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Büyük Millet Meclisi dün beşinci" intihap devresinin 
son içtimaını yaparak dağıldı 

clis intihabatının yenia~ 

llefik 
rnesine karar verildi 

~Reyle 
~kaoe 
intiha bat niçin 

Yenileniyor? 
~ l'azan: Asım Us 

. ~ne.ı J>·· .• 
e ~uyuk Millet MccH"'i 
·~n ·• ' I 

·• UddetinJn sonuna yak-
~ · l\ıecııs esasen nor· 
~ nltıncla önümüzdeki 

inde yenilenecekti. 
le k ndnr memleketin 
l'c nıeJıafHindo me,·. 

al\ant bu ınerkczdcy
lncn.ı 

&'ibJ --.ckct dahiHn<le ol-
l ~r Clhruı JıAdiseleıi <le 
~~~ 1 n<lo umumJ blr sulh ,.c 

<ır StiJc • y 

~ ~ılol' aınctiııo dog-:ru hıki-
"~~ .... ~•hı göriiııiiyortlu. mı-
"' :"'\OCn ~ı ·· . l • ınuh konfl·rnnsııı· 

J'l tehdit eden hnrp 
ti ll önüne geçilmiş ol. 

't . lUn tnlınkkukukuna 
. M.,, ş bir adım gibi te
~~llfOl'du. 

lllct 
t.. elllıJı •on aylar zarfında 
ıı-~a .... eı 81Yase t sahnesinin 
il ~sı de>"•i "Jt l~lra 6 şmlştir. l •'ransn 

\ ılellJı &!"asında başlayan 
l!lcıı geı-gı ı · w l , 1 " il ıgl nglliz Bas 
'il~ ~etııbc l , ·, · 
>.;ı tt estıas r ayn Jn Uoma se-

Saydam Kabinesine 
ve ittifakla itimat beyan edildi 

Başvekil beyanahnda diyor ki: 

«Milli Müdafaa kuvvetlerimizin harp 
icaplarına göre yetiştirilmesi yoluudaki 

mesaiye hız verilecektir» 
• 

Portre: , ______ .... _ 

Refik Saydam 

~,, Ankara, 27 (A.A.) - B. M . 
f Meclisi; reis Abdülhalik' Rcnda. 
nın riyasetinde yaptığı bugijnkU 

· toplantısında, Hasan Salca (Trab 
zon) tarafından verilen bir kara.. 
rı kabul etmek suretile intihaba. 
tın yenilenmesine katar vermiş. 

tir; 
B u suretle Büyük Meclisin, be

şinci intihap dC'\Tcsinin 15on içti.. 
maını teşkil eden bugilnkil top. 
l:ıntısında celsenin açılmasııu 

m üteakip söz alınış olan BaŞ\'e. 

kil Refik Saydamın umumi tns. 
vip sesleri ve sürekli alkışlarla 
karşılanan beyanatı d inlenmi§.. 
t ir. • Devamı S incitf t 

Cumhurreisimizin 
mebuslara çayı Cumlıurrtisiml:, Raşvekille Jleclis binasından rıl.ıyorlar 

İmpeks Şirketi tahkikah - - - - - --

-

fı.t~~lll'ke lllda izale cc:lilecek 
~~'il\ etın.: bu Uıttmaı de ta
ı.ı " lahft nı.lşUr. F'azla ola· "ti ..-qlltad_a 
~~ ltlal'ılllll Geııel"al Frank.o 
~ 'i htt ı:tı )'alon bir zamanda 

Yazan: Sadri Er tem 
(Yazısı 3 üncNde) 

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

Ankara, 27 (A.A.) - Reisi. 
cumhur İsmet İnönü bu aJcşam 
Çankayada Riyaseticumhur köş. 
künde Büyük Millet :Meclisi aza. 
sına bir çay vermişlerdir. 25 çuval evrak Ankarada 

~~ 'ıtı:tıe'::tfeıiyet lle va2iye. 
!l!ıt:~elel'I Ih 4ldnı bir ıneT.lde 

te u ..... ft,. k 
~I~ J\Jc<lc -""-1. 'DTI'etlen-
(\lı; ett htt- ~eld buhranın 

lletıı- kat ,.._h 
lıqll ~ llfu.)d u-. a artmıştır. 
~ı~1 hnllt"a.ıı b al'tııda göze çar
(}~ ?~ 4 u Şekilde olduğu 
'eıo!0lliUıc l'l"ttpanın nıanzaraıın 

·ı.:cnı. l'o dab 
""' hıl' h a ziyade ferah 

Saıı1. _ nl«l.e dcğll<lir. 
ıtı-"- ""'llretıı 
~ll l.tı~ sııc devlet adamları 
~lJ. ~ l'e 'lcon:ııc. )'apıJan mülA
~11 e~ b Ştnalar harp ihti· 

"lı 'l1.a. ~ij,,~tl btl' l'af edecek yerde 
~. ~fn- tohlik 
"" l'h • ._ l.... e karşısında ~t 4'1l\\·cu ••t ~lb .. Clinl artırma-
~ lliUt_, l gorünınektc<Iır. 
llt'lld a, bel'llel 

tltı.lılc: 'hug\1
11 

tnilel hayat sa.. 
~.. hır l. lllevcut olan ger 
~ ~ ~atp n -

'tı;~ _ <İll'? )'.' Cticcslne , ·nra-
~b 0 ksa b 

ttııı h lcoıır undan eneı 
~l( it anı Cl'ansıntla old""'"' 
\' lllt,L aşıııa )" l ..._u 
llıa "-'r? l~u o ıt buluna-

\ıh, ltıctttı suallere nıüs"-
~ a- \" Şek:lı ın:t 
~Uıcl'lne1c ld do kat't bir ce· 

ll(} n1senı lf 6 değil(}J n iktidarı 
~ at':lcı r. 
-.. aı l• ~ll\<} ClllJn b 
fltı.lst " Cu u ınanzarası 

~il}~ esasen. ı;;11Uriyet lialk 
ltlıllh tlbıek ~ nnuni Inilddeti 
D~~ atı hı .. k.~ eı-e buıllllan in· 

letcth a,r CTTeie ,.ı__..._ 
CtlnJ ....,..._; 

Ştir~ lntılıa.. 

Bugünkü ila~iz 
Hal.:kı Sühanın edebt bir ma

kalesi ve Dr. Cemil Sülerman'ın 

fantezi bir mü~ahahesinden baş. 

ka, Re,at Ekremin 300 sene evvel 
lstanbulda bir Hint elçisi, me~
hurlarm hiktıyeleri, ni('in llftdnka 
verirlz; sinema Cılemin<le bir iz· 

l
divaç; fotoğrnr )·üz yaşında; bir 
h ikaye ; sarı~ın ca~usıın meraklı 

hayatı, ayrıca Karikat(lr n hafta
nın re~ imleri ••• 

1111111111111111111111Mlil111Ullllllll11111111 

batrn 7enllenmeslnde herhanı:i 
bir dahili sebep aramnğa asın 

mahal n mana yoktur. Knldı ki 

Haziran, yahut Temmuz ayları 
hasat \"6 lş me,·slml olduğundan 
intihabatı bir)caç "1 cnelo al· 
nıak iktısadi hayat bakımındnn 
da daha faydalı ola<'Aktır. 

Cuınhuri7et Halk Partisinin 
yüksek prenalpl insan ldrAklıı l n 

görebileceği hA.Uselerl bekle
mek ve onların arkıuııadan sü
rüklenmek değil, hAdlseleri Tak 
tinden enel tahmin ederek her 
ihtimale 1töre peşinden icap e
den tedbirleri almaktır. 

İşte umwul inWıabat.ı yenlle-
mek kararı bu cttmıftlnı alm· 
... 1rir :mMU ~ ~ ... lıia 
bir ŞCJ' değildir. 

ş i 1 i d e tetkik olunuyor 
Z l l d ehirler Deniıbank Umum Müdürü 

e Ze e en Ş Yusuf Ziya Erzin'in beqanalı 
t d k lkt l Ankara, 27 (Telefonla) - l mpel.s 

O r a an a li.rnilcd şirk~linin i_d~.rchnn~~inde hu 
şırke lnle :ıl.ı knlı gorulen hır şah51 n 

30000 kl.şı" o··ıdu·· 50000 kişi yarah ;i~~·~;~~:s~;~; ~~~ı~~n:~~~~~~i:'v~ı~~ 
Anknra mud<leıuınumılıgınde tclkık 

(l'a:ısı 5 inci ıa11fada) olunınakladır. Matbuat umuın mudur. _.:_------- -----========== lüğiınden ıki memur e\ rn'k orasında 

TI 
lnı lu n:ın ' nbancı dildeki nıuhahcrnl ı 

' .,,...._.Wlımii:Jl. 

J , , terciııne ~tmcktcdir. Tahkıkal birkrç 

-.. 

g süne kadar inkişaf cdl't"l'ktir. 

Denizbank Umum 
Müdürünün Beyanatı 
l>cniıh:ınk t:mum l\lfiduru \ u ur 

7.i) :ı ı:rzin dün g. 1clccilcri kabul c
dcı l'k nıulılelir ıcesclder fizc rin le 
kendileri ) le glirü)müşlıir. l'mıım Mu
dur, g:ızcleci!crin muhlclır suallermc 
kıırşı şu Ln:ın:ııta hulıııınıuşlur: 

- \ eni istifa ',:ı:. ıııhrı ıle l>ı•nlt

b:ınk teşkil: ı 'c ııı..:'lııl' 1.ırı ır;ısıııda 

dd~işi l; lik olol':ık ırıı? 

" - J> eni:r.b:ınl..'t ın )tılnız tcknolo· 
ji ~eri Sulr~ m:ın :5c ll'n btifn eımış 

' e islirn~ı kabul P.dilmiştir. 

!Jorulomın dümuden il:l gün rı• velki Jıalini uüsteren bir resim 1 
Mühcndı~ Siılel manın Denizhan!.- l e1ti 1't1t i:ha1tk l"nı ıım ' Iu 'u • ..t 

/Jevamı 6 ıncıda l'ıısuf 7.iucı Er:in 

İspanyadaki İtalyan Gönül 1 üferi Kumandanı General Gambara 
Td'.)ım G~ınıeırannn~a terfft et:t~rnndn (Yazısı 5 nci sayfada) 
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( Kısa haberler ) 
•Nafıa VeWeUyle Tramvay olrke

U arasında yapılan müzakerelerde 
belediyemizin de murahhas ıönder
mesl fstenmitU. Fakat belediye ls
tanbulun menfaatini Nafıanın koru
yabllecejini düşilnerek murahhas 
ıöndermeAI lilzumsuz bulmuştur. 

Yardımcı 
öğretmenler 

•Yeni belediye muhasebecisi ~mm Vazifesini Muvaffakı
taz, mali senenin bitmek nzere olma- yetle Görenler Esas 
una raJmen, belediye vergi ve re- K d l k 
aimıerinin ancak yarısının tahsn e- a roya A maca 
dildilini g~rmn~tür. Bunun üzerine Lise ve orta okullarda yardımcı 
mulıasebe teşkilAtının ıubat sonuna öğretmen olarak çalıp.nların önü
Ye aaat 19 a kadar çalışmaları emre- müzdeki ders yılı batından itiba
dilmiştlr. ren, vazifelerine nihayet verilece-

• Beyollu beşinci noterliğine, es- ği ve yardımcı öğretmen kullanıl-
Jd Bursa mebusu avukat Semih Yas- ğ h kkı d dil 

t t • ..ı d'lmi t' mıyaca ı a n a netre en ya-mu a,, .n e ı ş ır. 

• \"l'h;ullara yardım blrllli evvel- .zılar asılsızdır. 
Jd liin ParU vilftyet binasında bir öiretmen ihtiyacını karıılamak 
toplantı yapmıştır. Mekteplerde yar- üzere alınan tedbirin çok iyi neti
dun görmeyen çocukların sayısı i798 celer verdiği görtilmüıtilr. 
dlr. Birlik bu çocuklara yardım im- Maarif Vekaleti bu öğrctmen-
tAnını konuşmuştur. lerdcn vazifesini muvaffakiyctle 

• İstanbul tapu ve kadastro teşkl- görmlit olanlan tahsil vaziyetleri 
lltının nzifelerinl iyi anlayamama- .. . ld ~ takd' d k d 
lan )"Qzftnden bazı yanlışlıklar vu- muaaıt o u.u ır e eaaa a -
kua geldlli kaydiyle buna meydan roya da alacaktır. 
nrilmemesl için bu teşkilAt hakkın- Okullarda Tayyarecilik 
da allkadarlara bir teblll yapılmış- D 1 • 
br. Teblilde: lstanhul tapu i~lerin- ers en 
de 1111P alcll mahafulıtı vardır. Bi- Bütün okullarda Hava kurumu-
rind mıntaka kadastro müdllrlülfi na yardım teıkilatı yapılması içir. 
4dalU' ve Fatih mıntakası kadastro- Maarif Vekaleti tetkiklerde bu
lan. ikinci mıntaka kadastro mlldllr lunmaktadır. 
lııtl Cartı n KadıköJ' mıntakalan Bu tet'killt okullarda kurulacak 
kadutrolan, QçOncn kadastro mlldilr_ bav kurumu ardım aandıklariyle 
lfilil Aksaray, Samatya kadastrolan a Y 
ile m..,W olur. olacaktır. 

BeyolJunda da mllnhasıran Te Maarif V ckileti talebeye tayya 
mllatekkiren çalışan BeyolJu ta- recilik bilgisini aplamak üzere 
dutro müdOrlilt{l ismiyle bir memu- haftada bir derı illve etmeli de 

ı--·oOktorıardan ş-ikayet 
Hasta evine giden doktorlar 

fazla ücret mi istiyorlar 
Sıhhat i3leri Veklleti gördüğü lüzum üzerine doktorlarm 

çalışma vaziytlerl etrafmda bazı tetkikler yapmağa bqlamış. 
tır. 

l 
Öğrendiğimi7.e göre bir kısım doktorlar muayenehaneye 

gelemiyecek derecede ağır hastalarm evlerine gittikleri takdir.1
1 

ide, muayenehanedeki ticretten pek fazla ücret istemektedir .• 

ISıhhat işleri Vekaleti bu vaziyeti derhal dikkate alınağa ka-
1
= 

rar vermiştir. Doktorların evlerdeki hastalan tedavi hususun.. 

ı~===::n~~~:.:~mda yeni bir formill bulunacaktır. ı 

Esnaf cemiyetleri yardım komite
sinin dünkü toplanhsı 

M ahkemelerdeı ._ .......................... _ 
Randevuculuk 

davası 
On iversife Dünkü Gizli eeıced• 

b Atinanm Kızı Bayıldı 
üfçesi Randevuculuk ve fuhf& ~llP'l'lbl 

Y • h l I • d ıuçundan aaliye birinci cesa 
enı Ders ane er çın e kemesind muhakeme edilen --.en .... 

Tahsisat Konuyor dam Atin:, Eleni Katina ve 
Universitenin yeni yıl bütçesi tinanın kızı zizın°in durutrnaı-ı" 

etrafında Maarif VekAletiyle gö· na dün sabah da devam e ··-~ .. ~• 
rüşmek üzere Universite Rektörü tir. 
yakında Ankaraya gidece'ktir. Muhakeme tam aaat 10 da 

Univeraitenin bu seneki bütçe- lamış, mütemadi bir aurette 2,f 
ıinde yeni yapılacak tesisat ve kadar sürmü~. yemek tatiliıl 
dershaneler için tahıisat konacak- sonra tekrar görülerek, saat 
tır. de kadar devam etmiştir. 

Bu arada Hukuk .fak~ltesin~.n Gizli görülen muhakeme ..nı'r4ı .. .a 
dershane ve derı vazıyeti de go- smda Madam Atinanın kıJS .,,..._.,_, 

rüıülecektir. birdenbire 'baYunuf, müba§ir 
--o- rafından zorlukla dışarıya ÇJ 

Hava Kurumu larak adliye doktoruna g·::..· -ı.-ır... 
Kongresi müıtür. Zizi bumuna eter 

H k i 1 
• • .. ü k tılarak ve masaj yapılarak a 

ava urumu ı ennı gor ıme k ahk k"ı"".,. .. mıı. te rar m emeye so 
uzere 15 ıubatta Ankarada Hava 
kurumu merkezinde büyük bir turz.. • ... 1d ~ 

ızı a,." ı.~ 
kongre toplanacaktır. .. 

1 
d . . 

Kongreye vilayet hava kurumu §OY e AehmıMıtir: k 
d . k .. 1 . h ku "f - ama, ne yaptı . 
ıre tor erı, ava rumu mu et- v , 

. 1 . • . k d kl d' nasıl kurtulacagız... Sonra 
tif en ııtira e ece er ır. bi k d' . 1 --ı~D"mL re en ını topar amıı 

Kangrede Hava kurumunun ge- . . . ' 
li . . k k'lı:: k . ye gırmış~r. 
nnı artırma ve tef ı '4tı ta vı- M d A . il 

k . 1 • "rli li1 ırt· a am tına e suç or 
ye etme ıı erı go ı ece ır. li b' . . mahk as ye ırıncı ceza eın,.,..._,.._ 

Eminönü Meydanı 
Açıldıktan Sonra 

muhakeme clunurlarken 
birinci sulh ceza mahkem 

riyal mevcuttur." denilmektedir. düğünmekteclir. Bu auretle talebe 
de Atina davasında ki pbit 
lan tehdit ederek ifadelerini 

• Yeni mebus intihap hazırlıklan- Eminönü meydanının açılma-
na bqlanmuı ınzumu ParU Genel okulu tamamladıktan aonra tayya· sı için yapılan lstlmlAkler dola- tinneğe zorlayan Katinad 
Sekreterlllinden allkadarlara bildi- recilik ve bunun ehemmiyetini Je yıslyle bu civardaki mağazala.- Eleni sorguya çekilmekte idi. 
rilmlıtlr. intihap hazırlıklarının ın- öirenmiı olacaktır. rın kira fiyatlarında müthiş bir ni inklr ctmiı. fakat deliller 
raUa bltlrilmesl için memur kadro- artma oldu~ söylenmiş, beledi- vetli. olduğundan tevkif e~:•:ı-.-. 
au tabt7e edilecektir. e• •d t 1 b• İstanbul esnaf cemiyetlerinin lif 1 l h eu D w taraft üdd ı • Dolatu p71alara ı&re Dahiliye ır 1 am a 8 1 ş ere arcanacak paralann ye ve vllAyet bu işin tahkikine ıger an m e 
Vekiletl mllsteşarı Vebbinlo mllnbal müşterek idare heyetllerl yar- sarfiyle uğraşmak Uzere de Yah- girişmişlerdi VllAyetten Tica- tikçe üç kadm hakkında dabl 
bapekllet mftateprlıltna, tınılr Tali- Garson Eminin lılediği dım komitesi, dUn saat on dört- ya, Sami, Kemal, ömet, Mehmet ret Odaamın .da bu hususta tet- ni suçtan tahkikata girip 

al Fulı Gtll~k de Dahlllye Vekl- Cina ette Kaıt Görüldü te Eminönü Halkevln4e toplan- ve Zekiden mürekkep bir heyet 1 kikat yapması tstendlttnden o- Çatalcadak· tar !: :,::iılına ıeUrilmest takar- D~iyede garson Emin adm- mıştır. teşkil edllmeli kabul edilmiş- da da bu yolda çalışmış ve işini 1 
u- Toplantı, kunduracılar ee- tir • • ..._ 

• Sirkeci pnna ilden geniş )'Ol da biriai, ustası Mehmetle VU" ev• • bltlrerek hazırladılı raporu dUn c a et -..q 
berinde metrü cısml, Macar sin.at de oturduğu sırada kanu Hatice- ml;yetl relsl Abdullabın reisli- Bu ar&da yeni idare heyeti se-

1 
makama göndermiştir. Bu ra- in J 1 

makineleri nbı mahaUJnlo bulun- Din kencliaini ustaıı ile aldattılı tinde yapılmıştır. Kongreyi, clmJ, yapılmadan evvel yapılan porda kiraların &ırtrşınm haki- Çatalcanın öcünnil köyuocf' '· 
duln bina, Antal7a nakliyat amban qnnma dilpıllf, bir ıece kanfl müşterek esnaf cemiyetleri mU- bu to~tmııı ua~9~,.AJ..Q.W.~ ... 8*.n.ı.aa a.8,. ~ 
blnna, MlmWI .. timi• 7lkbnlma- nde olma ca bu ıtıpbeal ımnet rôıbı PeHt aıttilıttıf': tıal'ılmla Tayetler" "Wzertiie Em!nl.SnU hanının yıkılması len göçmenlerin üzerine 
laDe~nmıı ııbtar. Mf eyddan~ olrtablsıal-na lenerek dtiı:lodan ekmek bıçağı· Muhtelif raporlar okunduk- bir takrir verllmlş ve neticede da dUn 1.000 liraya lbale edll- dald bir tarla meselesi .::nı:diir~ 

IMUJV an ra ın an euZe r . tan sonra müşterek ardım he- 1 
paye, bir de brll yapılacaktır. lntaat m kapmıf, eve pençereden gıre- Y top antının yolunda oldufu ka- miştir. mavzerle ateı ederek 5 ki 
ilkbaharda bitecektir. re'k kanaınr, kananın babası HU- yetinin 938 senesi hesapları ka- ralaşmıştır. navarca öldüren Hüseyin 

• Yllltsek ticaret Te lktısat mekte- seyinl öldlirmilf, uıtaaı Mebmedi bul edilmiş ve başhekimin ra· Bundan ıonra btıytıklerlmtze Vedat Nedim ile kendini teıvik etmekten 
bl IOD' sınıf talebesinden 25 kişilik de yaralamıftı. porundan sonra muhtelit takrir- tazim. telgranarı çekilmesine babası Ali Kihya ve ıuça 
t>lr ınıP tetkikler yapmak Ozere Mer- uh-L ı ler kongereye arzedllmlştlr. karar verilerek toplantıya nl- lktııat Veklletlne ballı, Tu- ten karde•i Hasan vı::ı..y--"" 
alne litmlılerdir Ağırcezada m .. eme o unan :r A4ıJ __.. 

• Mehmeclin dünkil duruımaınnda 1- Okunan raporların zapta hayet verilmiştir. rtzm Umum lılttdUrtı Vedat Ne- ceza mahkemesindeki duru 
• • mUddeiumum! Feridun Baıana, geçmesi. I .elim Tör, dUn ,ehrlmtze gelmiş nna devam eclilmiıtir. Müessif hır ırtıhal blcliaede taammüt ve kut olduğu- 2 - Mttşterek yardım heyeti- "Deli y orgi" Denizden ve Ticaret Odasında yaiptıllan bir Hüseyin .Kahyanın geçeO 

nu ileri .Urerelıc 50 inci maddeye nln ibrası. Ç ka ldı 1 toplantıya iştirak etın ş r. de yazdığımız gibi idamı i 
Eski Paria Sefiri Salih 1i5re idamla tecziyesini iıtcmiıtir. 3 - BUtçelerln kabultt. ı n Toplantıda, Nevyork ıergtal- du. Dünçil celsede pbitld' 

Münir Pata Vefat Etti Muhakeme karar için batka bir 4 - Altı kişlllk bir yardım Geçenlerde Sirkeci rıhtımında ne iştirakimiz hakkında görüş- nilmif, bunlardan, Hüıeykl ... f' •• ..ı 
Eakl deTrin tanınmı• ıiya~Uerin- güne bırakılınıttır. heyetinin teşkili ve seçilmesi. bir lnfllAk neticesinde batan meler Uzerlnde görUşUlmUş ve nın yana§lllalanndan HaSIS': 

., --~ B t krl 1 ... b 1 edildikten Dell Yorgi adlı Yunan balık"I yapılmakta olan hazırlıklar göz_ - Tarlada ra1-.. ken _...,..-. .......,. 
den, ''Paris Sefiri" r!iye ıııaıuf milte- ------- u a r er aa u lt s .. !'" 
tekalt nüyük eltl ~allh 1\Uınir CPa,a) Eczacılar Hafta Tatili sonra 6 kişilik müşterek yar- gemisi dtln denizden çıkanlmış- den ge<;lrilmlştlr. ler ellerinde balta ve 
dOo sabah vefat etl'\l~tir. istiyorlar dım heyetinin seçilmesine gecll- tır. Bilhassa kıç tarafı çok ha- --o- hücum ettiler. Hilseyiıı 

Salih Milnir (Paşa), 1859 senesin- miş ve yapılan intihapta: bak- rap olan gemi, bugUn Halice a- Gümrük Memurlan nefıini müdafaa için kott"' 
kle dolmufhl. Ticaret Te Nafıa Na- lıtanbuldaki eczacılar sıhhat it- kallar cemlyetat reisi Rüştü, lınarak tamfr edilecektir. Yardım Sandığı zerini alıp atet etmete ·-·-··-
sın mherrlb Mahmud CelAlettin Pa- leri direktörlüğüne müracaat ede- kahveciler cemiyeti reisi CclAl, Ayrıca geminin ne suretle in- demiıtir. 
pnm olludur. Kendisi Çorlulu Ali rek hafta tatilinden istifade etmek i 1 i fUA.k ettl~I hakkında da motör Gümrük memurları aralann- H ....... Sulh hl!!'-!-1 h 
Paşa s'1lllesindendJr. Pek genç iken . • • ekmek yapıcıları cemiyet re s 6 ~ --.. iUUilll 

devlet hizmetine ılrmJş, Amediye o- lıtediklenni bildirmıglerdır. Şevki, hamamcılar cemiyeti ret- tlzerlnde tetkikler yapılmakta- da bir yardım sandıeı kurmuş- verdiği ifadede: "Muha 
duında bulunmuş, Başvekil Ahmed Sıhhat itleri direktörlüğü vazi· si Osman, arabacılar cemiyeti dır. Jardır. Bu sandıkta toplanan pa.. !inde bir.bir ıey yoktu .e 

ra ile ölenlerin cenazesi kaldı- aı.. :ı- hü ·~• :Vefik Papnın kAtiplillnde bulun- yeti Vekilcte yazmıftır. reisi Faik ve marangozlar ce- -.o-- Kdllyaya cum etmeoar-~ 
muttıır, kendisinin Sultan Hamide Ş b M V ·ıdi rılacak ve bunların ailelerine . . B ih ilddd_...,..l 
ıcoculdutundanberJ lnUsabı olup dil- mlyeU reisi Allettln kazanmış- U at aqı erı maaş bailanıncaya kadar yar- rr:itidan u c le~ m ~ 
ba devlet hizmetine slrmeden evvel Kılıç Ali tardır. DUn bUtUn resmt ve yarı res- dım edilecektir. BUtUn memur- r m ıuç u an '° 
nnına lfdJp ıellrdl. Pederi me,hur "~-·ıan· te mebusu Kılıç Ali Bundan sonra esnaf hastaba- 1 d h 1 d 25 k san: ..& 
bı ıd ı... uaz; p 1 m alrelere An karadan maaş- lar er ay maaş arın an u- _ Sulh hikimi ı'stedisı Yı 

r zat o Ueundan zamanının ileri b lk. alc~m nesinin kira ile bulunduğu b - •• tel•D ltirçok maruf ricali Te ulema- refikaaiyle bera er, evve ı. s-- ların derhal verilmesi için tel- ruşunu sandığa bırakacaklar- .,.,
1111

• yanlııtır. bu ao··ı:ıeıid' 
llJ.le kDçO.k ya,tanberi temasta bu- ekspreele bviçreye gitmiftir. nanın satın alınması lle muhte- gratla emir gelmiştir. Blltün me dır. Yakında bir toplantı yapıla- ds• d . . ' D'"' --•il 
l111mn1Jtar. Suphi Paşanın Nezarin- murlar şubat aylıklarını dün rak sandığın idare heyeti seclle- dur~ emıı~~ 'f::~-.. -·· 
dı ticaret mektupçuhıjunda çalıı- ı-1 ~M~ almışlardır. cektlr. ~ a"_? gı. 1 

mte 
mlf, biJAhare Hariciye mektupçusu mıı, müddeıumu 
ta)'ia eclilın1tti. Bu memuriyette u- hemen tevkifi ile nıUd 
sun 1eneler kaldıktan sonra Paris Askerlik Yoklamaları. Avukatlık K'anununa tikçe haklannda ta'kiblct 

bO)'Qk elçil~ine biJAhare Parı. ulı. ljAl<VI M-?/h Kadıköy 1abancı askerlik~- Aylan Hareketten mesini istemiıtir. sdl" 
desinde kalmak ilzere Bera ve Brilk- ZI'.. besinden: Tahkikat Bundan ıonra dinle 
aeJ aefirllklerine de tayin edilmiştir. 
MetrutlyeUn UAnına kadar bu vazı- Kadıköy, 'OskUdar, Beykoz Müddeiumumilikçe, yeni avukat clr Muıtafa da: 
felerde kalmıştır. Meşrutiyetı mille- kazaları çevresinde oturan taş- lık 'kanununa aykırı hareket eden - Tarla 7 lriıiye Yfı-_-" 
akıp nmanını tarihi tetkiklere haıo· 15 Yıl Evvel BugÜn ra şubelerine mensup yabancı. bir muakkip hakkında ilk defa o- yedi kiti o sabah tar~.Jı 
retmlt ve Parla Tarihi siyasi encOmr- ~ Cumart~ Pazar 310 UA 330 doğumlu ihtiyat e- larak tahkikata baılanmııtır. mağa gittik. Yanlllll$~.A. 
.nine tza intihap edilmiştir. Bu mlld. Yapılan heıaplar .onunda lıtanbu- L. ratın mutat olan senelik yokla-1 Yeni Avukatlık Kanunu avukat dın da bir de kaclnı ...-_..; 
det sarfında fı ısnsııca, türkçe birçok • - t 1~ nqrlyatta DUIUb'Uııştur. Tilrkçe ola- lun 1 ıenede f1ergi talıakkukat mikta- > • u E malarına 6 eubat 939 tarihinde tan batka Jdmıenin, müddeiumu- ya vanr varmu au .. c!J. 
rak (Diplcnuad) •e <Almanya) na-1 rının 11.581.073, tamlldt miktarının ~ ~ i ! aşatıda gösterilen ıtınlerde baş- milik veya mahkeme kalenılerin- üstümüze ateıe ~~ 
aJyle fransızca olarak bubi umumi da 8.338.972 oldu6u anlaıılmııtır. <( •• ~ !anacaktır: de it takibine müuade etmemek- Ali K&hya ile kardef' 
tıAuında TOrk • Rus mnnasebatına N 1 - 6: 16 ıubat ıününe kadar tedir. Btı vuiyet kal"§ltmda it ta· ya da yanında idil~r •. 
dair telif eserleri inll~ar etmi,llr. v nl ! 1- d Bugun.. ~-ga ar sıo: 3%0 doğumlular. kipçw, Karaıümmte Karabat linde tiifenk, kar ~;.ı 
8lr de P7fl matbu Tnihl siyasisi "'° Utcr":..ı 
T&rdu'. Kaçak yaşınlfa iken şehza- v k ti ~ 2 - 16: 26 şubat ıtıntıne ka- mıbılleainde oturan Salih ozlu ca. vardı. Babalı il I 
ıt_e Hanıld efeodlunJ borıssı AU eten- 2& Kdnunusanl gana ve gect9l do- 1 1 8r : dar 321: 3!5 dotumlular. Murat bir milfteriainiıı iıtidaaını, -At, tafm& oiludl 
dj tarafından lakdfm edil'nl, ve bu 6aıtlar: '----. ...-··-.....__._._ 3 - 26: 16 mart 919 sunune eilya kendiıinin imit gibi, müddei- nyordu.,, _,,,. 
ıaflauebetl 6mrilaDn seının:. kadar "Dn•• 711 JG~ ·113 iGS kadar 326: 330 dofumlular. umurnilifevermiıtir. Fakat bunun Bunlardan batka ... 
dnJm etınfftlr. Buf{ln dilnyaya selenler ZOhre nD- o••• 1227 709 \227 10. 4 - Yoklamaya gelmeyen ra- yalan oldufu ihbar edilerek Mu· pbit dinlenilmit. dıstUr"....i 

Ceauesl Befl"ta'ta N!idıetiy• cad- fuzd altındadırlar. Faal" cesıır de- lkın•ı 1&04 9'6 1150\ t•i bancı lhtlyatlarla bunlan resmt rat yablınmııtır. le~ için baı'ka bir ıUO' 
'8slada 80 mımarab eYden bqün llldlrler. Tembel Te rahatlanna dilt- Ak••111 17 00 12 00 17 02 12 00 ve huaust müesaeselerde istlh- Murat baklanda hem sahte hQ- tır. _.,ı 
saat H ele ı...,i.hnlıırak na.Mıı Si-ı kQndQrler. Büyük lı:Qlfetlere, bllyllk vat•• 18 M ' Si 181\8 M de~ 
aappqa r.amtlnde kılındıkbn sonra fJlere, angaryalara dayanamadıkları imsak 6 3& 121~ 5 S3 12 ıs dam edenlerin askerlik kanunu- viyet vermek, hem de avukatların Mahkemede fllıA eısJl 
Yah1aefendl mezarLt, 11da :ıi'e kab-lılbl, aile hayatlannda samimi olma- ....._ ___ .__...__.__..__ ... nun 93 Uncu maddesi mucibince 

1 
itine tecavüz etmek ıuçundan ta-1 tiren Haaan ve C 

rlne •efnoluacakbr. dıklan için de mesut olamallar. cezalandırılacatı Uln olunur. ı kibat yapılacaktır. lta'kibat yapıtacaktlt• 



Portre: 
Rei; Saydam 

.e Yazan: Sadri Ertem 

3 - VAKiT 28 IKINCİKANUN 1939 

1 / Başvekil Refik Saydamın 
1 Mecliste dünkü beyanatı 

Romada Fransa 
aleyhinde dün yine 
nümayiş yapıldı 

dı.J..., Oııa llk dcıfn "'20 t d H t J d v • •fV'iJ""l'llat .. .,_ sencs n e :ı n• n ıgrm sımıı.yı hen ''Ye-
• alı lıtell ttıcıktebindcn .Ankarnya ni kitap" mecmuası kollcksiyo
ıı:ı)lt llıUşt~il' otomobil içimle gür- nu içinde gürmü~tiim, bu, Al· 

Ankara, 27 (A.A.) - Büyük 
Millet Meclisinin bugünkü top
lantısında celsenin açılmasını 

müteakip kürsüye gelen Başve
kH Refik Saydam aşağıdaki be. 
yanatta bulunmuştur: 

tazyik etmemeğe hassaten dik. marınx iktısadi kalkınma planı _ 
kat edeceğiz. Vergilerimizde dai. mız bilhassa tediye muvazenesi 
ma mütekamil ve vatandaşlarla bakımından hazineye kuvvet ve. 
devlet hukukıuıu ayni seviyede rici ehemmiyetli bir mevzu ola

f 901 srmfınm silal altına 
daveti idari imiş l 

~
1''' ıo:· nıanyndn tnhsiJlcrJni tnmnmla. 
rı· ~ "e ~ara..,ı, 1920 insanla- yıp memlekete dünen nıiitehus
f bolın:9 ... o otoınobiU bngüıı kny- sıs hekimlerin grup Irnlincle a
~l'. ş dekorların hnynli gibi- l Jınmış rccimleriy<li. 

Ar kadaşlar1m, 
Selefim sayın Celal Bayar'rn 

istifası üzerine teşkili bana tev. 
di buyurulan kabineyi yüksek hu. 
zurunuza getiriyorum. 

koruyacak tarh ve tahsil usulle_ ı·ak telakki etmekteyiz. 
rinde devamlr ıslahatı tahakkuk Alellımum tüccari mübadele - Roma 27 (A.A.) _ H 

· k l" · · b 1 d 1 ı 'b ' avas a. ettırm.e ma ıyemızın en aşta er e norma yol arı takı e ta . J'ansmın muhabı· · b'ld' · B' 
• • 

1 
• rı ı ınyo:r: ır 

gelen iştıgal mevzularından bırL raftar olmak.la beraber aynı .za. kaç yu"z yu"ksek tahsil t 1 be - , 
· kil ed kt' H ·ı ·1 1 d d" 'k d~ a e sı 'e nı teş ece ır. er vesı e ı e I man a unya ı tısa ı şartlarının mektepli sokaklardan ·~ı 

çiftç~ v~. k~y~~ vat~ndaşlar!.mızı~ ~cabı ol~ak karşı!Iklı :r:ıenfa~t • ı ve Fransız sefarethanesT'n~~·~ke~ 
ve.r~ı !11kunu tahf.~f ve koylerı. .~r. ve musaadcl~~ yolu. ıle tcdıye ıaşmak istemişlerse de k-uvvetli 
mızın ıktısaden suratle kalkın- bılançosunun mutevazın olması. bir polis müfrezes· tal be · d ğt 

b3l o *** '- ıa.nı.a ~.s loJtaıu , n kerpiç Ankaranm Refik Iley Sıhhiye "\'ekili 0 -

ltld bı., göıatıncıa. znrerin lıiilynsı larak del'let adanu postuna o- Kabinenin programı, şimdiye 

kadar olduğu gibi, mensup oL 
duğumuz Cumhuriyet Halk Par
tisinin programını tahakkuk eL 
tirmek gayesine dayanmaktadır. 

do ~lllh ge gibi dolnşır. Petroı J turdu. Onun Sıhhiye \'ckllHği 
~<le~:tsı~ hUc nydmlanmnynn sıhhat ~şlerindo ııfznmm, itinn· 

sııatl.lttıt ·l'd.e kalpaklı, omuzlnrı nın, ,.e ın~an lınyntrnn verilen ç. 
f •allsa~lı. hnJdrrları külotlu in· ı hcmmiyetin, billı:ıssa tenıizH-

~~ v· lla::nl' gezinirdi. ğiıı memlekette bir !;-IRr haline 
1'~r:':tllı-ıcu .:rı tnırıltıya benzeyen bir gelmesine Tcsile oldu. 

İnkılap kanunlarının milli bün. 
yeyede sarsılmaz bir şekilde iş. 
Iemesini ve adli teşkilatın devam 
ıx inkişafını temin yolunda itti. 
haz edilmiş olan tedbirlerin tat. 
bikine hassasiyetle devam etmek 
azmindeyiz. 

. . ed Y• ı, e yı a ı 
masını temın etmek ve hayat u- na dıkkat ecegız. nuştrr. Nümavişçiler bund " 
cuzlu~na ~a.tuf t~bfi.fl~ri iktı_ . Diğer ~araftan mahsullerim.i: ra Venedik ~eydanında to~a:°~ 
sat kaıdelerının salım ıstıkamet. zın dış pıyasalarda revaç ve ıtı. mışlar Ye: "Korsika ki · d' ., 
Ier~nde mütema?i~en taha~ku.k 

1 
barını 1arttırmak için mühim ih. Bizim.,, diye bağırmışlar~~ ır · 

cttınnek en samımı ernellerınıız raç m~ Jarınıızm standartlanması Mussolini üç kere b lk d ö 
d d 1 d k . f l' tl .. , t , a on a g 

arasın a ır. yo en a 1 aa ıye ere vus a ''er. rünmüş Ye şiddetle alkrşlanmr • 

ti.iraı-xıe.,, s~' ~Yak sesleri takip e- Refik Bey her şeyden enci 
f 0~Vı~efllh, tu.ıguıert tlitcklcrlnc sicim titiz bir devlet adnnu Iıü,·iyct1y
rı1~.taz4 l.tt hez pcırçasfylc, tıpkı b1r le efkAl'mınunıiyeclc akis bırak· 
ıı;ııı1'LŞı gt~<'ıin yaralı bir kola sarı-1 tı. 

Milli Paranın istikrarı mek kararındayız. tır. ş 
Milli paramızın fiili istikrarını ~or?1al faali~etlerile memle - Cenovada itfaiye efradr, tesis 

korumak başlrca umdemizdir. ketın ıktısadi nızamma faydası edilen polis kordonuna rağm 
Devlet bütçesinden verilen ma. olan hususi teşe~~üslere kıymet Fransa konsoloshanesine yakla~~ 

~l h 1 ıı.nrılan o.skerler bir Bir medeniyetten bir mcclcni-

[l~Otı )' aJ'ı ağın gölgesinde istns- yete geçen, Te retnydn.u, riyazi 
&i· Ohuıı, tntnrlarclı. tefekkürden hoı;.la.nmay:ın ln

uıı~1llgUıert Jhtfyar tüfekçilerin sanların bolca bulunduğu bir 

rı1' il: lt~ll~azarın<Inkı ntclyelerin- ~emlekette nefik Iley~ tftizli-

Müdafaa kuvvetlerimizin tes -
lihat ve techizat programının ta. 
hakkukuna devam edilecek, mil. 
U müdafaa kuvvetlerimizin harp 
icaplarına göre yetiştirilmesi yo. 
lundaki mesaiye hız verilecektir. 

aş ve ücretlerle devlet sermaye. ve kuvvet verecegız. mağa teşebbüs eden talebeyi hor. 
sile kurulmuş müesseselerdeki Sıhhat Programı tumlarla su sıkmak sudetile gerl 
maaş ve ücretler arasında ahenk Cumhuriyetin teessüsündenbe. püskürtmüşlerdir. 

r 
lı: l l"ü~e ınuadn kuv,·et oJa. gı ruhun nizanın , .e yenı bir me-
a~tllllıuııJan nefesle tutuştu- deniyet ruhuna intibakın tek 

11,.1,. ı., <>cstkJnrın ntc 1 . d rehberi idi. Yeni dcdetin, yeni Vatanda geniş mikyasta müs. 
takar bir huzur ve sükfuı temin 
etmek, vatandaşları anarşiden ve 
cebirden uzak bir emniyet hava. 
sı içnide bulundurmak programı
mızın başında gelir. Rejimimizin 
teşkilatı esasiye kanunu ile tes. 
bit ettiği umdelerle müesses iç. 
timai nizamını korumak en mü. 
him işimizdir. İdare makinesinin 
muntazam ve bilgili bir surette 
ışlemesini temin edecek çareleri 
dikkatle teemmül edeceğiz. Vazi. 
felerin ehillerine tevdiine ve me • 
murların terfi ve terfihlerinde a
dalet ve liyakatin esas tutulma
sına dikkat edeceğiz. 

tesisi ve bu esnada bu müessese- ri memlekette yepyeni bir devlet Londra. 27 (A.A.) - !talyada 
!erin salim bir surette işlemesL sıhiyeciliği kurmak ve halkın 1901 smıfınm $İlah altma davet 
nin de temini üzerinde ehemmi. hayatını korumak gayesi ile ta. edilmesi dolayısile İngiltere bük~ 
yetle tevakkuf ettiğimiz bir mcv. kip edilen program dahilindeki meti tarafından bir teşebbüs ya_ 
zudur. Bu gayeye matuf mesaiyi çalışmalara devam. olunacaktır. pılmamış olmasma rağmen Ro -
en kısa bir zam.anda tahakkuk et. Bu arada bilhassa tıbbi ve içti. ma makamları bu davetin ''siya. 

P' ~eş s crın e çc-
" · eıı hu askerler. f d sosyetenin her tarafm,la, devlet 
"llıı. · za er or u-
lt c;eJtirdetrt fdf. dairesinde, aile ocnj;mda., so-

ı:sil1 h.
1111>tc; dn-rnrln .. t .. k kakta., Jstfıoahntte, işte kendini 

"4)l nn us tme a-
şıll ~ııtııar ümi<Un, istiklal 1 n.lıştı~·mağa mecbur oldu~u ı•uh 
.ı:ıe l' ~llıı bi .. c 1 f idi tıtblıkti. ,J . .. r nın ı azası -

n V:tC" "El için yanma nara, yak çu-
~ ~U, blJ. çatıların altmdn, buğunu safımı ara". şmrma biı' 
1"· <1 l' hinanın k f 1 ta çamura, bir batağo. dalıruş gi-

~ e ha.<ıt on oru, ınt bi bir manzara gösteren eski hn· 1 t bir knryola bnrınır-
yata karşı "iş" de titizlik inkı-

• Çlltllal"ın al lap ruhunun beşeı·i bir safhası 
. ttı_l' \'e .. tmda. sadece in-

ttil t'h.. ılt-"llUtieri ,·ardı. icli. 
...... -ıt *** rl Cttılaıt b arzunun bu kndnr çı. Refik Saydam, Cumhuriyetin 
~ i il' ~ehrı doldurduğu- kurucuları arasnıda dc,·Iet nda-

lltt l'Jehdclf.a ed.ebntr? mı olarak senelerini sartettf. 
l>altJ.1 ~n insanları arasında Denilebilir ki bütün ,·eklllet-
·'· ;aa l' doktor binbaşısı lcı'in ve umumlretle devlet ma
le tat lt.t ceketi nıtında ümi- kanizmasının nasıl işlediğini teş 
ıı,.,,. 1 el' a~usunıın tahakku-
t ·~ ış rilı masasına yatır1lan bir cese-
t., ,, allJnrla beraber bir 

\.. .ret- 1 di tanır gibi biUr. Uddiselerl . ,.,. a lllıstı. 
.. ~tar · il l'~ kenın.ı kiremit ren-

t \'e ltuı heli kemel'li bir ce
lltıq• h ot içinde sarışın bir 
rı.. ' en·· ·-.. uz kırkını bulmn-
~tı 

h... '°al~Yt 
·'!\~ al( snıet Bey, heniiz saç-

~,a ~llıall :ı;.. <>lnıayan bir gençti. 
t,e~J lt11,~lta 1 e,·zı Pnşnnın bıyıkla-

071 Zar ta idi. 
~ ete h 

$ ~ lt~ ll.:7.ırlnnan Anknranrn 
• r11, h~~Y'llrke-n gözleri her ta-
• tol 11.an 

ııJı !\~" ' " 0 çatıları ile tlu-
,ı l'l~ e bi)} e ~teııın hlelerı nrasın<la 

latıatı. b " 0 zntcrtn Jstikball 
, :tehı ir bina' nı·<lı: Zirant 

f ~~l\!J~ lltn 
!\hı lllnt karargahtı ı 

tleı-4-
A. ~~ sır J,h "-e llöh a ile kapısı ö-

o/lt,ll gi.)lihı ~~ beklediği "Ve ftsiler 
~es ltl' Yer] ~• ., 1- Oha h eıue zuhnr et. 
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işitmemiş, bizzat yaşamıştır. 
Dedet cihazını pek muhterem 

Celiil Ilayardan sonra Ba.ş,·ekll 
sıfatiyle eline alan Refik Say
dam, del"let adamı olduğu ka
dar cihanın fikir Te lıareketle
ı·iyle alakalı, olgun bir fikir a
damıdır. Onu biitiin işlel'ine rağ
men kitnplau, ,.e mecmuuJnriy
le bnşbaşa görmek d.niına müın
kiin<liir. l'nrıldaynn gözliik cam
ları n1tında gerçekten yiiksck 

Irnliteli müııevl"('rin "hnk ve 
hürriyet" prensiplerine inanan 
ruhu bir ışık gibi pnrılclar; ,·o 
onda ha.yntiylc irfanı arnsmdn 
nisbet kurmuş bir pı·oresöı· ba-

li Tardır. 
1:-tc Cumhuriyetin Altmcı 

IlaŞ\'.ekillnin 1>0rtresi ! -

Mustafa Nuri Deniz 
Müsteşarı Oldu 

Ankara, 27 (Telefonla) - tk
trsat Vek~Ieti deniz mUsteşarlı
- .. ..k "O inhisarlar vegma gumru • 
kfı.leti teftiş heyeti reisi Musta-
fa Nuri Anıl tayin edilmiştir. 

iki İstifa 
Ankara 27 (Telefonla) - !k

tısat Vek;letl teftiş heyeti reisi 
Recai istlfa etmiş ve istifası ka-

bul edilmiştir. 
Bundan başka SUmerb~ ı...lc 

kimya şubesi mlldllrll Adnan da 

istifa etmiştir. 

Harici Politika 
Büyük bir itina ve dikkatle 

tesbit edilmiş ve uzun senelerin 
tecrübelerile memleketin menfa. 
atlerini en iyi bir şekilde korudu . 
ğu vazıh bir surette anlaşılmış 

bulunan dış politikamız, tuttuğu 
yolda devam edecektir. Cumhu. 
riyet hükilmetinin şimdiye kadar 
yapmış olduğu taahhütler tam 
bir sadakatle ifa edileceği gibi. 
teessüs etmiş bulunan dostluk -
lar da ananemizin icaıp ettirdiği 
vefalı şekilde muhafaza ve te. 
kfunül ettirilecektir. 

Maliyemizde Denk 
Bütçe.mi.~ 

Maliyemizin ana prensipini, 
Cumhuriyet devrinin ilk olarak 
memleketimizde temin ve itina. 
ile muhafaza ettiği hakiki ve sa. 
mimi manası ile denk bütçe esa. 
sr teşkil edecektir. Taahhütleri -
mize olan sadakat tediyelerimiz. 
deki intizam sayesinde gittikçe 
artan devlet itibarının takviyesi 
bu esasın büyük bir hassasiyet
le takibi ile mümkün olabileceği 
kanaatindeyiz. :Memelketimizin 
her sahada inkişaf ve umuruna 
matuf mesai programlarımızın. 
bu sahaların her birindeki ihti. 
yaçları süratle tahakkuk ettire. 
cek şekilde ve mali bakmıdan sı. 
kıntısız karşılıyabilecek çerçeve_ 
Ier içinde tanzim etmek azmin • 

deyiz. 
Umumi hizmetlerin ifasını te-

min edecek varidat membalarını 
tanzim ederken istihsali ve vatan 
daşlarm tediye kabiliyetlerini 

tircceğiz. mai yardım müesseselerinin ve sr değil idari,, sebepler dolay1sile 
Maarifin Başlıca sıhhi mUcadele teşekküllerinin yapılmış olduğunu Londra hüldl.. 

Hedefleri ihtiyaçları ve imkanları dahilin- metine bildirmişlerdir. 
Memleketimizin maddi refahı de inkişafına gayret edilecektir . 

ve iktısadi kalkmmasI ancak kül. Anayurda getirilen ırkdaşları. 
mızın refah ve saadetlerinin te -

tür seviyemizin bunlarla muvazi 
mini hükumetin ehemmiyetle ta. 

olarak yürümesile mümkün ola-
caktır kanaatindeyiz. Türk çocu~ kip edeceği işlerdendir. Mali im.. 

kanlar nisbetinde bu gayenin ta
ğunu daha ilk tahsil yaşında iken 
mektebe alarak zeka, istidat ve hakkukuna da çalışılacaktır. 

Gümrük mevzularını ve mua. 
faaliyetine uygun bir silsile ta. melelerini ıslah ve tanzim ve in. 
kip ettirmek memleketin ilim, 

hisarlarda mali olduğu kadar ik. 
sanat ve pratik hayat ve teknik 

tısadi ve sıhhi hedefleri de göz 
faaliyet sahalarında görülen ele. 

önünde tutarak rasyonel çalışma-
man ihtiyacını onların yetişkin 
vahklarile karşılamak, maarif iş. ğa devam edeceğiz. Sert içkilere 
lerinde tutacağımız esaslı yol karşı makul tedbirlerle fenni ve 
dur. Bu yolda emin yürüyebil- içtima! bir surette mücadele et.. 

mek emelindeyiz. mek için, ilk tahsili öğretmen ve 
eğitmenlerimizle vermeğe çalış - Ziraat İşleri 
makta devam edeceğiz. Mevcut Ziraat işleri, üzerinde önemle, 
liseleri, keyfiyetçe olgunlaştır. itina ile duracağımız bilyük da. 
mak ve yüksek tahsil müessese. valarımrzdan biridir. Çiftçinin e. 

Romanl}ada 
Demir muhafızların ik:nci 

şefi de öldürüldü 
Bükreş, 27 (A.A.) - Rador A· 

jansı bildiriyor: 
Perşembe akşamı, polis memur 

lan, BükreJ Varoşunda §Üphcli 
bir eve girerken tabanca ate~i ile 
karşılanmıştır. 

Biri ağır olmak Uzerc ilç polis 
memuru yaralanmıştır. Ateşe mu

kabele eden polis memurları mü
tecavizi öldürmüşlerdir. Bilahara, 
ölen mütecavizin, Codreantl'nun 
ölümünden sonra demir muhafı.z 
tedhişçi şefi olan ve uzun za_man
danberi polis tarafından aranıl" 
makta bulunan Vasile Crestcsco 

lerini tam hazTrlıyıcı mektepler mek ve vaktini kıymetlendirmek, 
haline getirmek emclindeyiz. An. istihsal kudret ve kabiliyetini ar- olduğu anlaşılrnrştrr. 
kara, !stanbul üniversiteleri ile tmnak, kazancını ve ya.şama. se. Beden Ter biyesi istişare 
diğer yüksek tahsil mektepleri. viyesini yükseltmek ziraat prog. Heyeti Dağıldı 
nl·n ı'nkı'şafları '"akından takip e- rammuzm esas ve gayeleridir. " Ankara. 27 {Telefonla) - Be. 
dilecektir. Türk çocuğunu ahlakı Ormancılık siy_asetimizde.halk den terbiyesi umum mUdUrlUğtl 
temiz, ruhça ve bedence sağlam ihtiyaçlarının daıma ve basıretle merkez istişare heyeti mektep
milletine, vatanına, cumhuriyete göz önünde tu.tarak, ko~a ":e lcrde tatbik edilecek talimat-

ve ı'nkıl"ba sadik yetiştirmek devlet işletmesı ana prensıplerı.. a nameyl görüşerek kabul etmiş, 
maarı.fı'mı'zı·n ba.,lıca hedefidir. mizdendir. " ve toplnntı.ıılarına nihayet ver-
Tarı.h ve dı'I ı'nkılabmıızın mil.. Arkadaşlarun, 

o. mlştlr. Nisan sonlarına doğru 
il ruhun doguşw una ve kuvvetlen. Bütün bu arzettiklerim bük -

met faaliyetinde göze çarpacak teşkllM nizamnamesi ile alAkalI 
mesine verdigıw· hızı artıracağız. t 11 t ı ı U k t ana hatlardır. Bunların yanında, a ma name er m za ere e -

Demiryolu İnşaatı millet hayatının lüzum gösterdi. mek Uzcre tekrar toplanacak-
Demiryolu inşaatı cumhuriyet ği daha bin bir mevzu vardır. On. tır .. 

devrinin çizdiği büyük program ları tafsil ederek sizi yoracak Dığcr taraftan !stanbuldakl 
dairesinde devam ettirilecektir. değilim. Sözüme başlarken işa • gayrifedere klüplerin kapatıla-
Demirvollarımızın iktısadi ve ca"r hakkındaki haberler.in de 

J ret ettiğim gibi, biz, C. H. Par- b 

teknik esaslar dahilinde inkişafı ı '-'Oktur tisinin programına sadık ve o. esas ,, · 
için başlan.mrş olan harekete kuv. nun tahakkukuna çalışan insan - --o-
vetlc devam olu.nacaktır. !arız. Partimizin bize çizdiği hat. Hariciyede iki Tayin 

Memleketin en ziyade muhtaç lar dahilinde ve Türk milletinin Ankara 27 (Telefonla) - Ha-
olduğu ve tahakkuku halinde en refah ve saadetine matuf mesai. rlciye Vek~leti merkez memur. 
yüksek ve feyizli neticeler vere- de sizin vereceğiniz direktifler ıurından Seyfullah Es Bonnos 
ceği tabii bulunan su işlerine B. dairesinde çalışmalarımızı tan.. Ayrcs orta el1;illğl başkA.tipllğt
M. Meclisimizin gösterdiği bU- zim ve inkişaf ettirmek gayesile ne, Ahmet Sadullah konsolosluk 
yük aiaka sayesinde geniş bir birleşmiş, ideali ve biribirine iti- iş1orinl de görmek üzere mez
planla başlanmış olduğu malll. - madr tamam bir kabine olarak kür elçilik UçllncU kll.tipliğine 
munuzdur. Bu mesaiye devam o. 

huzurunuza çıktığımız itikadın - tayin edilmişlerdir. 
lunacaktır. dayız. Eğer, bizi bu vasıflarımız.. - · ------------
Diğer Nafia ve amme hizmet. la Türk vatanmm ve milletinin Kısa Ankara Haberleri: 

leri üzerindeki çalışmalar da ay. yüksek maksa tlarma hizmet ede. 
ni hızla yürüyecektir. cek kabiliyette ve ku-vvette göriL • Urfa sıhhat müdürü Fadıl 

1ktısadi Sahalardaki yorsanız itimat reylerinizle tal • Kök1;eören Diyarbakıra tayin 
Çalışmalar tif ve takviye ediniz.,, olunmuştur . 

!ktısadi sahadaki çalışmaları- Başvekil Refik Saydamın sık, • Ziraat enstitUsU son sınıf 
mız, istikametini her işimizde oL sık sürekli alkışlarla karşılanan talebesi Slimestr tatilini geçir
duğu gibi Parti programının ana bu nutkunu takiben bazı hatip- melt Uzere lstanbula hareket et-
hatlarmdan alacaktır. Devletçi - ler söz almışlardır. mlşlerdir. 
lik prensipine dayan,an mevzu - Neticede tayini esami ile reye • Yeni Fransız elçisi Masigli 
!arda. faaliyetimiz ihtiyaçları, e. müracaat olunarak hükUmcte 341 yarın akşam sefarethanede ga
hemmiyetlerine ve bu baptaki im.. ve mevcudun ittifakiyle itimat zeteciler şerefine bir sll>are ve-
kfuılara göre sıraya koyarak te- beyan edilmiştir. recektir. 
min etmek ve devletin iktısadi Sürekli alkışlar arasında bu • Mardin Nafıa MUdlirU iken 
tcşekkülllerinin işlemelerini ve neticenin bildirilmesi üzer1ne kür işten el çektirilen Neşet Uluğ. 
bunların üzerindeki kontrollarr süye gelen Başvekil şu sözlerle bay görülen ıuzum üzerine ve-
kuruluşlarındaki maksada cevap teşekkürde bulunmuştur: k!let emrine alınmıştır. 

J~~ h.nrıznn: lı 
hat •hı n,. ._, ı '"" ı 

"'4. attı., -.ı - Ba.rı·ekilin evvelki giiıı Ank·a rada gazeteci1eri 1ca1>ul. ot. 
tiğini ıyazmı§tık. ,n..,,smimi.z bu, toplantıyı gootermektedır. 

verecek şekilde ve şartların mü. ''Arkadaşlarını, gerek bende _ ------------
saadesi nisbetinde tekemmül et. ntz ve gerek kabine arkadaşla. zifemiz ve her işimizde bu itimıı.. 
tirmek yolunu takip ec<lcektir. rım hakkımızda gösterdiğiniz iti. dmızı muhafaza etmeğe ve ona. 

Toprak altı servetlerinin istis. mada arzı şükran ederiz. Her va. layık olmağa çalI§acağız.,. 



ni 
' Kral Davut_ korkudan azade, 
bırsıru üıtmin için vesileler ibdaı 
ederle günlerini geçirirken, Os· 
manlı ordusu Başkumandanı M ı 

tafa PaıJadan yardım mektubu al· 
mııtı. T1.bii derhal red cevabı ıvcr 
di. Çün!tü kızını da iran Şahına1 

&öndermi.şti. Şimdi istediği ıı'Ji 

ona güvenebilirdi. 
- Artık, diyOt"du. Gürcistan 

hiç jstfüi t:örmiyece~. Nereden ı;e
Jirae gelsin, her dütman, Tahmosb 
Şahsn kale ıibi orduları ile kar§=" 
lq:ıcaktır. 

Davut Hanın re.d cevabını götü
ren süvari hareket ettikten bir 
gün sonra lrandan yine yıldırım 
eibi inen b~r haber aldı; Tahm~b 
öl:nüştü. 

Şimdi ne güzel kızının hatm, ne 
de dinini değiştirmiş olması. kcn· 
diıııine hi,bir fayda veremezdi. 

Davit Kral olduktan sonra Dağ
ların Krallığını çoktan bırakmış o
lan eş1dyı reisi, asıl ismi olan Jli· 
ko adını almıı. taraftarları ile ~e
ce gündüz §Rrap içerek zevk ve 
15efa sürüyordu. Davudun adamı 
olması, kimsenin af zını açtırmı
yordu. 

Kral, gene en müşkül anında ol
duğu için flikoyu canyclda§l telak 
ki ederek çağırttı: 

- 1liko, dedi, ıen de kral adı
nı taşımıı adamsın.. "Dağların 

.Kralı,. adım ıbıraktığın gibi ben 
de yakında GUrcistan kralı admı 

b·rakacağım: 

Jliko sarhoıtu: 
- Yoksa sen de mi benim gibi 

gece gündtlz eğlenmek ıevdaama 
dü,tün? 

- Ben krallığı bıraktıktan son
ra sen de baıının çaresine bakar
sın .. 

- Başımın çaresine mi? •• 
- Elbet .. Ben krallığı bıraktı'k· 

tin sonra senin için ne yapabi!i

rim ki .• 
- Ama niçin bırakıyorsunuz? 
- B.raktmrlarıa .. 
- Demek §ah ihanet etti?. 
Davut .dudaklarını yeisle buruı

turdu: 
- Şah, dedi, şimdi öbür dün

yada.. Iran karmakarışık.. Tahta 
kimin geçeceği belli değil.. Ku
m:ınclanlar birbirlerine giriyorlar. 

- Peki, siz niçin tahtı bırakı

yorsunuz. 
- Osmanlı ordusu geliyor. l

ranlıl:m fena halde maillıp etmiı· 
ler .. Bizden yardım istediler. 

iliko gülümsedi: 
- Sana, dedi, yeni bir fırs:ıt 

dütmüş de haberin yok .• 

- Ne fırsatı.. ' 
- Hemen Osmanlı ordusunu:ı 

teklifini kabul edersin .. Şah öldük 
ten sonra gene ona verdiğin sözü 

' muhafaza edecek değilsin ya! .. 
- Bu fırsatı çoktan kaçırdık 

Uiko.. Cevabı verdim, yardım 

şöyle dursun, Oı:manlı ordusu ge-

lirse, kuvvetim ile harbedeceğimi 
bildirdim. 

İlik:;nun yüzü buruştu. Rengi 
•ttı: 

- Öyle ise, de:li, sahiden sen 
krnllı~a. ben de §araba veda edi
yoruz. 

lliko bir müddet yalpa vura vu· 
ra dola~tıktan sonra: 

- Muhterem kralım, dedi, ben 
bir çare dü§Undüm. 

- Çare mi? .. 
- Hem çok iyi bir çare .. Bana 

bir at hazırlat .. Yaruma da üç si
lahıör al.nm. 

-Ne .. 
- Doğru senin cevabını götü-

ren adamın peştnden.. Onu nere
de yakalarsam bagmı kopaorım .. 

- Buna da imkan yok Uikaın .. 
Çünkü mektubum gideli tam bir 
gün oldu .. 

- Osmanh Paıa&ınrn eline var 
mıı mıdır ki.. 

- Varmadı ama, sen de süvari
yi bulamazsın .. 

İliko gene kös kös düşünmeğe 
başladı. 

O, Davuda yaranmaktan ziyade 
kendi vaziyetini kurtarmay; düş:i
nüyor.du. 

- Buldum .. Diye ba~ırdı. 

Davut hiddetle karıılık verdi: 
- Haydi lliko aptallığın lüzu-

mu yok .. Beni de fazla mcıgul et
me .. 

- Muhterem kralım ben aptal 
değilim. 

- Ne olursan ol ... Beni rahat 
bırak .. 

- Fakat .. 

- Hayır. Senden hiçbir şey is-
temiy.crum. 

Kralın yüzü kıpkırmızı olmll§
tu. Bütün ümitleri sönmüş bir irı
san gibi idi. Biliyordu ki, Gürcis- 1 
tanda kendisini sevdircmeden ba-1 
şına bir fern1<et gelecektir. 

Osmanlı ordusu gelir gelmez 
her taraftan teslim bayrakları çe· 
kilecek, ilk iş olarak kend:sinden 
intikam alacaklardı. Yapılacak tek 
iş, uzaklaşmak, izini kaybctme!:ti. 
Şimdi bunun yolunu bulmak la
zımdı, 

!Iiko, kralın hiddetine aldırma
dı: 

- Muhterem Kralım, dedi, siz 
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benden bir §ey istemiyebilirsiniz, 
fakat ben istiyorum. 

- Ne istiyorsun, ben hiç pir 
~ey verebilecek, yapabilecek halde 
değili.-n .• 

- İstediğim şey ~ok basit .. 
- Söyle •• 
- Bana da bir mektup verecek 

siniz. 
- Kime? .. 
- Osmanlı paşasına .. Mektup-

ta diyeceksiniz, ki ''Ben Osmanlı 
ordusuna yardıma amadeyim. E
limden gelen bir şeyi esirgemem. 
İstediğinizi bildiriniz.,, 

- Peki bundan ne çıkar?. 

- Ben hemen bu akşam hare-
ket ederim. Benden evvel ~iden 
süvariyi bulamazsam, doğru Os
manlı paıasına gider, mektubu 
veririm. O, evvelki mektubu al:nrı 
olsa bile, ben yalan derim. Sahte 
mektuptur, derim. Bu, b:zim son 
çaremizdir. 

Hiç te fena bir ~are değildi. 

Davudun yüzü güldü. 
- Aferin lliko, dedi. Sen cid· 

den zeki bir adam işimsin .. ı:emen 
iıttedi~in mektubu yazıyorum. Sa
na en güzel atlardan istediğin lca-
cliır vereceğim. , 

Dağların Kralı Uiko en güven
diği arkadaşlan ile hareket ettil:
ten sonra düıünmeğe başladı. Ci· 
riştiği iş kolay netice verecek gi
bi <leğilC:i. Osmanlı ordusunıın 

yardımını te:n;n etmekle kendisi 
ne k:ız:ına::ıktı? Maiyet:nde ıiden 
l:rin bir ~eyden haberleri y~'ktu. 
i;;kr:nden biri y.ıbancı idi. Di.ter 
i'.isi, hayatlarını Daglnrın Kralı 

ile beraber geçirmiı e:ı:l:iyalardan
d'. 

Uiko ilk mola verdikleri yerde: 
- Çocuklar, dedi, nereye ~itti-

ğimizi biliyor mu~umız? 

Uçü birden cevap verdi: 
- Bilmiyoruz. 
- Peki neden sormuyorsunuz? 
Arsena: 

- Niçin soralım, dedi. Senin 
g;ttiğ;n yere gitmekten çckinece'k 
miyiz ki. 

- Fıı.kat bu tcfer çok te~1l:kel' 
İ:J .. 

- Yoksa kız kasırmaya mı gi 
diycruz? 

- Yol:, ond:ın daha tehlikeli .. 
Ne kadar öüıün&eniz aklınıza gel
mez. Biz Osmanlı ordusünun içine 
giriyoruz. 

- Kaçıyoruz, d::me:: .• 
- Hayır .. Oraya gidip, Osman-

lı ordusunun Başkumandanı ile 
görüt:ıceğh: .. 

Arsena g:ılümsiyerck cevap ver 
di: 

- Anl::dım, Kral Davidin elçi
siyiz .. 

İlik~. ar!.aclaşının omuzunu ok
~a:n::l: ister gibi onu sarstı: 

- ı.:~rin Arsena, .dedi. Ço'k ;y; 
anladın. Yaln z bu işi yapmak için 
ç:>k acele etmek lazım. 

mcdilir. · 
Abont knydını hlldlren 

ıur, ,.e telgraf Qcreıını. • 
ıııı r:ısı n ın posta 'e) a h•11"' 
yoll rno fıcrclınl ldore keti 
ıeriı,e alır. 

Türkiyeııin her posta mır~' 
l'.11\IT il nl O/it ua:ı/I~ 
Aılreıı değiştirme lir 

25 kuruştur. 

JJ,AN ccırnTı.EJd 
Tic:ırtl iliinlıırının ~:ııı 

~alın sondan llilı:ıren 116~ 
fnlorıntlıı '40; IC sa) rııJardf 
kuruş; cJordüneü ~>fa 
ıklnci ve üçüncüde l!; l>t t 
4: başlık yanı kesmece 
dır. 

Bünık "Ok rlt\nınlı. . • ' rı 
renkli llftn verenlere •> 
ıııdirmeler rapılır. He~I 
rııı suntlın - lialırı 30 kil 

TiCARi MAHIYETT~ oıJI 
KCçCK lLA!\1 •. ~11 

1 
- Öyle ise atlarımızı sürelim . 

Iliko, ordunun içine büyük bir .. --------------------mEıı---~ ı:üvcnle girdi. Onu derhal Musta
fa Pa;anm huzuruna getirdiler. ı 
Ça:lırın önünde üzerindeki bütün 
silahları almı~lardr. Dağların Kra· 
h, hançerini kınından çıkararak 

verm"ş. piştcmunu da ayni şekil-

Bır defo 30 ıkı defrıst 
ılcfıı~ı ı;;;, ıJô;t dcf:ı~ı i5 
dem" 100 kuruştur. re 
ilAn verenlcrın hır der•51 

uıdır, Oörl 3olırı geceıı 1 

fnzla s:ıtırları hc.Ş ıwrııd 
sup edilir. 

lli:nıet kuponu 
kıirıık ildn tarif esi Tarihien bir yaprak: 

-·············-···············-············-· ... ·-······-

Bir htrsıza sekizyüz baş 
Ankarada kurulan devlet l 

müesseselerinden Polis Ens
titUsü, en karışık cinayetlerin 
esrarını meydana çıkarm~k~
dır. Hiçbir iz bırakılmadan l~

lenen bir cinayet balcıruz nasıl 
meydana çıkarılmış: Cinaye
tin işlendiği yerde bulunan bir 
kür.dan tahlil edilmit ve bu 
kürdanı kullanan adamın is
kcrpit hastalığına müptela ol
dı.:fu anla~dmış, sonra maktu
lün tanıdıkları ara ... ınc.ia bu na
dir hastalığa müptela adamla
rın hüviyetleri tetkik edilerek 
katil meydana çıkarılmış. 

Bu modern mü:sseı:enin par 
lak muvaffakiyeti bana tarihin 
eşsiz garabetlerinJen birini ha 
tırlottı. Yakayı aynen tarihin 
dilinden anlatalım: 

''Bir gece lstanbulda Sul
tanstlim yakininde bir müslil-

manm evi basılıp hane sahibi 
ile evlad Ve ayali ve bütün ha· 
demeleri ma1ttul ve ev eşyala
rı menhub olduiu mahallesi 
tarafından zabıtai beldeye ha-

ber verilmekte her ne kadar 
aranılmış ise de bir taraf tan 
izine rastgelinmedi. 

Bilahara bu keyfiyeti padi· 
ıah duyup herkesin emniyet 
eylediği hükumet kapısında 

böyle bir fezahatin zuhur ede
rek yapanların bulunamaması 
saltanat namusuna dokundu
ğundan btanbul içinde ne ka· 
dar serseri dolaş-p gezenler 
varsa araştırılıp sekiz fÜZ ka
darı bila istintak sokak ve pa
zarda katil ve idam ohındu.,. 

Ne feci değil mi? .. Bir hır 
sız bulunamadığı isin sekiz 
yilz insanın başını kesmek. 

N. A. 

lndlrllir. 

\'nk ıt hem uoğrudııll ~ 

lD kendı lıJ:ıre ~crındtı 
k:ıra caddesi nele \'•li11 

ııllınua .KE:\L\1,Fl>Dt~ 
Jl'ın Büro u eli) le i16• 
~eler. ( Bııronu n tr.lcf ollıl 

:~r~:~ıv~;;i~i muhafaza etmek 

1 (Dcı-amı var) İm••••••-~ 

ı::r.:::=-.:::::mıusaanı::n:::ıams:nn:nı:.:::1am:=-11:1: .. 11111~ 

1 Reisicum ur 1snm lnonllA . 
~ Ddeğerli yazılar kıymetli hatıralar ve .ı 
Q tarihi resimle bugün çıktı her yerde a 
1 Fıvatı 30 kuruştur 
·· ====:ı::ı:::a:nnac:mm•==-•••••mımıııs:ıı.-~ 

Bu GÜN 

SAIKARVA SINEM,ı 
Bütün dilnynda umumi bir heyecan uyandrrmrş ve g$f 
dik mUsabaka.sında bilyük mükafatı kazanmış oıaıı: 

Günahkar Kı2!1 
Filmine BAŞLADI. Baş Rollerde: 

Cor ' nP Luc 'la · r~ ve A nnle JJll 
Aynca: DOBERT TAYLOR ve JEA1\'NE HARLOV 

1' A T L 1 (i Ü N t\ ti 
Filmi de gösterilecektir. flav eten: Y'('nf PararntJJ1e •= M a• 

Karamazof Kardeşler 
1 ">yle gitseydi tanıpcakları da yoktu. 
Bir gazinoda birleşmek onları yakınlaş· 
tu--dı. Ama mesela nelerden bahsediyor
lar? Allah var mı? Ruh layemut mu
dur? Allaha inanmıyanlar da sosyalizm 
münakataları yapıyorlar. Bütün bu me 
s:-lelerin esası budur. Yalnız manzara
ları değişir. Dojru deiil mi? 

- Yok canım şaka, ancak di:n. ~ta
reçin odasında iken akla gclebili.di. U
nutma ki on sekizinci asır gUna'ıkarla
nndan biri: "Allah olmasa bile icadct
meliyiz 1,. demişti. Doğrusu da bu. I" 
.deşim, A llahı biz, insanlar rrrtt lı. 
Bundan ürkme. Asıl. insan gibi v:ıh•i 
bir hayvanın ruh ve vicdanında bir ı\1-
laha vücut vermek ihtiyacının do=:ı : ı 

mühimdir. Onun kutsiyeti, bu ihtiy:::;ı 
doğurtm:ısmdan belli def il mi? .Bana 
gelince, ben çoktanbcri: 

rin ve çok yUkıeic bir rnu•~ 
buutla kuıatılmıt zavallı bir 
kadar heybetli bir mevzuu ı8 
gülünç olur. tı', 

Şuna inanıy:;rum, ki, kty•ll" 
ra cihanda bJyük bir ih8rı) 
cak. Bunun sayesinde her ~ 
ce:C. ihtiraslar susacak, fesat 

Yazan: Dostoyevski 

Ç~"lrmı HtllL•; sat-, Geqla .. 81 ~ 
;. ,._,.~ .._ 

- tçmiyelim aiabey ... Ben 'keaerli- yanın u~ursuz bedbahtlığını k:nu§mak 
yirn. Napolyon Bonapartı mü.nakaşa etmek 

- Evet senin bir kederin var bu· için mi? 
nun çoktan farkındayım. - Hayır 1 

- Yarın sabah mutlaka gidecek mi· - Ne için olduğunu ıen de anlamı-
ıin? yorsun. Bizim gibi toy gençler ezeli 

- Yarın ama, ıabah demedim ... Bel- muammaları ötütmiye çalışırlarken, 

ki de erkenden giderim ... Şuna inan, tecrübe tabibi yqlılar, faydalı konular 
ki b:.ıg;,in burada yemek: ycyi§im, sırf üstüne eğilirler. Mcıell ıen, şu üç ay 
babamla bir a:;.fraya oturmamak için- nedtn yüzüme hep: ''imanın var mı, 
dir. Bana nefret veriyor bu adam ... E- yok mu?., der gibi baktın durdun?. lş-
ğet burada ondan .baıka kimse olma· te gözlerinin bende bıraktığı intiba bun 
saydı, çoktan uzakla§mıJtım ... Ama sen, lar oldu Aleksi Fiyodoroviç t Doğru 

ne diye benim gidiıimden bu kadar en- söylemiyor muyum? 
dişeleni7orsun? Önümüzde daha bir a- Aliyoıa. gülümıiyerek: 
lay vakit var. - Bellci doğrudur ağabeyt Ama ıen 

- Ya:'\:ı gidersen, naaıl alayla vakit ıbu sözlerinle alay etmiyorsun ya. 
olur?.. - Alay mı? .. Beni hiç incitmiyen 

- Adam sen de ne ehemmiyeti var. bir kardeşe karş·, böyle bir şey aklım-
Bizi meıgul eden diiğümü çözmek için dan gesmez. Aliyop, yüzüme di1ckatle 
nasıl olsa bir vakit buluruz. Niçin böy- bak. Ben de ıenin gibi masum bir ço-
le hayretle bakıyorsun?.. Söyle bana cuğum. Senin fazla olarak papaalı!m 
bugUn burada Katerinanın aıkından, da var. İşte bu iki çocuk, birbirlerine 
babamdan, Dimitri.den bahsetm~k için kan, a!le, hayat bağlariylc bağlı clduk-
nıi buluttuk? Siyuiyat için mi? Rus- l;;.rı halde tanıtmamııtardı. Kırk yıl 

Aliyoıa yine glilmeğe çalışarak: 
-Evet! 
Diyebildi. 
- Aliyoşa, Rus olmak, her vakit bir 

zeka vesikası değildir. Rus gensliğinin 
bugünkü meşguliyetinden daha aptalca 
bir hezeyan yoktur. Fakat bir kısım 
nuı gençliği var, ki .cnları ben de ıevi· 
yor ,.e takdir ediyorum. 

- Ne eüzel söylüyorıun ağabey. 
- Eh anlat öyle ise nereden batlı· 

yalım? Allah var mı, yokmu? dan mı? 

- Nereden i&tcrı;en ağabey. Dün Al· 
lah yoktur, demiıtin. 

Aliyoşa bunu gözlerini kardeşinin 

gözleri iç:ne daldırarak töylemitti. 
- Dün bunu, babamı kızdırmak için 

söylemittim. Senin gözlerinin ktvılcım
landığmı da görüyordum. Fakat timdi 
seninle ciddi konuımak fikrindeyim. 
Çünkü anlagmak istiyorum ıeninle ... 
;Benim dünyada hiç dostum yok Aliyo
ıa. Bir tan::.il: c!zı·=ı di,,orum. Bir Alla 
h·n varlığın:ı inlnıyc:-un. :en l::i le b:r 
ıözü benden beklcniyordun, de~il mi?. 

- Evet, yine şaka etmiycraan. öyle. 

- Allah mı insanları yarattı? tn:ıan· 
lar mı Allahı? .. 

Sualini artık kendi kendime ıı:rmıyo
rum. Faraziyeleri de şöyle bir tarafa 
bırakıyor:.ım. BUtün istediğim ~u: Sana 
içimi, ümitlerimi ve ülkümü anlatmak. 
Efer hakikaten bir Allah varsa, d.inra· 
yı mutlaka. Oldidin üç ''buud,, a istinat 
eden hendcseıine göre yaratmı~tır. Hat 
ti, belki de yine Oklidin düsturlarına 
uyarak mozayiklerin ancak nfimlitena
hilikler içinde birleıebilecefini kabul 
etmiıtir. 

Ben, daha bu bldiıeyi bile anlama
dığım için ondan çok yü'Jcıek otan ''vü
cut,, fikrini mUnaka§adan vazgeçtim. 
Bu gibi büyük davılan halledecek ka
biliyette olmadığımı mahviyetle itiraf 
ederim. Ben de "Oklid,, gibi dügünüyo
rum. ı\nca:~ c1i.iny:ı··a a;t olan şeylerle 
mc~gul ol:ıb:Iir:::ı. !Je-r.a.:lakilerle değil. 
Sevgili Aliyopm, Allah fikri, pek de-

cek, kan dinecek. ~~ 
tvan, uzun nutkunu, bt 

heyecanla bitirmi§ti. .Ali~: 
dalgın dinliyordu. Neden 

1
;1 

- Ni;in ıinirleniyouuıs 

Diye ıordu. ~ 
- Çünkü bu itiraflar c . 

Bunlar öyle şeylerdir Jci, iJS 

kendi içinde aaklar. 
İvan, bunları ıöylerketı 

bir tarzda gülümsedi. Jd }. 
ye,reni b:r hadise ıibi ' 
ladı. 

-4-

ısvAN 

lvan, ansızın sükutu ·rJ 
- Sana bir ıey daha i~ -Al 

Al. d d' b ö111rDJV'"' ıyoşa, e ı; en, 
1 
,. 

mm kendi yak:nini :naıı dit' 
türlü akıl erdiremeı:nişl:ıe 
sevmek için araya mes; 

mi lazımdır? .. Bi~ !er ~r ~ 
göre azizlerden bırın'di.ııJ , 

yolcu ba§vurara~~; 
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Ank~::.a~!a~yel Meclisin dünkü celsesinde seçi- Şilide zelzele 

Kasapl!Ö~~;,~~(::uml kiti- min yenilenmesine karar verildi Santiag~~!!~~fj(A.A.) _ 
Abdulmeeit devrinde 

SaraY e~1İrik;iarı bi ömerin riyasetinde sekiz kişi- 8aşta1a/ı 1 ıncıaı J ''Büyük Meclis intihabatmın / Chillan şehrinin hemen kamilen 
1ilı: bir heyet dün akşam Ankara· Başvekili kürsüde hatipler ta- yenilenmesine karar verilmesini ortadan ka11ctğı teyit edi1mekte· 

Yazan : Asım Us ya gitmiştir. kip etmiştir. dileriz.,. ı dir. Bu ıehfrde ölenlerin adedi 
Kasaplar Ankara.da alikadar nk söz alan Refik Şevket İnce Takrir reye konularak ittifak. 10.000 den fazladır. 1iyatro bina· 

- 24 - yUksek makamlardan et meselesi (Manisa), Büyük Atan.m ebedi - la tasvip olunmt11 ve celse yarım 11 ydalmış, enkaz altında 428 kişi 
. oğlu Cemil Beyin leymaniye camiinin avlusuna çıklhakkında bazı dileklerde buluna- yete kavuştuğu tariht.enberi ge. saat kadar tatil edilmiştir. kalmııtır. 

~t pıtılenıneğe mecbur o. tı. iptida buradaki toplu olan sof. caklardır. çen iki buçuk ay ilerisinde Mec. Yine reis Abdülhalik Rendanm Chillan civarında kain Kulncs 
--- ~ha liaya gelinoe, 0 taıe. talan yakaladı. Sonra Beyazıt Dün giden kasaplardan biti-de· lis huzuruııa gelen ikinci bir hU. başkanlığınfü .. olarak ikinci cel. kasabası tarnamiyle oı tadan kay-

lr.er 'Oa.nı tti hocalara defiJ, Be. ıneydanmdakileri topladı. Bu su. mi§ tir ki: kllınete i~at reyi verilmek il.. se açıldığı zaman encilmenlerde bolmuş tur. Bütün yoliar derin ya-
~otd.u~t Me~ın~t Ali PatL retle tuttuklarını Babıaeraskerl. ''istanbulun yevmi et ihtiyacı zere bulunulduğunu kaydederek tetkikatı ikmal edilmiş olan ba. oklarla kesilmittir. 

~etlıı rerek Kabuıe ıt;inde mem- ye getirdi. 2500 • 3000 kasaplık hayvandır. bu vaziyetten mana çıkarmak is- ZJ kanun l!yihalannın ehemmi- Conccption şehrinin ba§lıca bi-
ernnı:vetil]. d~ilf, gerek hari. Bir taraftan da sadrazam Mus. Fakat Ziraat .Kurumu kasaplık teyenlere karı:ı verilecek cevabın yetlerine binaen ruznameye alı- nalan, harap olmuştur. Çıkan bir 

tu e aıt nıesu,liyeti uh. taf a Naili Paşa ile şeyh~~ama j hayvan alıp kestirıneye batladı- ~rkiye. ba;,tan qağı. mu.ayye~ ?ara~ ~üstaceliyetle müzakeresi Y.•n~ın mühim. tahribat husule ge-
biltk· tan bir ınakaın sahibL ve diğer vükelaya haber gonder. · ğ:ndanberi bu yek!\n günde 250 • b~r ldealın, C. H. Partısi ıdealı. ıstenılmış ve bu tasvip edilerek tirmıı ve şehnn suyu, elelnriği, 
ftp 0~ eahsi ihtirularma di. Payitahtın asayıini bozan sof· l 300 hayvana düşmilttür. Bundan nın l!l~ı!maz . bir tar8!'~arıdır. bunlardan damga reami kanu. ve telefon hatları kesilmiştir • 

......... ıu Pa~~ en nazik bir ıa. talan derleyip topladığını, bun.. j başka perakende ve toptan et sa· ':' e ~~ıye Mıll~t M~~lısı ?nun n~da tadilit yapılması . ve baıı .. ~~ntiago tale~eı_eri Amerikanın 
elil'le bo ahttn. aııayişfnf ken. ıar ha.kkmda yapılacak muame • nılarına hami fiyat konmasına da timı_alı~ır .•. olacagtnı ıooylemış ve butçelere ml1l1".am tahsııat ko. butun talebeelrını kazazedelere 
di:veee "· znıu.ş olrnasrna ka.rş1 leyi ka.rarlaştırmak ~e sera$ · itiraz ediyoruı. Çünkü diri hay- de~ıştır kı: . . . . n~~ma.sı hakkındaki_ k~unl~ yardım etmeğc davet etmişlerdir~ 

iinf bilemiyord~. kerlik dairesinde eaınıyet altın • van satıtlarına bamt fiyat konma· . ~allc ~artısının ıcrat kuvvet. muza.kere ve kabul edil.mi§lerdır. Tayyareler, harap elan mınta· 
l'aı *** 

ehe! Uldrn . 
l!a!'dı" gilirUJtüsU !stan-

t .\ıı l>~ !trada serasker Meh. 

da içtima edilmesi münasip ola. dığından kasaplar pahalıya aldık- le~ v~il~ten. Ha edec~. ola? Meclis ruznamesinde bulunan kalara doktor, hastabakıcı ve yi· 
cafmı bildirdi. Vükela içinde en ıarı bir eti ucuza satıp zarar et- vekillenmi~ sıın!'lan de~ı.şeb~. ve yeknesak bir deniz ballz.opi yecek ta§ımaktadırlar. Valparaiıa 
cesuru olan ve bir gün evvel Ba. mekte::Iirler. Ya diri hayvan satı- lir, fakat hıç bir zaman degışmı., sistemine mütedair anl8illlaya dan kalkan tahtclbahirler, kazeze
bıaliye girerek tek başına asayişi şına da bami fiyat konmalı, ya· yecek ol~ ana ~rogram.ımızın ~- iltihakımıza ait kanun layihası. delere erzak götı.irmektedirler, 
iade etmeğe çalışan Rifat Paşa hut azami fiyat toptan ve pera· sasıdır. ~ız ve~ıllerlmizı tatbık nın müzakeresini takiben de HL Santiago, (Şili) 27 (A.A.) _ 
da. serasker Mehmet Ali Paşaya kende et 11atıtlarından da kaldırıl- edeceklerı yenı programdan do- san Saka (Trabzon) un aşağıda- Zelzele kurbanları hakkında yapı-

O, ille ta!a ne Yapıyordu~ 
~U\1affak anda oyndaığı oyun_ 

ile Se olanlara mahJ9us bir 
'lll<ia ~ker kapııındaki mL 
it t>a•ao llruyordu. Bilhassa 

yardım ederek mevkuflardan bel.. malıdır.,, layı değil,. ~ten mevcut t o~: ki takriri okunmuştur: lan yarı resmi tahminlere göre 
Hba.şhlannı bir odaya doldurdu. Halk Partısı program~ a 1- ''Bundan evvelki celsede lntl- "felaket neticeşindc 30.000 kişi 

"! " nın a 1 i . U ll'ıecit t ıçin. l!larayda 
. l'in \>e nezdinde yapılan tel. 

P'ettavi !:lerife ne vernen kararm Sokaklara asılacak bele- katı bakımından .tetkık v~ mu. babın yenilenmesine karar ver. ölmiiş. so.ooo 1dşt yaraıannuştır ... 
aleyhinde bulunmalarının yolsuz. kayese •tmek vazıyetindeYJz.... miş olan B. M. Meclisinin ruzna. ZELZELE MINTAKASINDAN 
tuğunu, &er'an tedibe hakl:etmiş diye lenbih lavhalar1 Hatip bundan sonra temenıu • mesinde mUzake.re edilecek mil. GELEN HABERLER 1 bekliyo~bUslerin netice . 

l~let-e u. Zahirde ise olup 
e ~alı"ıyllzaknıııs gibi gcrUn-

olduklarını kendilerine anlatı. Şehrin muhtelif bele.eli tenbihle- lerde bulunmUI ve bu arada top. him bir madde kalmamış olmak Santiago, (Şili) 27 (A.A.) _ 
yordu. rini gösteren levhalar asılacaktır. rak tevzii iti Uz.erinde durarak itibarile nisanın UçUncU pazarte. Zelzeleden harap olan mıntakalu 

ıı... 'i Ordu - Hemen ayak divanı ı;;eklinde Mesel! bunlardan birinde "Soka- bunun bir an evvel neticelendirll- si günü !evkallde içtimaa bqla- dan gelen haberlerde bütün şehir· 
~llıd . 

o ı:t:t:ke.r kuvveti olduğu 
)\t.Jıtıra.b·~ır kaç saatte işle. 
~Ie~k 1 1rdi. Hatta Babı&.. 

ak J • talebe cemiyetlerini 
eıısı çın teşebbfüıe ·rl n 

bir muhakeme ile hocalardan,. ğa tükürdü/il görillen bir phrsta meaini istemiutir. .. .. . mak Uzere inikada. nihayet veril. lerde teıaadllf edilen yeiı verici 
softalardan bir çoğu 0 gün vapu.' i~timai ahlak yoktur,, diferinde Milstakil mebus Husnu Kıtap- mesini teklif ederim . ., sahneler tııv'r edilmektedir. 
ra bindirildi. Menfi olmak üzere "Şehir, ıebirlinin evidir,. gibi ya- c;ı (1.zmlr), okunan hükUıne~ prog Takririn reye konularak Mec. Binares ve Parral şehirleri ta· 
Girit adasına gönderildi. zdar bulunacaktır. rammın bir Parti hl,\kt\metı prog lisin müttefikan tasvibine iktiran mamiyle harap olmıJ1tur, 

Belediye selraklarda Jı:öıe hafla· ramı olmayıp biltUn bir millet ve etmesi üzerine de reis .ı\bdülha. Campuenes zelzele neeicesinde 
Fakat kargaşalığa önayak o. rına içlerine tilkilrlilmesi için ağzı memleket tarafından benimsenen lik Renda alkışlarla kat'§ılanan yok olmuştur. Her tarafta yatan 

lan softalar böyle muhakeme ile kapalı büyük kutularla birer seh- bir program olduğunu ltaret et. şu sözlerile saat tam 16.30 da B. cesetler, taaffün etmeğe ba)amış· 
Giride nefyedilecekle.rini anlayın- pa üstünde bulunmak üzere kiüıt miş, devlet cihazlannm .m.unta. M. Meclisinin beşinci .intihap tır. 

d' "lıa r . . gı ~ 
1•irıe b eısı Ritat Paşadan 

~ltu b u Yolda bir müracaat 
bu ~Ulnıuştu. .Mehmet Ali 

~ bir ce Uracaatı da leyleille 
at ~Y~rıa geciktirmişti. 

babçey
6 

. Anı tarafmdan DoL 
t!endiıı~den Hoca tehrl Ha. 
habert f etvahaneye getir
inee SU adanılan vuıtasi1e 
'-in h. 'lt attı. Damat Pa

nr ~ t6 iyi bir mecrada 
~· eflıaı aıUadr. HMıf 

ide ~i l3arkedilye'nin Ab. 
~l ~o Ylediği sözleri iyi bir 'l' :;ıadı. Eğer talebei u. 
~ ecek oltll"lanıa ger. 

1t .!
1
ko1.daki tn~iliz ve 

... ola 
ı:tk11 rntdan f stanbula 

1dt, 1'? l'rrı.ak en bal!lit bir me. 

ca kendilerinin masum oldukları.. • t 
Al . ve diğer •eyleri atmık üzere yan· zam bir şekilde işlemeaının e. devresi içtimalarma nihayet ver. San Carlos Kasabası da harap 

nı fsbat için ~rasker Mehmet ı s b ktada Us. 
p taraf d gelen adamlann dan ıskaralı demir sepetler kona· min edilmesi ve u no. . miştir; olmuı ve milyonlar sarfedilere~ 
qa m an 1 t !kinleri caktır. tt1n bir titiılik gösterilmesı. t~ "Muhterem arkadaşlar, intiha.. Nublc nehri üzerinde inp edilen 

kendilerine yaptık arı eti h mennisinde bulunarak, her ışın bın yenilenuıesine ve inikada ni- köprü 400 metrelik bir mcsaf•ye 
d .. ı · ler~i Bu sure e er · ı .. t " e soy emış ""· . . . · : .......... ---.. •00

--· .... - ......... I bqında bu hassasıyet gos er. hayet verilmesine dafr ittihaz ka 1 tır kesten evvel asayııı ıadeye çalı. : • k.l Ref'k S yda - · ym f · 
. . et eseri i Radyo ve Tıyatro mi.ş olan Başve ı ı .a. . buyurdugunuz kararlarla buglin Chil\an şehrinde zelzelenin tah-

~ gıbı ortaya çıkıp gayr vazi e i • mm bu husustaki karak~erm~. te. B. M. Meclisinin beşinci içtima ribatı korkunçtur. Çünkü burada 
a:oateren Damat Pqanın Y • ·--- ·· barüz ettirmiş ve IÖderıni '°yle devresi sona eriyor. Bu devrenin zelzele 4akikalarca devam etmiı 
tı zorıaşmı~tı. Ankara radyosu .. · t· · h · t· · a . · ı· -. . . . bıtınnıs ır · er ıç ıma scnesın e reıs ıge seç. ve bu müddet zarfında derhal ;yan 
~ ~H-~~ ~N laimR'fl,IJ, .ıtkPıncı fD.rki11• Rad110 Difib11on Poıtalar4 "'Biz burayı terkcderken mem. mek suretle hakkımda ı;östermek gınlar çıkmıştır. Bula§1~ hastalık-

meııxue arıcıye azın eşı a. ""- 1.,, i in "zel bir tarz. ı1tf d b l d - b" • .ııı. ı istif Abd"lm "t ta Türkiye Radyosu - Ankara .ıu.dyoıu leket w-er n en gu 1 un a u un ugunuz u,....... - ıu çıkın&lllUI jçUı cesetler müıte-
şanın asmın u ecı - da icra edllecegine mutmain ola- timat ve teveccllhihı ın,rmetn rek bir ukura defnedilmiftir 
raf~da.n kab~ edilmeme& ol~u; DALGA UZUNLC:GU: rak gitmek ,erer ve bwıunmu bL hatırasmr dafma mbmet n ftlk. Conceç tioada enkaz altm~ lca· 
Reşıt Pqa bır gün evvel AbdW- 1639 m. 183 Kc../120 Kw.; T. A. Q. r.e 'bah§eden Bllyllk Şef• hUrmet ranla muhafua edecefim. p . 
mecldin humruna çıkarak talebei 19,7S m. 15195 Kcs/20 Kw.; T. A. P. tazimlerimi 8UJW'Bll • ., Bu bliy8t itimada ve her 'fL lan 200 ~mı heniis çıkarılamamıı-
~Uınu ayaklanın~ te§vik eden 31•7~8m~ !'~~~,.;~:-RT.ESI veHalil Kent.et (lmılr) ''mU.~- kit gösterdiğiniz yüksek milza. tır • 
bızzat Mehmet Alı Paşa olduğu. kil mebus", pmdiye kadar phıt herete istinaden nizamnamei da-

11 to!'d ~'!ız 8efirf Ue f np.-iliı 
ltonllştu b-attort avni afız. 

l1?tı. bö 1 klarına göre Reşit 

k k b'r d'lle şikayet et 12 so ProgrLm. 12,ss Mllsik <Ellen. .. bü•ün çall§Dlal&n . . . . - . . Ba k 1 A n~ ço açı ] . 1
• • celi ~}Aklar). 14 lllnılebt saat ayan, oldugumuz .. . . .. • hılıyı. bıtaraflıgı ve hıç bır ar. ş a e ve mas-

mı.' oldu~dan ıstüasınrn kabul 'lJan9, meıeoroloJi haberleri. U,16 muntazam ve ne~h ış gormek ev. kadaşımı istlyerek lncitmemeğf 
edılmemesı zaruri olarak seras. Türk mOzitl. U,46.U,SO Mıtzik (hafif ıafı mUmeyyi7.eSinl taşıyan Re. göz önilnde bulundurarak vazife. yada zelzele 

''rıe b~ bir zaınanda azle
bııaL· lar asl! razı olmaz. 

Ol l'tlS fy•t·k 

keriıı azli demekti. orkestra • pi). 17,30 Proıram. 17,35 fik Saydama ve arkad~l.a~a mi ifaya çok dikkat ve itina aar. 
Filhakika akıbetin ta.ha.kkuku Müzik (Dan~ ıııali •pi). l8,0S Konu ... itimat reyi vermek benim ıçuı bır fettim Ancak bu dikkat ve Ulna. 20 8Vİ0 dlV8rl&rl Ç8tf891 
'k ed. l tif kabul edilmi ma (Dı, polıtlka hldlseleri). 18,20 i di sö batlamıe çift. _ . b' ft"'ft 

•11 tate 1 1 le dağılmıya. 
d~ <?el't\Jvetıertnf lruv 1

• afa kadar gider. 

taltdfrd 
loıeli bu e Yapıiacaır eey an. 
irdı kerteye -t· eden tlıı .. :"'· ll"ak 0 - ırm 

t ~ at na!tl? BUtUn ge-
~ı ~un için tatbik ede. 

l =--~el ~lanıakla me,gul 
'l'aıe~ tunu vaztY\!ti tetkik 

lal'~ de~enıiytlert yine mey 

~dt b:nı ediyordu. Şura: 
, ~ '

1 boş dolaşan yo. 

btır, llle:rtz! 

;::: ~YorJardı. Meclisi 
~ ltara,rıl?ıda.n Verilen ve llA.n 

() r. n aleyhinde bulunu. 
~lltit 

gecı m .1
: s uı . • Türk müziği (lncesaz faslı - Suzinlk zevkt r.,. ye m ' cek ma r~gu_ıen _herhıuıgı U' ~uuı. Enurum 27 CA.A.) -25. 26/1/931 

yen Haricıye Nazırı Reşıt. Paşa ve hüzam fasılları>. 19,20 .Romenlik çinin kalkmmaımı t:euıtn e_de şımı mcıtmışsem bunun ıateml- ıecesi saat 23.H ııralanndıı B:ı§ka
ertesi günü makamına geldı; ay- müzik hakkında aıllıaba!M ve konser. tedbirler Ur.erinde hlikftmetın ~a: yerek ve vazife icabı olduğuna le kazası mıntakasmda vukubul:ın .,.. 
ni g;mde azledilen serasker Da.. .suru ilah Şevket, Cevdet ~lemduh. ha ya.kın bir ali.ka g&Jtermesını itimat buyurarak af ile mtısama. bir. saniye devam eden zelzele neti. 
mat Mehmet Ali Paşa da maka. 19,55 Temsil· Denli bas ... tı • Y•ıan istiyerek bu hususta bazı temen- ha göstermenizi (Estağfurullah cesınde 70 haneden ibaret bulunan 
mmdan çekildi. Sadrı Ert_e~. fadyo için tertip eden nilerde bulunmuştlD'. sesleri) arkad~lann bUyilk ltl. KOcükbal kö1!1"de 20 ev·~ alt duvar-

*** Avni Dlllısıl. R 1 Barka.m (Samsun.), hii. tufkA 1 kl dan dil . lan kısmen ço~n, ve dıRcr evlerlıı 
uşen . hi r I arın enm. de duvarları hııfıfte ç:ıllamı~lır. İn· 

rl i 20.25 Türk müzifJ, 20,50 A· ktlmet programının en mil m Çok aziz arkadaşlarım, bugün san ve hayvanca zayiat yoktur. Yar. 
Rus orduları (Prut) neh n janıı, meteoroloji, ziraat borsası (ri- noktumın. Millf Müdaf4& kuv. sizleri uğurlarken her birfnlz.e dım için, mahalline Jcabcden kuv

gef;erek Eflak ve Buğdana. teca· yal). 21 Memleket saat/fa~. 2.1 ~il- vetlerimiae verilen ehemmiyet ol. ayn ayn derin saygı ve 1&mimt vct gönderilmit olup znrnr ve ziyan 
vUz ettikten .sonra Anadolu ve zik (Küçük orkestra. ,...e : eCJp ş- b rUz tt' . t' teshil edilmektedir 

. alınan kın). 22 Haftalık posla kutusu. 22,25 duğunu te a e ınnış ır. sevgilerimi sunarak 11hhat ve • 
Rumeh ~udutl-=~~l:ri ile be. (Dans, Çiıan _ pl). 23,45 • 2• Son Bu beyanatJan takiben reye selamet ve muuffakıyetler te. 'ileAo7:~~:~ 2,~d<::tıı> bir~~ ~:~:s~:t~ 
askerl m~dafaade a ri maksatla ııjans Jıaberleı·i ve yarınki prosranı. mU.racaat edilerek htllrl'tmete be- menni ediyor, ittihaz buyurduğu.. oldu. Za)int yoktur. 
raber den.izıd?n. . yn ti - yam itimat olunmuştur. nuz kararlar dairesinde nisanın 
harp gemılerımızı harekete~ r. SEHIR TİYATROSU Tasnifi lra neticesinin bildi- üçüncü pazartesi günü toplan- ================ 
mek llzım gelmişti. Bunun ıçin ij 28 ~ ı . 930 CumJrteııi rilmeslnden sonra da Hasan Sa- mak üzere B. M. :Meclisinin be. nen •ehrin baJlıca sokııklıırındnn sQ-
Patrona Mustafa Paşa kumanda. J •kşamı 20.30 da ka (Trabzon) ve arkadaştan ta. şm· cı· devresinı'n son m· ikadma nl. rastJc ieçmfşlerdir • 

. fil Batum limanına. • Tıpebaıı Dram Kıımı aat 17.15 de Pnseo Gracia<lan ge. 
smdakı omuz HAYDUTLAR rat'mdan verilmi!J ola nşu takrir hayet veriyorum.,, (Sflrekli al. len Barron'un I.nmnnd.ısınd:ıki ko-
yine Patrona Osman Paşa ku. . dd . K d' lns okunmll§tur: kl§l ) lun şehre girişini se)relmek (izcre 
mandasındaki filomuz da Sinop !stıkl4l ca us ,., • "'' ar · halk sokakl:ını dökülmüştü. fülerin 

l>~ 
OlJ. bc1n tatl)Jke geçti . 

... ıc ~lter aldı. sıı 
•.. !~l Gündilz 14 de Çocuk Tiyatrosu b Ik 1 limanına memur •t....:::ı ı;. Ak~ama: OGLUl\IUZ lspanyadakı" ı·talyan go" nu" llu'" lerı• :ı ·on arına ynt:ık çar~n!J rı, lor· 

(:Jcı.·:rr.u •·a1 ) senler, lı;Qdın m:ınlolıın 'e bayraklar 
ERTUGRUL SADi asılmıştı, Kıt. lr kendilerini alkı,-
TEK TiYATROSU kumandanı General Gam bara !ayan halkın arasındıı muşknıaııa 

Taksimde (Bu · ıece) geçebilmışlerclir. 
M O R E 8 B 1 Y B Kadınlar ,.e çocuklar ııskerlerln 

ır.,hur vodvil s perde Tu"m Generallı'gv e terfı· ettı'rı'ldı· boynuna atılıuııkt:ı. :ııab:ılnra ve tnnk 
Yazan: HIJ1111in Ralutıi lara atlnınnktil idiler. Ilır buçuk sn. 

al içiııcle Fr:ınkistlcr şehri tamnmh le 
TURAN TiYATROSU RQl'Da, 27 (A.A.) - Frankist lspan· ınıştır: işg~l etmişlerdir. 
Cema~BuSa~~~m:smıJl yol Jutalarının Barselooa airmesin. j "Lejyonerlerin pek parlak olan Karunlık bns:ıı kem kıtalnr guceyi 

Dümbüllü birlikte den pek az evvel, başkumandandan uaurellerlııden dolayı ıi:e minne/la. geçirmek üzere c::ıdılclerc '\e me)d:ın
General Franko, B. Musollnl'ye de rım. Bunlar, /ıpanuol arkadaılariyle lara çadır lmrnuışlnrdır. Knldırım-

Okuyucu Burhan bildirmek rJcnsl)·le, İtalyan Jejyoner.1 birlikle Baraelon zaf erlnln relenkle- lnrd:ı h:ılkm ~etirdiği cuıuhttriyet ga. 
Saz Heyeti eri bıışkumandanı General Gambara-ı rlni taııuacaklardır." zetel~rh·le ateş ) l ılmaktadı • Alev-

(Bl.NNAZ CEI.EBİ) Komedi 3 P. ya bir tel&raf ıöndermi' ve ılalyan Burgos, 27 (A.A.) - General Fr:ın· ler bınıı ce:-bckrinde mu:ızzam gi l· 
(Yeni varyete numaraları) lejyonerlerinin aösterdili , ...... 1l4de ko, lspan)ol topraklarında bita r gelcr o~·n:ıtııınkladır. 

1 - 2 - 3 Şubat ıecelerl Hamiyet Yil· yararlıklardan dolayı teşekkürlerini hir bölge ihdası fikrine muarız ;~ 1 Rnmblns'd:ı l .. 1lk, cumhurilelçi ga. 
ccses ve arknclaşl:ırı. Cemal Sahir, bildirmlJtir. l lunduğu bildirilmektedir. • j zetelerln ımtış kul_ilt.elcriyle matban-

lsmail Dümbüllil birlikte. Roma 27 (A.A ) - B l\luıııolinl Is- Roma 27 (AA ) R B ı larım ateşe vem.ıştır. Cocuklar el-
----·- ' t · · ' · · - oma • arse- lerine gc rs ı ı t k 

1 Ö U Albu U panyadaki lalyan gönilllülerinln ku-' lon arasında muntazam hava serer-1 ·d ~c c ar:.' ere o. ara - ateşi 
ft ft m . ısıandanı General Gambaraya bir leri bugün başlamıştır. 1 ı :ıme etUrmekt.eılırler. 

. • ta I önü telgraf çekerek muvaffakıyetinden ı D ., Çocukların sv ıç yııygıırnlan vala-
Cumhurreiıımıı: met n - dolayı lfimıenernllıla terfi edildiğini :ırselon, .7 (A.A.) - Havas aJao-, nl şarkılar söylcy• n h:ılkın ıeslni 

niln tarihi resimlerini tapyan al- blldlrmlttlr, 1 sının muhabiri bildoriy.or: bastırmnktadır. 
büm çıkmıttır. 5Z aayıfada 7 S re- Roma 27 (A.A >' -1\1 r . G t ~iln ~a,ıt 16 ~a~ ihbaren hatif Zabitler boru ~aldırrn:ık için emir-

• .,!_ T . d • • . • uso ını, ıcne. an mu rezelcrı pışdarların bilahA· ler vermek nıt'cburiyetinde k 1 
um varuır. avsıye e erız. ral Frankodan "'"!tııfAkl tt'lgrarı al- diır;e Barselona girebilmelerini temi- lardır. n mıf• 
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lmpeks Şirketi tahkUtafı 
Se1 bes ! sütun: 

( IJuş tarafı 1 incfdtJ On iş, bazırlıınan mukaveleleri derhal s illi~lnl almıştır. Du suretle ve 
taki dairesinden alınan euak Deniz- Ankara)a götürmüş n iktısat '·ekili bankın münakasnmna iştirak 
bankla alakad:ır <lc;Jıldir. Şahsi ev- ~nkir Kesebir'e tasdik ellirmişlir. Fransız firması Osrnan kaptanııı 
r:ık olsa gerektir. Banka te~kiltıtı ile Bu tasdik işi de tamamlandıktan vakit kaybetmesi ywünden acelt 
diğer hususl:ırda bugün için muknr- bir müddet sonra Denizbank Etrüsk rak bazı tekliflerde bulunmuş'' 
rer hiç bir şey )oktur. tipinde olan vopurlurın süralini 12,5 biati) le de neticede kozanaına~ z 

Spor er meydanında göğils gö· 
ğüse yap lan bir mücadeledir. 

Er meydanında yapılan bu mü
cadeleden muzaffer çıkmak spor
cunun en büyük zevkidir. 

Sporcunun bu zevkine hürmet 
etamek, Ol!a karşı saygr göster
mek de ayrı bir sporculuktur .. 

"Kömür tozu pist, yeşil çimli 
saha, çivili kundura, rekor avı, yan' hayvanları gibi, yarı profesyö
nel koşucular,, şunlar ve bunlar, 
atletizm yapanlara aittir. 

Bu sözleri cesaretle söyliyen de 
Atletizm Federasyonu Reisi Vil
dan Aşirdir. 

Vakıt'ın Avrupa 

haberleri 
Meşhur Zenci boksör Hanri 

(Bob değil Armsterdenne için en 
kuçs;etli rakip olarak Pedro Mcn
tanezin ismi söylenmektedir. 

* * * 
Bir zamanlar 1ngilterenin en i-

yi santroforu diye anılan Arsenal
li Drek artık klübünde muntaza
men sağaçık oynamaya başlamış
tır. 

• • • 
Viyanalı müdafi Sesta sert cyu

nundan dolayı bir sene boykuta 
uğramı~tır. 

••• 
1skoçya Milli futbol takımı M<ı· 

yısta Şimali Amerikaya gidip ora· 
da l:irs_ok mas;lar yapacaktır. 

* • * 
Bugün Fransanın en yüksek 

futbolcusu olan Larb ben Mobarın 
Fra_psız tebeası bir müslümandır. 

" * * * 
eeçen sene Güneşli Rasihin oy-

namış olduğu Fransız Rens takı
mı bu mevsim ikinci küme şampi
yonasnun başında; gitmektedir. 

• • • 
Fransada bir maçta hakem da

yak yediği için futbclculardan ev
vel... sahaya boykut cezası veril
miş ve stadda bir ay müddetle 
maç oynanması yasak edilmiştir. 

• • 
Mayısta İngiltere milli takımı 

İtalyaya gelip milli bir temas ya
pacaktır. Bu karşılaşmaya siyasi 
bir ves;he de veren İtalyanlar şim 
diden hazırlrklara başlamrşlar ve 
ezeli idareci Pozzo'yu buna me
mur etmi§lerdir. Pozzo bugünler
de Romaya gidecek ve milli takı
ma oyuncu verecek klüplerin ida
reci ve antrenörleriyle hemen te
masa ge)İP icabeden teknik ve tak 
tik tedbirler birlikte görüşülecek
tir. 

• • • 
Brezilyanın son dünya kupasın· 

.da dillere destan olan iki futbol
cusu Bek Domingcs ve santrefor 
Leonidas'ın önümüzdeki mevsim 
Fransaya gelecekleri ve ağlebi ih
timal Ranigklüpte çalışacakları 

&öylcnmektedir. 

Gayrifederler arasında .......... -. ............. _ ...... 
Bu haftaki mü

sabakalar 
Taksim stadında g::yı ı federe 

klüpler arasındaki futbol maçları
na yarınld pazar günü de .dev~m 
edilece!-:tiı. 

Eabahlc~in Şişli tal:ı:nı il:: 7 
Y. Y.K ve Galat'.lspor k!üplcrin· 
mu!.ıtcliti karşıla~ııca•-tır. 

Üt leden sor ra da Bozkurt - I 
navutk5y ve Kurtul11~ - Pcra ma~ 
I.arı yapıl:ıc:ıktır. 

atletiz n 
. Vildan Aşir, bu da atlet mi c;i

yeceksiniz 1 

• • • 

genç atlet Parise gidemedi. Atlet
ler Paristen geldi. Bu defa o, is
vcçe beden terbiyesi tahsiline git-

- lmpcks şlrkı>tl) le J)enlz!Jank'ın milden 14,5 mile çıkarması da lek- İşte bu nziyet üıuırlne de 
bir .ıl.\kası \ar mıdır? Taahhüt mek- lif etmiş ve firmanın buradaki mu- kaptan o sıralarda ilktısat veki~ 
tubu ıııml 'er!lr• iştir? messili bu teklifi de sipariş işinin .ho- Hüsnü Çnkır:ı müracnal edere ~ 

"- tmpeks şirketi lıildiscsiyle ik .. zulmanıası için hiç bir fark almadan knlınnlnrı yüzünden münakıısıı> 
tıs:ıt ve ;ualı) e \ ekiılellerinden birer l apmağı kabul etmiştir. zımgelcn şartları iyi bir sureti: 
ınüfcıti5 nıe:-ml olrııuklndır. Uu mü- lşte bu sıralarda bazı İngiliz fir.. zırlayamadıklarmı ve vapurla~~ 
fellişlcr iktı:ıat ,·ekıiletiııden Feyzi masının buradaki mümessilinin ln- ha ucuz bir filaıln f~a cdileb 
\ e maliyeden de Faiktir. gillereye hareket edeceği bir anda !erini iddia etmiştir. r!I 

Bir gün tlnyonklübe koşuyu, ti. Adli) e <le bildiğiniz \'eçhile hare- sipariş nıuka\'elesini tasdık etmiş o- Bu vaziyet üzerine de siP• 'Jf· 
anlamağa gelen bir çocuk getirdi- İrfan Londrada üç sene kaldı. kete geçmiştir. Müfettişlerin tetkik· lun iktısat vekili Şakir Kesebir istifa bir müddet için durcfuruıınuŞ~ 
ler. Bu da kim?. Ne yapacak de- Os; defa Oksfort, Kemiriç arasın- leri yalnız lmpeks me~eıesiclir. Deniı etmiştir. llunu haber alan İngiliz fir- lşte 11 vapur hikayesinin bil 
dik? da yapılan gülle atma müsabaka- bank ınuaıııeliilı üzerinde de incele- ması mümessili Balnrd Almanyaya si. yüzü budur. 

111 meler yapıldığı doğru dcj:':ildir. pariş edilmiş olan ,·apurlnr hakkında Di!ıer taraftan Alrnaoyada 
Atletizme meraklı bir gen .. tı'r. sında hem birinci, hem rekortmen 1 1 k . D i l ,. ı b . 1 d d·'· d 1 .. k 1 rd• ,, mpek!! ş r ·eııne en z ıan.. ara- ugun yapı an e ı .. o u arı aorere ilcrilemekte ol:ı n vaı>tır a ~ 

Aramza katılmak, yetişmek, kabi- oldu. fından bir teminat mektubu verJI- eneJce kat'l şeklini almış olmakla ladill'ıt yapılması fstenecdi ',o 
liyeti varsa şampiyon, rekortmen Bu genç lsveçte dört sene tah- mesi mesele~i şöyle olmuştur: !Jer:ıber, siparış muka\·eelsini Lir ke- ınekledlr. Aliıkad:ırlardon sıııı# 
olmak istiyor, dediler. sil etti. Uütün şirketler teşekkül ederken re ele Şakır Kescbirln l erine iklısal berlere göre bir heyet bU vııP1 sermayelerinin bir kısmı toplayarak \•ekili olan Husnil Çakır'n gostcrmeği slpari~ projeleri üzerinde çıı 1 

O devrin cıva gibi bir atleti var- Spor yapamadı.. rühSlt nlın:ık için banka;) a l atırırlar. muvafık bulmuştur. ta ,.e ne gibi tadilat yaprlrnası 
dı. Daha dün gibi hatırlıyorum. U- Banka :la huna mukabil lıir ml'klup Her ne kadar vapurlar Snkir Ke- geleceğini k:ırnrloştırmab."tııdır• 

Ona maruf koşucu Rauf derler· zun seneler aramıza böyle karışan \'erir. frııpeks şirketi için de bu mek- sebir zamnnındıı ısmarlonınışsa da, Bir Tavzih , 
d. lubu Denbhank vermiştir. Hüsnü Çakırın iktıs;:ıt \ekilllği smı- dl''~ 

ı... bu spcrcu Vildan Ac:.irdir. ı ks JıA ' " - Deniılıankın lngiltereye ısmnr.. sında teslim edıleceği için, Cirnıa Dünkü s:ı:rımızda mpe · ııll 
Yeni gelen heveskar bütün kuv

vetini s;enesine vermiş olacak ki, 
Raufun canını sıkan bir şeyler 
söylemiş olmalı.. Raufun sağı, so
lu yoktu. 

Ogün aramıza karışmak için ge 
len ve bir misafir gibi ürkek ür
kek etrafı tetkik eden bu çocuğa 
Rauf, Rauf olduğunu anlattı. 

Raufun hiç pervası yoktu. 
Monşer dedi "Seni çanta diye 

arkama takar da öyle koşarım.,, 

Sonradan öğrendik. Bu gens; 
sporcu ogün tlnyon Klübe Raufu 
ge1ımek niyetiyle gelmiş. 

Ogün geçmedi. Yanlış anlama
yın .. Kısa bir müddet devam etti
ği atletizmde Raufu hiç geçmedi.. 
Atletler bir gün Faris Olimpiyadı 
haZJrlıkları için Eşkişehirde yapı
lan seçme müsabakalarına gittiler. 

Bu genç oraya geldi. 
Atletler Parise gitti. Fakat bu 

Çivili papus;ları pek kısa bir za- lndıltı 11 vapur işinde iki lngilizin mumcssilı bu şekılde hareket elıoeği rafındaki tahkikatı bllrlirrtl.~ı~ r 
man geydi. ali\kaları nedir? münasip görınüştur. rnlarda Dernar 'i'ubin islnıl1 11 

· "- nu ı·ş ('ızcrinde .... ·:ıpılon t:ıhki- Fakat iktı~al ,ekıli Hüsnü Çakır tnn da lıahoı: ~·tıırııiştl. Uıt 1!A. 
Şampıyon olama.ılı. Rekor yapa "' . ·'u• • .. kat sırasında bu noktayı teyıt edecek \•apurlarn aıt muzakere dosl olarını nunt ' 'ekili sırı.tını n ıı iz oıcııe 11 

m~dı. Ama hır gun federasyona bir şeye rastlanmamıştır. Esasen tetkik elliği sırada münakasaya si- diren Riş:ırd Sfiler'den ıtuıı ~ 
reıs oldu. lnglltereye ıı vapurun siparişi de ren, fakat neticede kazanamayan di- tubu aldık, ayııen koyuyc:>rıı.:· 

Berlin Olimpiyadına seyirci o- henüz nki de~ildir. Danka hu hu- ğer l>:ızı firmaların şehrimizdeki mü- Ga:etrni:i11 /Jııoüııkü_ 'i5~!, 1 

!arak gitti.. sustaki hazırlıkları ikm.al ~derek ik· messillcrinden şlkayctalerle karşılaş· ursında "/ınprks tndue:. •1 
tısat ,·ekalctine arzetmış, ıktısat ,.e .. mıştır. Bunlar arasında bilhassa bir altında inli{c. r ::den bir U·'· 

Isves;ten döndükten sonra on- kfıleti henüz kat'l noktai n:ız:ırını bil- Fransız şantiyesinin mümessili olan nim adımın da karıştrrzlmıJ 
dan pek çok şeyler bekliyenler ol- dirmemiştir. Osman kaplan isminde bir zat da na şiddetle itira: ederim. da 
du. - Etrüsk vapuru ile Almanyada ,•ardır. Mıılıabirlerinl::ln Jıakkıf11 

k -
!nca edilmekte olan diill"t gemiler hak Osman kaptan vapurlara alt sipa.. mı,~ olclırğu malumat J:ülliUttl 

Ben onu iyi tanıyorum. O cc:. ~ 
~ ll kındaki talıkiknl ne safhadadır? riş işinin münakasaya konmıısı sıra- ve yanlıştır. 1 magı sever.. "- Etriısk vapuru hnkkındaki tah- sında Denizbanka rnüracat etmiş ,.c Ben ne "/mpel:s" şirketin. 
işte Atinada, Bükreşte, Belg- kikat neticesi ile Almaııyad:ı inşa e- şrtname lle vapur tiplerine ait pltın- rıım, ne de Krep isminde b'' 

ratta yapılan Balkan oyunlarının dilmekte olnn gemilerin ne şekil~c l:ırı istemiştir. Fakat banka o za- ile bir aldkam vardır •. n.';;~a 
1 k f 1 · teslim nlınacakları hakkında husun m:ınl:ır henüz bir firmıının mümes- beyan eder ve ga::ctenı~ı i 

par a ne ıce en... vazifedarl:ırdan izahat istedim. flilfı- silliı:lini olmamış olan Osman kapta· rıcşrclmlş oldııtJıı uarılış Jıabt', 
İşte memlekette atletizmin bu- hare sizı hu Jıususlarda tenvir ede- n:ı bu istedl~I , esik:ılan "ermemiş.. ki niislıanı::da aynen teJ::lP 

günkü hali... rim. lir. Jlunun üzerine Osman kaptan ::i clıemnıiyellc talep ccleriıt!İd 
Alman'-·a ... ·a ısmarlanan diğer va .. kendisine bir firma aramış ve niha- Sauoılarrıtl Ve işte federasyon reisi Bay Vil ~ ~ ·ı ı/6. 

purlardan şu günlerde, gelmesi bek- yet bir Fransız: şnotiyeslnin mümes- I<anurıi vekı s 
dan Aşirin yukanki sözleri 1 

Atletizm, atletizm, ve zavallı 
atletizmi ... 

!enen bir npur yoktur. 

Satyenin Fındıklıdnki lıinasının Gayrı"menkul satış ilaA nı ' 
satın alınması safhaları da benim hil-
diğime göre, tktısat nktııeu tara- I . S d ., o· kt·· lü"U den· 

AHMET MESUT fından tetkik edilmekte(lir. Geldiğim stanbul Emnıyet an ıgı ıre or g n 
vakit vnziyeli böyle buldum." Bay Mehmet Fevzinin 23969 hesap numarasile SSll. 

11 Vapır Nasıl dan aldığı (2J0) liraya karşı birinci derecede ipo:ek .. cd; 
Jam~1'? _. .... ,._.,~. · .. a .... ~clı~D~..t:;ıkın.J~ d takımı Matbuat 

s•tı gUnU Borsaya gidiyor enlzbank Umum Mlldürünlln be· numaralı kanuı;un 46 ıncı maddesinin m~tufu 40 n:d_cı ~~sel 
nalından anlaşıldığına göre; ban'· göre satılması icap eden Eyüpte Takkecı mahallesının .ıv., 

Istanbulun namağlup futbol ta

kımı olan Matcuat timinin bir mü

sabaka yapmak üzere Bursaya gi
deceğini evvelce yazmıştık. 

Bursa spor mıntakası tarafın

dan davet edilen İstanbullu gaze-

teciler iki haftadanberi Taksim 
sta<lyomunda muntazam antreman 

tarını yapmışlar ve son galibiyet
lerine bir yenisini daha ilfıve et-

mek üzere Bursa seyahatine hazır 
lanmış vaziyettedirler. 

Bursa mıntakası ise mütekait 

spcrcularmx davet ederek onları ka tarafından Jngillcreye sipariş edl.. 1.fı.ttl 
me caddesinde eski 25 yeni 33 kapı numaralı bahçeli ~ Z:..ı1 çalıştırmıştır: bu suretle iki tara- lecek olun 11 vapur işinde Bernard Jt'Oıı>' 

~ .. 'fubini ile Krep ismindeki iki lngi.. vin tamamı bir buçuk ay müddetle açık arttırmaya 
fm da hazırlıklı bulundugu bu mu lizin alı1knlnrı ) oktur. Yalnız bun- Satış tapu cisil kaydına göre yapılmaktadır. Arttırına),ş~ 
him( 1) müsabaka bayramın ikin- lardan Krep Kaıındadan alınncak kul isteyen (96) lira pey akçesi verecektir. Milli bankalarJlll 
ci gününe tesadüf eden Çarşamba lanılınış iki büyük vapurun mfi7:nke- rinin teminat mektubu da kabul olunur. Birikmiş bUtüJlı' 
günü Bursanrn yeni yapılan stad- relerine kn~ışmış~ır. Kımadacl:ı~i va- le bclcdi'-'e resimleri ve vakıf icaresi ve taviz bedeli 'V_,8 t 

d 1 ak 
pur acentesı J)enızhanktan pcşın pa· J ··9 

yomun a 0 ac tır. rn istediği için, banka bu işi kredi rüsumu borçluya aittir. Arttırma şartnamesi 30-l--:-' eri 
·1 ı ıı ı r. ı n ş ··e '-tı :ıı ali' den ı'tı·baren tetkı'k etmek ı·stevenlerc sandık hukuk ışl l Bursada sporcu kuratların teşkil 1 e ın e me:.c ı:a ış 11 • • " • · ·• J 

Kreııi de nrnda vasıta yapmıştır. F:ı- smde açık bulundurulacaktır. 'l'apu sicil kaydı ve sair il 
edeceği muhtelit timin İstanbul kat bütün Jmnlııra rağmen Kanada- izahat ta §artna.medc ve takip dosyasında vardır. ArttırJ!l 
gazetecilerine karşı nasıl bir oyun daki şirket teklifinde isrnr ettiğinden 1 ~ k lan gs. 

,·:ıpıırların alınmasınclnn Ynzgeçil- miş olanlar, bunları tetkik ederek satı ıga ~ı ·an ",.Q 
~ıkaracağını merak eden bu kom- miştir. kul hakkında. her şeyi öğrenmiş ad ve itibar olunur. ~~.1' 
şu şehir halla Bursa Mütekaitle· Diğer taraftan 11 ''apurun lngl- tırma 16--3-39 tarihine müsadif perşembe günü engsıl 
ri - Matbuat takımı mas;ıru merak- !iz firmasına siparişi işi de şöyle ol- kain sandığımızda saat on dörtten on altıya kadar y~P 
la beklemektedirler. muştur: Muvakkat ihale yapılabilmesi için teklif edilecek bedelitld ~ 

Deniılıank Avrupnya sipariş etme- llcf. · ·1 ntl 1 
O k . k" 'd ·· kk 1 alınması icap eden ga)Timcnkul müke ıyetı ı e s ... n se ız ışı en mure ep o an ği kararlnştırdığı vnpurlnr için u~u- ıı 

gazeteci kafilesi salı sabahı şehri- len bir nıiinakıısa açmıştır. Bu ıııü- ğıru tamamen geçmiş olması şarttır. Aksi takdirde so iİ 
nuk:ıs:ıya birçok ecnelıi firııı:ılnr arıı- nın tnahhUdü baki kalmak şartile 3-4-39 tarihine Jll ~' 

mizden hareket edecekler ve ;ar· sında lnsillcreııiıı "B:ıunter Suvon" zartesi günü ayni mahalde ve ayni saatte son arttı~ . ..t 
şamba günü müsabakayı yaptık- tezglılıları da iştirak etmiş ve hu fir- caktır. Bu arttırmada gayrimenkul en çok arttıranill u;ıd 
tan sonra perşembe günü dönmüş ıııaııın teklifleri hepsinden mii<ınit rakılacaktır. Hakları tapu sicillerile sabit.olmıyan al.i~I\ 
olaca1dardır • görüldüğü için müzakerelere lınşlnn- irtifak hakkı sahiplerinin bu haklarını ve hususile fnıı. 

ınıştır. Firmanın lstaııbula ı;:cınılerdi- a 
Macbuat takımı bu dofaki mü- ~i Bnlard evvelce: nyni iş için lstan. rifc dair iddialannı ilan tarihinden itibaren yirmi gU~ısııı 

sabakaya şu elemanlariyle iştirak lıul:ı selrni'>tir. Bu, Denizyollurının rakı müsbitelerile beraber dairemize bildirmeleri .ı~ ıe 
bugün Alııı:ınyad:ı inşa edilmekte o- suretle haklarını bildirmiş olanlarla haklan tapu sıcil 1,r edecektir: lan y:ıpurlarının münnka ası zama- ,.,,}Jt 

olmıyanlar satış bedelinin payla.§m:ısmdan hariç J{ .. ..c; 

Cu~1uriyetten: İh~an, ErC'Ü· 

ment, Fc..to Salahatı:n, Foto Na-

mık, Süat, Besim; Haterden: iz· 
zet Apak; Sen postadan: Ahmet 

Adem ve lzzet, Vakitten: Osman 
Münir, Akşamdan: Ulvi, Şazi, 

nında olmuştur. Hmıııtcr SU\'On şir· uJJl!l.'~ 
keti 0 zarıınıı da ıııtiııakasaya girmiş faz.la malfımat almak isteyenlerin 938/ 819 dosyan .. ıJll)ıı 
,.e lstanbula miimessil olarak da Da- dığımız hukuk işleri servfaine mürar.nat etmeleri ıuz 
!ardı göndermiştir. lunur. * * * 

t~ıe bu ı;ıırctlc lngniz firmashle Dl K :KAT . fr°~ 
Dcııizbank :ırasında yapılan muzake- Emniyet Sandığı: Sandıktan alınan gnyrimen.kUlil,, ) 
reler nihayet nctlcelenerck 11 \'aınır termek isteyenlere muhamminlcrimizin kovmuş 01duğtl9...ıı 
Hnıınter Suvoıı firmnc;ın:ı ih:ıle edil- J • ..ı v-

msfını tecavüz etmemek üzere iştirak bedelinin yıı>· ıni~tir. Ayni :r.amandn dn Denizhan. 
kın eck i umum ıniidiirıı Yusıır 7.b a borç vrmek suretile kolaylık göstermektedir. (667) 

l\fatbu:ıt talutl' .. , .... ~crkez mu. a- Kırmızı - Beyazdan Tarık ve Hü-
cimi Ulvi ve ~a:- ~: "'·i Süleymeıni- seyin. 

ye ma:;m<la .. 

Sümerbank birleşik pamuk ipliği.~ 
dokuma fabrikaları müessesesı 

• • - , -.. ~ • r ~ ' 

PAMUK lPLİCrt SATIŞI: 
Kayseri Bez Fabrikası malı 

Nazilli Basma Fabrikası 
" 

Ereğli Bez f.:ıbrikacı .. 
1 O balyalık siııariş ler için .. 
15 

" 
,, .. 

25 " " .. 

12 No. 
16 
24 
24 

" 

.. 

.. 
No. 
No. 

" .. 

pa'keti 

" ,, 

ıcıı"'' 415 ,, 
480 ,, 
550 ,, 
580 ,, 
575 ,, 
570 
565 ,, ,, 
560 

Barutgücü Sahasındaki · 
Maçlar 

50 .. " " il ,, 

F:atlarla Fabrikada Teslim şartiyle satılmaktadır. b;til'd 
Iplik müstehliklerin:n yukarıda yazılı fabrikalara gönderectk"eri bedelleri rrıu.~a 

ya.çları nisbetinde iplik sipari§i verebilecekleri ve 24 numaradan ince ve muhtelı ;all\ıJ 
yarayabilecek pamuk ipliği müstehliklerinin de ihtiyaçlarını yine aym şartlarla y 

ı - Barutgücü - Harbiycyıl · 
maz A taknnları saat 15 de. 

2 - Barutgllcü - Bakırköy Rum 
B. takımları saat 11 de. 

Gazeteciler takımmın iki geçilmez müdafiit 
Eı·ci:ment ve Ahmet Adem.. 

Fabrikasına sipari:t edebilecekleri ilan olunur. 



K Muhammen bedeli tık teminatı 
~ aYnlakamhfı dahilinde yollann 1000,00 75,00 

500 :metre miklp adi tat 
ta!~da Kaleci IOkajmm adi 1308,32 98,12 

;_..ılr'JP&aıt,.~· 
İdiç sokafı adi kaldırım ta.. 655,58 (9,24 

ilki .Katırcılar yeni Ferah soka- 702,47 52,69 
l'lıkarı tanı iri. 

da keşif bedelleri yazılı iller ayrı ayrı açık eksiltmeye 
biıt?"L keşif evrakile ıartnameleri Levazım mUdUrlUğünde 
~ t~ tekliler 2490 ıayılı kanunda yazılı veelka ve tami. 
~itleri müdUrlUğUnden alacaklan fen ehliyet vulkL 
~ gösterilen ilk teminat makbuz veya mektubile be. 
bııı 39 Pazartesi gUnü ıaat H buçukta Daimi Enctı. 

Utırnalıdrrlar. (655) 
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' ... ~ . .. ... . ' .. ,,. ı , ., ' .. "' :.~1 1 rt ,. • ' " :ı ıı • ' .. _. 
••• ve şüphesiz hepsinden tesirli teneke kutularda 

Gribi, •esleJI, Bomatlsllla)'I. cllJ ve lıet apdarnu •emn ıecfrea Jedae kafelerdlr. •••• lnrhlud • oldapndu ı.lrl ve ferldbl 
..Wttlr. lsmllle ve......._. itti• cUIEbt. 11er eeunecle &eklllı lnıtm• 1,1 1na,..tar. 

i ırlJlllı..ı•llllAl•rııı• 
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T Bayram Yaklaşıyor 
A EJW..,. dair ib~ .-.... c.ı. .. d. -... .. r1;111<11 

diyip geçmeyin 
CJ 
ca ,, 
c -c 

«I ~ E :;l 
a, E K 

Ekselsgor 
Büyük .ıw.. ..,._...- a.. ynea ucuz, 

,. .. teminatlı alabilininiz. 

Aksırır, aksırır, aksırırsınız: 

teçer gibi olurken yeniden ıerl ıelir. "' .c 
t.U CD 
>- N CD ,_ s 

K A D 1 N L A R A MAHSUSa 
EN SON MODA ve LUKS iPEKLi MUŞAMBA· 
LAR. YUNLU MANTOLAR, GABARDtN PARDE
SULER, HER CtNSTE MUŞAMBALAR. • • ;:- ..-. E 

w - dJ .c CIJ .. 
E R K E K L E R E MAHSUS: 

1 HER CtNS lNGtLtZ MUŞAMBALARI, GABARDtN 
PARDESULER, HER CiNS TRANÇKOTLAR, 
UCUZ, ŞIK ve DA YANIKLI HER NEVt HAZIR rıp 

böyle başlar ! 

c «; ~ 
ca TJ 
.C CD ·::: ... c co 

n ISMARLAMA KOSTUM ve PARDESULER . 

T ÇOCUKLARA MAHSUS: \lak·t · · ı ıeçırmeden erip, sotukalgınlıtı ve atrılara 
Om· 

HER NEVi KOSTUM, PALTO ve MUŞAMBALAR. 
REKABETSiZ FIY ATLARLA GALAT ADA karşı emniyetli lllç A S P 1 R 1 N ahnız! 

·- .c .! EKSELSYOR ısrarla 

"" isteyiniz! 

en - "'""" G> N O ,., ~ -~ ... -"' ... m !:: cu 
U N .: 

m~~ .. ·-ca cu en
~ >- ·;:: 

L 
E~ 

Btıyllk Elbile Mağaıuında Bu~acakaınıı 
Tedıyatta Teshııat 

Telefon: 4 3 5 O 3 

Hastaneler, Şirketler, MUessesat ve Vapırlar ldarıleriıin -
Ehemmiyetle Nazarı Dikkatlerine. 

nın t 1 ·~ ~ ea rll ve hakiki oldutunu Q7 markuı prantJ lder. 

~tınahrken dı91nda ve tabletlerin O.tOnde 

C CD CU 
<I -c > 

Battant,., 1atak n 1atak cartanan. TUt*lar " 10rsaaJar 
her nevi 90fra takımlannıa Malerce c ... Uerlnl 

Saltanhamam Bana Puan Ruaa Ki.mide s&medea 

rnarkuının bulunmuana dikkat idiniz. 

'°da,~ l IAo 

'°"1 ~ ~ncı ıcra memuruıgunaan: 
~ ;.,uraba HUaeyinap mahalletinae A&ra ae~' 
'it ı..Pu k hı 132 metre murabbı mesahumda 7 numaralı 
ı.ı"h&tc aydının davacı Nefiae Seher namma tublhile 

~;ırıe ve avukatlık Ucretinin mUddelaleyblenı tah· 
llıUdde~ Seher vekili avukat Hamdi Halim llayattlrk 

~ hı da aleyhler, Şadiye. Recep ve Vlııf aleyhlerine açı. 
lh:"l°l ~V&aından dolayı mUddeialeyhlerden Şadiyeye gön 
L..~ etnı ali arkasına muhatabı Şadiyenin göeterilen ad. 
S edifl meeruhatile mUbqiri tarafmdan blll teb. 
~~~rlne müddei vekilinin Webl veçhile Şadiye 
.. -"'! ~~fi zaman. tapu dalreline g&rterdifl ikL 
~ tebU eonılmq ve tapudan gelen t.ezkerede 
b~ -.r&ulıaı fa.t yapılamadığından mUddi vekiinin tale. 

Gl~~lfince •uretiııin bir ay müddetle lllnen ~blljiııe 
~~ln.e karar verilmif ve bu arzuhal sureti mah· 
~~ bu ar:;;mlf olduğundan mUddelaleyh Şadiyenin 
~~edifl ale cevap vermediği veya kanuni bir mil-
1 ~ lt. lJ: takdirde hakkmda kanuni muameleye de. 

)et Ulzıe~ ~ X: nun 141 ve 142 inci maddeleri muci. 
O lig olunur. (V. P. 14) 

'"'•nı. Ba nkasmdan: 
~ ~ hareketinin lnkiflfmıa hlsmet arzuun,. 
t..__~t )a~ .Aile Sandığı (Taamlf CllldaD1 ) 

.a -~ kllra.r ara kur'a keşidesi suretlle qağıdald ikra. 
~ ~erınifur. 
~da.ki v~ 25 ~ylM tarihlerinde icra olunacak ve 

t '4 l'atnıyeJer dağrtılacaktır: 
• tt '1'. l.. lOOo 
a " ·- Tiirk liralık 
~ •• .. 250.-
ISQ " " ıoo_ " ,, 
~ .. "' 60.- " .. 
... 8G''aıı .. 25.- " ,, 

'det '1' .ı.. 5 " •• 

~ ·OOo.- Türk liralık ikramiye. 

~ ~ lnevduatı kur'anm keelde edildiği 
1tttr ~lt llraıı y zarf~: 

alt eclecektir ın.dan aaaeı düamemia olan her mudi 
' 

Yani ne$riyat: 
Lokman Hekım isimli sıhhat mec· 

muasının 27 nci sayısı sıhhate dair 
faydalı birçok yazılarla çıkmııtır; 
Taniye ederiL ............. .., 
ALEMDAR SiNEMASI 

iKi FiLM 
1-Oç arkaJGI 
2 -Ar:zonab:I. ...-...._ ...-.... ~ ....-...._ ...-.... .....-..._ ....... <""V 

.-ı:a..vır..v..v..v.ı>w>-

HalkeTinde Temail 

Be11olla Halkevlnden: 

t - 21 lkinclklnan etmıarteal ak
şamı saat 20.30 da ,.. 29 lldncikAnun 
paıar ııınn saat 14.30 da Evlmlıln 
Beyotlunda Nurılya sokalındaki lem 
sil salonunda ıösterit tubemlı (Ka
til) piyesini temsil edecektir. 

2 - Davetiyeler Evimh dlrektGr. 
lü#ilnden alınır. 

bafb Terden almapna. TeJeloa 90898 

Türk Hava Kurumu 

Büyük Pi~·angosu 
Dörduncu keşide: 11 Şu~at 939 daıhr. 

BUyBk fi.ram yra ~o,ooo ~lı adır 
Bundan batka: 1 S bin, 12 bin, 1 O bin liralık 

ikramiyelerle ( 20 bin ve 1 O bin) liralık iki adet 
mükifat vardır ... -----------------.... VAIUT'ın kitap pklinde roman tefrikası -

Fakat daha kendisine iki kelime söylememi§. 
tim ki dilim tutuldu ve iki adını geriye çekildim. 

Kargımdaki yüzün. çocukken bir gece, bana yak. 
laşan, ve hatıramda derin bir surette kalmıg ve uzun 
seneler korku ile hatırladığım yüz olduğunu tanı. 

mıgtım. 
Bu yt1z sevimli. hattl güzeldi. nk gördUğUm za. 

man hafif bir malihulyalr manası vardı. Fakat son. 
ra bu mana yerini hayretten donakalan garip bir 
gauımaemeye bırakmışb. 

Aramızda bir dakikalık bir silkflt oldu. Nihayet 

3·abancı genç kadm: 
- Olur şey değil, diye hayktrdı, on iki !ene ev. 

'\"el sizin yU.zünUzU rUyamd• gördüm ve o zamandan. 
beri bir tUrlU unutmadım. 

Bir an dilimi tutmuı olan korkuyu yenmeğe ça. 

lışarak cevap verdim: 
_Cidden harikuJ~de. Ben de on l'd !!ene evvel 

rüyamda veya hakikatte ıizf gördUm. YüzünUzll u. 
nutmadmı. O zamandanberi hep gözlerimin önün-

dedir. 
TebessUmU tatlıl~mıf}, görUr gibi olduğum ga.. 

ripliği kaybolmuş. ve yUzU cazip ve hararetli bir 
mana almıştı. Ben ele ıUkdnet buldum, Te ev l!!ahibf 
vazifemi hatırlıyarak, kendisine hoe geldiğini. bu 
ani gelişin bizi ne kadar memnun ettHfü1i ve ~f''-"!. 
r:ı benim ne kader mesut olduğumu söyledim. Bun. 
lan söylerken elini elime almıştım. Tenhada y&§L 

llORTLAK 2• 
Madam Perrodon cevap verdi: 
- Hoşuma gltt.l. Ha.tti zannederaem ıimdiye 

kadar gördUğtlm en güzel kimse. Hemen hemen als 
yaşta. 

Gidip odaya bir göz atmq olan Matmuel Lafon. 
ten de ili. ve etti : 

- Cidden gilz.el. 
- Seai de fevkallde. 
Matmuel La!onten sordu: 
- Arabada bir başka kadın gördüntlz m!l ! Hep 

içeride kaldı. sadece kapıdan bakıyordu. 
Böyle bir kadm görmemiştik. Matmuel, tarif 

e~ti. Esmer, iğrenç birisi imif. Bafında renkli bir 
h~toz varmış. kapıdan sarkıp, kadınlara dof!ıı ba· 
§!nJ sallryarak. patlak gözleri, hiddetten kenetlen.. 
miş dudaktan ile ve ıurabnı burufturarak bl.kl)'Of'. 
muş. }.{adam Perrodon: 

- Uşaklar da ne iğrençti, gördtlnU& mil 
Dedi. Babam: 
- Evet, dedi, bu kadar çirkin. ljrenç adamlar 

rönnedim. Allah Veft de Z&VlllJ kadıncafur orman. 
da soymasalar. Fakat sağlam herifler dojruau. A.. 
rabayı hemencecik kaldırıverdiler. 

Madam Perrodon: 
- Uzun bir yolculuk etmif klmeelen bemılJar. 

tardı, dedi, <'ok yorgun gibiydiler. Yüzleri vam11. 
kaşlan çatık ve somurtkandılar. itiraf ederim ki 
pek merakımı mucip oldu. Herhalde pnç tm, bbıe 
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ITRIVAT FABRiKASI ŞUBELERi: 

Şişli Osman Bey Tuna Gazinosu altında, Beyoğlu Jstiklal ,Caddesi Şehir Tiyatrosu Komedi karşısınd8 
No. 205, EmlnUnll EmU\k Bankası Karşısında 7 Numaraya Nakletmlştlr. 

NECiP BEY ITRIYAT FABRiKASI Muamelatı meşhur yerli ve Avrupa fabrikaları müsfahzaratife. 
AÇDK !ESANS, KOLON~A, K~IEM0 PUD~ıEo ~lYı'ltüllil şubeOerlnde 

pek ucuz fnatoa:ıırua sa'\taOıvo1r. 

Toptan Satış Yeri Eminönü ~ 
• ' ' • . -- :. ...:: • • •. :.. .. •. 'ı • - Z'.!%t ~ ... r-1' 

1 

ALiNiZ. 
NEOKORiN Sizi bu muz'ic a ağrı rın a , eze ve gripten der al kurtaracak• 
NEOKORiN Kalbi yormaz ve mideyi bozmaz. 

Askeri Müze Müdürlüğünden: 
Askeri Mür.e Bayra.ınm. birinci günü kapalı diğer ~ünleri a.. 

çıktır. (801) (643) 

Tek kaşe 6. altllık kutu 30 kuruştur. Her eczaneİde buklunur. t •• • • • e 
ZAYİ 

Tathlk mührümü kaybettim. Hük. 
ıııii yoktur. - llamdiye: IJii11ıil:çek

mece. (281G3) 

SAHlnt : ASfl\I US 
Xeşriyat Müdürü: il. Ahmet Sevenoil 
Basıldığı yer: \'AJHT Matbaası 

ZAYi 1 ~ 
1!128 de Deşikt:ış 18 inct mektepten 

aldığım ı:ccc kursu ş:ıh:ıdeln:ııncmi 

zayi ettim. Yenisini :ıl:ıc:ığımd:ın es-
kisinin lıükmii yoktur. - JJcf{kta~. 

llnsfırın, Garaj sokağı 4 numarada 
/\(ımil. 

_J 
~...cwı 

Meşhur Oinos 

- \'AKII''m .kltan 6ekllnde roman te!rikıısı - Markalı en asri, en sai· 
lam sandalya, koltuk, 
portmanto, portatif ma· 

22 IIORTlıAK 

yarın izahat verebilir. Tabii iyileşirse ... 
Babam. esrarengiz bir şekilde, sanki bir şey 

biliyormuş gibi: 
- Şüpheli! 

Diye başmı salladı. Merakım iki mhıli artmış. 
tı. Bilhassa. ~iyah kadifeli kadınla yapmış oldukla_ 
n görüşmenin mahiyetinin ne oabileceğini düşünü. 
yordum. 1 'ihayet babam fazla yalvartmadı. 

- Sen.den, dedi, saklamam için husust bir se. 
bep yok. Kadın kızını bize tevdi etmek istemediği. 
ni, sıhhatinin nazik ve asabi olduğunu, fakat ant 
buhranlara hafakanlara maruz kalmadığını.hakikatte 
tabii bir teşekküle sahip olduğunu söyledi. 

Babamın sözünü keserek dedim ki: 
- Bunları söylemesi ne garip! 
- Bilmem. Fakat söyledi. Ve madem ki ar---

da kon,uşulanİan bilmek istiyorsun. söyleyim. Ka. 
dın: "Fevkalade mühim, uzun bir seyahat yapıyor, 
dedi ve kelimeler üzerinde ısrar ederek, gizli ve ~.u. 
ratli bir seyahat. diye ilave etti. Üç ay eonra gelip 
kızımı alacağım. Fakat bu arada, kızım, sire kim ol
duğumuzu söylemiyece.k, ner<?den geldiğimizi, nere. 
ye gittiğimiz bildirmiyecektir ... t~te eöyledikleri. Ga. 
yet güzel fransızca konuşuyordu. ''Gizli,, kelimeeinl 
IÖylerken. bir an durdu, gözlerimin için sert sert 
baktı. Zannedersem buna çok ehemmiyet veriyordu. 
Ne qabwlr gltlğ1ni gördiin. B" genç kJ&J: M.b.W et. 
mekle bUyUk bir tedbirsizlik yapmadığ-ımı ümit et. 

JIORTLAR 23 

mek isterim. 
Fakat ben pek memnundum. Genç kızla görüş. 

mek için doktorun müsaadesini sabırsızlıkla bekli
yordum. 

Doktor, ancak sabahın saat birine doğru geldi. 
Siyah kadüeli kadının arabasının peşinden koşup 

onu yakalamak benim i~in ne kadar gayrikabil idiy. 
se, uyumak ta öyle idi. Yatmamış, beklemiştim. 

Doktor hastayı görüp te salona geldiği zaman, 
onun sıhhati hakkında gayet iyi haberler verdi. Şim. 
di artık kalkmıştı. Nabızları tabii bir şekilde atıyor. 
du. Bir tarafında bir yara yoktur. Heyecanı da geç. 
mişti. Ziyaretim onu rahat~ız edemezdi. 

~fisafirimize haber gö?Jdererck beni kabul edip 
edemiyeceğini sordurdum. Hizmetçi bundan pek 
memnun olacağı haberini getirdi. 

Genç misafirimiz ~atonun en güzel odalarından 
birinde idi. Oda belki fazla tnntanalı idi. Karyolanın 
öniindc, yerdeki halıda, Kleopatramn resmi vardı. 
Yılanı da memelerinin üzerinde. öteki halılarda kla
sil< ve debdebeli resimler, duvarlarda soluk renkler. 
Fakat odada. bu ciddi ve ağır havayı hissettirecek 
kadar yaldızlı oymalar ve açık renkler de vardı. 

Karloyamn yanında şamdanlar yanıyordu. Gmr_: 
kız. ince ve lfıtif vücudüne. Uzeri çiçekli seten bir o
d!l elbisesi giymiş, uzannu~tı. Cstünde, bayıldığı za. 
man annesinin örtmü~ olduğu, kalın pike ipekli ör. 
til vardı. 

salar, sinema koltukları 
ti 

Rekabetsiz flyatlarla Jl&raı0 
olarak satılmaktadır _, 

Resmi daireler, mektep, sinema, tiyatro, gazino, ıo::;d 
kıraathaneler tercihan D İ N O S markayı araıttll ~ 
AVRUPA hezaren sandalya 17 5 ve koltuğu 27 5 J<urı>f j 

haren müessesemizde satılmaktadır. 1'°" ı 
ADRESE DİKKAT: Çakmakçılar, Küçük Yeni barı 

Telefon: 23377 

MUHTEREM KAnft\ÖY 
ve Sayın Müşterilerimize it 

TOrk Antrasitl (leı01lşl 
FAZIL ZAİM MAHRUKAT oErostJ 

Tel: 60728 
kar" Jandarma Genel Komutanlığı Atı I 

alma Komisyonundan: uııif J 
Vasıf ve örneğine uygun ve bir çütine yüz ye. ~ı 

on kuruş kıymet takdir edilen yirmi iki çift tüfel<~;e ~~ 
-1939 pe:r§embe günü saat onda açık eksiltme usu11 

caktrr. . ce~ ııı' 
2 - Şartnamesi parasız komisyondan ahnabıle iıı't . .

meye girmek istiyenlerin 287 lira 27 kuruşluk t~ff11>i'~
veya veme makbuzu ile şartnamede yazllı belgeler e 

vaktinde komisyona başvurmaları. (160) ,(337>; 


