tami· 
r;ıt yapılrrken yangın çıkmış ve 

Yapılan araştırmalarda bunlar
dan Tahir isimlisi yakalanmı§ di
~erinin de ara_ştrrmasma başlan

mıştır. 

dö~eme tahtasr, çatı kısmı tama
men yandıktan sonra söndürülmüş 
tür. 

l'nsaıılnrıu kaptı]; ı'I 
,o ~lj..ı 

kjııdcıı dalın az Jİ~ 1.1J 

mahiyette miydi'? ı<il~ ~hır 
ten bn ... ın-arnl~ 1'•1

1 
.. 
1
J " · l( 

. • ,ı ''it 
dek, ne kıul:ll' ,ıe lb 1l'e 

dar şey kapnıı;-t1• t ~~ ~ a~, 
ı 1 t ..... -:ıl J)i f: ııııı. 

11 \'atnncla.şlat·ı ınfüJafan /<.:in n 
shil iş1er ;sın sıh.hatJl, çeyiJı;, ta

hnmnıii!Jü \"O ısa{; a.ın r1~}1Jn in -
ı:;anlar 1rnJlnc ko? mnldır .. ,, 

l\J iif<'1ıas~ıs1nt• de\ }<'t sııor te. 
~ekki.i lii ııo 1>11111111 ııasıl kolnyı:a 

ta.hn.kkı4< otlehil<'re;p ııi :ınlat -
salar sa111rmı Jd çok daha mfi1'. 

bet ;ş yoRılnu-;; olur. 

X enipoııtahane caddesinde 
Jlumarada elbiseci Yanin~n dük'ka· 
mnı JÜ'Fek ateberi ,Çalmak isti
ycn eroliıci lshak oğlu Riyoka ve 
katil Recep ıuç üzerinde yakayı 

ele ver~r~ıerdir. 
ı 

• Yeşilhiltilci gençlerin <Wn1.:ii 'kongrelertmlen i>ir intiba Şehitlildcri im.ar Cemiyetinin (Wnldi toplpnfısııuüm 'bir görilnii§ 

ııtı ı"' n .... ~,,,n ·•" lı- '\ ' .,., <4f 
Sizi tem.in cderı ıı tb il 
hunhurlıklarJildt\ ıJ'I'. dı a~ 

·n )J •lıı kinlerinde la~' ıe t..ı 
.. 1 . bil' .;it-' 1 1 ·~<\ 

dar mut uş - 1.ı" lt..ı 
··teJI "l 

ı a kn pa n, ınu J'" l~t 
• ·ıll -~ (l 1. 

r:m, .kapan ııı~· 
1 

ll'' il' ~ 
··ı .. t .. ,.O lJI ...1 I! il 

r.ı muş .ur. ııt'" hı 
tlfl' ııı ~ 

ı!urmuksıznı J! l\ • 
tW 11 a.~ ,.,>,. n ıt b·ıkını ... h •' • • _, • . 1ıır Qll 

lnrm Jıih iyet 'e 
1
1111" ~El 

ot t ~ 
kik ederken. • t 01'11 \ı 

··ta lıiJl -.,. beraber nnı ~ ı•'' ~aı. 
cı11" I~ 1 'I. 

yanlış olmıya tıt'' ttıı~ 
Y c lıinncticC·11r•~i "arıt 

t . 1 • ,1ıl• ~' e,.1 a ınsan nı, • 1ıı: r. • ?li 
ucu bir ftJolıctıı ~ Eı., l{ 

·ıcl'lJle, ' 
nınn, kC'ndJ • 
acııımalıyız!'? 1 ı;,ıt Jl 



___,,,,,..,_......,_...._.--...._______ lllrlp dlfllndllkça 

y. a Ş I D da . . . Baıd<-döÖô;ıeri 
i)Ao. d b Macar Hari6ige f Çemberlayn ~....S 

a a aya· NazırıBerline gitti Londraya döndü::-..::::..:.-: 
nl kazanıyor ltalyaa mahafili sukutu :::':!:."'::==.: 

" Macarisfan, mihver devletleri- hayale uğradı •erlneatdankçarp ..... Janmt. 
' fi 1 h • • • 1 Pari Baqlsl bvpdaa 1dar b • • b • • • nın gayre e JSSeSlnl a mışfır • 1

' U (A.A.) - Romadan çana, halk oau 7ablar, p1fbı1p 
ınbır ~UkkAn dolaşarak sıga· .......... ıs cu..ı - •. ~ =-: ~·letlerl -...ı1an ... :;-=.~ ... "':.: .!:.ı.'*!":: ==-.ı._ ~: 

kla geçınen bu adamın meraklı Caaky bu~iin Bil~den soma re~ nık pr~n11bin bapnlma11 lehinde mıt ve 0arda tnıflb bUy(lk elçisi 7e 4-1• at&rlarmJt. 
dyareı için Berline hareket edi· aarfedilen mühim pyretlerin ne· tarafından karplaıımqtır. Obc111JD dA--..ıı 

1 1 
• • d Te '-"ouaulml nce arı· ve b d n geçen er yor. tiCeH"t en hi11eaini alml)cr. B. Çemberlayn Pariate inmiye- ... •kileri bllmtroras· aşın a Bitler • Bek ve Çemberlayn • Halen Macaristan tarihinin bu celi için, neonu Lyon cannduı kat dluls R-nuın m ': 

~l'talrt karardı~tan -Akraban, ltlmHn ·var mıT Muaollni mUWmtlarmdan sonra fallı ka~tır: Ve fimdl Uçfln· saat .46 da La Chapclle canna ci· MDMll:lı Mfilert.de: biri. 
'-'ıt lunda bir adam do- _ Hayır •• Yalnu bir mektep. vukubulmau enternaıyo~ b11wn· cü ~yh rn haricıye nann ufatiy- decek ve orada Pariı • Kale eb- blrtJd çtpl,..._ "slacUJattlr., 
~•7hn tte bakın, he te muallimlik eden blr kuslnlm dan bu ıiytrete buıud bır ebem- le bır doıtu tekrar cörebilecelün- presine ballanacaktır. lerla 6l6m Tal'aflllal&mu..,... 

•'le...,, bınız: Bu adam var. Bana arda on lira verir. m{yet atfettirmektedir. den d~layı bahtiyarım. Parla, 15 (A.A.) - B. Çember- kOf&l'Jarclı. llmrda Ji'lral'Dlar, 
r-••'L.a & boyludur. A • Ondan batka dtınyada Jdmı:m B. Caa'ky Berline,. Orta Anupa layn'in treni uat 9,46 da hareket tJ .. ,bf .... ~ • ..u,. 

re .Dabucıar, kendlıl.. kalmamıetır. mneleleri" bilhana IOn nman- Amerika Harbiye etmiıtir. Bii tut 46 dalriblık te- 'be körpe brbaaJar atadal"4ı. 
.... tı aflanue kadara. _Evin var mıT Kirada mı tarda Macar· Alman münasebet- vakkuf eanumda Bapeldl Parla- İlpua7acla~ bola sn.,.ı.. 

'Ilı l'la tırıa 1Urtı1'. Ba. turuyonunt leriıil 1W'qtırmlf olan Ukrayna MustaQarının Nutku teki tncilia BüyUk elsili ile cGrUt rt mo4adır. Jledeal Aftll ... 
krrz!arı acık, ıözlerı. _ JDv neredef xırada11m ..• meselesi hakkında Leh, ltalyan ve vy miiftUr. ''bob,, ea he)'eC&llb 8PGI" ..,._ 

• 8ırtı::ı "'' beyaz poı Bir apartmannı dördtlnctl katın· tncilb noktai nazarlarına tama· Vafincton, 15 (A.A.) - Harbi· Londra, ıs (A.A.) - Bqve'ldl 1!7or. Kılıç. kalkan, clrl$ -ı.e. 
.. ki :.a bir muıam . da tek bir odada oturu1orum. men~ bulunarak hareket et- ye milatepn Luiı Johnıon söyle- bu akfam Romadan buraya .tan· Jllatıea bafb1arM 'btltla .._ 

~dır. Ka:~ bir doktor _ Çıkıp inmek 11nı 1ormu • mektedir. dili bir nutukta biltilıı Amerikab· müttUr. Puar olmasına rafmen km 881'1lea kanlı oJ1Ullaıınldaa 
~ler elere patlıe yor demek? Budapeıte, ıs (A.A.) - ~ari- lara hitap ederek bun1an Ruzvelt- kalabalık bir halk kitini kendisi- dLBa-.meJClanlana4a:ldna. 

e, bUtUn u • _ Hayır. zaten bir defa çıkıp ciye num Caaky aut 13,15 de in milli müdafaa proırammı mil· ni carda aelimlamlftır. bWr bç Jflltba 8Öl8tl elıttlerle 
bir defa iniyorum. lndlllm Ta • Berline bare'ket etmiıtir. dafaa etmiye davet etmektedir. tT delhıdl? KbabUlr -a-kWelaata 
kıt, yukarda blr 1'1 unutunam, Buda te 15 (A.A.) _ Macar Jobnson muterizlerin tarus nok ALYAN MAHAP1Lt SUKU· kaç lrallraa ~ kao 
bir daha çıkıp almam .•• Fakat Ajanu :'mrlyor: talannm daima kunetçe daha yük TUHA YALE UCRADI uta 11Ç111'U)dal-
odam pek iyidir. oııe1e kadar Hariciye num B. Csaky, Berli· sek veya müsavi olan devletlerle Roma, 15 (A.A.) _ Havu: Koç. il--. maac1a ~. 
ıttneı ıellr, blras kaybolur .. 01- ne hareketinden önce, Macar A· çarpıflDl)'&C&k ttkillerde intihap tnciü tanuutanu Umlt eden t· mektea de mnk alu tn•nlva 
leden ıonra bir batka pencere- ·aıwmn bir :nubarrirlne apftdaki ettiklerini iıbat ettikten aonra A· talyan mabafili, sukutuhayale~- ilk ilk rutlara. Okpnu ıap. 
den tekrar ıellr •• llarııta pen- t.yanatta bulwımuıtur. merib ha'k1arma riayet edilmesi ramqlardır. tta'lyan mahafilindjn lamıda ile, baJml.. balık DTIUI 
cereml açarım, daha ı~rcle M cariltan, Alman • Macar için mil1l mUdafaamn kuvvetlendi· edinilen intiba budur. sefl'badea boflam1orlar. Kimbl. 
kapadım Fasla aotuklar bum. • emmi kt rilmeli lhımıeldiiinf ıöylemiıtir. Buna mukabil tnciliz mabafili lir dbpda öjrenmectllfmt• da-
ca huı.:lanmaktan korkuyo • dostlupna eh _:,:~. ve:et b~- Hatip iddialannı bilyük harpteki evveliai cüne nazaran daha ~ ha neler Tar? 

• dir ki bu hareket 3--- re ı ır . t .1.:_ • eli t.. • .1. • • • • • • Bata. b--•-- •--- _,,., 
rum. poHtika olmakla almamakta, ayni vuıye e uau flJD ye AMMr Def· bedbindir. Akdemz vuıyetinın ııaw, - rnuamm 

- Geceleri oal11tıtını ıuru • da Macar milletinin içinden redilmemiı olan evraka istinat et- milatakbel inldpfı buausanda mU ne ucm bir '87 oldutwıa 181ııat 
yorum. Ne yakıt 1atıyor; 111 ka-~ bmlyata da uyıun bulun· tirmittir. Mit Umitler bellenmektedlr. lluı· etmeaml? Blrlb!rbıdea nak L 
dar 111111onun T en dll: Ba evrak meyanmda Amerika· ıolininin. kullandıfı IUlh dili, insi· ki ha1"W brplaft.ınp U.... 

~~6liliıı.:'l~,,..ı.f.fli..I - Her ıece uat Uc ıulannda ~ • • nm mildahalnl Userinı ·~den· Us devlet adamlm U.ednde iyi bir tllJOI" n döklleıa bnlarla Jae • 
yatarım n ne ıaman kalkablllr Umumi harpte ve. ondan sonraki burc., ve "Ludendorf,. tarafından tesir bll'alamftır. 7etAD1aDJ70l'IUI. 
IWD, o zaman kalkarım. Canı • devred~, Macar mill~~ .~e o~:; dermeyan edilen mütalealara Bilhaua ttalya ve tnıUterenin fofmtztn bir kapla faNta 
mın lıtedlll 19yl yiyorum. Ve ıefi Naıb Horty en mutkül an • vesika bulunmaktadır. müıterek ıulh ıiy11eti takip et- var, ki uırlardaabert Talat TL 

pekllA hazmediyorum. da dahi Almınyanm yaranda bu- Bu r;eneraller o .zaman Ameri- mek u~etiııi bcyaıı eden r~ kıt kendinl ıösterlyor. Kendi • 

····-~ ... ,.... ~- . te hiniıı ehemiyenis oldufla JaiMaı. rcwı,w. ..........._ 1Nabııak atefl· 

41
;• olıun teıa • _ ıı:vet •• Babam doklan bete Macari~ doatlula sadık kal tini ~ etaUflerdL AJmaA 4o- .W-~ ~P• 

"ı d. Ve ihtimal kadar ptmlttL. L&kln pruı tL mü di7e taftlf ....... k olan ... .....,, • ..S olu VGll Holnr Koı«T ~ J,.QılDM :A lamda - lıılr ean&ffl'lll ,..... • 
t e ıorduııuı: yanı dlkkatUr: Blı, lUt 004\Uk. bU k~ed .. ..,.... taktir et- dorf o smuıı KaJHN 11111 ~ GfbıliCSlt ... mlruı ar? Bilmem. ll'abt 
, ~111 kaç?·· JDTll ıar çok J&f110ruı. Ben babamm me'kte oldulana llanl balunu.yo- lemifth Lmclra, 15 (A.A.) - ltalya belite t91dlvenler lclnde ım.. 

~ar llO aaat çalııı • ilk cocutu71lm· Babam 4& ba • rum. llac:ariata isin ola bu tü- Bir tek ~ 1ıle bra· barld1e nazın Kont Ciano, ''Dal· kanlı pençe tapdılnnn acı bir 
he lıt ııaaıı?. baıının llk çoculu ımtı. Fakat dit_'" maJwbhet llUalhte '" Oll" ya ayalr baiml~ dair Ma· ly 11._n,, in hUIUlt muhabirine yap prçektlr • 

.--.LUı-.~k.91 soruyor. bab m. lrlyan bir adamdı. Ben dan eenrül tarihlerde = jeatelerbie bir asker llfatiyle 16.z tıfı beyanatta Jakmda Londraya Baham..ıa ba ulatwa mı. 
de birahanede de :ençlren feaa dellldla 7a... netlceledDi ftl'IDlt '" 11 veriyorum. celme'k lmidinde bulunclutuılu na teplılmam halde, tatap bir 

0
;

011 
omuııu, palabryıltlı, IEelU Johnaon 18ailne denmla de- 18ylemlt ve fevkalade 40ltae dl· 4e dtbQ'adaa barbl bldınnü, 

felll bir adamdım. bir hlk&ye anlatayım: Oduncu. mittir ld: ye tanif ettill Roma mBWratla· ...., bir Juua karcl9flJlbda 
lhUrar, bu eeııada pJaçllt nun biri, aırtmcla tapd.Jlı odun- Bu alSa1er Amerilmn haklarmı ~ dolayı memnuniyet beyan •uclaa temellal karmak ı.tl~ 

• • • ıttnlerlnl temeli etmek azere ıann yttkUnden. o kadar ~mıt Almanyanın hiç nuan itibarı al· eylem!ftir. ru. e oıu.r. bari keıa41 keadl. 
'°ht b armaklarlle b171klar11ım, tena- ki. bir 1ere pl•lt. o4unıan,... IDllDll olClupnu caaer1r. ÇUnkfl Ayni huıuat muhabirin diler ta· mim .. datm•la kaJbpteHkl .. 

~•-aı lr aqamttı. ~ndan tutarak 'Ye gerl1'9 4olrU re a•ıt ~ batsrm11: .. Y&f&b • o aman~ laafif teWdd edil raftan yudl~ c&re, MuaoUni, Bakfl StiJaa OBZGDI' 
lok cat bir kahve 

1 
rat blıe bir takim dine bl, bealm cuımı aJ!,, ... Bu e1na- m~kte idi. ttalyan • tncilb anlatmallllJD. dh· --------------

be '::uı, keadlmi yaa ~~ler geetermık l8tedl. J'e. 4& asrall 'kotarak plmlf: "Ne Hatip Ameribmn ı.üi1d mGda· niyetını katiyen riayet etmek ftk- r·ansada 
~ il, bu lhU1ar hareb 8 ad& ıandalyellDla ar . nf" diye eormuf.. OdaDC11, faa ftdyetinin henU.s birçok 'fa· dn4e olduiuna dair n&m1llU 0.e- n ı 

alıut Ç&Jltaaı Te kat 0 ~ır la ıasylk verdlll ICID CS1tlm'1 sörtı~ce: •1fa11r. Jıayır.. tandaflar için bit ıur tttkll ettlll· rine tas •ermittir. 
lll 4Utmelenmlt :tuına az Jıllkeel pçlrl1orda. ctemlf.. IJ• octaalari 11rtJm& ko. al, fakat btltb ~ Jı8kemet Ayd 80 f 

~~&aad&!l muaya dUtm•k ~aıa4ık. DtızeltUt. Bl- 111nrlr IDleln T Slıl ODUD tein merkultrinc• malOm oJdujumı LO~AICS a awa-
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dr. Burasını Şapur Şah yaptır

mıştır. O zamandanberi tok 
harp &örmüş. kimse alamamış
tır. Sen de alamayacaksın. Be
nim yanımda bin okçu var. At
tıkları okların hiç biri yere dUŞ
mez. Hepsinin biner tane oklan 
ı.·ardır. Her ok bnşına bir kiŞ,i Ul
dUrUnceye kadar harp edece
ğim. Sizln bUtUn askerlerlnlz 
bfJe bu kadar yoktur. 

Arap kumandnnı işi uzatmak 
istemiyordu: 

- Peki, sen nasıl ist rsen öy
le yapalım! 

Dedi. 
- Ben bu kaleden çıkarım. 

Fakat siz bana. bir şey yapma
yın. Ne ynpılacaksa Hallfo öme
rln hUkmU Uzerine yapılsın! 

IlUrmUzan, Halife ömerln 
boş yere lrnn dökmeyen ftdU bir 
adam olduğunu blldiği için böy· 
le sCSylUyordu. 

Arap kumandanı kabul etti. 
BUrmUzan kaleden çıktı. Halife 
örncre mektup yazıldı. Gelen ce· 
,·aptn, HllrınUzanın kendisine 
gönderllmcsl bildirlliyordu. 

H UrmUzan Medlneye gönde
rildi. llallfe Ömerin ynnııı:ı. ı;U
tUreccklcrl zaman: 

rin hükmü üzerine yapılsın! 
Biraz ötede bazan bdun yar

dığı b lta duruyordu. Sapından 
tutarak kaldırdı. Horul horul u-

Hürmüzan, Hali/ e Ömer in boşqere kan 
yu7an yolcunun başı ile omuzu 
arasın bUtlln lruvvetıyle indir
di~ 

dökmeyen adil bir adam olduğunu 
bildiği için böyle söglügordu 

,Yolcunun boynundan kan bo. 
şandı. Bir lkl defa sar'a tutmuş 
gibi titredi ve öldU. 

Değirmenci onun elbiselerini 
- Halk arasında. adalet yap- yeceğino ısl:!z veriyor musun?. ,.e bu kervan arasında. birkaç ve kemerini çıkardı. Kemerin 

mak için adamları yok mudur? - :Veriyorum. yUz yabancı glrdi. Akşam Uze- fclnde blrcok altın da bulunca 
Böyle yapyalnız TO hiç korkma- HUrmUzan suyu yere boşalttı: rl bir haber dolaştı: bu fşl yaptığlna dahıı çok sevln-
dan nasıl yatar? Elbisesi bun- - Artık beni öldUremeısln? - Gtındllz gelen damları A- dl. OlUyU suya attı. 
dan mı 1barettlr? - Nlcin1. rap kumandam Ahnef gönder- Ertesi gUn Yezdlcerdin kactı· 

- Evet... -CUnkU onu Icmedikte öldür mtş. Bu gece ansızın Kisranın o- ğı anlaşılınca Gök boğa onun i-
- Bu, ııeygamberlerin hali- memeyi kabul ettin. Su yerden turduğu köşkU basarak onu öl- zinden gittl. Değirmencide elbl-

dir, hUkUmdnrlar böylo dcğ11- toplanıp da içilemez ki, beni öl· dUreceklnrmtşl selcrl bulundu. Her şey nnlaşıı-
dfr. dUrebllesln! Gökboğa henUz şehir dış.arı- dı. Bu korkak va iradesiz adam 

- O, peygamber değildir. Fa- Enes bin MAllk araya girdi: Blllda bul!lnan yedi bin TUrk at- da büyük ve manevl blr kudret 
kat peygamberlerin yolunu tu- - Doğru söylüyor. lısını gere şehre aldı ve Yeıdi- umnn ıran beyleri artık bUtUn 
tuyor! Fakat Ömer razı olmadı: cerdin muhafazası işini kuvnt· Araplarla. harp etmiyorlar, ka. 

Neden sonra Ömer uyanıp da - Senin bu ldf oyunlnrın fay. lendlrdl. çıyor, yahut boyun eğiyorlar-
olduğu yerde otnrupca. Enesle da ''ermez. Seni her halde öldU- Yeı.dlcerdin etrafında. başka dı. 

Ahnef seH\.m verdiler. Halife receğim. rivayetler Yardı. ötedenberl Araplar sandılar ki artık Çi· 
Omer seJAmları aldı ve geldik· HUrmUzan merak '\"O korku Türklerden korkan ve mecmuu no kadar bUtun Asya yolları on
lerl yerlerden haber sordu. Bu ile sordu: uç dört blnt bulan saray balkı lara ncıkt.IJ'. Fakat Hora.sanı 
aralık IIUrmUzanı muhteşem el· - Ne yaapyım ki fnydalı ol- ara~ından bazıları: gecip de Ceyhun kıyılarına. var-
blseslyle görUnce: sun? - TUrkler Kisral·ı ö!.lürerek dıklnrı zaman, cesur, muntazam 

- Bu kimdir! - 'llüslüman olmalısın! Horasanı alacaklar ve Araplar- usta birer savaşçı olan, parlnk 
Dedi. HUrmUzan MUslUman oldu. ıa paylaşacaklarmış! bir medeniyete sahip olan TUrk-
- Ehvaz hUkUmdarı HUrmU- Yanmda bulunan mallarını ''c · lerle karşılaştılar. Sert ve yal-

Dlyorlardı. Bunu geç vakit 
zandır. 

Halife Ömer tiksinir gibi yap 
tı; gözlerini kapadı: 

· Bu kfif1r sllslerlni ondan çı
karın. !slfim sUslcrJnI giydirin! 

HUrmUza.nı soydular "e bez -
d :m bir gömlek giydirerek tek
rar Halifeye götlirdUlcr. Halife 
bir tcrcUman istedi. Mugayre 
bin ŞUbc>yi getirdiler. Halife O-
mer ona: 
~ HUrmUzana söyle, ne d1yc· 

ccğt varsa desin! 
Dedi. H ürm Uzan cevap ver

di; 

paralarını verdller. Ondnn son
ra Medlnede ynşamağn başla
dı. 

Gökboğa Rey şehrine ynklnş· 
tığı sırada Kubacl Uç bin kadar 
muntazam askerle arkadan ye
tişti. Behmenin harp meydanın
da öldllğUnU haber verdi. Ken
disi Hemedan yolundan değil, 

dnğlardnn aşarak oraya kndar 
gclcbllmlştl. 

duyan Yeı:dicerdin gözüne uy- çın bir kayalığa ç rpan sel gibi 
tamam yUz sene boş yere TUr

ku girmeyordu. Blr aralık kl\ş-
klln etrafında nal sesleri ,.e o kistan hudutlarına çarptılar. 

gUn gelen Tilrk ntıılnrını gO· 
rUnce: 

- lşte, beni öldürmek icln et-
rafı sarıyorlar! 

Dedi. Adamlarına: 
- Beni kacırın! 
Diye yal ,·ardı. 

Gökboğa iJe Ertonga Ttlrk ısn
vaşçtlarının başında bul un an
lar arasındaydılar. 

Kubad Horasanda yer yer A
rap kuv"\'etlerlne baskın Tere· 
rek, kervanları vurarak vazife
sini yapıyor; TUrklerclen yar
dım gBrUyordu . 

Köşkün henUz boş olan nrka 
Fakat onun g ibi Uç be~ kişi· 

tarafındaki pencerelerin birin -
nin ı;ayrcti koca lran imparator 

elen bir ip sarkıtıldı. ırnsk kale 
duvarları hizasında olduğu için luğunun devrilmesine kdft de. 

O hUkilmdar ise ben de hU-
kllmdarım. Bırnkmız, muhte- - ÖlUler söztlnU mti söyliye. 
şem elbiselerimi giyeyim. Ynlu· ylm. diriler sözllnU mU 'l 

Gökboğn lcarıslyle cocuğunu 

kardeşinin yanına götHrclli. Yez 
dlcerrl onun tekrar gelınrsl !çln 
fldetn yah·ardı. ÇUnkU Araplar 
1randa j·er yer karşılaştıkları 

mukavemetin birinci sebebi o· 
lnrnk hUkUmdarın henllz sağ ol . 

şehrin dışarısına. indi. DUyUk ~Udi, Şlmalclen cenuba btn beş 
bir korku icinde ve karanlıkta yüz, garptan şarka ikl bin kUo
koşn koşa uzaklaştı. Sabaha metre genişlik ,.o uzunlukta o-

şaıı budur. - Diriler sözUnU ... 
Dedi. Altın vo mücevher işle· - Böyle demoklo beıı\ ölmek- masını n~ri s\,rUyorlardı. O or- l #' h lıl 1 t lan büyUk 1.llke on bcs sene ıcın .. 

rnrşı -cıuı n o y9ru muş u. 
DI d vl ö dil o d dl d.o Arap boyunduruğu nltına. 

mcli clblselerlnl, susıu pabuçla- ten lrnrtardın . rtık öldUremez- tncfan kaldırılırsa istııı\ daha 
rııu, altın tacını giydi. Altın sin! koloy olacaktı. Bu maksatla va
kcmcrlnl kuşandı. Halife onun - Den o ır 1.nayı ka~tctme- kit vakit kendilerinden "\'oya 1-

r cg rmen g r . ra a n-
] k . t d. t 1 bir girmiş, Arnp dinini knbul et· enmc · ıs e ı ve ras ı;e e 
yolcu imiş ı;ibl yer istedi. mlştl. 

bu ihtişamını hayran hayran dim. Aldatanınzsm! Berrağ bJn ra:Jhl:ırdan cnsuslnr gönderiyor Değirmencl yere bir kilim ser 
seyrediyordu. Mll.lik'i öldllreu adamı ben sağ ll.?' hllkUmıları öldürtmek isti- dl n kuştUyünden ipek d()~ck· 

Halife ômcrl evinde bulama- bırakır mıyım? 
dılar. Mescitde olduğunu öğren- HUrmUzanın da tek korkusu 
diler. oraya glttller. Baktılar bundan ibaretti. Faknt henUz 
ki bir köşede knm~ısmı bnşmm bUtUn Umltlerlni kaybetmiş de· 
altına almış. yUzUnU duvara ğildi: 
vermiş, uyuyor. - JıJy Ömer, sen ~dil ve sözUn. 

lIUrmllzam göttlrcnlerd~n E· ele duran bir ndnmsm. Şimdi su
ncs bin Müllk bir kenarda dur· sadıın. Beni susuz öldürme! Su 
'du: getirsinler, içeyim. Ondan son

- Uyanmasını bekleyeceğiz. ra gene bildiğin gibi yap! 
TIUrmUzan hayretle sordu: Ömer su getirilmesin\ emrct
- Araplnrın hUltUmcları hu U. HUrmUznn onu eline aldı ve 

muclur? Mescide yalnız mı ge- sordu: 
Ur? - Ey 1slf\mların bUyUğU, bu 

- Ev(}tf suyu içmedikçe bent öldtirtme-

yorları\ı. 

Pıır\a parca bir takım prens
li l:lcM"n lbnret olnn lran bir
ime scııo lclnde Arapların elle
rine ı;ecti. Yczdicerc.l Merv şeh
rine çekildi. Gökboğa ile Er· 

lcrde yatmağa alışkın olmasına 
rağmen koca Iran hUkümdnrı o 
klllm pnrçası üzerinde belki hn. 
yatınm en tatlı uykusunn daldı. 

Değirmenci ortalık ağarınca 

'.kalktı. Bu aralık gözleri geceki 
tonr;n one bir tavsiyede bulun- yolcunun bulunduğu tarafn rast 
dular: Jadı ve sanki oraya saplı kaldı. 

- TUrk hakaumn elet gönde- Yolcunun llzerinde altın işle

rcrck imdnt Jstc. Ancak onlar meli oJblselcr, alt.ın kemerler, 
Arnpları matlCıp edebilirler. işlemeli pabuclar Ynrdt. Gözle-

Blçi gönderildi. rl kamaştı va bu kıyoıetli eşya· 
Pişdar olarak yedi bln atlı ya sahip olmn~ arzusunu l.ıir 

Ceyhun nehrini gccti. Ayni glln tUrlU yecnmcdi: 
.:\len· şehrine bUyllk bir k~rvl'ln - Buraya girdiğini kimse gör 
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HAT.K OPERETi 
Bu nkşom ısaat 21 de 
Bfi>ük operet 3 l"lldı: 
Pek yakında yeni ope· 
ret: (Modern kıdar) 
Ynznn: M. YESARl 

TURAN l'll'ATROSU 
BtJ akşanı halk ge
ccal Cemtıl Sahir ve 

ıırkndaşlnrı 

HA IJ1UB MOLLA 
:ı perde. Localar 100, Her yQr 

ABONE l'ARff°ESI 

Munltket aıeııılt 
lrinde tlıl~ 

Aylık 95 ı~ t 
3 aylık 260 425 -
G •>1ık 475 820 ' 
ı yıllık goo ı500 ' 

Tarifeden Balkan Bit 
irln ayda otuı kuruş duirt' 
Posta birliğine girmeyen 1 
ayda yetmr.ş b~er korıış 
medillr. rJİ 

Abone bJ dıru bildi reli ,'fll 
tup ve telgraf ücretini, 
parasının posta veya bsıık;ı 
yollam flcretiol idare ıeıı 
zerine ıılır. 

Tür1-igenln her posta ırıtt~,Jf 
V AKIT a abone ua.:ıfıt~..ıt 
Adrea deilştlrrut o~· 

25 kuruştur. 

ILA.N tıCRETLt:ıti 
ncarel llAnlannın .,ıı 

satın aoııdan itibaren U4Jl 
falarında 40; iç sayfallf~ 
knnı~; dördüncll sa1"4 

ikinci ve üçüncüde 2; bi 
6 4; h~lık :yanı kcsmec• 

dır. 

nıu·rık. çok devamlı. 
renkli !Hin ''erenlere ıı~ 
fodJrmeler yapılır. Re.stnf 
no sanlfm • s tın 30 kil • .rl 

TİCARt MAHİYETTE OIP. 
KOCOK lLA1''LAlt 

Bir defa 30, iki defası (t 

defası 65, dört defası 76 
defası 100 1.-uru~tur. "()ç ~ 
lllln verenlerin blT defası 
vadır. Dört satırı geç~n il 
fazla satulan be~ :turuşt•11 

s:ıp edilir. 
Hi:met 1-uporuz 

kiiçük ildn tar{feıf 
indirilir. 
Vakıt hem do rudan d 
ya kendi Jdarc ı-erlnde. b~ 
kara caddesinde ''akıt 
altında KEMALEDDİN 
JJ&n DOro u ell1le UAO 
eder. (Büronun teleforıu:J 

Et Fiyatları iYükf 
Et fiyatleri dün sababtJ' 

ren yilkseltitmiıtir. 
Toptan 31, perakende ' 

§a satılan karaman, toptıD 
ra.kcnde 40 kurup, top~ 
rakende 38 kuruşa satıJlll 
toptan 36, perakende 4$' 
ve toptan 25, perakende 's 
satılan sığır .da toptan~ 
kende 35 kurup satıla .. 

Kıvırcık ile kuzu eski~ 
best olarak satı1acaktır. 

--o-

Dört Ay Hapis ~' 
Aksarayda birim t~ 

ğazasma girerek ufak te 

Ktı:rmın duruşması dilP 
bulunan asliye döröüııet1 ~ 
kemesincc yapılmış ve ~ 
duğun.dan dört ay tı•P1' 
çarpılıruıur. 

Karamazof Kardeşler 
Delikanlı: 

- Ben, Aleksi Karamazofum. 
Dedi. 
- Evet, bjliyorum. Yalnız: ziyareti

nizin sebebi nedir? 

Dedi. Aliyoşaya parlak srtmah göz
lerle bakıyor ve sanki: "Burada bana 
dokuoamaz:s.ın ı.., demek istiyordu. 

Yüzba~ı yerinden sıçrayarak: 

Dedi. Yüzünü~ bütün çiııU, 
nuyor, dudakları seyiriyord~· !ı 
den geçmi§ gibi bir halde id1• 

tatlı ve ll1ahzlln 'bir sesle: 

Yazan: Dostoyevski 
. 

' 

!ardı. Çünkü ''Yüzbaşı nerede oturu
yor?,, sualini birçok defa tekrarladık. 
ta:ı sonra. ancak derdini anlatabilmiş
ti. Kadınların hfri. parmağiyle bir ka
pı gösterdi. Buradan izbenin en güzel 
höşcsine giriliyordu. 

Aliyoşa, kapuun rczesine elini ko. 
yunca, içcrde hiiküm süren derin ses· 
sizlikten vilcudü ürperdi. Katcnnanın 
anlattığına göre yüzbasırun karısı 

ve çocukları vardı. Acaba hep&i ..ele ~
yuy~rlar mı?. Yoksa benim geldiğimi 
gördüler de girmemi mi bekliyorlar? 
diye dü ündU. Sonra; 

- Kapıyı çalııam daha iyi olur. 
Dedi ve eliyle vurdu. Ne.den sonra 

hırçın kalın bir ses duyuldu. 
-Kim o? 
Aliyoşa, kanadı iterek eşiği geçti. 

Burası büyükçe fakat karmakarışık bir 
oda idi. O rtada bir Rus sobası vardı. 
Duvardan d uvara üstünde bezler sar
kan bir ip gerilmişti. Her köşede bir 
}atak görünüyordLL Hepsinin üstleri
ne elle örülmüş örtüler serilmi~ti, Kar 

şı tarafta bir sandalya ile bir masa üs
tüne uzatılmış kalaslarla yapılmış bir 
karyola göze çarpıyordu. Bu yatağın 
yam başında çömelmiş çok zayıf ve 
sapsan bir kadın duruyordu. Daha öte
de 'kızıl sasları ve nankör yüzlü, basit 
fakat tertemiz kılıklı bir genç .kız ayak 
ta bekliy:-::r.du. Gözleri, tatlılaşarak Ali. 
yoşaya takıldı kaldr. Yüzü genç. fa
kat yanında koltuk değnekleri duran 
bir başka kanbur kız daha vardı. 

Kır'k beş yaş1armda kadar görünen 
ufak tefek, cılız yapılı bir adam hav-
1 usiyle ağzını silerek kalktı. Genç kız: 

- Kilisesi için sadaka istemeğe gel 
miş bir papas olacak ... Tam bal alacak 
çiçeği buldu işte ... 

Diye söylendi. 
Aliyoşaya yaklaşan adam : 
- Yayır "Varvara., yanılıyorsun ... 

Dedi. Bu zatın bizi ziyaretinin herhal
de bir başka sebebi var. 

Aliyoşa, buna dikkatle baktı. Heri. 
fin halinde hayasızlıkla birlikte garip 
bir sıcaltkan1ı1ık seziliyordu. 

- Siz:c bir şey söylemek için gelmiş
tim. 

- Öyle mi? .. Buyurun otur'l11l. .. 

Yüzbaır. böyle diyerek bir sandalye 
delikan1ıya verdi. Bir iskemle de ken. 
dine çekerek oturdu ve : 

- Ben fenal klan yüzünden açığa 
çıkarılmış yüzba:ı Nikolayım .. Berbad 
bir halde olduğum için z;:yaret kabul 
edemiyornm. Şimdi lfıtfen siz:i zahme
te sokan merakın ne olduğunu öf'rcnc
bilir miyim?. 

- Ben, mevud mC$cle için geliyo
rum. 

Yüzbaşı sabırsızlığım b:tdiren bir 
tavıria: 

- Hangi mesele? 
Diye sordu. 

Aliyoşa, sıkılarak: 

- Ağabeğim Dimitri ile aran·zda 
geçen h5.dise ... 

Dedi. 
- Şu alaylı lakap davası mı? .• 
- Hangi alaylı lakap? 

Bu aralık köı?edeki per.dc açddı ve 
bir ba~ uzanaral:; 

- Benden şikayete gelmiş ola~a'k 

haha. .. Bugün onun parmağını ısırmış. 
tım ..• 

- Nasıl nasıl? .. Diye bağırdı ... Ki
min parmağrnı 1sırmı~· ·· Sizin 111i? 

- Evet benim parmağımJ ... Sokak· 
ta arkadaJlariylc tll§ dövii§ü yapıy.cr
.du. Ona karşı altı kişi hücum ediyor 
lardı. Aralarına gırıp ayırdım. Bu, 
tuttu bana biri şırtıma değen, biri de 
yüzüm:i sıyırarak g~en iki taş gavur
du. Nisin attJğını, ke.ndisine ne yaptı
ğımı sorunca da gelip haince parmağı
mı ısırdı. 

lskeı:nlesinden 6~rayan yüz: bası: 

- Krı .. tarı kırbaç altında tepelive. 
ccğim. 

Diye köpür.dil. A1iyoşa, tatlı, sakin 
sc.ııiyle: 

- Ama. benim bir şikiyetim yok. 
Sadeee vaka)•ı anlatıyorum. Ona da.. 
yak ,atmanıza razı değllim. Hem gali
ba yavrucuk hasta. 

Yüzbaşı, Aliyoşaya doğnı §deta sal 
dıracalınıış gibi tehditli bir tavırla dö
nerek: 

- Çocuğu kırbaçlamadan evvel is
ter misiniz k1, şu bıça1:1a kendi dört 
parmağımı keseyim ve yüreğinizin hın 
crnı röndüreyim? Bu kadar yeter de'ği1 
mi? Beş"nci ptrm::ıl.'..,,mı da kopartmak 
istemezsiniı: sanırım .• 

- Şimdi her eyi anlıy~ıı'lı 
Babasını &evcn cevherli bir ", 
var o/Üzbaıı. Size tecavüz edell ~ 
kardeşini kar1ısında görünce, ~;/ 
atıldı,.._. s~ra delikanlı dal~· 
ağır ağır - evet timdi anlıY0 ~ 
kat Dimitri yaptJğuıa ~oJttaıl 

11
, 

dır. Eminim :ki eğer bura)'O ~~ 
ti hadise yerinde izinle :k 1 
mutlaka herkesin huıurı,ı.I}dl 
diler. ıfl 

- Yani, beni clileme ~ş~ •t 
ten ıonra, bir pardpnla ıJı -ıe9 
istiyor değil mi? .J 

ı:ti]ıı ,.. 
- Hayır, tarziy~nin b~ 

nı siıc bırakıyor. ef' 
- Ya ondan ayni merl1Jll' 

cji:z: .çökmesini istersem? 
- Onu ila yapacaktır 1 c 
- Ağabeyi izin duydıığıJ" 

• e e 
'.heni de üzdü... Durun tJ ~ıJI 
takdim edeyim. Jki kızım. le ıı1-
lum ... Eğer ben ölürsern, 

0 tııl 
ı:sll• "" bakar ve eğer onlar olınJl (/J"r 

yada 'bunca fenaliktanındatı .,,,,.fi 
. l<l"' 

kim 5ever? MruGm a, hı~ rıı'f 
mek 'ihtiyacın.dan sıyıda?:~ıı 
iah yarnttıklarmı bu ihtı) 
dünyaya getirir. ~ 

(D~ 
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tersaneden bir görün~ 

11t.~oksJarıa katolikl l · · --.a IKud·· er ara • fendıyı azlederek yerine Rif at 
'e!eaı etra.r~:~ı ziyaretgah me. Paşayı tayin etti. 
t.ııbuıda haki ~ çı~an rekabet İs- Osmanlı devleti hakkındaki 
le'-•· kı ıbır siyas·ı 'ht"l"e "th" · · b "'' alın • . 1 1 dJ. mu ış fıkırleri herkesçe mailim 
~Ust bi;\ Ba?ıahde bu iş için olan Çar Nikola neden dolayı böy 
~ti, .Bu k ~ısyon teşkil edil- le !stanbula fevkatade bir elçi 
~el,er ~::yon me_vcut mu. gönderpıeğe karar vermf§~i 7 Ta· 
,. ~barek ,rn k mı te~ik ederek bii olarak herkes bunu merak e. 
'4ltfnıerl a am demlen yerleri diyordu. 
tt\ · e ortodoksl l4 ~ıtn etıniştı ar arası~_da Fakat Prens Minçikof herke • 
~nlerin Y ~ Bu karara gore sin bu merakını tatmin etmiyor. 

1'tıır ı'dd"a Jz kendilerine in. du. Fevkalade memuriyetinin 
llhı ıa ettikl · · ~arın on,ar . ~rı. zıyaret - maksadını kimseye söylemeğe lü. 

~l eYfp bu b~;::.s~::etine gL zum görmüyordu. Yalnız bu mak 
:ıuYordu. 1 1 ıalar red.. satla sorulan suallere: 

tı.~ ~a.nıe kiUse . . . - Sultanın kızını alacağım. 
~a hasr v +ft~~·~ yalnız J>ır Kendisine damat olacaüım. 
""11~ e WLlu:>lSl ' ""ril} e- " ~ or, ınli§tere caız go • Tarzında kaba latifelerle mu-
~ lnıbbe esk·d k tutuluyor ve kü kabelede bulunuyordu 

1 

(.,.,,...,... ·~· --. ... 

Dünrayı Yaya Olarak 
O, Kere Dolaıap Adam 
bünyanın en ihtiyar styyahı 88 

yaşındaki Bordolu Piyer Depujon 
dur. Eski bir maliye memuru olan 
bu adam 20 yıldanberj seyahat et 
mektcdir. Atlet vücutlu, çevik bir 
ihtiyar olan Piyer çoculcluğundan 
itibaren seyahate m~raklıdır. Bu 
hayali hakikat haline koymak mak 
sadiyle ve yaya olarak Jimdiye ka 
dar dünyayı üç kere dcfaımııtır. 

Seyahatlerinde tren ve vapur
lar~an ~ok az istifa<jle etmiıtir. 

400.000 kilometre yol yürüyen 
bu adam yaya dolaımak rekorunu 
almıştır. Seyahatlerinde gör4ükle
rine dair timdiye kadar birçok ki· 
tap ve risa1eler neıreden ihtiyar 
seyyah 88 inci yıldönümünü bor
doda kutladıktan sonra dördüncü 
defa olarak Fasa gidecek ve Afri
kayı bir kere daha dolaıacaktır. 

--o-

Beş Kilo Baklava Y erııİ§ 
Bosna Sarayaa yaıayan müslü

manlar arasında baklava en meJ
hur tatlılardan biridir. 

Geçen hafta Bosnada çalıJ&n 

Sanskimostlu Osman Hromaliç is
minde bir işçi arkadaşlariyle hah. 
se tutuşmuı ve on kişinin yiyebi. 
leceği bet kiloluk büyük bir tava 

Harp Zamanında Paris 
Yeraltı Şimendiferleri 

Paris polis müdürü ile Sena va
lisi bir proje hazırlayarak Pariıin 
yeraltı şimendifer tünellerini bir 
harp vukubulduiu zaman, ahaJi. 
nin korunmasına tahtis etme&i 
teklif etmişlerdir. 

______ a_y_P ve T·v~ı:ro f 
Ankara radJOSU llerı._z~raat borsası (li3at), 19,30 Turk 

nıilzıtı (MuhteliC oyun havaları), 1 -
16 • 1 • 1939 p.l7ARTES1 Aç kapu oyun hu·ası 2 B t r- h • - ar ın o. 

) un avası, 3 - Genç Os h • 4 man O)un 
12.30. )lilzik (Oda müıiii pl.). 13 • a~sı, - Anadolu o)un ha, ası, 

Saat, aJans, meteoroloji haberleri. o> Ödemi' zeybeAi, G - Balıkesir. 
13.10 Müzik (Güzel sesler pJ.). U .30 zeybeji, 7 - İzmir Kordon ze . 
14 Türk miiziti (pl.). 18.,0 rroır m. Calan1ar: S. Yaver Ataman y)b~:ı· 
18.35 Türk mOzill (İncesaz - Jlesı/nl- C. kozan, C. Çatla, H. Gür: 20e~o e: 
gAr, seba faslı). Okuyan: Tahsln :Ka· nuıma {Hukuk tıinini Ya •m 

nellerden yarısı ve 62 durak kapa ralmf. Çalanlar: H. Derman, ~ ı!~c1- 21,tJ Türk müzi i a) a Kurumu tılacaktır. Tüneller kısım kısım rl, H. Gilr, B. nner, H. TokfJ .t '.20 ffilseynJ pe,rev 1-~ ;kılar), 1 -
tefrik edildikten ıonra 150.000 in- Konutma (Doktorun saati). ıı.ıs tfrkı ·~cep na~ende ,;h:i3Hils;~nı 
san buralarda muhafaza olunabile Tilrk 1!1ilzlli <IOJslk pr~JJU): - Jiı tl)'a • ffüseynl farkı • Feryat ecfı: 
cektir. Rauf lekta - )Jahur peJr J. 2 -'Be. yor bir sül, f - Rahmi. Muba 

kir ala - ~bur bfsle. r "'"';]!eli nrkı - $erapa hüsnü ansın 5 rr.er 
--O-:- peyk" il• nilkJıJerıııl ~ - • ffl'l!ror • lieınan ı.ı..ıını, iı--Jlu: 

Bu plana ıöre yüz mil olan til-

S kiz :Y 1 K J>enç4lh beste - Hem ll cJÖ ar. Jifa Oavut - lfbar puselik ıarkı • e J oc••w 1 - JtrJ - Şeıih aJır ~m • $ - »·- ~q çeşmimden •ilmeı a,Jcın Jıar!tlJ. 
Bekliyen KadıD de - Mahur fiiri11 ıemar. ) - ff· m- 1 - Hfcı ~rtr }le, - ltfcu tarttı 

A ler • Ney taksimi. 7 - wasıara ~l ~man cfalJar canım, • Halk \DrkU•A : 
vusturyalı meıhur kitifler.den • SegAh ş:ırkı - İ)oldur f1llr er 1~. #lllLiU tafta ne ıezer, t - SeJlhaÜİıa 

Her bert Vilkins ıekiz ıene evvel 8 - Dede - Jılabur tarki - Gln~ a~- Pınar 'mcu dlrkO lflll )'aJıJor, 
evlenmiıtir. Jı billbillilm. • - Sa~ıhı~ •lf • lıt. 10 - SallhalUn Kaynat • ~lha l 

Fakat evlendiJi Ledi isimli ka· cazUr tark~ • rt;,ram et ı'tit•1#•· ıo - ,.rkı • KirpWerlnin, ıı - EYJ ,;:;;. dınla bir hafta kadar birlikte kal· Çorlulu • Hıcaz lr farkı • JJdı beni Ua~ım ~~çene ıird' Qk ç nJ M dıktan sonra ilmi keıiflerde bu· 1~!· 1~ - Şevkİ • Hlcazk~ ffrltı • )Juzaffer ~ar, ~ T~~y, ;~:nı:, 
1 GKoynumtükd~çairte3den.TU'- Vecıfı,. VteciJıe, ~ Kozan, it. Erer, R. K•m 
unma'k üzere seyahate çıkmııtır. anun a sım. - unJ sesi - U- 2 Konu,ma (Tllrki ·e ., --. Kansı sekiz ıene beklemlı v- ko- zun kavak ye,illendi. U - ?f:osta'a Saat sb h ) postası), .t,15 ,,. C " ~. • • e am, ta Yllll kambiyo • nu-

casr geçen hafıa Viyanaya dön· avuş • Huseynl prkı • uır d erd'I'r tul borsası (fi7at) 21 30 Mil "k (R el müıtür. beni. Okuyanlar: Küme oku)'Uculan. YQ ork,strası • Şef· ıİ ıı . • 
Bu ka4ar uzun aroJık ıenele· :;"1;."''" Vecihe, R. E,.r, F. Fenoa, nar), 1 - L. Van İı .. :ı,~~e~~r~l.: 

. d . ersan, K. N. Seyhun, C. !'ozan. J.eonore uvertür 2 - L V s' Uı 
nn e zavallı ka4ın eyin.den l>ir ke B. Üfler, R. Kam. 20.SS SaaJ, ajans, ven: ıs ncı Senfoni F ':n ee 
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re olsun çıkmamıı. yalpız )toçaıJ· meteoroloji haberleri, airaaf )>~nası raı) 22 M )Jü "'k k amajor (Pasto
na mektup yazmak, eelfn qı~ktup (fiyat). '20.45 'ıfilziJC COcf'a m'ıızljl): lor): 23,•5. 2~ ~ ~Ufmal:ırı (Folk-
lan .okumakla vakit "•çirmı'ıtı'r. Piyano: Cemal fteılL Xenl'an: Ortlan ' on ans haberleri"' ... . ' yarınki proıram 

~klara ve:n~n olduğu gi}>i or. . Prens Minçikofun J:>~ halinden 
llıtı 'Yıi Laiıim 1~~:du. iJ?µda İngilizler kuşkulandı. 1n • 
~bir anahtarı .1 ısesi kapdan. ~sefiri Amiral Dundaslın ku.. 
~~ltl a.nahtan il~a~~ban ye~i- manQa.sı altındaki gemileri lstan 
~e beraber k'J" 1~ ere verıl" pıµa çağırdı. Onaan sonra da 

e1cten roaad J ~~~n j{;ind:? f1"apsızlar Tulon'dan bir filo gön.. 

Borar. Vı?·olonsd: Ennr KakıcL ı - · 
-o--- Van Beelhonn - Trio cDomtalir). 

Evlenmeye Karşı Taıla YaraJandı 21.05 'Koım1ma. 21.20 MüıUc (KOçilk 

baklavayı yemiJtir 

Uyord .a ır akl~11 go. derq.Jler. 

ı.,at ı;~· karar iki taraf d ~ına~et e!r ay kadar bir za. 
tt ederned' M r a maı.ı so)lra umüi'nf merilc J)~ ,t>
'-~~~ §ekl' ı: esele bir siya. receye kadar halledilir gil>i o~~u: 
~Ye i~t~:k a~d~ ;ı;-rnnsı~ar Prens Minsikof Jstaııhı,ı)a Ku~ 
~ da }{~ c 1~ ett~Ier. meselesinden dolayı ~ pır tar. 
~~ edeleri ıl;!rca '.e ~d~.rne ziye istemek için geldiğini söy. 
ı... · ort<>dôk . :W~l ılerı sure. lüyordu. 
•11P ""· . s kılıscsıne ba "'I )a '"'lll'kiYede 'bu g.ı ? · Bu va+iyet karşısındl. Framıız. 
ltıı ~ hamileri 1;f l~ı hırıst~ - lar tehlikeyi gördüler. SulhU mu. 
l'a~a ~ler, .nu s:rrad u "'~:mu 1 

• haf aza için roüJ~yi,nı davranmağa 
'tirdi. Ruşy .

1 
a ~noıltere a. karar verdiler. Ortodoksların Ku. 

~Ilı btr nevı ı:~~ rans~. ara. düste isteilikleri ~mtiyazlardan 
a]t istiyordu ut rolu oy- bazılarma ses çıkarmadılar 1ngi. 

ıJAr araı · Iiz sefiri Lord Stratfort Fransa 
~ ~ li'ra.nsa. h ükfuneti ve Avusturya kabinelerinin fikir
~ sefiri Lavalet'i ge.. lerin,i alarak Londradan lstanbu. 
l tı.zerhı Rusya .ile Kudüs roe la geldi. ~m yeni sefiri 
e~l'Ah de doirudan dc:)·u. Dölakur dahi vazif eslııe başladı. 

n:"1'!'~itıı Jn,ilz.akereye gi - Prens :Minçikofun Jıerkesi hay-
:u bildfrdi. Çar Ni. rette bırakan te~bl>ilsleri devam 

~Un o1tn ~? hareketinden ettiği sırada Londrada bulunan 
) ~Jnd uş. g~~dil. lki dev- İngiliz sefiri Lord Stra~~rt ta 
tıı~lliıi gi ~ ihtılat'm artık hal nihayet lstanbula gelmışti. Ge-

g· da :OT orkestra • Şef: Necip Aşkın): 1 -

Danlmarka'd.,~art eailen ve 13 Şehremiiıiııde Selçu.pulnn Jl11• Frltı RecktennJd - Grlminı d• .Pot. 
ten 20 ya~ına kadar çir'kin ve ev- h~leı~nıie f puJılJ~"' p~n ••· purl. 2 - Pepl Nilll•i". ~ ,.,.,_ 
lenemiyeceği zannedilen kızlan . nı polıte ıııUrıc .. t rd~~~k HJ.aeki naıJ. J - J'auJ JJ~lzn•c- • ~np 

• • 11 caddesinden ı-eçerken Sabri acjm· k6ylll dansları. ' - J}~cfJ~~. ,,,. 
gorta eden bırçok prketler vardır. 4' b. . ,..E 4'p. 1 taJ~nıp ~lr .ffrk111 - 't!Hblr1"fn. 

Kızlan güzel olmıyan birçok ~ğt.4 .~elif :ıan. ~~: ~ - ~nton RÜbinsteln _ 'Jcoıt&mlil"ba. 
aileler bu tirketlere müracaat et- ı~ı • e fÖf· ~ lo •. Sllitlnden CoJ»anlar. 8 - pe 'Hfc· 
mektedir. Evlenemiyeceklc:-' .::;ın· ~ ~f1Hri~ı. ~' helı - 5en ıerinad. 7 - Niemann • 
nedilen ve pahalı, ~aJ:.ıalı şiiorta· tır. Zenci dansı. 8 - Heuberıer - ~rkta 
ya konulan bu kız}frdan birço~la· isimli ı'iliaen - Ceımedt • par~pı. 

k 1 V ef IJJI v k Qp a•oal 9 - Nlempnn • Valı Bofloa. ;q,ıq 
nnın ıımeti ise, sigorta ile t~mi· 'il .-. .,,... 'i' SaaJ, espam, Jabvil•t, ka~yo • JP· 
nat altına alındıktan aonra, çık· dQfıl toplandı kut borsası <fiyat). 22~ lldk (lJir 
maktadır. fOllst - Ye dans plfk1frı). ,.45 ·. ·~, 

Yefilay gençlik kurumu, Jf~· Son ajans ha~erler Ye yanHkl proı-

Denizin 130Q9 Metre 
Dibinde 

İtalyan &~~tel~rips:le e>kundu· 
ğuna göre, de~in 13000 ,ıı~tre 

dibine kadar iı:ı~çe)tl~ı:e mahsus 
yeni bir alet buJUlllJlU~Ur. 

zinci kongresi dün Bay Fahreııiıı ram. 
Kerim Gôkay tarafından açılmıf Ankara radyosunun 

1ır1nki programı 
tJr. 

Ebedi Şef Atatürkiln hatıraaıru 
tebcil için bir dakika ıükat edildi. 
Müteakiben hep bir afızdan Iaıik
lil Marıı okundu. 

~LI 11-1-np 

• 12,30 Müzik (Küçük orkestra • ftf: 
Necip Aşkın), 1 - A. J.(ubinstein • 
Kostümlü bJ}o süitinden - 'baf!!nr~· 
2 - A. Rubİnstein koslllmlG 'b~ol'11 

Yusuf Akçoraya 
fi••~ 

Finlandiyada bir TGrkln 
bir mektubu 

~adri J::rtemin ıeç,n u 4aıeı~ 
de çıkan bir fıirası ır\. mitliretÇnıat 
fikrinde bulunanlara i111rel ederkea 
Yusuf Akçoranın a'a adını anmış, ana-
neye b~Jlı bir milUyetçillkle Zi7* 
Gökalp't at eti yedirilen ve sonunda 
onu hasla yapan bir ziyafetten bab
setmişlI. 

FinlAndira Türklerinden bir pku• 
yucumoz, bize yolladılı bir mektup. 
ta, Yusuf Akçorayı mildafpara lilzuııı 
ıörmlış Tt rahmefliye alt l>lr Jıatıra
sını nakletmlttir. O yazı Yusuf Akço
ranın biz Türklerce malüm olan Juy.. 
meJ Tf fa&il,fUerinden hlçbir·n : kea. 
dlllnclen nez eder yolda bir Jta4-

ihtiva etmemekle beraber okuyucu
musun 7aıısından birkaç J>arça:rı 

rabmeUe anmı)"a nsile olmak için 
nplr4Iroruı: t~l' u~ış olduğu yolunda ü. lirken de Parise uğrayarak Fran· 

~ ~ \>u dr. sız hariciye nezareti jle lbu Min. 
f.,_ltıdan .!_ıra.da idi ki R:usya ta.. çikof meselesi hakkında temasta 
~v\ .ıı;;cena u:--· r.:ı ll3.de b' ~ıko, isınJpde bulunmuştu. 

Galeatso de Laıtetsiye isminde 
bir İtalyan olan mucit, pu ileti 
deniz askerlerinin hizmetine ver
miıtir. 

Bun.dan aonra Reisicumhur ı.
met inönüne veaairtı makamata 
tazim telgraflan çekilmesine ka
rar verildikten ıonra bazı hatip· 
ler söz alarak içki aleyhinde ve 
mazarratları hakkında putuklır 

tinden Napoli balıkçılan r ~o G'J> 
hardt Romans, Viyolonsel, orkffl'l I 'fupuf Akcorayı siz, heplnlı 
için ,_ J. Ştr:ıUsf J:~ r ~fDDI blll~Jnlı. •kcora otıunun Tur" 
Shch JnclJer f ffl• 1f ŞafJ• ~ 1d1,1p Kazandan gelişi TUrkJ • 
Janı, meteoroloji Jı~frJerl. lf,l~ 80_ 7en aşkınd1Lnc)ı. Mi17onlarmı 
ıık (KOçjUt orkesiranın dfr~mı~, J- T~ fabrikalarını bırakJrak bil • 
Leopold - Yeni dünyanın 1~1 r,rkı· tUıı TUrk mllletlne hizmet et • 
lan, 7 - F. J'.önfssh<t1er - .Ti~i en· ~N•k ve TUrk devletinde çalıf • 
termeuotu. f - tf~o ızonİ - tJe'İo· ıpak, bUyUk TUrk mlll U k 

l)\llld ır el . • t lıti etildiği h çı~n stanbula Lord Stratfordun muvasalaµtl. 
'b.. llc:ikof k' abe_J"J d.uyuldu. dan bir kaç giln $0nra mazuliyet çin çare anyor. Belki kendine gö 
... u ırndi? · p · b ır 'danı · halinde olan Reşıt ~ zıyare.. re azı tecrübeler de yapmak ıs.. 

) lıt fUoıa Rusyanm Baltık de. tine gitti. Tabii olarak konuşma tiyor. Rusyannı bu pareketi }>il. ili: l1aıırı .: F~n~anı. bahri- mevzuu :Minçikof meselesi Uze.. hassa İn~lte:re p~ Fransa~ kar. Sn llniunıt ~~diya eyaleti • rinde idi. şıdır. İngıl~re v~ Fr$l)Ja, devleti 
ııa:;;:buıa geJ~alısı idi. Rusyadan Lord Stratfqrt deıp ki: O_smaniyeye yardım ettikleri tak 
o~ı jle ~aradeniz do. - Minçikofun Petersburgdan dirde muptemel her tehlike ~o. 
~ıq ""u Nt' .byadaki Rus buraya gelişi öyle bazıl~.r:8'11 laylıkla bertaraf olunabilir. Bu 
bı .ticaJiııiJ'. 1f ett,i. Maiyetinqe ııettiği ıi~i Kudilsteki bır kılise hususta devletimiz kes-.bma uh-
1 ?ttitri Ne: l>rens Gajçin jle için olamaz. Kudilsteki kilise me. deme dU.şeceJı her va,ziteyi yap. 
~ ~i x:od,_ Karadeniz fi. selesi Osmanlı devletinin orto. ma.k için h~~· 
tıe:U erki rnılof, Besarabya doks tebaası namına memleket Fakat buıünJsil ahval ve eerait 

~~ap:1· h~biye reisi ge- işlerine bir mUdahale vesilesidir. içinde !benim aaduet makamını 
Jila !U)Skı b~I';111uyordu. Müdahalenin asıl maksadI ~e:- deruhte etmekliğiJll muvafık ola. 

\ ~ ~~ b1rınci günü halde daha bJşkadır. Şimdilik maz. f•kaı Hariciye Nezaretini 
~iae1ı : iilnü alelade 80_ Minçikof meselesinin bu cihetini Ur.erime alabiliriJD. 

ıl'Yaret; Babı8.Iiye gitti. gizli tutuyor. Dilinin altm4a sak Yalnız ıu cihet var ki ekselan.. 
0

1
~~ e bulundu. Fakat 1ı olan bu baklayı bir gi1Jı ~ıka- smızm 4oğrudan doğruya saray-

R
~i:rn. Yanma gitti. racaktır. Onun için Babıalidc ek. da ıetebbilsatta -bulunarak Harf. 

~Ye Nezareti 
111

a. selansuuzm sadaret makamında ciye Nezaretinin uhdemize veril. 
~zu:n 1:uat Efendi bulunmanız ıazmıdrr. mesini talep etmenizde tehlike 
ffarl a ugramadı. Bu Reşit Paşa - Bizim lcizane vardır. ~yle J>ir teşebbüsü padL 

t~~ l ~•Y~ cıf.e .~azın Fuat tahminimiz de bu merke~edir. şah hos görebilir. Fakat ne gfıbi 
Cf"'.;m:f oluyor~u 4uıJmanı Giye thtilil tehlikesi ~çi.nd~ .. ugra§&D m~satlarla geldiği henüz tama. 
~ J.th2~e ne ı · . Avrupanın bu halını gorunce Rus mıle anlaşılmıyan ve devletimiz 
lılf4a~ senrı tgilız sefiri. ne ya kendisini şarkta daha serbest için müşkiilit çıkarma.ğa her da. 
.O~ Onun içi ştan.bulda de " haraket etmek mevkiinde görU. kika bir vesile anyan Prens Mln. 

• ~clye ~ Abduımecit yor. İçin.de ötedenl>eri saklı olan çikof un hiç te iyi karşılamıya • 
8.ZirI Fuat E. emellerini tahakkuk ettirmek i. cağrnı tahmin eµnek kolaydır. 

söylediler. 
Kongreye, heyeti idareyi ıestik 

ten sonra içtimaa nihayet verll~i. 

VAKIT'a 
ali»one 
PIMnM~ 

dl, t - \ıarharcl ınJ4~r • Ef~pıun e ne en
atk şarkısı, id - pee"thoven • Sltoç- dln4on tsonra da çalışır t~eb,ler 
ya havaları. 13.'0, lf Türk mllziJI bırakmak ıcın celmlşU. 
P!, 18,30 Protr~m, 18,35 Türk müzi· Akcora 1918 de TUrk esi ı ı 
ıtı <fasıl Jıeyetı - Muhayyer faslı) 1 r er • 
19,20 Saat, AJJnı, MfJeorofoJJ h;.f>e,.: ~ TUrklyeye nakletmek için 

Eşrefin bir nuktesi 
Ş~i.r Eş:d Edirnenin bir kazasında "kaymakam iken valiler 

den bın tcftııe çıkmıJ. E•ref de kaza ~a t....::. -1·k1 :ır a U<Uı yenı ı er ya~-

r9:_k kendini göstermek istemiı. Fakat Vali, ne4enı~ b~ k 
ugramamıı. uaya 

Eşref valiyi &örünce: 
- Efendim, demiı, jnpllü •tl~c·'lr lfDeft h ~ . ~ ..., ,.,. ,-1f >1 q~rF.· 

~etresburga gelen bir heyetin 
azalarından Ye hJitırımda kaldı. 
tına söre heyetin aynı zaman • 
ıJ• veznedarıydı. Heyet 0 zaman 
~,tersburc mll,ılUJllanları, TUrk 
lerl tarafmd'ln çok hürmetle 
karşılandı. İyi hatıralar bırak. 
tı. Heyet Astorya otelinde otu. 
ruyordu. Elinde birçok, belki 
50 bin İsveç kurunu toplanmıf. 
tı. Bu ku~unların teJ.?dlll bir btl. 
yük sarrafl muamele teşkll ede. 
l>lllrdJ. Yakındaq. biliyorum ti 
bunun bir kurun dahi farıaa: 
memleketi menfaatine muh& • 
tan •tU. TUr~Jnn ~nd~ ... 
verdi. - - - - -



Türkiyede tarım 
Nasıl yapılır 

Vurdutnuz her şeyden önce 

Türkiye içinde saat 1 

farklan 
lstanbulda 12 iken 

Ankarada: 12,15, Adan.ada: 12, 
25, Anta!yada: 12,07, Beyazıtta: 
13,00, Bursada: 12,01, Çanakka-

:::••-=-r.-:::xım-11-.:ı===nn===::===:-::::::.=:=sil!!~ :: liiitiııi--... ________ , 
= :: .. .. 
:: •• .. .. 
5! 
:: 

KIŞ 
J . ( 

5! fi Yer bembeyaz, gök kül rensi. 
H Kaşlar hep bırakmış ahengi .• 
:: Kamçılıyor yüzü rüzgar.. , bir çiftçi nıemleketidir lede: 11,49, Çorumda: 12,24, De-

l' nizlide: 12.01, Diyarbakırda: 12, 
· 44, Edirnede: 11,50, Erzurumda: 

il Her taraf kar, her taraf kar .• ' 1 Gök sanki ağlamakta, ı 

' Türkiye, her şeyden önce blr J 3 - Marmara havzasının yu -
çiftçi memleketidir. Halkm dört- karı tarafına rastlıyan yerlerle 
te üçü bu işle uğraşır. Yapılan bir Trakya bölgesidir. (Edirne, Kırk. 
hesaba göre 1,500,000 den fazla lareli, İstanbul, Bursa gibi). Bu· 
aile çiftçilikten kazandığı gelirle rada tarım işlerine son yıllarda 
geçinir. büyük bir önem verilmektedir. 

Yurdumuzda tarım işleri kü - 4 - Antalya, İçel, Mersin, A-
çlik küçük parçalara ayrılmıştır. dana. Maraş, Gaz?antep gibi kı -

1 - Kuzey Anadolu silsilesile sımlardır. Burası çok yağmur 

Ka.radenizin sahil bölgelerinden görür. Bu yerlerde pamuk en bi. 
ayrılan kısımlardır. Mesela Bile - rinci tarımı teşkil eder, meyva -
cik, Eski~ehir, Bolu, Çankırı, AI! lan da meşhurdur. 
kara, Kütahya gibi bölgeler. Bu- 5 - Erzurum, Erzincan, Beya. 
ralarda çok mikdarda ekim işi zıt, I{ars, Artvin illeri beşinci böl 
yapılır. gedir. Burada en fazla arpa, buğ-

2 - Marmaranm Marmaranm day yetişir. · 
bir kısmı ile. Manisa, İzmir, Ay- 6 - Van, Hakkari. Bitlis, Siirt 
dın. Denizli, Isparta, gibi illerdir. Diyarbakır. Mardin, Urfa gibi il
Burada yazlar sıcak ve kurak ge- lerdir. Burada da muhtelif tarım 
çer. İyi pamuk yetişir, zeytin., su işleri yapılır. Buğday, arpa gibi. 
sam, meyva, üzfün incir buranın 7 - Karadeniz sahillerindeki 
başlrca zenginliğini teşkil eder. illerden, Rize, Trabzon, Ordu, 

Birinci smıf köşesi 

Oyun salonunda 

Samsun, Sinop, Kastamonu, Zon
guldak, gibi yerlerdir. Burası 

Türkiyenin en çok yağmur gören 
bölgesi olduğundan tarım burada 
pek fazladır. 

8 - Kuzey, Güney ve doğu kr. 
smılan arasında kalan Amasya.. 
Tokat, Sıvas, Karahisar, Malat -
ya il1eridir. 

9 - Kayseri, Niğde, Konya ve 
Af yonkarahisar dokuzuncu böl p 

gedir. 
Bu hesaba nazaran, Türkiyenin 

dokuz bölgesindeki tarım arazi -
sinin yüMe 89 u hububata ve yüz 
de 11 i nohut mercimek gibi bak. 
liyata ayrılmıştır. 

Türkiye bağlarına gelince, b"1 
500 bin hektar araziyi kaplar. 
Buğday 3.769,312 ton 
Arpa 2,303685 ,. 
Yulaf 215,484 ,, 
Çavdar 448,5'(4 ,, 
Pirinç 72,844 ... 
Darı 47,814 ,, 
Kuşyemi 14,933 ,, 
:Mısır 685,816 ,, 
Muhtelif 5.017 ,, 
NÜFNS VE ŞEHİRLER : 

Türkiyenin nüfusu, yapılan son 
nüfus sayımına. göre 16.200.694 
dür. i~lfo• 
İLLERİN NOFUSLARI : 

İstanbul 883,414, İzmir 596,078 
Konya 570,992, Ankara 538,669 

• Balıkesir 482,261, Manisa 425,038 
Malatya 411 bin 513, Seyhan 387 
bin 9, Erzurum 386,428, Kasta -
monu 361,671, Trabzon 359,791. 
Kütahya 349,005, Samsun 338 bin 

- v AK, v AK .. ÇEKlLtN OTOMOBİL 
GELtYOR. 

-VARDA, ATIMA BAK. 
-AYŞE, SEN NE YAPIYORSUN? 
- YAZI YAZIYORUM, ADIMI YAZI-

.YORUM. 
- KUMLA YAZI YAZMAK NE HOŞ 

OLUR. 
- ôaRETMEN BiRAZDAN GELDiat 

V AKIT DE BENiM YAZIMA BAKACAK. 
- YO .. HEP SEN ATA BlNMEZStN, 

BiRAZ DA BEN BiNECEötM. 
- KAVGA ETMEYiN, MIZIKÇILIK 

YOK. SIRA tLE .. HA YDJ BAKAYIM, SEN 
iN ••• 

{ 14, Kocaeli 335.492, Zonguldak 
321,246, Kayseri 312,469, Tokat 
310,152, Kars 306,444, Afyon 299 
bin 794, Çorum 286,751, Denizli 
286,265. Gaziantep 286,616, Ordu, 
283,340, İçel 271,914, Çoruh 27Cl 
bin 688, Yozgat 262.268, Aydlll 
260, 791, Giresun 259,673, Bolu 
254,254, Elazığ 253,693, Niğde 
274,592. Antalya 241,569, Urfa 
229.201, Mardin 226,030, Çanak .. 
kale 223,225, Diyarbakır 214.871 
Muğla 197,069. Tekirdağ 193.537, 
Sinop 19,150. ııaraş 189,801. E 4

• 

dirne 181.sr.1 . Esld:ehir 182,f'i1
• 

-:1nkm 177.7:.11, Kırldarcl i 17i 
':in ~A1 . Isparta 164.25'3. Gii!"'Üf'~ 
'ta:r.e 162,921, Erzincan 15C !'"", 
T<ırşehir 154,676. Muş 143,527, 
Van 142,672, Amasya 128.4.97, 
Siirt 127,728. Bilecik 125,417, Ağ 
-ı 106.727. Burdur 96,152. 1 

Yekun: 16,200,694. 

12,49, Es.kişehirde: 12,07, Gazi . 
antepte: 12,32, Gümüşha.Mde: 12, 
41, İzmirde: 12,50. İzınittc: 12,04 
Kastamonuda: 12,20, Konyada: 
12,14, Merzifonda: 12,27, Muşta: ı 
12,50, Samsunda: 12,30, Sıvasta: 
12.32, Tokatta: 12,30, Trabzonda: 
12.43, Vanda: 12,56, Yozgatta: 
12,31, Zonguldaktan: 12,12 dir. j 

• 1 
1 

~i Saçaklar hep damlamakta .• ~ 
Ne güzeldir uçuşan kar, ,' 

Ü. Gündüz yağar, gece yağar .. 
1 Tepeler kar, dereler buz, , · 

1 Titriyoruz, üşüyoruz .•. 
Yağmur, rüzgar, fırtına, k'ar;· 

g Kışta başka bir zevk var!... F. A['f , 

:mr.:.-:=::c:::-.:=::::::=::a-=::::r..::::ı:==:-_.=:.~--:: .. :::==:::.::=ı-~ 

MASAL 

TöDlkö öO~ lkarro~o · 
Tilki ile karısı 
Kızdı gece yarısı 
Biribiriyle atıştı, 
Ne durdu. ne yatıştı 
Bu sürekli didişme 
Tırmalama, çekişme. 

Tilkinin getirdiği 
" Upuzun bir kemiği 

Karısı kaptı, kaçtı, 
Tilki kaç gündür açtı. 

Hiddetini yenerek 
İçinden sevinerek 
Tilki ininden fırladı 
Kendini oyaladı. 

Geceydi mehtap'Vardı 
Yıldızlar parıldadı, 

Rarstlıyarak bir nehir 
Dedi: Yakındır şehir, 
Şimdi şehre varayım 

Yeni kısmet arayım ... ,, 
Yolda görüp bir çiftlik 
Baktı etrafa dik dik, 
Sağı solu dinledi: 

Bulsam bir delik, dedi, 
IIernen kümese dalar 
Tavukları yakalar 
Karnımı duyururum, 

Biraz kuvvet bulurum .... 
Bir de ne görsün, bir knz 
Bağırıyor avaz avaz. 
Tilki bu işe şaştı, 

Kaza doğru yaklaştı. 
Dedi: "Kim der sana kaz 
Kaz böyle güzel olmaz. 

Olsan olsan bir kuşsun 
Kırda unutuimwJsun 
Gel seyah.at edelim 
Şehre kadar gidelim 
Dünya görelim biraz 
Bin srrbma etme naz!,, 

Birdenbire kaz kaçtı. . 

T.ilki kaç gündür ~ 

Vt' rd·1 kazı sırtına 
koptu çığlık fırtına, 

Ayşe kadın uyandı. • 

' önce yangm. var sandı. 
Açtı penceresini 
Duydu kazın sesini 

Anladı çok geçmedec 

Alişam güneş batarken T 

Kırda unutmuş kazı: 

İndi elinde şamdan 
Paldır küldür yukardan, 
Haykırdı kaba saba: 

"- Neredesin Ali baba? 
Kazımız gitti elden 
Hala uyur musun sen? ... , 

I 

Duyunca. bu feryadı 

Ali Baba atladı 
Yatağmdan ansızm. 

1zle:rln1 lımmm 
'.Arıyarak yilrUdü 
İçini gam bilıildU.. 

Tilki fakat kurnazdı 
Artık azdıkça. azdı 

Kayalardan aşarak 
Rüzgar gibi koşarak 
Karşı tepeyi aldı. 

Sevinçten ıslık çaldı. 
Artık yıldızlar sön,m:U. 
Tilki ormana da.Imrş, 
Tilki ormana dönmUeı 

Güneşi de beliriyor. 
J İnde dokuz on yavru . 

Tilkideki gururu 
1 

Sezince yaklaştüar, 

Kazı g'Örilp l8ltJ1a.r. 
t 

Yuvayı sevinç sardı. 
Yavrular bahtiyardı ' 
Doğrusu böY.le sem1z. 

Böyle hôş, böyle ~'I 
Bir kaz görmemiştiletr 
Bir ağmla.n dediler: , 

"- Bizi doymmali lçfl 
Baba, yine §eh.re in 

Yukarıdaki resimde geçen hafta başında açılan ilkokul barındırma od.alarmda: 
daşlarınızı: görüyorsunuz. 
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Oita yapılan 
Llk ·Maçlara Vefa - nc~il.inş 7·ar~ 'ı~masrndan Mr g~rilnflf 

akeınıer imtihan 
edilecek 

Beşikt3ş Vefayı 4 -0 yen i !""i·~·~i~li"H;·i~; .. i ... 1 

@y unun Dik de\fresı gclsıi:iız blli:ll:J, Siyah !Bevaz aoaıır l saraya girdi 1 
~ ınenıbadan öğren.. a Otı dak ikada ÜÇ saya çıkaırdallaır 1 lzm"r muhtelitinin ve Alsan -

Clıt 67 ~ ınemleketimizde Dünkü lik maçlarının en ehem de ayni nefasette bir sıçrayışla çıkaran Namığa attırdıkları bu zulmasına sebep oldu. Bu fırsaL cak klübünün knlecisi Hilmi ls . 
l'ttı..ıd • lı. futbol hake- miyetHsi puvan cetvelinin ba _ kornere attı. penaltının cezasını galibiyet bel. tan istifade eden Beşiktaşlılar da tanl;mla gelmiştir. 

U Jıasııen ltntihan edilmesi şında giden Beşiktaşlılarla son Yeşil beyazlılar iki açıklarile ki de beraberlikle bitirebilecekle. 4 üncü dakikada Bediinin ayağiy- j Bu giizide kalecinin Ga!ato.sa. 
da ~hnuştur. günlerde cidden büyük bir varlık uzun paslı düzgün bir oyun çıka- rl bir maçtan 4--0 gibi açık bir le ilk sayılarını çıkardılar. rny klübünc intisap ett~i söy -

ll:ıUdtırı·· .... den Terbiyesi U. göstermeğe başlamış olan Vefa- rıyorlar ve Beşikt~m tehlfüeli farkla mağlup olarak çıktılar. Bundan sonra bir müddet kar. lcnmcktedir. 
le k~ı de kurulacak o. Iılar arasındaki müsabaka idi. olmıyan akınlarına mukabil, hıL Kaçan bu penaltıdan biraz son şıhklı akınlarla geçen oyun 20 -- - - ----- ---

-· nı te tarafından bu. Ankarad , 1 ·"'l.J.ertekr Nitekim Şeref stadında yapı - kimiyeti daima ellerinde tutuyor. ra da Mehmet, çok müsait bir va_ inci dakikadan sonra siyah be _ c \ ( ~ ITı 1 l 8 
tabt t t ar sıkı bir imtL ö · · ·d J d · k ı d y 'lf h L k ı u ul lan ve Tarık rerengının J are ar ı. zıyettc ya a a ıgı topu ı• e met yazlıların baskısı altına giren ve ! maç arı 
• aca.klardır. ettiği bu oyunu iki bine yakın 20 inci dakikada Şükrilnün kn_ Alinin kucağına bıraktı. llk d<'v- gittikçe artan Beşilcta'j tazyiki 
IQfaka reisimiz bir seyerci takip etti. le önünde kaldırdığı topu Taci el. re de böylece golsüz olarak bitti. esnasında Hayati ikinci. Ecrref ü. Ankara lık maçlarında Galata-

d .... Beşikta.sın alacağı neticeye gö le durdurdu. Bu bariz penaltıyı tKINCt DEVRE: çüncU, Rıd\·an da dördüncü gol- sarayla Demirspor karşılaştılar. 
Ba: 8Q1Şmed i re lik şampiyonluğunun Fener - Vefadan Namık çekti. ve bu müs- leri çıkardılar. 1 Bir çok fırsatlardan istifade ede-

f- baııkjbuı 8'aZetelerden bi _ bahçe veya Galatasaraya nasip tesna fırsatı da bozuk bir vuruş. Beşiktaşlılann başladığı bu kı. B .kt b .. r· t 
1 

miycn Galatasaray neticede 5--0 
lt:tar ınınt.akası müdür olması kuvvetli bir ihtimal dahi. la avuta attı. sımda Vefalılar ilk kısımdaki var il e~~ ~şm it u d u~-~s ~ t:J1 a;ı ma~lüp oldu. 
8.lbay ı:r _ _?Ygur'un yerine linde bulunan bu karşılaşmaya Vefalılar, iki seneden beri topa lıklarını gösteremiyorlardı, mer. m~!~u. Bu~d:n ı so:r~ ~~~ 01;:~ 1 lz~irdeki lik müsabakalarında 

tı ,,,._, "~iZ Besimin tayın· takımlar şu kadrolarile iştirak ayak vurmamış olan ve diln de kez muavini Liıtfide görUlen yor- b' f . . Demırspor, Alsancak takımın.-ı 
"'"'Q.lrn • .- sa ır şere sayısı ıçın çırpınan ,.. . . y 

~ı..ı. ettiler: takımlarının içinde en fena oyun gunluk alaimi, bütün takımın bo V f .1 1 bUt.. ti . w ' 1. Ateş ekıpı de Dogan.'3porlu 
~dar hiç bir tayin Beşikta.1: Mehmet Ali - Hüa_ e aı ı a:, f ~ny~a[.re c_:ıne rakg Iara 4.-2 yenildi. 

1.: cağı tab·eo nii, Taci - BüZcnt, F,.,,,zt_, Şev. men vazıye ı egış ırme~e mu -
""tar-b h olduğuna ur• tedir olamadıklnrr ir,in oyun 4-0 

Un uı ~:~ Terbiyesi ket - Hayati, Rıdvan, Bodii, Şe- Beşiktaş lehine bitti. iki ne i kümeler 
aaııs~gı haberi de re~e~:eı.Azat-Saim, Vahit- Oniversite ve Yüksek mektep * * * 

kQ k . k Sefer, Ltıt/i, Namık - Adnan, d . 1 • k • ki .. 1 • Müsabakanın beraberlikle bi-

İkinci küme takımlarının hk 
maçları dün Şeref stadında yap.! 
dr. 

~en ilk de\Tesi cidden gürel ve he btı ır OŞUSU Abdüş, şaknı, Mehmet aoro. mü avım en es ı up erıne 
l ,.... Vefanın b~ladığı oyun evve. 

ı . .akı S ·ıd· d •• ki vecanh geçti. İkinci haftavm. il. 
):ı ... 11A_ 'il. mı eçı 1 la mütevazin bir şekilde oyna • onece er 

,..'4Clll 't ..... _b ke nazaran hiç te enteresan ol. 
IUğu kır ~uuı ul atletizm nırken Beşiktaş iki yan hafmı.ı 

BOCAZlÇl 4 - ORTAKÖY 1 
İlk oyun Boğaziçi ile Ortakv 

arasında idi. Hakim bir oyun c;t 
karan Boğaziçililer bire knr 
dört golle galip geldiler. 

S koşulan 3000 ve fena oyunları yüzünden yavaş ya Beden Terbiyesi Umum Müdürlüğü tarafından verilen bir madr. 
'l'aıebeı ÜZerinde tertip ediL vaş yeşil beyaz lehine döndü. emirle üç haftadır maçlara gircmiyen talebeler hakkındaki Vefadan Saim. Vahit, Sefer, 
t)'rı er ayrı teşkilat men 8 inci dakikada soldan inen Ve_ kararın deği§Cceğini memnuniyetle öğrendik. Umum mildilr. ve Abdilş; Be.şiktaştan da 

tasnife tabi tutul _ falılar topu ortaya geçirdiler, Ah Iük üniversite ve yüksek mektep müdavimlerinin eski klüp- Hüsnü. Feyzi, Eşref ve Rıdvan 
DA VUTPAŞA 2 -

FENRYILMAZ 1 
İkinci müsabaka mUtevazin b'r 

(Devamı 10 tıcuda) 
~, 

10 
dü.ş nefis bir vole ile Beşiktaş ka- !erine dönmelerine müsaade etmiştir; Türk sporunun kaL iyi oynadılar. 

uncu Myfada) lesine gönderdiyse de Mehmet Ali krnmasma büyük bir amil olacak olan bu yeni kararı; klüp- O. M. K. 

·~er - 8 lstanbulspor - 1 ç~:.· idınancılar ve sporsevenler eevinçle kar~ılıyacaklar. 

'~~ttin -Lcbip, 1. Spor: Ali - Ali, lamatı -
.g~ t, Angcdlidis. Rı. Ncja.t. Orh,an, Tartk - IMan, 

~aban, Yaşar, Esat, llasan, Saliilıattin, Samih, Bur. 
kan. 

~de 1Ia.kem: Ahmet Adem (Ka.sımp<J§a). 
llıtı~~apılan ikinci mil_ !erini idame ettiren san lacivert. 
l1ıaıı lstanbulsporlular liler bu defa da ikisi Fikret. di. 
ba1t ~ arasında idi. ğer ikisi de Şabanın ayağiyle 4 
So~ ilk dakikasından gol daha atarak sayı adedini se. 

83.rı la ~lay bir hakimiyet ki~ iblağ ettiler. 
>rı~ad cı"ertıiler kendile _ Müsabakanın son dakikaların.. 
l!Jt de an oynadıkları bu da günün yegane düzgün hücu -
8.ttıı- 1\'resinde Fikret va. munu yapan tstanbulspor muha. 

'ıL...: .: arı 'Ik ~erilli 1 golden sonra cimleri İhsanın sıkı bir şütüyle 
~titret 'Y~ar, Şaban, ve yegane gollerini kaydettiler. Maç 

1
• "asıtasile dörde çı. ta bu netice ile 8-1 Fener lehi. 
1tl8ıtrı-"- . ne bitmiş oldu,. /!.,inci. T:üme milsaba'kalarım''l11 Galatagenrler - Eyüp marında 

'44 Yıne üstUnlük _ Ey;iplülerin kazandığı üçüncü gol olurken 

Beykoz - 7 Topkap1 - O 
Beykoz: Kandilli - Halit, Ba. I Topkxıpı: Abdülkadir - Hınis 

.. :ıdır - Mehmet, MWJtofa, Ga- to, Saba1uıtfüı - Ali, Kamil, Ha. 
·p - Turhan. Sadi, Şahap, Sait, lit - l'unıı.s, Ziya, Salcüı.attin, 

·a::ım. Sadık. 

Hakem Adnan Akın ( lstanbulspor) 

Malum karar yüzünden ancak pılan ve tehlikesizce atlatılan 
ln kişi ile sahaya çıkan kuvveL Topkapı akınlarına mukabil Bey-
iz Topkapılılara karşı "az ele • koz baskısı devam etmekte idi 
nan kaybeden,, Beykozlular ma.. ve nitekim Şahap üstüste iki sn. 
~ın ilk anından i~ibaren ağır bas_ yı daha yaparak birinci devreyi 
:nağa başlamıştı. Beykoz 4 O bitirdi. 

Üı:ıtüste yapılaı. Beykoz akın _ 
arından birinde Topkapı aleyhi • 

:ıe penaltı oldu. Babadır bu su • 

retle maçın ilk gollinli ıc\ıydet • 
ti. Bir kaç dakika sonra Turhan 
ikinci sayıyı çıkardı. Ara sıra ya 

İkinci kısımda da baştan sona 
kadar hakimiyeti ellerinde tutan 

Beykozlular Şahabın ayağiyle üç 
gol daha çıkararak müsabakayı 
7-0 gibi açık bir farkla ka~ _ 
dılar. 

(i " y r 1 r ~ d p r .. ' f" .. ~nüın sürpnr azu müsabakası 

-~~ata;~raY_:-i-HiiAı-t Pera Bozkurtu, Şişli de 
~~'Dl•zııııar gollerın• penaltıdan yaptılar kte Galat as d . 
~a~l ~kr - 081JUın - Lut/i Adnan_ 1 Hilal: - Murat - Akif, Muammer - MU8. p o r u g en l 

t. em - Necdet Oemiİ, Buduri, tafa, Zoynel, Selim - Lut/i, Halu~ Hakkı, Ik I 
Rüstem, Jbrahim. He r maçın da ikinci devre leri heye('e o l ld 

İll), at .. .2_ Hakem: .<:!a.."'i Tezcan (Güneş) Gayrifedere klüpler §&Dlpiyon. di - Alber Cambaz Re/ii _ Ru t b .. j 1 
O U 

·~daki -s b Iuk müsabakalarına dün de Tak- tto, Anı·cı, Jlclih Kad' .,.; Molko · t~ .
1
°Y ~ce 4-0 Peranın galibiye_ ~ Ca.ıat .. __ Yegfi.ne lik leme yok. Her hafta, sahaya ÇI- mını da harekete getirdi. Ve u. ' ''• • ı ı e nıhavetl · ld 

~ t~ talunı-.:ıaray arasın • kan takımlarımızda bir tekaüt o. nun neticesi san kırmızılılar Hi. sim stadında devam edildi. Gil • Müsabakanın ilk devresi tama . enmış o u. 
k~~aıta llıU da son karar. yuncunun daha yer aldığı görül. Jıil sahasında yerl~tiler. Fakat nün ilk maçı Pera il~ .Bozkurt men karşılıklı hücumlarla geçti~ Şişli 4 Galataspor ı 
~çıkalı ~ir olanlar. mekte ... İşte bunun neticesi de muhacimler bugün çok bozuk Sil. (Barkohbacieara:ıın~aı:di. r W• •

1 
Bu d.ev:eae Peranın bir penaltı- Gayrifederelerden Şişli ile Ga-

ı. ta R"'-,.1 __ Uç hafta oldu. yın· e dun·· kendı.ni gösterdi. Ara - Jevman fena oynuyor, Mehmet, Necdet zenın em ıgı ı e dan ıstıfade edemediği gibi Me. lataspor takımları dün T k . 
~~· -...ı.ı~d • ı b ·· b k t k rh · · · · a sım --·qediiine fa takımlan - sında büyük klas farkı olmasına solaçıkta, yeri olmadığı için bo- yapı an ~ musa a a~a a nn • ı te ıkı çok mlisaıt pozisyonda stadında hal:em İzzet Muhittin 
"e~ lletice:.kat daha he rağmen derme, çatma Galatasa - cahyor. Santrfor oynıyan Cemil lar şu şekılde ~ıktılar. top.u kaleye atamadı ve bu sureL Apak'ın idnresinde iddialı bir 
.... ~deh ı ne nıektep ray takımı yine kendisi gibi Hi. daha arkadaşlarile anlaşamıyor. Pera: Çafatın03 - Fcdon, Hı- le ılk kısım golsüz ola rak bera. maç yaptılar .. 

İilde b· erhangi bir baş- lal taknniyle ı-ı, berabere kal. Oyun Hilal nısıf sahasında: O risto - Çiço11iç, Etyen, Stelyo - berlikle bitti. ( Ueva1111 ıv ıwu ~uy/rubı) 
ır Yenilik ve iler: dı. Sarı kırmızılılar bu gollerini kadar ki Galatasaray bekleri da. Ekon<>midis, Çulafi, Bertley, La. İkinci de\Teye Bozkurt tn krmı 

de ancak penaltıdan attılar. hi Hilal kalesi önündeler.. lwpıdos, Zauen. isteksiz bir oyunla ba~ladı. Bil - '"' 
Devamı ııı ncuda) Bozkurt: Salis - Alaetfüı, Sıı. hassa muavin Cambazın fena 0 : 

Maç, saat 11,30 da hakem Şa. 1 
Gal t • 

1
. yunu yüzüncit>n ton p ,,.ra mnha _ 

zi Tezcanm idaresinde a asa· Lık Maçları Puvan Cetve ı C'imlerinin ayağın.da d 'Jlac:ıyor _ 
rayın hücumu ile başladı. Bu a. Takım: Oyun Galip Bera. Mağ. A. gol Y. gol Puvan du. 
kın Hilal müdafşasında kesildi. Beşı"k+ .. a 13 10 3 53 13 36 

H·ıAı uhacim ......., San siyahlıların her an ar' " n 
Uzun bir pas .. top 1 cu m .. Fenerbah~ 13 10 2 ı 52 10 35 

G 1 ta aray mu '-"" listünlüğü nihayet 17 nci d. '·i'·<ı. 
lerinde bu akını a a s 13 g 3 ı 3ô 13 34 ·· k ı kesti Galatasaray da semeresini verdi. Bert!" • r;.J_ 
dafaası ancak orner e ·• l3 6 3 4 41 25 28 '" 1 

sağdan çekilen korneri Hilal ~J!oz 13 6 3 4 23 23 28 den nefis bir ı:Utle ilk golü attı. 
santrforu Hakkı kafa ile, kalecL Hilal 

13 3 2 8 20 42 21 Bunu iki dakika sonra Ekonomi. 
nin müdahalesine imkin bırak -

13 2 3 8 12 35 20 disin yaptığı ikinci sayı takip et-
"k d G lata Süleymaniye 

madan 3 üncil dakı a a a - l3 2 2 9 19 40 19 
u.ray kalesine soktu. Bu ~k!e. İstanbulspor 13 3 10 14 4 7 19 
nilmiyen gol karşısında Hılallı • Topkapı 
lerde bir ümit. Galata.saray takr.. 

ti. Bir dakika fasıla ile yine Bert. 
ley üçüncü, pek az sonra da Et. 
yen dördüncü golleri attılar. Maç A=at, Rtdvmıdan topu TCopa,..,_ 
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"İnönü, tek başına p!?.~c~~ıdI~~!.~u.~~!.~ğ~gör. ~!l~slin_ k~-~·~r 
Mutuaute sarayında radikal düm. lşte hattı hareketimizi hak . .a. .1~ (A.A.) - Royter ı Muşkulat yuksek 1' 

h • •ll A k d • aJansı bildirıyor· l' t' · 1 · . lr mı l U rettir'' 
partisinin küçlik kongresi açıl. lı gösteren en miihim sebep bu.ı . ·. . . . ısın ış ermın mu 
mıstır. B. Dalacl~·e kongre,_·e al- 1 ·1ıi k lk b l d Arap mahtıllerı Fılıstın konfe. rın planı dahilinde • ,, c ur ve mı a ınma aş a ı- d - d k' 1 .. 
kışlar arasında gelmiş ve derhal ,, . . d' ki il l il uı ransın a aşagı a ı esas ara mus mek istememesinden 

M k b .. "k d ,,,ı ıçın ır er s r en me - t •t b' 1. .. k .. d 
os ova uyu elçiliğine ta • sın a duyduğu hayranlık hisleri. söz almıştır: talibata kat'i red cevabı verebil ~nı ır P a~ın muza eresını er Mutedil Arapların 

yin edilen Afganistanm An.kara ni şöyle anlatıyordu: Başvekil, kendisine nıUzahe- 1. • pış etmektedırler: rap davasına hıyanet 
bilyük elçisi Sultan Ahmet Han "- Cumhurreisinizi ailece zi • c ım. 1 - Suriye, Filistin ve Erdcni ham ve konferans b retten geri kalmamış olan bU • Daladye bundan sonra sev 
evvelki gün yenı· va 'f · ·t yaret ettim Bı'zı' aı'l c k b ı t. "a. ihtiva eden ve merkezi Emir Ab. ması arzu edı'len F zı esme gı · · • e e a u e tun partiye teşekkür ettikten h t" h kk d · 
mek i.izcre Ankaradan ayrılmış_ mek lfıtfunda bulundular. Bu mu a 1 

•• a ın a ızahnt ve.rmiş ve dullahın idaresinde Şamda bulu. bulunmaktadır. 
tır. Elçilerin memleketimizde en ka.ddes şahsiyet için duyduğum sonra bundan on ay önce "bu dahılı karışıklarla harıct zor • nacak olan büyük bir federal A. lki cihetten Lond!'S 

vazifeyi kabule çok istekli,, bu. lukların avnı zamanlara tcsadlif 
kıdemlisi olan muhterem sefir ha hayranlık hislerini izhara kelime · ' ' rap devleti ihdas edilmesi. 

lunmadığı bir zamanda lıükiımc ettiğine isarct etmiştir 
reketin.den evvel "Ulus,. refikimL bulamıyorum. Yalnız şunu söyli- ~· · 2 - Filistin mandasının on se. 

ti teşkil ettig-:ini ve o zaman On avclanberı· hükünıet ikı' 
ze beyanatta bulunmuştur. Bu yebilirim: lsmet lnönü, tek başL " ne müddetle lngiltereye bıra • 

Cumhuri~·etı, demokrasi"·ı· ve cephede mu"cadcle~·e nıecbu 
mühim beyanatın bazı kısımla _ na bir milli kudrettir. bir mille. " " " r kılması. Bu müddet .zarfında Fi. 

Yurdu hUrri~·et usullerine göre kalmıştır \.nla ,.ı,.sızlık fena · 
rını iktibas ediyoruz: 1 ti mesut edebilir ve onun talihi- " · ~ '" 'l • • Iistınin cenubundaki Necitte bir 

''Gi.inlerden.beri içinde senele • nin makus taraftan varsa onu kurtarmağa Amade olan bütUn niyet, hatta. bazan da teşrinisa- Yahudi memleketi tesisine çalışı. 
rimin geçtiği bu yerler benim gö-ı yenebilir. insanlara nıliracaat ettiğini ha. nideki siyasi umumi grev gibi lacaktır.Bununlaberaber, Yahudi 
zümde daha mukaddesleşti, de. Milletiniz kendi evlfıtları ara. tırlatmıştır. korkunç teşebbUsler. Dahilde muhacereti Filistinin diğer böl . 
zümde daha mukaddesleşti. sından böyle bir insan yetiştirdi- B. Daladye yaptığından piş - tehlikeler çoğalıyordu. BiHlkis gelerindeki nüfusun yüzde otuz 
Sanırım ki benden memleke - ği için, par)arr.entonuz böyle bir man olmadığıııı ilave etmiş ve karışıklık zail oldukça, Fransa. beş nisbetine indirilecektir. 

k i · ld' · 1 f' c h · ı· ~ t ~ çok alkışlanmıştır. nın arzu ve iradesini te~·ıt mum 3 F s · h me çın ge ınız. Türkiye hak . şe ı um urreıs ıge seç ıgi için " - ransız - urıye mua e -
kındaki sevgi hislerimi izhar i- ütihar edebilir. İsmet lnönü, iyi Müteakiben ekonomik kalkın kün oluyordu. Böyle bir vaziyet desiyle tesis edilmiş olan Lübnan 
çin, ne kadar çalışsam gene mu.. 1 ahlakın bir nümunesidir. Haya. madan bahseden B. Daladyc, hudutsuz bir surette devam ede cumhuriyetinin Fransız mandası 
vaffak olamıyacağım. Bu hisler, tın bütün müsbet sahalarında ör. Franı:ıız sanayiinin en az diğer mezdi. Bundan sonraki gUnler, altında kalması. 
kelimelerle ifade edilemiyecek ka nek olacak hususiyetleri vardır. memleketler sanayiine müsavi Fransanm ve imparatorluğun 4 - Türkiyenin eski Halep vi. 
dar kalbidir. Türk vatanını ve Sizin Cuınhurreisiniz, bütün dün- olm:isı 1Uzumunu kaydetmiş, 40 blitünlUğlinlin ve milletin haya. !ayetinde tatmin edilmesi. 
Türk milletini kendi sevgili mil. ya babaları için idealdir. Onda a.. saa.t kanununun ahvale uydurul ti menfaatlerinin her tUrlU iç Mısır mümessillerinin konfe • 
letim. ve vatanım kadar seviyo. He muhabbeti, evlat muhabbeti, ması icabettiğln l söyliyerck politika endişelerinin Ustilnde ransta İngilizlerle Araplar ara • vermeden evvel, 
rum. Türkiyeyi alakadar eden y:.ırt muhabbeti kadar engin ve şu suretle dernm etmiştir: tutulmasını istilzam edecek de. sındaki meselelerde mühim bir ihtimal yarın lngilt 
her hidise, bende, Afganistan L derindir. Bir m1lletin saadetinin Evvelce de söylediğim gibi, recede zorluklarla doludur. HU- rol oynıyacakları zannedilmekte. üzere buradan ge-"Pllı~ 
çin olan hidiseler gibi akis bul- temeli olan kuvvetli aile hayatı sa'yin gönüllü bir şeklide gay- kümet politikası hem bir barış, dir. ijaşvekili Nuri paşa 
du. Sizi mesut eden hadiseler be. için şefiniz kadar örnek tutula. retleri olmaması beynelmllel po hem de milli ınlidafaa polibaka- Konferansın toplanması Arap taleasını soracaktır. 
ni de mesut eder; sizi üzen ha. cak insana rastlamadım. Bunu litika terazisinde ağır bir tazyik sıdır. HUkfımet hiçbir sergUzeşt nasyonalistlerinin Londraya gel. halen Kahirede to 
diselerden ben de hudutsuz tees. burada kaydetmeyi bir borç bi. husule getirmiştir. Bugün tek • peşinde değildir. Fakat hiçbir meden önce Kahirede elde edecek Arap memleketlerinlf: 
sllr duyarım. Bu cümlelerle size lirim. rar ediyorum, son eylül ayında şeyi feda etmek istemiyor. o, leri neticelere bağlı bulunmakta- !arına bildirilmesi • 
yalnız kendi hislerimi defi!, bü .1 Onun bu orijinal karakterini, memleketi harbe sUrUklemek el Fransız kanr için hasistir, fakat dır. den bu husustaki ,k 
tün Afgan milletinin duygula • politika ve askerlik ilemlerinin nal bir delilik olacaktır. Fransa menfaatlerinin bekçisi. Berut, 15 (A.A.) - Dört gün. evvel ittihaz edilm~ 
nm anlatmış oluyorum. Geçen mümtaz ve bergüzide hasletleri. lç politikadan bahseden Da . dir. denberi müftünün makarı olan tcdir. 
gün bir vesile ile, bazı arkadaş. le birleştirdiğiniz zaman ortaya ladye, sosyal lhtiHlCları, Çem _ Htikümet bUtUn enernsi ne "Cuniye,, de büyük müftü ile bil. Yahudilerin geçen 
lanın "Türkiye kendi memleke. ' çıkacak olan eşsiz varlığı, cum • berlaynin Parlsi ziyareti esna • batı medeniyetine nihayet vere. yük Arap komitesinin azası ve ransa iştirak etmeye 
tiniz gibidir .. , demişlerdi. Onla • hurreisiniz muhterem şahsında sında Renault fabriyalarının iş. cek bir anlaşmazlığın hudusuna "Seysel,, adalarına nefyedilmlş. riinmemekte idiler. 
ra., §U cevabı vermiştim: 

1 
temsil ediyor. galini ve nihayet 30 teşrinisani. mA.ni olacaktır. Fakat Fransız ken geçende serbest bırakılan ze.. raber bu menfi tatıl 

''-Hayır, Türkiye kendi mem Tanrı O'nu bu milletin başın. deki umumi grev tcşebbilstinü menfaatlerinin gerek kuvvete vat arasında iki mühim mesele rinde ısrar etmeyec 
leketim gibi değildir. Türkiye, dan çok uzun yıllar eksik etme- hatırlatmış ve demiştir ki: ve gerek hileye müracaat edil- hakkında mühim müzakereler ce. c.Iilmektedir. 
kendi memleketimdir. Buradan sin ve uzun ömürler versin .. Ben. Aynı gün, İtalyan parıamen- mek suretiyle tehlikeye konul- reyan etmektedir. Bu iki mesele JAndra. 15 (A.A.) 
gı"bi kelimesini atınız!., 1 ce Türkiyeyi sevenler için yapı. tosunda nümayişler yapıldı. Uz- masını kabul etmiyecektir. şudur: delegeri, Filistin ko 

Yurdunuzdan ayrılırken neden lacak en güzel temenni budur.,, laşma maksadiyle gönderdiği • Daladye Fransızlardan nlzam 1 - Filistin Araplarının Lon. tirak etmek üzere d 
bu kadar teessür duyduğumu şim ı ATATÜRKÜ ANARKEN: miz büyük elçiye karşı İtalyan ve müsalemet içinde çalışmaları dra konferansına iştirak etmele. ~ı>lmişlerdir. 
di anlıyabüirsiniz. Türkiyede~ Sultan Ahmet Han. ebedi Şefi- hükumet merkezinde tezahürat nı istemiş ve sözlerini şu suret. ri lazım mıdır? Değ~l ~idir? . Beyrut, 15 (A.A.) 
gördüğüm muhabbet, samimiyet miz Atatürkil mücadele yıllarID- vukubuldu. Dugün size soruyo. le bitirm~ştir: 2 - Konferansa ıştır~k halın. mite, Arapların yu 
ve kadirşinaslığı ömrümün sonu.) da ilk görmüş diplomatlardan bL U 1 1 k' b k B 1 i F bi liği de murahhas heyet kımlcrden ı~onferansı görüşme 
na. k d fl

. 'd' M 1 k t' 'zd 1 rum: mum gre\' a ım ıra - unun c n, ransız r .. kk 1 kt ? • 
a ar en şere ı bir hatıra 0 • rı ır. em e e ımı en ayrı ır - M her gün bir kat daha kuvvet mure ep o aca ır. kine karar vermiştir• 

lara.k saklıyacağım .... ,,Sizden ibu 1 ken, be~ki bir daha dufamcyaca- n:ıasaydık ne olacaktı? emle -
mukaddes ülkeden ayrılırken şu.. I ğtmız hatıralarım sormamak bir kete müracaat ettik ve, siyası bul:uuı.lıdır. Hem barışı liem de F 
nu rica ediyorum ki, benim bu kayıp değil miydi?.. hayatımda en sc,·inçli l..ıir Jıfüliı;c Fraıısanın itila~ını kurtaracak ra n k OCU I" rı n 
hislerimi, aziz Türk milletine ar_ 1 Afgan büyük elçisi, vücudünü olarak, işçi sınıfının büyük bir olan bu dış polıtikayı ancak bu 4 

ekseriyetinin fena çobanların suretle takip edebillrlz. 
zediniz. Vatandaşlarınıza iblağ baştan aşağı sarsan bir iç çeki - Paris, 15 (A.A.) _ İspanyada 
edeceğiniz bu hisler, benim oldu. şiyle yerinden kalktı: harp sahasından gelen haberlerde, 
ğu kadar temsil etmekte olduğum 1 "- Ah Atatürk; dedi.. Adını zifesini görmüştür. Bu tarihi top 1 nun büyük eserini devam ettire. hükfımetçi İspanya kuvvetlerinin 
memleketin müşterek duygusu _ duydukça içim sızlıyor. Benim o. raklara ve bu tarihi millete mu. cek olan İnönü için neşriyat hala Tortoza ile Tarragone arasındaki 
dur.,, I nunla o kadar çok hatıralarım kadqer olan da bu idi. Yeni Türk devam etmektedir. Bu, insanlık bütün cephede ricat etmekte oldu 

SAADABAT PAKTI EBEDI _ var ki ciltler tutar ... Bunları var. medeniyeti, bu hususi vasfı do. aleminin; bilhassa şark memle • ğu bildirilmektedir. 
D!R: I lığımın derinliklerinde sakhyo • layısiyledir ki daima örnek tutu. ketlerinin bir şükran borcudur.,, Katalonya hükiimeti, bütün işle· 

Ekselans büyük elçiye, gerçek. rum. Günün birinde resmi vazL lacaktır. M1LLl BİLMECE: ri merkezi hükumete devretmiştir. 
leşmeşi için çok emek harcadıgwı fe hayatından ayrılıp ömrümün Hiç bir nikılapçı O'nun kadar Oturdugu~ yerden bir anfite - k' N Başve ıl egrin ve Hariciye nazı-
ve dün Kamutayda tasdikinin yıl son yıllarını dinlenmiye verebi - mesut olamamıştır. Esir ve talih- atr basamakları gibi yu"kselmek _ rı Delvayo müstesna olmak üzere 
O.önümünü idrak ettigvimiz Saa _ lirsem, yalnız şarkın değil, di.in - siz hallt yığınlarından müreffeh te olan §ehre bir veda hUzniyle t hükumet Valansiyaya gitmeğe ha-
Qibat paktı ile Türk _ Afgan yanın en büyük adamı için olan ve hür bir millet kuran eserini bakan büyu"k elçinin son cümle. zırlanıyor. Başvekil ile Hariciye 
münasebetleri için neler düşün • bu hatıraları, gelecek nesillere görerek öldü. Bıraktığının yaşL Ieri şunlar oldu: nazın Franko kuvvetlerine karşı 
Öilklerini sorduk: Sultan Ahmet kahral?lanlık, fazilet, yurt sevgi. yacağına en büyük teminat bera- ''- Bu gu"'zel şehirden ayrıl • 
~ müdafaayı idame ettirmek üzere 
nan §Unları söyledi: 1 si, insanlık örnekleri olarak tes- }>er çalıştığı ve kendilerinde bir mak, Türk büyüklerinden ve Türk Barselonada kalacaklardır. 

"- Saadabat paktı, dünyanın bit etmiye çalı_şacağım .. Bu, be. milleti idare ve mesut edecek me milletinden ayrılmak kadar be • . Saragossa, 15 (A.A.) - Torto· 
li.a.rışik ve buhranlı anlarını yaşa nim için ihmal edilmez bir vazi. ziyetler bulduğu arkadaşları ol. ni müteessir ediyor. Çünkü ben • .r-.. sa mıntakasmda Yague ordusu, 
wgx J:ıir zamanda, dört devlet için fedir. duğunu biliyordu: Milli Şefiniz onun nasıl kuruldugvunu, siz bir 

r 1 Ebre nehrinin sol sahilinde 25 'ki-
bır emniyet temeliQir. Onun fay. Ben Tür}dyeye ij.k 4efa 1~2ı lsmet lnönü, bu itibarla bu tari. çok gençlerden dapa iyi hatırJa -
·ıraı i lometre derinliğinde olmak üzere 
a; a.rmr, bir dostluk çerçevesi i- de geldim. Henüz Cumhuriyet . hi vazifeye devam etmektedir.,, nm. Ankaranın kuruluşu bana 
' 1 1.200 kilcmetre murabbaı vüsatin· 

Çme aldığı dört kardeş memle _ lan edilmemişti. ~emleket hala ATATÜRKüN ELL'-ıDEKİ bir milli bilmece gibi gelir ... Bu 
k. +; d .. d İ · · de toprak zaptetmiş ve Barselona-

e,..n a.hili nizamı için olduğu hayat veya. ölüm muca e esJJU ya AFGAN BAYRACI: şehir, yerden fışkırır gibi kurul. 
~ d ı Valansiya yolunu iki yüz kilomet-
~a ar, onlar için enternasyonal pıyordu. 1921, bütün unutulmaz tarihi muştur. 
~.;;.I"'kki ı relik pir kısım i,izerin.de kesmiştir . 
• ~ c:ı • ve gö~ler bakımından Atatürkü o zatnan tanıdım. O. dekorlariyle büyük elçin.in mu • Ben Türkiyeye iki defa elçi O-
·~ '~ 1 b • Bu kesilen yolun bir noktası Va-
<!:a xrymet i ir nilrmet ve saygı nun karşısında hayran olm~ı - hayyilesincje canlanmıştı: larak geldim. 921 de geldim ve 
':CSilesi olmuştur. Toprakları, iki ya imkan yoktu. Meziyetlerini ''- Size, dedi. Atatürke oldu. beş sene kaldım. Pört sene sonra lansiya.Çan kırk ~dlometre ve djğer 
ı:ıtan b' 1 v noktası da Tarragoneden 35 kilo-
A m ır eştigi bir yerde olan saymaya imkan olmadığı gibi.. ğu kadar Af ganistana ve onun is. gene geldim ve bugüne kadar kal. 
genç Türkiye ile, üç büyük müs- l'ürkiyeye gelmiş ilk resmi elçi tikbaline ait olan bir hatıramdan dun. Bu kadar gi.iz.el bir toprak metre mesafededir. Şimdi Tarra-
ti~-u A d 1 t' · k w f · gone'e şarktan ve cenuptan hücum aıı: sya ev e mm urdugu bu olarak kendisini her ırsatta zı. bahsedeceğim. Bilirsiniz ki Türk narçası üzerinde. bu kadar asil 

k .,., edilmektedir. 
muazzam uvvet. bugün dünya yaret ederdim. Afgan milletine milli kurtuluş mücadelesinin sa. bir millet aras111da, bu kadar 
ulh .. ·· bell'b .. 1 d 1 1 b • alı:.ı. 1 · 2 • Dün gece iki kolor.du Tarrago-s unun ı a9'ı ayanç arın . ve ana hususı AAa arını esır- yılı senelerinyen olan 9 l, A!ga. mümtaz devlet adamlariyle tanış 

d bi "d' bedid' o 1 · · • h k · ıi • h" ne üzerine yürüyordu. Bu kolordu an rı ır ve e ır. nun e. s.ı:ememı~tı. nistanm istiklil are etınin Te mış olmak ve tarilu bir çok a. 
bedi 1 k sf d t" lardan birisi General Solchaca ku -oma va ı. ört büyük dev J Onu hiç bir gün ümitsiz gör. sayılı se,ne~erinden biri<jir. O za. <liselere şahit olmuş bulunmak 
ı t . k d' ·11· h d tl · · a· Zaf .ı · ld - Af l ·1 - mandasında olup Vallanın işgalin-e ın, en ı mı ı u u arı ıçın- me ım. er..,.en emm o ugunu man ~nkara9a gan e çı igi o. saaıiet}e,rini ta~ıyan bir insanın 
d k d . '11 tl · · t ·· · d' O ·nı k ul - · A~ T den sonra Lerida - Taragone yolu e en ı mı e erını mesu ve mu daima söyJer ı. , mı urt uş larak kullandıgım1z bmaya, ~,"'f- bu z.engin hatıraları unutabilece. 
reft h t kt b k h . b' h h k tl · · al .ı ld v ~ k'l · - · istikametinde ve Tarragonc'nin şar e e me en aş a ıç ır e. are e erının em..,.arı o ugu • gan payragmln çe ı me merası. gjni nasıl ta~avvur edersıniz? ... 
gemonya ve toprak iddiaları oL r nu biliyordu. Bu tarihi vazifesi- mi vardı. Gazi Mustafa Kemal, o ~onra bilirsiniz ki vefa, bizim kında bu şehirden 30 kilometrt 
mamasın.dan ileri gelmektedir. j ni hiç unutmadan çalıştı: Efsa - gVn. milli hükumeti temsilen ken milli JıasJetlerimizdendir. mesafede bulunmaktadır. 

Saadabat paktı; Türkiye, Af - ne kahraman1arı gibi cephelerde disi bulunmak büyi.iklül;t ve ilti. Çünkü p,en burada bu hasletin Diğer kol-;rdu, bir taraftan Mad 
ganistan, İran ve Irak'ı tek bir dövüştü, zaferden sonra milli var1 fatmı esirgememişti. 1 kaynağını pulqum.,, rid • Tarragone yolu boyunca ve 
~et haline getirmiş; bir tek lığı e):>eıji bir mimar ustalığiyle Ve; Afgan bayrağını kendi elile diğer taraftan da sahil boyunca i-
vilcut yapmıştır. Onun hükümle.~ sağlam temeller Uz.erine kurdu. elçiliğe c;ekti. Bütün orada bulu- S J.1~!}1 $ll O lerlemektedir. 
ri, zaruretlerin yarattığı geçici Harikulade bir inşacı idi. Maddi 'ı :raştı~ ~en.di şerefli ve asil bay- Ak h f 1 ~ 1 Düş:nan kuvvetlerin.den bir kıs-
h~diseler değildir. Hayattan ve manevi bütün eksiklikleri eşsiz ra~nı. hürri;etini vermeğe uğ _ I e meç U mı arasında irtibat kesilmiş bulu· 
milli menfaatlerden alınmıştır, j bir görüşle tesbit eder, bitmez rağtığı kerı.di şerefli ve asil bay. Berlin, 15 (A.A.) - Havas bil nuyor. Bilhassa Ebre'njn sol sahi-
onun için yaşıyacaktır. Türkiye- tükenmez bir karı;ıak olan kud _ 1 rağı gibi benjınseyen büyük şefin diriyor: Eski Şansölye Şuşnig'in linde altı bin kadar hükCımetçi kuv 
den ayrılırken böyle bir ebedi retiyle onları tamamlardı. Ese. , hareketinde, Afganistanın talihi akıbeti henüz meşküktür. Viyana· vet:n mah~ur bir halde 'kaldığı zan 
dostluk bağına şahit olarak git . 1 rinin hiç bir tarafının yarım ve ic:in ha)?rlı bir jest gördüler. Ha. dan gelen haberlere göre, kendisi nediliyor. · 
lllk hayatm büyük şerefidir.,, j noksan kalmasına razı olmamış _ 1 diseler bu görüşü tamamlamak- hala Metropol otelinde bulunmak-! Bilbao, 15 (A.A.) - Katalon

M!U ~HAYRAN- tır. ı ta gecikmedi: Afganistan da, ta ve bu kış başhyacağı evvelce bil ya cephes'nden bildirildiğıne göre 
Lft: · Zamanında muhakkat dünya -

1 
karde~ ve dost Tür~iye gibi. is. dirilmiş olan davası hakkın.1a he·' General Yage kumandasındaki cr-

kkseıans Ahmet Han, İsmet nın en bUyük adamı idi. Eseri tikialine kavuştu ve meslJI: oldu. nüz hiçbir hazırlık görülmemekte·' du P.eus soka1darına girmiştir. Şe 
~-~n~l\.,.lffw W\vH'lr aelıah•Afi lrtl Jo Ca....,,_...,auui• ı.;;.._,.;.• .,.._;......._ 

1 

tadır, Diğer taraftan 
kardo Anglezolayı i 
diğer askeri kollar 
girmişler.dir. 

TARAGON 
EDtLJ> 

Saragossa, 15 ( 
r: 1 Sanşez kumandf 
fırkası Taragonu 
Diğer askeri kollar 
10 kilometre şarkta 
lar ve Gaya nehrini 
rında geçmişlerdir. 

REUS DE iŞGP, 
Bilbao, 15 (A.J..) 

mahfiller, Taragoıı' 
bu suretle şarki • 
en büyük kısım 

Reus Taragon'~ 
la beraber bütün 
kezi olduğu için 1 
recesinde ehemıni 
tedir. 

BARSELON'J>,\ 

Barselon, 15 (A·Jt;. 
!erin ileri hareketi 



........ J.tıkaye ........... !/ 
Saatli Köşk ! ızmit mei<ıupları : 

• 
Yazan: • KENAN HULOSI : 

Plinör Uçuı Sahası 
Kurulacak 

~ laflnuzdan devam) kadar kulaklanmm tşitmediği bir 
~lçUp biçerek bizim 'ntizamla oda tçınde işliyordu: 

battı ö~eye doğru yürü tik, tak; u.rı rakkaslar safa 80· 

U bU: hareket görml' la gidip geliyor, ihtiyar Çin rahJ. 

Konya - Türkkutu Genel Di 
rektörü Osman Baysal Konyaya 
gelmit, burada tetkikler yaptıktan 
sonra yine Ankaraya dönmüttür. 

IJa eri llderek de onlan binin qafı düşük bıyıklan tam 
:Y eden küçük eeytan- alnı üzerinde to. • up onJan en 
Yordum. İhtimalki ih-

1 
büyük bir ibadete çekmek için 

1~ ';,,öyle bir fikir gayret ediyordu. Bir u.niye gel
ktı çın, odaauıdaki bil- di ki, oda içinde, biltOn 1B&tlerin 
~t~ ~tleri kutula-

1 
kafesten fırlamak iav.eyen bir kuş 

lıiı- \Pli~ hır ruhun kalıbı, hareketile vurmağa başladıklan
llö~Udun içine gireceği nı duyar gibi oldum: Bir, iki ... İh
btı • he~en kapısının tiyar dostum, başı arkasına koy
i11k bır teneke içine duğum yastıkta, gözlerini açmak-
bnı._ _ ! sızın saniyeleri birer birer sayı-

Osman Baysal demiıtir ki. 
''Türkkuıunun sebebi teıekküliı 

yurtta havac lık sevgisini arttır
mak ve yurda havacı yetittirmek 
gayesiyle çahımaktır. Banun için 
her ıehrin bir kenarında futbol sa 
hası tesis etmek, gençlik tahsil 
devresi ilerledikçe benliginin bilg. 
siyle münasip olarak uçuculuk ı a 
zari ve ameli bilgilerini de arttır· 

mak istiyoruz. :-'a.asa sizin gibi bir yordu: üç, <'" 1:... Ve saatin 
Uf b' tesadüf ederek her zaman VW'U§unda bizim bildi· 

u,,!':. ruhun ilk hatırala ğimizden ne kadar :la uzun oldu
"""'dırdığıııız için size ğunn düşUnmeğe başlamıştım ki, 

"au :. ~ütün bu gördü- on iki vuruşunu göstereceği 18.Di
l'e ~ lStihfaflP. karşılı-. yel~rin birbiri içine girerek ora· 

le bi . tecessüs mera- da bir damla gibi toplanarak bi-

Konyadaki Türkkutu teıekkülu 
nü tedrici tekamüle tabi tutarak 
esaslı surette tertip ve tanzim edi 

yoruz. 
939 tahsil devresi sonunda Kon 

ya Gençliğini Plinör uçuıları ya· 
parken göreceksiniz. Horozluhan 
civarında kuracağımız bu sahada 
60 - 70 genç uçuı faaliyetinde bu-

tarıeafnı gözden geçirerek tip yok olmasını istiyordum. Bu
ezı bile almadığınız na rağmen saniyelet", beş, altı .. 
~ÇUk bir memnuni- devam ediyordu. İhtiyar dostu-
. . ıniyeceğimden e- mun şakaklanndaki terlerin ya-

doat · Hatta kırk beş vaş eriyerek olduklan yerde don- lunacaktır.,, 
u:~ kendisile bera- duklannı hisseder gibi idim; bu " --o--

biç . hır sırn bile ifşa ter damlalan alnından ne tarafa ızmirde meşhut suçlar 
bır beis görmüyo- gidiyordu? Yoksa san:yelerle be-

laat 1 raber saatlerden kopan gözle gö- kar.ununun tatbiki 
~ 

1 
bleraklılannda böy rülmez ve ancak bir yaprak tema tzmir, - Şehrimiz müddeiumu-

~ up olmadığını bil· sı kadar hafif bir rüzglr onlan a- miliğinin hazırladığı bir istatistiğe 
~da ~evcut bütün sa hp götürüyor muydu? Yedi, se- göre, methut suçlar kanunu~.un 

l§aretlerini ayni kiz ... Gözlerini bird ... nt-'t"e açtığı- meriyetinden bugüne kadar mud· 
ıı.;ernıesi i<'in bütün m hissetim. Belki de üzerine ge- deiumumiliğe 5202 meflıut suç ev 
l'lhi~tı. Bilhassa bi len ~afif bir baygınlık artık geçe- rakı gelmit, 939 u asliye, ıo u ağır 
bıakı~ benzettiğim şu cekti: oda içinde gözlerini silratle ceza, 

2090 1 
sulh ceza mahkemele-

} lann, her han dolaştırdı; ayni san;yelerde, ku- k 
bJr 0 ~ olsun, zama- laklannm senelerden=>eri aradığı rine verilmif, 1163 evrak hak ın· 

~Viye kadranında bir şeyi yakalayıp bulmuş gibi da da ademi takip karan verilmiıtir. 
.. ~eler, ihtiyar dos ha dikkatle onu dinlemek istiye- rrakya'da 22 tane 
bite; da en helecanla sek doğruldu: Dokuz, on, on bir, .. 

' noktaydı. Bu sa- Başını birdenbire~olJanma bırak Ct'Z&eWl yapılaeak 
1 bet. dakika kala, e- tı. Bütün saatler ayni bir ses eli- Edirne _ Sıhhi ve inzibati ba-

~rsınde ve eğer yal yapazonu içinde, birbirinden ne kımdan mahzurlu olan mevcut ce· 
..__ - bir başa gezme- eksik ne fazla vuruyordu; ve yel . T k 22 
.--ret kalkıp dolqır; 1 kovanlar, birbiri üzerine, bir ke- zaevi binaları yenne ra yanın 

han ö~~dc birer bi re daha ayrılmıyacaklarmı§ gibi yerinde yenilerinin inşası kararlaş· 
gisınm daha yara sımsıkı gelmiflerdi. tırılmıştır. 

c:~~bet-blr~ .._ . 1\: j i fı o H 1 il ' 'l :ıtiiflt "İ ; 
1tuu kulaklaıiyle .wtıyar müzayedeci ıWltu. er- ha doğru olur! ... 

'1cl~: ve bir yanş de, siyah bir perdenin gerisinde Kedi, puf bir tilte Uzerinde ya 
gibi sabırsızla ve koltukta çöreklenen kedi, ön vaş yavq kımıldadı: gerinir bir 

1 ayaklarile şilteyi tırmalıyarak a- hareketle adımlannı açarak ba
~ki, bütün bu sa- yağa kalktı; gözlerindeki ıpk bir na doğru ilerledi; ve tam dizleri
~ 8enelik hayatında elif gibi uzamıştı. Saatler tam öğ- min üzerinde kıvnhp öylece kaldı. 
~~ bir saniye leyi çalıyordu. Müzayedeci, aya- Yalnız zamana toptan bir ta
~ll mı? Beliti de ğa k2 lltarak bilttın aaniyeleri b1- u.mıf makudile saatleri aldığım 

Yaptığı gün, etra- rer birer saydı: ayni gece, di1ftlndüklerimin aksi-
IOkaca!: hiç l.ir 1 - Tam bir hafta geçiyor, dedi: ne tuhaf bir şey oldu; yelltovanlar 
Zanı1ecter"k ölü- hiç birisinin tek bir akrebini bile zamanı şaşırdılar. Şimdi odanın 

~~&aniye gelmiş 0 • santim kımıldatmadık; ne tuhaf? bir kötesinde, bir kedi gözünün 
bö' dah3. ikt gün ev Bütün saatlerindeki aaniyelerin içine bakarak ve glln l§lfı ile be

~le bir saniyeyi ayni bir zaman içinde vurduğunu raber onlan ayni bir saniyenin 
teli ediler; vakit ge- işittiği dakikalar, kendisi için k- zaviyesinde yeniden hareket et

lzmit, (Hususi) - Vali ve Par. 
ti Batkanımız Bay Hamit Oskay 
Kütahya Valiliğine tayin olundu. 
Dört senedir körfez illerinde mu
vaffakiyetli itleri batırmak ve bü 
tün halkın sevgi ve saygısını ka
zanmakla temiz bir varlık olan Ha 
mit Oskay yeni vazifesi batına ha 
reket etmek Uzere ıehrimizden aY.
nlmıttır. 

Belediye meclisi Hamit Oskay 
ıerefine Belediye gazinosunda 
mükellef bir ziyafet vermiıtir. Va· 
linin gideceğini duyan lzmit hal. 
kı, ona son bir hürmet nipnesi 
ıösterdi. İltasyıen mabteri bir ka.. 
labalıkla doldu. Bu arada bir kıta 
askeri müfreze ve bando selim re•· 
mini ifa etti. Mektepliler, tetekkül 
ler, polis kıtası ve bu arada Gene
ral Rüştü Akın; Amiral Hulusi, 
Amiral Mehmet Ali, Emniyet Mü
dürü Necip Kandemir, A,iırceza 
re"ıli 'Nan Titre, bfltDiı devalr mO 
dürler ve erkim, memurlar, bin. 
lerce halk. teıyi merasiminde ha
sır bulundular. bmitlilerin $Ok 
sevdiği yeni Kütahya valili: 

- Güle pe, cit. 
Diye ufurlandı. 
Kocaeli valiliğine tayin olunan 

Ziya Tekelinin bugünlerde ıehri· 
mize muvaseletine intizar edilmek 
tedir. Vali vekaletini Emniyet mü
dürümüz Necip Kandemir ifa et· 
mektedir. 

biraıa kaldırılması istenen (Uğur) 
teknesi olduğu gibi kalmaktadır. 

A) Uğur vapuru eski ve köhne. 
dir. Trenle 2,5 saatte katedilen 
lzmit - İstanbul arasını 8 - g saat
te almaktadır. 

B) Uğur vapurunun makineleri 
arızalı.dır. Vakit vakit bozulmak
tadır. 

C) Uğur vapurunun içinde ne 
salon, ne de kamara11 vardır. Yol. 
cularla hayvanlar ve yük etyalan 
batbata seyahat etmek mecburiye. 
tindedir. 

D) Daha feci olarak, Uğur va
puru herhanıi bir fırtınaya taham 
mül edecek kabiliyet ve 'kudrette 
defildir. Bir facia olması hemen 
her an melhuzdur • 

devam etmektedir. lzmit halkı, 
orkestrayı o kadar benimsemiı ve 
o kadar balnna baanııttır ki. p
di ondan ayn ve uzak kilmak en
diteli onu tee11üre sevkediyor. 

Orkestranın kıymetli ıefi Ihsan 
Onatı ve orkestranın sanatkar ele
manlannı bol bol alkıtla.mak hah. 
ti;·arbiına kavutan lzmitin ondan 
ayrı kalması cidden bir bedbahtlık. 
tır. Umit ve temenni ederiz ki, 
duyduklarımızın asıl ve esası yok
tur. 

tSTANBUL KLUPLERt: 

Beden Terbiyesi Umum Müdür
lüğü, talebe olan sporculan spcr
dan menetmesi üzerine, latanbu
lun methur ldüpleri zaafa uğradı. 
Eski töhretlıri bir an ıçinde kayıp 
lara brqtı. Bu vaziyet üzerine, 
tatraclaki ıporculan btanbula .dL 
vet etmek mecburiyetini duyuyor. 
lar. Bu arada bizim 1zmitin met
hur Akyeıilspordan Süleyman, Ka 
ğ.:tspordan Ruhiyi ve tdmanyur
dundan da kaleci Bedriyi davet lü 
zumunu hi11etmitlerdir. 

Kaleci Bedri de talebe olduğu 
için bu davete icabet cdemiyecek; 
fakat, diferleri zengin vaitler kar 
ııaında btanbul yollanna revan o • 
laca'Jdar cibi görlinilyor. 

C. Y. 

lzmirde 
Bir tlr.arel klO'Jll 

inşa edilecek 

Deni.zy.ollan idaresi, senelerdir 
bütün §iki.yete rağmen Uğur 

vapurunu bu hatta işletmekte ıs
rar ıöatermiıtir. 

hmft halkı, aso:Ooo nUfullu YI· bmfr, 11-Tlcatet Oduı 
llyet uldnleri Denbbank idare- Ual DntlmUsdekl hafta içinde l 
sinden Körfu hattma da )'eni ve lanarak bası mUhlm mevzular 
konforlu bJr npur tahrik etmesini mUsakere ve karar alacaktır 
ı.temekte ve çekilen çilelere bir GörUşlllecek işler arasında, bi • 
nihayet verilmesini temenni etmek rlnci kordonda bir ticaret klllbU 
tedir. nUn inşası da vardır. Bunun i-

DEN!Z ORKESTRASI: çin lcap ?d n tahsisat ayrılmış_ 

Şöyle bir haber dolapyor: 
Deniz orkestrası lifvolacak, tz. 

mitte verilen konserlere nihayet 
verilecekmiı? •• 

20 • 25 senelik varhfı bütUn 
memlekette haklı bir §8hret dofu 
ran deniz orkestrası 1 O senedir iz. 
mitte bulunmaktadır. 

tır. Ticaret lılObünün onumuz -
deki inşaat me1 siminde tnşa e. 
dllmesine l':ltlzar olunmaktadır. 

Y0rdu. On biri mil- lüm olmiyacafını söylerdi. Ne tirmefe çal1§1yorum. Kedim, bu 
~t Ya geçmiş, ya dersiniz; acaba saatler ayni §e- saniyenin ne vakit geiip, gözleri-°"" ııtı-•. taraftan kendi kilde işlemekte devam edecekler mi eUerile kapıyacaklan •manı 
-uerken, bir taraf- mi? belki biliyor; ve dizlerimin Uze-
~lanıyordum ki 1 Kendi kendime uzun bir uyku- rinde muttasıl bınldıyor. 

KÖRFEZE tŞL1YEN VAPUR: 

bmit körfezine 10 - 15 senedir 
Uğur isimli 65 yapda saldide bir 
tekne vapur niyetine tahrik edil. 
mektedir. Her aene Parti 'konırele 
rinde halkın tifdyetiııi mucip ve 

Her hafta deni.ı kumandanhfı 

aalonlanncfa konser vermekte ve 
bu k~nserler pımu bir intizamla 

Ticaret .tlUbü, tzmlrln lktısa
dt hayatauda mühim bir tçtlmat 
müessese olac9.ktır. Bu klüp, 
muhtelif tlcar<'t elemanları ve 
sınıfları arasında bir yakmhk 
teminine matuftur. Ve şehirde 
topluluk hareketini temlıı ede. 
cektır. 

i":'-llllll içindeki şey dan uyanır gibi olmuştum: KENAN HULOSI 
"-ti. !_ın_~erdikleri kU-j - Evet; dedim; bir saniye bile --------------_-v-a""'"K""'ır=-m-:-kl"".".ta~p-_-k:-:l~ın-d:-e-romaa---te:-:-fri-:k:--aa-ı --
~ ..--uı:ıklan al'asın- aralarında fark yok! Ve gözlerim rr 

\.:_ ~ oluduğunu Umıt ihtiyar saat meraklw ölilnUn he-
iı ~ ketıe yavaş yavaş 1 men oraya bırakılmı§ olan pamuk 
"- bul Yanında, diier ba-I hırkasına uzanmıt kedide yeni-

1\.~~ğu kilçük bir den mıhlanıp kaldı. Odanm içerisi 
-~:-ıuı. Birdenbire, 1 her vakft olduğu gibi l()ftu. Du

"'~ f~Zleri önünde bil-1 vartan kaplıyan saatlerin safa 80 
~~ _,;ıneğe başladık- ı la gidip gelen tik taldan bir kapı· 

d6lld e •Urat? diyor- dan içeriye uzatılmış böcek ayak-
ı.._- eue ~ek gibi!" ı ıan gibi dört bir tarafta yürüyor; 
"'il' 'aııi11 ile kapamıştı. Neredeyse hemen ~erinizin Uz~
~ hareketlerine rine yapışarak ayaklannıZdan ı-
~ ederek onlan Ubaren ti ba§lnıza kadar vücudu-

~-~ol ~~rsarrı, yelko- nuzu sanp içinizdeki pialiğf his 
....ıı~ Yavaş yavq seden baş derinize doğru ya~ 
~ telec fini U. ornuzıan- )'4vaş yürüyeceğini .zaıınediyor-

bet ile iddia etti. dunuz. Eğer odaya 'lk defa giren 
da~~cı:edenberi saat~ birisi olsaydınız, bütün sinir kuv 
ota~ te takılıp yaşa. vetinize rağmen bu töcek sesle· 
~ b~ krarladığı "za-' rinin bir gün sizi yiyip bitireceği

)ol'du~bıre kucağına ni düşünebilird' .. ;_z; ve im~inı yok 
l'~lan teri- gözlerimi bir çift kedi gözünden 
tib ovanların hiç ayıramıyordum. Odanın içerein
~ UzanıaıcBlzın de, gö~ri başka ve diğer bir sa-

• li'a.ka. nnı söyle- at gibi duruyor, akreblcrin hare· 
~Yor· t, in:ıktnı yok ketile ve tam bir tevazUnle uza. 
~e ' daha. doğru. hp kıaalmağa çalı§lyordu. Bir•· 

btı: ~ bıanınıyordu. niye öyle geldi ki, ihtiyar saat me: 
, bcııan koYdurrı: ve rakh81D1D kırk bet senedenben 
~ laa~erin ay uğraşıp zamanı tevuUn ettirdiğ 

lrl11ıtç dakikaıanru bir zamandan sonrs artık hepi-"'-~:e'~'rden UZak miz için ebedi bir hayat mukad 
~~· eonrı bir- der! •• 
L.L~k \Pe tıpkı bot f - Bilttın saatleri ahyorum. di-
~~ ~ libi onu bir ye konuştum: evin atılık olup ol 
· ~ eı-nıeıı1ıı teh madıfını sord\mı: 

11aıı!'-brladım. 1 - tabet, dedi; bu saatleri bat-
' IÜlıdiye. ka bir tarafa naldetmaeniz da· 
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- Bunu da bulan benim .• Benim zektm1'.ve 
cerbezemi lnklr edemezsin ya .•. Fellstl Londrada 
An Kenvort adiyle keyfediyor. Hem de Klandon o
tellnde •.. Bu, bir para meselesi demektir. J'onatan 
Kenvort da, Nevyorkun en mükemmel oteli olan 
Manhattan otelinde oturuyordu. Bu da ayrıca bir 
para meselesidir. Jonatan adındaki adamın da bil. 
haBSa takibi llzımgellyor. Yanıldığımı zannetml • 

yorum. 

Kortveyt, Londra polisine telefon etmişti. 
şimdi tekrar Uc;U bir aradaydılar. Demek vaziyet 
bu merkezdeydi. Bunu şimdiye kadar nasıl olmuş 
da anlıyamamışlardı acaba!? 

An Kenvort'un yerini Fellstl Gorl almıştı. 

J'onatan Kenvort da zengin bir akraba olacaktı. 

Jerml, Key Parris'e döndU: 
- Çabuk ... En yakın istasyondan bir tayyare 

kirala!. 

Key Parrls yerinden fırlıyarak tekrar telefo. 
na koştu. Jerml. An Kenvort'u da beraberine ala
rak, kendi kUçUk otomobilini bir kere daha işlet .. 
u. Bu sefer istikamet Marnhed tayyare istasyonu 
idi. 

Bir dakika sonra, kendileri için hazırlanmı' 
olan tayyarenin yanına varmıştılar. istikamet 
Londra •.• 
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Odasının kapısını kapamıı, oldufu halde, içe~ 

riya hAIA mUzlk sesleri doluyordu. BUyUk Klandon 
otelinin bu muhteşem dairesinin yanıbaşındakl 
odada beş, on çift; çılgın bir caz müziğiyle dans -
diyorlardı. 

Dansedenler, Fellstlnln arkadaşlarıydı. Zen
gin, müreffeh ve kibar arkadaşları .•• Fellıtl tam 
bir refah içinde bulunuyordu. Paranın satın alabi
lecett her şeye malikti. Bu lmklnlar, ayağının u. 
cundaydı. Fakat heyhat ..• Şimdi her şey bitmişti. 

Fellstl bir müddet böyle durakladıktan ıon 
ra: "Ne olursa olsun, buna tahammül edeceğiz!,, 
der &lbi parmatını eıklatarak cesaretini topladı. 
Çarçabuk elblaelerinden bazılarını topladı. Bir se. 
nedenberi böyle bir hizmett llk defa olarak ke '11 
görmek mecburiyetindeydi. Bir senedenberi yaşa
dıtı lUks hayatta llk defa oıara"k kendi işini ken
disi görüyordu. 

Felistl yıldırım süratlle paketlerini hazırla • 
dıktan sonra öbür odaya geçti. Hiçbir yerden bir 
ayak sesi gelmediğine, hiç kimsenin kendisini gö
ıetlemediline emin olduktan sonra duvarlarda. a. 
•ılı olan tablolardan birine dotru 7UrUdU. 

Tabloyu 7avaşea kaldırdı. Altındaki kapalın 
kllldlııJ çaııtaaındaıı çıkardılı bir anahtarla •· 
lçersinde paralar ve mücevher bulunuyordu. 

l'ellstl etrafı bir kere daha dinledikten ıon • 



O.Saray C:> HilAt Talebe futbolcular 
T emsih maçlara rştirAk edecekler mi? 

Beden Terbiye1i Umum Müdür-ı anagelea teteibiialıeri yapmlftır. 
lüğil tarafından rerilen emirle Beden Terbiyesi umum müdür 
d.lüplerde sper ya'f>amıyan mek. !ilğlt keyfiyeti Maarif V~tine 
tebli futbolcWerin temsili miisa. arz ve mektepli apore11larm tem.. 
oakalara girip giremiyeceği hak- sili millahakalara ittiraJllerine 
kmda dllnkü Ulua refikimizde gör miisaade edilmesiai rica edeceği. 
jüğUmUz enteresan yazıyı aynen ni bild:il'nliltir. 
alıyoruz: Gene öğrendiğimir.e ıöre, Be -

"Dünldl aayımızda Bı&bat ayı den Terbiyem Umum müdürlüğü, 
ı~incJe .Ankara~ gelmeet bekle • bölgeler &ırl8Jllda yapılacak olan 
nen Aüna muhtelitine çıkanla _ muhtelit takımlar mll8abakala. • 
cak Ankara takımına mektepli rmıda bir tarafta. oynamaama mü 
sporcularm davet edilmesinin. aaacie edilmiş. mektep. talebeleri 
doğru oJaaimı yaW1J'lbk Haber bulunduğu takdirde iki tarafuı da 
aldlğıııma ı&e. Aq.Un. bölpsi bölgesi dahilindeki mekteplerde 

Df§llthlf - Vefa ml.lBabakl.lattu/4 ş.ref VB,,._ mü.tlafileri ~ futbel ajanlılJ bu clDIUncemm na bulunan fut~cWeri muhtellte 

Gayrt federeler ara .... 

(Btıı tf#•/:t 7 tltc:i*) 
an ctika.kte almıl ve bölge reis. davet edebilmesini milnasip gör -

( Ba,ı tarafı. 7 incide) diii bir liltle devrenizr 8 Huri liği vaartuiyle Bedm Terbiyest mektedir. Bu mU11ade, yalııız: Her iki takım da en 1ruvfttH . 
Bu. arada; Hi.Wlilerde~ cidden dalrikaamda l&hadan çıkıyor. 10 Umum Mildürlqlt nuılinde l&. _ mmtakalarm temsili milaabalan. §ekilerile sabaya Çtkmlflarclı. lqtiler. On 

gUz.el oymy.an ve hemen hemen kiti oynıyan Galataun.y her ne na lıaarolunuak ve talebelerin Glataspor:. Suldv J•4m '* 
yirmi ikinci oyuncunım en iyisi pahauna oluna olaun. pli.biy.eti. Atletizm ICJt müsa.baka.lara i'1irakleri §ekli Iroço - 111.au, Yargo - "'"- nm plıw,et gollBll 
olan santrf-Orlan Hakkı vasıtasL Jta-nmak içiıa çalı.pyor ve yine r-ı la bir talimatnemeye bağlanacak _ ~ PaakJal1 ltvza/t• - Niu, Şielllllertlatüste • 
le tehlikeli a.knılar yapıyor. O . HiW maıf MJtaema yerleşiyor _ ~il.,. n tır l /,ate~ A.Mı"ea, .DiM&ıı\. ~ tesfni m~rlaı' •• 
yunun bitmesine 2 dakika var. Iar ... Bu arada. yapıhm. frikikler. Be4an 'hr~esi Genel direktör ... • _.. • ltıl. Uda Ga1atupor m 
Bir Galatasaray şUtUnü bugiln elen. de bir netice ıUamıJor. 1iiğil fatan!ıul atletimı monitir - Ankara Gençler Birtrgnun Şitli: llyle dmdurdu.-
i l ı.:- k H·ı~I kal ııı.ıwı .. a.. .,u-ı.ı. "-nu~ ~ ..,_ -•ltı havadaa y uu~ oyun çı aran ı a e. Santrfor Cemil'-- 11ı...ı-- _...1 ......... 111& ~ ..--.------.. J81ll. •·••iSi• Berg-~~ Vlmlwnn-..-. ır-
cial, yine J(blel bir plonjonla tut- .._ -;rs • ._ dlin de a...m adBdi. 1·• §DUik. BtapM aı.rt..- - .1JL Şiell ta••men 
tu. Faltat Mecdat kaleciye, şuj ~· ~~::6"- Bir taraftan Şişlide Kros yapı Anl:ara Gençlerbirliği spcnr kWı _. •u.ro,. B..W.r, ~ A.. tU&-111 &Ol <:*araıllll)ll• 
,aparak topu- kalecinin elinden a yen . ~ esı . e:. lırken diğer taraftan Hıı rpaşa. bünün normal _,_.ete idare fOI'· Jer1 pl ~ 
ıtaptır. Kal• önü kanştrı. Ve müda... Korner korner Uzerme yı_ııe neti- lisesinin Jtapabı piatinde <a. metre heyeti reisliğine ittifakla MÇi1fıDı Oyun bqlar ı.,ıama:z Galata. ldaW ediJllll'lar .. 
fa topa ancak ha.tak bir 9U1'et.t.e ce yok .. Bu arada Cemıl, "beke, düz kQflt '\te manialı: kot1{ sürat Cumhuriyet Merkez Bankası mu. lpOl'lulv ttatllst.e Ud tehlike at- imle 1Mrt ıı oJduilı 
Mati. Pena.ltL Nftdet bmıu gole ~dnaıı ve Musa muhacim hattı.. tecrübeleri yapddt. huebat umum mUdilı:i.t B • .A.bi - lattılar. l'akat derhal ~ralt ...._ mwlrakbk 
;av.irdt Ve demi ı-ı bitti na ~~ler. _Ad~anın ıukı bir ~ü - Tahta cJlieme üzerimht ve Jia_ di~ Eker'in bu vazifeyi kabul et. Şltll kalesini zorlamab bqtadt clı.. 

JK!Nct DEVRE: til dıreğin üzerinden avuta gıt • tik ay.a:kkab.t ile elde edilen deft_ tigi hıt&eır verttaektedh. lar Oyun mUtevazlıı bfr cereyan Galatupor kaleel 
!ıinol davre,a B.liılliler ka _ ti. Ve oyun her iki t.uafm da. boş: caler qajıda yaahciır: . GeaçlerbirQ.l. yeni vadyet:ler ~lermekte 1duiu halde GalL plip- nette. atnııemı~ 

.nc1 .. an benbediji, Gebıtaaa • didinmel~ri n.e~cesinde \te l-1 40 1M• cütı rifıat kofuau: ~a icap ~ laUtUn ted.. tupctr htl~ daha teftlJJuıU camlan emnamıda 
!'af da. pllbi,etiı knaımak. içinı beraberlıkle bitiyor.. Birinft Nri.,: bmleri alarak mMPJaia devam e. olupdu. Bu m&M a.ıatupar yaralandı. Gala; 

~oıtlar. Bu dltwe- oyun ln . Bu muvaffalnyetten dolaJI lrli. derece decıektir. Ankannm. bu en ~Jioua g11re1 bir lltbl 1tat oJma11na ~ 
c·az daha mil~ baflıyGr. lallileri ve JDaÇlo ~ emel idare 1 nci Nazmi &l eslli. spor teşekldilb ç~·p•la. JiJerq aüdOJıde lıııDrMre' &Uı. cıı-ı kurt.ant ~ 

l'akat her iki tarafta d& bir ne- eden ha.kem ~yi tahrik e.cle - 2 nci Necip ' S.2 rmda muntfakıyetler dileriz. · Her iki talnma .. DrldM Unta tam ~ 
ttca yok. Bil arada. Galatas&raır riı.. 3 timtt Eni• ~l4. Ba 1 k esir k 1 o tıD bOcumJan neticeeiz lraJ.,orda. o. 11QQOr. 40 DIG 

IOllQ Budill'i kalbtn·,_n_ilrA!rin_·_e-:-y-e.. __________ T. D. K. lldttei nri: • fdare beye fi yunun- 35 inci daktkamda şıın ~ tlitUail. u....-.-:ı 
-- 1 nci Muaaffer 5.2 -t-t-:..a- to .__ıamı hL •--den Uıpri.I.. 

Dünkü k k 2 nd Bilil: Balıkesir, 15 <Husul!) - Balı- a&llC\:DNDm P" ""- tan iltltaııle ...._ 

1 r • u 5.4 ıteBir JrIUp llonpeei qtbı J8PL kem. eezalanclmh. mu 
1 ı '1ı ı!1..~ ~: 5.5 ~- Maai ve hıeaep _,arlan oku. Bu atıttan fttifa.& eda Gaı. 

~--- uup. kabul edildikten IODl'& idare tasporlular sağlçlerf vılltuile --
(Bat tamfı 7 Adde) 2 nci Hüaeym Demir S . .20.53.2 1 ııci MebDMt 1. ve milrakabe heyetleri eeçfmine ilk ve aaD: p>lleriDi )lapblar .. 

:AJmm teJm.ik netidelH IUDl!r _ 3 üncU Man B. J. K. 20.5'l,4.. 2 nci Kitat 6. ildi Şifli beklenen o)tUDll ps.a:ue. 
dJr: Takım itibariLt 3+5+7 •11 ile 3 tın.eli HUaeytn. 6. 'ireııi idare heyeti au zevattan mi.yer, hl1cum1arJ netlmllis. Jr.aJı.. yamı 4-ı 

8()(J() "'6tnrı B.J.I(. biı?iııcL •+s+ıo sa.~ ile Dördl -~ ~-:. teaekldll etti: JUi', ~ .. Mit olaqda dL -Blth---.. --.--
Tallibeler. Ka"9t1411 iıkiaeL 

2 
nclı 'K&nunn ~; KiıVapr Al>dl A.talıQ:ollu. fU;yor. Gala~ s ...ıa ..._--ı. 

1 inci Abftullab Baydarpqa\ 60(}0 metre ta'lcbeler: mektupçu Siileyman Alemdar, oynuyorlar.. "u111rvM 
derece 12.10. 3B=~ :::.~ 6. Doktor Ekrem, ~ SUı. Btrinct deftenin IOlllaml& cl>f s.ı,.. l6 (A.A,) 

2 nci Habip lstanbul Erkek ll- l nci Nedim Haydarpaşa de- ~-.. -· • at trner. IOrgtı hitdmf Emin Mn 1'11 tıetOate iki flmll ]annen Şii;. litiet ldrl~erfnfa 
RIL rece 21.4.7,2 1 n~ :::;: 6.2 m- "'hmet n&.. Ye awlı:at g. IHller. Galabspor laı.tnfn Jıa • )arada clahllt)e 

3 --. Ender t.taiıbul Erkek 2 ncıi Plimiridis Robert V" ... ıı..-1 - 6 3 ..,_ n. "'6 '"" ua-
""""' ----.. · yilp Sabri. ~ ve kallechıi:D ıllMllR" • ku ile açılımftır. 

IiMei. 3. üncü Çeatakof Robert Kollej 3 i1ncll Safa sws :yere topu yumrakluıumtfrat Kongre. lllllltan 
Takım itibıuılltt%+3+7 sa.yı ile Takımı itibarile Robert Kollej Altınca aeri: !hiaci Killl•r istifade ederek Jmrop ~ ne tuim teıgrafJatr 

letıanbn" LiaeB 1tii'iDcl. l!+5+S takmıı 2+3+4 sayı ile birim:i 1 nci Kemal 5·7 (&Jf faf'u,.. 7 tncickı) le beraberllii temin. ettllS.. sine lw:ar vermiaöt 
-.,ı Be Ha)dlırpqa lieeei ikincih Haydarpaea takımı ıı+5 +6 sayı 2 nci Hileeyi: 6•1 !)ekilde geçti. Fırsattan daha faz. Bu golden sonra 1111' •ctı 'M Koncre. M•klet 
.U tetldlitlar. ile ikinci. 3 Unail Necat 6.2 za istifade eden Davutpap taln. """-1 bir .... ,.. ...a.-AL bq. m.im1 ve Jaar eene, 

ıo metre izerüule ı;ı,. ... a._.k ..- J- •--....... ı ei 1m.k 1iUL deıece ll.5Z2: ,, ~ u__., mı ı:akiöinin bir ~ muka • ladl .. Pakat.netic.ecieliF-1n W. mlsüıJnlan 
~ et ıc.maı Beyoilu h&lkıaviı Beden tultipai u-.um 1l1AnM T«>pn: bli ild gol çıkararak maçı 2-1 rfiJci c1emıa Mü. müwltyJe. Wr 

.._,._ - Vasfi 8.9 kazaııdıı. ... ..._ ...... n---·. • temei meaellliıli .-..-, mfldtirlllfrii ~~.. ••-
3 cü Htlaeyin Beyoilu halkevii f ~O metre. ilurinde tiri ~ GAI·ATA.GENÇL"BlR 2 - flrıincf de~ hflandifr a. tmtr. 
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. nde 

- ~ )iltllp ....... .,.. nmaa ..._. .... -

ra bu- mttceYherleri Te- paraları ahb. Ka••1f yeni • 
elen Jrapach. Tekrar öblir oda7a geçti. 

Bir aralık ıftmeden eTTel Jouatane veda et. 
mett d'Uştınd1l. Fakat bunun. btl' tedbirsizlik ota
catından korkarak vazgeçti. 

Ve bh müddet. sonra Feli&tl Xlanciga otelia • 
ct.Jll hML.kulUe daireılı:ı1 b~ daha dönmem.ak tı .. 
ıse• t&TAtti. 

FeUatl otelden annesiyle k•n1ıtma~nııdaıı tam 
yarım saat sonra ayrılmıştı. 

Bu teletuıı konuşmasından tam bir saat bir 
<;e7rek kadar önce de, J'. J'ermi Te K.ey P'arrts Ma. 
dam Gorı~un otomobtıtul gömen Jtaybetmtşl'ercft 

Ve telwar Grey6enı oteliae dönerek, ora4a. Dr. 
awt'uı:a ff.ala.ıruu karıştırıp hf.dleen.i11 ay<WJ,Ia.n -
mamaa. JÇardaı, eüeek b.W takım e~rak bqlm k 
l tLyen, Müfettiş Kortnyt'e iltihak et.meli iat.e~ 
leri.l, 

J'alla.t ~••lan ara.şsıcmalıaz: hlebll: ııdiçe Hr,. 
.. ~. Bl• ta~ 1111ktupla&" bulll.D.tt,iG a da. 
lııaUarm ~a.k'&JEl& al.Altaaı olmadıjı sörtllUyordıu.. 

Bu T'UiJ"et'8 Jeımi. Kwtve1t.'dea. aord.11: 
- Burada bir telefon rehberi var mı acaba t 

1Jlllt •tt•,.. titr,_. te~fbın edecethu. 
.Jlnahıbl c!uctakbmlıda te>tanr btr gttlttms• 

7iş nrdr. Jt'ey onu eözlerlle takip ecttJordır. 
lttr polhr memımı qal1711 tndt. Lom?ra tele .. 

tor! ı:eltberlın.l pttı:dt. Bu: sıırada JermJ, K.ey Parrl. 
.. '1UWI aöylemlttl: 

- An Kel:n'ort'Uıll, Dr. Gorl De Br8.)'9. aıum.. 

d.ak1: l&Hıa eeaanulaı Klan.don lamlDl lflttıttıai 

lla.tıırlıJOJ'Bun daji1! mi? Bize öy.le aıılatmıttı. 
K•r Purts t8'knı bi-r- eda tıe: 
- Sıret. •• hcll:. Ker~ IÖIZlitdui -..ımıttrr. 

Searda: 
- Klandon'dan ne gibi bir mlna çıkanrar • 

sun Jerml'? 
- Şlmdl anlırac.aksıu Kortve?"t .•• 
Key. ! sen derhal aıalıya kQt. Klandon otelini 

bul... Sen de Kortveyl. Çok rica ederim. Bir bat
ka telefon varsa, Plkadllll polis merkezine blr te
tofolr et. JOavndloa otellnl gö» alılıuııda baıllın.clursun 

IWr. ıttavden oteıt Jıtka4U11 m~rubMlır ... Jlnt. 
keze telefon et! Otelde 1'm••r• &cinai takınmış bir 
k111 •Ildır. S..15ın luıl'alıı:maemt:ar.... 'l'el'eılOa hazır 

mı J.<ey? .• Geliyorum ... Allo! Allo! ..• Orası Jt1an • 
dan otoJl ml? lliı Ken.-v;ort lsmlnde bir mtteterlnlz 
\•ar m.ı 7 •• Var ör le ml? •• Taıoam...... Aıtahalkına 

ltortve~t ... ace~ e4ellaı. Ke.n."ort. aıhndakl UzıJl 
peşl.ıü bıırakm.aaııılu. Annes.l Mad.am Gorl d• bu 
ımretle bulunacak ..• Atto!.. Mis Kenvort'u dltaJ'l 
bırakmayın ..• Polis tarafından telefon ediyorum. 

Jermt d'ah& tul-a ll:o11111amı,-arat ... loou 
hpat'tr. Soma Kq Parrls'e d9ncltt. Ye Pırlttrı ~ 
ledl: 

k 8r Iı ç kacak 
Laııdta. U (A..A.) - saıtıat karar vertımı~r. 

y,attaı mah.Oller- •8Q8D h&tt.a takllft Pofonra:ı:r 
Hitler ile Bek &nılıUlcl• , .. .,.. zl)rette bırak 
mıUJ&kata tta1r veribm. tafllllMa aı:ı ltakkıllAlalrl 
bAbUk bJr ehallUllQ'et attwt • korllutmaktllllıı 

m-.ktedtıtı.r. Vernen Jt-..er1ere •~ c1ır.riM l'ıı 
göre b11 nrtıl&ht ellnamda b. bir lllyuet ta 
men mbhUtrall Hlt1erln mıta. meltedl•. Pe 
temleke projeterlnclen. bahıectıı- !ete dWYletl 
mıeur. Sa.ltidaJ Dlllpaidt 1.uMA. sa 4e cleubı&şırr 
aiııe 11re Bitim' ltılQıGJl 'bir lue • uhlbl olllluı 
ıu lıasHterenJa nnna eJarü lltW>.W..mtı 
mUmımlwltüttiD ~ t.at. llll'll Avupa 
ml ~la. Mı pl&n hsniallma&ta. 1'ldwtal •'fit 
.ıw. 8e7leadttlne _.,.. ''"-il• JD11W ctWll • 
bltJtt'k bir tntra111a,. lhdllnnı 4:a .,.,.. t1d' Mae .. , 
tbttva eden Arm,nıamn. p.rlf t.b meae1'11 
A nupQa 4o1J'u, aQlaluı• ırcı- ceib:le. ctalr 
Jul• ltbu. etmtm.ek IKtUe Po ÇeaberJ&ıact 
lu;ramn. lf4ai 11118taml-'• tüıl& laab.. Bl.DiWJelJllllllıf 
mı.u. Mır lıuht• ol&calltlr. ......... ....,... ......... 
yor: ''Rltlwt 111 

ftalyaya da m&ıtemleleler -Ye btD&acllll 
dlec:akJ.lr .. BumJ• MnJaılr Bek illa abuk 
lüGldır taa•u& aıtıa .,....ı--.,ı.:.-~ 
ve bu meseleııa la MMına Mtl.al.a.•ı•~!l 
~,.. llılır .. ıu- ........ ,.. 



poo d 0 ı 1 1Hatagtla1 
IA;:tıenin Pu dan~larda ~ataklıklar kurut11-: 

büyük bir ro1ü vardı~ lac ı ,.ı 
Antalye, (JJuıuıi~ - Yeni lfa· 

ay devlet;.nin p?Sta p~an ~ıtı
ılmak üzere sjpariı ediliniıtir. 

11 - v~ 11 lKINCIKANUN ım 

Çl ar 

yı 

r ... 
Ancak eJde mevcut pulların ıto 

u b:tmek üzeredir. Yenileri J,Jasr 
ncaya kadar 'tur1d1e CurDhuriye 

ti posta pullarının ıiırsaj yapıl-
:nak suretiyle kullanılmasına Cum V~tiyle Çinde bir im~atorL Jeketlfr ıeniı ~Dl~ aI1on ai· c f çe vardı. ra~e bt.,.d•I••, enevre a yon komiıyoıı~ SS 
.ıuriyet hükümetinden müsaade is ~ devlet dahildir ve dilnvanm her 

· f k h ıalrn Ru asnn ruoıın~ Çin f üzeJ bir n zaman afy.-. '--~! "-:;r tenmı , ve mu va a at ceval"'ı ~-- TT r ı.:_ r l"f • t, .... - or- taralında alvon iltibNJ!(." .. ~ 
memleketti ve ou impara ori"e iyı taya rıktr Çıne ·d 3 palı 1 IT f ıır .. :nıştır. :ı r • C1 en e'ketler bu suretle k -on•-

,_ •• n~. ,__ bir d dütünceli bir hükümdardı. Yalnız, 11emiciler 0 ad mı k 1 • -ı -SUrsaj» pyµ.AA .a.ısa zaman a • r an me e et enne :neıaiaine iı~irak ediyorlar. 
~elecektir. Diğer taraftan Türki memlekete Hindiıtan.:lan gelen af !>u keyif verici zehirden cetiriyor K . 
e - J{atay arasındaki poıta ve tel yonların ';ı»iler ar,IPlcJA 7a9t i Jar<Jı. ~rr:_••ron biıtün dun1'4fM ~ 

tahripten müteessirdi. 0 al d · ı· eıete ve eczahane~ere 1ın-
'?raf ücretlerinin vıikselrligi naza- ıır ar a ı ım dünyası da af- lan n-• -.ı- , n rr ı da o uyuıturucu maddeJsrl t~fl>k 
. ı dilijcate alınarak bunların ikin Afyonu Çine evveli on beıinc; y.:>n n momn. eroin, kokairf ve eder ve umum afyon iıtpı~ta 
~rafça in#J"ilıxıeıi elrafında temat asırda +rap tüccar1an ıoknıu~r. 1iyonin ~ ~el ~ ç,pr.rca;r ona sar, tar.n olunur. 
lara başlanmıştır. Ucretlerin yük- dı. R devir4e ~f bRJıassa H~cÜL cı k.e fc~ff· .. 
ekligj ~assa ticari m~beratta tandan geliyorAu. imparatoriçe Çµ>dıd~fiar t.fJOO NUiP biçiJ· • ~is on, hufusl te ekldffJerl 
kıntıyı mucip olmaktadır. ~endınde Çinden afyon ithaliunı mi~e b~~ıanrm~tı. O gen'ı Çin ül. ıle, b ~ me1rıleketteki afyon la~· 

3/{ENDEJW"DA T#JLISIYı;: yaııak etnıiye ••ffi"•t ıörP!'iyor· kf~· IJ~'f'.dad~. ~ lff r.flfll· sabibnı ve 1Cvkif•bm kontrol .ı-
ii'EŞKILA Ti· du. Ç~ij Çin alftmt ıe'e evvel rı ılp d~u ııe, oıJ; fff~~ t~- bffC!• buJundurur ve ~babette pi 

Her sene bir çok vatandafların bir afyon harbi yapmıı ve netice- rı il~ ]Japfanmııu. llfr W~ ·91. ~Cfk uyu1turucu maddelffbı 
ayatına uıal o~ cJepis kazaları- de tngiliz topları Şanıhayın önü- yondan zehir imali i~n fabrikalar ihracına müsaade eder, diterJ ri· 

a karıı lskenderun kijrfezinde pe dikilmiı, Honı Ko111 adası in- a~ı1mı1tı. nin imhasına çabpr. 
ui bir tahliaiye tefkilitı ve tesi- ıdlif iınptfatoruna ı~miıti. •• Cenevre afyon konferanf 

da 
+inlmek m r f bp~.ırdj~';,;öre, af~ ka atı vücu ıer~.-.:- ere tet- Bunun Uı~rinec'1· ~t~r;f' ı ~iı ·u~ ıe Can.fvrf!{ "'"• Wr ~· n • lr.ln 1 -n-. • 

ıklerf baılanmıftır. .. d" k . ..ıı. l'l Ç"----C -ı frt:-J i'"' r ~-tun unyayı ell r.uımı ça- afyon on eransı top eh, ortaya dan fazladır ve her sene afi 
HATAYDAKI MADENLER ğırıyor, milletlerarası bir konfe· çıkmasına ille afyon konftranımm dan, Çin • Japon harltinde 

Jjatay4' ma•'1l ~ yap- ranı topluror. Bu, dünya~ki P.k yardım •tm#f ~ld'tJu ~ lfetF ça ;rdp ~ f,.la lnr_ap Mfn 
ıa}t ~fere y~da müte~uı~r afron ~onfeJ"&1111, hat~ ~ m n- rt bulmalf ~PJCr· fır· <.ı..aı> 
Jbo1unacaktır. faate dayanmıyan ilk ' itonferanı-
,ıataym mili$ ıerv~~lerinin bu tır. 

tetkikler ı<>Q..un4a iF,eplıJ1,eıine Çf · Toplantı 1909 da Şanıhayda 
!er sahnenin gerısındc çali'ıidı ~ bıHfcllltP.r· yapılıyor. Fakat neticeler ço'k bil. 

rülür. AJ1nt BATAXLIKLARI yük feliketler doturuyor. 

Daneörler umumiyetle her gün- Hatayın en büyük dertlerin4en Konferansta toplanan murab· 
kil kıyafetleriyle ve buan da ti.. biri ofan Alnik gb1ll bataktı'ktaq- Jıaılann Jaiallçeye nra&ıdert ttSr. 
yatro elbiseleriyle sahneye çıkar· nın kurutulmalı için mevcut pro· ıer müffmmeldi. hnparatoriçe bu 

lar. • • .. 1f1ct ffflt ~ftan ~f~fP. JF~~- /ikirleri muvafık )!~ak, ~e 
Muvaffak olabilmek i_çm dansor mektedir. on ıen~ kadar blltlln flm. ab-

lerin fevkalicJe maharet JÖıterme Bu 11 için de müteba111alar ,,. fDU1l kCSldlnden bİdırmffP-~ 
l<.~ .~ca~ttigi gibı, .~fircilerin 4c tirilec~fib'. »u batakbldar meılı,ı verdL J?'1 adamlari 'bu k~~» ~e,,a
b~yuk bır zekt ~oıtererek d~- arazi paijpe getirjlecek, toplana· tt oraklarla biçtiler, cellltlar 4a. 
ıorün ne danı yapacağını anlama· cak sularla Aınik ovası sulanacak- emri dinlemeyip bala a(yon ek· 
ıı lbmıdır. ..ı .. .14.eac.JA • • lıiı - ~r. mckte devam eden}~rin kaf'""rını 
mcrle iihneye ıelen, b'ipcL L 1!:;:..c ~ 
k k t r d b' 'lih ._ı desinc1e suDınilır.. amor ye ?t Bunun U.erlne, afyon fiyata J11k 

<laı. ~ ' .. c ıbn. e uhır ~ ldta;'yan zeye muhtelif pkiller vererü l>ır ıeldi, Vf il bundan iltlfade WP.• Cin 
ansorun ır m anp o uf'unu, k 1 tmnail ,-mı te • ~· 

takma saçla ve kadın elbisesiyle ~ '"' er 1'T.IT mr~r-ı:- rpıp imparatr.J~ 
danıeden erkefln bir kadiD teii~ .::;. .upn Jıir kelebeli tu~ ---------.-

ki edilmesi. 1liini ıeidiiüd ]f- ilt,dilfnı mP. pe tl$f1.~~'° tir Halep 8 n aua 1 F 
ponlar takdir etmekte ve danalan flıip,dekl YtıiN' De kfl~fi. ~- 'l I 
bu .baleti ruhiye içinde 1eyretme,. İıÜ ~er ve diler eliyle de bu e· Halep, (Huausl) - Dun akfam, 
teJirler. lebeli yakaJımalc için hareke er vatant kitle adam1annm taniye 

Japçn danalan bUyiik bir dikkat yapar. ve pyretleri neticesi olarak bu· 
icabet#*'· ~uıwu o~ra danlör- Yelpue ap hiaumda kapah ~ IJ~epıe bil~ 4Ji~IJIP1fJ' 9· 
leri~ vuifeJeq çok mUt~ilr. Mdujy. ~ ~ P.~fıff• p-· ~dı. Hattı, bu defa, 'kahve, ıui 
Amı~ ~aik opera ~ .. n açık olursa J~ içki 1i91ai no ve fırmlar da kapatılmııtı. Sa· 

larır.~ nayet ~eli 14mn olan demektir .. ~e ıah&' t>Unıara ben- bableyin bin kadar mektep talr 
bet 13rt Vardır. nan.ar ve dansöz z,,, yelJ>M~ ~Ok mlpalıtn b"f ~emillyedeki Lilede toplar 
terin ayak burunları muhakkak ıu !Jf,dff • mıt. llfF OD ra~4f1erbıde niiffJlt 
rette dıf tarafa do~ mUtevecc:lb ~~ da ~J'b.~ ro~Un i.. baltpd~ 7Jı"-'f9t 7•PP.}11lar~: 
o!malıdir. Halbuki Japon 4-a.:ıı cap~ u~ia aıffi>urdurlaf.. N~ Unapark hin· 
rrnda vaziyet ablnedir. Japonlar 1Hf l:#fftsJ. ~ ~ ~ ~ w· den Baron oteli caddesine dönmüt 
sahnenin bir JdSteaiDi c~p~e ola~ n.-mefendi ile a~ hareketleri ~a- ler, Babiilcenhf caddesini takibp 
in~.bap etmekte v~ aeyırcilere ur pamu, neteldm. bir ıenç im u, 1miP Ba* 

·~ öğrenmekt d" 
1 

ıı vücuıtarnu yan çevinnektedir· evli bir kadnlm hareketleri de ba' Baolbillferec~!~ er.da • onoqhda c ır er. kıt ba ,. • .ı.. y unu tu~- aonra 
1..._ ~ • 16 ıncı da • ler. t"I" t~:r.:o • dır -~de bir mu .~ır Şanı.. ~rk~Jder ol(~ça ~~· kadm- J•P<>ll t11r.P.tlbıe pre prkıçıb· • 
....._ • bıuıuıı aıki ileti keı· lar iıe çok kÖçülc '4ımfııda dan· fı meslek edinmiı bir kadın ken- NUmayif yapan mektepliler, c:&d 
~~daha sayesinde yeni sederler. dilini mümJciln mertebe kapalı tu- delerde Fraıws, tnıilb ~r 
hl ~~l Ortaya çı'lmuttı. Ellerin vazif~ti ~e birçok prt- tat-f PFlEı tqyJeptcif• ~'ff"1 bh· keciliii aleyhinde ve Suriye iıtik· 
~·lf1ıı ~ Mamu dan· ~ ~dir. .l.,.. ıif1Pl,J '1· kadın roılı yapan .Histlia, resim- Wi lehinde batınnıtlftdır· 
bıaltlıı d?~ansı f>fr1eıtın· mu. Japonlar sabne4e ~irisini ça· d' ıprii1ctU~ JH>i ıol eliyle elbi- öile vakti halle camide toplan-
~ lea.buki k eaer~,r~e ~ırmfl' için~ TfPff~ Jif· ıitlnin etelifti tol tarafa dotnı mıı. Halep mebuau 'hım Ku.tal 

• dall~ retin akıme kollarını ilenye doİ· Ç,ekere~ ~ iııe~dana çı- tarafından bir nutuk iradedf!erel 
ru sallarlar. kanp danaeıaıe;e mec1r-ff~ur. • protesto mahiyetinde bilt~ dijk· 

Japon damlannda eıı ~ r~~lt ~ne~e ~kele~ klnlann kapatılma• Jilz~\J 
rom oynayan battn'· Baı ile yapı- bi~ ojıııall da --~ ~tör. taniye edilıniı ve d~ 1ia 
lacak en ufak ~eJr.etirı bile ço) l(.~~ bu maskeleri es~ Yunan panmıyan1ar 
bil k bir mlna ıfade etmesi lca- sliuiesindekl ~kelere J>emet- m da mflle! ~ n· 

yu -1, 1r ..io<mı olur ı-aiit I•c: dan ce.plarJmq. verilec:epnı tı8flt· 
beder meT' Y ... - • r _: • • 

:Bu. sebeple seyircinin nuan oruara t~smiye ~~lFri ~ ?'- _,ur. 
dikkatini bu noktaya çekebilmek keier eski Yunan maıkelenne fa· -----------

için dansör, ~ ~dıp sa· ~Pr· . . A. ...... ıe 
vvell om\ıdannı o~tma- Japon danslan mimilden bakı- ~l'!'f' 

::e e böylecf pe~ ~tiııi ~~ fevkall~ Ueri ve rnl~eye Coculua ilk 4oldula ınn4e11 )dr 
6 • a. · __ J,.,r ya'kmdır yaıın,faclar teodfslıil il-'ıı b'akıJada 
teklsilf etunne.e çaı'T' • • • ~ danliSrler el- ıa"°" ~ ~erı mi• tııu 1 kit Rl•D ,.. •mc• m~fJfnn 
~a~n ~n et • elde bir kirt,ı tik ve ~ olma~ siya.de aeler~en ve p,uıl ihzar 9dllec llnl 

lerınde bir J>~ ~~ lalı ve lil· tracJilıionJ1~r. IUJlldir .. :QiltliJı ha- coculiın beSlenme usafiıerin( &ıteıen 
dalı, bir te~11ye, • J e ~ reke~er biıılerce ~n~ eyyelki &ö- (Anaeler\ Ölill) adlı kitaplar yenl
~ıaa umumıyp~e bff' Y ~ la· rüflere dayanır. den fflistırılmııtır. Gilrbilı evllt ye-

. ıırlar. Yel~e.nm J~pon ~an Ja ~~ ~yıu her ti~tirmek için billiln aileleri lltilen-
e ~ıı uı&umı.. rında çok bu~ rolu var:ı k t b~enilik gösterecek kuvvet.. dırcn ve ılmdiye kadar on bini rce 

~e . -U111bbaı kıdar sör yelpazesinin en ufak are e an . ır • • teni edilen bu kitaplar meccaaea 
~~ •• Orkeatra yü- lcriyle birçok teYJer iffde eder. te~. Ani•t mımıltler vaatasiyle lıte•••k,.41& 

01~ tlzere Ah· y.ıpuı baAD Jahç. basan kele- tabii~~ lm Jaali çok clA1 An~ırada f.'.ocu'k P.!l!'1feme 1'ura-
1tt llır baz.ıı c1a aalıne . bek Jİ!C baftoıı. •f• ı~JıyjPU, bJr Hkil4' ija4e e~e1' tmkin ve mu Geniı Mıtrkffl na nlıtı • 

• lfattt bazı ke~~~ barcİaıc v~ battl yelkenli ıeml ifa· kudretine maliktir. mektupla istenebilir. 

)(udenp hattma-B• p ~ da ~) vap~ üte. 
iıl puil&iıkn ld. cumartefl aynca 13.30 

9 f.fMl:~~ ~~dfP-
BIDdırma hattnii ~~ çqamba w cuma 8,15 de 

~), a111ca çarpmba ve cumartea1 
20 de ('Oıpa). Tophane nbtımmdan 

~-----!! jiiP'l'4i (BWilf.J.~e 
nhbnl• 

tmros hattına - Puar • da (Tayyar). Tophane nhbmm-
dall. 

~ laıU.. - ~"'- ıl .. Altaba>. çıamıdcll JJ 

1'nF. ,.,.,tt 9~""· ~:r.u-~tf Q)tf· 
Kenbı hattına~ 1~ ~· (Anafarta), euma 10 da 

(inld). ~·el nhtmımc!an. 

Telefonlar: Merku - ~·izbank bİDUI 42497 
Acea~ JıKfi'aldSy Klprllbqı 42382 

Slikeci Yolcu Salonu 227 40 

M 

iyangos 
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1 1 1 1 ve şüphesiz hepsinden tesirli teneke kutularda ı - İdaremizin Pa§abahçe fabrikasmda mevcut 3()00 
müstamel galvaniz ve saç bidon 500 adedi derhal ve uıüte 
de en kısa bir zamanda kaldırılmak şartile satılacağindaJl 

T. iş Bankası'nın 
939 K. TASARRUF iKRAMiYE PLANI 

• ee A 

32,000 LiRA MUKAF A 1 
Kuralar: 1 Şubat, 1 Mayıs, 26 ağustos, 

1 eylu 1 ikinciteşrin tarihlerinde 
çekilecektir 

"'-- iKRAMiYELER: 

1 1 Adet 2000 liralık - 2.000 lira 
5 " 1000 

" - 5.000 ,, 
8 

" 
500 

" = 4.000 " 16 
" 

250 ,, - 4.000 
" 60 ,, 100 ,, - 6.000 ,, 

95 " 
50 

" 
- 4.750 " 250 " 25 

' - 6.250 
" ....._ 

L435 32.000 

----------------·-------!-' l'. iş Bankasına pa r a yaırm akla .. yalnız pura 
biriktirmiş ol maz, aynı zaman da1 t alihi nizi 

de denemiş ol u r u nz. 

.. .. •• ·-·· ... ~., .. '. .. ı ~ • 1 • ~ • • ~~: . • - • 

f BUGÜN·KUMBA'RAN~A·ATACAGINIZ · 5· KURU~ J 

.......... ,_ 
ı- - -:.... *-== . -mz • 

-------____ ..._.. ..._,;,.,; - ---c ... ..... .... -----. -- ---ıı--- ----

YARtN ·KURACAGINIZ · EVİN ·_TEMELİDİR 
~- -,• 

" 4i .. 

T. C . 
ZiRAAT BANKASI • 

ATATÜRK 
Albümünün 
3 üncü tabı çıktı 

MUvezzilerden 
nstey n n I:?&! 

Dr. irfan Kayra 
RÖNTGEN MOTEHASSISI 

Türbe, Bozkurd Kıraathane_ 
si karşısında eski Klod Farer 
sokak N.o. 8 - 10. öğleden son
ra 3 ten 7 ye kadar. 

Dr. Hafız Cemal 
Dahiliye .mütehassısı. 

İstanbul Divanyolu. 
No. 104, Tel: 22398 

Dr. Murad Rami Aydm 
GöZ HEKlMl 

Taksim - Talimhane, Tarla
ba§ı caddesi No. 10 Urfa apt. 

Tel: 41553 

1 Göz Hekimi 
Dr. Şü k rü Er ta n 
Cağaloğlu Nuruosmaniye cad. 

ı No. 5. Tel. 22566 (Dr. Osmar 
Şerafettin apartımanı. 

SAHiBİ : ASIM US 

h zarf usulile arttırmaya konmuştur. • 
II"- Muhammen bedeli beheri 2.50 Ura hesabiyle ']rifl n 

ve % 15 teminatı 1120 liradır. -~ en 
m - Arttırma 20-1-939 tarihine rastlıyan cwna ~ ele 

at 16 da Kabataşta levazım ve mübayaat §Ubesinde ınil 
ı::at1ş komisyonunda yapılacaktrr. 

IV - Arttırına şartnameleri parasız olarak her ~ 
geçen şubeden alınabileceği gibi bidonlar Paşa.bahçe fab El 

· da görülebilir. d 
V - Mühürlü teklif mektubunu kanunt vesaik ile 1' ı r 

verune parası makbuzu veya banka teminat mektublJllU )f. 

edecek olan kapalı zarfların ihale günü en geç saat 15 §ti ,1af 
yakanda adı geçen satış komi::~yonu başkanlığına. makbUS 
bilinde verilmesi lazımdtr. (84) 

*** 
I - Şartnamesi mucibince 1150 kilo bergamut esansf f 

lık usulile satın alınacaktır. 
II - Eksiltme 19-1-939 tarihine rastlıyan perşeınbe ll 

saat 14 de Kabataşta Levazım ve Mübayaa.t şubesindeki ~ e h 
misyonunda yapılacaktır. 

m - Şartnameler parasız olarak her gün sözU gefl!IJ 
d-:-n alınabilir. 

IV - İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gUn ve ~e 
7,5 gUvenme paralarile birlikte yukarıda e.dı 2'eçen Jr,.o~1,o! ~ 
meleri ilan olunur. (46) -

• • • 
Cinsi Miktarı Tartma 

kabili yeti 
Baskül "kolu" 1 adet 300 Kg. lık 

,, ,, 1 ,, 500 Kg. ,, 
,, ''otomatik,, 1 ,, 300 Kg. ,, 
,, "İnsan tartan,, 1 ,, 

Şalter "2000 am. 1 " : 
perlik 3 kutuplu., ~ 

Amper metre "2000 3 ,. • , 

Muha.m. 9' 7,'6 
bedeli temiıJ.llo~ 
'- 100 : 

. 110 :ı 

. ,700 •• 
' i 50 :ı 

960 

500 
amperlik,, : '.._ ___ . __ - -

1 - İdaremizin İzmir Fabrikası için 1 adet 300 Jdlol~ 
lu, 1 adet 500 kiloluk kollu. 1 adet 300 kiloluk otomatik 1'f 
det insan t.'.lrtan baskül ile Cibali Fabrikası için 2000 a?Il 
kutuplu şalter ve 2000 amperlik 3 adet amper metre sa.rtı' 
ri mucib~nce ayrı ayrı açık eksiltme usuliyle satın ahnacS ~ 

II - Muhammen bedelleriyle muvakkat teminatları 
rmda gösterilmiştir. 

1 m - Eksiltme 23-1- 939 tarihine rastl:ryan pa,zarle9 

hizalarında yazılı saatlerde Kabataşta Levazım ve Müba.Y' 
besindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

---~~ 

IV - Şartnameler parasız olarak her gün sözil geÇel' 
den alınabilir . 

V - Eksiltmeye iştirak etmek isteyenlerin fiatsız fe~ 
lif ve katalogları ihale gününden bir hafta evveline ka.dııl 
sarlar Tütün Fabrikalar şubesine vermeleri ve teklifle~ 
buJünü mutazammın vesika almaları lazzmdır. 

VI - İstekliler eksiltme için tayin edilen gün ve ~ 
'"i 7,5 güvenme paralariyle birlikte yukarıda adı geçen Jı;o# 
gdmeleri ilan olunur. (30) 

{!"ll 
b11,.,.. 
1( ~ 

)Jı, 
t, 14 
•ett 
t~~ 
l htı: 
tıı .,, 
1'11 

~ş 
ltt 

t, )• 

t\""1 
........... "".'. l~l'l 

Muhammen bedeli 33000 lira olan aşağıda yazılı ~ ~b.ı 
döşemelik deri 6- 2- 1939 pazartesi günü saat 15,30 dB ~l! 
zarf usulü ile Ankarada idare binasında. satın almacakW'' ,J ~' 

Bu işe girmek isteyenlerin 24 75 liralık muvakkat t~~ 11{!tı 
kanunun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini ayni gün ~t ~to 
katlar komisyon reisliğine vermeleri lizımdır. l!t~ 

Şartnameler 165 kuruşa Ankara ve Haydarp~ '/ ı~ ı 
de satıfmaktadır. (240) ı lı 

Neşriyat Müdürü: R. Ahmet Sevengil '~it-
Basıldığı yer: VAKIT Matbaası 400000 Ds2 döşemelik deri yeşil lıı~ 

200000 ,. ,, ,, kırmızı 1 tıl' 

- Ja_n_d_a_r_m_a_ G_e_n_e_J _K-=--o_m_u.tanhğı Ankar8 ~~:; 
'~ ~lıı 

Satınalma Komisyonundan: ~ 1~;,~~. 
1 - Aşağıda cins ve miktarı yazılı melbusat ve techizat levazımı hizalarında g# 1\ ~ 

ve saatte eksiltmeye konularak satın almacaktır. f 1 t!ttı 
2 - Tahmin bedelleri işaret 1i olan bu eşyaya ait hizalarında gösterilen bedel ile 11e1' i>ı., 1 

olarak komisyondan alınabilir. / "'ltı_('tı 
3 - Eksiltmesine girmek is Uyenlerin kapalı zarf eksiltmesi için ilk teminat bankıı. e~ lııı4~ 

veya vezne makbuzunu muhtevi teklif mektuplarını en geç eksiltme vaktinden bir s~~t~ tıırı!l\ 
misyona vermiş olmaları açık eksiltmeye ait olanlar da bu vesika ve teminatı belli 
misyona vermiş olmaları. (183) ~ ~'~t 

tıı'e ~% 
~ Cinsi Miktarı Tahmin bedeli İlk teminat şartname bede- eksiltme ekSil ~ lıt ıı. ı.ı 

Kuruş lira kuru.~ li kuruş usulü gün "'~ ht -;;:. 
1 - Kışlık elbL 62000 metre 250 metresi 9000 00 775 Kapalı zarf 27. ı .. 39 c t~ U 
~k~~ş ft 
2 - Battaniye 45::>0 adet 850 tanesi 2868 75 192 ,, ,. 
3 - Altlı üstlü 1000) çift 2000 çifti 1500 00 parasız ,, ,, 
som yalı karyola 2000) tek 
4 - Hayvan Ve- 400 tane 1050 tanesi 315 00 ,, ,, Açık eksiltme 
lensezi 
5 - Hayvan ve. 800 tane 1050 tanesi 630 00 ,, ., Kapalı zarf 
lensesi 
6 - Kilim 6500 tane S50 tanesi 1707 00 ,, ,, 

" ., 

7 - Yazlık elbL 150,0~0 metre 55 metresi 5375 00 4.13 .. .. 
selik kumaş 


