
P,ıa.r c·· .. y ı 1.: unu apı acaK 
Maç 

G. Saray-F. Bahçe 
litıel! ~akip Klüpten 
lllgİıı Galip Gelecek 
lıuıu n altıncı Hyfamızda 

HERYERDE 3 K U R U S , 
VAKDT 

Şarkı Müsabaka 
KUPt)NU 

No - 15 26-1-939 

okuyunw: J>ERŞEMBE 26 II. KASUS 1939 ~ yır,: 22 • SAl."1: 7560 
fr>ARE F.\'f: .ı\nk:ı rıı C::ı ıi. fSTAl\'Rl ' L• Trhrr:ıf: V.~KJT• Po"ta kutu"u: 45•~eJeron: 2H13 { fn:ı)-24370C/dnre) ... -

Kabinesi dün istifa etti Ceıaı Bciyar 
nefik Saydam Yeni Kabineyi Kurdu 

•• M ah/is Erkmen ve Faik Oz- Parti M~cl~~ G_~r?b~ Umumi ~ika De 

~ Akdenizde 
ransız - ltalyan 

• • • • Hegetı dunku ıçbmaında 

trak yenı kabıneye g_ı~dıler Meclis seçiminin yenilenme-
ihtilafı 

~ \'uzan: Asım Us 
Başvekil Saydam yarın beyannamesını okuyup • k 'ld' 

iti m a t r e y i i s ti ye c e k sme arar ven 1 
1. ltı)c 
"tı dcnı ı ı llQıı 2 n< eki Alam) ada 
1 zaıııaı 1 1 llıUıı 1 art ıı bcyııclıni-

~~-te :::betler bakınıımlan 
ili 01 ger bir anla.~ma ze

nıu .. tı 
ı. -.ıaı · ır. ~lalfımdur ki 
"'\' llr<Ja 

~liıli snkin olan nhall 
sırı "· llun<1ım dolayı 1709 

1 6 kaııa ıı,..., h·· r adnlnrm id:tr<'<oİ 
t -" llk" ol't)

11 
Untctine ait hulu. 

llııs: llunıJnn sonra ıula
.rll) ıı t-da gc\:ti. :PJnlandlya 

'tu, ):tl"rıldıktan sonra da 
~~ irıu: ile ld.are.si bu ınem-

llıı11 nl etli, 
tıııı., b 

1<1 eraber Alamı ada· 
)il() •rest nusya \"Cya Pin

~ii:;) ahut ls,·e\:te buluıı-
~lar tnb dlr. Şu itibarla ki 

lr ta ı>fd raftan Petres. .. en :s-
.\t.L'IJ'~r .; .. ~:~-nehrinin ağ-

.• '"llCI --~~ Stokh im 
~..,. ~l\ları 
fa.. 'ele da Kırını ıııuha· 

il 8 
'dtı onıa a kerllkten 
tıınerek bitaraf bir hale 

lıtcıe bu~ A)ııl , ·aziyct 1921 
tı uy .. k 
'' \it u de, letıerln ga-
h... he:n<l-. muhafaza edfüli , 
'llıı..._.. "nctnuı ı · 

l'ılı ~- b e hAdiselerin 
~ti tenı u defa husule ge-

«..ı,' le"eç 1~anzaralur karşı-
t" t'tıı bu.ır,.,6 !'inlandiya bu a

tetıuıc kı \'aziyetlnl yeni
l"~...._. ederek t" -..._.şlel'd yeni bir ka· 
11 Oltrıas ir: Ahalisi esasen 
~etı t 1 dolayrslyJe tsve'.' 
,._ aratın ı 

.... , 11 bir < an istenilen 
•na F't lo rnının sililh· 

~~ g{) nlan<li:ra tarafın-
.~ steruını 1'la

11 
ştlr. Şlm<li 

ls"eç sonra Aland adala-
lll Irkın l 

" it bir k < an olan )'erli 
~ ~l "Isını sUAhl 
"~ aıı1n tn .. anacak-
~- •la"alcıa Udafaası işini cl-
~ı t;ı rdır, 
l'ı it-. ransız 
t, lJ. NetUkt gazeteleri bu ka-
le-. e lsveç en sonra l<'lnlan-
l~~aı, .. ., s::s•nda ~etin nıü
tle ~ ) İillsc1c a. P 

1 
olan bir nıe. 

l~ il te)Qı<l.e 11 aşma zarure
l~l'l !J oınıas haı , .e tesviye 
l -~in bJ:~n Akdeniz dev
~ lltıesı ol crs \"e bir imti-

' \" )'oı-ı_l' •bileceğine isa-
e t · l<'ak • 

ltalyadan Fran
saya ihtar! 

Fransız kıtalan 
ispanyada hare

kete geçerse 

Ceneve ve Spezya
da tahşid edilmış 
olan 30000 İtalyan 
askereri derhal 

ispanyaya 
sev kol unacak 

~ll(ı '"eç at F'inlaıı<li-
t.Ltııtıl el'I llnJ tnenıleketlcrinin Al d it ı aya ~tf CJct ha.naşrna der inin ı\k ' manya an a y 

~t1e tatb~~ ihtnAfıı nıe~ele malzeme r.akledıldıgi 
... l<)gternı edilchllcceğinl haber veriliyor 
\ ekten ~eki l 
· (''ha"" n yor- (Yazm 6 ncı lW-yfada) 
•eıı ~"ran 

ıtı- el'i sız ga 
l l\aı lle ahaııst~tcleri bu mak çaresini mi arayorlar? 
ll~ıt~ hu.~e i•larcsı ; ,•lyan ol- Her hahlc fiyle gfirülüyor ki, 

l hı .. 
1 
tınan){ ransanın ne }'ran~ız nas,·eklli Dalndye-

~'4ı ·- el 0 rslka · ' 
'"" llltet•re Şekil . . adasına nin Jiorsika ile Tıınusa yaptığı 

t\t;,l ar 'erııerck ik" .. 'ııı .. ii b &8ıncıa hl 1 seyahat esnııl!lmdaki te:ıahurat, 
\~'it ttlu.nahıı r a.nlaşma ne de Jngillz Baş,·cklli Çenıber-
•ot.. lJJti eceğını ın1 !! 
1 
"'' b >"oı-ıar? layn'in Itomada l\lusolinlye ta\'-
~ ... l<' • it 'l). Icıı"<l ran

812 111 
•• siye ettiği itJdal ltalfanları Tu-

._,I lltı~t e iclare edi) ustenıle· nus, Korsi~a ve Clbuti da\ asın-
)''" a J.'ı- nıekte o- • 1 1 .. .. . lttı•. teı •nsız.d han \azge~ rnı ş gurunme1or. 
~e ,<:a an Ziyad 1 .._ - l'l!lt sının e ~panya meselesi General Fran-
~. ı~ hllr toklur•un k "idi itte "4.llli &dakı lt "' u onun kat'I ~af eriyle halledı • 
tıe hı )llalaı-" alyanla- ği giin şfm{Ulik kül altmda bu-

l' •nl ernıek \"e b •tına i u lunan ateşin yeniden alevlene-J 
ltlklaı bul. cetı anla!lllı1or. 

Yeni Ba§vcldl'miz Refik Saydam 
'(fa:ııı S lncldt) 

ı--·····-··················-·---.... ·-------· --------·-· 
1 Sabık Başvekil Celal Bayarın 
~ Reisicumhura arizası 
i Ankara, 25 (A.A.) - Sabık Başvekll lzmir Mebusu Ce

U\I Bayar. Reisicumhur lsnıet 1nönU"ne aşağıdaki arızayı 

takdim etmiştir: 
TÜUK1YE UE1S10Ul1HURUNL"'N 

YVKSEK HUZURJ,ARINA 

Türkiye B. Millet l\fccllsl intihabıwn ycnilenınesine 
Parti J>hanınca karar urilmiştir. Partimizin intihaba yenil 

• 'e taze bir ku\ \etle çıkmasııu maksada ve esasa daha uyguıı 
,.e faydnh ıniilAhaza ettim. Bu imkAnı utı deyletlerine \er-

1 miş olmak için baş' ekAlctteıı i tifamı arz Te takdim edl· 

yorum. 1 
Yüksek te,·eccühlerlnln de,·amını sonsuz hürmet \"CI 

tazimlcriınle istirham etlerim. : 
lZM1Jt Ml~BUSU ! 

C. BAYAR İ 
i 

Reisicumhur lsmet lnönU, şu cevapla mukabelede: 

bulunmuşlardır: 1ı O•JIJı\J, RA YAR - İzmir Mebusu -
n. M. Meclhıi intihabının yenilennıesi ihtimali üzerinej 

,·ukuhulnn lstilamz kabul olunmuştur. 1 
İktidar IDC\ kllnde geçen hizmet zaınanınızı takdJr llej 

yadederck size \e arkadaşlarınıza halis teşekkürlerimi ifa·i 
<le etmek i terim. Siyasi tarihlmbin çetin bir de\ resini yük-1 
sek me:ıiyetlerinizle iyi idare etmenizi, milletimiz dalma 
tesekkür ve takdil" du) gulariyle hatırlayacaktır. . 

Hükümetin teşklllno İstanbul Mebusu Doktor Refik 

Saydam ııı~mur edilmiştir. 
REİSİCUMHUR 

lSMET lNONC 
_____ ........ --·---.. ·····-·····---------------·-·-·········-··· 

Parti Genel Sekreterliği Dahiliye 
Vekaletinden ayrıldı 

Genel Sekreterliğe Erzurum Me
busu Dr. Ahmet Fikri tayin edildi 

{1'...aı 3 inciM) 

intihap hazırllklan için vilayet
lere emir verildi 

. 
Ankara, 25 (A.A.) - C. H. P. 

Büyük Millet Meclisi grupu umu 
mi heyeti bugün 25 • 1 _ 939 BU. 
yük Mıllet Meclisinin umumi iç. 
timaını müteakip saat 17 de Trab 
zon saylavı reis vekili Hasan Sa
kanın reisliğinde toplandı. 

Yeni Başvekil Dr. Refik Say. 
dam söz alarak kürsüye geldi \ e 
yeni teşekkül eden hükumetin teş 
kilatı esasiye kanunu hükmüne 
göre cuma günü toplanacak BU. 
yük illet Meclisi umumt heyeti 
içtimaında beyannamesini oku • 
yup itimat reyi istiyeceğini bil • 
dirdiktcn :ıonr11. b u sabah saı:ı.t 11 
de Reisicumhur an•~ 
li altında toplanmıt olan fırka 
divanının Büyük MilJet Meclisi 
seçimini yenilemek hususuna ka 
rar verdiğini. bu karar umumi he 
yeteçe de tasvip edildiği takdir
de cuma gUnü toplanacak Büyük 
Millet Meclisi umumi heyeti ic • 
timamda muamelesinin ikmal o. 
lunaacğını izah etti. 

Divan kararı grup umumi he. 
yetinin tasvibine arzolunarak it. 
tifakla seçimin yenilenmesine ka
rar verildi. 

Müzakere edilecek başka mad
de olmadığından celseye nihayet 
verildi. (Devamı 8 ncide) 

Yen.i Da7 · ·ye lrekill 
Faik O trak 

Yeni Ziraat VekiU 
Mtthlis Er'Jcmon 

lmpeks Şirketi 
nasıl kurulmuş? 
Kemal ve Şakir kardeşlerin 
yazıhaneleri ve evlerinde araş

tırmalar yapıldı 

1 mpcks fiı·J;et :ni ı 'E yoğlundaki 
11.eı J..e~i 

(Yazıeı a nelde) 

ispanya hükumeti 
Barselonu terketti 
Franstt ile is ı>Hn) a 
ar•~ııda telgraf 

muhu .eratı 
ktasiıdi 

P:ıris, 2G ( \ . \. ) lsııanl a hudu-
ılund uıı gt 1 n hır lı here s ure hu ,(ı. 
ııı c tı:ı J p il~ :ı ılc td r r ııı ulı bere
Jcrı 'c tcldon E:uı uşııı 1 · rı kc ılmış
lır. 

(Dıvamı 8 mcide) 
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işaretler: -------
Kötü adam 

De'\Tlno göre, şnrtJna naza· 
ran kötü adam ,·ardır. Bir devir 
Jçln kötü olnn, diğer başka bir 
de,·ir için l.)'i olabilir, fakat de· 

1 

Deniz bak 
Umum Müdürü 

a ••••••••••••••-••-•-•••••••••••_... ... __ .. •-••• ... ._ .. _ • ._ ... _ .. ..._... __ _ 

! ŞikAyetler ve temenniler: 

Barem Kanunu Yapılırken 

1 

Fizik ve kimya 
IAboratuvarlari için 

GONON 
AKİSLERi 
iki elçi 

karşısında 
1 
: 

drlcre ve şnrtlnra göre iyi kötü B. Yusuf Ziya Ankarada 

Çok çocuklu ailelerin vaziyeti 
Alınan Aletlerin Bir Kıs- • NGtIJTERE:stv 
mı Okullara Dağıtıldı 1 tayin olunan Ank-" listesi ynpmnya no liizum ' 'nl'- Vazifesine Başladı 

drr? Her <lcvrin, her şartın k<>-
: 

Lise ve orta okulların fizik ve yük elçisi Sir Persi .Lore' 
kimya laboratuvarlarına lazım ı velkl akşam yeni Londra 
olan aletleri seçmek ve ecnebi elçimiz Dr. Riiştü Arası 11 

memleketlerden satın almak ü- 1 ınnğa gelmişti. 

tü da.mgasmı altına yurcluğn, 

fakat alnmdnkl damgnyı gör
memek suretiyle kendisini bah· 
tlyar sayan insanla.r mevcuttur. 
Bunlnrm en mülıimnıJ, en kor· 
kuncu, en bayağısı kısa bir ta· 
birle oportünist'dJr. 

Oportiinist sadece menfanntf
nl bir sanc1nlın dümeni gibi kul
lanır. İşine ~ nrayan .sn.hile ya

naşır. Yanaştı~t iskelede söyle
nen şarkıyı tekrarlar. 

Hayat korkusu o.dını verdir,rt 
bir hal ona mütemadiyen innn
maclıklarını tasdik, fnanınn.dık· 
ları şeyler üzerinde nutuklar 
söylemek cosarctJni ''erir. 

lnanmııdıbrı şeyleri hayat kor
kusu ile tasclik ettJğlnJ söyleyen 
bu mahluk hakikatte hlç bir 
korku ile karşı karşıya kalma. 
mıştrr. Kanal\tl bir tarla gibi 
sürmek, bir paramn faizi gibi 

• 
Denizbank Umum müdürlüğü-

ne vekaleten tayin edilen 1ktısat İmzası bizde saklı bulunan 1 
Vekaleti mürakabe heyeti reisi bi~ okuyucumuzdan ıu pyanı 
Yusuf Ziya dün Ankarada resmen dikkat mektubu aldık: 
vazifesine başlamıştır. Ücretli memurlar için hazır-

Yeni umum müdür mektelıi lanmakta olan maaş bareminin 
mülkiyeden ve hukuktan mezun- arifesi sayılan şu günler.de ga -
dur. llk vazifesini Ziraat Nezare- zete havadisinin bu mevzua te· 
tinde görmüştür. Bir müddet son- mas eden kısımlarını, biz ücret· 
ra Şfırayi Devlet muavinliği ya· li memurlar, büyük bir dikkat 
pan Yusuf Ziya Mütarekede şeh- · ve alaka ile takip ediyoruz. Bu 

bulunmasına rağmen, ötekinin 
bekar bulunduğuna nazaran, 
aynı ücreti alan bu memurların 
yaşayış imkanlarının bir ol -
masma ihtimal verilebilir mi? 

Bekar, bir memurun iaşesile 
mükellef kimsesi bulunmadığı
na göre, aldığı 70 liranın ta -
mammın kendisine kaldığı görü 
lür. 

remaneti mektupçuluğunu ifaetmi§ saikle hazan biıkaç gazeteyi (Lütuf yüzünden kahra uğ-
ve sonra Ana.doluya geçerek Milli gözden geçiriyoruz. Fakat ne ramak) tabiri bedbinanesini 
Mücadeleye iştirak ıuretiyle milli 1 yalan söyliyeyim, birçok de - hatırlatan bu misal, yani, ce • 
hükfımetin ticaret umum müdür- falar, gazetecilerin, bir mevzu- miyeti beşeriyeye, daha değ -
lüğü vazifesini deruhte etmiştir. i un neticeleri hakkmdn!':i fikir- rusu devlete nüfus yetiştiren 

Bundan başka itibari Milli Ban i terinin biribirinden aykırı bu - bir memurun bu hizmetinden 
kası Adana şubesini kuran ve mü i lunduğunu da görmekten hali dolayı kendisine az mikdarda 
dürlüğünü yapan Yusuf Ziya An· kalamamaktayız. · ya~ama ımkanı kalmış olmasına 
karada tesis edilen itibarı Milli i Bu ncktaya kısaca icı.arett:n :ıı rağmen, henüz bu vazifeyi ifa· 
bankası umum müdürlüğünde, Sa ı sonra ballka bir meseleye ge"· b 1 d -:ıı :s ya aş ama ıgı, yani bu içtimai 
nayi ve Maadin bankası umum 1 mek istiyorum: borcu eda etmediği halde, kcn-
müdilr muavinliğinde ve şeker, Bu gibi memurların tefilerin~ disine, yani evli olmıyana bol 
petrol, benzin inhisarları müdürlü esas olacak tahsil, kıdem, kabi· bol yaşama imkanları bahşedi • 

zere Maarü Vekruetince Alınan. Gn.l'n. girer girmez k 
yaya bir heyet gönderilmişti. He ilk çıknnlar, bittabi ga:ı.e 
yet aletelri seçmiş, seçilen alet.. oldu. 
ler Maarif Vekaleti tarafından ]{endlslne şöyle dediJIJ: 
satın alınarak muhtelif liselere - Romnya tayininiz d 
taksim edilmiştir. le sizi kaybetmekten JJJÜ 

Maarif Vekaleti son yaptır • riz. 
dığr teftişler neticesinde bazı li. - nen de müteessfrtlll· 
selerin ve bir çok orta okulların 1 ne yapabillriz. Kralıın, öflC 
henilz fizik ve kimya derslerini zu ediyorlar. 
yapacak laboratuvar tesisatına - Dr. Arasın Londrat• t 
sahip olmadıklarmr görmüştUr. hakkm<f.ald fhtisasmız? 

j Vekalet bu vaziyeti kısa bir za. - Söyliycccğlm ama, 

1 

manda tesbit ederek orta okul- 1ncn.ksınız ! 
ların laboratuvarlarında bulu • Sir Pcrsi faırcnJn tJıgf 

, nacak aletleri tesbit edecek, L has, snldn bir nfıktocl~ 
1 cap ettiği takdirde bu noksan a. 
letler A vrupadan satın alınacak. 
tır. 

--o-

nnzik bir fozib hissiyle 
dl,l;i bn ~öz, llil' gazeteclte 
la<'nk en yerh~~e IAtıtedlf• 
bıı gihl n.Jwnltlc bir g 

ğünde de bulunmuş, nihayet Şir· liyet meıeleleri tezekkür ve liyormuı gibi, bir tell.kkiye va 1 inin d Ün k Ü söylenip de yazılrnnınaSJ 
Fakat, kendJnJ mazur göster. keti Hayriye umum müdürlüğü v~ tesbit edilirken, en mühim bir insanı sevketmez mi? ŞP.yin "ninı<'t kahtlindcn'' 

mek·, kılıç altında bir başka dl· zifesini bir müddet ifa ettikten noktanın, hayati bir noktanın fef kı• kler·ı ~• IUzım"clir: Ya. c:nk müJal": 

işletmek istemiştir. 

ı Maksadımı pek iyi anlata - .. .u 
nJ kabul etmi~. gibi tavır almak sonra sen vazifesi olan ktısat Ve- ,. unutuldug~una kaniim: (Çok pek giizcl, ynhnt fcvkııı ... -

k~, . . mıyorum, fakat demek istiyo - V r B 1 d" · • D k 
onun ,. .. tlerlndcn kalma huvn- '"etının devlet sermayesiyle ça- rocuklu memur meıelesi)... a ı ve e e ıye reısı o tor tlir ... Dr. Arllsın I.ı0n,1ra 

...., ,, _ :s rum ki, fkr!lli memurların da L~· f" d 
dur. 

lışan müesseseler üzerindeki mü- } ö l.lt ı Kır ar dün sabah Dü§kün- elçuı;"rf kar ... ısınr'!ıı fngl 
üle ya, meseli., orta veya barem kanunu yapılırken me • "' -" 

Geçer akçe kanaate uymak rakabe heyeti reisliğine tayin edil- • küçük tahsil görmUt Uç memur murlarzn terfi ve tasnifine taal- ler evine giderek uzun müddet dny(lngu !ıts ise, bn cl's-'. 
onun için mücadele yapmak, miştir. farzedelim: Her üçü de, aynı ltlk eden tahsil, kıdem, 'kabili- meıgul olmUJ, müessesenin ıslahı çünil rle bir ıırnda bul 
sonra o •artlar deMşlnce, vahnt Denizbank umum müdürlüğün· tarihte daireye gı'rmı·· ve aynı etrafında tetkikler yapmIJtir. yoı-dn. Sir P"r.-1 I.ormıln 

.. t:>• ,, d . . .. . :ıı yet esaslan, tesbit edilirken, Ö~l d V 1. • h · · ~·ö 
dc,'i:ııtJğint sandiih zamıın kendi en istıfa ede~ Yusuf Zıya onış müddet zarfında terfi etmiı ol· bir de, çok çocuk ve nüfuslu g e en sonra a ıyı ıe rımız- ~azctemlzde c:k:m bcyallY 
kendmtn düşma!ı olarak orta- dün sabah Ankaradan şehrimize duklannı kabul edelim. tık ter memurlara ait olmak üzere ka· de bulunan Evkaf müdilrü mnumi· nun bir şıılılclidlr. 
~a ,..ı~-k, ve bir kabram .. ~ ....... gelmiş. ve b.ank.ay.a uğramadan doğ f si Fahri Kiperle İstanbul Evkaf * * * 
,, vaıuu- C6&& &v i devresinde birinin evli ve Uç nuna bir madde eklenmesi mu- .. d 
llvle vanJ yeni bir oportilııl.zm ru evıne gıtmıştır. "OCuğu, dı'ğerı'nı"n bir ,.ocuğu f k d ğ"l "d" mu ürü ziyaret etmiş, Evkafla E\'Velki tık!'iam tngflf• 

.J ,, x :s va ı e ı mı ır? B 1 d" d k" "h • ~ 
kalesini f ethotmek beşeri7etin -o- ~----------------· e e ıye arasın a 

1 1 tilllflı mese- clc;:lsi de bilmukabele bJJI" 
tanımadığı bir psikoloji değil- 0 A~iyan ---=----...-----------.. _-_ .. _-_-_-_ .. _ .. _ .. _-_·_·-__ . leler tetkik olunmuıtur. sual lrııt etti: 

dJr. TA ilk giiııündcnbcri bu tip '!f " ş h • M l • • Evkafla Belediye arasındaki an· - Dr, Ara~m Londra ıe 
mevcuttur. Belediyece İstimlak e l r e C ı S l t~ımazbı.: mebusıardan mürekkep hakkında benım ihfüıas-' 

bır heyet tamından tetkik ve hal· ,111"'"'' ..,..ır- :n- A-- ~- ..; 
De~~n şn'l'tla-:1nubam1907- Edilip Müze Olaca •v .......... ~ ............. ...... ı .. •• .. ··-······ Utmuz mn? Önun lntibaf 

tanlık, hokkabazlık, kalleşlik Şair Tevfik Fikretin Bebekteki ~~u-1,;.a tın ait ısın ~-;,,a ği meselelerden sonra ha.dis olan - Ayni Anretle memJl--
ballne koyan Jnsanlarm en çok "Aşiyan,, nın belediyece istimla- y U . U ihtilaflar üzerinde görüşülmüştür. mütehassis olduğunu 
mazhar oldukları devirler, in- kine 'karar verilmiştir. l Vali Yugoslav Konsola- elerim; dedlnı. Kendisit

1' 
kılAp devlrleridlr. Bu devirler· Burası alındıktan sonra Aşiyan t o p a n ıg o r sunu Ziyaret Etti nüz görüşemedik. 
de açık düşman, mürted, bütün Halk Müzesi halinde muhafaza o- Istanbul Vali ve Belediye Reisi Sir Persl Loren zarif bl' 
hüvireU. ve bütün takUld ile lunacaktır. Q • • 

1 
•. ,,. •• 

1 
~ ? B. Lutfi Kırdar dün sabah saat ret e~erl göstererek: 

kı\l'şınızdadır. Tevfik Fikret merhumun çalış- g Un ne er g Uf U ŞU e C e , 0 
• on birde şehrimizdeki Yugoslav - Şaşılacak şey, dedi· 

Fakat lnlalApçı di7e safınıza ma odası ve bir kısım eşyaları ol· . • 1 kcnsoloshanesine giderek başkon- den nnsıl lrnrtulabihniş't J' 
all\ığmız, alacakaranlıkta. kU\·· duğu gibi muhafaza edilmektedir. Şehir Meclisi araya Bayram ve altın lı~anın terkıni kaydı hakkın- solos vekili B. Vesniç'c iadei ziya· ln~mz 'lıiıyiik el~istnlJI -
vetalerinl terkedJp giden ve l· . . hafta tatili girmesi yüzünden ıu· .da teklıf. rette bulunmuştur. :.üne de "tecahiilü artf ..... 
~ahında sırttan durmasını bilen g:::::a::n::s:r.:ms=:=-r:rm:=::mJ batın altıncı pazartesi günü saat 2 - Beyoğlunda Taksim nah~- -o-- mek icap eder. Zira J)t• 

rtü 1 t tebllkoll düşman ;ı ondörtte toplanaca'lctır ... Ruz. nam. e yesi hududu içindeki Çöplü'k Çeş· ı...:·1 ,_.,"ık elçilir,..ıni gözo··nn-6' 
opo n s en · · ! Üç milli cemiyete yıırtlım için, L' '" " f l>t " ,.;ı 
1 •• 1 hazırlanmıcı., azalara gonderılmış • me sokağının Denker ıelarak tev- ISe Ve OQ re men tarken, onıııı senele-""" ( ır. :; ın üsait bir rır~atla karşılaşıyoruz : :s i""-

1 rd ~n1zm ... x..... =ı K b ı k ı ı ·ı · i tir. simi hakkında teklif. .,ıt 
Ilnglln e e opor"u "'"b ..... =· ~~r an orını~n, ·ur ınn ( crı .erın okulları <:ilerler kıuşılaşmış 

nı ~tı, tüy ~1eğtştlri7or. Dll de- ·ıl Turk 1lnTn Kurumuna verelırn. • Ruzname aynen §Öyledir : 3 - Köprü tamirat amelesinin rlciyc ''Ckill sıfatlyle •• 
ğiştlrlyor. Renk değiştiriyor. .. .............. ---. .:·-·::aıa -==:m:::: • 1 - Eski Kadıköy su şirketin· dahili iş talimatnamesi l:akkında gnzeteclye bakmamak. 

- ... ·-·---· 1 d" · al - 1 238 Daimi Encümen kararı. 1\11 °f V k" J t" l o Ona bu defa aldanıyorsun do- den Be e ıyenın acaı;ı o an rıaarı e a e ıy e He konuşınıımak ve kO 
mlyelim, tA 1d mel'un bir tezel· _________ __,;_________________ 4 - Fatih tahsil şubesince 340 Doğrudan Doğruya nn - si.>ylcdlğt halde -..... ...:ıı--·~~· senesinden 931 senesine 'lcadar ta· .,.,,, 

hakkuk ettirilip tahsil edilemiyen asıısJ 
ı ··ı• .. gene saflanmıza. a,;•reme· ~ ~M'A . "'"~ Temas Edecekler şey bllclirmlş olmama .. 
s:·ı ~ .... ~ l1k rt .. ~ ti kulları gnzetccllerdcn yak 1 ,. 

\·c~ ken"'ı...tnt bir kere olsun . -1- 205 lira 70 kuruşun terkini hak- ve o a ogrc m o - k 1 ü 1 1 ·aıf"" 
u_u,• • 1 . af d 1 .1 Maarif mn • ı ner er ne en' _,, 

k "hraman "O kuvvetli sanıp ~Al<VI M kında Daimi Encümen knrarı. nın ın U§ ı o ayısı c 1 ld ıı;-_, •• • tı '~ • • d. l'"kl . . . 1 . ~ 1 bir e ski gazetec o t '.tttı 
knr~ ............. rık.sın ı 

1 

~ ' 5 - üskü.dar iskele Meydanı- mu Ur u ennın 15 erı çoga mı5- . 1 rl ))IY 
_. .. ~ " w;-, •• • • l rı t B · t k d ı · c ··e Pcrsi Loıen de Ç!>k > 

SADRİ ERTEM ~ ~ nın tevsııne aıt ımar p anının tar.- ır. u vazıye arşısın a ıs • *** 
5 

................ -...4Cr diki baklanda teklif. ı öğretmen okullarının işleri hak. l 
6 - Be§iktaşta Abbas Ağa me- kında Maarif Vekaletile doğru - Edip bir diploma 

Yeşilköy Mcıeoroloji fsta~yonun· 1 ll"afıa l'cl ateli grup muralıhasla- zarlığrnın park haline ifrağı hak· I dan doğruya temas etmelerine " 
dan nlınnn mııllıınala göre hava yur- riyle mıi:akuc:;e ba§lamı§tır. E \"YELRİ gün " 

kında teklif. milsaade edilmiştir. ~ dun doğu ve cenup doğusunda ka- rhı ihatasına 
palı ve meYzlt ynl!ışlı, diğer hölge. llugu .. n Do;;.nnlar ! 7 - istimlak hakemleri intiha- Yalnız teftiş ve talimatname - bir diğeı· tanınmış (lipl ',/ 
ıerde kopalı ve yer yer yağışlı geç. 0 hının tecdidi hakkında tek1if. deki diğer hnklnr maarif müdUr. B 1 i Ankal'9 

• mlş, rfi:zgnrlnr Trnkyadn şiınnll, di- 2G ı•ıi111 , 1111Mrıi gilnii ue gecesi do- 8 - Şehrin ana caddclerinde!d lilğtine bırakılmıştır. u ga~ stanın t tdJ-
Sİsten Kunduzdere Cıva- ~er bölgelerde cenubt istikametten {}anlar: çisi Dr. Todor llristo .JI 

6000 tonluk 
bir şilep 

e 1 d :-. 1 u it Züh bot arsaların caddelere mümaa -o-- 1 1 ıtelOJr 
rında Karaya Oturdu orla kuvvette, Karadeniz ve Mar.m.n- ~Buıınn o.,nn lir tor ve. re Yeni ın3·ır ı ,·es ,ıJ 

ra denizinde şimalden, Ege denızın- nufuzu altınctndır. Dllfer Lırl.nden cephelerinin .duvarla çevrilmesi Mesleki Konferanslar nJ lıun<.lnn sonra dah• 
Karadenizden limanımJ7A gel • de garlıl istikamellen fırtına şeklin-ı' par~ ~eknı~: 1•.1l ~·~ ıncnf?nt tcnıın e~- hakkında Belediye zabıtası tali· lstanbul maarif müdürlüğü - coJ:;inıizi unıduğuın J)t· 

mekte olan 6000 tonluk Yugos • de esmiştir. mesını çok •)' ı bılırler. Çcn~~erl km: matnamesine madde ilavesine da- nün şclıi_r __ ilk okullar. ile köy o •• uzun hoyJu; nahif; ~ .... 
d l Superta ilebi sis Dün lstanbulda hava kapalı ıe<:- velli ve çok kurn:ı:zdırlnr. Klıllih sh · it Daimi encümen kararı. k 11 - t ı ı k ııv 

lav ~an ıra ı ş .. miş, rüzgar şimnhlcn saniyede 4 • 6 dirmekt.: ustıı olmakla beraber çok u an ogre men erıne mes e ı knrışıl.: sık saçları ya. ,J 
yUzUnden Karaburuna yakın Kun l metre hızla esmiştir. ı geç mu,·a!ralt olurlar. s konferanslar tertip ettiğini yaz. 1 nıış, cluclakla.r1 ince, g~ -1, 
duz deresi civarında karay~ o~.ur saat 14 de hava tazyiki 748 mili- İgorla mıştık. ,.e lınssasiyctlc ıncııııı' 
muştur. Vapur kayalara duştu • metre idi. SUlmnet en yüksek 12.8 ~ C 

1 
Müdürlilk. b.~na ~it bi~ broş~r ,denin km ,·et ,·o d bf~ 

ğünden yara da almıştır. Gemi 1ve c~ düşük ti,9 santigrat kaydedil- ~ Perşem.11 uma pradüktör eri haz=rlıyarak gün.lerı tesbıt etmış tnşıy:ın; elleri zarif, ...... -··"""""' 
Kurtarma şirketi aldığı malumat mlştır. 1 • - i -,- tir. Konferanslara 8 ~ubattan i. hareke tli; ceketinin "' 
Uze ·ne hadise yerine bir tahlisi. 1 Karadenlıı.le hafif bir fırtına başla. > rİ U E İ u E Bugün Mühim Bir tibaren ba.slnnacaktır. tlilrli kolalı 3 ... k:ılı 'fO 

rı . . . . rnıştır. Rüzg.'ır şlınolden esmekte- · 11ııı. ~ ~ ~ İ ~ .2 ; T J tı y J " ' · .. 1t,S ~'J 
ye gemısl göndermıştır. Yapıla. dir. R::ısal meıkezi, dün akşam deniz ~ .: : , • : ı . op an .. apıyc;>r ~r.~. -<>-- ken nrn.da bir hitşbe-'' 
cak muayeneden sonra kurtarma ticaret dire!ttörlüRüne 24 saat için· <( • N ~ : N ı s:~orta pr~üktorı:r~. ~ırlıgı Maarif Velcaleti:'' Yayın cıcrct·cde müessir "e 
işine b~lanacaktır. 1 de şidetll bir fırtına çıkmak ihtimali ....... İ "' " bugun saat bırde Emınonu hal. Ş b l • A t h . zcll df,? 
Diğer ta.raftan gcçenkt bilyük olduğunu bı:ılirmiştlr. Deniz ticaret f4 "-'°-='- keYinde bir toplantı yapacnldar. U e erı Ç l C) ccn.:;e ren " 

fırtınada Ereğlide karaya otur. direktürliiğıi, büliln deniz vesaiti 1 t İ J c dır. Toplantıda bir çok mühim Maarif Vekaleti okul kitapla. bir sim ır. na-~ 
m olan. Samsun vapuru dün 1 kapt~nlarını vaziyetten haberdar et- VakıUerı : : : meselelerin görü~leceği ve bu rınm vaktinde a.lakadarlarına ye. Onu bazı n~ıarır d" ~ 
ta~islye gemileri tarafından yu .. z ~tliştır. Sıe!erdte ?laini '"ıaptiurlara da tel· ) > lıl arada bilhassa sigorta şirketle • ı tifjmcsini temin için bazı vilB.yeL mn.t ol~u~"lı ka<l.ıı ~ııt~ 

sı e mn uma ,er m ş r. • . • bel . t k'l etm benzettJmm oldn· • ..... ~·" 
dürülmiicıtUr. Şimdi yalnız Kap _ 00"•• 7 16 2 oo , ıs ı 57 rındekı bazı yolsuz hareketlerın I lerde yayın şu erı eş ·ı e- "' . nııŞ...-

- b h' d'l ..... .. l w k . . b' t 1· L minimdc > anılnın 
lan ve Galata vapurlarmm kur • 15 Yıl Evvel Bugun·· o{I•• 12 :n 7 11 12 27 7 09 mevzuu a ıs c ı ecegı soy en. ge arar vcrmış 'e ır a ıma at ,., 

9 46 11'> O• IH!'ı k ed' Pr dUkt·· l b" ı· Y• d h 1 tı rıı. elçlliğin mııtbU tanıması knlmıcıtll". Bunların va.. lktnoı 16 02 
1 
me t ır. o or er ır ıgı name e azır amış r. . ..• ·cnd1 .... : I 

-:1 Anknramn havaga:iule tenviri için Ak••m 17 18 12 00 17 1 12 00 1 1 l\lntof tan o•n w Ot "'J 
ziyetleri tehlikeli olduğundan bu Nafıa \'ek6lelinc müracaatta bıılıuıan ı •BM 31 tSl'ıı srı şimdiye kadar gizli kalan bu yol. Bu talimatnameye yayın ev e. 1• "'-~ı ele~ #J 
iııin uzuıı süreceği anlaşılmakta. grup, ~elırin eltklrik imtiua:ını du ~.:::•k rı 8-'ı 12111 5 M 12 16 su.zluklan bu suretle Vek!Uetin rinin kitap a!ma ve eatmaları JHrlstor gençhg 

11 
.1ı ıP 

~r istemiılir, ı nazarı dikkatine nrzetmis olacak hakkında esaslı maddeler kon • ın1~. l~l1ebiyntln. b!\;,.. 
• 1 !ardır. 1 muştur. ~mş. Gazete b• 
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ıuaristandaki Türk mektepleri 
lgar sefirinin bu hususta gaze-

~!J •• rnize verdiği beyanat 
.arı, ta 
kadarnd~. ~~şıyan 7 den 14 kın:nası bakımından kıymetli bir 

ta ilk butun Bulgar teht:· ;,azançtır. 
~dur tahsilin mecburi oldug~. 
oııı . 

ıu \' 
l?lcta e dost memlekette ya 

tlcre ~larıınızdan, resmi ista 
~ gore 45 b' tıı h ' ıne yakın Türh. 

OL Ususi T·· "'llnıak urk mekteplerin-
%t1a tadır. 

}ai~~a§'ka, Tiirklerin kesa
( tib~ı Şumnu, Razgra:i, 

Ye IXı kı tnuhitlerde 25 kadar 
.. e teb' ~ llıckt ı vardır. 
~rı eplerde okuyan Tiirk 

ildde:i~~a derece tahsil gör-
\'claletj 1 ~· Fakat, bizim Maa

\a.hsi}i 011.~ B~lgaristanda füiş 
~te d ~ gormuş olan gençl:ri 

ogrud 
~Ot, aa an doğruya kabul 

• zı Şartlara tabi tutu-

~lllafih 
llıcıu ' Bulgar jimnazların· 
~ \'c ~olarak İstanbula gelen 
dohu ulgar gençleri doğru
Cdir. Ya Üniversiteye girebil-

l:ttiytlcrj 
tin 

1
. Bulgaristanda ikmal 

~ ısele k l<lga • re abul edilmem:-
%,Ue rıstandan memleketimi-

~~iye~ıelen gençleri çok müş· 
·~btılci erle karşılaşmaktadır. 
lurıc ' Bulgaristanda yüzlcr-
lo genci R·· . . llta. .. uştıyeleri ıkmal-
l'apnı::ksek tahsillerini bu
~tif V arzusunu besler. 

t bir r ckaletimizin bu mese
:rar · 

t(, asıı cı hal bulacağını ümit 
ttlcı· anlatmak istediğimiz 

l' ltn· 
~ oldu·g .. u .. K" . 

Malum olduğu İillere, 400 numa 
ralı ve 12 Nisan 1938 tarihli bir 
emirname ile Bulıar Mruarif n'eza 
reti yeni Türk harflerini huıusi 
Türk mekteplerinde mecburi ola· 
rak öğretilecek yazı diye kabul et
ti. Bundan maksat Bulgaristanda
ki genç Türk ne-slini kültürel yük 
sekliğe çıkarmak, bu ıuretle Türk 
ırkının T ürkiyedeki manevi terak· 
kiyatını daha yakından takip ede

bilmesini temin etmektir. 
Maamafih, yeni Türk harfleri

nin kabulünden ıonra kitap İ§İ di
ye ortaya mühim bir mesele çık
tı. Türk mektepleri için yeni mek 
tep kitaplan meydana getirmek ı· 

cabetti. Kitap meıelesi henüz: ta
mamen haJledilmemiıse, bu, yeni 
hnrfli kitapları yazmak ve taıdik· 
ten geçtikten sonra bastırmaktan 

ileri gelmiıtir. 

Parti Genel Sekreterliği Dahiliye 
Vekaletinden ayrıldı 

Genel Sekreterliğe Erzurum Me
busu Dr. Ahmet Fikri tayin edildi 
Ankara, 25 (Telefonla) - Hü· 

kumet ve Parti Beraberliği hak
kında Cumhuriyet Halk Partisi 
Genel Başkanlık Divanı tarafın
dan 936 senesi 18 Haziranında ve
rilmiş olan kararın neticelerini tet 
kik etmek üzere Saffet Arıkan, 
Recep Peker, Esat Oras, Mümtaz 
ökmen, Halil Türkmendcn mürek 
kep bir heyet Parti Merkezinde 

çalışmaktadır. 
Bu heyetin tetki'kleri neticesi o· 

!arak Dahiliye Vekili ile C. H. Par 
tisi Genel Sekreterliği birbirinden 
ayrılmış ve Parti Genel Sekreter· 
liğine umumi idare heyetinde bir 
müddettenberi genel sekreterlik 
muavinliği yapan Erzurum mebu· 
su Doktor Ahmet Fikri Tuzer t3· 

yin edilmiştir. 
Valilerin Parti başkanlıkları 

hakkındaki tetkiklerin de yakında 
bir karara bağlanacağı anlaşılmak-
tadır. 

Doktor Ahmet Fikri 1878 de 

Şl:mnuda doğmuştur 

fnörıünün 
Doğjuğu ev 

İzmir, (Hususi) - Reisicum· 
hurumuz, General inönUnün do~
duğu ev, telefonla bildirdiğim gi
bi bugünlerde Belediye tarafın· 
istimlak edilecek ve burası müze 

haline getirilecektir. 

Görüp düşündükçe 
.-._.....-. ...-. ,,_..., .-. --
Kahya bey düdük 

çalacak! Adliyede 1 tnnbulun n ıl otobüs dn"n

Y eni Tayin Ve Terfiler sı, nınlıkcmt>ye :lntiknl <'tmt>yt>n 
Ankara, 25 (Telefonla) - Ad- hir hclfülır. Bir . erg<'rde, nasıl 

Iiyede yeni tayin ve terfileri bilc:li· l..C) flııin knuıınıı içinde yn~nr n 
riyorum: otohuslcı• de Uylc Jınrckct cdi-

70 lira maaşla başmüddeiumumi yorlnr. 
muavinliğine temyiz rap~rtörlerin Hn!;ikn scmtler<lekileri ) ııl..."ln
den Halit Evren. Temyiz raportör dnıı incelemedim. l<'nknt J-})·üp 
lüğüne üçüncü umumi müfettişlik • l\crt> tt>C'ilcr nl'n"'mdn işle) cn
adli müşaviri Nuri özkök, 55 lira Icr hliylcdlı-. 
maaşlı Karamürsel hakimliğine Uh· J,crc bmılnr notobii <1t>nir 
Akçadağ hakimi Refik Beler, Kay mi? Jçiııe hnlrnnlnr, hh· k<'recik 
seri Asliye ceza hakimligine sulh lılııcnlcr, bunl:ll'ı in nnlarn mnh 

hakimi Sırrı özuysal, 40 lira rna· su unld 1 ,.ı sıt nlnı·nul.nn sn) ar· 
aşlı Kayseri sulh hakimliğine Sun t.w mı'! hllmcm. Aınn, no çnro 
gurlu ceza hakimi Rıfkı Apaydın, ki J t<'r lstcuıcz biniyoruz. Hem 
30 lira maaşlı Ödemiş Sorgu ha· her giin. 

1 
dmliğine terfian Ada pazarından Bu ot oh 'islerin ıuii nas<' bet iz. 
Hakkı Erozkan, Tavas sorgu ha- liğ"i, tıH;unsuzhrl'.'11 ) nhıız ha
kimliğine terfian Köyceğizden Rı- r'lp, h111·<ln ŞC) lt•r olnınlnrımlnn 

za Sombol, Bolvadin sorgu hakim dn ibıll'ct de~'iltllr ... nclflyn bn.
liğine terfian Amasyadan Hayati ı,ııı, ı,ı <lohıınllnn knlkııınzlnr. 

Bingöl, Kocaeli sorgu hakimliği· Hnlk hb:nıctiııcle ohhıklnı ı lınl· 
ne terfian o yerden Hulusi Tırak, d<' bir ıııo~rnııın bnğh değiller· 
Göynük scrgu hakimliğine terfian üir. 
::> yerden Abdülbaki Saltık, Silifke Gerçi her birinin cnnılnr:ınn 

1orgu hakimliğine terfian o yer· tnl,ılmış birer tarife ile h:uekct 
den Ragıp Berk, Konya Sorgu ha- cchcll \nr. J,fıkiıt hu cchcl· 
'kimliğine terfian o yerden Hakkı ler, m<'~hur "\'nrnld milırü ,·c
Levendoğlu, Suşehri sorgu l:.''ıkim· fa" gibhlirlcr. )\.im ol.u.r'! Jiiın 

!iği ne terfian Çorludan Sabri im- <llıılcr? •• 
·e, Urfa sorgu hakimliğine terfi- Ynl,ıt 1 ter gcl~in, i ter gel-

1 ın Yalvaçtan Şerif Kurtuluş, Zaf- llll' in. Cctvciler ne <1crleı·:,c <tc· 
·anbolu scrgu hf.kimliğine terfian lnh·r, klınscııin uınııruncltı <le
;arşambadan Muammer Bayal, ğildir. Son hoş ~eri <loldul'nn 
Birecik sorgu hakimliğine terfi2n l ,.011 yoku, , nktm son nııiyt>si
Çineden Rıza Derabay, Seyitgazi (]Jr . .Aııcnk o znmnn hnrclrnt sna· 
sorguhakimliğine terfian o yerden ti , urıır. 
Salahattin Güven, Unye sorgu lıa Diin gene huylc oltlu. lş, güç 
kimliğine terfian o yerden K umil nhipleı l s17.ıld:mclılal'. Şoför: 
özer, Şarkışla sorgu hakimliğine - IUıhyn bey tlüdiik çıılnr n 

11Uku uzere oseıva· 

~ llıc'-ttneti Bulgaristandaki 
.. tpl . 

tıı. y . crınde bu seneden 
Ilı• • enı 1\irı. h fl • . .. ~ . •Sıtıi ,.. ar erının og-
llltk mecburi kıldı. Fakat, 

Sofyada iken resmi makamlar-
dan bana verilen malumata göre, 
muhtelif müelliflerin meydana ge
tirdiği ilkme-ktep kitapları Maarif 

Tıp tahsilinden sonra muhtelif 
sıhhi vazifelerde bulunmuş. sonra 
Sıhhat Vekaleti müsteşarlığına ta
yin olunmuş ve bu vazifede iken 
Erzurum mebusluğuna seçilmiştir. 
D~ktor Ahmet Fikri Cumhuriyet 
Halk Partisi Umumi idare heye· 
tinde aza olarak senelerce çalış· 

mıştır. 

Belediyenin 1935 senesinde ver· 
diği satınalma karan, istimUik 
muamelesinin uzaması sebebiyle 
bu vakte kadar kalmıştır. 

terfian Korkudeliden Muhsin öz- ı.n1knrrn1 ! 
dener, Uluborlu sorgu hakimliği- ))cdl. Sonrn nklmcn bir :f'else-
ne terfian o yerden Sami Bayrak- re ynpt ı · 
tarcğlu, Ayvalık sorgu hakimliği - ~ol\irim knrnı yok nıu? 
ne terfian Kemahtan Remzi Uğuz, Yemez, içmc·z mi? nen on iki 
Develi sorgu hakimliğine terfian erer ynpt ım, Jıfılfi açım! t. h.I harfler· . .. ~ ·ı ".~a ... _ ının ogretı me· Nezareti tarafından tasdik edilmı§ 

Belediyenin müstakbel imar pUi • -...lilSlild . "4" an sonra Türk mek 

{~ basııl!~ .. p~1ı1l~w1:f.Iİ!~ı. Bütün 

tir. Pek yakında tabedilerek Türk 
mekteplerinde normal okuma ve 

Bazı Vilayetlerdeki 
Umumi Meclislerin ~ -runa göre, 1nönünün doğduğu e-

.. :- .:.,or•nAalr; 'hirJc;ıc l'V nr satJn 
alınarak yıktırılacak, burada bır 
park tesis olunacaktır. Milli Şefin 
doğduğu evde şekil tebdil edilme
den tamir olunacak ve parkın için
de bir milze şekline getirilecektir. 

n yerden B asri E vrengün. Çerkeş • · ifüct " uli.i tatbfü. edilme· 
ı:ıorgu lı:ikimliğine terfian Terme- }orsıı, ı .. ıtınh:ıt yolcunun mu? 
den Kudret Cıvgın, Konya Ereğli- :ıh cJılf'l·c do: ~. 1 ıd' 

·qı t' ı. 

tt· ıtaI>lar B . l:ıi ulgar Maarıf 
de n tasd'k· tbaı b 1 ınden geçece~i 

,_ ~a ır asılamadı· ve Bulga-
(tc -.erek • ' 
· . P kita 

1 
resını, gerek hususi 

le .lttlti~· arının Maarif N eza
~'1 ba~ı ındcn geçirilmesi for 

~~~cip OldUfak, tefek şikayet-
ti !İltaYetı u. .. 
;. lluıga er uzerine, ıs gün 
.. lof r &ef' • ı1ta l;ı Sof ırı Doktcr Todor 

~! 'Yon\ın::y~. g.~derken Sirke· 
>'aı;ıa l'-i goruştüm. 
trirt· ~ apred . ~ ıgin· gazetcsı baş-

., '}' 1 ctm' 
aı tti!rni ış ve gazeteci-

)i llıası h ş drayetli bir diplo· 
' ile l'" ascbiyle rok ··ıt f' , tı}a llrkler :ıı: mu e ıt 
~b- il llı\ıht e karşı samimi 
"'trı. erern f' 

lttk· '"" dair • se ır, mektep 
~p ~it cdere:İlt~y~.tleri Scfya

trccc~ · . donuşte müsbet 
ı.. gını va d 
~~ . a buyurmuş· 

k11ca • 
d~ll , lki .. 

t~r tn C gun evvel Sofya-
ır·· ospod' 

ıtı\ •OrUşt" ın Hiristofla 
l~~t' hcYana~rn. Ajansta çıkan 
l'u;,~tattdak·ttıd~~ ayrı olarak 
•:.- ıı: ı.,.I ı Tur k k . 
"\l~I "'U tUr me teplcrı 

··~ trj . hayat h '1~· lltiylcd'. ı akkıncla 
ı 1 le . 1 

• 
<ı~. tnin edeb' .. 
flf "illet· ılırıın k· B 1 
• ~e ı "Ve bilh , ı u • 
bıı. ql"et' ... assa Bulgar 
"1(1~ ı, 'Ürk 

" 'Ve te ..... Lı • ınektcplcri· 
._hk ·~· .. ~ <ıldu,. ıını temin c· 

l'ıııek uıu,l.tn:: Yükıckliğe çı-
~i~de ledir. saıniıni arzular 

'-d hıa •le ~ :Yan l" Ürkl 
c)h ll)gat' tc-~ er çalışkan 
dev cı11ıanrı .. landır. Bi-

letin kultür mlk 
lllllu • ın-

lt t Fio,.. mı kültür kal· 
\.. te l'n eli •11ı 1 teı ı 11 Jll r > llt-;::::==;::::=:::. 

tıt., ''l'iııı .. nsı.ı i ıı mu lı. 
,ıı.. ıı;il\ llıiiııns 'bgoı 'l'ck, 'l'ilrk 
b.L. Eİl\ı e 1\1 ı l } "şilt ıı1ı1Ji . ı ı lC~ı· zn-
l>ı. et l Ctlc 

"- 'lJ"ill( tlrnıcıc lnuhnfnzn 

l J" llat 1- An~ C'si ui ,..u·· 
~ ' ıı. ~nıı "' • 

.... ·- . -
caktır.,, nxu...ı...ı ... ...ı 

Muhterem Sefirin verdiği bu Ankara, 25 (Telefonla) - ida· 
malumattan sonra Bulgar hükume rei umumiyei viliiyat kanununun 
tinin Türk mekteplerine ve Bulga- maddelerini değiştiren kanunun i
ristandaki Türklere karşı, esasen kinci maddesinin tadili hakkında
mah'.im olan dostça siyaseti gözü- ki kanun layihası ruznameye alın· 
müz önünde bir defa daha tebariız dı. Dahiliye encümeninde ilave c· 
etti. Bilhassa Gcspotin Köseiva- dilen muvakkat maddeye göre, 9 
nofun idare başına gelmesind:n şubat 1935 tarihinden scnra teş
itibaren başlayan dürüst ve kar· kil edilmiş olan vilayetler.deki u
deşçe muamele ve idare bütün mumi meclislerin müddeti 4 şubat 
Türkleri memnun edecek bir hal· 939 tarihinde hitam bulacaktır. 
dedir. -<>---

Şurasını da kaydetmek isteriz, 
ki, Bulgaristandaki Türk mektep
lerinde muallim yoksuzluğu hak· 

Amortisman Sandığına 
Verile nAvans 

Belediye, 193.S senesinde bu e· 
vin satın alınma kararını verdik· 
ten sonra üstüne şu levhayı as· 

mıştır: 

''lSMET PAŞA BU EVDE 

DOCMUŞTUR. 
1884,, 

Bu bina, şimdiki halde bir bin
başınındır. lstimlak muamelesi 
bir iki güne kadar bitecektir. Ev 
Medine yokuşundadır. 

kında evvelce gazetemizde yazılar Ankara, 25 (Telefonla) - 3136, 

yazmıştık. Bulgar hükumeti 15 3248 ve 3322 sayılı kanunlarla n- Şubat Maaşları Kanunu 
gün evvel, maaşları devlet bütçe- mortisman sandığına verilen n
sinden ödenecek 35 muallim daha vansın tezyidi hakkında kanun H\· Ankara, 25 (Telefonla) - ikin-

Türk mekteplerine tayin ederek, yihası ruznameye alındı. Layiha cikanun ücretleri ile şubat maa~la 
muallim boşluğunu doldurmak çn esaslarına göre hazinece amortis- rının tediye sureti hakkındaki kn· 
resine tevessül etmiştir. man sand•ğına verilmiş olan 4,5 nun tayihası bütçe encümenin-ie 

Bu suretle Türk mekteplerinde milyon liralık avans miktarı f;,5 aynen kabul edilmiştir. Meclisin 
çalışan ve maaşlarını devletten a- milyon liraya iblağ olunacaktır. yarınki ruznamesine alındı. 
lan Bulgar muallimlerin sayısı yüz - -------------

sekseni bulmuştur. G •• J • • J 
Türk - Bulgar dostluk münase· - Un efln peşzn en: 

batının günden güne kuvvetlendi· 
ği ve pek yakında daha çok kuv· 
\'etleneceği emmareleri de gözle 
görülmeğe başlandığı şu sırada. 
Doktor Köseivanof hükumetinin 
Toleranslığı, muhakkak ki, mahzu 

ziyeti muci polacaktır. , 

M. Necmettin DELiORMAN 

--~~----------------' 

( Kısa h3berler ) 
• lsııınhul Jth;ı!:'ıl giimriiğii müdiir 

ıııu:ıvinliğinc YCkiıleteıı ıııııııyeııe baş 
nıenıurlnrıncl:ııı l\Iuzaffrr Jl.ışnr tayin 
ellilmiştir. 

Beşiktaş Halkevinde 
Keman Dersleri 

uıunnmw11ıımıum11tmıtıııunnurımıu111•1ıınnıuım1~ıııımıuıı1n11111nıııınuıııumı , 
Mütehassısın tarifi 

Devlet memurları He hususi müesseselerdeki memurlar 
aras:n.da maaş ve ücretçe teadUl temin etmek üzere hazırlanan 
yeni barem kanunu mütehassıs kelimesini tarif etmiyormuş. 

Hakikaten bu kelimeyi - efradını cami, ağyarını kani 
surette - tari fetmek güçtür. Bir noktadan bakılırsa maliye iş. 
ıeriı:ıde en derin bilgisi ve tecrübesi olan adama mütehassıs denil 
di;;i gibi dakikada bir kaç yüz kelimeyi yazan bir daktiloya da 
mütehassıs adı verilebilir. Bir ecnebi maliye mütehassısı barem 
hududu hariciM çıkarılarak en yüksek maaş nrildiği gibi ya. 
bancı dilden yazıları gok süratlc tapc eden bir daktiloya da ay
ni muameleyi tatbik etmek kabildir. Halbuki hakikatte bunla. 

nn arasında ne büyük fark vardır! 

tı. ~~. ''l\ıı11zrı. rucı·kczı J\n-
1'1.ıı.I\ "-tt ecıı J;elıııis , . ncşiklaş llulkcuirıdcn: 
tlt,ı '11~n l'orııru k • · c Bcşiktıış Jfolke\ inde kcrnıın, plyıı· 

Onun için şimdiye kadar her dairenin en yü~sck amiri mu. 
vakkat veya daimi olarak aldığı memurlardan bazılarına. mü. 
tehassıs adını vermekte kendini serbest görüyordu. Bu defa 
barem kanunu bu serbestiyi kaldırm~tır. Kimlere mütehassıs 
denileceğinin tayini hakkını Vekiller Heyetine bıralonış. Bu 
suretle daire amirlerini yerine ve keyfine göre mütehassıs ta. 
rif etmek zahmetinden de kurtarmış! ... 

il~ 11ey-. 'llı ' 'c · j genis no, \'İyolon sel , e mıındolin dersleri 
~e .. • ''clıtııı suıtıııer,·crll~ e ·~ı.: '1( <•} ı;j 1 Şubat l!l39 dnn itibaren bnşl:ıyacnk 
4 qe • hn) il') l nsct tarı. tır. J\adııı ve erkek isteklilerin her 

~llııu 1 hlr is ·· gün llnlkevi idare rneınurlu~ıına mfı -)'<!cck • gor- " 
lllliı ti ı·. ı :ıC'antln k:ıyıllıırını y:ıptırnınl:ırı Jii· 1ll~'.r ~IU~Ut zımdıl'.. i '=---------·---------_, _____ _. Hasan Kumçayı 

si sorgu hakimliğine terfian Saim- ·- Soylc'1lk a, krıhya düdük 
beyliden Sabri Oran, Kelkit sorgu ~nlnr ben de ıııoWrii iı-Jctiriııı. 
h~kimliğine ter~ian o yerden ~u~- ırn;ı~ n hey <lii<lüğü. çnlnındı. 
hı Akın, Kemalıye sorgu hakimlı· Çilnkü dnhıı iki ı.ı~mk l>oş yer 
ğine terfian o yerden Nazmi Kaya, .,1 ı•ı ı ı 1' ı ı>ö· ·· t \nı-uı. > z geç · n c ı ~- mış c 
Ar· dapazarı sorgu hakimliğine ter· <le 'l n) a gclıncğc mecbur ohluk. 
ıan Antalyadan Hasan Savaş Ma- Ç" 1 .. 1• ·· t k 11 b un ~u ~yup en n ;;nn nrn ı:ı-

navgat hakimliğine terfian o yer- 1 t ki t 1 ı 1 . . nr ı 1111 , ı ;;: 1111< ı. 

den Ze~ı ~a~mas, B.urhanıye ser- Ara durnklnı·dnl .. 1 yolculnrı, 
gu hakımlığıne terfıan Ulukısla· t 1 a·· ·· ı 1" kat . ~ pn r<:m nr u~ımıııcz <'l'. · n · 
dan ihsan Tamer, Marmarıs sor- 1 -kfı t 1 lk kilidi o ıu • nnc ın ın ve • r. • 
gu hakimliğine terfian Aziziye- .. ' mııı boyle Ju11ınlnıımnsmn. kn· 
den Rahmi Tekin, Görele sorgu 1 1 1 1, i ı .. 
•• • w • • ~· ıı; nnmnz. ;.nı· ıeruçn-

hakımlıgıne terfıan o yerden Mu- l 1 b" 1 tob·· k ı 

h Y 
~-" 

1
. ~ rn m< n ıı· tnııc ıo, o us n. 

arrem anı"omer ıoglu Havza . . ' clıı•nrnk nr.~ (lurnklnı-dııld zn. 
sorgu hii.kımlığine terfian Devrek 1 il ı t 1 t k ı At r . 

F 
. ö \ n ı nrı op 11 nın • u unu esır· 

ten erıdun ner, Antalya sorgu 
' k' . w. A k ı;cmc in. 

ha ·ımlıgınc yvalı tan Necmet· HAKKI SCH.A. GEZGiN 
tin Cantürk, İstanbul aza muavin -------------
liğine Gemlikten Muazzez Savaş· 

kan, İstanbul aza muavinliğine 

lzmitten Na.dire Bindaçy, Cihan· 
beyli sorgu hakim vekilliğine A'k· 
sekiden Reşit Akif Erdem tayin 
kılınmışlardır. 

Muvazene vergisi 
Ankara, 25 (Telefonla) - Mec 

lis, M üvazene vergisi kanununı.la 
bazı degişiklikler yapan 3404 ka
nunun birinci maddesi beşinci fık 
rasının deği§tirilmesi hakkında ka 
nun layihası Maliye ve Bütçe en
cümeninden geçerek ruznameye a
lındı. 

---o

Ruznameye Alınan 
Kanun Layihası 

Ankara, 25 (Telefonla) - Dev 
Jet demiryolları ve binaları umumi Bütçe encümeni mazbatasmua 
idaresinin teşkilat ve vazifelerine encümenle şöyle demektedir, ge • 
dair olan kanuna ek kanun layiha- rek hükumetin mucib sebeplerin
sı ve istikliil madalyası kanununa de, gerekse Maliye encümeni maz 
müzeyycl 869 sayılı kanuna mu- batasında izah ediLdigi veçhile rn ı 
vakkat bir madde eklenmesine ua· vazene vergisi yüzde 10 olduğu 
ir kanun lliyihası 1935 mali yılı zaman 2174 sayılı kanuna tevfikan 
sonuna kadar olan arazi vergisi ba yalnız 22 lira 21 kuruşa kadar o
kayasının münzam kesir ve ceza- lan zat maaşları bu vergiden muaf 
lariyle birlikte affine dair kanun bulunmal•ta idi. 3404 sayılı kanun 
layihası aarzi vergisi hakkındaki ile bu vergi miktarı yüzde 8 ola
kanunun bazı hükümlerinin değiş· rak tesbit edilince evvelce muaf 
tirilmesi hakkında kanun 13.yihı.>sı olan zat maaşlarından miktarı 21 
devlet kitapları mütedavil scrma- lira 74 kuruştan yukarı olanlar da 
yesi hakkındaki kanunun bau vergiye matrah olmuştur. 
maddelerinin değiştirilmesine da- Evvelce muaf bulunan bu maaş 
ir kanun layihası ruznameye alın· tarın vergi şümulüne girmesi esa
dı. sen hükümetçe düşünülmemiş bu-

lunduğundan husule gelen bu ma-

Başvekalel Müsteşarh "gı kus neticenin bütün şümuliyıe i:ı:a
ıesi derpiş edilerek işbu l,ayihanın 

Ankara, 25 (Telefonla) - Baş 

vekalet müsteşarlığına Dahiliye 
Vekaleti müsteşarı Vehbi Demir. 
0 lin tayini söyleniyor. 

sevkedildiği anlaşılmıştır. 

Enciimence de yeı:inde görülen 
layiha Maliye encümeninin tadili 
dairesinde aynen lCabul edilmiştir. 



- Onun için .dedi, bu memle
ket rahat yüzü görmez, onun için 
sizin gibi yol kesiciler kolayca is
tediklerini yaparlar .• 

Eşkiya, Davidin omuzundaki 
ı.armaklarmı kuvvetle sikarak: 

- Sen dedi, sahiden bu mem
leketin varisi gibi konuşuyorsun ... 
Keşke elinde krallar kadar serve
tin olsaydr da .. 

--6-

~-.l(Af·~AÇ 
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g e:...le.zsiniz. Sizin ada 
şeyi öğrenecek. 

HER IŞ YOLU~p 

' - Şahım, başım yc;lll0 

olsun .. 

Elli seneden fazladıf 
tında hüküm süren 'f 

faat dilenen adama ha 

- insan başının Y~ 
meti vardır. istedikte 
için söyliyeceklerirni kJ 
lazım .. 

- Sen .de kolayca i>u servetle
re kavuşaydın.. Hayır muhterem 
reis, hayır .. Servet ve §an kazan
mak öyle kolay değildir. Eğer in
san güçlüğü evvelden düşünür de 
cna göre işe girişirse her şey müm 
kündür. 

- Söyle bakalım varis efendi, 
söyle .. Bugün talihinden benim de 
neşem üzerimde •. Vaktim de var. 
Büyük annemin dizlerinde oturur 
ken dinlediğim tatlı masallardan 
çok zamandrr mahrum bulunuyo
rum. Bana Binbirgece masalları 

anlatıyorsun gibi geliyor. 

tahtın.dan indirmeyi düşünmedim. 
Eğer o kadar kısır aklım olsaydı, 
çoktan kapana girmjştim. 

- Ne diyorsun Görgi, bu a.dam 
doğru mu söylüyor. 

- Evet .• Bu nişan başka hiç 
kimsede bulunmaz. 

ciıtanın müstakbel Kralı.. Fakat 
böyle gece yarısı yalnız başınıza 

bu korkunç yollardan nereye gi
diyordunuz? Kim inanırdr, ki siz 

miyoru~. Ar'kadaşlık iı;tiyorum. 
Benimle beraber geleceksiniz. 

- Nereye? .. 

- Benden .•• 

- Evet, senden .. 
pabileceğin §eyler isti 

Davit, hakim tavrını hiç k;ıybet 
meden 1conuşuyordu. Karşısındaki
ni ikna edebileceğini umuyordu. 
Bundan bir an bile şüphesi yok-
tu. 

- Kafkasyanın masalları bir 
gün gelir ki hakikat olur. Bundan 
şüphesi olan buralarda yaşaya

maz. Dinle beni, ama iyi dinle .. 
Evvela ismini söyle bana .• 

- ismim dağların kralı .• 
- Dağların Kralı .• Güzel isim. 

Eğer ben Kartl'ın kralı olursam, 
ki buna ç.ck az bir zaman kaldı. 
O vakit sen de onun en güvendiği 
adamı olursun ... Anladın mt? .. Be 
nim sana ihtiyacım var.. Yalnız 
şıınu söyliyeyim ki, sen, biraz ev
vel kafan.da beliren şeyleri sil.. İn 
san öldürmek hiç bir fayda ver
mez, fakat fırsat, her vakit ayağa 
gelmez.. ı .. 

- Demek ben mühim bir fırsat 
ele geçirmiş bulunuyorum. 

- Bunu anlamakta geçikme
din. Benim adım Davittir. Kartl 
kralı Simonun kardeşi.. Bu sana 
hic bir şey ifade etmez gibi geli
yor. Fakat h~ır .. Alhth benim yo 

lumu sizin yolunuza çıkarmakla 
Gürcistan milletine bir saadet dev 
resi açmış oluyor. Şimdi kuzuları 
Afiyetle midelerinize indirdikten 
sonra beni takip edeceksiniz. 

Dağların Kralı, korkunç bir fır
tına başlangıcını andıran gürültü 
ile yerinden sarsıldı. Karnını bas
tırarak gülüyordu. 

Şarap gelmişti. 

Reis, adamlarından birini çağır
dı: 

- Görgi, sen de gel şöyle bizim 
karşımızda otur .• Çok büyük işle
re giriyoruz. Artık saray adamı o
lacağız. 

- Saray adamı mı?. 
- Ne sandın? .. Şu karşımda o-

Davidin yüzüne renk gelmişti. 
Sönen ümidi yeniden canlanmı§tr. 
Eşkiya reisinin bir saniye içinde 
uğradığı heyecanı görmemezliğe 

gelerek: 
- Söyledim size dedi, talih her 

vakit insanın ayağına gelmez. 
Reis kaşlarını çatarak dü~ün

dü: 

Simonun kardeşi Davitsiniz. 

- Bu çok d~ğru. Fakat bazı 
işler vardır, ki yalnrz başına da 
yapıhr. 

- Demek siz yalnız başınıza 
çok mühim bir iş yapacaktınız? 

- öyle .. 

- Şimdi benden yardrm isti-
yorsunuz? 

- Demek siz prenssiniz .. Gür- - Bayır.. Sizden yardım iste· 

Biraz Şaka: 

- Tifüse.. ,.., - Emirlerini yerine 
- Tiflise mi? .. Fakat orada İ- ğime Şahım emin ola 

ran ordusu var. 
- İşte ben de 

rum .• 
onlara gidiye-

Davit sustu. Derin bir nefcn al
dı. l\fuhim şeyler söylemek istc:li
ği belli i.di. Fakat nereden ba~lı· 
yacağıru kestiremiyordu. Hem bu 
eşkiyalara söylenecek söz iyi dil
şUnülüp söylenmeli idi. 

- Beni iyi dinle Dağların Kra
lı.. Senden, yalnız bir arkadaşlık 
istiyorum. Hiç bir tehlike yor-

• 
Aylık 

Jltnılt:ktl 

i ('i mit 

turan sünepeye iyi bak.. Bizim 
kralımız .clacak... Ha .. ha.. ha ... 
Ben bu kadar kurnaz bir korkağa 
rastlamadım hiç.. Başını .kurtar
mak için kafası neler doğuruyoı 

bilsen .. Bu kadar tatlı can da gör· 
medim hiç .. 

Davit, biran ümidini kaybed ~r 
gibi oldu. Derin derin dUşünmcğe 
başladı: 

Şarkı müsabakasına 
bende giriyorum! 

1 

tur. 'I iflise kadar beraber gidece
ğiz. Oradan belki de lrana .. 

- r:er bunlardan bir şey an
lıyorsam şeytanlar çarp~ın- Hem 

3 aylık 
6 O)lık 
1 )lllık 

95 
2GO 
<4i5 
900 

Tıırifcclcn Balkn11 
4 

lem 3) d:ı otu:ı kuru~ 
Poııtrı bırlıf:line gırınr.>~ 
aydn yctıuiş beşer "il 

'azan : Nurullah Ataç 

- Haydi öyle derin derin dü
şünme .. Birkaç maşraba şarabı mi 
deye iııdir, belki aklın başına ge· 
lir •. Eğer ölümden o kadar korku
yorsan belki affederim seni.. (Vakıtı gazetesi bir Rarkı mü_ yapmış değildi, lakin lohosa §er. 

sabaknsı nçmış. Açar a .. Biz her. betine ekmek doğrar da ka~ıkla 
Davit süratlc ayağa kalktı: kesin keyfinin ktilıynsr değiliz yerdi. Geçende bir gazetede ba. 
- Ben arzuma muvaffak olama ki: "Neye açtın bu müsabaka. na kübik aşurenin ne demek oldu 

dıktan sonra yaşamayı esasen ıs- yı ?,. diye ona kafa tutalım! Fa. ğu soruluyordu. 

temem. kat ne yalan söyliyeyim, ben ne. Ben klasik aşurenin tarifin -
- Ama senin arzun.. dense öterenberi musikiden bir den acizken dc.ğrusu bu sual tam 
- En kolay arzu.. şey anlnmnm. Anlamam diyor - ehline sorulmuş! 
Davit böyle derken iç cebinder. sam. siz bunu sn~nn musikiyi sev_ Hn.! ne diyordum: Ben musiki. 

küçük bir madalyon çı1:ararak eş- menı manasına almayınız. MalUm den anlomlyorum demek, onu sev 
kiya reisine uzattı: ı ya. anlamamak başka. sevmek miyorum demek değildir. Vakıa 

T u başkadır. Mesela, hen aşçılıktan hicazdan bir r-azcl ••num tcka, 
- lşte dedi, sana amar mc- . k d 1 ° 

da kalı yen ve zerre a llr an 8 • fülm tek .. usuli1c mi okunur L vok. 
penin hir nisanı.. Bunu eör.rl:ık mnm li'lf Fi n~rln 'iri n ir aiin ... ,1,. a l n. ı 1.;t,. ulayl '1nt:' Bu. 
ten sonra aklımın baş·ma gclmesı kimseler yokken kendi başıma ııu katiye:n çakmam. ~'aknt hicaz 
için şaraba ihtiyacım olmadığını yumurta pi.f;irmeğe kalkmı~. lô.. peşrevi çalınırken eski zaman 
anlarsın sanırım. O !ılarabı, neşem kin acemilikten yumurtaları kır lıacılarının Cideden Ycnbua doğ. 
yerine geldiği vakit içecegim. Ya- madnn kız"m yağa atarak yağı ru develer üzerinde nafile namaz-. • o 
hut beraber ıçecegız. . . da, sahanı dn, yumurtaları da kc. lar kılarak aheste beste ilerledik. 

Dağların Kralı. a~ucunun ı~ı~e ı:ıze edip bırakmıştım. ı•'akat be. leriııi görür gibi olurum! 
aldığı madalyonu dıkkatle evınp nim. a!'lçılıktaki acemiliğim o ca- Lftkin. bu da. ynni bu seziş tc 
çeviriycrdu. Tetkikini bitirdı.,.t~r um. <:~fes yemekleri sevmeme b:r :ı.nlan'ak dc~ilclir. Eğer mm:i. 
sonra: :ıic; bir zaman mani değildir. Aş.. k;d.,n anlanrn5 olsaydım ~a:d mi 

Kati Kralı olmak istiyorsunuz, 
hem de 1rana gitmek istiyorsu-
nuz. 

- Senin anlıyacağın, kral ol
mam için bir devletin yardımını 

istemek lazım. Bu devlet de İrnn 
devletidir. Gürcistan, hiç bir va
kit yabancılardan kurtulamıyor. 

Bir taraftan 1ranl lar, bir taraftan 
da Osmanlılar .. Biz cnların uşağı \ 
gibi kalıyoruz. Harp, harp, harp .. 
Birkaç sene sonra Gürcistan.da e
li silah tutan erkek kalmıyacak, 
kızlarımız. kadınlarımız gene ya
bancıların ellerinde yıpranacaklar. 
irnn hükümdarı Tahmosb Hand:ın . . . . ... . . 
~ecegim. Şah Tohmosb Simondan 
zaten intikam almak istiyor. An!a 
d nız mı şimdi .. Ben Kral olunca 
tabii bir müddet lıan hük\ımeti
nin emri altında kalacağım. Fa'.tat 
milletimi kuvvetlendirmiş, askeri 
mi tanzim etmiş olacağım. O vakti 
her şey mümki.ındur. 

- Çok uzun ve tehlikeli iş .. 

mcdllir. rff 
Abone kaydıııı bildi 

f rıı. 
~;:ra~·ıcnı~cl~~~s~a o~:~~ ~ 
yollama ücretini idıırc 
ıerırıe alır. 

7 ıirkiuen/11 lıt:r posla nı' 
\',IK/1' n nborıt: ya:ı 
Adres deAiştırrne 

25 kuruştur· 

iLAN ucnE1"1• 

Ticaret iliınlarınıll 
ımtırı :sonıl:ın itib:ırcll 
falsnndıı 40; iç s:ıyfD 

4\Tl~~o .. 1 
kuruş; dorıHııu·ll :S• 

ıklncı ,.c uı;uneiıdc ~; 
<\ir.' -- •·•· 

1 Bu~ uk, çok ıtc,·nnı ı 
renkli ilan 'erenlere 
ındırmelcr ) apılır. At'~ 
rın santırn - satırı 30 

• o 
TlCAllt MAHl\'E1i"P} 

KCCCK Jı,.ı\1'1 
r•' Hır dcf:ı 30, iki dt' 

dcfn~ı 65. dort dcfıısı C 
ılcfosı 100 kıınıştıır· 1, 
ılfın \•crcnleı ın bır de 

_ Hey .. Bize bir fıçı şarap ye- - Bu altın de~il mi? •ıhl.tan zerre kadar anlamıyo. pc~rcvdcn cıkar. yok,a rerrev 
Diye sordu. rum <livc kışın sıcacık tarhana mi ~aze!don '! Onu kestirir ve o. 

- 'l\:hlikeli mi? .. 
- bylc ya .. İran Şahı sizi hap-

ı;e 
~.ıdır. Uort :s.ııırı ı;c rıl 
f:ııhı s:ılırları beş !;il 

ti§tirin .. Diye b:ığırdı ve ilave et

ti: .ederse .. 
sap cdılır. 

_ YYoksa ikimizden biri akl•nı 

kaybedecek: 

Sonra karşısındaki Görgtye ı .- hoşafı. ·yazın da buz gibi domatez na rrör<' bir hUküm \"ercbilirdiııı 
zattı: kompostosu içmiyecck değilim Gaı.cl mi nesrevdet1 rılrn.r. yol· . 

- Bir <le sen bak buna Görgi.. ya! Sonra. faraza bizim genç ~a- sa pe~rcv mi gazelden? Dedim d 
Görgi madalyonu eline alır al ir (Orhan Veli) de dünyada mev · hatırıma ~eldi. Pcc;revi ı=:ir-ı-iilil· 

maz yüzünün rengi uçmuştu. AVl• liıt okumasını bilmez. Fakat !töf- bir tarafa bırakalım. fo.1-nt blitiir 
eunu, kalbinin üstüne göt.irüp b"t tehor mcvlut şekerine pek bayı. şar:,ııar, türküler bir kP.ç, hat.ti 

Davit, itimat telkin eden bir gü 
.işle e~!dya reisine yaklaştı: 

IJl:mtl 
ı.ıırıık iltiıı 

imlirilir • 
ı10" \ ııkıt hem ıloğrıı Jt• Davidc döndU: 

- Senin arkandan Simonu tah
tından indirmeğc mi gidiyoruz .. 
Haha .. ha .. Ben dağlarda bundan 
çok müşkül kuvvetleri tepeledim, 
fakat şimdiye kadar hiçbir kralı 

tırdr, titrek bir sesle: !ır. be1 on. yirmi otuz a~ızla b:rdcıı 
- Bu, bu, eledi. Kraliçemizin. Ra11mctli Ahmet Hn~im öm. okundu~u h .. tde ~u r-a7.e'lcr n',,ir 

- işte bu olmıyacak, öedi. Çün 
: . • benim söyledı:Clcrimi İran Şa
:u bana telkin etti. Tiflise gittigi 
miz va:dt bunu göreceksiniz. Ka
l::lere yakt~ştıgımız zaman benim 

l•' kcndı ıdıırc )cr111, ~~ 
kurJ roddcsınılc . pi' 
nlııııd .ı Kl':~tAl.1~1) ıl 
il.in Burusu clı)le f() 
eıler. ( nııroıııırı ıelt 

Eşkiya reisi: riinde bir kerecik olsun ebelik (Deva.mı !J ımmıda) yanıma bir adam verirsiniz ve siz: 1 ~--••••• ... ": 

ES- A 

Karamazof Kardeşler 
Yazan: Dostoyevsk i 

Çewireo: Hakkı Sübn Gezgio ~ 79 ·· 

- Korkma, tesadüfen ayağım ora
ya uğramış gibi görüneceğim. 

Mari: 
- Oradan nereye gi.diycrsunuz. Bu

raya buyurun size kapryr açayım. 
Diye seslendi. Aliyo~a başını çevir

meden: 
- Hayır, hay r lüzumu yok .. Çitten 

atlayarak geçeceğim.. Böyle daha kı
sa ... Daha kestirme oluyor. 

Dedi ve gazinoya dogru koştu. Ger
çi sırtında cübbe ile içki içilen bir yere 
girmesi uygun düşmezdi. Fakat kardeş 
terini merdiven başına çağırır ve konu 

şabilirdi. 

Gazinoya henilz yaklaşmıştı, ki füt 
katta bir pencere açılarak İvanın sesi 

duyuldu: 
- Aliyoşa, Aliyoşa, biraz gelir mi-

sin? 
- Bu kıyafetle olur mu acaba? •• 

- Ben, ayn bir odadayım. :Merdi-
venleri çık, ben seni karşılar m. 

Bir dakika sonra, Aliyoşa, kar<lcşi-

nin yanında idi. Fakat İv:ın te:, başın:ı 
yemek yiyordu. 

-3-

KARDEŞLER BIRBİP..LERlNB 
AÇILIYORLAR 

Dcğrusunu söylemek lazım gelin:~. 

burası hususi bir oda falan degildi. 1-
vanm pencere y:ı!~ma kurulan masası 
J alnız bir paravana ile ayrılmıştı. Ka
sanın bulunduğu birinci salonda idi. 
Garsonhr koşuııuyor, çatal. l:ardak gü 
rültüleri, tıpa sesleri duyuluyordu. 

Bir org çalınıyor, arada sırada bila
Jarın birbirlerine vuruşları 7.ulağa çar
pıyordu. Aliyoşa, kardeşinin bu tüı l:.i 
yerlerden hoşlanmadığını bilirdi. Mut
lak Dimitriye verdiği raııdevu yüzün
C:en burııya gelmişti. 

1van, Aliyoşaya kavuştuğundan çek 
sevinmiş gibiydi. Ona : 

- Sana bir balık çorbası, yahut ba'j
ka b:r şey ısmarlıyacağım. Her halde 

yalnız çayla karnını <lo; uracı;k de w il
sin! 

Dedi. 
- Peki, çayımı sonra i~erim. Kar

nım aç zaten. 
- Tabii kiraz reçeli de istersin .. l{ü

çükken bunu ne kaJar sev~igini hatır
lıyor musun? 

- Sen de unutmadın ha ... ı:vet, evet 
Jıaıa seviyorum. Ismarla. 

i van zil:: lıastı. Celcn garson elan ba
lık çor'.Jası, reçeller v: ve çay i .. teui. 

- Hepsini hatırlıyorum Aliyoşa ... 
Hepsini. Sen o zaman'ar on bir yaşın
cl-. idin, ben, on beş. O çagda, kardeş
ler arıısımlıı arkadaşı i< teessüs' e.tmez. 
O zamanlar hatta seni ~evip sevmedi{:i 
mi bile b:ımiyorum. Moskovaya gitti
~iın vakit seni aramı;tım. Sen de ora
y.: gelince galiba hepsi hepsi lıir kere 
gör~ş:nüştül:. Uç aydanberi burada ol
duau,n hllde de hemen hemen hiç ko-e. 
nuşmadık. Yar n g"diyorum. Bir saat-
tiı se.·i naiıl "bulup vednla~acağımı dü
şünüyordum. Tam vaktinde geldin. 

- Beni pek mi görmek istiyordun? 

- Pek .. Birlıirimizi tanımağı, öğren 
memizi istiyorum Aliyoşa ... Öyle ayrı
lalım. B~nce ayrılanların birbirlerini i
yice tanımaları lazımdır. Uç aydır. l:i 
beraberiz. Cözlcrinde daima bekliyen 
bir m1ha görüyordum. Beni sentle·ı u
zaklil"hran da işte hu bnk ~ıarc1ı. Niha
:yet y~vaş yava~ sana !:anım kaynadı. 

Kcn Ji kendi ne: "İşte azimkar bir deli
k:ı.1lı 1,, d::dim... Güle=~k ı:tyledi6ime 

1 a~ma. ciudi k~nuşurorum ha.... Ruh 
kuvvet1erini pek severim. Hatta sen:n 
y;::şındakilercle bile bu meziyeti görmek 
pek hoş·ıma gider ... Bakışlarındaki ma 
nıya ısındım. Hatta alımlı görmeğe bi
le başla iım ... Bana karşı iyi duygukr. --ı 
vnr gibiydi. 

- Elbette ivan ... Dimitri, senin bir 
nıezar olduğ ınu söyler. Ben ise yalnız 
biraz muammalı görüy~rum. Hala da öy 
ksin ... Ama bu sab::lhtanberi aramızda 
bir perde kalkar gibi oldu. Seni daha 
iyi iln1adı6ımı sanıyorum. 

ivan gülerek: 
- Ne demek istiyorsun? 
Diye sordu. Aliyoşa <la gülerek ce

\ a pverdi: 
- Darılmazsın ya? 

- Adam sen de ne münasebet!.. 
- Ben senin y:rmi dört yaşında bir 

çr-,cuk olduğunu gördüm... Böyle de · 
mt'de seni incitmiyorum, de~il mi? 

jvan heyccanlanaral:: 
- Bilakis, aramız.da bir fikir ortak· 

JııTı "Örmekl .. memnunum ... Ben de bu 
b b • 

ı sab:ıhtanberi içimdeki yumu~aklığı yır-
ml dört yaşında bir erkeğe yakıştıramı
} crdum. Gönlümde ba!llamamış bir ha
y<:t'l karşı, bilmem neden derin bir iş· 
tah sC"ziyorum ... i•te bu kafa ile r;eya
hate karar verdim. Gerçi Avrupada bir 
n:ezarlıktan başka bir şey bulacağımı 

l:ı pc!• sanmıyorum, ama. b-~ııı-J' 
r2 rağmen seyahate çıkacaı er 
zarl.1.ta sevrrili ölüler var. ı-ı,ı 

- .• ]e ' 
~uk bir taşın altında, fıkır b. l 
icleall:ri ve mücadeleleriyle . 

1 

• 111 
tıyorlar. llim ve hakikat ı) sıı ı 
çarp ş1 göçmüşlerdi onı.ar ... fl1e 

üstUne kapanıp öpeceğırrı• ··ıı"' 
ne gö?} a:ı dökeceğim. p~if· 
ve mant1k kudretsiz şeyler ,ıl 
fan kalb ve sevgidir. tnsarıı ' 
ediyor. }<'l1 ııt' 

lvaa, bu felsefesini kes ;.~,ııl1 
ha ile bitirmişti. Eğilip de ı 
- ~ au: 1 rô' 

- Nasıl sen bütün buıı a 
anlıyor musun Aliyo~a? ; 

f•.ı:" i - Fazlasiyle tvan.. tı ~ 
cie senin fikrindeyim. ı-:aY.~ 

. terıw 
1.em mide ile sevmek ıs ··&t 

• U• ..JJ 
lnn var hayat her ~e:ırıi ııa1• 

- Yaşamak hissını rn 
m:kten bahsediyorsun 1 ·ıı 

. 0edit1 
_ Evet... senın "lÇ 

tıkla tad nma:ian, akılla 0 
... ,fJ 

rrıa•· ,, 
1lcvmcli. Hayatın tatn ısı· 

"oru ,; zaman anlaşılır, sanı~ . iıt y• 
ten böylesin o halde ışın sı ~e 
tur. Şimdi de öteki :a;,. 
l~urtuluşun yolu bU11 a ;ti 

~ ıcııl\cl 
- Beni kurtarnıaga ııe11ıil 

acele ediyorsun. ~~:ı, (VC"' 
keye düşmüş değıhJ11· 
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Tiyatro ı 
Uzun zamandanberi i:panyada fie!yum Gazi Anı<ara raayosu . 1•. •

1
.J·lll!>, ıııctcoı oloıı ha!ıcrlcrı. 13,10 

:üıkumetri kuvvetler ile Frankl \luzık (Ku~·uk Ol kcstr:ı <.: r· '" 
::< • - ..,c · aCCJp 

·~uvvetleri birbirlerini yemektedir İlim aadmları Helyumu yeryü· '.!li - l - 19;,9 PEH.;;m\BE \şl.ın): 1 
- ~lax Sclıoıılıerr - Alp 

;;vveli bfr i>yan şeklinde başlay<p 'ünde bulma.Can evvel Spebos 12.30 ""''"m. 12,35 """" (So "'""I""'"' ,1.,,, hmlnn. 2 - Ce· 
"•O) vasıtasiyle bu gazı günec:.in listlcr. ıılı. 13 ;\!cmk',ct sanı ıı,}:ırı; orgcs Bızeı - l.'Arlc'>İcnııc - 1 inci 

Jonra mühim bir dahili harp vazi .. .ıj:ıns, meteoroloji h:ıherleri. 13,10 ı>~ıt. a) Prclüıl, bl Menueıto, c) Aıln-

Faydah bilgiler : 
- c:wı ---... 

SEL01 
' 

IRaa.,ov -. 

yetini arıede:ı ispanya İ§İ, baz ıtqli sathında buldular; ve gaz~ i'ürk ımizıği - pi. 13, 10 _ H l\luziJ, gıcltu, d > t. ırıllon. 3 - Paul Linck 
levktledn bu işte.ı menfaat um- V"nanc3 güneş miinasma gelce '"'""'"'.I" • pli. 18.30 Prngcnm. 18, • K"<hl,Olh·•·inle ''" • '1elodi. 4 ~ 
.nalan sebebiyle nihayet İspanya Hdyusa izatetle Helyum dediler :ı:> Türk nııiıii;i: 1 - Osıııan l.ıcyın o.,c. Nıcııı.ııın - ·ı ııııRu. 5 - Alois llut'l-

Prcns Y' bi•çok ecnebi gönüllilledn ça<- 3U .. eşin, ateşin •athmtla unda<1 idı P'O""i· 2 - Sednl 0.loın«k • '"".' • Benim conn<tlnı - "elodi. ' 

kl b

. h JU ge.z bU!!Ün en düc:.u"k su"lıune' Sl·ı;.1h sıırkı - Scfa~ı hicrinlc. 3 - - rı:anz Lclınr - Tango kraliçesi o-

ad

• p•şt< an " a<p meydam <azi - • • n r p r ı ı ı ıı:ı h j~re!'.e.~'.nı' el<le etmek hususunda c ık ı ·crsnn • Hlıznm şarkı - Sen c c ııı n va ~iarı. 18,30 Program. 

•u -.a tın bı'raz ı b" ~ t . y~tine sokmuştur. - - -· · ı r d 18 35 Y · lk ""•ilar ' evve u. " aııbuda!a yo1'"''" ha<ekete . .• .. """'"n"'"' e '" "'" ' - C"d'ı ' • •u• myeıo - pi. 19 o5 Türk 
ilin ... h ıle arzettim. Bu tale_ "'etiren <::"er k '1 h t Al" Bu ka<ga,ahk b"çok tabu gu· <ullan !". Helyum ga" mayi hal ı;,ğıa - Tnhim. 5 - >.uıi Halil • Su- ":'""' '"""'' prngcam). (,,,,.,,, •o.ı ar k · ., .... a.s er 

4
' e me 

1 
ıı·kı ı·k ı · · 1° getı·rı'lı'nce 271 9 süh' un t d ı · ı k s ı ı · 1 ahsln L"nrak ç ı bııa e etı do"rudan doğ Paşanın t h . k' t k d. h " ' "' m"' o an ıspan yay• bn • ' e • '" " şaı ,_ - """ h. 6 - • '<kogo " • ·n ,. ' an''" H•kk• 

• İl;ı., ı:n seraskeri~iz Mehme; ve dovletin a ~ı a ıt· alcn hı' şa slı ha.abeye çev:nnişti•. '""i elde edilir. "~·' - Suw .ı.ı ''"k' . ili•· nigôh ""'· ""'"·~"· lla<0<1 Gfü·, Eşref 1'add, , ...,.llıtı b - sıyasc ı ey ıne o • M , k . b •. .. 7 ·- '"''' fü,op•·ak - su'" rl<I " '!amd< To''" Bmi l'nor. 19,30 
'!tir 

1 

aşı altmdan çıkm1' iufu kadar Lord Stratfordun em.e et<n •aşhoa buyuk şe· Remzi He, Atom, vemi Aton• >0moi<i. Okuy'"' S•d• ""'"'· ç,ı,,, Konoşmn. 19,50 Türk mü•i•!· 
1 

_ 

"' ,,,'.,, {ehrnet Alı' Paşa s"da "'ah.:>sı ve d 
1 

.
1 

! il' 

1 

hirleri b~r taş yıu.,-ını halini almış S k'h f " · 
~ "«ıİni b' ... - ı ' o ayısı e ng ız ve ıumam• 2, edme noktası 271.0 '"' C0<del Çoğla, Hofik fman, >:ş. a ., e endi • Şehn" peşmi. 

2 
_ 

'ttlr, il . ır türlü hazreede. Fransız siya.seti aleyhine bfr va. "" :. (26 Atmoslido) kaytame nok- "' Kadn, K. "iı·•" So> luu<. J0.05 Şolr ~mm • Şohn" "mai - D<dem ~~,,... U ı.-ıten dolayı ı'ni' ı· · t 

1 

· ! Son günlerde Franko kuvvetle- 8 9 C · Koııuşmu lZir:ınt s:ı:ılı). t!l,'.!1'> Tiırk yüzüne nazır. 3 - Dell:ıl zade - Şclı-~•u. ıa ı- ı ooye a mak demekti. ngiliz ve '"" 26 • : ""n malı"" 0,13. k ~~ı. aleyhimd t hr'k•t 1 F ri bari• bir üst:lnlük göstemC:. '"'"iği - F,,,ı hryeli mohuı '"I" O- nn< '" ' • Etmedin bir '"" ih}O. ~ •la t • e a ı a <ransız sefirleriı,in verdikleri A : V alaki O <hr • ,.,,., u ' T •h'i u "'" "'" Sofi ye To- 4 - Borik F .,.., n • T •<1boı tok.imi 

'Q', h eskın etmeg-e ,..alış ""'u"<>terek karar k a· . v . Barselon kapılarına dayanmışlar· • . · 
. .oq cı'b "' • .. .,, en ısıne azı • , l:a}. <;:ılnnl:ır: H:.ıkkı Dc·rman, E~rc( ;ı - Şevki hey - Hicaz şarkı - Sen bu 

l'i et ı• Kalınet:n U.ikçilednden H, [{ • 
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• •lcı.uı.t ma umu şaha.. yettekl tehlikeyi kurtannak için 4 "· .• . . Kodd, il"·"' f.Uc, liomdi Tokay. """ '""en '"'"· G - S•"ki h•Y. Him !,\'lıı. •. an sonra ona göre '" tesirli bir tedbir gibi görün. D>gor ta.aftan Mussolını de be ~nn" Helyumun sühunet Cm· ri Ccı"·· 2",,;, '"""' (S«li•ll". ifa. şark• • Ate>< '"""' lfrkol. 7 - Se-
h lldıerırzıın buyurmanızı is. dil. işe büyük bir ehemmiyet at:edi- "sini 272,18 demeye kad" in· ,.,,,.,.,, \;ilor • 5,,,ıeuin Su,dJ. 1. 11<> lim • Şehno" şorl" - Bôı nmhnn 1:111~ un · .. , t lirmi~.: ve Helyumun -"·di taz}·ik v:ıyl'n Git:ır için muhtelif solult•r. ti.il ınüptcl:'ıdır. 8 - Şcınsellı'n zı···a _ 

"llll ... , '" Fr f' · b t 
1
. v yur ve .ı...ar :>C•vll uu~tu .. en sc,n.... • J _ it ....,, be .. . ansız se ın u e b •gatı yap. " bile nıutlak "f" sühunet dm- '" .05 "U•ik "ı dod <lec - pil. '°· "' Şeb""' "''' - Deni"" d ,ı. '"'"" 9 ~ . :i d ' ınns, ıncteonıl o'i tıalıcrleri, zir:ıal - • cua ntoprn.: - Şehnaz saz ~e· 

!la 

İlıı...nın raber Ab·d·u .. ım .. ecıt. tıktany sonra daha fazla so"z so"y. hedefin Fransa olacağını \.Jildiri- \ s .ı t (\ 
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ıı b bu s ı :esın. e mayi halin e bulunabilece -lraktı on s~zunu ce. em ege lüzum görmedi. Padişah. yor. .. . • hm·""' ( liyo \I. "ı """''' '' '""' •. m<>i'i. 1 O - """'' ~''"' Scı hun -~l<rar • Serkarın Osman tan müsaade alarak çekilip git. Son gunlerde Avrnpanın sıyası jini iddia etmiştir. !926 oonesi,de '"'" '1 """""'"" '1,15 ""''" ,,,. Krn""" tnk,imi. Çalanı." \'eelhe, 
..... ,. huz~a girdi. Bu de. ti. Bundan sonra Abdülmecit. hayatmda Bmelon şehd ınühinı •{emnın 26 atmosl<' ta.yik al '"'"""" - ~el: l'ıoctodu<. 1 - ı<oıı Hchk "''""'" c,.·Jet Ço~lo. Krmal ~''ı.. sefırı Bark d'l • · h. b' 1 k dı tında 271.9 derecede Eelyumu .\tıcrbcrg - \arııılıınd:;rhnµsodlc, op. Ni}azi Se)hun. 11 - Radife, Sadet· 

'·""inı .. e ı ye nın 10 n hoca Hafız Efendiyi tekrar " ro oynanıa ta r. . K 
~llJ. \7e ınusta ı 1 k. · d :;ulp haline getirmic:.tir. Helyum a·. :rn. 2 - Pnııl tiraeııcr • Diverlınlt'nlo, lııı nyııak, \('sari Asımdan şarkılar. 

llıın.ak .. ce maruzat_ ~afudı. lradesı·ni bı"ldirdı· .. spanyarun şimali şar ısın e :s ?O , ~ • 

1 ~ - 1 ı op. 67. Allegro \' i "'' • Allo<ıe\\o - • '" A,0<1" m e' eornloii ho berlorl vo 

1 it Old ;ıu:re dışarıda bek. - Şeyhis!!m Efendiye sernm Akdeniz sahilinde mühim bir tica u gaz ann en hakiki olduğundan Sehmondo l.orghe\\o - Un poco ol drnal bor" ' (liyo\I. 21 "•mlekel "ı!Uıını uı:unu haber verdi. söyleyiniz. Talebei ulômun bu "t ve oanayi şchridir •• Matlritten "yaamad•ğuı.:lan dolay• balonlar· ı,.ro110, Con ''"''' - Allogıo. 3 - "'' '""" 21 ı<onuşm' (lfaHahk ,~"ı la!eı::,e müstacel olan ma. hareketi memleket için tehlikeli son.a meo>leketin on kalabalık :el' la Hidrojen gamun yednl alm>Ş Jon Hrolufü - Uoy' - l'o•lisehe< Spo· 'por ,.,,.i,il. 21.ıa Riya"li eumh0< 
:::O:r O!di ;>lfun meselesi ile b.ir iştir. Biraz evvel Fransız se- ridir. "" Cihan ha.binde Amedkada bü ,.ior•"'" !Şoi•·,ne gednli) op. ao. \flarmonik orkeo;trAsı _ Şef: n. Al-~tİ • ~~ anla!Phyordu. f ırl Barkedilye'nin yanıma gelip Bmelon şehri birçok h uousiy el yük mikyasta Helyuın istihsal <- "" fü<>hld" 

1 
Dmo il<>· lfüten 1" ii n'" 
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- J °''" Slmn '"' Balkouop-·~' •sn '·"-··\' • ,. · kt - · Jilmi•tir. 1915 te beher metrem\· "" Ein'3mkell ''"" >•
1
""hklu <"- b~uı.. Sırp "·'"'" Anmuı '"'"" ~fendi ~sında noca ~eli'rt f;lfaRSI~tıı~Pıf PrYfm~a fnuilizy' 

0 

vae ler arzeder. Dahili harp senelerin· :ı \Jt\n\arl. BcAegnung lT. esaclü[). Das TUl'k clnnsı .• \ 11n:m şarkısı, nonıen ~\ ~ nın dışarıda b b 1 v ~Vkı za: uo;u l:VY.1::1 i"nn :ı;v.u. ...,.,. .,.. •·-••• ı..A.>.z-~ 1;,,,.+. ?nnn ]ir~y;ı :va'krn 1 .1 ~ aşma u und b"l" "'"'"'"ophon ın "" '"""'' t>leı- ""'"" 1 '""" >""" Bul•" """" 2 
'tt· ••nıd · ugunu ı ıyorsunuz. Eğer Kozmopolit bir manma anedi C<en 1928 de fiyau 1,5 Hraya kadaı· ı ı ı ı:· lleaı't Pa beklemesini ira_ talebei ulum işi derhal su"k11.n yordu.. ıııııc·ı e ıır:ımofon). Harnp ş:ıtoııuıı - >, J. Çayko\'ski • 5 inci serıloni. q , 

0 0 

u Jüşm;Iştür. Amerika da ç•kan g" · anla il• khm. A<nip ,-oloo. C:rlip ••· 22.'5 ı:dwm, \Oh'""· kam bl ı 0 
• n u· 

atieiye Na;:ya geli:ce. O. bulmaz.'3 ln.~lfa ve Fran91z filo. !opanyadaki ecnebilerin k"mı- lann bir kmmnda da Helyum mov ,.,., f<r""'· 22.ıa fühom, tob,·il.\t, kot hon"' ırı,~ıı. 22.3> ""'ik "'" bıuUtını rı sıfatıle hu. !arının şehri askeri işgal altına ôzamr Bamlonda otu,.nahta idi- outtur. Tabi! gwn yük"k tazyik "'"'bil'• • nukut """" ıııroıı. 2'. bnnd • pil. ,;ı,:ıo "ii•ik ("elodlleıl lı... . ası faydalı olabilir- almalan ihtimali vardır. Ondan !er. •lt<nda •oğutulup •onra lnbioatma 
25 

""'." (Ka~"'. -~il- 22

-'

5 

(Küçiik 

23

.<
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·" Son •i•n< hoh<rlrıi "e ,.,,: ~Çı1< "''"'" • şor. "'"" Aşkml' 1 - """ p'"'"'n" 
"'1ı ofun avd t' sonra ne olacağı artık belli ol • Fakat bütün bunla<• .ağmen nlsaado ederek gaz çıkanbyor. Arnold "''"". llohemyn rap,nfü;. yaba d l rd )et~ aldığı e ınd.~n ~onra :naz. Her halde bu işin bir daki. Bmelonda o•ta zamanlardan kal Havada volkanik gazlard• ve 2 - ı<ıii<0< • lfan"hmonn _ Anda- • • ncı ra YO a an ~tı Üterine B tecavuzkarane ka evvel önüne geçilmek !Azım. ma mahalleler, dar sokaklar, osk! nadensuyu menbalannda az mik luşia - Lıo,nyol '"l'" 3 - Ga<1Gl- se;ılmış parçalar: 

er ab1ar ··tt f · b ı• \\ıa• •lfatil t-~· mu e ık dır.,. evler de mevouttu•. Umum! haliy- .arda Helyum bulunu" Radyom """" • Mk ""'"' - şork•. • - Jo . .'"'"'mdaki «ablla' l uoki11< •oo-

.,._ 1-lat\ Yarde ~.gıltcre ve Hoca şehri Hacız Efendi bu le Ba.selon !span,arun diğer şe un•uru parçalanmakla Helyum ha hun"" Brahm< · """ dnn<lon No 

1

' "'"'"' '" Oğlod"' •oumkl ""' "• lln iste · t• fn · 5 ,·e 6. 5 - \"llH Lonlon,.hl.,geo • oforak '"'llml,tfr. ~ • !han mış ı. • ıradeyi tebellüğ ederek dışarıya hirlednden başka bir husussiyet '" ed.,. Alimlerden bk knınumn Y•l<l»lnrn .,0
,,.

0 
• Fauı.•i. , _ \'iga oı<ı:nA \'H sı·.WOXI KO,.,SERLEHI 

a 'l; .. askeri ~~d~:~le~e~i kde ,ıktıktaıı sonra artık Reşit Paşa gö.tedr. ;ikrine naza.an bu ga. arzda Rad- Gahriol • !!art• uihoyoli '""" "'"'· u.ıo ilmi"·' "De>· fr<i>ehütz" ~-~ ~"' ha,.1< erın ~ '- d.'. fazla durmadı ve Fransız se. Bu şehir sanayi ve ti met m"- yoaktiv unsurlunn istihalosinden moış. ı - J oho n<1 Slrnu" - \'i , .,,.., !\'o ı.,.,· 1. ~~tz filo! et ebnek üze.' fırınin tebligatıru tamamlamak kezidi" Fakat biihaosa pamuk ip· .neylana gelmişti" °'"'"nlaımm ''"n"i. 8 - '""" 

9

.10 Kolnnd1'or8' """""i"'""'" ~~ .. ,_ışıe.tdi. Yaerı~ı !stanbula ıç.in serkarin Osman Be. !iği ve pao>uklu kumaşlar ile iplek Srh<'Ö<lcc • Akşom üae>·i • hnin 

1

'"'- (\'"'""

1 

".\ile ""loni•i"' ın. "•~ nı Fr <'· 23,4'. 21 Sun oi'"" h'berl0<·i ,.,. Slıon<>). 
'' ' o ın b - l""'"" prn••·om. '··• Kolonyo· "Korm'"" (Bi,.IJ. ı..,.1 ~~ıh•e D 

1 
ansız se. yın oda.sına. girerek Haricı·ye Ne- 11' ve yünlü kumaş sanayii ilk ptan- " "O 

l ı.ı:•• AbdüJ a ~hçe sara- za.retinden istifasını yazarak pa. da gelir.. ALEMDAR SiNEMASI Ankara ıo. noıııa ıır: "lkinci s<'nfoni" 

.'><! iği sır ,;necıtıe muıa. dişaha arzedilmesl beyanile .... Bamlon lspanyanm mühim li Fi radyosuııun "'"'I""'"· 
tlt, • huıınıu a • bu fılolar raydan ayrıldı. manla.mdan biri ve birincisidfr. 

2 LM yarın!ti prnnramı ıo. Turino ı.ır: ''Kı:ıl ll:ısan" (Ge-
' h il 6efit· Yorlardı. Huzu- *** Dokuma sana}·iinden l;aska 1 - Uç arkada~, :! elini) Ycnedikteki La Fcnİ<'c 

'•4· . - ' . il lı\._ ~ ~ahun Talebei ulumun ayaklanması meyvacılık, şarapçılık ve zeytin- 2 - A~izonabil. ~7 - 1 - 1!>3!1 CL:I.\ 
0 yuırosıınılan nııklrıı. ~·rıı,...,_ • ınaruz t I" :ı ı 1' 1 3~ l\ · 

1 
.15 I.ondra (RJ: Senfoni orkn.<t. 

• ltb~~a de\7Ieti a Im yaL hadisesini duyan vükeladan ba. yağcılık da şehrin başlıca zengin- ~..t'~~g.~~~--~-... -.. rogrıım. -· ;, hizil, (Tfırf r:ısı. '"' ·ı .... lll'l namına d ğil' " ınü7. ~i - pll. 13 Mcnılı!' et sa!lt :ıy:.ı İt ... ıırnıa gel e • zılan konaklarından dışarı çıka. li1ded ara.,ndadff. 1. Fıo<1kl«ıl, S\u""'' ilah. ş,,_ ~ltlt fltj Lord nıezden evvel madılar. Yalnız Meclisi va.la rei- Dahili harp ç kıp Ispanya halkı E ""' 11 heri, Halımnninor, Mezarı. .,,.ı !ar ' lstaııbuld Stratfort'la si Rifat Paşa Babıôliye gitmek b;,birine gi,mezden evvel şdıirde 0 e en Celi it Ö - ~ '. >il\ Ml SlhlS1 VE KO~SCll!.Ell ~ı ~ ~:rllıdan çık • talebei u. cesaretinde bulundu. Rifat Paşa (77S000) nüfus yapmakto idi. Ec '·" lloıho ""''" "ı·olonç•llo. 
'' • Q\e t arılan, h • d · 7.1 S ""'"' ı "'· > ' Şork>. S' ıt lııı.., ngilter a ıse. talebe eemiyeUerini dağ•tarak a. hu.uota bugün katt binaham nöy· , 2 3 4 5 4 , e 9 ,0 1' n.>, l«<lrnk.'" monml "' k.h<. 

2 
_ Zi- 9."; All<lm•oo hko< Halk '"k>lor<. 

,,# liıt lta,. •ğı hattı ~ve Franl\'1. sayişi iade etmek için diğer vü. !emek kahil doğildir. '""'' "d"" bir "'"i ı,.ı<k ll•i"'" "" 12.5 ,.,,,.,,,·a. l.oh m°'ikbl. 
"-< llrla~ttrdıl< areketl bir- keli arkada•ları ile muhabereye Bamlon halkm.n kondiledne 0 ımmwl.> ",.,,· ı. 3 - Ma"' i, imle '>. 10 Hchk "ı 1 ' !( ""''""" (lhş d ", ·~\'ot kararnn' M:ırı;zatım çalıştı. Bu arada Hariciye Nazırı mahsus bir şiveleri va.d<. Akdeniz l hiı yer, acm ak,i. < - ııtd .. ,ıi<·"" llhul,.nnll•l. 

:_....ol lııtaııı,,,ı~zı bı!dıı:mek. Reşit Paşanın Dolmabahçe sara. k.y•smda lopanyanm inoi•i olan 4 '
1
"

1
" ,ıoı.nvl.u' '°nıo. " - Mol"«I- ----- - - ------~a ı..._.tu-sa sn. daak. hır ısvan yına gitiğini ögvrendigıV• için husu. Baroelon bugün ateş .. ölüm yağ- s '"" '"""'""'" .,,,.oı,.ıe "'''""' "" Acı Bir Kayıp •il "'"tın '" ık d B O •ohh·. il - !,kamhil ki<~«lu«I• bidi Posta ve 'ı'elgrnf Umum müdür· 

~ ~ları tan !nı?ili a. a ey. si bir adam vasıtasile ken,disine rnuru altındadır. -ı-~ ııin ııdt. bir pc)gnml.ıer :ıdı. 7 - Al - üğünden mütekait sabıi< Radyo 
~~~'. Btanbula =e~:eFrkt'an. haber göndermişti. Onun irin ha. ------------- ~ ı-1 -+--.--' ııı:ıııynıl:ı lıir yl'r tsuıı zaııınnlnıcl,ı comiseri, ve Kuleli askeri lisesiyle 

1 

«ill. ır .. , rekete gecen yobazlar Rifat Pa- l Tl\',\Tı1ost• rt-.,...~+--1-J--l-J-~L.J ndı ge~·ti}, lsk .. ndcnın kürfczine bıı. ;-ı ı t bu ŞEI! R 9 1 • a ıc.o~lu topçu at<ş mektebi ri-

l>a... 8Özler'ı . -;ayı da istemedikleri adamlar a- ~~ 26 _ ı _ 9:rn Pl·r~crıılıe .!-t-+-wıl--fll~-rtıll--l--L-J wn ını•5h11r bir vil:ıyetiıni?:. 8 - Ai- . ~?ıt nı d.nl !~ı to 1 !f 1 ı ) 9 yazıye muallimi Hasan Basolun 

~eniı:ı h" 
1 

iven r•sına katmışlardr. okşam• ""' 2U.30 do e ""'""''" """"'" • - Cö•lc· • ~ ..... ~ --- ·t ır nefe" ld 14 ri içe tlollru h:ıknıavan. ıu - ıJu. müptela olduğu anJ.İn dö puatn'n· 

"' a ı. (Devamı 1ıar) Tepebaşı Dram Kısmı , ·• 
HA \'DUTL.\H (!i P.) ruın dıne, göl (fr:ınsızc:ı). 11 - ~lem .ien salı güniı akşamı Bebekteki 

')Ol.O.\~ S.\C \: le1•rl (öz•urkce l, rnh:ıt 'ıı1.iyclle ol evinde vefat etmi~tir. 
1 - Knl::ıbalık, hundan sonr::ısı. ına. :r " Esef ·ı b - Cenazesi 26 - 1 - 939 Perşembe 

~.,, ... ıc;p; /stil>ıril Caddesi Komedi Kısmı 
OGLmlUZ (4 perde) 

-----------
HALK OPERETİ 

Bu akşam Mal (9) <in 
Büyük Operet 

MODERX KIZr ... An 
Şen Oper:ısı 

YAZAN: Mahmul l'e.rnri. 
Cumartesi, Paz:ır matine saat (16) da 

TVR..\~ TIY \TROSl' 
( Hıı akşam) 

Cenıal Sahir, lsınaıl 
Dtimhfıllü lıirlil.lt• 
t'Ç AS){EHLETl 
l~omecli :l f\Crtlc 

Yeni Yar~ ele mııııaralurı; Şan le, Dilet 

J - ı c, ayragınıızın rengi. D" 1 ·· B 1 :1 - Gözlere siiriilcn bir nesne d:ığ- 1 .ın {U \!ı.m~cc..mız1n ~ünü Bebekte tramvay caddesi 
l:ırın insan sıiiııınıasınn ıııii~:ıiİ İrn-1 Hellcdilmiş Çe!di 346 No.lı evinden kal.dmlarak na 
l'llkları. 4 - t:zak yerin .\ıı::ırlohı ıli- 1 mazr Emirgan camiindc kılındxk· 
linde ifadesi, düııyıı, bir noln. 5 - SOLDA~ S..\.Cı\: t 

an sonra Emirgan aile kabrista 

füıvihalı. 6 - Vücull:ı çıknıı bir ne- 1 - :'ıliızayrdcler. 2 - ('zfi•, rö dl. • f ı ı k ., nına defnedilecektir. 
\'I aza ı (h:ıstalıklır). 7 - lnce :l - 1'iiı:ı, eivl!!ek. 4 - Al, meyil, br.. 
su, güneşin kil~·tiğü, bir Tiirk b:ırfinin !'ı _ Kcreviı, pas. 6 _ Aui, iş, kaşe. 7 Ailesine sabır ve kendisine Tan-
ndı. 8 - Acı duyulduğu z:ımnn çı- - Siıı, k:ışi. 8 - Ad:il', c:ı,·n. !) - r dan rahmet dileriz. 

knrılnn bir nevi ses, anası bahası bir Snle, as:ılet. 10 - Avene, a!al. 11 - Vefat . 
ol::ın. 9 - El kıyınağ:ı ııı:ıh~us lıir ne- lln. knb:ır:ııı. 
\'İ htıll:ı. mül,cınmcl. JO - Telefonu \ lll\\TUDA~ AŞ.\(il: 
:ıçmcn sö) ledif:iniz kelime. ı:J,nıe!.:, 1 _ :'ıliiıı:ıknsıılar. 2 _ ('zülen. d:ı· 
lr:ııı kr:ılına \'erilen ııd. 11 - E\ki . va. 3 - Ziig, risale. 4 - Aş, me, ü. 

'i'iirk efsanelerinden birinde adı gc şcıı. 5 - Ce' iz, ek. 6 - Erıyiş, en. 
çen lıir kaılın. aptal. 7 I)'" .· k b 8 I'k ı k - o' 11. a•:ı . - . e , ·ayat:ı 

\TK.\TITD.\~ AŞ \Gf: 
1
9 - ı:ı, ıı:ıa~Jnr. 10 - Elelı:ışı, clfı: 

1 - ~lalıkümların göııdcriltli~i n- . 11 - l\e-;l', et. 

. lsta?hul Öt/refmenlt!ri Yardım Ce. 
ınıuetıııden: 

Cemiyetimiz üyelerinden Te Çatal
ı·nnın Bahşnyi!: köyü okulu öğretm • 
ııi Neş'ct Gülcr'i ın:ıalesef aramııd:n 
ebecliycn kuyhl'ltik. Kederli aile.iae 
ve s:ıyın ark:ıd:ı~lnra laıiyetlerimld 

sunarız. 



Pazar günkü karşılaşma münasebetiyle: - - - - - - - - - - - - - ~ -
G. Saray- Fenerbahçe 
Hangi tarafın kazanmak ihtimali fazladır ? 
Eu iki ezeli rakik hakkında 

bazı hatıralar 

Galatasarayrn; Burhatılı, Rasihli , 'Av>ıili. Nihatlı Rcbiili, Leblebi .Mehmfli ve Suphili takımı 

"Haydi!.. Ga.. la... ta.. sa ... J mazilerde geniş alUkalı mazisi 
rayyyyy ! .. " vardı ki işte şimdi de onu tahas-

Fransa - ltalya 
Arasında Spor Teması 

Y apılmıyacak 

Fransa ile İtalya arasındaki ıon 

siyasi vakalar üzerine Franıa hü

kumeti İtalya ile her türlü ıpor 

temaslarının kesilmesine karar 

verpıiftir. 

Lehistan - lsveç 
Boks Maçı 

Stokholm, 23 (A.A.) - Lehiı

tan bokı milli takımı İsveç milli 
takımına 6 - 2 galip gelmittir. Ne
ticeler ıunlardır: 

Retholz, (Leh) Stigi (İs) e sayı 
hesabiyle. 

İsveçli Stroen, Kozioleki sayı 
hesabiyle. 

Tüy siklette: Czortek (Leh) 
Kurt Kreugeri aayı hesabiyle. 

Hafif ıiklette: V.czniakieviç 
(Leh) Jonh11onu aayı., Kolczyıki 
(Leh) Harnmeri ikinci ravundda 
nakavt ile, orta siklette: Piıonki 
(Leh) Aagreni sayı hesabiyle., 
yarı ağırda: Szymura (Leh) An
dersonu sayı hesabiyle. Ağır sik· 
lette: Tandbcrg (İsveç), Pilat'ı 

ikinci ravundda nakavt ile maihip 
etmiıtir. 

Atıetızm 

Pentatlon 
Müsabakası 
Neticelendi 

Ha lit bir inci Şe- · 
r llte ikinci oldu PentatZ.On ikincisi Ş 

İlki 1938 yıhnda yapılan dah"l" 1 b' · · ·~· 1 . ı ı pentat on ırıncılıgı 

~esınde de t~krar edildi. Uç kategori üzerinde yapılan rrı 
ar~ muhtelif rekorlar kırıldı. Birinci kategoriye 25 üriiııcil 
ıorıye 21 d .. d"' ·· ' :ı .,, : or uncu kategoriye 13 atlet iştirak etmiştir. ,. 
58 metrelık kapalı pistte yapıldı. 

Alınan teknik neticeler ıunlar dır. 
K. ı. . 
Adı 

Halit 
Şerif 

Bülent 
Suat 
Arat 
Muammer 
K. 111. 
Feyyaz 
Ömer 
Neriman 
Sait 

YükHk Durarak Uzun 
1,57 2.72 
1.57 2.62 
1.60 2.59 
1.40 2.49 
1.52 2.52 
1.47 2.52 

1.57 2.51 
1.40 2.40 
1.40 2.45 
1.40 2.32 

7.5 Ki'· 
Gülle 200 

9.87 .31 67,,4 
10.95 .32,,3 .70,,4 
11.04 .33,,1 .72,.3 
10.45 .31,,2 .69 
12.16. 32,,3 .75 
10.10 .32 .72 

Gülle 5.5 Kg. 
8.60 .31,,l .71,,3 

10.4 7 .30,.4 . 70,,2 
9.07 .31,,1 .69,,3 
9.10 .31,,2 .69,,3 

7.60 .31,,4 .67,,3' 
"Zeki Alaaddine.. Alaaddin sürle anyorum. O kadar ki, -Ga· 

Zekiye ... Bazı bazı Bedriye .. " latasaraylı olduğum için- bin bir 
"Rarara .. rerere.. garsaray.. infialle gözümüze çarpan, içimi-

gassaray .. cim bom bom!" zi yakan Ali Nacinin yazılarını 

kıftı. Ona karşılık da S&dun Ga
lip -o zaman henüz bahtiyar ol
mamıştı- bizim tarafın Frankosu 
sayılırdı. Karşılıklı ver yansın e- O zaman Önişliği falan yok, ko
derler, biz de o günü iple çeker· yu mu koyu Galatasaraylı. Likin 
dik. lsviçrede Lozanspor takımında 

Kbım 

Arif 
K. iV. 
Cezmi 
Maaanoviç 
İhsan 

1.30 
1.30 

1.40 
1.31 
1.45 

2.30 
2.39 

2.36 

9.49 .33 .73 
Gülle 4. Kg. 58 

9.91 .32 

"Haydi üstat! .. " bile ·vallahi ve billahi- susaya-
••nayan Nihad! .. " rak anyonım. Ah! .. O satırlar 

Galatasarayın o zamanki kad- oynamış ve fudbolun tekniğine, 
rolarında kaleci Ulvi, müdafi A- taktiğine daha. o zamanlardan 

• çok vakıf ve en iyi hakem. Bir de 
Rum -sonra Yunanlı oldu ya!
Hacopulo efendi vardı. Feneri se 
ver, fakat Yusuf Ziya ve Şeref
ten ödü kopardı. Binaenaleyh maç 
larda (ile; kilise arasında kalmış 
ğftrlihkl't!) vaziyetine girer ve 

Stavro 
Bedri 
Cemil 

2.34 
2.35 

1.30 2.20 
10.13 .35,,1 .9,,2 
l 0.02 .34,,3 .9,,Z 

"Ah İsmet ah İsmet .. Nedir sen faslı, öblir manadaki birer satır 
deki kısmet?'' fakat ideal fudbol için ne kadar 

"Fenerbahçe önünde attık ol- faydalı birer coşturucu amildiler. ---tayı! .. San-Laciverdliye soktuk Allah rahmet eylesin! Şeref der-
zokayı! .. " di ki: "Ali Nacinin yazılan Fe-

*** nerbahçenin Marseyezi demck-
Her Galatasaray:Pcner maçı ttr:• Ha.IUJtaten l;cıı:li ınu1.1ur

arefesmde yukarda gelişi gUzel dan evvel gerek maçlardan sonr& 
sıralanmış "melodi!" örneklerini o yazıları okuyan her Sarı-La-! 
Şübertten bir parça dinler gibi civerdli, fudbolcu olsun, seyirci 
hatırlarım. ~ls~n, ~yle bir cuş ve hur~şa gc 1 

Fudbolun asri, medeni, fen- lırdi kı aman Allah! Tabu beri 
yanda biz, San-Kırmızılılar da 

Zeki ve Muza/ fer genç 
arkada§lm ı arasın.aa 

nt, bedeni, kimyevi anlamlarına 
benim aklım ermiyor doğrusu! O 
eski heyecan, tatlı !'ekabet, o ha
va· kayboldu gitti. Buna mem
nun olanlar olabilir. Ben sporcu
cudan evvel, fudbolcuyum, ve 
buna müteessir olmaktayım. Zi
r!, atletizm tekniğini, pırasa

dan ipekli kumaş yapmak tek
niğine yüks~lten Ameriknda bi
le heyecan \ 'C daha doğrusu he
yecan sporu hızını ne kaybetmiş 
ne de değh~tirmiştir. Alelacaip 
fudbollcri, çamurlu güreşleri bu 
nevidcndir. ltalyada, Uruguvay
da, Almanyada, Fransada, Pata
gonyada da böyledir. Fudbol 
fudboldur. Hamam kızı da ha· 
mam kızıdır. 

Zaman zaman cidden! yerin
de mildahalelcrle bugünltÜ mü
tekamil! ve müt rs.lı:l:i! şcl lir" 
alan fudbolumuzun pek yakın 

kızışır ve uykudan, yemekten, 
konuşmaktan kesilir heyecanı 

haftalarca kanımızda, beynimiz . 
le, gönlümüzde taşırdık. Ve bir 
lira duhuliyeli emektar Taksim ' 
stadı da on binlerce seyirci ile -..ı.-·~···-•·• 

dolup boşalmak bilmezdi. ~~~ 
Bizim gibi bir mikdar hasta- W&.ı4F .... ....., · 

lardan başka öylelerini bilirim Alci.ettin top peşinde 7ooşarken 
ki o gün bugün ayaklarını atmış 
değillerdir. 

Mesela; Galatn.>aray-Fener ü
çüncü takımlarının müsabakala
rı bile bir hadise clurdu. Ve 
bundan on sene evvel anacı~ım c 
hasta hasta maçlara gider, ba-
bam da ekseriya refaket ederdi. 
O zaman ki kadın seyirci de daha 
fazla idi. Bunlar ne oldu? Mü
him bir yekün fudboldan soğu
du ... Hayır fudboldan soğumadı. 
O heyecanı duymaz oldu. Zira o 
zamanki halk da pek teknik 
ten fal5.n çakmazdı amma ala
kasını esirgemezdi. 

Ha! Ali Nacinin yazılarını söy 
itiyordum! Evet üstadın öyle şid
detli bir lisanı ve merhametsiz 
kalemi \'ardı ki sormayın!. Ba
tırmak istediğini yerin dibine ge· 
çirir. Çıkarmak istediğini de gök 
lere a§lrırdı. Ve ayağını topa sür 
memiş olduğu halde do mesela 
im liki (Yıldız) baylara ders ve· 

ı ccck kaJar işin inceliğine va· 

li, Mehmet Nazif, Mithat, Bur
han, Ahmet Cevat, Usturumcalı 
Hüseyin, Siret, Kemal Rifat, Ni
hat, Suphi Batur, for hattında 
L. Mehmet, Muslih, Oberle kar
deşler, Kemal Faruki, Sadi Kar
san gibi çok yüksek kabiliyette 
elemanlar yer almışlardı. 

Fenere gelince: Kalede Nedim 
nüdafaada Hasan Kamil, Galip 
Kadri, Cafer, Şiir Refik, Arif. 
Canbaz Kamil, İsmet, Rağıp, Fa
hir, Zeki, Alaaddin, Sabih, Bedri, 
Bekir, Beleşçi Ömer, Muzaffer, 
Sedat, Nevzat ne mükemmel fud 
bolculardı. Hele Fenerbahçenin 
(iiçüncü takım) denilen bir on 
biri vardı ki bugün değil bizim 
birinci takımlara, Avrupa takım
larına bile muvaffakiyetle karşı 
koyabilecek kabiliyette idiler. 
Bilhassa kaleci Hiisnü merhum, 
Bek Furuzan, haf Kar:ı Reşat 

merhum, sağ açık Şehap, sol a
çık Seyfi ve sevimli ajans muha-
biri 8edat.. Hatta Fikret de bu 
tarihin yadigardır. 

1şte Fikret meydanda .. Artık o 
takımı bir dü§'ilnün "on bir Fik
ret" ... 

Biraz da hakemlerden konuşa
'ıın. O tarihin vur abalısı, yani 
.:-J'~ri Bosutu !.. mister Allen is 
minde bir ingilizdi. Kollejde mual 
lim olan bu zat -bana bizzat ken 
li:il söyledi- Fenerbahçeyi tu-
• ardı, amma, maçlarda daima Sa 
rı-Laciverdlilerin aleyhine karar 
lar verirdi. Ve tabii nlelusül ıııı · 

Fe~en1n ~fi §8J&retfıi ii! "u" ı eevtıt, 'Aldcttin ve Zeki 

1 
ıanmadan çıkmazdı. Diğer gedik-

1 li hakemler, merhum Şeref -ki o 
da Galatasarayı tutardı- Hamdi 
Emin, Abdullah ağabey, Burhan 
Felek, Fethi Tahain, S\ıileymanl
yeli Hikmet ve ... Yusuf Ziya! .. 

uu ua.yu u• pvı.. :ıı.ui;UUl -muret-
tip dikkat! put dizilmesin!) 

Bu haftaki tahmine geçmeden 
çok enteresan ve tarihi bir şeyi 
de söyliyeyim: Fenerbahçenin 
Galatasaraya attığı ilk golü ya
panı merak edenleriniz vardır, de 
ğilmi? Peki.. Bu ilk şerefli ve 
daha doğrusunu söylemek li.zım 
gelirse biraz da bereketli sayının 
sahibi Hasan Ki.mildir. Hasan 
Kamil İngilterede (Çanakkale) 
lakabını alınış ve orada oynamış, 
ticareti bahriye takımından bir 
fudbolcudur. llk Türk milli ta
kımının kaptanıdır. Ve üstat Ze 
kinin de ağabeysidir. Fenere .gir 
diği zaman evvela far hattında ça 
lışmış sonralar müdafaanın (dal 
ga kıranı) olmuştur. İşte amma 
uğurlu ayağı varmış ki sonralan 
Galatasaray ağlarında gol yağ
muru eksik olmamıştır. Fenerin 
Galatasaraya en çok gol atan o
yuncusu da Zekidir. Alaaddin ve 
Bele§Çi Ömerin de hatırlan sayı· 
lır ha! .. 

Gelelim bu haftaki neticeye .. 

8.18 .33 .9,,4 ı 
10.55 .34 ıo,,ı ı 

2.44 
2.10 

1.30 
1.30 

• Kotular 58 metrelikkapalı piıtte yapıldığından koşucun 
bıne 400 metrede 12.200 metre 6 saniye hesaplamak ıazırrı 
de koşmuş bir kcşucunun esas kıvmeti ~4 tiir '\ 

.dınnl:ı uteeorıae ttaııt sayı rekorunu 2909.60 dan 
Milli takımdan Cemal 400 metrerekorunu 67.4 ten 66.4 
meye muvaffak oldular. Uçüncü kategoride yüksek atlama 
1.57 ye, cülle atmada rekor 9.96 dan 11.05 e çıktı. Dörd"" 
goride Galatasaray lisesinden Cezmi puvan rekorunu 214. 
2360.50 ye getirdi. Yüksek atlama 1.40 tan 1.45 e yükseldİt 
8.65 ten 10,55 e çıkartıldı, 200 metre 31.2 den 31.le düşürül.,. 

Atlamalar günü bu pazar Beyoğlu Halkevi jimnastik 
da yapılacaktır. 

.. ••syr· -

Ben öyle yüzde otuz Uç buçuk şu A k d 
kazanır, yetmiş iki buçuk bu ka- n ara a spor 
zanır diye bir riyazi ölçüye gir-
mem. Zira kara cümlem doğrusu . 
kıttır. Daima fudbolculann kail- A_Mo.~a Zık maçlannıft bu haf. 
te, form, antrenman kıvamlarını takı neticelerini evvelki gün yaz. 
ayarlar ve buna bir de (hissikab· ı mt.Ştık. Bugün de bu mii.."1baka
lelvukuu) ili.ve ettim mi tahmi- kırda alınmı§ reaimZerden bir ka. 
nimi yaparım. Amınan yanılmı- "'" ~frediyof"uz: Vatte 1'6 yan. 
şım. O zaman da şu f ı.kra teselli da: Pazar gütUcü 1cıar~l.ar • 
bulurum: 1 da v1ı.eye~att.lı _bir (J~ 1'6 bir gol, a. 
Adamın kansı doğuracakml§. :Ja:?~ki re.ttmde ıae: Jluh.a~ız: 

çağınlan ebeye sormuşlar: güeu ata.duııtt bedaUGCılar tribü
nü görülJMktedir. 

-Kız mı, erkek mi? 
Diye. Ebe "Kız" demiş. Lakin ne 

olur ne olmaz halanın kapısına 
da (oğlan) diye yazmış. Nihayet 
çocuk doğmuş. Oğlan değil mi? 
Ana, baba sormuş: 

- Ebe hanım, hani çocuk kız 
diyordun? 

Ebe istifini bozmadan: 

- Aman nasıl olur? demi§ . 
Gidin halanın kapısına bakın 
bildin mi bilmedin mi ? 

Şimdi ben de diyorum ki bütün 
umumt kanaatin hilafına bu haf
ta Galatasaray kazanacaktır. 

Hem halanın kapısına da bir teY 
yumadıı!l. 

Muvakkar Ekrem Talu 

_,,, __ _.,..... ...... ~ .. r-"----

( Dtfier Spor yazllarımız 9 ncu saf 
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Mahkenıelerde 

Madam Afina davasında 
1 

Türk sahnesinde b~ r zaman!ar en fazıa 
alkış lan an k a dın 

Şahitleri tehdit cürmile bir Aktiris Marinin 
Hazin hayatı kuuduracı tevkıf edildi 

Ye biri · l'and ncı ceza mahkeme. ne karar vermiş, duruşmayı baş. 
h~.. evuculuk suçundan ka bir güne bırakmı~tır 
........ n llluh 1 ,. . .\ti akeme edilen Ma.. Sırolan Altınlar 
(ednanın duruşmasında şa- Gala tada Ermeni katolik kili 
· arı~Cek bazı kadınların, DL sesindeki odalard b' · d t . '41.llda b' an ırın e o u. 

" ır kunduracı tara.. ıran Ao-op bir viin b' b' 't' ·ı .ı-tlan h d 1 b o-· lil ır 1 ına ı e 
lÇirı, tehd~a a. e~te b~lunma. sakladığı 80 san altın;n sirrol -

llı'"ud ıt edıldıklerı yolun du- .. .. 1. deiurn Tw b' . b · gunu gormuş, po ıse koşmuş . 
§tır umı ıge ır ıh ar tur. Agop parasını komşu odada 

har ~ . 1 oturan Piyer Perimoğlunun çal 
Al.iris il!ari bugün ~Uddei:~e ~~.i~~ta gi:i - 1 mış olduğunu söylemiş. Piyer d; 

ııeu ~m 1 ışın dogru yakalanarak asliye ikinci ceza ------------
lııpı .. dıkctesıne varmış, delil • 1 mahkemesine verilmistir 

"' an d" 1 ıı • akaıaını soıı:a. ~n .suç u.. 3,5 aydan beri mevkuf bulunan 
lıııd ştır. Dımıtrının Be. Perimog~lunun dli k" d , a lük b' n u uruşma _ 
aııı "ardı s ır ayak~abıcr l srnda diğer odalarda oturan ih. 
devanı r. Madam Atına e. 

1 
tiyar Ermeni kadınları şahitlik 

ayakeden kadın :·e .ge~ç etmişler, Agobun altınları oldu _ 
apt11'?n kabılarını Dınııtrı - 1 ğunu bildiklerini fakat Piyerin 
ee Çİ.f:ktadır. Bu suretle 

1 çaldığını görmediklerini söylemiş 
8e şık ayakkabılar ya. }erdir. 

nede • 500 ~ak asgarı 1 - 2000 Bunun üzerine tahliye talebin-
~~itı.arı~~nan Dimitri, .Ma - d~ bulunan suçlu Yekilinin tale . 

k . Yakalanması ıle bu bı kabul edilmis. Perimoğlunun 
'rad C.Sıleseğini hesapla - ı l50 lira nakdi kefalet verdig·i tak 

aın At' ~i" k ınanın kurtarıl •

1 
dir<le serbest bırakılmasına ve 

~ .. end' . ~i . ısıne yardıma ka. muhakemenin başka bir güne ta. 
tış §tır. Madam Atina ile likinc karar verilmiştir. 

bııdikİe ~u~un ancak şahitle. 
Uıı. rını saklamaları ile iki Sabıkalı 

Mahkum Oldu 

Yalancı venüsün 
modeli 

Bir i lı:i Gi~n İçinde 
Me~~ıuı- Oluverdi 

Aşk, para şöh· 
ret ve gençlik 
duygularından 

sonra ... 
Bir znmanlarm meşhur hir 

artist Mari'RI vardr. On sekiz 
'sene evvel Konyada ölen saııat
ktı.r Salimin karısı Marl. Bugiiıı 
""ene artlsUcrden Naşldin yannı· 
da calışan Faik KUçUk ile sene 
artist olan Muradın annesi l\ln
rl ... 

En·elce Mariyi ta111mayan 
yoktu. BugUn o belki biraz unu
w ıınuştur, hatıralardan uzak
laşmıştır, ama vaktinde çok al
rışlan ınış, cok beğenilmiş. 
Mumhan~deki evinin ışık glr

noyen karanlık odasında selli· 
·in UstUnde karşı karşıya otu
,·uyoruz. Eskilerin çok iyi tanı-.' ~eolacağını besaplıyarak, 

teh ~hat ve daha diğer şa 
, b~ıt ~tmiştir. 

Sabıkalı hırsızlardan Ahmet Jığı bu kadın şimdi benimle ko-
Şakirle Kirkor adında bir arka _ ııuşmak istemiyor gibi hep su-

\'el'· rıcı sulh ceza mahke. 
• >.raq llen Dimitri: 

ıııde~~ Atinanın kendisine 
~~lere ayakkaplar yap. 

>01ct dur. Ama, başka ala-
Ur }{' . 

daşın son defa yaptıkları bir çok ::;uyor. Sanki bir zamanlar nasıl 
hırsrzlıklardan ve bu arada Ay. yaşamış olduğunu duyurmak-
şe ile Muzafferin evinden eşya.. tan çekiniyor. Çabuk unutulmuş 
lar çalmaktan asliye ikinci ceza olmanın yesl içinde. 
mahkemesinde görülen duruşma- Ona bakıyorum, yUzU bususl- Aktris Marinin otu:: sc11c cvve1ki bir resmi 
lan dün bitirilmiştir. yc:.tslz, şişman yanakları kırış-

Ahmet Reşat 2 sene 8 ay, Kir. Fransada bir tarlada yerde gö- mata başlamış. Dolgun vücudu - Benim sahne hayatım çok Kar buram burnm yağıyordu. 
~ kor da 6 ay hapse mahkiım edfl. mülü olarak bulunan bir Venüs (azla kahn ve taşkın, ellerinin eskidir. Ben Şnmramdan gen- Çalgı çaldık; oyun oynadık; gUn 

e11i . ·. ımseyı de yalan 
• 1ı:ın tehdit etmedim, 

ı._ .. eşit, Dimitrinin tev _ · ı ı · ~ı "'-•a mıştir. heykelinin, zannedildig~i gibi anti· ucunda parnl4lkları da şişman- c 1:1 ama, art stlıb m ondan da- Icrce kime~ bizi se:rre gelmedi ... 
· r vererek, evrakını 

I 
ı.ırn·rv - - ---------- ka oım,.dığı, bugün.~ü bir bcykc\· ıq<ıtan .kısalmış gılrUnUyor. O- ha çok evveldir. BugUn 51 ya- Fakat ömri.!müzl\n çok gUzeı 

t ~ 1 ıgie iade etmigtir. Çocukla n Kurtanna d 1 i"ttı tra! tarafından ya,eilclıi:ı anlatıl-, oı u• -~ AJ mJn pek beğeniiıği şm .> ııu. Sa ınuy~ on tic yaşın· g!.llllt:rl dt: ulllu. lluo Uuha ~Clı.u-
~~ et T ezkeresi Yurdunda T ahkikat mıştı. bir kadın olduğuna inanmak d:ı~·ken çıktım. Bu tiyatro Ga- sundn geçmişti. Aşk, saadet, 

~1l'a.n İkı" Ecneb" Bu heykele modellik etmic olan ~Uç ... EIJme ''erdiği albUnıllnU lntr. rıhtımrnd.ı ldf. O zaman· gcııçlfk, şöhrt1t, mU\ nffakıyet, 
1 Galatadaki Çocukları Kurtar. :r ahkum Oldu Anna Studenka ismindeki Lehli karıştırırken daha ziyade bir lar buralarda :kUçllk barakalar ıınrn ... Bunlnrııı h"ı>Si blrleşmlş-

qb ma Yurdu hakkında belediye re. kadın da, bu sayede bir iki gün i- kartpostala benzeyen dnğımk, yardı. 1şte o devrin tiyatroları ti. lnsanın gaı·ip ~ccellllerl var, 
da 

01
1ta beş aydanberi İs- isliğine bir ihbar yapılmış, bu çinde meşhur olmuş ve Lyon'daki u?.un saçlı ;,ene, gllzel bir ka- bu barnkalnrda idi. kızım. 

~e llıasına rağmen ika _ ihbar üzerine iki müfettiş tahki. bir müzik Holde artistliğe başla- dm resmi gözUme 1Jiştf. Bir sene sonrn Tnnaş adında - En ziyade se\•erek oynadı-
~ dl?ti~~i ~1Imıyan, Iraklı u. kata başlamıştır. İhbarı yapan mıştır. - Bu kadın kim! diye sorun- b:r! beni alı'lı, Zonguldağa gö- ğmız piyes hangisidir. 

eQ u emasmdan Şeyh bu müessesede evvelce çalışmış Resimde bir temsil esnasında ca, bana bakmadan: tilrclU. Zonı:;uldaktaki tiyatro- - Ben "Vntnn Ye Silcstre" yi 
e ~e a.dında birini mah _ bir zattır. görülüyor. - Vak-tile biz idik! dedi. nun sahibi S:ıHın bey idi. Yani cok beğenirim. l<'akat "itimat, 

lıt l'tnıııtir. Diğer taraftan haber aldığı • - Ya! Bu siz miydiniz? de- ço(·uklarıınm babası. Onunla ilk Emel, Rikkat" teki .Alberin kı-
~ llhaınrned birinci ceza- mrza göre, yurt yeni se.ne bütçe- A-o--d K " d" ? mekten kendimi alamadım. karşılaştığımız gUıılerde seviş- zı Lllsyenl temsil etmP!;e bayı-
·• arı vas t ·1 sile maarif idaresine bagwlanacak Fikir amı ım ır · ı ı • ı ası e sorguya Karşımda gBrdUğUm resimle mişlik. Beraber Giresona gittik, ırt ıın. llattrt. Mr gece lrnmpan-

'.)..' §öyı }i'ransız sairi Pol Valcri bir "'la" e demiştir: tır. Bir terbiye müessesesi olan ~ bu gene karlın arasındaki fark Giresonda evlendik. ynnın sUUörl tam Roma perde-

~.Çı~h.tos 938 de Istanbula yurdun maarı'fe bagwl.,, nması da- milletin manvi kuvveti ve maşe. t t si d ıa·k ~ " beni haklı olarak şaşır ıuış ı. n e ı ·, şaşırmış olacak, beş 
Iİat ınpaşa otelinde bu • ha doğru görülmektedir. ri hisleri hakkında yapılan bir Doğrusu bir insanın yirmi, otuz - Bu hayat sizin için zevkli altı sayfa birden atladı. Sözll-
ıı. h oturdum. Böyle bir --<>-- ankete cevap verirken fikir ada.. senP evvelki halinin bu kadar miydi?·· mtin ta bil seyri kesilmişti. Ben 

~~ "1ı-.. aC>criın olmadrgwından Ekmek N kı Deg""i&medi mını şöyle tarif ediyor: a'-·rılık göstereceğine şahit ol- - Ev,·eld, şüphesiz zeYklidlr. rolUmU o lrnd:ır fyl ~-:ber1emlş-
~ .. lad1..... H"k' k ar ~ "Bence fı'kı'r adamı, mcsleg~i J F •· t ok c t fl d 1 he "' nıak acı geldi. O, hayretlme yal- ar.n C ~ a ı ara arı n o u- tim ki falso olmadı; antttı en 
~~ 0~~~nı: ~:r ::;. Belediye nark komisyonu top- ne olursa olsun, her şeyden uzak nız: yor. Hnstnlık, sağlık dinlemez. iyi oynadığını gecelcrlmden bi-
lır soyJ k k d' . lanmış, ekmek ve francala. fiyat. yaşıyan adamdır ve vazifesi fik- _ E"et, dl'-·e mukabele etti; Biz sanatımızı halka göstermek ri oldu"'undan 0 gPce bnllr bc-

a Ce ıyere en ısı_ larını ipka etmiştir. Dig~ er taraf. re taalluku olan ..:eylerin yekfı.. ' J 

0 

• ~ Za, 100 kuruş ta mu. o:1 siz bana şimdi ne bakıyorsunuz, için, halka tanıtmak ve sevdir• ni çok alkışlamıştı. 
~~ aııtafı .. tan ikinci nevi ekmeğin çeşnisini nunu yükseltmektir. Bundan öte . "il~ odeıncğe mah ben artık hiç oldum. mek için neler çekmedik, ne- - Şimdi, vaktinizi, nclerl-e 

·r. - değjştirmek üzere bayramdan ye gidemez. Zira, bu sermaye - 1 ld .. 1 R A d 1 d d ğl 111e .. ,.ul ol k 1 1 
b 

~anntkflr :Mari "h c; o um er. na o u a ne a ar aş- ..,., ara ;:;eç r )orsunuz? 
't.. aşk sonra ikinci bir tecrübe daha ya. nin kullanılması umumun saha. -q_tı,._ a Bulgar tebaa . derken yUzUne tekrar baktım. tıl>, ne bayırlar dolaştık. Mu- - Zevcim Konya.da ölünce 

~t L""'zıtadında bı·r kadın da pılacaktır. sına ait bir iştir. dik 1 t b ı ı 1 \.\! Meğer ben onun gözlerine ·- vnffnkıyctli, muyaf!akıyetsiz 8 an u a se <im. Bir uıUddet 
ı. eres· -o-- "Sonra şunu da unutmayın ,, 1 b •ıl{ ı almadıgıw ndan Pi"'" • 1 d b' kat etmemişım. Güzel dcğilcll- gilnlcriıniz oldu. Çok para kn- ,,uş t eyle ~'llı.)tım. Bu Eıralar-

enıece b . Şirketi Ha.yriyenin aJı ki bir adam çok zeki o ur a ır -etıilnıi eş lıra cezaya . . . fikir adamı, bir münevver ol - Ier, fakat knduıın içini, şahsiye- zandık, çok r-ıkıntı çektik. Ama dn \'aziyetlm1en çolt m ınnun-
• il.dal\ c:· fakat sabıkası Şirketi Hayrıye ıdaresı ~ado- mryabilir. Onun için, münevver tini göstcrec~k derecede kuY- bu hayattan şiklıyct edemezdik. dum. Soııralnrı komik ŞeYki ile 

' zası tecil edil • luhisarında modern bir plaJ yap. mefhumu ile manevi kuvvet mef vetllydiler. Çllnkti lıu hayat sanat hayatı bir arada bulundum. Hu son se· 
I' ~,l" l tırmaya karar vermiş. hazırla.. humunu biribirinden ayırmak * * * 1cli... llelerde artık heni aramaz oldu-
~llll a ık Kurabiye dığı projesini belediye fen ~eye.·ıazımdır.,, - Sahney.a ne vakit çıktınız? r iç unutoanı, seferberlikti. lar. Ancak senede blr defa, ge-

t aktan Sulu tine v~mişti~ ~ §i~etı~eL ~~~~-~~~~~-~~~~~-~~~-~~~~~--~~~--~~~-~ neek~kolınasın,şe,kibeybe-
tı.n adında 

14 
ç d me müdürü Sadi belediyeye gele. nl çağırıyor. Ana rollerini bana 

Uci Sene e el ~a~ı~. ~~ rek proje üzerinde vali ile görüş- N e var, N e v ok? veriyor. Halle ('\ lerlnclen, DUm· 
~IQ\ doıaYı düvv 1 :ş ebulıgı ı müştür. bUIIU lsmallin 'Irnmııaıı) asınU.an 

e~ ~ k n s an a ---<>-- da ara sıra istenl)orum. 
~- .. a alanımı::tır. Sa _ • • • ~""'llgun · o:1 P t N l L den A ki ilk G t 1 l G"tt'k Bu son n) lar içinde Ö) le gün-~ ~"'l:bep lki senedir aran er ev ıya ısesın Yastığa ya arınızı mı aze e nsan ar ı ı çe !erim oluyor !.I, sıkıntıdan pat-

·~~bi~lan suçu 100 para. Yetişenler . Korsunuz? A\•rupada ilk gazete bundan Beyinsizleşiyormu§ hyacak gibi oluyorum. Kendi 
~1 aıı.1tı. e ÇaJınaktır. Pertevniyal Lisesinden yetı - Vaktile Avrupanın bazı mem- üç yüz sene kadar evvel neşredil. İnsanların gittikçe daha zeki kenclfme, lıu ilen erenin önüne 
iti ~ihat~~za. lllahkemesine şenler kurumu başkanlığından: leketlcrinde köylüler, gece yatar. mişti. Bizde de 100 sene kadar oldukları zannediliyordu. Halbu_ oturuyorum: J Iıçl.ıra, hıçkıra 

' : ın tnahkemede de Kurumumuzun scnel~k ~o~grc.. k t wa başlarını değil ayak- evvel. Dünyada ilk gazetenin Çin ki tetkikat bunun aksini göster. nğlayoruın. •:ene <~yle günlerim 
\ıt ~\J.r si 4-2-939 cumartesı gıınu sa. en, yas ıg Bu garip fide. liler tarafından çıkarıldıgwı da kt-.:ı· d l L~~ abiy . d k' r b• }arını kor}arffilŞ.. mC l.."Ulr. l 0 llyOr ki SUS".Uak, llllİtCma. 

ta kıı.r e~ı Ahmet bir at 15 te Aksaray a 1 •• ı~e ına. tin sebebini mi soruyorsunuz; söylenir. diyen susıııalc, hiç kiınse ile ırn-
l.. ~ harabıye ııatıyordu. smda yapıalcaktır. Butun m~ : pek te manasız dcf!'iJ, bakın köy- Yapılan ilmi hesaplara göre. 

'

."il' l> t- arn d 1 gelmesını ~ Fakat işin aslı r.ranırsa ilk ga. bugün bir erkeğin beyni ı.450 nu~ııınk istemiyorum. 
llt~a ,. vardı. Bu - ~n ark~ aş arımızın lüler nasıl düşünürlermi.~: BugUnkU halim bana "Ol\ acı 

lSrsı~ er dedim, olmaz rıca ederız. zete bundan iki bin sene evvel es- $Mtİmetre mikfıbıdır, kadının ise ., 
"'4. ed· y t k .. d" b'r kısmının kı' Romalılar tarafından çıkarıl gell1or. Çok kederli \C bUzUnlU-

lcoştı 1n.ce çaldı diye --o- as ı , vucu un 1 1,300 santimetre mikabı. Halbu. 
) l '°ak I> Polise söyledi. Okul Doktorları rahat etmesi içindir. Biz köylüler mıştır diyebiliriz. Filhakika, Se. ki, Avrupada yaşıyan en eski yUm. Arada bir olsun arkadaş-

lı t a ded' b ht k kadar tarlada •nmanında Romada "Akta Inrımın lıatı:ıını sorma" ışları 

~)_ aıll?ı ığiın gibidir Maarif Vekaletinin tensip et • sa a an a şama _ .. zar ""' insan sayılan bir fossildeki bey- J 
."lll\ !:alnı d · tal be · d ı , ... 0 1 yunıyoruz en Oiurna,, (Gündelik iş) isminde bana dokunuyor. Yalnız genı;:-

~ 11ı. tl.ı.lda"' a ım. Sonra tigıv· "·eni b ir şekle göre e sı o aşıyoruz, " · nin 1,475 santimetre mikabı ol-
11; "'a. k " f ı kl lu'-""r Bu ı kı:. w tI k lır ve abone ler. eksik olnıasınlnr! Onlardan 
~ ~ahh.aı:ıv açtım. Ora- çok olan liselerin doktorları O- aza aya arımız Y0 1:1 .J"' • • yazı 1 a.gı ar çı arı - duğu görülmüştür. 

a... h t'·•ı ~ b d · · b zdan yade aya'· ı d w t 1 rd A"rr avrı ola bı::ııi nrnyaıı 'lluvor. "qob.,"eşıt S aa aşlndım.,, kulun açık bulunduğıı saatler e nun ıçın , aş~mı .zı . . "'- ere agı ı ı ı. .; . · " 
~ oıa,r .. ~t'thattin çocu _ muhakkak surette okullardaki ıarnnızın dınlenmege ıhtıyacı rak elle yazılan bu kağıtlarda Demek oluyor ki insanlar git. DllşUııUn kı11m, ben öyle bir 

"'11. IXluhakemesi. va:ıifeleri bUlarmda bwwı.acak _ var. g\inUn 'hadiseleri bildirilirdi. tikçe beyinsizle~iyor... hı :..ııım ki seııel .. rce sahne ha-
Haklı değiller mi ya! (Lit/en. :!ay/c.yı çevirinit) 

lardır. 
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lmpek·s şirketi nasıl 
kurulmuş? 

Celal Bayar kabi- 'Tsiianya huko 
nesi dün istifa etti Barseıo,~~,.,.~~,~k 

Ankara. 25 (A.A.) - .B. M. Meclisi bugUn saat 15 te Faik 
öztrak'm b~anlığında toplaD.DU§ ve celsenin açılışını müteakip 
lznıir ınebusu Celal Bayann Başveki.letten istifa etmesi Uzerine 

Burıos, 26 (A.A.) - Saat 
nasyonalisller Solsona - Ca 
luun muhtelif noktalarını ışıt! 
lcrdir. 

Eski Başveklltmtz Celft.l Ba- da Çeşme sokağında 5 numaralı metfmlzo :ntıracaatı Uzerlne BaşvekAlete lstanbul mebusu doktor Refik Saydam'm memur edil- Romn, 25 (A.A.) - PiccolO 
lesinin Frankist cephesinde 
muhabiri şöyle yazıyor: 

yar, evvelki gUn Parti Grupun- evde oturmaktadır. meydana cıkmıştır. mi§ o!rluğuna dair Riyast:ticumhur tezkeresi okunmuştur. 
da lstanbulda bulunan "İm- Bu iki ortak aşağıdaki muka- Bunun Uzorlne derhal tngll- Reis, yeni kabinein teŞekkillUne kadar celseyi tatil etmi~ ve 

"Hava kuvetleri milisleri 
ya taşıması muhtemel olan 
Jimnnındaki gemileri tiddelll 

peks Limited" isimli bir şirket veleyi kararlaştırmışlardır. ıere ile olan bUtUn işler durdu- Meclis saat 16,50 de Refet Canıtez'in başkanlığında tekrar top-
hakkında izahat vermiş ve bu ı - Tafsilft.tı bu mukavelede rulmuş ve tetkikler yapılma~a !andığı zaman aşağıdaki Riyaseticumhur tezkeresi okunmuş ve al. 
şirketin lngllterede bazı mUes- yazılı olduğu vechlle albüm ih· başlanmıştır. lu§lar1a k&.r3ılanmıştır: b:ırdıman etmektedir. 
s.eselere müracaat ederek yUzde das edllmiş veya ileride ihdas Bu aradıı. Denlzbank br~·m- B. Jl. JlecZi.si l"üb~k Reisliğine: 
4-6 komisyon verdikleri takdir- edilecek hisselerin gerek bugün. dan lnglltereye sipariş ed!lmek latanbul mebusu Doktor Refik Saydamın 'b~kanlığ1nda te§ek. 

Balear adalarından ıeleıı 
:nyyııreleı i isabetli ateşler 
lııdırlar. Birçok gemilere 111 

de Türkiye ile yapmak istedik- kU ve gerekese istikbaldeki sa- Uzere ola:ı yeni gemilere alt mu- kül eden Sera 11ekilleri heyetini g&teren listenin ili§i'k olarak su.. isabet etmektedir. 
leri bUtUn işlerin o mUessesele- hlplerl arasında işbu mukavele- kavele de hUktımet tarafından nıujıığunu aaygılıanmla arzederim. Burgos 25 (A.A) - RadJo ~ 
re verilmesini temin edeceğini naine dairesinde bir limited şir- tasdik edilmemiştir. Reisicumhur lsmt in.önü snııt 15 de şu haberi vennlşlit: 

Başvekil: İstanbul mebusu Doktor Refik Saydam, Nasyooalistlerin ileri ha~ bildirdiğini ve hüktımetten de 
bunu haber alarak lbımgelen 
tedbirleri aldığını söylemiştir. 

Ankaradan verilen bu malfl
mat üzerine bir muharrlrimiz 
dün bu işle meşgul olmuş ve is
mi ecnobl olduğu halde bu mU: 
essesenln bir TUrk şirketi oldu
ğunu meydnna ~ıkarmıştır. Bu 
hususta muharririmizin elde 
ettiği çok nneteresan maltımat 

aşağıdadır: 

İmpeks Limitet Şirketi 
Nasıl Kuruldu! 

"lmpeks Limited'' şirketi 
bundan Uç ay kadar evvel ''Ke
mal Film" acentesi sahiplerin
den Kemal Seden ve Şakir Se
den tarafından teşkll edilmiş

tir. Şirketi teşkil eden bu iki 
ortak kardeşdlrler, ayrıca 3 cU 
bir kardeşleri daha vardır ki 
SUleyman adındaki bu zat da 
Denfzbankın teknlloji şubesi 

mUdürUdür. Bu şube bankanın 
ecnebi memleketlerle olan te
masını ve alım satım işlerini i
dare etmektedir. Fakat UçUncU 
kardeşin resmen şirketle bir a
llkası yoktur. 

Kemal ve Şakir Seden arala
rında kurmağa karar verdikle
ri bu şirket için bir de muka
vele hazırlamışlar ve şirketi 19 

ket kurulmuştur. 
2 - Şirketin maksadı her ne· 

vl komisyon işleri, lthalft.t ve 
ihracat ticaretidir. 

3 - Şirketin merkezi latan-
bulda Banka hanında 3 nur:.a
ralı yazıhanedlr. Türkiye d·ıl:il 
ve haricinde de şubeler tesis e
dilecC\ktlr. 

4 - Şubeler tesis edlllrken 
lktısat VekAletfne maltımat 

verilecektir. 
5 - Şirketin sermayesi behe

ri 500 liralık 100 hisse senedi 
olmak Uzere 60 bin TUrk lirası
dır. Şirket sermayesinden 50 his 
se Kemal Seden ve 50 hisse de 
Şakir Sedene aittir. Bu hissele
rin yUzde ellisi yani nısıf mik
tarı yukarıkl hissedarlar tara
fından tediye olunmuş ve diğer 
nısfının tediyesi teahhUt edil
miştir. 

6 - Hisseler nama muharrer
dir. Hissedarlar şirketin teşkl
llnl takip eden iki sene içinde 
hisselerini başkalarına satamaz
lar. 

7 - Umumt hükümler. 
8 - Şirketin mUddetl yedi se

nedir. Bu n1Uddet lktısat VckA.
jptfnfn mUsaadesi tlzerine sicll 
va ticarete~ tescil ve usulen na.n 
gUnUnden başlar. 

9 - Umumi hUkUmler. 

'l"AsrlnlAvvP.l 93R hırlhlnrlıa la 10 - Oı.Yıklar. lelerinden bk 
tanbul ticaret odasına resmen ri veya hariçten blr ,ahsı şir
tescil ettirmişlerdir. Tescil nu- ketin devıı.mı mtlddetince veya
marası 24114 tur. Bu tescll hA- hut daha kısa bir mUddet için 
.dlsesi 25 İklnclteşrfn 938 tarihli umuru mesaili rüyet etmek V<? 

sten ve ticaret gazetesiyle de vcka.leten muameıa.tı idare V?. 

neşredUmlştlr. tedvir eylemek ve bilcU m le 

Mukavele Hükümleri emval ve nukuta vaziyet ve ida
lkl kardeş şerikin araların- re etmek Ye her nevi hususntı 

da yaptıkları bu mukavele 21 icra eylemek baltlhlyetinı haiz 
maddeden ibarettir. Mukavele· bir mUdUr tayin etmek sal~bi-
nln başında şöyle denilmekte
dir: 
Beyoğlunda Tomtom mahal

leılnde tstlklll caddesinde 377 
numaralı Banka hanının !kinci 
katında 3 numaralı daire ma
haııt fkametglhı ticari ittihaz 
olunmuştur. (Bu daire ayni za
manda Kemal Film acentesidir 

yetine ınnlllctirler. 
Ml!dlir, işbu şirketin mevduu 

ile gerek doğrudan doğruya ve 
gerekse dolayısly!.:ı mUnasebet
tar, umur ve muamelA.t ile de 
ayrıca şahsan iştigal edemez." 

ı\.tukavelenin b ... lan sonraki 
maddeleri tamamen umumi hU
kUmlerden ibarettir. 

ve evvelki gUn yapılan resmt a- lşte bu mukavele "Kemal 
raştırmada burada lmpor Limi- F:lm" acentesiyle "lmpeks Ll
ted şirketi olmuştur.) mlted'' şirketinin münasebeti 

tamamen meydana koyan bir 
vesikadır. En elkl gün, Kemal 
Film acentesinde yapılan araş
tırmanın mahiyeti de bu vesika 
ile anlaşılmış olmaktadır. Şim
di gelelim dlğn maıtımata: 

Şehrimizde Yapılan 
Ara§brmalar • 

Diğer taraftan ayrıca hUktı
m(;t vaziyeti adliyeye bildirmiş 
ve Ankaradan gelen bir emirle 
İstanbul mUddelumumtliğl ve 
:ıa bıtası derhal harekete gecmlş 
ve ş:rketln c.ıerkezl ile ortakla-

Adliye Vekili: Konya mebusu Fikret Sılay, tün bölgelerde memnuniyeti 
Mi!lt MUdafaa Vekili: Bursa mebusu General Naci Tına7.e bir şekilde Yaki olmuştur. 

lin işgalinden sonra, taarruı 
Dahiliye Vekili: Tekirdağ mebusu Faik Öztrak, nun batı şimalindeki Sab• 
Hariciye Vekili: İzmir mebusu Şükrü Saraçoğlu, Tarrasu'ya doğru devam e 
Maliye Vekili: Elazığ mebusu Fuat Ağrah, Rio de El:ılorag'm sağ sahiliııcl' 
Nafia Vekili: Afyon mebusu Ali Çetinkaya, nan bütün köyler bugün ölled" 
Maarif Vekili: İzmir mebusu Hasan Ali Yücel, ra işgal edilmiş bulunuyordllo 

Lerida, 25 (A.A.) - Reut" 
İktısat Vekili: İzmir mebusu Hüsnü Çakır, 

sının muhabiri bildiriyor: _,. 
rının evlerinde arllştırmalar Sıhhat ve lçtima.t Muavenet Vekili: Doktor HulQsi Ala taş, :Frankistler Barselonla frSV 
:ra:muştır. Giimrilk ve İnhisarlar Vekili: lst. mebusu Ali Rana Tarhan, dudu arasındaki münakalaUll 

lik önce şirketin neyoğlund:ı Ziraat Vekili: Muhlis Erkmen, ıi olan Solsonayı işgal e 
Baı1ka han1Ddaki Kcınal Film B. M. Meclisi yarın saat 15 de tekrar toplanacaktır. Franklst kıtalnrı Barseloııuıı 
müessesesindeki n.erkezlne g"- .. - - - - _ ne geçerek bu şehir üzerin 
dll!lllş ve b:ışta lstanbul mUd- Yeni Baıvekilimiz de ordular kumandanı olan Ata yiklerini artırmışlardır. Ba 

dciumumlsı Hikmet Onat ve po- Başvekil Refik Saydam 1881 türkün dikkat ve takdirini ka : ~:;:~~:~. ki~=h~i~i~~~ ~=~=I 
lls mUdUrU Sadreddin Aka ol- de İsta.ııbulda doğmuştur. Dahi- 7.a.nıruştır. Umumi Harbi mütea • edileceği z:ınnolunmaktadır0 
duğu halde bir tetkik komls- ıt hastalıklar mütehassısıdır. n. kip Denizli mutasarrıflığına ta • Perpignan, 25 (A.A.) - ,,. 
yonu tarafından bUtUn muame- mi rütbesi müderrisliktir. Tıp yin edilmiştir. Yunan ordusu • şarki Pirenede kain Forıni -
lft.t ve muhaberata alt evrak An- tahsilinden aonra Almanyada ih_ nun Anadoluyu işgale başladığı varınd~ ts~ıınyol hududun•~ 
karaya g>tnderllmek üzere alın- tisas yapmı§tır. Birinci ve ikin. sıralarda Denizlide cephe te§ki. mctrelı.k hı~ mesafede silnı·_-_.. 

u 1n murJ:ırıyle Jandarmalar, şid6" 
mıştır. ci önü kabinelerinde Sıhhat ve 1i ve yaban~ı ordulara kuvvetle mak gürültüleri işitmişler fi 

Buradan sonra ayni handaki Içtima.t Muavenet Vekili olarak mukabele edılmesi husuıunda bil sonra da bombaların yerde 
şirket ortaklarından olan ve t- bulunmU§, birinci Bayar kabine. yük yararlığı geçmiş olan Faik nçtı~ını görmüşlerdir. 
pek Film acentesi sahiplerinden !inde yorgunluğu dolayısile ay. Öztrak, bu surtle Milli Mücadele. Formigueres otelinin civarı" 
bulunan Kemal Seden'in 9 nu- nldığı zaman kabinenin duvayye.. nin ilk günlerinden itibaren va.. müştür. .,J. 

ni idi Cumhuriyet hnı...A-etı' ı· zife almıa., Bu"yu··k Millet Meclı'- Hasa. rı.t yoktur. Cum.burı 
maralı dairesinde de araştırma- · UAwu n n ..... F k h k ı b"tlln ılıht lah t inkıll l . büku t• . t kkilı·· d ran ısı a\·a U\·vet erı a 
lar yapılarak bulunan evrak ve u 8 ıs a ve P a. sı me ının eşe un en pıl:ın bir muharebe netice 
muhabere veılikaları alınmıştır. n kendisinin Sıhhat Vekilliği za. sonra Ankarada Dahiliye Veka. bombaların dilştillü tabıniıı 

Araştırmalar bununla da bit- ~anında yapılmış, Tıp FakWtesi !etinde şube müdürlüğüne tayin ted ir. 
mlş değildir. lmpeks Limited nın ıslahı, sari hastalı~arla mü. edilmiş, veki.let heyeti teftişiye --------
şirketinin diğer ortağı Şakir cadele,.~aa~eler tesisı, Ankara müdürü iken Büyilk met Meclisi Fransaya 
S d l E 1 

a d ç tıp fakultesının kurulması, sıtma azalığına seçilmiştir. Uzun mUd. 
e en n m rg .. n a eşme so- .. d 1 k' • . . w d tt be . Roma, 25 (A.A.) - Reutel' 

k 
~ d b 

1 
h 

1 
d muca e e teş ılatı gıbı saglık da_ e en rı mebus olarak çalı§~ 

at<ıın a u unan anes ne e vamıza ait en büyük kanunlar o. Faik Öztrak, ~enlerde Büyük nın muhabiri bildiriyor: )IŞif 
gidilerek, bulunan evra:ıa~ t~p- nun mahaulU mesaisidir. Millet Meclisi Reis vekilliğine in_ Cenova ve Speziada 18 

lanmıştır. A7al n•ll-R ur.s . • ib d'l . 30.000 ltalyon askerinin 
taaaıcı-nenizbıınk blnf\~un~a da Kızılayın umumi reısı olarak t ap e ı mı ti. Dahiliye Vekili gitmek t'mriaLbekledikleri 
bir araatırma yapdmıa.tır. ta vazife gören doktor Saydam ve Parti genel sekrteri olarak ta mektedir. Fransız kıtaıarıll 

':/ y b fk t .. · · memlekete fa d 1 ı ğı .dl h yada herhan"I bir •eki!d• 
Kemal Film lahlplerinden u şe a muessesesının bugün • Y a ı o aca 'i'"'P e .. ., 

'zd' y · kil. · · b ·k d geçtikleri haber verilir ve 
olRn ye lmpeks Limited şirketi- kil ileri ve örnek hali almasında sı ır. enı ve ımızı te rı e e. emir nrHeccktir. Bu ın 
ni teşkil eden Kemal ve Şakir da mühim bir amil olmuştur. An n_·_z. ____________ şunu da ilhe etmek ı1zuııd 

S d. 1 .. '!.. " •i bulunan Deniz- kara mahfilleri Dahiliye Vekili ya bugün yeni bir ihtardı 
e en .. n.f\r•ıe.., Part· 1 k .ği M ,. • • ı· d k'k d c 

banil teknlloji şubesi rnUdUrU ve . ı gene . ~ reterh ni kı_ ec ç ' ve ·rnnsa son a ·ı a a 

Su
' <:!P.d i bank •da •l sa. b1r zaman ıçınde muvaffakı. ıs se ımın n çi hpanyayn yardım eıın~ 
.P.ym an :J... en n • tl . d d d k bils ettiği takdirde 1ta1Y•-A 

o•Jaı:ıında taharrfyat yapıl mı,.. :e ye e ~ are k~II~:t od tor S~yda : yenı·ıenmes·ıne müdahale hususunda sert>P' 
elde edilen ~vrak slın.d·kt ın :ı~ ~~e 1 1 e ~l ab~ı eıerı ket edeceğini bildirmiıtir·; 

d \. h" 1 1 ti\' a a genış ve şamı ır rabıta k · ıd· Londra, 25 (A.A.) - il' 
sonra o a m ' ur enm ş O '} d tt' Y• d o• h rar varı 1 • ı e evam e ırecegın e şup e et_ sının muhabiri bildiriyor•~ 
Şirkette Yüksek Mevki memektedir. İyi haber al:ın mahfeJl!..M 

( B ... . arafı 1 incide) nildiğlne göre, şimali Afri~• 
Sahibi Memurlar yeni Ziraat Vekilimiz Ankara. 25 (Telefonla) - Ve. vukubulduğu takdirde ttalJ ... ~ 

Var mı? Muhlis Erkmen 1891 de Bur- killer heyeti, Parti grupu heyeti rını takviye etmek üzere .p_ 
!mpeks I hlited ortc.kıarın- sada doğmuş. Halkalı ziraat mek ve umumi idare heyetinden mü- I.ibyaya ''e belki de tspaıı~ 

dan Şakir Saden birkaç aydan- tebinden mezundur. Almanyada rekep Parti divanı bugün 11 de Alman kıtaları gönderil~ ıl~ 
ı . . . kıtalar, yalnız ltal)'anın if 

beri lngilterede bulunmakta- ihtisas yapmı§tır. Mebus olduğu toplandı. çtımaa Reısıcumhur Ri bir harp zuhurunda "1611 
dır. Kendisinin bu seyahati, ln- zaman Ziraat mUste§arı idi. Bu InönU başkanlık etti. Celal Ba. ziltamlurı sıfotiyle hizrnel 
gillz mUesseselerlyle temas için seferki ikinci ziraat vekilliğidir. yar bu toplantıda Başvekil ola • Ierdir • 
yaptığı zannedilmektedir. DUn llmt rütbesi mUderrisliktir. rak bulunmuştur. Toplantı on da_ Homa, 25 (A.A.) - sıe 

k n k d t S"leyman kika sürmüa, serimin yinilenme_ bildiriyor: -• 
a :;am uÇ ar eş en u Y • D hil° V k"I" • i h kk d ~k. ~ Ü • 1901 sınıhnın ilk kıs....-
Seden Londraya mUstacel bir enı a ıye e ı Dnl7 s a ın a ı m taleayı tasvıp b' k. . 1. b' ·e 1 _ ııı ·ışı ta ım \"e ter ı) 

telgraf çekerek kendisinin der- Dahiliye Vekilliğine tayin edil- ederek dagılmıştır. Cc1al Bayar re 1 şubat için siliıh aııııııı 
hal tstanbula dönmesin\ bildir- miş olan Faik Öztrak 1882 de M:!clisteki Başvekalet odasına tır. ; 
miştir. Malkarada doğmuştur. Mülkiye davet ettiği vekillere saat on iki. Roma, 25 (A.A.) - 'il• 

,.. 
1 

k 
1 

d 1 mektebinin yetiştirdiği güzide si ye doğru tebliğ etmiştir. yor: 
.uukaveley o uyan ar a ş r· malardandır. Uzun müddet idare 1901 sınırından 60 bili 

ketin öyle ufak tefek işler için h t d k tr h' tl d lntıhabat hazırhkları liıh altına çağrılması ve Jtd 

Her nevi komisyon, ltharn.t 
ve ticaret işleriyle iştigal et
mek için kurulmuştur. Şirketi 

teşkil edenler Kemal Seden ve 
Şakir Sedendir. Kemal Seden 
Banka hanında 9 numaralı da
irede ikamet etmektedir. Şakir 
Seden de Boğazlçlnde Emirgft.n-

kurulmadığını anlayacaklardır.lb ara ın at ıymUe 1 i Hızme eri e şubatta milislik teşkil yı~ll 
ı h bl 1 u unmuş ur. mum arp yı • emri vee:ldi sllesi)le ge)en 20 bin pıl 

Şirket Neden Mukavelede b 
1 as~a 

1 
ecne ılarmda Nabülüs mutasarrıflığın. Ankara, 25 (Telefonla) _ Be- lspanraıla muhtemel bir 

Kurulmu•tu?. memleketlerde dhei şu eö eUrl açkı-

1
da bulundugu· sıralarda o havalı'. d ı 1 · t 1 l"k · le al~ ~ şinci Büyük Millet Meclisi cuma a ıu esı e ı ı esı)· bill 

Iacağı lcaydı mu m g r me - .. k.. 
1 

. . ı rnektcdir. Bu seksen t 
yatı, aanat !ıayatı yaşamışım. Verilen .nafümata göre hüktı- tedir. =-======================== ::run u top antısında ıntıhabı ye_ ı:ııı ullına celbi bir şııb' 
Alkı9. takdir, heyecan toplamı- m~timiz 1n;!lt13rc.:d~n mUhim 1 Diğer çok mUhlm bir nokta rU Süleyman Seden dUn kendi- 'lilemeğe karar verecektir. VL 1 edılmiı olmakla bcrober• 
şım. Fr.kat bir gUtı, yani bugün mıktarda kr.;11 temın ettikten da, 20 seneden beri UlmciUkle siyle görüşen btr muharrlrlmfzc :aytlere intihap ha.zırhklanna 1 lalarla birçok sivilin :,,.... 

sonra bazı klms l l ilt ı ı i ' !>a§lamaları i"in tebligyat .vapıl _ garlara 'e kışlalara d hiç bir şey olmflmış, doğmamış, ı.• er, ng er~ uğraşan bir şirket sahipler n n şunları söylemiştir: :. 
mUesseseler· bi .x. 1 mıatır. İntihabın kanuni olarak olduiju gorülliyor. --Aft 

Yaşamamış, zörlll•nemiş, duyul- .nan ze yapacaı;ı bö'-·le birdenbire komisyoncu- "- Benim şahsan hiç bir şey- '" "5 ) UT .. .,. ' ,, bT ·ı ··ad t• 59 .. d" E Parıs,. (A.A. -
mamış, billnmemilt\."\ gibiyim; sınat işlerle t.tl~cr inşaat işleri luk ve ithalA.t, ihracat işlerine den haberim yok. Ben şirketle 1 ın .. me mu. e 1 . gu~ ur. .u- Alrnıınyanın İtalyan tal• 
ft.deta bir eşya, bir taş parçası Uzerlnde ve iki taraf arasında ı başlamaları ve hattA ilk adım- de alAkadar değilim. Ailemi- na gore yenı Meclıs nısanın ılk 1 rak ederek kendi ınüsl 
gibi bir kenardayım ... Daha he- bir komisyonculuk vazifesi gör- da bu kadar bUyük bir teşkllft.t zin başına bir felft.lcet geldi. Bu· haft:usınd:ı. toplanacakt1r. lerlni <le bu ,·esile ue t• 

ği k l Meclis yarın ve cuma gUnil' ıhl1malini nazarı dikk• 
nUz bir sanat hayatı i"in yaş- me arar ::.ştırmıi!ardır. kurmağa kalkışmaları biraz nun iş rekabetinden doğma blı ı 

11 1 müstacel kanun lUyı'balarını mil. l'Or ki: l 
Iı olmadığını nalde, daha iyi ol- Eski Başvekil Celft.l Bayarın fazlaca garip görülmektedir. iftira olduğunu katlyetle söyli- ".a!o:ere easce!ttir. .. .ı. ctklk edilmeden ıd 
gunlaştığımı •\uyduğum Mr za- da Parti Grupunda söylediği gi. ı Bir tUccarın hlc anlamadığı yeblllrim. Ne olduğumuzu şa- ınuva.ık olmayan baıı 
manda Adeta ölümU bekler gibi bi, işte lmpeks Limited de bu bir işte bu kadar &çılması şlm- şırdık. Ağabeyim Şaklrin Lon- -o- Alınanyııdan ltalyaY• 
gt1nlerimf eksiltmeye calışıyo- gibi işlerle uğraşmak üzere ku· I diye kadar görülmemiş bir şey- draya, film işleri için gittiğini TrPmVl'Y Sir!!e1İ den malzeme naklediıı; 
rum.. Bundan 10nra yaşamak rulmuştur. ş:rket, lngllterede-1 dir ve bu da, şirketin başka or- blliyorum. Gelecek seneki mev· Müzaker~leri malzeme, i,1e birlikte.te 

1 

gonderılınış olması 1 

benim için bir fedakft.rlıktır. ki blrc;ok mUesseselere mtlra- takları olduğu ihtimalini kuv- sim için şimdiden film tedarik Ankara, 25 (Telefonla) -1st~n- tlegıldır. Akdeniıııı 6 
Diyor ve susuyor. caat etmiş \'e TUrklyeda kendi- vetle hatıra getirmektedir. et'llekle meşgul olacaktı. Maa. :,Ul tramvaylarının rr.tbayaası hak uııı.,azide iki muııtel~ 
Kirpiklerinin uçlarında top- ]erine blrc;ok işler temin ede- ınaflh hakikat yakında anlaşı 1tında Nafia Vekaleti ile murahhaz 1 çu kuHclleriyle aslte.,, 

lanş.n birkaç damla yaşı şişman: cğini söyliyerek bu arada ken- Süleyman Seden hcaktır.'' "ı:- a-asın:la müz:i..ı:ereyc C:cvar.ı c- 111)a çıkarıldığı söyle;eıı 
ve gecktn elleriyle silerek ilAvc dilerlnin d~ yUzde 4 - 6 komis- Ne Diyor? 1 Şlrltetrn buradaki orta"t"ı ve 1ildi jdun başka 1ıbyanın 1 

1 

· rutla buıı lıazu lıklar 
ediyor: yon alacağını bildirmiştir. fmpelcs Llmite11 teşkil eden ayni z.ıll\nnda da Kemal Film a ~ir'-~th ..,evcı·:!~•r ilzeri:-d: •·a- ,. ,uı:>r llu ınıntaknd.ı .. ıı~ . ,A 
-Çocuklarım var. Bugün yal. Haber H•Jldl\iııc göre. şlr- Şakir ,.e Kemal Sdcnln lrnrdcşl ccntesln!n snh!bt ı:omnl red ı: ·lm-ı!c•a cl:ı te•':.kler srın t'l.fl::ı- ha':ı nH')d.ınlurı 1esı~ > 

nız ihtiyar bir ev kadını, bir a- ketin bu nçık gozllllU!jll lngil- Kemal Film sahiplerinden De- c\·vel1tl nkşnm davet L-rin •,,dı-. MazJkcrc!:rin rı:l:rn b·r za daha ım .ı:ı benzer l:ı~ 
nayım!... teredcki mUm:seı;nlcrfn hUk~ı- nl~bank tckniloji şubesi mUdU Aıı1rnraia gitın.i~· tir. lll.ı;l L:::::c:~ sövlcn:::e:.te~i: . . c .. rom:ıkt:ıtlır. 



Bir az şa ka 
(B<l§ tarafı 4 üncü sayfada) 

ayni şekilde okunmaz da tek mi-

~8 ~OR 
:~, ~ 9osıav 
rdaıo" Ulu·· c u· .1er

1
• nareli camilerde tek müezzinin 

tek başına ezan okuması gibi bir 
Usta t ağızdan okunur? Sonra o mahut 
b s a şehrimizde taksimler, niçin tek sazla yapılır 
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. .. :. .. . ... . t· ..... • . 

Bil~ileri: 

Bronşitin tedavisinde nasıl çalışmalıdır? 
akaJar yapacaklar da şarkılarda olduğu gibi bütün 

•tyah çalgılar hep birlikte (akornpani. Bronşit hükmünü icraya başladıktan sonra hekim tedavi. defa da tekrarlamalıdır. 
\>uto.sı vapuriyle turnaya çı- man) taksim yapmazlar? Ben bu sini yapmakla beraber hastanın etrafındakilere de ba1.ı vazife. .Nefes almakta zorluk çekiliyorsa vantuz yani şişe çekme 
brjllıiz avyah on kadar spor· ciheti bir tarihte bizim viyolo. ler düşer. Hekimin vereceği direktifler alınan tedbirlere ilgi tatbıkatı yapmalı, bu güçlük daha ilerlemi~ ve tıkanıklık d 
Paca1tıe gelerek bir müsab:ı- nist Muhittin Sadığa sormu.

5
tum. ı gösterilmezse hem tedavi boşuna gider, hem de hastalık var c~ine gitmişse kanlı vantuz sırasına göre de hardal lapası:~ 

1thr· a.rdır. Balkanlı sporcu- 0 da bana şu cevabı vermişti: kuvvetile ilerler, alev en ince borulara kadar sirayet eder, te. bıkatı yapmalıdır. Burada (oksijen) balonlarının kullanılması-
İııd ınıızi ziyareti Ag~ustos neffüs rnk gu··çıeşir, ve büyük tehlikelere yol açar. Zaten böy. nı da unutmamalıdır. Bun1arm hepsi tedavi eden hckım" 1·n m 

c ol - Gazellerimizle taksimleri • :s- u. IUcriıni a~aktır. Bu temasta le ihmalle karşılanan bronşitler ya fena akıbetle neticelenir ve. vafakat ve mallımatile olmalıdır. 
da fal' 21n hazırlanması için miz n~ vakit ~rmo~ize edilecek 1 ya lıastalığın yerleşerek müzmin bir şekil almasına sebep olur. . Hastaya verilecek yiyecekler mümkün olduğu kadar haz. 

ştir~ ıyete geçileceğini duy- olurs\ Bu dedıklerm . de 0 .za • ~ Bunlara meydan vermemek için hastalığın ilk günlerinde bU. mı kolay ve sıcak olmalıdır. Soğuk verilmemelidir: 
rek ~ man ° ur. ~ tün elden gelen yapılmalıdır. Hekimin tedavisine yardımcı ola- .sıc.ak süt ve ~aleple ıhlamur, hatmi, mürver, çay gibi sı. 
ti de rar<ian sonra Beykozlu Halbuki Hakkı Süha Gezgin • rak size de d~c;cn işler güç değildir. Çok basit: cnk ıçkıler vermelı, hastanın terlemesine yardım etmelidir. Fa. 
)IJJI 'P n. ba§ka bütün yüzücüler den duyah üç ay kadar oluyor: ~ Hasta 17- 18 derecedeki bir oda, yatakta istirahat etmeli, kat terden sonra çamaşır değiştirirken üşümemesine çok dik. 
ı def oları~tda Şaınpiycn ve rekort-ı Geçen yaz ortalarında bir meh - ı odanın havası soğuk ve kuru olmamalı, öksürük yapan gıcık kat etmelidir. 
t~ dtn : 1n mektepli olmaları ta?.lı. bir gec~e m~şh_ur muganni ı azalması ,.e balgamın kolyaca çıkabilmesi için yatılan odanın Bu hastalık kamburlarda göğsün :fena teşekkülü hasebile 
inde ~İirk ~ temas için çıkarıla· Munır Nurettın, \ edıa Rıza, Sa. j havası ratıp olmalıdır. Bu da şöylece temin edilebilir: ~algam istenildiği gibi harice atılamadığından tehlikeli olabi-
ıed'' · Cd tkıbinin kimlerden te- dettin Kaynak. Hafız Yaşar ve $:>banın veya mangalın üzerine su dolu bir kap konur. Bu. ıır. 1şte bunun içindir ki göğüslerinde fena teşekkülleri bulu. 
d"'er cccği rnalum değildir. daha bir kaç arkadaşları, üstat ~ mm tebahhurile veyahut odayı ara sıra % 1 nisbetindeki tuz nanların da bu hastalığa karşı hassas davranmaları icap eder. 
uı Nuri Halilin kumandasında hep 1 mahlulile pulverizasyona tabi tutmakla istenilen rutubet tc. Buwhastalıkta en kuvvetli yrdımcı soğuktur. Bunun için bu 

tlj Pa d bir ağızdan bir kaç gazel oku • j min edilmiş olur. hastnlıga mukavemet edebilmek için küçük ya.'.ltan fübarcn 
h a spor muslar ve hepsı• de bu ı•<>tc ger· ı •W •• h tl • • .. w.. k s1 k b zl 1 • ka 1 t 1 lın k ı· "" _ :1 Gbgsun ra a aşmn.sı ıçın gogus sıca ve ı a e er e ıki rşı a ış ırı mış o a • azımdır. 

~atırn 1 "~Pıl rnuhtelif memleket- çekten büyük bir muvaffakıyet saat kadar devam etmek üzere sanlmah, bunu gtinde bir kaç D N . 
b• a ·· t · 1 H t"f': k d kl r. ecaettın Atasagun 

ıııu&ab n futbol şampiyon- gos ermış er. a ı..h o u u an 
it..: • akalarının bu haftakı· gazellerden biri Suyolcu Şakir A- -•w11ım•.ııı.,ıM-.,..llll"Wllllııl,_llll._M.._,...,.Wllım•.ııı~ ıa - - - - - - .-.- .- .-.-.- - .-., :rl.ın] ~ .... jKW...i l ... J __ l_A,orl.L l.Wl...LA,W. ._ - .- - --Y--y1' ...... 

\' ardır: ganın nehavent, biri de Nikogos - - - - - - - - -"..&.- ._. 

. A.l>A. Ağanın Hüseyni gazeli imiş! 

Aşk senetleri leh • 
h daren 

• ('c. ?vı· a (Fc. Lucca) 
r;ı, c:no (Fc. Modena 2 -

ta (A.ın s. ~?ma) 5 - o, Fc. 
(Gc brosıana) ı - ı, Fc. 

<.ııc. l'er~uva 93) 2 - 2, Fc. 
} o •

0 
ıno) O· O, Lazio (Fc 

tl{.4.'bA. 
On S • 
~ 8

• Cin · .~ • 'l ]) oıse (Sc. AndP.r-
;511 ~c. ~n aring (Vite Star) 

1 a • ı Vers (Olimpik Şarle· 
'lıc. ,...• l<'c. Meşeln (Berı:.ot) 
' "Cnt ( :r 
ttc (S Fc. Bocm) 6 - ı, 
'~l'\ig tan.dard) 3 - 6, Lir-
lıt.\~ ge) l • 2. 

\'J\:OA· 
. tUnu • 

Ctin· Alınanyadaki fut-
titr 

1 Alınanya kupası i· 
lt.t~ı ;uhtelitıeri arasmda
~"ll tt~rni fina'l karşilaşma· 
ı.htat J ve muazzam bir 

. ~ttıl 'nı§tır. 
tt14~trnaıarda en büyük 

tııf}'a) e:~len ?~tmark, (es 
,dttıb'lıt olgesının muhteli
~ııundg kasabasında so bin 
tiııc 'le karşılaştığı Şilezi

- l mağlup olmuş-
&c tul)a 
~~uı Inuhtelitinde Plat· 
>t • Mo k H t il] c , ancmann 
tt b~ı lllı§tı. ' 
~tti gcler 

CtJcri arasındaki maç-
~tra (A. §~nlardır: 
t~ (\t·~agı :Ren) 3 - 1 
h (UŞttcnberg) 3 - 8 

ar-k ı Prusya) 3 • O. 

Kimin olursa olsun, bana ora.. 
sı lazım değil .. Benim maksadım. 
Vakıt gazetesinin açmış olduğu 
bu şarkı müsabakasına acaba ben 
iştirak edeyim mi, ctmiyeyim mi? Reşit Sadi uşağının uzattığı kart 
Et.sem ne çıkar sanki? Bir şar. viziti dikkatle tetkik etti, evirdi, 
kı müsabakasına iştirak etmek. çevirdi: "Tanımıyorum, oğlum,, 
le kırk yıllık Nurullah, Türki . dedi .. 
yenin başhanendesi olacak de- Uş~k mütemmim izahat veriyor-
ğil a .. Hem olmak ta istesem se. du: 
sim müsait değil, hatta, iyi hatır. - Orta boylu, serbest bir ka-
larım, bir defa Adanada iken Ek. .dın, sizinle şahsi bir mesele hak
rem denilen bir arkadaşla birlik. kında görüşeceğini söylüyor .. 
te bir gece, portakal bahçelerinin Reşit Sadi tbu izahattan da şu 
birinde: manayı çikanyordu: 

"Amman Adanalı. oamm Ada- "Bu her halde bir genç kız ol· 

l malr. Muhakkak yaman bir traşçı-na ı,, 

"Yiizü ii.stübefle beyaz bada. 
nalı!,, 

dır .. ,, 
Reşit Sadi görüşünde isabet e· 

diyordu .. Insan bilhassa zengin bit 

Türküsünü söyliyecek olmuş~ fabrikatör olduktan sonra kendisi
tuk ta mahallenin çocukları, ge. ni görmek ;çin bu kadar ısrar e
ce yarısı bizi portakal kabuğu denler muhakkak ki traşçılardır ... 
yağmuruna tutmuşlardı. Ne ise Fakat bu tıraşçının bir genç kız 
bunları geçelim de gelelim yine olması her halde ehven şeydir. 
Vakıt'm müsabakasına .• İşte ben Reşit Sadi bu fikre sahip olduk 
bu müsabakaya şu şarkı ile işti. tan sonra ziyaretçinin içeri alın-
rak ediyorum: masını emretti. 

"Kıyıdan k"tyıdan, kıyıdan gel," 
"Ortası çanıur yandan gel!" 

Hele bu şarkı yağmurlu lıava. 
!arda ve şehrin kenar semtlerinde 
Şehir Bandosu ile çalınacak olur
sa tadına hiç doyum olmaz! 

Nurullah Ata.ç 
Temize çeken: 

Osman Cemal Kaygılı 

Genç kız yazıhanesinden içeri 
girerken Reşit Sadi hareketinden 
memnun görünüyordu .• 

Genç ziyaretçisi fevkala.de güzel 
di. Taze, şeffaf bir teni vardı .. Ya 
naklanndan hayat fışkırıyordu .. 
Yürüdüğü zaman dansediy.cr hissi 
ni veriyordu .. 
Reşit $adinin önüne geldiği za

man onu uzun uzun süzdü .. Maa
mafih çok güzel gözlere malik ol
duğu için bu hareketi Reşit Sadi· 
yi sıkmadı. Kabul olunduğundan 
dolayı memnuniyetini bildirdi, fa-

Nakleden: M. Acar 
kat gösterilen yere oturmadı, a· 
yzkta durmağı tercih etti .. 

Sonra çantasını açarak bir ka
ğıt çıkardı, avucunun üzerine ko· 
yarak Reşit Sadiye uzattı: 

- Bu sizin imzanız değil mi? 

Hakikaten imza Reşit Sadiye a 
itti: 

- Evet, benim imzam! 

Genç kız kağıdı bükerek çanta
sına yerleştirdi ve sonra bir koltu
ğa .et urdu : 

- Eh, şimdi sizinl'! konuşalım 
Reşit Sadi Bey, dedi .. Benim, bir
kaç ay evvel ölmüş olan bir hala:n 
vardı. Ondan miras yedim .. Ama 
merak etmeyin fazla bir şey de· 
ğil.. Birkaç kuruş ile bir iki eski 
kanape, koltuk .. Fakat bir çekme
cenin dibinde de üç parça kağıt 

·-···-.................................. - .. ·--------------· ... ~ 
VAKIT'ın - - - - - -

K ü çük H ika yeleri 
....._ ...... ...._._ ................................ . 

'Juldum.. Bu kağıtların hepsi de 
Reşit Sadi imzasını taşıyordu .. Re 
şit Sadi ismi aklımda bir istihfam 
şeklinde düğümlendi.. 

Tabii müstahzarat fabrikatörü 
Reşit Sadiyi herkes tanır, tabii 
ben de tanıyorum. 

''Eh, dedim .. Eğer o İse mesele 
kalmaz .. ,, 

Bunun üzerine malllmat topla
mağa başladım .. Halamın eski bir 
arkadaşı vardı.. Nihayet ısrarları
ma dayanamryarak: 

- Evet, dedi .. Halanın gençli 

ğinde Reşit f smindc bir aşıkı var
dı .• Fakir bir talebeydi .. Eğer al
danmıyorsam, eczacılık tahsil edi· 
yordu .. 

Artık mesele kalmamıştı.. Bu 
sizdiniz .. Her halde halamı hatır· 
lıyacaksınız.. Çok tuhaf bir ismi 
vardı •. Düşünün ''Müşket,, .. Mis
ket gibi bir şey .. Muhakkak hatır· 
lamalısınız. 

Reşit Sadi hatırlamıştı: 
- Müşket mi? .. Diye heyecanı

nı zaptedemedi .• 

Genç kız memnundu, muvaffak 
olmuştu : 

- Güzel.. Demek hatırladınız .. 
Fakat öyle zannediyorum ki bu ka 
ğıtlardaki imzalarınızın üzerinde 
neler yazdığını hatırlamıy.crsunuz. 
Maamafih ben btınlan size okuyA
biilrim. Birinde: ''Bir inci gerdan 
lık ile değişecek senettir,,. Diğe
rinde: "Şişlide bir apar'tnnan ile 
değişecek senettir .. ,, t.tçüncüsünm 
de: "Boğaziçinde bir yalı ile deği
şecek senettir •. ,, ibareleri yazılı. 

Reşit Sadi heyecanını saklaya
mıyordu. Fakat genç kız gürültü· 
ye papuç bırakacak takımından 

değildi.. Kağıtları Reşit Sadiye u· 
zatarak: I 

- Buyurun, tetkik edin, hatırla 

(Devamı 10 ımcuda) 
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zara gördüm. Atlardan ikisi düşmil§, araba de\Til. 
mişti. İki tekerlt>ği havada dönüyordu. 

Uşaklar, koşumları çözmekle meşguldüler, ve 
arabadan çıkabilmi~ mağrur. alımlı bir kadın kah 
ellerini hava kaldırıyor, kah mendilini gözlerine gö. 
türüyordu. Açık kapıdan, şimdi, baygın bir genç 
kız çıkarıyorlardı. Babam derhal yaşlıca kadına 
gitti, şapkası elinde, hizlctlerini arz için kendini tak
dim etti. !Kadın onu duymuyormuş gibi idi, gözlt>ri 
uzun boylu, za:nf ve bir sıraya uzatılmış olan genç 

kızıdan başkasını görmüyordu. 
Yaklaştım. Genç kız bayılmıştı. Fakat muhak. 

kak ki yaşıyordu. Doktorluktan anlamak iddiası o. 
lan babam hemen nabızlarına baktı ve kadını temin 
etti. Kadın ellerini kavuşturdu. ani bir şükran ha. 
reketile gözlerini gök yüzüne kaldırdı .sonra, zan. 
nedersem bazı kimselere mahsus olan sahne tavrını 

takındı. 
Yaşına nisbetle güzel denebilecek l:ir kadındı. 

Solgun bir yüzü. uzun bir boyu vardı, siyahlar giy. 
mişti. Fakat hali ve duruşu fcv1rnlade heyecanına. 
rağmen mağrur ve amirane kalmakta devam edi-

yordu. 
Ona yakl:ışırken. ellerini kavuşturarak: 
- Kim böyle bir felakete maruz kalabilir! di. 

ye haykırdığım duydum. gayet mühim bir seyahat 
yapıyordum. Bir sant geç kalsam her şey mahvola. 
cak. Kızım, Allah bilir ne kadar sonra iyileşebilecek.. 

R O R T J; AK 13 ----
dafaa iı;in yapılmış fakat şimdi harap bir kule var. 
dı. ötesinde sarp bir bayır yükseliyordu. Dolu ba
yırın, karanlıkta. üz.erleri sarmaşıklar örtülil kurşu. 
ni kayalım beliriyordu. 

Umklardaki çimenler üzerinde, hafif bir sis ta. 
bakası, ufku şeffaf bir örtU ile çiziyor, ve şurnda bu. 
rada, mehtapta hafifçe pırıldayan ırmak görünü
yordu. 

Bundan dahn tatlı, daha teshir edici bir man. 
zara tasavvur edilemez. Biraz evvel aldığım haber. 
ler ona bir parça hüzün veriyor idiyse de, hiç bir şey 
manzaranı:ı müsterih hliviyetini ihlal edemezdi. 

Güzel mnn1.aralara karı::ı hassas olan babam ve 
ben, gözlerimize arzolunan bu harikaları susarak 
seyrediyorduk. Bir kaç adım gerimizde duran iki ka. 
dm ise, mehtap hakkında konuşuyorlardı. 

Madam Pcrrodon ~işman, oldukça yaşlı ve bil. 
tün manasile romantikti. Baba taraf mdan Alman o. 
lan Matmazel Lafonten'in psikoloji ve metafizik id
dialar ıvardı ve biraz da mistik olduğundan, ayın 
bu derecede şiddetle parlayışının, hususi bir ruhi 
faaliyete delalet ettiğini söyledi. 

Matmazele göre ayın tam olarak görünüşün te.. 
sirleri muhtelifti. Ay rüyalara, dedilere, sinirli kim. 
selere tesir eder, maddi sahada fevkalade nafiz o. 
turdu. Matmazel, bir buhar gemisinde ikinci kaptan 
olan yeğeninin başına. gelen bir macerayı anlattı. 
Adam, böyle mehtabın tam oldugu bir gece, güvcr. 
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Gizli Devlet Adamları
1 

f t:srarengız vazıfelerle ınemle1tetten msmlekeie giden meşhur 

1 
ltadmlar ve erkekler, " gayr ı resmi safir~er ,, mahiyetinde 
çalışıyor.ar ve dünya meselelerini yeni bir diplomasi usulile I 

1 
ha11ediyor;armış. lngiliz gazetelerinin bu hususta 

verdiği şayanı dıkkat malümat.... 1 - - --·--
Lindbcrg, Almanya seyahati / Loncirad- .• Amerika Sefiri Keno· ı Çembcrlayn'in başlıca ihtisası, !

hakkında Amerika hü'kumetine :linin tavsiyesi üzerine doğrudan talyan mcseleleridil. 
k:ndi d yazısiyle verdiı,:i rapord. doğruya İngiliz Başvekili Çember Mesela İngiltere ile İtalya ara· 

Aşk senetleri 
(Baş tarafı 9 uncuda) larına gömülmüştü.. Bi 

yacağınız.dan eminim .. Vakalar be sesiyle kendine geldi.. 
nim hayalimde <.:.Jugu gibi tcces - Ah, ne oluyoruz .. 
süm etmektedir. Ozaman her iki· yor musunuz.. Söıüırıe 
niz de genç ve fakirdiniz .. Sevişi başlıyacağım.. Size de 
yordunuz.. söylüyordum: Halamın Y 

Siz ona: 'Ne yapayım sevgilim ri11i benim .. Onun borç 'ff 
maalesef ,u anda çok fakirim, sa lan artık bana aittir .. :Sİ 
na ne bir güzel yüzük, ne de bir artık inci gerdanlığı, Şi 
kürk alamıyorum .• Maamafih mu partımanı, Boğaziçindeld 
hak'lcak hayatta muvaffak olaca- na borçlusunuz •. 

~\~~~!fi ~J,, .e diyordu: :ayn"e vermiştir. sıncia aktedilmiş olan anlaımayı 

ğım, fevkalade fikirlerim var .. E- Reşit Sadi gülüyordıl
ğer muvaffak olabilirsem o zaman karşısındaki kUçiik kıtı' 
görürsün .. Seni hediyelere garke- gelecek hali yoktu .. :Ka 
deceğim .. Senin için bundan güzel mıı, somurtmut duruyor 

""...\lır.anyanın hava kuvveti, lr Söylendiğine göre bu ma1Umat, hazırlayanlardan biri Ledi Osten 
r e.ıin deniz kuvveti dereccs" Münih konferansı üzerinde C:e mü Çerr.berlayn'dir. Hiç şüphesiz ken 
<l::dir. İngilizler, deniz kuvvet- :ssir ~}muştur. disi bunu itiraf etmiy.-;r, İngiltere 
lcrınin üstünlüğü ile nasıl deniz· Böyle gayriresmi sefirler bugil- hiıkfımeti de ikrar edecek değil· 

bir !iCY tasavvur edemiyorum .. Her _ Evet beyefendi .. 
istediğine malik clacaksın .. Hayır alacaklarını hiçbir za~ 
sevgilim bunları hayal sanma, şim ğe yeltenmedi .. Çünlcii 
diden emin olabilirsin.. İstikbal atlerinize emniyeti y.c 
hakkında hiç bir endişem yok. o a§ıkının bir gün gelip dt 
kadar ki daha §İmdiden birçok va- fabrikatör Reşit Sadi oıı 
i~ler.de bulunabilir, borçlara gire- J şünememiş, bunu sizdt11 

rım .. ., memişti .. Fakat ben görli 
' Dediniz v~ ~u kağıtl~r ~ze.rine: ya, hemen her §eyi bili 

f lerde hakim olmu§sa. Almanya da nün beynelmilel politikaı>ında mü dir. 
kendi hava kuvvetiyle, havalardz him roller oynuyorlar. ispanyadan İtalyan gönüllüleri
h&1~im olabilecek vaziyettedir.,. Hususi görüşmeler, gayri res- nin, geri çekilmesi i~ini de Ledı 

Tayyareci Lindberg. Almanya- mi ziyafetlerde bulunan bu nevi :>sten Çemberlayn görüşmüştür. 
da bulun.duğu sırada en büyi,k Al hiçbir sıfatı haiz görünmiyen mü· Mussolini ile yaptığı hususi mil· 
rnan nişanı olan "Yıldızlı Haç. tehassıslar şayanı dikkat neticeleı lakatın maksadı bu idi. 
ken~isine verilmiştir. Bu nişan•, de elde ediyorlar. Bu arada şimdiye kadar ilan e
Hitler namına, kendisine Mareşa' Bunlar arasında eski İngiliz ha- dilmemit olan di~er gizli hakikat 
Göring takmıştır. Sebebi de Lind- riciye nazırı mütevefta Sir Osten 1..,• ~ vardır ki, o da, ı..edi Çember· 
bergin "havacılıkta gördUğü mürr. Çemberlayn"in karını Ledi Osten layn'in Munolini ile &Öriıştükten 
taz hizmetleri,, dir. Çemberlayn gazeteci Lord Roder .oonra gizlice Franko ispanyasına 

'Apart•man ıçın senettır. ıncı ger· halde ... 

Devletlerin resmen eönderc.liği 

diplomatlardan başka, hususi ba::ı 
mümessilleri daha bulunuyor lti, 
b'unu ilk bakışta anlamak mUmkUn 
ol::nıyor. 

Bazı İngiliz gazetelerinin ıon 

yaptık!arr nc~r;y:ıt, Amerikalı tay 
yarcci Lindbergin .de böyle husu
si bir vazife almış olduğunu gös· 
tcrmektedir. 

Amerikanın en meşhur tayyare
cilerinden olan Albay Lindberg, 
son birkaç sene içinde dünyanın 
hayli yerlerinfgezip tozdu. Her git 
tigi yerde de bilhassa kendi me§· 
guliyct sahasını alakadar eden mu 
bitleri dolaştı i tayyareleri, tayya
re meydanlarını, motörleri, ve mo· 
tör fabrikalarını gözden geçirdi. 

Tayyareci Lindberg Rusyaya 
ve Almanyaya da gitti. Onun bu 
iki rakip memlekete seyahati hak
kında yakın vakitlere kadar hiçbir 
şüphe uyanrnı§ değildi. 

Bu ''Mümtaz hizmetler,, in ne 
olduğuna dair münal:aşalar lıaş

görtermiştir. Bazı gazeteler diyor 
ki: "Büt:.in yaptığt, Almanyadan 
dönuiıkten sonra, Alman hava kuv 
vctinin, Fransa. lngiltere ve Rus· 
ya hava kuvvetlerini hep bir<len 
mağHlp edecek derecede yük&ek 
clduğunu söylemekten ibarettir .. , 

Lindberg, bu yolda beyanatta 
bulurıduktan sonra. Rusya tara
fından tezyife uğramıştır. Diğer 
taraftan Amerika Dahiliye Nazırı 
Ayks onun Alman nişanını kabul 
etmesini tenkit etmiştir. Hüliiııa 

karışık bir iş ... Fakat bazı cihet· 
!erden manası gayet vazih. 

Evveli; kendisine bugünün 
''Hava Lavrensi,. adı verilen Lind 
bcrg, bir zamandanberi birçok 
merkezleri dolaşan eayri reımt bir 
ıefir halinde çahımaktadır. 

Resmen Amerika bunu kabul 
etmiyor. Fakat söylendiğine göre, 
Lindberg, zahiren Alman tarafta
rı görünerek ve Alman nişanını da 
kabul etmek suretiyle bu taraftar· 
lığını isbat ederek, Almanyad:ın 

hayli mallımat toplamıştır. 

Lindberg, Alman tayyare knv· 
veti hakkında aldığı mnlumatt, 

ner, mc§hur Lavrens, İngiliz Dev- geçerek Muuolini ile General 
let bankası müdUrü Montag Nor· r ranko arasındaki ~örüımeyi ida
man ve bugün'kil :.rabistan müte- re etmiştir. 
hassısı Gertuok Bel'i sayabil:riz. Ledi Osten Çemberlayn, Fran
Bunlar. muhtelif zamanlan.la gay· ko Ispanyasına gittiği zaman ba)· 
ri resmi .olarak Ingiliz diplomasi- lıca askeri ve ıivil erkan tarafın
si için !ialışmışlar ve çalıımakta· dan karıılanmıı, sonra General 
dırlar. ı"rank~nun karısı Fcrrol ile tema· 

Mesela bu sene Şubat ayında sa gelmiş, bundan aonra Mussolini 
meşhur İngiliz gazete sahibi Lor<l askerlerini kısmen geri çekmeğe 
Roternar Avustralyaya gidecektir. başlam ştır. 

Zahiren bu gidiş. şahsi sebepler Ü· ingiltere Devlet bankası reisi 
zerinedir. Fakat esas itibariyle Montag Norman ıon defa Alm.ın 
Londra hükumetince kendisine Rayşbank direktörü Dr. Şaht'a ia
tahmil edilmiş olan bazı vazifeler Jei ziyaret etmek Uzere Berllne 
görecektir. gittiği zaman, bu seyahatinin ha-

Meseıa, muhaceret meselesini kiki sebebini eazetecilerden mu
baştan başa yeniden tetkik edecek vaffakiyctle ıaklamııtı. 

danlık için senettir., ibarelerini 
yazarak taahhüt altına girdiniz .. 

Nasıl hepsi böyle geçmedi mi? .. 
inkar edebilir misiniz? .. 

Reşit Sadi hayret ediyordu: 
- Evet, eledi.. Söyledikleriniz 

ha1cikattir . 
Gülüyordu.. Hatıralarının can· 

!anması Reşit Sadide acı bir his 
uyandırmıştı. Fakir bir talebe IC:1 
Kumkapıda bir Ermeni madamdan 
kiraladığı odada tahsil hayat:ru ta• 
mamlamağa çalışıyordu.. İşte bu 
fakir o.dada Muşket'e dünyanın bil 
tün zenginliklerini vaadetmiıti. 

Kendisine emniyeti vardı. Kana 
atlerinde yanılmamı~. hayatta mu
vaHak olmuştu. Şimdi fevkalade 
zengin bir fabrikatör idi .. 

An:ak Müş'ket ile olan arkadaı· 
lı~ı çoktan s:na ermişti. Hitırala
n ııraJanınc:a eözünde eski sevgi· 
lisi canlandı. Müşket ne güzel kı~
dı •. Ceylan gibi .:özleri, küçük ~il
zeJ bir ba§ı var.:lı .• 

~şki ~cv~ilisi ile geçmiş hatıra-

tir. İçerisinde seyahat ettiği bü· Fakat avdet ettikten sonra, 
yük Transatlantiğin kendisi:ıe "Yahu.di muhaceret istikrazı,, adı 
mahsus lükı kabineıi, birçok kon- altında verilecek para hakkında 
fcransların merkc•i olacaktır. lngiltere ma1i milharDİnin 'blıtıln 

Muhtelif Avustralya limanlar\n- muzmer suallerine cevap getirmitı============== 
:la mümtaz ıahsiyetler gelip ken- oldu. tngilterc Devlet bankası c!i- ratoriyle bir milyon Sterlinlik pet 
disinc fikirlerini söyliyleceklcrdir. rektörünün ziyaretinin sebeplerin rol mukavelenamesini müzakere 
Bu arada Britanya tmparatorluğ.ı c.len biri bu idi. Fakat daha mühim etmek olmuştur. 
müdafaa meseleleri de dü~ünUle· olan bir diğeri ise, Almanyamn, Meghur Lavrensin marifetleri 
cektir. hususi bazı fneiliı: bankalarına o- herkesçe malümdur. Ondan bah
Eski İngiliz: hariciye nazırı Osten lan borçlarına kar§ı vaziyetini öi· scdenler şöyle diyor: 
Çcmberlayn'in karsı Ledi Çem- renmelcti. Montag Norman bıı '"Uvrensin yaptıklannı, en y!.ik 
berlayn de bir zamandanberi gizli bcrçların alınamaması ihtimalin- sek diplomıtfk mevkilerde bulu· 
.diplomatik roller oynamıştır. Ledi den endişe etiiyordu: nan en tecrübeli insanlar yapamaz 

Reşit Sa.di hala 
Güzel kız artık sinirlefl 

- Rica ederim, bu ııl~ 
]aşmadır. İmzanız a1tıtl 
tur .. İmzanızı da inkar t 
nuz .. Şu halde şüpheye 
inci gerdanlığı. apa 
hepsini bana borçlusufl11 

Genç kız sinirlenclilcÇt 
dinin hoşuna ı:idiyordıl~ 
ten yüzüne çıkan kııılll 
zel yakışıyordu. 

- Evet küçük haJl(lll 
liyorum ki, bu husust• 
bir dava açarsamz ıııııl' 
:ı:anırsınız .. Ancak şuıı~ 
biliyorum ki eğer bil 
Mti~ket istemiş olsa!01 

lama~ı .. Mesele basit: 

Ben maymun iştalıl1• 
adamım .. ihtiyar bir~ 
gerdanlık hediye e 
menfaat temin etınet·· 
seli ~u gerdanlığı ıi# 
za takarsam bu -tıaııı 
tir ve her halde rtıab 
bir hareket olur. ıı:~ 
sizinle bu hususta gö 

Ve, ~örüştüler .. tJı' 
nu~tular •• 

Bu vakadan birkaÇ ıf: 
genç kız inci gerclaıtl 
mana, yalıya aahi.P 0 

kat yalnız bunlar dei1 
çok, pelt çok geye de 

Hastaneler, Şirketler, Müessesat ve Vapurlar idarelerinin 
Böylece gizli diplomatlık yapan dı.,, 

* * twı !ardan biri de Riket' dir. Ekseri· Lfı vrcns, gayri resmi igleri mu-
yetle petrol işleriyle meıgul olan vaffakiyetle görmekte fitri bir ka

bu adama. İngiltere bUkümeti res- biliyete malikti • 

tu .• Hatta bütün bil 

zenginliklerin ya":1~f. 
gibi duran bir de ıhtl Ehemmiyetle Nazarı Dikkatlerine. 

mi bir sıfat vermedifi gibi kendi- Şimdi İngiliz gaz:etelerfi yeni 

Battaniye, yatak ve yntnk carşnflıırı. yastıklar ve yorsanlar , siyle bir alakası olduğu nazarlye· kadın Lavrensten bahsetmektedir-
sini de kabul etmez. ter. Bu kadın ''Çöllerin Diyanası,. 

her nevi sofra lakınılarının binlerce coşltlorin! 

Sultanlın.mııın Hm· ıı I'ozaı·ı JJn nn Hıh.niillo giirnıeclcn 

lınşkn. J crlfon nhnıı~ um:. Telefon 20025 

Riket'in son İ§lerindcn biri, giz· "Bağdadın taçsız Kraliçesi., ve 
Ji bir vazife ile r...ondradan Adiı:ı· "Oöılcrimizin Nuru., lAkaplarlyle 
ha'o1ya giderek aabı'lc IIabet impa· tavıif ediliyor. ismi esas imlbiyle 

Zertrude Bell'dir. 

- YA li"l'.l"rn kitn.n sckllndo ı·oııınn tcfıikas1 -

14 H O RT TıA K 

tcde uyumuş. Ayın ışığı yüzüne vuruyormu~. Bir
denbire, korkulu bir rüya görerek uyanmış. Ji~a.kat 
yüı.ü bir tarafa çarpılmıe ve hayatının sonuna kadar 
bir daha düzelememiş. 

lılatmazel: 

- Ay, dedi, bu gece manyettk tcsıremc ooıu. 
Şatonun cephesine bakınız. Pencereler bu gümüş ih
tişam altında pırıldıyor. !nsanm adeta, görünmeyen 
ellerin esrarengiz misafirler kabul etmek için oda_ 
lıırı yakmış olduklarına inanacağı geliyor. 

lnsan, bazan öyle halet içinde bulunur ki, ko. 
nuşnıak istemez ve bnşkalarının sözleri kulaklGrı. 
nuza. hoe gelir. Ben de iki kadının sözlerinin ninni. 
si ile sallanarak ve sessizce manzarayı scyrediyor .
dum. vdc,nducN ( cföm 
dum. Babam, uzun bir sükuttan sonra: 

- Bu n~am, dedi, keyfim yok. 
Ve l}ckspirden ~u parçayı, ingilizceyi unutmamak 

için adeti ve-;hile1 yükrek sesle okudu: 

flalciT.atcıı b "Zmiyoru.m, neden mı 7«Iilar mah:wmm: 
Bu, cammr. sıkıyor; sizi de sıl...-ıyor; 

Fakat nuılızunıım t•c yapayım~ •• 

- Alt tarafnıı. dedi, unuttum. Fakat bUyük bir 
trkmtıya mr.ruz kalacağımızı hi3Scdiyorum. Bu his
te zavallı Ge,cralin mc~<tubunun lbir dahli olsa. g<.'. 
rc·r. 

I' o ·.ıı.:;, ~ oldan gelen beklenilmedik bir J;ilrül. 

ll O R T J.ı AK 15 ----
tü nazarı dikkatimizi ~okti. Bu bir nraba ve nal ses. 
leri idi. 

Müteharrik küpriiyc hakim tepeye bir araba 
yaklaşıyordu ve birdenbire o taraftan görUndU. Ev. 
vclfl iki seyis köprüden geçti, peşinden dört atlı bir 
araba göründü. Arkadan da iki atlı geliyordu. 

Görünüşe nazaran, bu, yüksek bir şahsiyete 
mensup bir araba idi. Alııımrıdığımız bu m&numı 
rlerhal merakımızı mucip oldu. Bir kaç dakika son. 
ra nliı.kamız iki misli artmıştı. Zira. araba da.ha köp· 
ninün ortasını henüz geçmi~ti ki atlardan biri ürk. 
mlis, korkusu diğcı·lerlne de sirayet ctmi5ti. Araba. 
bir iki sarsıldı, atlar dörtnala kalktılar, önlerinde. 
ki .sü,·arileri devirerek bir bor:ı gibi ve gök gUrliltü. 
slino benzer sesler cıkararak yolde. ilerlemeğe baş. 
ladı. 

Sahn,0 nin dehşeti. pencereden sarkan bir ka
tlının feryatları ile büsbütün artmıştı. 

Korku icindı-. babam miistesne. haykırışarak 
koştuk. Fakat fazla bekclmeğe liizum kalmamıştı. 
~atonun köprlisüniln bir tarafında. muhte§em bir 
ıhlamur nğacı, öbür tarafında taCj bir istavroz var
dı. Atlar bunun önünde öyle ani durdular ki, araba,_ 
rı:n bir tP.kcrleği ağaca ~arptı. 

Ne olacğmı bildiğim ic;;in ba.5ımı .çevirdim, ve 9 
l\nd:ı. Madamla Matmazelin seslerini duydum, mera. 
kın scvkilc gözlerimi açtım. Kaıınakarıoık bir man. 

Zcrtrude Bell bugün İngilizler· 
le Araplar arasında hayati bir ra 
bıta teı'kil etmektedir. lngiltere 
birçok yalçın ıark meıelelerini bıı 
kadının ıayri reımi faaliyeti ile 
hılletmittir. 

Bu ıidiıle diplomatlık, bu gayri 
reımi faaliyete mi düıecektir? 

Adalar Sııllı Mtth1.tnıesi11dr11: 
!138/J21 

Bü:> Ukoda - Cami mahallesr - Ne\•. 
ruz sokak 8 No. Ju hanede nkfn iken 
clyevm ikamctıCıhı meçhul ,Plresra
:ı. ıı: 

Jladb e Gorener, NAşil Göreııcr ile 
şayian \'e miltlerekcn mutaııorrır bu· 
lundujunuz HU\ likado Cami mnholle. 
si NeHuz okak 8 No. lu hanr.nin 
ı;a) rl kabili taluim olduğundan iU· 
uunun iıale1i zımnında özli geçen 

Xı1flt 'e Hıdi)e Görenerln lorerJa· 
rından ıle>·hlnlze ikame e) lcdiklcrl 
dııt"nnın yapılan duruşmnsı netice
sinde: 

MezJnlr hanunln kabili) eli laksimi
yc.ı olmadıJındıo acık ıırtlırııı.ı ile 
o;atılarak şu) uunun izalesine kurar 
'·erllmlştir. ltbu flAnm neşri tori· 
hinin erleai ıunünden flibaren 1& 
gün ıarrında tem> izi dava ctıncdliU
niı takdirde hllkmlln katiyet ke bc
deccli tc1'11A makamına kaim olmak 
üıere ilAıı olunur. (28142) 

ZAYİ 
1912 l'ılında Zap)·an Rum kız lise. 

&inden alchiım diplomamı ka)·bcllim. 
Yenisini çıkaracağımdan eskisinin 
hulımü yoktur. - Artenls \"af lyadu. 

dı .. Sevmediği, f ak~t t 
nıeğc mecbur oJdu'1' 

aşık... dl 
Bu gUnler z::ırfı!1 

Şi§lideki apartırnandl_,.• 
lığını .ckşadı, fa1cat ı 
mesut olmadı. Her ~61 
daki yalı emrine iıı' 6 
orada da kemfüinl bt .,ııı 
llyordu. Hiç bir n°1' 1 

Zengindi, fakat dl~ 
b•~ O zaman aşkın ,~ 

dueunu anladı .. ~·:,, 
kından, daha vaıılı 
rüyordu. DUıündU' 

"Zavallı hala111ı ~1181, 
bu kadar ruhı\lı ~·~ 
fakat yine de ıe'fl'f"-_,,, 
!eri çekmeceıind• i" 
cün .cna ödetme~ ~i ~ 
yır, halım böyle ı,st 

" . b"I O bıJ nuıtır ı e.. jlS 
okumak, hıtıralltı -, 
çin aaklımııtı •• S"; 
birer ıcnet delil• 
idi.,. 

" D•"" , 
Türk Dlll ı•e TJll~ 

rıımundan: ~ 

"Tfirk Dili , . ., vıı>'l~I 
g ı•r ..ıı ruınu" 20-1.93 14.r 

pazar günil saat ,,ıı 
Helkevi konfer•~:,...fl'. 
ceAi önenıll 1'0111'~ 
bütün azlıktor 0 il>' 
öArctmenlerlnlno , ) 
\'etli heyetıerJııl" 11ııııl 
sevgisiyle du~·fr01'ıı•°" 
\'Rlnndaşların \'C 11,ıı~ 
gösteren Tı.irk ıe <1ııet• 
mc ini uygıl:ırJ:ı 
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Aksırır, aksırır, aksırırsınız; 

geçer gibi olurken yeniden geri gelir. 

böyle başlar ! 

Vakit geçirmeden grip, scğukalgınlığı ve ağrılara 

karşı emniyetli ilaç A S P 1 R 1 N alınız! 
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l..... Sa llnalnuı "omis.ro,unda ~ : 
'att .Aşağıda · · k te eq· cıns ve mı tan yazılı melbusnt ve techizat levazımı hizalarında gösterllen gün 
2 ....._ 'l' ıltnıeye konularak satın alınacaktır. 

lcoı:tı.~lllin bedelleri işaretli olan bu e§yaya ait hizalarında gösterilen bedel ile veya parasız 
a ...... !!:: ıs~ondan alına.bilir. 
"e~ ksııtınesine girmek is tiyenlerin kapalı zarf eksiltmesi için ilk teminat banka mektubu 

\'erlll~kbuzunu muhtevi teklif mektuplarını en geç eksi itme vaktinden bir saat evvel ko. 
"e~ış olmaları açık eksiltmeye ait olanlar da bu ve slka :ve teminatı belli saatte ko· 

\
1 

iş olmaları. (183) 

~- ?ı.fik~ı Tahmin bedeli İlk teminat şartname bede-
~lılt ~lb· Kuruş lira kuruş li kuruş 
~~aş L 62000 metre 250 metresi 9000 00 775 Kapalı zarf 

ttaıı· 
.\ıtlı ti ıye 4500 adet 850 tanesi 2868 75 192 ,, 
>aıl Iı: Stlü 1000) çift 2000 çifti 1500 00 parasız ,, 
lt:a~ <l.t).>oıa 2000) tek 

eksiltme eksiltme tarihi 
usulü gün ve saati 

27 . 1 - 39 cuma 10 

" ,, 
,· 28 • ı . 39 cumartesi 

,, 

" 

15 

l an Ve. 400 tane 1C50 tanesi 315 00 
lıt 

,, ,, Açık eksiltme 
saat 10 

.-30 • 1 - 39 p&znrtesi 
saat 10 

~o . ı . 39 pazar. 
tesi saat 14 

ı h>aıı \'e_ 
800 tane ı 050 tanesi 630 00 

l(ıı~ 
l' esoo tane 350 tanesi 1707 00 
~llt 1 
~~a: bi. 150,000 rnetrc 55 metresi 5375 00 

,, ,, l{apalı zarf 

.. " ,, .. 
413 " •• 

6 . 2 . 39 pazartesi 
s~at 10 

saat 15 de 

l1 - V AKIT:j IKINCIKANUN 1939 rsn=:--·- • 

U n MODORLOGONDEN L ıi 1 H i S 
1 -. .. ~C~ın·s~i::c:.a ... -=-:M~ik~d~ar._ı ..... ~~~f·u~hmammmm•e•n~B~.m:• ... ~----•% .. 7•.•5 ................ Ek.~'•s•i•ltm .. e ...... ~ 

~mber rı:.rtiye 
lnce mnnap 

:ooo kilo 
~00 " 

Beheri Tutarı teminatı 
Li. J{r. Lı. Kr. Li. Kr. 
-.43 1470.- 110.25 
1.00 333.- 22.50 

Şekli 

Açık 

Pazarlık 

S:ıati 

14 
14.30 

I - Ni.imuncsinin cb'at ve evcınfmda fakat siyah renkte 3000 kilo çember rnpliyesi ile nümu. 
rıt?sine uygwı olmak üzere "300" kilo ince kınnap hizalarında gösterilen usuUerle ayrı ayrı satın 
nlınncaktır. 

n - Muhammen bedellcrile muva:\:tat teminatalrı hizalarında gösterilmiştir. 
HI - Eksiltme ~7-1-939 tarihine r::st!ıyan Cuma günü hizaltırında yazılı saatbrde Kaba

taşta Levazım ve 1 Iübayaat Şu besind<>ki Ahm komisyonunda yapılacaktır. 
iV - Niimuneler her gi.in sözU geçen şubede görülebiJir. 
V - İsteklilerin eksiltme için tayin edilen giin ve saatlerde ~ 7,5 gü\·enme pnralariylc bir • 

hkte j'Ukanda adı geçen komisyona gelmel...ri ilfın olunur. (421) 

• • • 
Cinsi Miktarı Muhammen bedeli % lJ teminat 

Beheri Tutnn 
Kr. s. Lira I q. 

Çul 10214 kilo 6.51 663.91 
Lir:ı. Krş. 

99.58 
42.53 
62.58 

Çuval 2700 ,, 10.53 283.50 
Knr.eviçe 2921 .. 12.- 350.52 
l{ola çuvalı 350 adet 9.- 31.50 4.73 

132.25 
97.77 

Jp ()531 Kg. 13 50 881.68 
fünnap 4828 .. 13.5:> 651.78 

I - Yukarıda cins ve mikU!.rı yazılı ıskarta sargı ve ipler ayn ayn pazarlık usuliyle satıla. 
caktır. 

il - l\luhnmmen bedelleri ile muvakkat teminatları hizalarında göstcrilmi3tir. 
Jil - Artırma, 8-2-939 tarihine rnstlıyan çarşamba günü saat 14 de ba§lamak tir.ere Kab:ı. 

taşta Levazım ve Mübayaat şubesinde milte~ekkil satış komisyonunda. yapılacaktır. 
VI - Nümuneler her gün sözü ge--en şubede görülebilir. 
V - !steklilerln arttırma için tayin edilen gün ve satte % 15 teminatları ile yukarıda adı 

geçen komisyona gelmeleri ilan olunur. ( 444) 

* • * 
Cir.d 1.!ikdarı Muhammen bedeli 

l:cheri Tutarı % 7,5 te. Teslim mah:ı.lli E:rnil trnenin 
I~. "'aıı~im Li. Kr. Li. rr. Şekli Saati 

r.:~nzm 4"000 kilo 20,80 ~'lo.- 6~4.- Kab:ı.taş A. Kapalı 15.-
Mott:rin C5"00 .. 7.- C65'l.- 498.i5 " ve Cibali .. 15.~0 

,. 24000 •• 7.- 1:8). ~6.- İzmir Fab. Açık lG.-

1 - Yukarıda cins ve miktarı yazılı 40.0CO kilo benz!n. İstanbul te~kilatmız için 95.000 kilo 
ve lzmir fabrikamız için de ::!4.000 kilo motorin ~a.rtnameleri mucibince :ıyrı ayrı hiuı.lannda ya· 
zıh usullerle satın almacal:tır. 

~ - Muhammen bc-dclleriyle muval""•'.lt tc:nın&.tıarı mzaı"nnaa gccrcn!mı'.:ur. 
3 - Eksiltme 6-2-939 tarihine rnsthyan Paznrtesi g{lnil hiznlarmdn yazılı smıtlerde Kaba. 

taşta Levazım ve Mtibayant Şubesindeki AILm Komisyonunda yapılacaktır. 

4 - Şartnameler parasız olarak her g~:n sözü geçen şubeden alınabilir. 

5 - Kapalı eksiltmeye girmek isteyenlerin mühürlü teklif mektubu'lu kanuni \'l'S'li't i'e c-;, 7.5 
güvenme parası makbuzu veya banka teminat mektubunu ibth·n edecek oJan k""""h .7""'ı:ırı flı .. _ 
1,. saatlerinden birer ea"t evveline k:ıdnr yı1krr1da adı gec;en Alırı Ko"Uieov""'t r.>ı"' ..,_,.w ..... Mr'·· 
buz mukabilinde vcrilır.csf t!"ık ck'"iJtMeye jqti-ak etmek i!'tcyrn1er·,, V" m·;.,-ı·: .. -1 : .., ·" tr-···., c. 
dilen gün ve s3atte 'ö 7,5 güvenme pnralar:) le b:rlikte komisyoııı:ı ge!me!eri ilfın olunur. ( 420) 

1"WtW....,iJ&i 

Dr. irfan Kayra 
RöNTGEN MOTEHASSISI 

Türbe, Bozkur<l Kıraathane. 
1 si karşısında eski Klod Farer 

1 

sol:ak No. 8 - 10. öğleden sor)' 
ra 3 ten 7 ye kadar. ~ 

1 :•.; ·• 

• • • 
I - lchrem;zin rcraağ::ı" Barut ı;eposunda 131artnrme ;e 

pı G~::!si mucibince yeniden yapdrıl.ıcali: ahşap is~cfo inı.;aatı açıK 
eksiltmeye konmuştur. 

il - Ke: ·r bejeli (2853.61) lira ve muvakkat teminatı 

(214 25) liradır. 
ın - El:-Wme 30-1-0'39 torihine rastlıyan pazartesi günü 

saat 14 ı;::ı·)atnşl!:ı. Levazım ve Mübnyant Şubesindeki Alım Ko
m ~~·o'l.unch !'apılaca'ctır. 

iV - Ç .. rtıı..aıne Ye proje!er 15 kuruş bedel mukabilinde sö. 
z~ g" '"n PU~d"'n a.hnnbil:r. 

'l'o •. 
'" iyp Cumhuriyet M ~ r ~ r 7. H,. rı k a ~u 2 f ı 1 ı 1 fl ~l 9 v d /. i '' e t i 

V - Ek mme• e ff;tiralt etme1c hıtcyenl"rin fenni evrak ve 
ve"ı.ilti Inlılsarlrı.r İnşaat şub sine ibraz ederek fenni ehliyet ,.e 
ckAlltmeye iş Irak vesil:aqı almaları l!"ııımdzr. 

~ ICo.ta • <\it . 
AK T t F Uı·a PAS 1 F 

llıı~~ sarı klogram 17 lö!J 898 

\Jrııkı~:ı • • • • • • • 
bo1ıı1 • • • • • • • 

l'ilrıc 
1
. dek/ Aluhablrler: 
1 ı-ııs1 110,.1 • • • • • • 

>.ıı,I\. rfeJ..ı lluhabirier: 
.ı.ıı, 11~ sarı klisr:ım 9 O:"it 614 
!11$ lahv·r k 
b· "İzler 1 ı ııbil serlıest 
ı_ •Qer <I~ • • • • 
1111 ov· tirı ızter ve borçlu 

L 8 bakj • / • 
b •ıo:ı le erı • • • 

trı.ııııtıt lahuil/eri: 
(!j e Cd ' I 

l'e k 1 en evrakı nak 
!{arı llrşıJ ı~ı • 
lt'"r·ı.ırıı.ın 6.a • . . . . 
~•le •lc•n Ha . maddelerine 

1 teııı zınc tarahnd:ın 
~e Yat 

lfa . "'dc.ı : • . • • • 
°t' lırı, b cıı:danı: 
lcnrı Onoıarı 
~.,. scrıcncr • • • • 

fi} °'11 ll • • • • 

~ ı·'rı.ıııı: fahvlldt rn:,/ant: 
\ 1l'trti Cdilen cvrnkı ıınk 

h t111ı , 11 lcıırş 1 111 
Q. s vıı 01 .. 1 1111 esham ,.e 

trbesı ıtıhart kı:vmeıte 
it 4'ııo11,1 tshanı Ye tal~vilıit: 
•zı 11, "": 

lııı,ıı l't k., 
'l'111ı "' döv·a Varfeli avans 
ltı "'1141 iiz 1 ~ üzerine • • 
ı. ~~d crıne 
~lıl:ıı ıırıa,. • • • • • 

eıir • • • • • • • . . . . 

24. 136.'iC0,32 
20.510.586,-
ı .291. 728,:10 45 o:ın.cs.~.o~ 

r; 10 .08 !-.92 ~10.08'1,0. 

12. 73fl.038,33 

6.150,0S 

:J. ıı 7 .410,1'i7 21 .8lS9.l'S90,S:. 

1 58.748.563,-

16.004.121,- 142.7"4.442,-

8.CJ.402.05.CJ,- 83.402.053,-

O.Ol 7.6RS.30 
48.4CO. 732,00 7.543.044.27 

4 

143.553,13 
8.041.430,88 7.807.877,75 
4.~.000,-

12.628.312,60 

Ytkfın S68.0D5.63D.P6 

Sermaut • • • • 
//ıli11at akresi: 

,._dl ve fo\·k:ılüıle • • • • 
llıı~u .. ı . . . . 

Teı/11ı•iildtld nanl:rıol/nr • 
ıerııhte l'•lill'rl evr:ıkı ıınkli\'c 
K:ınunıın fi.8 inci nırııldc
lerinc le\'rik:ın h:ııine lııru. 
rınılan v;ıki lcdi)rıt • • . 

Deruhte "dilen evr:ıkı nıık . 

ılı\'e lıokiyesı • • • • • 
Knr~ılı~ı trımamen nltın olnrıık 
ı lih·etcn ledaviile '"o zeri ı len 

Reeskont mukabili ilii\·clen 

ıeda. ''aze<l. • • • • • • 
Tflrk lirası Altııduatı 
f)öıılz 7 aahhüılatı: 
Allına tah\'ili k:ıbil ılö,·izler 
Diğer dö,·lzler ,.e alacrıklı 

klirinR hnkİ)'clcri • 
l\lulıtcliC • • • • • • 

lakoote 119ddJ 'lı 4 Altna therhte .,.ıın,. ..,, l 

:.:.11" !:"t,11 
6.003.00!>,-

l:JS.718.l.i{;:;,-

rn.on.t.121,-

14!!.':H.4 t2,-

ı 0.000.000.-

4:;.000.000,-

n.152,n 

:::n.4ı 1.so.ı,os 

Ura 
15.000.000,-

fl.41!:.!::?l,1 t 

2" 1.74 4 ..ı !~.
/.0.7 40.139,:!.» 

22.420.057,30 

00.1GS.33G,S3 

.os.on:; u. 

VI - lstc!cliler karıurrn kerdiJcr'nden aranılan \•esaik ve 
'1. 7.5 güvenme p:-rn!ariyle birlikte eksiltme için tayin edilen 
..;•jn ve "'l~tte yul.nrıda adı geçen komisyona gelme!e!'i Uiin olu. 
rı ır. (2:;3) 

• • * 
J - r:ırtnnmesi mucibince manteferr:.int bir adet buhar ka.. 

za'lı kupalı zarf usulilc eksiltmeye konmuştur. 
II - Muhammen bedeli sif İstanbul 12500 lira ve muvakkat 

teminatı 937.50 liradır. 
. IH - Eicsilbne 14- 3 -939 tarihine rastbyan sah günü saat 

15 de Kabata5ta Levazım ve Mübayaat §Ubesindeki Alım Komis. 
yonundn yapılacaktır. 

IV - Şar~naınelcr parasız olarak her gün sözü gc;:en ~ubc. 
dcı. alına.bilir. 

V - E.rniltmeye girmek isteyen firmalar münalmsa tarihin.. 
den nihayet bir hafta evveline kadnr fiatsız tel:liflerini lnlıisar
lar Umum Müdür!üğü Müskirat Fabrikalar Şubesine vermeleri 
ve tekliflerinin kabulünü mutazammın bir ,·esikayı eksiltme gü. 
nlinden b:r gün evvelir,e 'kadar ıı!malan lazımaır. 

VI - Eksiltmeye girmek isteyenlerin teklif mc'ttubunu. ka. 
nuni vesaik "'O 7.5 güvenme par:ı.sı veyn banka teminat mektu. 
bunu \e mtinnkasaya iştirak \•eslkaııını ihtiva edecek olan kapa. 
lı zaı flarıru c.lcslltme gün il en geç 88.'\t 14 e kadar yukarıda adı ge
çen kombyon b~kanlığma makbuz mukabilinde vermeleri ilan 
olunur. (591) 

""'Q~i!"Wc:Jl~W E W 

lr. Ha~aeUın Atasagun 
S:ıb:ıhl::ırı 8.30 n kod:ır; rıkşnın

• ırı 17 den sonra J.ôlcli Ta\~ 3rc 
\p. DrıirC' 2; No. 17 de lınst:ıl:ırını 
' :ılml edrr. (Ttlefon: 23953) 

••• 1 F9B' 

Dr. Hafız Cemaı 
1 lahilıvf muteııas9ısı. 

l:;tcıııtıul lhvanvolu. 
No, 111• , 1 el: lZ~98 
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fi a t'ı n fn bir kaç mislini 

fevkalade ışığıyla öder 

KRiPTON g-azile . doldurulmuş olan ou 

harikulade lambaların emsalsiz ziyası 

vardır. 

Tenviratınızı yeni TUNGSRAM KRiPTON 

lambaları kullanmak suretile asrileştiriniz. 

l 

BOURLA BiRADERLER ISTANBUL 
ANKARA - IZMIR 

·c rH mu.!''~~ :rt.' ~l~ll!l~,~ooıllli!llın]ımıımınınıı:ııııınıın'ımınıımfü nııırnıı~~~~~ınmıııımınımımııııım11mwıı· • 

1 1 1 ve ş .. phesiz hepsinden tesirli teneke kutularda 

Gribi, uczleyl, Romatizmayı, dl5 'e bas ai:'l"ılarıııı hemen geçiren yegane ka5elerdir. Mıuleııi kutularda olJuğuudıuı teslrl ,.e terkibi 
:ı.blttlr. ismine ve mıı.rkıısına Hitfen dikkat. Her eczanede teklik kutu..~n 7,5 ı.-uru,tur. ' 

Kıymeti Pey parası 
Lira Krş. Lir11. Krş. 
573 70 43 03 . '1' 

Mercan Dayahatmı mahallesi Çakmakçılar yokuşu Büytlk · 
ni Han ikinci katta 47 No. lu odanın tamamı on beş~ mUdde 
satılmak üzere açık arttırmaya çıkarılmıştır. 

İhalesi 30-1-1939 pnzartesi günü saat 14 de icra edil 
1 ğinden taliplerin Çemberlitaşta Vakıflar Başmüdürlüğü mablıl 

kalemine milracaatlarr. (284) 

Gayrimenkul sahş ilanı 
lstanbul Emniyet Sandığı Direktörlüğünden: 

Bayan Emine Muzafferin 6557 hesap No. sile Sandrğın:ıır: 
aldığı 2800 liraya karşı birinci derecede ipotek edip vadesinde 
cunu vermediğinden hakkında yapılan takip üzerine 3202 :N°· 
kanunun 46 cı maddesinin roatufu 40 cı maddesine göre snt.J~ 
sı irap eden Kuzguncukta Nakkaş sokağında eski 6 mü. Y~ 
14/1 No. lu bahı;:e ve ahırı olan ahşap bir köşkün tamamı bır 
çuk ay mliddetle açık arttırmaya konmuştur. Satış tapu sicil it~ 
dma göre yapılmaktadır. Arttırmaya girmek isteyen 228 t 
pey akçesi verecektir. Milli bankalarımızdan birinin tcminnt to 
tubu da kabul olunur. Birikmiş bütün vergilerle belediye ~1 
leri, vakıf karesi, taviz tutarı, tellaliye rüsumu borçluya. ııı 
Arttırma şartnamesi 25-1-939 tarihinden itibaren tetidlt 
mek isteyenlere sandık hukuk işleri servisinde açık bulundutı? 
caktır. Tapu sicil kaydı ve sair lüzumlu izahat ıta şartnamcd~ 
tt.kip dosyasında vardır. Arttırmaya girmiş olanlar, bunları. 
kik ederek satılığa çıkarılan gayrimenkul hakkında her şeY1 

renmiş ad ve itibar olunur. Biriuci arttırma 14-3-939 salt f' 
Cağaloğlunda kain sandığımızda ~aat 14 ten 16 ya kadar )'11 

caktır. Muvakkat ihalesi yapılabilmesi için teklif edilecel< bl' 
lin tercihn alınması icap eden gayrimenkul mükellefiyeti ile • 
dık alacağını tamamen geçmiş olması şarttır. Aksi takdirde; 
arttıranrn taahhUdü baki kalmak şartile 31-3-939 tarihiJle 
sadif cuma günü a"yni mahalde ve ayni saatte son arttırınııSl 
pılacaktır. b 

Bu arttırmada gayrimenkul en çok arttıranm üstünde ~ 
kılacaktır. Hakları tapu sicillelerile sabit olmıyan alakada!~ 
frtifak hakkı sahiplerinin bu haklarını ve hususile faiz ve 
rife dair iddiala.rrnı illn tarihinden itibaren 20 gün içinde e 
rnüsbitelerile beraber dairemize bildirmeleri lazımdır. Bu ~ 
le haklarını bildiımemiş olanlarla haklan tapu sicillerile ssl> 
mıyanlar sahi) bedelinin paylaşmasından hariç kalırlar. pıılış 
la malıimat almak is~yenlerin 938/252 dosy numarasilc ı;ıt!1 
mız hukuk i§leri .!Crvisine müracaat etmeleri lüzumu ilan o; 

• • * 

DİKKAT 

Emniyet Sandığı: Sandıktan alman gayrimenkulü ip0te1' 
termek isteyenlere tahmin edilen kıymetin yarısına kadsr 
yaparak usulüne göre kolaylık göstermektedir. (571) __,/ 

İstanbul Beşinci !cra memurluğundan: 
938/685 

Satılmasına. karar verilen muhtelif cins lokanta cşr"' 
birinci açık arttırması 6-2-939 tarihine müsadif pa# 
nü saat 15 te ve ikinci açık arttırması 13- 2-939 tarihine 
dif pazartesi günii saat 15 te Hocapaşada Ankara caddesi~ 
numaralı dükkanın önünde icra edileceğinden talip 01aııJııı1 ııı 
terilen gün ve saatte mahallinde hazır bulunncak meınu~, 
caatln.rı ilan olunur. (V. ~ 

Türk Hava Kurumu 

Büyük Piyangos~ 
Dördüncü keşide: 11 Subat 939 dadır· . t 

BUyUk ikramiye 50,000 ıırad•.~ 
• Jı 

Bundan başka: 15 bin, 12 bin, 10 b1.ıı. ı 
ikramiyelerle (20 bin ve 10 bin) liralık 1~ 
mükafat vardır ... 

1 eeıı: 
Bu tertipten bir bilet alarak iştirak etmeyi ihmıı i~ 

Siz de piyangonun mesut ve bah tiyarln.rı arasına gir!Jl' 
nuz ... ll:ıe 

~t 

~ 
1.ı .. 

Yavuz Sezen' GöZ HE1'1~1 ~ 
l!tu 

~4t 

Diplom Terzi 
Hal.:ikl tek koc;liinılük İngiliz ku. 

mnşlarıruız gelıııi,Hr. - 113 Heuoğlu 
· l'arnıakkapı Ga11ut Apt. 7'ürk Foto 

Bvi uslunılc. 

SAHlBl : ASIM US 

Nc~ri) at 'Müdürü: R. Ahmet Stutn{ll'I 

Basıldı&_ı_ :r.e~ı:: \'AKIT .Matbaası 

·M 
Dr. Murad Ram~,, 
Taksim - Talitnha t1 
bac:r caddesi No. ıo 1• ' 
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