
GÖRING 
• 
ıste çiçek muha-

"ebesini seyretti 
~ce. 12 (A..t\.) - Görlııg, bir ka~ arka. 
le birlikte Uç otomobille dUn saat 16.30 da 
~a giderek Monte - Carlo'da yapılan çL 
ıt,_trebcsini seyretmiştir. Mumaileyh ak
~mo'ya hareket etmiştir. 
~~ ..... ._.._. ..... ______ ........... ._. ..... ~ 

ffERVERDE 3 K U R Ş 

PAZARTESi 18 MART 1980 {( - "l.'IL: n • SAYI: 7608 -

iDARE EVl: Ankara Cad. JSTANBUL• Telgraf: VAKIT- Posta kutusu: ·Ul•Telefon: 21413(Ya:r)-24370(/dare) 

ŞARKI 
Müsabakamız 

lntihap ettiğiniz şarkıların bize gönderil. 
me mUdetine altı gün kalmıştır. Bu müddet hiç 
bir suretle uzatılamıyacağı için kupon göndere. 
cek oyukucularımızm acele etmelerini rica 
ederiz. 

1ta1yan gazetesi yazıyor: Mavera y i er d ü n de 
.FZ «Dünya müstemleke haritasmm değiştirilme a 

5 
k e; İ m Ü f re Z e I er 

saati artık çalmıştu » 

ora Cibutiye bir Senegalli ta- asİlefle ÇarplŞlyOr 
buru daha gönderildi 

" 

Asilerden 35 i öldürüldü 60 ı 
da ağır surette yaralandı 

Amman, 12 (A.A.) - Askeri 
müfrezeler, MaverayierdUnün 
şimalinde silft.hlı ceteleri taki • 
be devam etmektedirler. 

Zemal civarında tayyarelerin 
himayesinde hareket eden blr • 
arap müfrezesi, kuvvetli bir a~ 

' si çetesile şiddetli muharebeye 
tutuşarak asllerin bUyUk bir 
kısmını imha. etmiştir. Asiler"' 

en· • (Y 8 • ..::J ) den 35 kişinin öldüğü Ye GO ın Akdeni:; mmıev ralartna i§tirak edecek biiyilk gemilerinden bin azısı 1nı-~_e 
kişinin de yaralandığı tahmine .. 

anbulu Nasıl Polis bakım ve yardım sandığı :!r~:!~;~~:.::~n:.~~··~.~:~~ :ASt1erle ~arpt§tm mftfrtzclcrdcn biri 

• 
1 

' asker ölmüştür. Asl1er, 3 as-n 1 Z a m na m e S 1 kert tayyareye karşı ateş acmış Darüşşafakanın 66 ncı yılı 
dün kutlandı !ardır. Bu tayyarelerin birinde 

Yakında Devlet Şürasından çıkacak ::!u~:~b:1:a~~: ~:;;:~a;s:~~; 
(Yazısı 3 üncüde) ettiği için karaya inmek mec

burivet1nde lrnlmrstır. r-_.....,, .. ..._ ___ ,..._....._ ___ .....,..,..._..._ ____________ ..._ ______ • ..._.... Dlfer cihetten silAhlı ceteler, 

VAKiT SPOR MOSABAKAftl Suuımar polis merkezine hU-
~ cum ederek binayı ateşlemiş-

lerdir. 

Futbol, Güreş, Yüzme -
ve Atletizm Amatörleri 

Arsmda 

SPOR 
Yıldızını 

• 
seçıyoruz 

BiRiNCiYE 

Bir Bisiklef Futbol<iü. Niyaii 
l'kinciye: - Şık ve kıymetli f>ir saat; üçüncüye: - biı: çift 

iskarpin; dördüncüye: - Bir şapka; beşinciye: - Bir senelik 
Rt..1imli Hafta abonesi: altıncıdan onuncuya kadar: Birer bo
yun bağı; 4 kişiye birer çift ipekli çorap: 10 ki§iye birer adet 
Tayyare piyango bileti, onbe§ okuyucumuza birer ıişe bü-
yükkolonya; 15 okuyucumuza birer şişe küçük kolonyao 25 ld. 
şiye birer tuvalet sabunu; aynca 150 kişiye muhtelif cins he. 
diyeler. 

Müsabakaya iştirak Koponu : -1 O-

- . ~ -
Slovakyada sükftnet 
Yeni kabine kuruldu azalar 
gemin için Prağa gittiler 
Bratislava, 12 (A.A.) - Slo. 

vakyada sükunet hüküm sürmek
tedir. Halkın yeni hükUnıeti mü
sait bir şekilde karş~Ia.dığı zanne
dilmektedir. 

Prag, 12 (A./\.) - Yeni Slo
vak kabinesi, §U suretle teşekkül 
etmiştir: 

Başvekil; Sidor, Dahiliye nazı:. 
rı: Sokol, Maarif nazırı: Sidak, 

Nafia nazırı Stano, 1ktısat ve 

ı~raat nazırı: Zatko, Maliye nazı
rı: Aleksandr Hrunkar, Adliye na
zın: Gejza Fritz. 

(Devamı 8 incide) 

Çeklerin hareketleri 
Almanyada hayret ve endişe uyandırdı 

(Y azıaı 8 jncide). 

:Ajlum mıntakasında telefon 
telleri birkaç yerden kesilmiş 

ve petrol boruları tahrip edil -
miştlr. 

Fethi Okyar'a 
Bir lngiliz üniversitesi 
fahri doktorluk veriyor 
LoDıdradan gelen haberlere 

göre, lskocyanrn Sentandr llnl
versltesl, TUrklyenln eski Lon
dra bUyUk elçisi B. l"ethi O]Q'a Darü§~1a7«zffm 66 tıcı yılaön11m'ünCle bıı1unan?ar 

(Devmnı 8 in.oiü) ll'azuı 8 lncldeZ 

AnkaradaklMüsabakada 
. -~-----------------------------------··---------
Ankaragücü Perayı 6-2 yendi 
Şilt Maçoarında 
- c=ıı c=ıı - ~ -

Fener Beylerbeyini, Vefa Kasımpaşayı, SUleymaniye de KaragUmrUğU kazandı 

Günün sürprizli müsabakasında 
Beykoz Hilale yenildi 

'.Ankarooa ~ ıgilreş btrincsıığine ~ ~ 71~ " 
~(PillıkU SP,OJ" lla.rtketl~riniA tafıili.tı ;ve -:Aıı~-~~ IJ!Gı-.. ~. 
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işaretler : _ __,_.. 

Hesap ve nedamet 
Vaktlle Anadolu şehirlerin

den birinde blr belediye reisi 
\'Armış, bugün bile adı hürmetle 
anılan bu adnm memlekete za. -
mruımn göre güzel bir hastane 
yaptırmış. Çok calışkan, kendi
ni yalnız şehir hizmetine has-

Büyük ikramiye 
Talihlileri 

Bir fakirle yeni evli 
bir çif le çıktı 

rcclen bu ,·atandaş hastahane Pı'yııno-on be · · k 'd · 
•• -"'b un şıncı eşı esı 

binası yukscldikce dedikodu al- bitirilmiştir. Bu keşidede amor. 
mış yiiriimüş, demişler ki: ti alacak numaralar sonları 82 i. 

" :Reis bey hu lnşanttnn on le 31 olanlardır. 
bin nltın çolmış, kızma nltın 50 bin liralık ikramiyeyi kaza. 
knryola ynptJnııış!,, nanlar arasında bir çiftte bu. 

Dedikodu o kndar bedihi bir l lunmaktadır. Bu biletin sahiple. 
hakikat. şeklinde hnlk arasındn ri Cihangirde Nişancı sokağında 
rc,·nç hnlmuş kJt kimse bunun il oturan Bayan Nebahat ile Tica. 
nksinl fddln. edememiş. ret gemilerinden birinde mülazım 

Bclccllye reisi has taneden l O kaptan olan bir gençtir. Bu iki 
hin nltm çalclı~ hnkkında ld- genç geçen ay içinde bu bileti al. 
dtnda hulunanlnrdan bir c;okla. mışlar ve ikramiye çıkarsa bir 
rını toplar. Dunlnıın nrasındn balayı seyahati yapmağı karar • 
mühendisler, dokt-Orlnr, tacir- la.ştırmışlardır. Garip bir tesa .• 
for ye cşrnf \'llı'dır. Şlkdyetçl- düfle bu çiftin düğünleri de ayın 
lcrl bir komisyon halinde has - 12 sine yani düne tesadüf etmiş. 
t ::.nenin maliyetini t.n;tine me- tir Tabiatiyle evlenmelerinden do 
ı:.:ur eder. n:omJsyon hiitün cid- ğan sevinçlerile piyangoyu akıl. 
uiyctlle çalışır. Hastanenin ı::> lanna 'bile getirmiycn gençler 
l l:ı nltına ynptırılnbllcccğlnc hayatlarının büyük dönüm günü. 
1 nnnnt getirir. Dedikodu dalga.- nü kutlulamaktadırlar. 
· ma tutulanlar işi şöylo müta- Fakat bu sırada Asri sinema. 
Iea odiyorlıır: da dönen talih dolabı da iki gen. 

''- 15 bin nltma y&ptınla.cak cin saadetini iki misli artıracak 
hinnya :?5 bJn lira ,-ennlş. Ta.- şekilde dönmUş ve büyUk ikrami. 
ı..;i on bin lirn böylece aşırılmış- ye, bir parçası yeni evlilerde o. 

lan 18682 numaraya. çıkmı§tır. l fr. 
BelcdJye reisi hesaplan çı- İki gencin tayyare biletini al -

ı.nrtıyor, heyet nznsına. gösteri- dıklan Nimet gişesi sahibi Ba. 
or. Bütün , ·cslknlarile lsbat e- yan Nimet te bUyük ikramiyenin 
J yor ki, bu bina 6 l>fn liraya Cihangirde oturan bir mlişterisL 

ne çıktığını görUnce derhal oto. 
ınal olmuştur. 

mobile atlamış ve uzun bir ara • 
Heyet ııznsı hayretten hnyrc-

.. .. r madan sonra evi bulmuştur. 
fo d,1şuyor, utanıyor, kı:ıanro • Evd . . · B N' t en ıçerı gıren ayan ıme 

neledlyo reisi dtror ki: Uk d t Çünk' •• nazar a §~ırmış ır. u e.. 
"- Şimdi hemen mabeyne • f • ... • k k 1 b 1 ki d 1 

k k 1 ı vın çı rı.ıır ço a a a ı a o u.. 
ı ·ır t el..,raf çc ece ·s n z padl- . 
' e ' dur. Halkı, pıyangonun çıktığını 
snhıı bt-ni Osmnnb maliyeslnl ı. be al ... d ·ı . · ..ıa r an muJ ecı er sanan gışe 
ı ~'nhn memur etmesini yazacak ıahibi evvel! şaşırmış f.akat bi. 
~n·ız, c11yccekslntz ki: ~az eonra \k\ genct cugun en>ı.c.; 

"- Bu ,a.dnm, 1lS bin llrahk {eriyle görünce i§i anhımı§tır. Mü 
h:n:ıy:ı 6 bin llraya yaptırdı. Bn- sait bir zamanda ve kimsenin far 
ı~ m içinden ele 10 bin lirasını lcmda olmadan bu mUidevi ö~re. 
çı.Mı. Hnrnp Osmanlı mııllycslnl nen iki genç birdenbire kendila. 
:-nr:ık hizim reis ıslah cdebÜlr. rini kaybetmi§ler ve biribirlerine 

• • • sanlmışlardır. 
Her ada.m bu zeki ve dlra- Bunu gören ev halkı şüphelen 

~ ~:li insan gibi kendini dedi- memi§ ve evlenmeden doğan bir 
ı.o::luyn. knrı;ı sfirn.tle mfidnfaa sevin~ sanmışlardır. lki genç te. 
c .! Jhilecek silllhn. mnllk değil - ~u müjdeyi böyle kal:ıba.lık bir 
t::r. Gerçi <ledll>:odu ve garazm z:ı.manda ortaya atmağı doğru 

ı ~=c~si Insnnlnr iizcrlnde chedt bulmıyarak saklamışlardır. 
olnr.ık knlnınaz. Zn.man denen Fakat gençler evvelki sözle • 
hnrikulı\de kuvı:ct nnmnı:ıun, rinde durarak Mısıra bir bala~7 
hnyslyct;n blrİncl muhafızıdır. seyahati yapmağı kararl!!§tır!!1I~ 

-o-
J<'nkat, ithamdan C\'Tel hesap lardır. 
etmek, Jmkllnlnrı hntırlnmak 

JUzımdır. İşin o kadar kolay o
Jncntrını znnnctnıck de bntalı 

Denizbank umum 
müdürü geliyor olur. Hcsnp etmek, imkAnı dfi-

r;.ilnmck için yalnız hüsnüniyet Deniz bank umum mUdürü Yu. 
ahibl olmak kdfl det,rildlr. suf Ziya Erzinin bugün Ankara. 

lllm zlhniyctino snhfp olmak, , dan şehrimize gelmesi beklenmek 
iktiza ccler. tftiralıırn. lmrşı en tedir. 
kun·ctli müdn!an vasıtası müs- Umwn müdilrlin gelişinden son 
bet cliişiinccyc snhlp olmaktır. ra. banka. teşkilatında değişiklik. 
Yntnmlıu,ım temizlik miicn.dclc - ler kat'i mahiyetini alacaktır. De. 
sinclo kunetlnl kıran, hnklı ol- J ği§ikliklerin haziranda tatbik e. 
duğu da,·alnr<la hakkını daha dileceği söyleniyorsa da daha 
kiiçiik mikynsıı kıulnr inclircn, evvel olması muhtemeldir. Ban. 
hiilasa ınsanı şaşırtan bu hal- kaya bağlı birer müstakil mücs. 
den kurtulmak ,·ntnndnşın fer - sese haline gelecek o!an idarcle. 
<li bnysiyetl ,.c ccmJyetin sıh- rin birer ayrı fen heyetleri ola. 
hnti namına hir znrurcttlr. cağı gibi diğer şubeleri de bulu. 

SAI>Rl ERTEM nacaktır. 
Diğer taraftan Etrilsk vapuru 

üurinde tetkikler yapan iki AL 
man mlitehassısı çalışmalarını 

23 Nlsnn Çocuk B:ı:rrnmı ve onu . . . . 
ı a'dp eden Çoôık llnftnsı ~·urdun en bıtırmış.lerdır. Vapur bu ~.afta 
tıfiyfık ,·e en nerl dnvnsı olnn Çoc~k sefcrlerıne ba§lıyacaktır. Mute . 
meselelerini önilmilıe koymaktadır. hassıslar bu hafta içinde sıra 

., ' ·' . ,. ....... ,. 
A ·~· • wl 

ile Almanyada in.5a edilmiş olan 
_.:::===:;::.:-=-..;;--=:-;;;:;,;::.;-;;;;;;;;;;;~ diğer vapurlar üzerinde tetkik -
~ p ·11 S ı ı lere başhyacaklardır. _!: azartesı~ a ı -o-

~ 18 MART f14 MAR r Hava Kurumu 
c:c 21 l\lubarrcm 22 Muharrem menfaatine müsamere 
._ 1 123 Kasım ı 7 Kasım 

1 Türk Hava Kurumu Taksim 

Vakı tler l Vasa·I F.uoı: _vasa. Ezani eubesi menfaatine yarın akşam 
Fransız tiyatrosunda bir mUsa • 

GQne• 61lı 1202 614 1200 ı mere verilecektir. Şehir tiyatro. 
1 
su artistleri ''Dama çıkmış bir 

' güzel,. komedisini temsil edecek

ooıe 12 24 6 ıo 12 23 609 
ikindi 15 43 980 l!'ı 44 1129 
Ak•am ı~ 14 1200 ıs ırı 1200 
Yatsı 1943 1 30 1945 l RO 

lrnaak 48'i 10 23 4 81 ıo 20 

leri gibi Bayan Karakaş ve Dö 
Marki tarafından muhtelif ope. 

1 ralardan seçilmi3 parçalar SÖY. -
-------------ııeneccktir. 

Bir küçük kız nasıl 
kandırılmış? 

16 Mart ihtifali 
Program hazırlandı 

Ankara Halkeviniı 
müsabakası 

Cumhuriyet Halk Partisi tara. ·· k"" ··u1 ,.ı\JJ ... 

D un u us,, '" 
fından hazırlanmış programı ay. halkC\·lnin aı.-tığ'I {O 

nen koyuyoruz: rnf mü abakasınm neti ' 

Zabıta Katina isminde bir ka
dın hakkında tahkikat yapıyor 

1 - İhtifal 16 Mart 939 per • •·ıırıı bildiriyordu. Müsaha" dt 
şembe günü saat 15 te Eyüpte kişi girmiş, 400 resim g011 J. 
yapılacaktır. i st'ı' mi.;· lc;lerinden 5 tancs f 

2 - 16 Mart per§Cmbe günü sa. mı~.' nunlnr, işin tabii cert 
at 13,15 te Köprünün Haliç iske. 

Polis, son zamanlarda randevu· 
culuk ve genç kızları fuhıa te§vik 
edenlere karşı çok s kı bir müca
dele açmıı bulunmaktadır. Bu gi. 
bi suçlar hayli azalmakla beraber 
bazı seciyesiz ve ahlaksız kadın
ların bilhassa fakir muhitler'tle 
genç kızları fuh§a teşvik için çalı§ 
tıklan görülmektedir. 

Bu arada bir müddet evvel 13 
yaşlarında bir kızcağızın ba2ından 
geçen bir macera bugün suçluları 
ile beraber polise ve adliyeye ak· 
setmiıtir. 

Cemiyet düşmanı bazı kimaele· 
rin bu yoldaki iğrenç faaliyetleri
nin bir örneği ,.;lan bu hadiseyi 
burada bir misal olarak yaııyo. 

ruz: 
Nişantaıında Meırutiyet mahal 

lesi0:3e Sabahat ismin.de 13 yaşın· 
da fakir bir kızcağız oturmakta
ıdır. Sabahatın annesi ölmü§ babJ.· 
sı ise bir it bulabilmek maksadile 
Anadoluya gitmi§tir. Kızcağız Ni
şantaşında akrabasından bir kadı. 
!!In yanında bulunmaktad r. 

Henüz pek küçük bir yaşta olan 
Sabahat, faltir giyini1ine rağmen 
oldukça ~üzel bir kızldır. Otur
:duğu evde öteberi itler gördilkten 
sonra gündüzleri sokağa çıkmakta 
ve mahalle çocukları ile oynamak· 
tadır. 

?aıımıı. fakat aradan birkaç gün 1 · d k nı ... 
. b esın en alkacak bir vapur as. J·'nknt "U'lııs,, bildlrif"r, .ı. 

~eçınce u kadın tekrar 0 civarda keri kıta.lan, saat 14 te de daveL 1 ıı ' 
~öz:.ikmüş ve bir yolunu bularak lileri alarak hareket edecektir. "l\Ie,·zu serbest bırnk• = i 
.labahatla konuımağa başlamııtır. 3 _ Merasime askeri kıtalar, duğu için !otoğrnflnr ço rtıf 
Bu defa kıza zengin adamın ken- mektepler ve halk iştirak edecek tenen·i manzaralnrı ,·c l'°lJ 
iisini görmek istediğini ve bu tak tir. İştirak edecek heyetler sıra. Jeri lhti\'n etmektedir ... ,, 
dide de para vereceği gibi elbi- siyle şöyle sıralanacaklardır. itlrnzmuz hıma.dır. !tfc'-ı~16 
aeler, ayakkabılar ve daha birçok a) Bir bölük asker, best bırakılmamalı. ~,stl'~ 
şeyler de alacağını aöylemiıtir. b) Bando, mcnıJcketln her mınta ~ıııı' 

Sabahat fakirliğin verdifi yok· c) Polis, hususiyetini bcJirtccck : 
ıulluk içinde bu yaldızlı sözlere d) Eyüp orta okulu ile Eyüp arasında bir müsabaka b•• 
kanmakta geçikmemiı. Fakat bu· ~evr~sindeki ilk okullar. 'lır. nu, umumiyetle bir tı'f' 
na rağmen kadının teklifini kabul 4 - Merasimi isimleri aşağı. gu; olur. Sonra ''sana)i ııııeıi' 
edip tanımadığı adamm davetine da yazılı zevat idare edecektir. mızın en enteresan resi 
gitmemiıtir. Eyüp ilçebayı ve Parti başkanı "ziraat !anllyeUmlzin cJI ısıl 

Meshul kadın.\ia fazla ısrar et. ile kUltür direktörlUğUnden, em. \'e lkaları,, derken yeni cei 
memiı ve yine ayrılırken Sabaha· niyet direktörlüğünden, merkez timizin biitün dinnınizıtılfl s 
tın eline birltaç kuruı sıkıftırmış- kumandanlığından gönderilecek kıymetli fotoğl'af koııc1' 
ur. birer mümessil. lan halinde cemetmiş o1ıı,_1 

Tabiatiyle bu tesadüfler birbiri· 5 - Merasim, umumf meclis Bu işte d~ esaslı bir ına1' 
ni takip etmi1 ve günün birinde namına konuşacak olan Meliha kip etmeliyiz. $ 
nihayet Sabahati kandırmağa mu· Avni Sözen'in söylevi ile başlar. JX(b'U DİI\:KATİ 11' 1~ 
vaffak olan kadın onu zengin ada. 6 - Halkevleri namına Eyüp Şehrimizde bazı ntot6' , Ut 
mın evi diye Tarlaba§ında bir ye· halkevi başk~nı Dr. Hulusi ET - yelkenli .Jeniz nakil , .• sıt ~ ~ 
re sokmu~ ve burada yemekle b:- tuğrul, gençlık namına. da Üni • nm uınumiyctle "RcslJJI·• tf ~ı 
raber hiç tatmadığı içkileri dahi versiteden bir talebe söz söyliye. nz öclcdiklerl görülmÜŞ· JJıl ,,- ~I . ~ ~ 
içmekte lbir mahzur görmiyen kız ccklerdır. kil ,·nsıtaları muayene ı 

1
, J' 

cağız kendisine geldiği zaman 7 - Nutuklardan sonra ban - tnrındn nnhn.rl.ırı tntıt.atıat 11 ; 

meçhul bir adamın tecavüzüne uğ do mate~ havası çalaca~ •. kol~r- pntnrnk riisum tlınill\toS11:0-ı' 
radığını anlanuıtır. du, bcledıye, C. H. Partısı şehıt. şürnıckte, nıu11 ;roıı"dCl1 1,1 

Sabahatin ağlayıp haykırnula- lere çelenk koyacaklardır. anhnrlnrı biiyüte!"f'k çol 
n da yine paralarla ıusturulmuı S- Bando susunca bir zabit ku yiik almakta inıi~ler. ,_JI 
ve 10 - 15 gün sonra ayni vaziyet mandasındaki bir manga asker ,\cnha b~ hile: sade"e " 
bir kere daha tekerrür etmiştir. havaya Uç defa ate3 edecektir. yctle nü yapılıyor? ı-oı~N' 

Günün birinde yine böyle ıo· 9 - Bundan sonra Du z,r·,,,,,. Fakat bu ikincisin.de kızdaki . - nış sr. tnnclnşı höJ·lo b!r Wlc,·e 
kakta dcJacırken merhul bir kadın ra.qıyle Jı·ıtalar •·e mekt J -' , 

:1 :ı gayritabiilik evdeki akrabasımn . - . · • cp er den zaruret mi \:tr? .. 'jlfJl;·J~ 
yanına yakla1mı1 ve kendisine o a .. ötüne dlar~~ı~ vt sıkıstır•Pıi?f geçıt rc!mı yapacaklar ve Eyüp l)• t~~ hııH':.•··'·-- ~-..-114 f' ..ıvou4au ... h ....... , ~" ,,._., .. __. __ _.._. 'Y ......... --... -~e""~"-"'"'"" ,..., t ~I l'\11 ~aıı bazıları 1'e 

~aman a a at er ıeyı ıtıra 10 G •t • d =- • • · ,tı: t 
sormuştur. Sabahat bildiği bu evi etmiştir. :- eçı resmın en sonra bn gibi bir taknn ikaçıııtl tJl'1~t 
tarif ettikten sonra bu me;hul ka· merasım sona erer. larınclnn ac;ıkç.3 hshse

11
• -~: 

d . ı • Hadise öğrenilir C:ğrenilmeı po. ı .. ~ı. 
dının ısrarı 'üzerine ken isıni ac ( ) ,.e sebeplerini de etr•• rC il"' 

. 1 b lise müracaat edilmi§ ve yapılan K l b J ' ~ 
oraya kal:iar ~ötürmeğı ~a ul et. ısa ıl~ Ar er l"tmıcJ:ırdı. Mnhterelll ı'· tahkikatta Katina iı:;mindeki kadın v ... ..,. --' •. 
mittir. · ıe.-. ııt' 

. · ile zengin bir tüccar 1::lan meçhul de not alarak Taziyet ..,,ıı~ 
Şıveıınden Rum olduğunu anlc:ı· • Son Bahçekapı yangını dolnyısi. glll olncnğını \'Rat lıu)1'1 • 

dığı bu kad n ona yolda birçoic adam yakalanmııtır.' . ı: itfa~ye müdürlüğü belediye reis. tlı. ı <" 
-.eyler sormuıt ve Sabahatın nasıl Bu adamın aynı zamanda evlı sore tıcareı mıntakası olnn ~·erler. . • 11 ıı•~ MI ;s 
~ :ı 1 v s b h ı ı··, · b' - • • · J> l.\fotJ•rlu \'C yelk<'n .1111·. ~: 
yaıadığmı ve nerede cturcluğunu oldugu da anlatılm·1tır. a a at ı~ıne ır ı apor 'ermı~tır. ,npora .. . cıt1'<' t ~ 
öğrenmiştir. 1 a::Uiye doktoruna muayene edile- de yangına karşı alınması liızım gc sıtıtlnrmın ~ısum ~"aıctı ctıı' ' 

A 1 k d k ğ 1. rek rapor almmıRtır. Surlular bu· len teıllıirlerılen hahsolunmnktadır. l>ir <lo bn :;en.le nıiıt ~. 
yrı ır en e ızca ızın e ıne s :ı ıır · .. d .. 1 ~r. " , • ' 

. günlerde evraklerile birlikte adli· aıyc mu ıır uıııı, .ıenıın ve petrol la\zıa11hı· ..JI ı. 
para vermeyı unutmamı§. Bu ara- . . . huhınduran mağazaların benzin \'C "l~l~St A D.ı\~''' '' 11" • 111 
da kendisinin zengin bir adam ta- yeye teshm edılecektır. petrol ıııikdarını belediyeye bildir- :ı111' 
nıi:;hğını ve eğer isterse çok hay:r- Diger taraftan Katinanın daha ıııclcrini istedıği gibi, hli) ük ın[ies. t'ı.tat I::nıta .. :ıo~lıı 

11

1 1t6 , 
!asıln.dnn f!onra "l'c~ .. ,.~ı' 

sever bir adam .olan bu §ahıstan bir çok genç kızları b~tan çıkar- scsclerıle t>lektrık tellerinin üzerin. ~ ,, J 
de, ~ ·ıııgıııı kendilıı;ıııılcıı ı.lındıire. mı yeuirlcn c;ıkn.rınııı;ıı rtı• 

yardım görebileceğini kızcağıza mış o~ltluğu anla§ılarak tahkil:atın JlC _ı 
rek Jcı111i ı.u tcrtiııalı iıııluıı<lurulınn- Onun ı;;cwliğl ııdnn1, {tı"v 

anlatmıştır. geni~letilmesine lüzum g;)rülmüt- sına lüzum gösıermektedir. bir zaruretle ne kııdJir 11d 
Hadise o günlük bu kadarla ka. tür. • Uarül:lcczcdc bir düşl.ünc dayak ı ci> 

atılılığından bahşeden Lir ı;Azcteııın uğrarsa uğrasın, n.s" jd 

H 1 hu nc, rbatı, bclcdı)cnın dikkatini elen kayhctmJyccekt!.r~ ,-eıı~ 
aV a Yağ m Ur U ccllıctınış ,.e derhal mahallıne bir İsmail Hnkk1, hor gu 11ır tf 

miıfe:tiş gondermıştlr. hamle yapabilmek aıJl ..,.,J 
..ııtv· 

• Esı-.i nli ve bcledı) e tcisi Mu. <linl esklt.sc da.hl, )'il~ ıJJ•",; 

İvanof ile Köse 
.Bulgaristandan gelece~ 

meslekdaşlarımiz iki cündenberi hava tekrar boz
Birkaç r;i:.:c kadar şcbrlmi7.e muş ve oldukça şi<ldetli yağmur

gelecek olan muhterem misafi. !ar yağmağa ba~lamııtır. 

hitıin. tstünda~ın şehir meclısınc ri- tccllltl "l"eni AdaJUı• ın r,, 
yasetı muııaseuetıle hakkı huıur o. .. .. Jıı1' ,e _ ·'' 
tarak alnıış olouğu altı bin lıra ı.a. yatı, butun olgun ııııJll"' 
t1er para, la bu para) ı l olsuz olarak mlyctl ile canlıhğtnl .ıf 
tah:ıkkuk ctıırenlere tazmın etıırıle. etmektedir. . ~il ,...i 
cek , ;rulıut listıinrl.ı#dan iştirdııt c- "Yeni A~..n.nı., bugtlfl ~/J. 
dile~eı.:tır. \'azı)·et Lahldkal sonunda mna yağmuru &rasuıd• ,.r." rimlz Bulgar başvekili l~ Ö$!Siva- Dün öğleye kadar bilhassa Ak

nofun mihmandarlığına harici- deniz, Ege ve Marmara denizle
:re vekAleti ticaret ve iktisat bellı olacaktır. len tek bereketli 11101 t 

dairesinden Fikret lnyin edil -
mlştlr. 

Dost ,.e komşu memleket baş 
,·ekillnl karşılamak üzere Fik
ret diğer hariciye memurlarile 
birlikte hududa gidecektir. 

~· .. , .• .;,s Köseh·anor, Ankara 
yr ziyaretlerinin ilk glinU et.· 
noğrafya mUzcslne giderek A. 
tatUrkUn tabutuna hUrmct ifa. 
eında bulunacaktır. 

Bnşvekil Köselvanofla birlik 
te Bulgarlstandan güzide bir 
matbuat heyeti gelecektir. Ge
lecE>~ heyet, başta matbuat u
mum mUdUrU Yorgl Sarafinof 
olmak Uzere, hUkfımctln naşiri 
efkArı (Dnez) gazetcıl ve fran 

rinde şiddetli bir fırtına hiıküm 
sürmüş ve seferde olan vapurlar 
limanlara sığ nmıılardır. 

• Haıı ınoıorlıi ve l elkenli nakil fi 
,·asıtalarının umumiyetle resımleri dlr; denebllir. ,ı.r~ 
az ortedikleri anlnşıhnıştır. Uu nakil HtKM.E'l' _.t 
,·asıtaları muayene ınınanlnrrnda an ,ıY 

Dün, umumiyet itibariyle Kara.. barlorı tahtalarla kapatıırk ru um 10.000 lira k~~ılt 
deniz kıyrlarmida ve Doğu Anado· tonilatosunu duşürmcktc, muarene • fakir ihtıY•.JJ Jı 

den sonra an barları bü) utcrek çok tıı 
luda hava çok ve mevzii yağışlı faıla l ilk nlmaktndır. \'azı) el lktı • Diğer taraftan 1~ . i de ~f 
ge;miııtir. sat ''ckiıleline bildırHınişlir. ikramiyenin onda bırırı ğJf 

• Kuyucu Muratpa~a ıııedrcscsllc yar ve fakir bir adarl'lc:ıtlJJ6' 
Rüzgarlar Trakya, K~caeli ve öııünuekı sclıll, \'cfadakl l~kn~ckçıza zanmıştır. Sinema sıt~oıı 391 

Ege bölgelerinde ve Karadeniz kı· de Ahmetpaşa medresesi ve l·atıhin b' 
1
. 

1 
k .k ..... jyenıtı ı 

d•y b"l • 1 . 'k s· . ın ıra ı ı ra... ~ır• 
yılarmda şimalden ve ıger '0 ge· ııa:ssa ıaşınııııarı Alı · ııı:ının cserı 1 t y rnııtı • ·r 
lerde umumiyetle cenupt~n _,rta ( Kunırulıııııcsdt) evkaf larafrndun ınaraya çı ' ıgı za . •a.r b1 .rtl 

tamir e<lilereklir. birinde oturan ihtl) ~ı gor" 
kuvvette, Karadenizde kuvvetlice. 
Marmara ve Ege denizleriyle Ak· 
denizl:lc fırtına şeklinde esmİ§tir. 

• General Frankoııun T!lrkiye a. mm yerinden fırla.dıt; Ji!ll ~ 
fanı Palensiya Büyükdcredeki lspnn tür. Bu adam derhal er~s1' 
wı elçilik binasını, Haliı;tekl :\incel- atmış ve bir bilet ~ılt~ • 
• pıJ ·g 

istanbulda hava kapalı ve ya. lanos İspanyol npurunu teslim nl tıkan sonra anı.il bt . ı;iÖ' 
ğ 1 f 1 · • mış ü1.erine Fraııko lı:ıyrnğını çele- "- Evde çocuklar nÇ 0··tUr' 11 ı ve ırtına ı geçmııtır. 24 saat 1. ı; 

m i ştir. lsp:ıny.ı cumhurjycti clı;isi ra alayım dn yiycceı- t öt 
yakında Anknnıyı terkctektir. ş· d" 1• d bı'n }itil " 8 

• E _ k d t d'J'·t ım ı e ım c 
zarf ınc1a yağmurun mctremurab· 
bama bıraktığı su miktarı 6,4 kilo-

sızca "La Bulı;arlc.. mUdUrU clı lram r. 
trus - yapurun a a ı 11 a razı . 5ı 

olan Alımın fabrikası, ayni tipte yine tcdır.,, n J(llF
1 

Türkiye kin inşa etmekte olduğu Diyerek salonu 
Nalmor, "Zora,, gazetesinden Rüzgarlar şimaliprkiden sani· Tırhan ve Kadeş ,·apurl:ırında a)·ni fırlayıp gitmiştir. c 

Kuplnkof, matbuat mUdUrlUğU yede 10 - 12 metre hızla esmi§tir. ıadilftı yapacaktır. 1111 ııı" ~ 

Prottc. (Utro) gazetesinden 

müşavirlerinden Borla Dlmlt
rof ve Balkanların meşhur bir 
foto muhabiri olan Kara Sto
yanoftan mUrckkeptlr. 

Saat 14 te hava tazyiki 7 50.5 mi. • Belediye tarafından şehir dahilin re gl5rf'. htr.nlıul Mll:ırı 11ııc ıf'I ı 
. .. .. ele i,ıetilmek üzere nlınıw:ık otobüs. clllme!'İ l:izım p a·"n °~0ıefl'li.~ 
lımetre ve s.:.ı~unet de ~n yuksek 1 ıere dair islişnrt nıahi~ elle rapor ha 200 ıliir. nu ntohfı~Jcrı ıeJi.11 
6,3 .ve .en. ap~ı 4,2 aantı~rat kay· ı ıırl:ıyarak komi~yon toplantılarını o1an 30 t'cnehi firın:ınıll 
.dedılmııtır, bitirmek üzeredir. Yapılan letklklo. kik olunmaktadır. 



_' 1iyatrogu 
ınıl ••lr J •• l o uuren er 

bir tiyatro uzv i yetine 
kavuşabil ir iz 7 

1 Günlerin Peşind;~ 
1 --- awwwı "'-' - .....,,.. 

l lngiliz arslanının 
1 · dişleri 1 

Habeıistan harbi sıraamda 
Londran111 yüksek siyaset ma
hafiline mensup birkaç tnai- ı 
liz kendi aralarıncl.a ltalyarun,: 

. . k k 1 
Milletler Cemayetllle arıı o- : 
yan vaziyetlerinden ıbahs ile j 

Bir piyeı, bir uzviyet gibi, aonıuz ih.. konuşuyorlardı. içlerinden bi. i 
&aılarımıza kaynak olur. Güzel aan'at e- ri hiddetli bir tavırla ıöyle de-j 

&erlerinde fi.ni olanla bi.ki olan nedir? - mişti: 1 
~apmdığunız ıeytanlar. - Artistir de- - Bana kalıraa artık lnıi-J 
ierler beşeri hakikatlerdir. - Tiyatroyu !~z aslanı ldiılerini ıöstenne-} 
öldüren piyesler kahramansız piyeslerdir. •·n la ı i 

1 Bu söze muhatabı o n n. ı 
- Tiyatronun parazitleri nelerdir? - Mil- ıiliz .,u cevabi vermiıti: l 
li bir tiyatro uzvi yetine nasıl ka vuımanın - Göstermeli ama, daha 1ı iki imki.m: Müte hasaıslardan mürekkep evvel aslanıın diılerini, diıçiye I 
bir heyetle devlet himayesi. tedavi ettirmeli.,, 1 

tnıriliz Milli Müdafaa Nazı. ı 
1SMAtL HAKKI BALT ACIO<aLU rının Avam Kamarumdakİ 1 

11,\tt., piyesi, canlı INr vü- uhsil eden itiam ergeç bir müzik son beyamtmı okufU:n~ vak. I 
""'•ıız elemanlardan var- hocasr, yahut bir müzik tarihçisi tiye lngiliz pzetelennın neı-1 
' - Bir tiyatro piy~si olup kalır 1 Piyes olmıyan piyesler riyat ıütunlanna intikal edeni 

' .ıaman gözümüziden, için de böyle yabancı, aykırı aki. bu fıkra habra ıeliyor. Anla-j 
din sonsuz ihtisaslar a- betler muhakkaktır. ıılan lnıiliz aılanımıı diıleri-i 

hı& Piyeı 'kafamııda, fikir- Tiyatro olmıyan tiyatro eleman- nin tedavisi tamamlamnıt ola.: 
11t' ~Uygu ve temayülleri. farı, daha doinısu tiyatro cihazı- oıak ki lngiliz Nazm arbk yük 
'hın tUrlü akialer, intiba- nın parazitleri nelerdir? - De- ıek perdeden konutmak ce.a. 

•dekor, aktör, rejisör, tek 
teıı •hakikat, müellif, aeyir

tlcr, tekiller, hayaller ve 
~her ıey, her tcY bu ga

ıık ıuur ve olUf ilemi
ldurur. Güzel bir kadr. 

\ bir erkeği seyreden adam 
ll. 

ııyet budur: alınan ve 
tuurlarda her ıey, mev

~ tiarnant, ruhani ve iç. 
. lıfı~n gelen her ıey 
~diğinıiz ıeyde asli ile 
~~~Çek ile, uydurmayı, doğ 

~"'«Ilı hep birden bulur ve 
~ llırız: fakat birdenbi

Yız. 

ele !ca1an ile ölen, asıl 
~ Y4leuu , --·- • • 

, r&dan zaman ıeçince iı 
~,beğendiklerimizden ao. 
~tıklarnnızdan uzakla· 

tlerirnizden iğreniriz. Ha 
lcaç kere olmuıtur: ta

\ir ıeytan mıydı? demi-

~!arını yalnız anla
~ dUr. Bu da fiziki za. 
~lttda . tecrübesi olan 

~it'. ~tetik değerler i· 
l • bunları yalnız tanat 

• 'idriJri olanlar anlıya· 

kor mahiyeti bakımından plastik- ! retini buluyor. 
tir; aesin sanatinin huausi bir şu. i HASAN KUMÇA YI 
besidir. Dekor sanati temsil sana· !. .. __..-................................ ... 
tiyle alakalı değildir. Dekorsuz 
tiyatro olabilir ve hep varolagel
mittir. 

En lüks de'lcorlarla en bayağı 
piyeslerin dahi birleımesi müm
kündür ve bu lüks o aıağılığı yok-

NEVYORKTA 
100 doktor mah ke

meye verildi 
edemez. Bunlar senede 100000 çocuk 

İkinci bir parazit olarak maki. d"" "rt'" 
yajr da dekora katınız. Piyes kah- UfU uyormUJ 
ramanlarının ıahsiyetine yabancı Nevyork, 12 (A.A.) - Brrok 
olan her ıey: ıençlik, güzellik, lynde birkaç senedir çocuk .dU
tuvalet, beliğat, rür ıea, coıkun- şUrmek işile uğraşan ve 100 
luk, melodramatik edalar parazit· kadar doktorla adliye nazır mu 
!erdir. avlni Ulmannı da ihtiva eden 

Bunlar da tiyatro aanatine hiç· bir teşkllM meydana çıkarılmış 
-·· ~- ., . ... - - · rT'\.· ., .,.. 

ıon, en öz ele~ ~~~~wr. T~ ı\dlfJ'e nazır muavini, ale:r-
yatroyu öldüren parazitlerdir. hinde mahkemeye yapılan bir 

Parazitlerinin çoğaldığı bir şlktı.yet uzcrlne istifa etmiştir. 
memlekette tiyatronun seli i~itil- Mahkeme yaptığı tetkikat netl

mez. cesinde, bu teşkiltı.tın her sene 
Milli bir tiyatro uzviyetini elde vasatı olarak ,·uz bin çocuk 

etmek için ne yapmalıyız. - dUşUrttUğUnU ,.o yine her sene 
Her ıeyden önce "fikir,, e ihti- yedi buçuk milyon dolar kazan 
yaç var. Tiyatro anlayııı üzerinde dığmı tesbit eylemiştir. 
durmalıyız. Bunu milli üniversite
nin öğrenmeli luımdır. üniversi
te bu vazifesini yapacak kuvvetten 
mahrum iıe aynı büyük iıi Türk 
matbuatı yapmalıdır. 

-o-

Bulgar Belediyecilerinden 
bir heyet geliyor 

Çünkü Türk matbuatının uzuv. Sofya, (Hususi) - Sofya be-
lan arasında da üniversite profe- lediye reisi mühendis lvanof, 
ıörü olmaksızın ilim kafası taıı- hUkOmetln verdiği tahsisatla, 
yan üniversiterelr vardır. 

İkinci it hemen Şehir Tiyatro
ıu için ısmarlama, amatör ve hür
metkirlardan değil, eser vermiı, 
piyes verınit, edebi tahsiyetini 
göıtermiı olan insanlardan mürek 
lı:ep bir tiyatro teknik heyeti yap. 
maktır. 

Sofya. şehrini modernleştirmek 
hususunda bUyUk bir faaliyet 
sarfetmektedlr. 

Şehrin pltı.nı profesör Mus
mana yaptırılmıştır. Birçok mu 
tehassıs ve fen adamları iş ba
şrna getirilmiştir. 

Sofya belediyesi erkAnı ile 
Şu satırları yazarken Türkiye- Ut hassıs ve mUhendlsler-

d __ ,_ . . T"' ,_ 1 k bu m e 
e oynanın&& ıçın ur&çe o ara U kke 20 kişilik bir 

d ~ .. dd' . . den m re P 
yul r~~z mutea kıt ~.ıyatro. pbı~ heyet, lstanbul şehrini görUp 
yca erını oyıataca mutevazı ır k k dile hususi 

~ tetkik etme ma sa 
aahne aradırımızı ve bunu 8 yıl· 

1 
b 1 1 aret ede 

danberi bulamadığımızı aöylemek surette stan u u z Y -
isteriz. Bu vaka da bizde bu itin ceklerdir. 

Maarif Veklleti tarafından ele a- Bu ziyaret esnasında lstan • 
lınma zamanının artık ıelmiı ol.. bul beledlyecllerlle temas ede -
dufunu ıösteriyor. cekler ve beledlyccllerlmlzl Sof 

Çamlıca: 11 - 3 - 1939 yayı ziyarete davet edecekler
i. H. BALTACIOGLU dlr. 

intihap faal iyeti 
İkinci müntehiplerin ıeçimine 

öbürıün sabahleyin baılanacaktır. 
Hazırlıklar tamamen ikmal edil
mittir. 

İntihabat münasebetiyle dün 
de ıehrin muhtelif yerlerinde nu
tuklar verilmittir. Akıam üzeri 
saat 17 ide Taksim Cumhuriyet 
meydanında Avukat Mustafa Tu
nalı tarafından verilen nutku ha
vanın bozukluğuna ve yağmurun 
ıiddetine rafmen kalabalık bir 
halk kütlesi dinlemiıtir. 

3 - :V AKIT. 13 ŞUBAT 1939 

Son Haberler lcörDp dDşündDkça 
~ ~ ~_, ~.....-

Kara Mehmet 
Hayrettin Kürtdağındaki isyan Balıkesir Mebu.au 

gı.ttı·kçe büyüyor !::::;,;:;.·ÜçM~ım:~:f:ı:::~: 
ca bir destan. Büyük ciltler, be-

As "ı le r bı·r Fransız tayyaresı·n ·ı nim aibi yorgun ve iıle çok yüklü 
adamlara ürküntü verir. Bm:ı eaer-

d u .. c.u .. rdu .. ler, 28 tank go·· nderildi ler, akar sular gibidirler. insan 
y onların sabrlarına kapılınca, ken· 

Halep, (Hususi) - KUrtda -
ğmdakl isyan hareketi her gUn 
biraz daha vahametini arttır

makta.dır. Jandarma kuvvetleri 
nin bu isyan hareketini bastır 
maktan tı.ciz olduğu anlaşıldı • 
ğın<lan bu mıntakaya Fransız 
askert kuvveti sevkine devam 
olunmaktadır. 

ı:.uı 'yenin muhtelit yerlerin~ 
den getirilen Senegal askerleri 
ile 28 tank KUrtdağına. yollan -

KUrtdağına Fransız tayyare- dil;ğindecı sürüklenirler. Ne yolun 
ıerl de seykedilmlştir. Müritle - uzunluğu kalır, ne vücudün ağır-
rln yerlerini keşfe uğraşan bu lığı sezilir. · 
tayyarelerden biri, mUrltlerln ''Kara Mehmet,, de ben, ezeli 
tUfek ateşlle dUşUrUlmUştUr. itinahğımı bulc!um. Pertavıızlar, 

MUrltler ,en son sistem sllA.h ııığr nasıl merkezlerinde toplaya
larla mücehhezdirler. KUrtda- rak parlak ve yakıcı bir damla ya
ğındaki bUtUn telefon telleri parlarsa, "Kara Mehmet,, de, 
kesilmiş olup bugUnkU şerait Türk ruhunun üstünlüklerini bi. 
lçh:ı.cle bunların tamirine de im riktiren bir ayna olmuı. Orada bü 
ktı.n yoktur. MUritler her gUn yük soyun özünü, cevherini bütün 
biraz daha kuvvetlenmektedir- parlıaklığiyle görüyoruz. 

• Eser son yirmi bet yıllık tarihi-m ıştır. ler. 
Fransız ordusu ben Uz asiler Afrln, 9 (lllsusl) - MUrlt - mizin sanatla çerçevelenmiı parça· 

le çarpışmamıştır. ıerln evvelki gUn Karababa sıdır. Balkan yangınından Lozan 
ÇUnkU bunları muhasara için mevkilndeki jandarma karako- ıüneıine kadar süren korkunç za

TUrkiye hududundan geçmek ıunu basarak 8 kişiden ibaret man, bu kitabın içinde parça par
IA.zım gelmektedir. Bu hususta mürettebatını tamamen esir a- ça dile ıeliyor. Hadiseleri, vaka. 
Kilis kaymakamı ile Fransız Jarak dağa götUrdUkleri haber lan, kiıh eı•iz kahraman Kara 
istihbarat zabitleri arasında te verilmektedir. Mehmedin ağzımdan, ki.h arkadaı-
maslar yapıldığı ve l<'ransız as- Buradaki 1''ransız kuvvetleri larmın sözlerinden öğreniyoruz. 
kerlerinln müritleri ihata için hcnUz fiilen harektı.ta başlama- Çanakkalede kocasiyle dağ par
TUrk topraklarından geçmesine mışlardır. Vaziyet ço~ karışık- çası oilunun fdıit 9lduğunu du
;:nUsaaıde istendiği söyleniyor. t.r. yan Ayte kadın daha askerlik ça-

MUritlerin müthiş tedhiş ha- SURl'Y".Ll'I DAHİLİYE NAZIRI iı çatrnarnıı yavnısuna: 
Tektı.tı karşısında ağalar ve ağa- KURTDAGINA GlTTl - Haydi sili.hıı:ıı al, cenge koı. 
ıara tabi olan birçok halk kUrt Sahanla ağabeyinin öcünü al. Bu. 
da~mdan çekilerek Hale be ve Halep, 9 (Hususi) - Bura- nu yapamazsan, sen ,de onlar ıibi 
Afrı ne il Uca eylemektedirler. ya geldiğini bildirdiğim dahili- ıanla öl! 

Üç gUn evvel mUrltler tara.- ye nazırı Mazhar Aslan, refaka Diyor. Cihangir milletlerin ıır-
rı~1an esir edilen dört jandar- tinde mülkiye müfettişi Behiç rı çok kere ana ağzından dö
riıadan biri ölU olarak dağda bu Hatip ve şimali Suriye jandar- külmüı böyle bir cümlede kendi
lunmuştur. Bunun müsademe- ma kuvvetleri kumandanı ko - ni 8Öıterir. Netekim Büyük Sava
da yaralandığı ve yolda g6tUrl1 lonel Berçl olduğu halde bu sa tın dokuz cephesinden sonra Ay
lUrken "öldUğU tein bırakıldığı hah KUrtdağına hareket etmiş valıkta ilk kurıun .. atılınca, Kara 
anhı..tılme.ktadır. Ur. Mehmet açılan yeni htildil Sava. 

Umumiyet ltlbarfle KUrtdafı Evvelce de yazdığım glbl, ımın bayrağı altma koıuyor. Ar-
karmakarışıktır. Bu anarşik va- dahiliye nazırı KUrtdağında git bk ilk silaha sarıldığı ıünka gibi 
ziyetln kolay kolay düzeleceği Uk<;e karışan vaziyeti yakından bir çocuk değil, gua meyd.anlan. 
ue yoK. gıoıaır. tetkik edecektir. mn önünde sülledea çekiçlerle 

dövüle dövüle yıldınma dönmüt 
olsun bir erkektir. Ka!ırananbkta 
harika derecesine çıkmak, onun 
için birer adımlık tabii ablıılara 
·dönmüıtür. Aldığı her yara, düı
man alaylan içine kılıç gibi dalan 
bu çelik vücuda bir kere d&ha ıu 
veriyor• onu bir, kat daha parlatl-

Polis bakım ve yardım sandığı 
nizamnamesi 

Yakında Devlet Şorasından çıkacak 
dı . U M .. ..ıı." yor. 

Devlet Şürası Emniyet Umum 
Müdürlüğünce polis tetkilat ka
nununa göre hazırlanmıı bulunan 
polis bakım ve yardım sandığı ni· 
zamname projesinin tatbikine de
vam etmektedir. 

Projenin önümüzdeki hafta içe. 
risinde Devlet Şürası umumi he
yetinden çıkacağı tahmin olunmak 
tadır. 

Projenin ihtiva ettiği esaılara 

göre emniyet umum müdürlüğün

den maaı alan memurların mühim 
ve müstacel ihtiyaç ve zaruretleri, 
aralarında kendilerine yas:ıdım, ai-

lelerinin veya kendilerinin hayat 
tarzlarını ve istikballerini medı:ni 
inkitafa ve refaha mazhar kılmak 
için lüzum görülen toplu ve mün
ferit teıebbüı ve hareketleri te. 
min etmek arcalarında para birik· 
tirme itiyadını ve karıılıklı yar
.dım duygularını köklettirmek, 
kendilerini sigorta etmek, çocuk
larına, dul ve yetimlerine yardım
(la bulunmak makaadiyle bir polis 
bakım ve yardım sandığı kurula. 
caktır. 

San k Emnıyet mum uu.ur-

lüğüne bailr f4!bıiycti hükmiyeyi Elde süngü koşarım; odur be .. 
haiz olacak, merkezi Ankarada 
bulunacaktır. 

Emniyet Umum Müdürlüğü 

kadroıundan para alanlar ve em
niyet teıkilitın.dan tekaüt maaşı 
aldıfı halde sandığa mevduatta 
balunanlar sandığın bası olacak
lardır. 

nim ışığım, 
Gözetlerim hilali; yolum zafer 

yoludur. 
Kim çıkarsa kartıma ezer, yı

kar, yakarım, 
Türküm Hakka bin tükür, göğ

süm iman doludur. 

Sandığın bir idare meclisi. ~ulu- Diyerek smırder.ı sınıra c!olaıtı. 
nacak ve sandık, sandık reısı ta. Sözleri basit; fakat batardıkl:ırı 
rafından temsil olunacaktır. Sandı Esatir lcıahramanlannı imrendire
fın veznedarlıiını Ziraat Bankası cek kuvvet, cesaret nmcizeleridir. 

yapacak~r. . .. .. Hayrettin Karan yaratbğİyle hak-
Her viliyette emnıyet, müdur 1ı 1 k ···-'"- ....L'I' . o ara ovuın:ıuı ır. 

ve amirleri aandık heyetinin tabıi 
reisi olacak ve 2 senede bir sandık HAKKI SOHA GEZGll'l 
heyetine aza seçimi yapılacaktır. 

Emniyet teıkilatında halen mev Fevkalade ikraz yaralan:na, şe-
cut ve müesseı yardım sandıkları- hadet, doğum, ölüm, evlenme, has 
nın paraları polis bakım ve yar- talık ve emsali gibi hallerde yapı-
dım sandığına devrolunacaktır. lacaktır. 

Emniyet mensupları aylık ve Bu kabil ikrazlar memurun ı:.:n-
giriı olmak üzere iki nevi aidat dıkta birikmiJ mevcudunun yarı::;ı 

vereceklerdir. Girit aidatı bir de- kadar olacaktır. Ve kefilsiz veri. 
faya mahıuı olmak ve iki taksitte lecelctir. 
verilmek üzere 35 liraya kadar İkrazın müddeti bir ayldan bir 
maaı alanlar bet lira, 35 liradan seneye kadardır. Alınan para vak 
fazla maaı alanlar için on lira o. tinde ödenecek veya sandık heye
laca'lctır. ti karariyle temdit ettirilecektir. 

Aylık aidat ise 20 liraya kadar Aldığı parayı vaktinde ödemiyen
asli maaı alan memurlardan ayda lerin maaşlarına haciz konulacak
bir lira, 20 - 35 liraya kadar maa~ tır. 

alanlardan 2, 35 .. 40 liraya kadar Sandığın temettuunıdan yüzde 
alanlardan 2, 5, 40 - 55 liraya ka- otuzu ihtiyat akçesi, yüzde 20 ıi 

dar olanlardan 3, 55 55 - 70 liraya idare masrafı, yüzde beşi 35 lira
kaıdar olanlardan 7, 5, 80 - 90 li. ya kadar asli maaş alıp da beşten 
raya kadar olanlardan 10, 90 - 125 fazla çocuk sahibi bulunanlara, ıe 
liraya kadar olanlardan 15 lira ay- ri kalan yüzde 45 i de sandık iza. 
lık aidat alınacaktır. larma hisseleri nisbetinde tevzi o-

Sandık hiuedarlanna ikraz ya- lunacaktır. 

Taksim meydanında burünler· 
de Beyoilu halkevi namına bir zat 
nutuk verecektir . ... 

Romanyamn yeni Ankara elçisi Vosil Stoiko'nun şe1ırimize gelip 
Ankaraya gittiğini yazmı*tık. R csmimiz sefiri Ankara istasyo. 

nunda 'kar~'layan'larla birlikte göateriyor 

pacak ve ikraz biri alelade, diğeri Sandıktan çıkmak ancak, ölüm, 
fevkalade olmak üzere iki nevi o. istifa, tekaüt ve ihraç suretiyle o
lacaktır. Alelade ikraz ancak lacaktır. Mütekait memurlardan 
bir maaı nisbetindedir ve sandık- sandıkta aza bulunanlar istedikle
ta en az iki maaı nisbctinde para ri zaman sandık ile alakalarını ke
biriktirmiı olanlara yapılacaktır8 ıebileeeklcrdir. 
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tetli, rengtttf, ıştğını mat bir gU4' · I 
ııe~ten :ılan cnnh toprak .. Gürt .. 
~üzlm gcnblig1, akŞımları ya~ 
'!!1ayr, geceler i aşkı hatırlatan ap 
aydtnlık bi'r diy:ır ... 

Liiıts bir otomobil, p_enbe pan. 
<rurfu beyaz bir ~ngıtlown a. 
pıünd.e durdu tçinden "Şarlo ve HARPlfTLU- -ŞER,..F ... -.... - - ' - --. .. YAZAIW: • 
f Şeı'if ihdff~r'.· l!;ve dofrtı yuriıdu - ~ - '.! l_ IN..ıAMERIKA HATIRALAR 1 .......:...wı.--•·-~·~ 
Jet: ~olkola idıler. .. ğu hafta ~ . , • ~ ~ ı aau .._ ayın smua. genç lohosa. ınağUip edılınce Amerika çalk ~il" .... stefk d ı ...._.;...;ııc;;;;;..._,; 
. :'Ş:ı?'lo,, Şerifin eski ark;daşt yx yalnıt bll'abl"alr ba&t itİerbr koclıl: durdu. ' a. . 1 ve u 1 e ".e~1':9-lld~ tek beri cihan ~ampiıyoıduğm'JU efC.. 
ıdı. Nm•y6rkta. h'uS\.ısf 'bir Ziya .. takibi için Nevyorka. gitti. 'tahminleri . bö'yle :~olan arabı yeıugının. bır de de tutan bir zenciye karşı beya. 
f :tte faniŞf-.tılnuşlardt Alice'in Milfareke ilin edilmiı, btlttın 1İir mwııtfa.k altüst ede~ . kodusu vuclır .. Cak Conson, zın~ kaşlroriJte ile ele elsa, mu. 

1 aı1 "ile •fa g<Sı'Uştıtletdi. o da din dilriya milletıerl gn;ı .Aıneflka .kfmcfl., ıyete crmış genç bır saatten. fazla Villardı yum.. vaffak QJinaunı .A.merik~ efk&n 
lrnn;ek :~in Kalüorniyaya gel da ka'tt§Ttiış, bil' a1aallhey.dll' ,, : ruklamış yumruklamış sonra ev. wmumiyesi memnuniyetle karar-
mi.~ \•c hoş btr t~Mdtlfle Şer1fle gidiyaı'du. Ban~uk\ .Kmertk& bu Celi Denıpsey!,, Dempaey. o '\felce kita.ha uydwrulan bir kaş. tamıştır. 

İbnfu"' -· .... bugUıı ögte yemeğine ıhusi~t kavgadan m~er de, Aman tam yirmi yqmda idi. kar.iko makt.azumu söz.de'. nak.. Yess YiUard da o hula 19l5 
'onla. tn "ciralamış olduklan lükS çıkmıştı. Bununla ben.bel', l>Ullas Nevyorkta çok: tutulmaya ba§la.. aıvt olmuş, bu iddiada bulunanla.. derr 10-1& a kadar lial'J' !eneferl 
,\'illif.y:ı ,eliyordu. sa ticaret ve iş Aleminde 'fJlr' m.. 1an boks müsabakalarmda hafif nn iabatleı va: Cak Consoıı öy. icinde öaüne gelen kmlıum fll-

Ş'crii, bfr müddet evvel, bazr gaşaiık,·millıhtt malt pan1kl~ vu. 11en partamı~ genç ve tecrübesiz le bir yumrukta yere. seı:ilecek a· rolop- rakipleri h3lr ile yelrnıı ey 
ı-. .. rliı.m iŞieri görüşmek Uuı'e kua gelmi!Sti. Lakin i§lel'i en yo;o- olmasına. ragmen dayanılmaz şid daın deiildir. O !flrl para hatırı lemiştic. 
Ho1İV\Jda gifmi§ ve orada aziz hllfda olan sanıfyi fabtikaiaırı ve ~tte olan acı ~mruklariTe naza veya. can koı:kusil& böyle btr dü Fakat .... ·ihayet kal'§.uınra bir 
~r!ro~~~r Şarloya misafir olmuş. bilhusa m6t<St! ıtıliesseJeleri idi. t.r dtkkaff celbcdıyordu. biraya boyun eğmi§tir. EJefer de ciddi bir kıymet rastgeL 

, tu. ? tarihiı\ en m~hur yıldız. Şerit, bu nıısattan istifade için ''Majlüp edilemez., diye adı Hatta hakem maflCıbiyet sayı ~iş ~·c alikıran başkescn haltr.c 
lal'! , kad~ar~an: Lıdıi Barem, ırıembalar bul~a~ ~e. milli bol' - . ~ıkmış olan zenci Cak Coneoııu larım sa~en o yattrğ'r yerden gırmıfi. olan koca io~boya. bu 
~;na Menıkellı, Hesperya, Miya sada mUe~sesımn. ıtıb&rını mu. 1'akaıvt eden. Villar.ci bir Kovboy gözi\ne gtineş gefmesin <!iye eJi. genç \ e meç~~ kahraman pa -

~.i.:ıa~:~ey Murey, Perl Vayt, er.- h~au. etbrecek ted&blr almak i. '1i. Baksın incelij.iaden ıiyadc le sfl!Jer aJmı!'itrr. !Ju iddia ne.~ muk çuvalı ~ıbi beş altı yumruk. 
1 lcek._. ü~ başta: Çarli Çapli~. çın uzun bir müddet Novyorkta. kuvvetitae ve iri eiiueai'e r.~e . .rec::-ve ka'd:r?' haki'Jrattfr 1;.i1('J!le. ta yere sermıştir maç kovboyların 

Tom Mıka, Sesu Hayakava .. kor- ka1ma1ı: zaruretini duydu. Orad& iline de.yanan bi-r metodda .:ıo·· •• ;;_ : ... · • .s.ı...ı r ·-ı __ ... ..l~ en kalabalık bulunduklan ve Vil. 
'k y • Rud""'"' V . . . "" ... ....- Y""" .u;s:.un a;c.ıa uımıtt.~a.•ayı \ı.tl l .l• 1 , . T d , mı .ıUı, uıı aJentıno ve aynı zamanda bır şube mah~eti- §UNU. Hat.U. kendisi ~ k . 1 f M__:, _ oru un mcm e.\eti olan ole o da !P 
1 

, . d . . . uv. mucıp o mamr~ z n ~.cı11oen- . d'l . ·ı d 
• " &ı e~ı e yenı yenı parlamak nı alacalt otan bir bina kiraladı. ı · ıcra e ı mış ve yarım mı yon o. 

Ü": '(' ı1ıleJ'. Kendi de yazıhar.l!sini ve evini ar hasılat o?mnıtur. 
Ş ... . :i bunlarm hepsini tanıyıp nıuvakkat;n buraya naklettirdl. İşte bu beklenihniY't!n ta§Uh 

~:L.t eıimuş, ancak o zamanın en ,..,..,. kl d b' ntkfe T arih~en bir yapra!-: : -:alibiyet Uttrine cihan eemplyo. 
gözde simuı ve ha.kiki pli.tin ~u arım a ır m ~ IOn ı ıu olan Dempeey biı-denbire Ame 

1 saçlı Perl Vayr ile ahbaplığı biF ra yan.ma aldıı:nŞtı. Dltıtoit ~ rilranın "G&bcbeği" oldu. Ken. 

hay~i de ilerletmi§ti. Hatta bir :::ı:;~e=ı ~;d~~e::r c~;: p e ~f~fne Nevyortta '"Kaplan,, diye 
dedıkoduya mutlak inanmak ıa iŞ \ 1 y a il go , .. !lm talmmılanh. 
zmırelirse Perl Vayin litif göğ: di ve nazik ~~~. Nevyorkta Dfmpeeyt Şerit ne münuebet. 
siinü b. k t d h .. . • bulunmayı dogru goruyordu. Ha. te tanımr!=!lı., 
..,.,

1 
b~ a a ~ s~slıyen mavı kikaten noktai nuaımda taabet Bugün bir çok kimse 1:ö.ı lerini dört açarak plyan:;o liile. • 1 m k ~ · evvelki brlart 

":9 1 : .kıymeth plak, fabrika- de vatdı. !erini tel.dk edecek!erdir. Ona. güvenenlerin geçirdikleri tath'l r aç sayı . aa -
t?r Şe~ifın, me!1hur ve güzel ar. beyecaaa imrenmemek elde değil. Birllaç uldka için duyu f ~a ~vtıtköylli bir R.umun 
tıate b~r (~at~ra!) sr imiş! Mesela medeni ihtiyaçların de'f lan heyecan ne tatlı eeydir. Piyanko bana her zaman şunu clü. ~ ısmt ~mişti. Pqa oğhı Hristo 

Belkı ..• lakın altında.ki yeni adımlarla çoğaldığı zamanlardı. ştlndürilr: !nsan!ar piyanko gibi birden gelecek arvetleri daL ~ adındak~ bu adamın Nevyorırta 
model kapanır, açılır (Weitsey) Vantilatör, buz qolaf>ı, deniz mo- ma ruhlarında ya~:ıtm~Iardır. "Devlet D§U umulmayan bir" girmediği kılık yoktu. TenetecL 
arabasını her halde Şerü :hiçbir törleri, motosikletler ve btıhas - anda basa l:on:ır,, dedikleri gibi, birrok masallar da bunu lıtbat 1111:}

1
°
1
ltumk eululr, q'jlbk. arrafbk 

bedel arama.dan, ıahane arkada- sa. tayyare motörlerinde iş var· eder. Dflc bende=ı ne dilersin 'r. Diye baf}ayan mu.al kahraman. telw ' ' tiyatroculuk, falan J&P-
şına hediye etmişti. dl. Bu gibi eşyalar ttzerinde ye. Jannr. plyankoda kazaoonlara pekili beıu.eteOWnin:z. · MllJ, dehşet~~ para~~§~ 

Oitroit avdetlerinden bfr iki ni modeller, yeni icatlar. yeni Bunu h:ıtrr::ı.tan iki masal var. ~n gı. y.w ". 

L ABONE 1'8.,of 
M/Mlltkel lltlfl 

i#J.rıde /ıf' 
ı5.S 

-'ılık • 42) , 
~ •Jfıt- 2'i0 s2f • 
6 ıylık 4i5 tftl 1 

ı. ır-uLı~ 980 ~ 
T'a ııihcJ en 8't ıtıstt 

itin a.)'da ciıluı kurut d 
P9ıct. lUrliA ....... ett" 
ı1da .rcııaı$ beşer ıaırut 
~lır~ 

üene- iıaQph.ın ~u.&if" 
luP' vtr ıctarar üc-r .. ttri• •• 
parasının po<itll .,er- .,_ 
,aham• ltndaf .,... 
ıeruc .ut. 
'CIJdtiuenl• ltrr po-"11,,_ı 

\'.\1'/Ta nbon• 11111:~ 
A~.t tftoltlltrnte 

n ıaııttW· 

IL.lJI t."C-"""
1 

Tıca..ı lıl6alerrnılll :: 
sııı UL sondun ıtlbarell ~ , ... ,.n41. to;. lf ... ,.. ,,.., 
Jwı uş.; dördüıad ıd 
ikinci u O~nclhk 2; 1 
4;. ba~ftt ,. .......... 
cftr. 

8urWI&. ~ ••-"' ~ 
ren.idi. illa. verenler• ~-• 
ladirmcler yapılır. lf811 ... 
rın untun • satan Sf 

TICABt MAnln::~ '!',. 
KC!Ç('K tr • .lta"'" 

Bir ıtcro 30, iki der-; 
defası 8ıO. dirt le(,,., C• 
def'•• ıeo 1n1ru1t•r· 
Ula 'ftrettltriD bk d~ 
..dır. l>üri satırı aK'" ~.._ 
{ula saıırlan btt s.orıar 
sap edtlir. 

lll:mel trtpatnı fi ._a 
iilrH rrthı 1t1rlltlli ,,
tnt1ır11;r. 

Valıl "9nt doit .... 
ya teııdl ut.are Jd'i~ıl 
ura c:ıddes&ade ~ 
allında KEMAl.ED • 
llAn Bürosu eliyle .~ 
eder. (Blron•n trf.,_.~ 

:ıy sonra Alice ikinci çocuğunu mühendisler, ye'tii 2fpari§ler ~in K-Or ve fakir birine: bır müesııe1e kumna.ıt ve m~tare. 
l 1 c!ünyaya getirmişti. Bunun a- Weitsey kumpanrasmm Nevyork - Anah sana ?:fr dilek ha.k1u vermlıtir Ne '1ilerain, ke yılla.nnd~ da ço~ -~lrlı bır. nu:' 1 

'111 da (1..ey11J Ju,,.ıafar. te- tube•nde._ W«)erAen h&Ja bit V2mi~et. ~.t&1'i! me1t "göz. dile}'.e.cekU. Faltat.dü~ün •eli hal~ ,,re~ OflJl~ bir ıti ~ ALEMDAR s 
f, nnmııza be§ vakit olarak ar .. faaliyete lüzum vardı. dü ki fakirdir ifo;"pnrajjz-ğ(jtDn M taycıut var. :sonra ~a ~r"~~~~'ii: tv• eoll 

k pek o kadar tiayetkir değil. Şetlfill Nevyo.rkt&ki blrosun- paranın da kıyınc ti yok Bir üçüncü arzu da ~oluk çocuğu ile ' ra getiren "bahse tut~anlar., . 
, de kandiJlerde kuran okumak, da. ttlmik, a<h~atı'Mtoa, :eli.. •e!ltlt 'bir ~fit Yl'.JP.lllalc. bank&eılıfıdır. Bankacılık demek 
ıtnazan1ard'a otıicunu tutmak hasebe, satış muameleleri içi• Zeki k6r, t?tt U~ne ~re r.,JlmUi ve duasını eöyle 3-•apmıt: va.nl~ değildir. Zira Avru~da. ve 

ı.ayram namwnf kilırtak gibi ba- altmıştan fazla ıııemur çalıima.k. - AUahto.n, demiş, gümilf, altın taslar içinde çoluk çocu blhassa Amerika.da her mevzu ve 
?.ı ha.reketıeflle dinl vezaiften ta idi. Daktilo, diltfı. battı sine. fıam1a yelllell yediı'.;lmi gösterme.sini dilerim.. her fırsatta bahse tutUIJll&k A -ı 
btlsb'titttn sfyft1niacbğttit gösteri. ma makineleri tlzerinde l>tle iş. Cülmeye dikkat euerscniz bir tek dilek ile U~ arzunun det bllkmtlne girmiş bir n~vl he. 
yordu. Adet ve tablatmdaki in.ti liyOl'lan\ı, da ifade odilmi., oldu;unu görürsünüz. yecanh kumardır. Ortada binler. 
zam kaybolmuş fakat akidesi ve • • • ~ ıara!t:m Q~ di!~ini sı:ıra indiren maral kahraman- (Devnıı 1'tl'r) 
inanı zerre kadar sarsılmamt~. 1919 temmuzu idi. Dünyanın ları da vardır. Bakm bu ıkahraman ne yııpm· .. , fl!t C:nce: 
tı. On senelik Amerikan hemşe. en yaman yvmruk döviif<.:üsü ad - Allahun, demiş, şu ~irkin karı01a mümkün olan güzelli. 
rlliğine, beş senelik Amerikan dedilen a?nci boksör Cak Conso. ği ver ... 
dama.thğtııa rağmen ... Onun için nu ü çer dakikadan 2ô ra.vunt deh GUt.el kan zaı:anı adıtmca~m dua<?ıns b'n de!'" pifman et. 
hastahaned~ kıZi doğdukto.n son- §etli bir müsnbakadnn scnra. nak mir:. ÇllnkU h~lasınd:ı ka.dm da]a kald rılmı~. Tabii derhal di. 
ra göbeği kesilirken., usulcacık avut etmeje muvaffak olan ve le~ln i~dnci;f: ' 
kulağına eğilmiş \•e ezan okuya. beyuların, siyahlara karşı kah. J - Allahım kanmı hemen b!r m:ıymun kır:ıfc .. ine sok .. 
rak anacr~mın .adı olan (Fat. raman bir muzafferi sayılarak ~e!cllnde Ô'lmtı,. t:rcUn~tl dil&k de kansımn c::;Jd haline gel- • t( 
~~~~ ~!ı~~ı~:~·:~:!:~: ~~:~~!~k:~~~~!kiessk~~ı: m~ı;~~~~:~nıann kadm yuz~r.den ~elttikleri. - _J ile SABAH, ÔGLE ve A 
detı vcçhıle uç defa seslenmişti. lard, tanmmamıg bir ~evyorldu Her ,....ld• ...,. aüıade ü~ defa d~ 

Şerif, ikinci ~uğun.un dofdu. genç tarafmdana. 4. Uncü ravuntta - r ... .A. 

.. 

Karamazof Kardeşle;· 
Yazan: Dostoyav:aki 

- -
Çe.freaı Haldıı Süba G-Sia - 120 

Arabayı sürdürüyor ve kalasında ıu şine takarak Samsonovun evine euya 
mcl"un parayı hemen o gün bulduracak hesap görmek bahanesiyle KötUrmüttü. 
veni bir plan kuruyordu. Hatta iti eağJam kazığa baf tamak için 

Hakaretli bir tavırla: gece yarısı gelip almağa da onu razı et· 
- Bir insanın bütün hayatı üç bin mitti. 

rublelik miskin bir paraya bağlı olması Dimltri, yüreği rahata kavuıtuğu i-
ne acı 1 çin, buna sevinerek: "Samsunovun ya-

Diye dütünmüttil. nın::la bulundukça, babamın e.me cfde 
Eğer Gruıinika endişesi zaman za. mez .. AlJah vere de yalan ıöylemit ol. 

man beynini delerek geçmese adeta kcy mas n !,, demiıti. Zaten ıeveiliuni ıar. 
f! yerine gelecekti. Nihayet l;aıabaya ır.ek, ona bütün kuvvetini iade etmiı, 
vardılar ve delikanlı dolu dizgin sevgi- hatt& şüphelendiğinden lStUrfl bir a· 
liıinin evine koşt.u. tanç bile duymuttu. Kendi lrelMlne: 

-3-

AL TIN MADENLERi 
~ 

Gnıtinikanın Rakitine o kadar korku 
ile bahsettiği ziyaret, itte bu geliıti. 
Genç kadın, bir haber bekliyor ve o gel 
meden önce hareket edebileceğini umu 
yorou. Tam bu sırada da Dimitri, yetiı
miıti. Gerlıini biliyorsunuz ... İzini kay 
bettirmek için Grutinika ldelikanhyı pe 

- Şint.ti de gidip SJQerdlyahın &fS
rüp diln ıece olup biteıa.t llntaee· 
liyim. 

Diyordu. Fakat biraz ıoma 1ıılrhag
lığrn krığın pençesini yine Jih'tllade 
duymaktan kendini alamadı. 

Putkin: ''Otelto, kıık~' detll, inan. 
m·ı bir adamdı., demiıtf. Bu lls, ba· 
yük şairin derinliğine fBhlttlr. Otello. 
idealini kaybettiği için ıarSJlıyoı+.!u. ıra 
kat çektiği baba rağmen nldanmağı, 
kollamafı, kapılan dinleyip, lçerl gözet 

ltme,'.;i al:l&ndan geçirmcmi~ti. Çür.~d 

on:.ın emniyeti vardı. O kadar ki, hi)•a· 
n:!te:ı ıüphelenmesi i;in onu kı:Jurt
ma!t, ~orlamak bile lazım gelme§ti. Kıs 
kanan bir adamın hiç bir azap duyır.ı· 
elan ne derecelere kadar alçalabileceiiJti 
tahmin etmek pçtilr. Kalbinde bllyük 
ve temiz bir aık taııyanlar •da bu eibi· 
çarelere lHltyurabilirlcr. 

Qru'!inilcanın yüıünü görmek. Dimit. 
r'nin yUre~indeld kıskançlığı sö!tüp at· 
mata yetiyor, inanan asil ylireldi bir· 
adam oluyordu. Hattl biraz evvel duy· 
duğu ,uphelerden dolayı ylbilnün kızar 
dığı bile •akidi. Bu da cösterir ki, ıenç 
kadma bu adam, ıehvetin üstürJde bir 
aı~la bailıdır. Hani ıu Atiyopya ıöy
ledi~i neviden blr ıey. Fakat Grutlnika 
dan aydır ayrılmu, hic; bir vicdan i
%8' ı duymadan, her ttlrlil hiyaneti, fe
nal ğı, a:ağıb~ı ondan bckleditlnl hls
sedlyoıl:l:.ı. 

ltte blbiftde bayle bir •tetl• yalnu 
bJımttr. Vakit da ıeçiJOI', para bul· 
mak llma ıeUycriu. Abanda yeni blr 
plla tMarlad lnu llylemittim. Dimltri. 
ilin her ıeyden a,m.tli tuttu&u bir çift 
uth tabancua .ardı. Çektfll bunca 11-

llmblu'a ntmen onlan elden çıkarmak 
latememlt. rehine koymamqtı. 

lle,taanecle tanqtıit belrar .,e paralı 
bir 1demurun da ıUlh meraklnı oW•iu
nu. ttine geçeni bunlara n :i:llifr · 
bıJiyordu. Tabanca, hançer, kama cfbi 

ş:yl:ri toplayaralc ııillh armaları yapı

> ,,r ve bunları coıtlarına, ahbaplanna 
a:yrett:rm:mt~n gururlu bir zevk du
yuyordu. Bir rovelver, nasıl d-::Iduru· 
lur? nasıl bopltılır? nasıl atılır? bunla
ra dair urun iaablar vermekten pek bot 
lan rdt. 

Mitya hiç çe'rinmedcn ona giderek 
tablncalarını on rubleye rehine ko! ma1c 
h:d;ğini söyledi. Meraklı memur, çolc 
vererek satın almak istedi; fakat Mitya 
buna razı olm1dr. Adamcai{ız, on rub-
1.::yi verdi ve şu gilıel silahlan elinde 
bulundu11Juıu için faiz .almıyacatını 

söyledi. Dostça aynldılar. 

Dimitri, acele ediyordu. Hıda baba. 
aının evi yanındaki pavy:nuna kO§tu. 
Orada Smerw1.Covu bulup havadia al· 
mak iatiyordu. Fiyodoruı\ komıusu 

"Mari,. den Smerdiyakovun butalan
d i nı ötrcnip mc1ua oldu. Ona prap 
maJannine nasıl ı:lüft\iiünü. naal 
tar'aaının teptiğ~ni, doktorun gelifini 
falan anlattılar. Fiyodor. yapyalnıı kal· 
mqtı. lvanın l\rl::Gkovaya gidifini de 
delikanlı ancak büt:.in bunlarla birlikte 
öpnıniıti. Dimitri: 

- Deın~'k benden önce orman yolun
dan o ıeçtil 

Diye diitüBdü. Fakat onu Hı1 pek I· 
sen ıu Smerdiyakovun hutahtı idi. 

- Şimdi ne yapmah? ..• EYi kim ca. 
zetleyip banı haber verecek? 

DiyorJu. Kad oları, inceden inceye 



y;. Bir Sift.i :A..liıllınln Maceraİan-. 

Abdülmecit devrinde 
~ -sawa ıwwwı -~ 

l'anzimat Paşaları 
'-..... -- Yazan : 

-
Asım 

3-
Us 

I 
f 

~ 
, ~ tılretıe hadise daha feci ı sız usullerden ileri geldiğini in.. 
ı, kle girmiş oluyordu. Bu safla düşünmek lazımdır. Eğer 

Atnerika konsolosu müraca- Avusturya. zabitini öldüren katil 
ederek Avusturya zabitini Amerika himayesinde olduğu için 

ktı e suçlu olanların tevkifini Amerika konsoloshanesine, bir 
. ~etten istiyordu. Ali Paşa lngiliz papazının evinde hizmet 

!Şı tetkik edince meselenin o ettiği için İngiliz konsoloshanesi. 
) basit olmadığını anladı: ne malumat vermek kapitülU.Syon 

~~turyalı zabitin katille- usulünün icap ettiği bir mecburi. 
~ bıri bir taraftan bir ln. yet olmasaydı şimdiye kadar çok 

~ Papaıının hizmetinde bulu. tan tutulmuş olacaktı. Bu gibi 
-r di~ ' ger taraftan Amerika mecburiyetlerle elleri ve ayakları 

~t~in himayesinde olduğu bağlanmış olan bir hükumetin z.a 
11YOrdu. bıtast vazifesinde muvaffak ola-

~aPituı· mazsa bundan te\•ellUt edecek 
11 asyonlar mucibince pa-

evine girmek için İngiliz mesuliyetin bizlere ait olamıya-
t•~suna, burada katili tev _ cağını lutfen ekselansınız kabul 

~! "'Qek için de Amerika kon- etmelisiniz. 

rı 1 ~o a rnüracaat etmek 18.ztm Bununla beraber ekselansınızın 
J f!I ~ t'du:. Bu müracaatlar esna- şikayetinize karşı bizim de bir şi-
~ ha tabıı olarak katil hakkında kayetimiz vardır: Zannederim ki 

.?J ~ t }'apıldığını öğrenmişti şehir içinde Osmanlı zabıtasının 

5 
~loshnnelerin malumatı mevcudiyeti yok !nrzedilerek ya. 

1 ff <it. Olarak zabıta memurları pılan ilk taarruz Avusturyalıl:ı.r. 

939 FUARI 

Yeni Sergi Sarayı
nın plllnı lıazırlandı 

Fuarda 'uni ıölder.ı bir manzara. 
lçin papazın evine gidince dau geldi. Eğer konsoloshnnenin 

~ oradan kaybolduğunu yedi, sekiz Rum balıkçısını top. 

ı~letdi. Suçlulardan diğer \ayarak Macarlı Marlen Kosta 
"li .Yana gelince. bunların da cebren yine Kordon boyundaki İzmir, (Hususi) - 939 Fuarı-ı Bankasıııdan yapılacak 200 bin il. 

aranm f k t 
1 

· · b. k h ed k ld ılarak Hosı.:t nın yeniliğini teşkil edecek olan ralık istikraz hususunda bir anlaş-
~· ış, a a ec gcçırı. ır av en ·a ır 

, l§ti. beylik vapuruna götUrlilmemiş büyük sergi sarayının planı, Pro. maya varılmıştır. 
~y t olsaydı ikinci taarruz hadisesi vu fesör Mimar Gotye tarafından ha- İmar işlerine hasrc<:iilecek olan 
ta e bu şekle girince Avus- zırlanmış, Fuar komitesine gelmiş iki yüz bin lira, yakında bankadan 
.. konsolosu bu"y'u"k bı'r h"ıd- kua gelmiyecekti. , tir. Bu plan muvafık görülmüştür. alınacaktır. 

l'e~ §iddetıe vilayet konağına Konsolos - Ekselans, Marten Belediye fen heyeti, bu planın mü-
k• Ali Paşaya §ikayct etti. Kosta'nın Macar ihtilalcisi oldu. temmim projelerini hazırlamağa 
ı: ğunu unutmayınız. Bu adam A. başlamıştır. 

!İu~ b'u'. vusturya de,·leti aleyhine hariç. Sergi sarayı on bin metre mu· 
e ra a · ır sa a a urulaca ; ıki ~ b n ekseHi.nsınızı te çalışan ı'htı·ıa· ıcı'lerı·n en mu"t- bb 1 k b" h d 'k k · 

~ıı bu "efle rahatsız etmek hişidir. Amerikaya gittikten son. çepheli olarak üç büyük pavyonu 
l"1' ~Y~tini hissediyorum. 1z.. ra tekrar Amerikan pasaportu ile ihtiva edecektir. Plan o suretle 

• 'tt~lYenin ikinci büyük şeb. lzmire gelişi yine bir fesat prog. tanzim edilmiştir ki; bu üç pav-
"ib"-"'1" 'hı.. aehrin Kordon · o .~· l"" ~ ı en kalaoauK oıı u~1:- -"'"""':"~.· tathiki iai.ııdır~ µlJ )'_uru yon . .ay.rı ayn ıQ-lmalarına rağmen 

",tesrni üniformaları üzerin- tahrıkata ve efsa a1a Avusturya görünüşte birleıerelc; cepheyı te_ş. 
"'Un '1tfüiOsöloshanesi lakayt kalabilir 1cil edeceklerdir. 
~·--·an,, Avusturya zabitleri mi? 
~"l.a. ugruyor. Kendini müte. Sarayın inşasının nerede ~aha 
~dı:11 korumak için denize Ali Paşa - Lfıkayt kalamaz, iyi olacağı henüz taayyün etmemiş 
~ ıcteyen bir zabit arka- kalmamalıdır. Fakat ihtilalci de- se de, sunt gölün civarı muvafık 

b 'ıtrularak öldürülüyor. nilen bu adamın Türkiye toprak. görülmektedir. Bu sene ıergi sa
ta u cinayeti yapanlar bir larmda bir siyasi mülteci, bahu.. rayınm yüz bin liralık kısmı inşa 
't brta tarafından ele geçi. sus Amerika devletinin himaye. edilecek, 960 fuarında da saray 

~ Ot. sini haiz bir mülteci olduğunu da tamamlanacaktır. 
l>~ nazarı dikkate almak lizımdır. Geçen sene çok rağbet gören 

hıı· · - Bu hadiseye sizin ka. ırn de esef ettiğimize emin Böyle bir adamın şehir içinden suni gölde de bazı tadilat yapıla-
. ıı·· ve Türk hükümetinin gözü önün- caktır. Bu meyanda gölün park 
et.ı Ukumet elinden geleni den cebren alarak Avusturya. kısmında bir şelale, vücuda geti-
i r •. li'akat katilin ele geç. be l'k f' · ··t" ··1 · rilmesi üzerin.de durulmakta.dır. 

' 
"d, bıl_nıem nasıl bir tabirle Y ı se ınesme go uru mesı ve 
" e hapsedilmesi hukukudUvel kaide Hükumetimizin Fuara yardım 

ft ~~il\ Yırn, kapitülasyon adı sine sığan bir j~ midir? maksadiyle ayırdığı paranın bu· 
· 1,,.ern_Iekette ecnebilerin ken ~ııı günlerde geleceği haber verilmiş. 

• .J v· ~ıtntiya:; bildikleri hak. (Devamı t'ar) .. r-~ . ~ tir. Bu para ile yapılacak inşaata 

l\ı Q p • derhal başlanacktıra. , ana pe r a S 1 r 1 m a 939 Fuarında diğer senelere na-

D K 
. zaran daha fazla rağbet varıdır. 

ar onnasının onserı Memleketin en ücra kö~elerindeki 
. ~ sanayi müesseselerimizden bile 

• _ı {' ı· N O R O S S ı· m~;~;~a~:~~~~!~:~~e~;e:~e::~· 
~r ~. neki Fuara yetiştirilecektir. Ti-

'~ ,,eden g e 1 eme m iş E~~;~:~~~ .. ~:~:'.·~ı.:· h·::.·:::~: 
, Geçen sene Fuar sahasında ya. 

Bir adam uçurumdan 
yuvarlandı 

Manisa, (Hususi) - Salihlinin 
Allahdiyen mevkiinde bir kaza ol
muştur. Köye su getirmeğc çalı. 

§an halk, Lityalılar klevrinden kal 
ma künkleri temizle.rlerken, köy 
bck!jisi 1brahirt} de yardımda bu
lunmuş, buyuk bir kayayı itmek 
istemiştir. lbrahim, müvazeneıini 
kaybederek kaya ile birlikte uçu
ruma yuvarlanmış, parçala'narak 
ölmüıtür. 

••···•······•···········• 
Çingeneler 
Yazan : Osman Cemal 

' 
Osman Cemalin en beğeni-

len eseridir. Çingene hayatı
nın bilinmiyen, görülmiyen 
taraflarını ve Çingene aşkının 
lderinliklerini ka,!:ı kahkahalar, 
kah göz yaşları içinde birer 
canlı tabl~ gibi gösteren bu 

cm yakmda kitap olarak ç•l 
kıyor. 

, ...................... ~ 

Yurlln 35 milyon Türk ııe büyük 
J.:unet ve :rndet kaynağıdır. Çocuk 
Esirgeme Kurumu teşkiliıtmı yar<lı

ıııınızla kuvvellen<lirrnek bu saadeti 
hize lılr b:ıtınıla !emln etııırğe ı.tıti
tli r. 

Ankara radyosu 
TCHKl\E RADYO DIFOZlJN 

POSTAi.AHi 

1'ürl.:lyt Uadyôsu • Arıl<ara Haduosu 
tM ı.cA tJzn.;ı.uGu: 

1639 m. ıs:ı Kcs./120 Kw.; T. A. Q.· 
19,i4 111. Hıl95 l\cs.120 Kw.; T. A. P. 
31,70 ııı. 94G5 J<c.s./2U Kw. 

TllRKlYE SAA1'1YLE 

12.:l.1939 - 18.3.1939 
JIAJ:o~J'ALIK PROliHAl\I - .:\o. 16 

PA7.ART!~.SI - 13.3.1939 

12.30 Proımıın. l2.3j Türk müzi
ği - PJ. ı:ı Memleket soııt ııy11rı, :ıj:ıns, 
meteoroloji haberleri. 13.15 - H Mü
zik 'Kanşık program - Pi.). 18.30 
f'rogr:mı. lS.35 ~lüzik (Oan~ müziği -
Pi.). 19 Koııuşnı:ı (Ooktorun saali). 
19.l!'ı Tiirk nıliziği (Jl:ılk I\1Usikisiıı· 
den ı;.eçilıniş ıııelodıler). Sadi Yaver 
Atoıııaıı. 19.35 Tiirl.: müziği (Saz e· 
serleri, l:ık!.1111 ve oyun havaları) Hak 
kı Ucrııııııı, Eşref ı.-adri, Hasan Gür, 
IIanıdi 'ı'okay, Basri Cfler. :w Ajun~. 
ıneıeorolu'ı t.ııLerleri, ziroal l.ıorsası 
(fıyat}. 20.15 Türk müzl~i. Besteg6r 
"Lenu·· nlu iO ind doğum yılı münn. 
sehelirle eı.eı !erinden . müreı.:ı.;ep 
program. Çalanlar: \'ecilıe Darya!, 
He al Erer, Refik Ye Fııhire Fers:ın, 
ftu,f'!·n Kam, (;e,·det Koz.an, Ce\'det 
Çıığl:ı, Kemal Niyazi SeyhQn. Oku
raııl:ır: Ankıırıı rad~ o~ıı kiime okuyu
cıılorı (Koro). J<.Iııre eden: Mesut Ce
mil. 1 - K:ırcığ:ır ş:ırkı - Jlününe el· 
y:ırınu. :.! - l'şş:ık ş:ırkı - Siyah ebru. 
ferin. 3 -- Be~ııtı ıırııbıın - şarkı - Ba· 
kusız lıü~ııiln. 4 - Karcıcığ:ır ~arkı -
Çeşmıını o ıııelıveşin eladır. 5 - lli
c:ız -şarkı - SQnılınlı:"ın bana ye'sirn. 
6 - J.'c-r .. \.re ... ll şarkı ~ Dinlendi lııı
şıın dün gece. 7 - Hicuz.kı1r şarkı -
Perıbellkle imtl:ı.s~ etmiş tenin. 8 -
• 'ihn\·erıd şarkı - Bin gill çıkarırdım 
snııa. 9 - Rasi ~ıırlu • Yok mu cana. 
10 - füı f ~oıkJ - Sazın gibi. 11 -
:O.fahur sıız semai.!. 21 • Iemleket ıiatıl 
ay:m. 21 Konu~ma (Tayyareci konu
şuyor). ::!1.15 Esh:ırlı, tah\'rıwı, :kambl· 
yo - nukut borsası. (riyal). 21.30 Mn
zik ( Kü~·iik orkestra - Şef: Necip Aş
kın). l - Gentner. Bana.dalma sBy
le (ağır nh).:.? - Pırnl Lfneke - 0-
lıır. Olur. 3 - J.isclıl'r - 1 • Tatil ııiln· 
!eri süit - 1~ıe dıığlıır. 2 - Beklenil
ıuiyeıı bir tes:ıd!H. - 3 Suların sn
kuııtli. -' - Anlet. -' - Kiinneke -
~lul elhbeli hemşireler operetinden 
marş - Ar. Final. 5 - Grunov - Ber
lin ve \'ilanıı vnlsı. !!:!.30 Müzik <O
pera aQaları - pi.). 23 Milzik (Caz. 
hıınd - pi.). 23.45 - 24 Son ajans ha
berleri ,.e yarınki pr_osranı. 

SAT.I - H.3.1939 

12.30 Program. 12.3:i TürTC müzi . 
ği. - pl. 13 Memleket saat ayarı, a
jııno;, meteoroloji haberleri. 13.1.5 Mü
zik (Dans milziği - pi.). 13.45 - 14 
J\onuşııııı (Kadın saati). 18.30 Pros· 
ı nııı. 18.35 l'ıHiıik (Senfonik pirıklar). 
19 l\onuşrııa ('f.ürkiye poı.tn~ı). 19.15 
Tiirk ınfiziği (Halk mmikisi - Tanl.ıu

ri O~m:ın Pehli,·:ın). 19.35 Türk mü
ziği (Karışık program - H:ıkkı Der-

1 
pılmış olan atış polikonu geniş
letilecektir. Almanyadan muhtelif 
eğlenceli silahlar getirilmiştir. 

Bu sene Fuarda satılacak eşya
lara soğuk hatıra damgası vurula. 

Eğelenceli köşe : 

) 

caktır. 

Şehrin imarı 
Belediye, bu sene büyük işlere 2 1-+-+-+-t-

g iriş mi ş tir. Yapılacak binalar ara· ) 
sında hal, ekmek fabrikası, çocuk f. 
hastahanesi, şehir otel ve gazino. '5 
su varıdır. 

6 
._+-+-+-+-t>--

Çocuk hastahaneainin inşaatı 7 
hay::.4. ilerlemiştir. Halın da plan- 8 
ları hazırlanmı,, bu it için 400 bin 
lira ayrılmı,tır. Halin inşasını mü 9 

teakip !ebze ve meyva satışları 

yalnız burada yapılacaktır. Ek
mek fabrikası da 150 bin lira sar-

\'IJKAR IDAN AŞAGI: 

geı:enlerde fstnnbuln gitteC"eilinclen 
bahsolunmuştu. Tiuo Hossi burada 
bulunduğu bir beyaıiaııa, lstnnbuln 
gl<lemcclilti için müteessir olduğunu, 
fakat vakli knlmndığı için buna mu-
vaffak olamadığını süylemişllr. fiyle vücuda getirilecek, ıehrin 

Artistin buradaki mukaveleleri ekmek ihtiyacmr karşılayabilecek 
kendisinin, Atinada bir müddet kal bilyüklükte olacaktır. 

1 - Gcmicllikte bir tabir. 2 - Bal 
yapan, seyahat ~irkcti ismi. 3 - U
çan, almanca bir harf okunuşu. 4 -
Knha bir kumaş, usulü dairesinde. 
5 - Boyacı, gümüş. 6 - Birdenbire. 
7 - Emir nren, eski bir öltü. 8 -
Alllkn. 9 - Mısırdan geçen bir nehir. 
10 - Köyün balth olduğu merkez. 

dıkton sonra, Derllne gelmesini icap Emlak bankasından 
ellirmiştir. • "k 

Tino Rossi, fır.sat bulursa Türkiye . ısb . raz . . 
ye gitmek arzusunda olduğunu da izmır, (Hususı) - Vılayctın 
m.ve etmiştir. emvali karşılık gösterilerek Emlak 

SOLDAN SACA: 
1 - Yalanına hi:ranet eden. 2 -

Bir lıuyvnn, çekmeden yiirümez. 3 -
Yalancı, not:ı. -' - İs1nnbulda boy:ı 
fabrikası ismi. 5 - Ameriknda çıkan 
leziz bir meyva, birdenbire. 6 - Mu
lak, bir yeri acıyan in-.auın çıkardı
ğı seda. 7 - Kunı çinıt>n, asin. 8 -
Solun kardeşi, çek, bük. 9 - Dir ku. 
dın ismi, yemekten emir. 10 - Gn
müş gibi beyaz, yemekten emir. 

Dünkü Bilinecemizin 
Halledilmiş Şekli 

SOLDAN SACA: 
1 - Emine Hatun, 2 - Tlmur, 

Nema, 3 - Emare, ab, 4 - Romnnor 
]ar, 5 - Zen, ICıikn, 6 - Na, Emir
gdn, 7 - Semt, mi, 8 - Sürü, Paye, 
9 - Ar, Oto, 10 - Evrensel. 

YUKARIDAN AŞACI: 
1 - Eter, maske, 2 - Nimoz.a, 

3 - lmııme, Arar, 4 - \Nuran!, ü
re, 5 - Eren, me, 6 - Olimpoıı, 7 -
Anafnrtn, 8 - Teblilt, yol, 9 - Um, 
akamet, 10 - x:ı~rıınt, .ok. 

ıuan ve nı k:ıdnşl rı). 20 AJ:ınc;, ıncıe
~tolojı h:ıberleri, zır:ıat bors:ısı (ri
):ıt). 20 15 'Iürk müziği. Ç:ılanl:ır: 
\'edhe, Heş:ı~ Erer, Ce\ del Koznn 
Kt·mnl N'iyuzı Seyhun. Okııy:ınl.ır; 
Sadi Jloşscs, S!rlek Tokgöz. 1 - Os
man Ley - Snb:ı peşre,·i . 2 - Dede • 
Saha ş:ııkı - <iuşeyle gel lıiillıüllet"i. 
3 - Büsrııı efendi - Bestenigür şarkı • 
Çok sfırı'ııedi. 4 - T:ınburi !lhısı:ıra • 
Bir esmere göııül \'erdim. 5 - Heşat 

Erer - Taksim. li - S. J.i'.nynak • Şe\'• 
kerz:ı şarkı - Durupta hir bakışın. 7 
- Sı.ıid dl·dc - Şe\'kerz:ı sıız semaisi. 
8 - l\:\:ıın Uz - K:ıni değil. 9 - Rah
mi bey - Bir ihri tıırnl.ı. 10 - Muh
lis Snbohndtlin - B:ılı:ır geldi. 11 .::... 
Saz scın:ı;si. 21 !\Jcrıılekct s:ı:ıt ayarı. 
21 Konuşma (Hukuk ilmi :rayma ku
rumu). 21:15 Eshnm, t:ıh\'llat, kambt-
yo - nukut bor 3'11 Uiyııt). 21.25 N&
şeli pliiklar - H. 21.30 Müzik (Radyo 
orkestrası - ~er: Prnetorius). ı -
Gretry - l\loıtl: B:ılct süiti. a) Tambo
urin. b) :'ılenucıto. c) Gigue. 2 - An
toııio \'i\·alıli: Concefto Grosso ~ol 
ıııiııür, op. 3, Nr. 2. Acl:ıgio c spiccato 
- Allegro - Larghetto - Allegro. 3 -
llnydıı: Senfoni clo minör, ~r. 95. 
n) Alycgro nıoderıılo. h) Andante. 
c) .Mcrıuetto-: Trio. ~) Final, Vfroce • 
4 - G. F. l\lalipiero: Dört fn\'ansyon 
(4 lmcnziorıi). a) Allegro grazioso, 
l.c:'ggiero. !ı) Al":gro grnzioso. c) An
dnnıe. ç) Allegro fcsloso. 5 - l\lnr
eel Pooti: "Ouverture Joyeuse" (Şen 
u\"ertur). 22.30 Müzik (Operetler • 
pi.). 23 Müzik (Cıızb:ınd - Pi.). 23.45 
24 Son ajans hnberlcri \·e yarınki 
progr:ıın. 

ŞEHİR TIYATnosu 
13.3.39 poznrtesl 

ak,şıuııı 
20.30 da 
J~omedi J,:ısmı: 

llir muhasip aranıyor 

TURAN Tl~ATROSU 
Bu ııkşam 

Halk gece!l 
Ertuğrul Sadi Tek 

\'e nrl.aı.luşlJrı. Madam Mango 3rP. 
(Se) atiliı re\·üsü. l\liçe Pençe! var.c 
yete i. Locıılar 100, hcryer 20, p~ .. 
radi 10 kuruş. 15 Mart ak~amı Hi:
mlyet Yücescs Ye nrkatlaşları. 

istikraz aktedecek 
belediyelerimiz 

Dahiliye \'ekft.letl muhtelif 
imar işleri .lcin viU\yct beledf.c 
yeler! tarafından vaki olan is .. 
Ukrnz taleplerini tetkik ctmek.c 
te ve bir neticeye bağlamakta• 
dır. 

Bu cümleden olarak vekft.le~ 
14 şehir ve kasabamızın 89' 
bin liralık istikraz talebini kn-
1.ıul \'e istikrazlarına mu\'afakat 
etmiştir. Bn şehir ve kasabala
rımızclan Erzurum 21G bin, 
Aydın 20 bin, lspnrtn 50 bin, 
Yan 50 bin, Osmaniye 65 bin, 
Kınık 40 bin, Kartal 40 bin, 
lira su projelerinin tnhaklruku 

ıcın, Lft.dlk 17,500, Bolu 15 bin, 
Manisa 40 bin, Denizli 60 bİn, 
lira clektrlk, tesisatı için, Ada 
nn G3 bin lira tevhidi düyun i
çin, Kırklareli 50 bin lira su 
ve elektrik tesisatı için, Kara
hanlı oeledlyesi de 1 o bin lira 
bamnm inşası için istikraz ak .. 
tetmektedlr. 

YENi Ç~KTI 1 
Fikir ve sanat .. , 
meseleleri " 
VA~AN: 

SADRI ERTEM· 



--- -

Ankarada yapılan 

dünkü rnac~ a 
:An1mra mıı1ıtcliti ve Pera ta7:ım1arı ilk ma.çta ;iin'kü silrprizli maçtan evvel Be ykoz ve Hila; ta'fıs1arı bir ~ 

ANKA~A ~acea 1 
• Şii<:) Maçları 

Peragı 
ANKARA, 12 - Şehrimizde 

bulunan Pera futbol ekipi bugün 
(19 mayıs) stadyomunda on iki 
bine yakın muazzam bir seyirci 
kalabalığı karşısında Ankaragü. 
cü ile yaptığı ikinci karşılaşma . 
sım da &-2 gibi büyük bir fark. 
la kaybetti. Denilebilir ki, bugün. 
kü maç, Ankaranın sarı Iaciver. 
di için başlı başına bir muzaffe_ 
riyetti. 

Kuvvetli rakibi karşısında, hic 
bocalamadan tam bir ahenk ve 
taktikle işliycn güç hatları bu. 
gtinkü değerli galibiyetin amili 
olmuştur. 

Peralılar, Gücün nefes aldır _ 
mıyan hücumlan karşsmda dev. 
renin mühim bir kısmını müda
faa oyuniyle geçirmişlerdir. 

Aralarında Bambino, Caponi, 
:Angelidcs gibi futbolü hakikaten 
anlamış oyuncular da bulunan 
Peralılar, bugün kendilerinden 
çok faik bir oyun çıkaran Ankara 
gücü karşısında gol çıkaramadık. 
ları gibi muhtemel bir hezimet -
ten kurtulmak için olacak ki, hü 
cumdan ziyade müdafaa oyunu 

Basketbol 
Galatasaray turnuvaaı 

dün başladı 
Galatasaray klübü tarafından 

tertip edilen basketbol turnuva
sına dün klübün yeniden yapılan 
lokalinde başlandı. Oldukça ka • 
!abalık bir seyirci önünde yapılan 
müşabakalar çok güzel ve beye
eanlı g~ti. tık karşılaşmada Ga. 
lataaaray takımı çok çetin bir 
müsabakadan sonra KurtulUfU 
39 a karşı 40 ile yendi. ikinci maç 
ta ise Kabataş ekipi Mühendisi 
33 - 48 kazandı. 

Ankara mekteplileri 
arasında 

Kır koşusu 

6 - 2 gibi büyük bir farkla yendi Dünkü karşılaşmalar sürprizli ol 
tatbikini tercih etmiş bulunuyor 
lardı. 1Ik de\Tede An.kara.gücü . 
nün yaptığı iki gole Peralılar an
cak bir sayı ile mukabele edebil. 
diler. 
Maçın ikinci yarısı ba§lar baş.. 

lamaz Peranın en tehlikeli oyun. 
cusu sayılan Bambino takımının 
beraberlik sayısını kaydettiyse 

de Ankaragücü bir dakika kadar 

kısa bir zaman zarfında yeni bir 

sayı kaydederek yine aradaki 
farkı muhafazaya muvaffak oL 
du. 

De\Te nihayetlerine doğru da. 
ha ziyade açılan Güçlüler kısa fa. 
sılalarla 3 sayı daha yaparak gol 

r 

Pera kalecisi bir tehlil:eyi atlatıyor. 

Dünkü Boks Müsabakaları 
Kani Ekreme mağlup oldu 
Bazı maruf boks heveskarları 

ta.rat:m4in~lp ...... '"°'-"
ları diiıı._Taksimde .tu.ct gazino -
sunda. yapılmıştır. 

Salonda bUyUk bir kalabalık 
toplanmqtı. Kini ile Ekrem ara. 
sında yapılan mUhµn mUsabaka. 
dan evvel yapılan diğer karşılaş.. 
malarda: Hilsamettin Recebe na. 
kavtla, Ekmel Akife sayı hesa -

Güreş 
Milli Küme seçme 

müsabakalar1 
Ankara, (Hususi) - lrlilli kü. 

me güerş seçme müsabakaları 

hallievin'ie, kalabalık bir merak
lı kütlesinin huzuriyle başlamış. 
tır. Güreşlerin ilk devresinin ne-

biyle, Hüseyin Kayaya, Lefter 
:Z.livcualv.. U1n 1caff'alr t-11 Sbıl:11ovo 

sayı hesabiyle galip geldiler. 

adedini 6 ya iblağ etmiş bulunu. 
yorlardı. 

Fakat, inkar etmemeli ki, bu 
devrede misafir takım da talih _ 
sizlik içinde bocalamış bulunuyor 
du. Daha, 60 ıncı dakikada başlı. 
yan ve gittikçe süratini artıran 
rüzgar, esasen hakim oynıyan 
Ankaragücünün hareketlerini bir 
kat daha kolaylaştırıyor ve kcn. 
dilerine de hücum imkanı vermi. 
yordu. 

Beykoz HilciJe yenil 
Beylerbeyi Fen ere, Kasım paşa Vefaya, l\arag 

rükde Süleymaniyeye maglüp oldu 
İki gündür fasılasız surette de. karşılaşmaları dün sayılacarı 

vam etmekte olan yağmur yüzün dar az bir sporcu önünde 
den çamur deryası haline giren dı. 

Taksim ve Kadıköy statlarında Taksim sahasında yetınif 
- Galatasaray ve Beşikta.~ klüp. meraklı, Kadıköyde de iki )rt' 
lerirun iştirak etmemeleri yüzün. şi mevcuttu. Taksim stııdJll4 
den - heyecanını kaybetmiş o _ klüpler yüz yirmi beşer kurll• 
lan şilt maçlannın kar dö final 1 ınışlardrr 

Oyun, bu vaziyette sona kadar 
devam ettiğinden 6-2 Ankara . 
~cünün galibiyetiyle neticelen _ 
di. 

Taksim stadında 
································ 

Bisiklet Vefa - Kasımpaşa 
Taksim stadında ilk müsabaka 

Vefa ile Kasımpaşa klüpleri ara_ 
smda idi. !zzet Apağın hakemliği 
ile oynanan bu maça takımlar şu 

Dünkü yarışlar 
yapılamadı 

Dün sabah yağan mütemadi 
yağmur ve esen şiddetli rüzgar 
dolayısiyle yapılacak seri bisik
let yarışlarının üçüncüsU ile te~ 
vik yarışı yapılamamıştır. 

iz mitte 

şekilde çıktılar: 

Vefa: Azat - Vahit, Karabet 
- Sof er, Lutfi, Sü.lcyma11 - Ab_ 
a.~. lrfuhtcşcm, Sttllıi, ŞiU:ril, 
Mehmet. 

Kasımpa.şa: Alaettin - Rii§til, 
İzmit, 12 (A.A.) Bugün 50 ki. Selim - Mümtaz, Cafer, Sabri -

lomet.re üzerinden olan seri llamit, Dinçtcr, Fethi, Hayri, Ah 
bisiklet yarışları yapılmıştır. Çok met. 
çamurlu bir yolda yapılan bu ya- Şiddetli ~z('J'arı arkaları
·~- -~..................... ·~·--··· na aıan Ka::;ımpaşa1ııar oyunun 
bisikletlerine arıza geldiğinden, ilk a:dlatttı.ı mütevazin bir tekil. 
ancak üç müsabık yarışı ikmal de geçirdilerse de onuncu daki _ 
edebilmiştir. kadan sonra kuvvetli rakipleri 

Neticede, bir sa.at 52 dakikada karşısında. hakimiyeti onlara ter 
İbrahim birinci, 35 saniye farkla ketmek mecburiyetinde kaldılar. 
Mitat ikinci ve ayni mesafe ile Yavaş yavaş rakip sahaya yer. 
ŞükrU üçüncü olmuşlardır. leşen yeşil beyazlılar nihayet 15 

Ankarada - inci dakikada Muhteşemin orta.. 
. . ladığı topu kala ile Sulhi Kasını. 

An.kara. 12 (A.A.) - Bısıklet pa.~ kalesine sokarak ilk golü 
seri yarışlarmın üçüncüsü bugün kazanmış oldular. 

(Devamı 10 ncuda) J Müsabaka bundan sonra bir 

müddet yine karşılıklı 
geçti, bu sırada genç 
lrlar bir iki fırsatı l~-ııı 
mıyarak beraberliği ıeı--. 

mediler. 35 inci dakikada. el 
şiln ortasını Mehmet iJdO ,_ 
Kasımpaşa ağlarına ta~ 
yıyx iki dakika sonra 
hücum sonunda Sulh~,., 
üçüncü, devrenin neti~ .ı 
dakika kala yine sulbi 1' 
şemin çok gii7.el bir pas~ 
mmın dördüncü golün11 
detti. Birinci kısım da tcl'-
4-0 Vefa lehine bitnıif 0 

1 ticeleri şunlardır : 

Sıra Kini - Ekrem karşılaş • 
masına gelmi§ti. Bu maç tahmin 
edildiği gibi çok çetin oldu. nk 
ravuntlarda tecrübeli bir boksör 
olan Kaninin lehine devam eden 
ma~ üçüncü ravunttan itibaren 
genç boksör Ekremin hakimiyeti 
altında devama başladı. Altmcı 
devrede de tamamen. fena vaziye. 
te düşen Ki.ni ağzı yUzU kan için. 
de abandone etti. Ve Ekrem ha
kem heyeti tarafından galip ilan 
edildi. Her iki boksör arasında 
Ekrem lehine olan yaş ve kilo far 
kı bu neticeyi doğurmU§tur. Ek. 
rem büyük bir istikbal vaadeden 
genç ve çok kuvvetli bir boksör 
olduğunu gösterdi. 

lKINct DEVRE: __ ~ 
lklııci haftaymda rOl5 .... ~ 

raber oynayan VefatılatJll 
lüğü ilk dakikadan iti~ 
bir şekil aldı, mağlflbıY8 il 
etmiş olan KasımpaşaJJl~ 

L Kır ki)~'"' mhayctlenirketı 

:Ankara, (Hususi) - Ankara 
liaelileri arasında tertip edilen 
kır koşusu cumartesi günü 1200 
metre mesafede yapıldı. 

Çok heyecanh olan bu koşu • 
nun ikincisi gelecek hafta daha 
uzun mesafede yapılacaktır. 

70 genç istidadın iştirak ettiği 
bu kır koşusunun teknik netice
leri şunlardır: 

Orhan lşc;il (Erkek lisesi) 
3,48,2 <!e ı.ı:rinci, tsmail Göktürk 
(Tecim lisesi) 3,49,6 da ikinci; 
Fuat Yticel '"'""•im lisesi) üçün. 
cü, Ah!?1"t As~<kl (Tecim lisesil 
dördüncü, Askeri (Erkek lü~eEi} 
llllfncf, Avni (Erkek lisesi) altın 
er, Saim Özka,p (Polis enstitü . 
ıU) yedinci, ll'erft (erkek lisesi) 
sekizhıcl. gelmiılerdir. 

56 kiloda: Kenan Olcay Halil 
Kayaya 15 dakikada sayı ile, HU. 
seyin Erçetin Mustafa Beton'a 
15 dakikada sayı ile galip. 

61 kiloda: Yaşar Doğru Yusuf 
Aslana 15 dakikada sayı ile, Bes. 
len Kışmbay Doğan Er~ 4.25 
dakikada tuşla, Yahya Kalkan 
Nurettin Özşene 15 dakikada sa. 
yı ile galip. 

72 kiloda: Celil Atik Sadık 
Soğancıya 15 dakikada sayı ile, 
Vahit Ccyişakar Hüseyin Erçeti. 
ne 15 dakikada tuşla galip. 

79 kiloda: Ahmet Mersin, Ad. 
n!ll Yurdaere 7.02 dakikada tuş_ 
la galip. 

87 kiloda: Mustafa Çakmak İs
mail Yılmaza 15 dakikada sayı 
ile galip. 
Ağırda: Mehmet Çoban Murat 

Merde 10,10 dakikada tuşla ga
ı ·p. 

H usuai maçlar 

Bozkurt T. Y. Y. K. 
ya mağlOp oldu 1 

Dün sabah Taksim stadında 
ekalliyet (Gayrifedereler) arasın 
tlaki birincilik müsabakalarına 

devam edildi. Refik Osmanm ha
kemliği ile oynanan Bozkurt -
T.y.y.k. maçının ilk kısmı mUte. 
vazin geçti ve takımlar ikişer gol 
ile berabere kaldılar. lkinci dev
rede açık bir hakimiyet kuran 
T.y.y.k. takımı UstUıte Uç gol çt.. 
kararak bu mUaabakayı 5--2 ka.. 
zandı. 

Bundan 10nra yapılacafı illıı 
edilen Şiıli - Arna vutköy milsa. 
bakası ile Galatasaray - Galata.. 
c;por karşılaşması havan'n fena
hğr yilzUJıden teııır edildi. 

Fenere mağ~ııp olaıı Beylerbeyi takımı 

Süleyman iye - Karagümrük 

gar ve yağmura muka . 
miyen elemanlannı bıret' 
kaybetmeğe başladılar. ~ 
yeşil beyaz takım 14 u~ el 
kada ŞükrU beşinci, 18: 
kada Vahit frikikten 
uncu dakikada. Sulhi 

Ayni sahanın ikinci maçım I muştu: nci dakikada AbdilŞ te 
Süleymaniye ile KaragUmrük ta- KoMtantin - Mahmut AZi. golleri attılar. ~..-.,... 
kımları yapacaklardı. Muayyen Remzi - 8alcihatin, Beyit Bil4l, 8-0 mağltip vaziye~ :_..ı 
saatte Süleymaniye takımı: Canip - Aaiı, Emin, Hulıüi. ancak sahada yedi kiti ~.ı 

Ovakim - Ruh4, Jlartayan - Hakem: Dokt.or Halit Galipti. smıpaplılar artık tek r-
lbrahim, lbrahim, Hii8eyin - Milaabaka, rizglr lehine diziL tarqıyacaltlanm anla ft 
Rauf, Nedret, lskender, Daniş -ve miş olan StlleymaııiyeWerln Uıt. hem milthit y..pıut, 
Diran'dan mUrekep en kuvvetli üste yaptıkları ııkı bilcumlarla heı:n de Jmvvetll rald~ 
şekliyle sahaya ~ıktt. başladı. Sajdan BOidan rakip klil caclele etmekten saif ~ 

Karagümrüklüler ise ancak do. bil zorlayan alyah beyublar kar. rek mağlQbiyeU kabul 
kuz kiti ile şöyle bir takmı kur. (Deva&• ıo WIOUdca) hayı terkettiler. Bu sure 

itye kadar her &ilt k··~-··,.,. 
rmda berabere katınıt 
•akıtndan Vefa dUnkU lil 
-,,en kazanmış oldu. 

KadıköY 
sahasınd 

Ş·ıt ·· abakalatl ı mus c" 
ın Kadıköy ıahMında1d kar§t{aş malarda Bettko~ - 11i7ôl 1•e Fener ba7ıçe .. BeyZerbeyt m<ırlanndatı 

dört enatanta11r 

tafsilatı onun 
sayf amızdadıt 



Asya bölgesinin önemli Uluslarından 

JAP ONY A 
Ponyada hayat, Japon çocuklarının bayramları 

dünya üzerindeki mevkıi ve özellikleri 

t~a kuvvet imparatorun 
Planrnııtır. İmparator Ja. 

11 tn eski imrapator ailesi-
11Ptur. 

yaparlar. Bugünkü Japonlarla dü11 ~ün burada en fazla Sinto dini ya
küler arasında bir hayli fark var. yılmış bulunuyor. Sinto "Allaha 
dır. ~iı:len yol,, demektir. 

Şimdiki Japon halkı gündüz i~ Son zamanlarda Japon kadınına 
başında, bir Avrupalı gibi çal şır :la s::-ysallık haklan verilmeğe baş 
akşam, evine döntnce eski Jap'ln landı. Fakat bu henüz genel ola
olur. Evinde eski adetlerini yap- rak yayılamadı. iş başında A vru. 
maktan hiç geri kalmaz. Y erlileı palı kıyafetiyle çalışan 'kadın eve 
hasırlar üzerine bağdaş kurarak o· dönünce derhal eski Japon kadını 
turur. Çiçftçi balık ve pirinç haş-J kıyafetine girmektedir, Kadınlar 
laması ve krizantem salatasından yaln·z banka ve ticaret evlerinıd< 
ibaret olan yemc~ini yer. çal·ıma, fabrikalar da, kadın iısi

W ;:::~~ ~X lerle doludur. 
Japonlar güzel sanatlar bakı· 

mından da resim ve musiki de ay. 
rı bir ıekille takip ederler. 

~tor milletin babası sayı-
0 1ar milletlerini büyük 

Japon kültürünü en iyi bize an
latan tiyatrolarıdır. Burarun tiyat· 
rosu baılrbaşına incelenecek en a. 
nemli konulardandır. Oyunlar ek. 
seriya öğleden sonra on alt~da ve
ya sabahın onundan başlar, gece. 
nin yarısına kadar devam eder. 

Seyirciler perde aralarında yer, 
içer, alışveriş eder ve s?nra yine 
yerlerine dönerler. 

~!arak bilirler. İmparatcra 
tı •on dereceyi bulur. İm 
Otd 
~ u ve donanmanın baş. 

ıdır. Harp ilan eder, ba. 
~t· .ldernicketin işlerine ba
~l?lparatora karşı mesut 

,.,,,...,_,__ tt ve nazırlar kabinesi 

t :l\ın genişliği 680.000 ki 
.OOoUtabbaıdır. Nüfusu da, 

l"'r dir. 

:.t'it ft 
Japon çocukları okula b31ladık. 

tarı vakit de onlara bir yasa oku
nur. Çocuklar bu yasayı ezberler
ler.Yasada Japonyanın lbüyükliiiü 
nü anlattıktan aonra: -'Anne ve 
babanı sev, kardeşlerini ve arka. 
daşlarını sev, bilgili ol, ııanat öğ
ren, vatanı koru, ona hayatını ver 
mekten çekinme, onu yükseltmeye 
çalış, yurduna layık bir vatandaş 
ol,, gibi sözler vardır. 

)'ı~ ~crkezi To~yodur. Sc~ 
1Çcrisinde Tokyo şehri Japonlar çocuklarının eğlencele 

~ iiıtür. Nüfusu s milyon rini l:iüşünürler. Her zaman onlar 
t, için eğlenceli bayr,amlar tertip c. 
.. cvyorktan sonra dün. derler, Sazanbalığı Japo;.nlar için 

~c büyüklük itibariyle cesaret ve gayretin andacıdır. Ço-
~U ıcıhir olmuştur. cuklara bu balık .~ibi _çalışkan ve 
'da bir zelzelclden Tok 1 sabırlı olmaları soylenır. 
~ıkılmıı ve batmıı i- Ukbahar gelince bütün Japonya 

)l yedi yıl içerisinde bir çiçek bahçesi halini alır. Her
a 'rhrak ıglizelleıtirdiler. kes kırlara, bahçeler dağılır, eğle. 

~Okyonun geniş cadde- nirler. 
'1r Parkları, ve gösterişli Japonyaya giden bir gezgin her 

dır. adım başında 1>ir tapınakla karşı. 

Son zamanlarda tiyatro ba'kım:n 
dan ç<>k ilerlemiştir. Tanınmıı ti· 
yatro muharrirlerinin eserlerini 
oynamağa başalmışlardır. 

~ tabiati severler. Evle. laıır. Bu tapınaklar ya Buda ta-ı Japonlar !donanma ve askerlik 
•ulu göller kenarında pmağı veyahut da Sintodur. Bu. balmnından da çok ilcrdedirter. 

içinde neler oldu 

l 

Anne ile çocuk 
arasında 

-

- Diyorlar ki &Ünler artık. 
Uzayacak yavaı yaftf 
Ya s•tte dönecek mi? 
Bunu hiç anlamadun ben 
Öğret bu hikmeti bana 
Yalvarınm hem de sana 

- Evet yavrum &ünler artık 
Uzayacak yavaı yevaı 
Saat döıunez 1e11 bunu bil 
y anLı fikri aklından sil 
Dönen ancak dünyumzdır 
l tık veren o &iineıe 
Karıı her p döner döner 

Suuram ki bplq t...er 
Bu dönüıten pc:e siindib 
Hem dört menim huıl olar 
Şaıma çocufum 1ıa laadar pek 
Dünyamızm ild türlii 
Dönüıü var öbek öbek 
Bir dönüıü dönme dolap 
Bundu pce aündüz ~ 
öbürüsü alır alır 
O ateıin etrafında 
Döner ondan mevsim olur 
Dört mevsim var üçer aydan 
Hepsi bunun ayn soydan 
Sayayım bak mevsimleri 
Ukbahar yu, sonbahar kıı. 

ilkbaharda &iinete biz 
Yaklaşırız, yaz gelince 
Güneıle kucaklaıınz 

Son beharda yanı yavaı 
Sıcaklara veda eder 
Soğuk kıta yaldafmz 
Ondan sonra beyaz saçlı 
Bir ihtiyar laapımm 
Vurur der ki &idiyorum 
Hoıça kalın ey insanlar 
Bu yıl size uğurluldar 
Diliyerek gidiyorum 
Bu ihtiyar kimlir acap 
Bilir misin iyi düfiin 7 

- Bildim anne bildim anne 
O kos koca mevsimleri 
Tıaıı,..nk giden aeae 
Gölse cibi kapımızdan 
Uzaklaıb bak bıraktı 
Bizi artık yeni yıla 
öpütelim sevitelim 
Günlerimiz neıe dolı~ 
Anlı fUlh yurdunıuzda ' 
Sailık ıolsun bolluk olsun. 

Tarih konuları: 
········--------··--.... ---
Eski İranlılarda 

av merakı 
Ava nasıl gidilir nasll avlandırdı? 

Tarih derslerinde okuduğunuz 

eski Asya uluslarından biri de I
ranhlardır. İranlıların eski tarih
leri 'lıakkmda size kitaplarınız ve 
öğretmenleriniz lazım gelen bilgi
leri vermektedir. Biz, bugün bu. 
rada yine eski irana ait, bugün 
Londrada bir sergide gösteri.. 
len çok 'kıymetli bir tablonun res· 

~ . 
-~ 

mtnI vereceğiz. Bu tal>to tizin ile 
gördüğünüz gibi çok kıynıctU Ma 
gul usliıbu biçimindedir. aealmdo 
eski İran prenslerinin ava &ldi~l4 
ni göstermektedir. 

Bu münasebetle tabloya "Av• 
giden prens,. ismi vcrilmektedir4 

Resmi keserek Tarih dosya.~ 
ruza koyunuz. 

PORTAKAL 
Tadı mayhQf, rengi al lian, 

Daha yeni koptu dr.ldan 

Geçilir mi portakaldan, 

Mis kokuyor bu seçme mal, 

Yusyuvarlak, tostoparlak, 

Kes ortadan, tadına balt. 

\Kan kırmızı çıkarsa ali 

Dilimleri pembe, san. 

~ıc . 
t ~~l«r Bqkanı Mini Şef lamet lnönünü D<>lmaba7ıçe 8a. ı bilgi ocağuat geamlf ~ gençlığe bir q1flt1 wrmi§tir. ldir. Yu1oanda7CI re.ftmde Beyaat fMY°damw '-illi ın dileklerini dinlerken görUyorsıınıı::. l S - Yeni BGylav aeçimi 1'GZ'lrltkldn tamomlanmıf bulunmak.. ranaı gôrliyflraunuz. 

fJe/, pa::artes!. gürlil/~niversittnJe giderek bıı büyük tadır. Halka seçimin l>nemi hakkmda konferanslar verihne1ote. . 

"erilen Mr 'kmı/e. 



l~a::;h~~:;;r;j',ıstanbudlu n~~·71 1 Komünistler M8drfitelf Çıkafildı jBif ~:::anyaz9:8ie- Amferikadda 
, ___ .......... _ ---.- ımar e ecegız Bununla beraber komünist aoma.12 <A.A.>-l'ranl&ft re eran u 
Hataı Mahya Yakı- zıra 0~ ~ ~ • • l A "" d ·ı d · tnıı1tenm1ıı, ttaıJaa- ••mu ·Demokrasilere 

1. . b t _.ı...ıc11r.-JWllleda,... partısı agve ı me ı ::,::=-~ suallerine ca ının ayana 1 rek 7abımc:darm 111< apk Din- M•drlt, U (A.A.) - Dttn ak· aleyh, matbuat n cemlyot hQr. aloıı1 hıtenıuf-ıı diyar ki: 
Yeni açılacak Merkez Ban- tı burasıdır. Bundan IOılll'& teh· şamdanberl lıladrltte hlçblr ko- rlyetlerl hususunda btıtUn tetek "Dünya mtlstemlelre harituı .. 
kan tııbeai. gllmrtıkler m~se- rln diğer tarallarlle temu ecU- mUnlst mukavemet ocağı kal- küllere anayuanın temin etUll nm değiet.irilmeal aaaU artık çal 
I . -Suri 8 Bankuınıo ps· lir. lstanbill'llll imarma Emin- mamıttır. komUnlıtler madrltld haklardan komtlnlıtlerln de lıtl IDJlt,ır. Bu, Avrupa .whll için bir 
UI • ~ . öntl ile Karaköy tarafından bat- şarkında ve ttmall ıarklılnde. faile edecekleri bildirilmekte- emniyet kapağı vuife1inl göre • terılıji ıorlaldua daır lamalı: l(ln yalnu ba vut;ret ki bBtttn manilerini terkede • dlr. cektlr. Alıal takdirde gergiııllk ıı. 

Antak"/a, ıo (Hususi) - Bir hafta kAtt bir tercih Hbebl detll ml- rek eehrln haricine çekllmltler- Madrlt, U (A.A.) - Mllll mütemadiyen artacaktır.,. gıda maddellerl şavtmaP~ 
enel Ankaraya gitmif olan maliye Jlr? Ca V ıualfne ver len ce 
:.eldllmll Cemal Bakl evvelki atın dlr. müdafaa mecllıl .a1a1ından Ven lılarsilya, 12 (A.A.) - p a. 

1 KaraköJ köprilatlnlln Ud ta- Jladrltte enılce komunlıtle- ceslu Carlllo, radyoda bir nu- rella vapuruna bir Se .. ~1 avcı de 76 11 <evet) t r. Jelırimize dönmn,tnr. • - i 1.......... --a- hal'P 
Cemal Bati ile .,aptıfım m1U4ka: raimda )&puacak imar .,-sue rln elinde bulunan blttlll mun- tuk 10yll7erek c11mh11rl7etçller- taburu bindirilmiştir. Vapur, CL "'Bu ""~-1etıere 

J&yledlr: tehir plAm aruındald tldıt1eW ferlt binalar tlmcll cumhurl7et ıe komUnlatıer aruınclaki mu- butiye hareket etmittır. mell ıatmalı m11ısf '' 
- Ankarayı dyarellniz Te temas. mimaMbetl ta,ıa ve takcllr ~ çllerln eline ıecmlttlr. cadelenfn bir kardet tavıuı BtR ALKAN TAYYARl'.SI Suallne ıelen eeva 

Jannıa hakkında tenTir eder misi- tle P.re«mı dGftbacemal batır· JllW mldafaa mecllıl, tomll oldulunu tebarQs ettirdikten DC8T(1 de 63 ıl: (evet) ur. 
ım_: Kardetlmin nlpnlanması mil_ lamak ,..ılflr: Jl'IJh-Mka Proet nlıt lıya1mu bllflll baıtınlmrt sonra, Neırlnln mani Ye ka· Roma, 12 (A.A.)- Trabluatan "Demo:..ra111t ı re 1 
nasebeWı Ankaraya lfttlm, binaen. plAı;.mı J&parkea k6plıtbltln tim- telükl etmektedir. nunl hiçbir nlfuıu kalmadılı Stettin'e ptmekte olan bir Al. mu ıcin ordu ye 4oD 
aleyh alyaretlm hususi mahiyette diki me.Yldlnl ~· llaclrltte ılktnet h'1k4m ıttr- için mnıı komitenin meıullyet- man bombardıman tayyaNBi Fer ıöndermell mtyllT,, 
tdi. Ancak bundan bilistifade Hata. PIAna söıe. ~ ltBprlld mekteclfr. Cumhurl1et kunet • lerl deruhte etmek mecburiye • rare eyletinde klin Doplo civa. len cevapların 7tız4' il 
,.. alt bazı lktısadt meseleler nzerin 7erlnclea ~ k6prilltln teri rtcaı eden komtlnlıUerl ta- Unde. kaldılını ka1'dtflemlttlr. nnd& yere 4Upnill ve tayyare rır,. dır. 
kle de temaslar yaptım. latanbul tanlmdald •CU JllS1r '-lp etmekte olduklarından Mad de bulunan altı zabitten IS l öL 

-a.-rk•• bankasının Hata•da bir ...... _._.._ . • Komtınlatlerln lı1anı 'H in- h tl 
- - - " çarfl8DIQI Kar&lıı&J ---~ rlt ka""ılanadan hen tıs top lel· mttetllr. 2 kifi parqUtle aya a. -·- _._ 16ylenlyor dolru mu • " san Ye malsemece memleketin ....... açac- • ld ue114a taaella kal'fUIDA P. ıert gelmektedir. nıu kurtarabilmltlerdir . 

.dur' • ı--ktlr. Tahll olarak köpr6atln K mu za1ıf 4Utmetlal lntao etmlttlr. 
0 t yat -...... Vatanı, 12 (A.A.) - ° Komlalıtler ahmakca hareket ' -ETet. Kerta bankan pe ın Od ı.tıarma teladlf edea ,_. uı.tıer. dört tanka binerek ltalyadan 12000 

.a- burada faaliyete ıeçec:ektir. Ban. .-..... - l etmltlerdlr 

... · terde ma.alt birer m .. ,_ Tu• -hre •lrmele .... ,. .. b"ı etm ı • • ilanın merkezi lskendenın olacak ve ·-~ ,.... • ""' u u y h d' k im f 
Antakyada da bir muhabiri buluna. cllda ptlrmek tbere bir ....... lene de neticede tnklf edllmlt CUnktl bunların Y&llfelerlne a u 1 çı arr 1 
eattır. Bankanın blrkao ıtıne kadar Jatlml&kler J'apıl.ecütır. terdir. dHam etmemeleri ıcın h1Cb$r Roma. 12 (A.A.) - Ecnebi Ya 
uamt pazartesi lllnfl tflpt resıal le Soma İltaalnl111D imar ltln • Valanılra. 12 (A.A.) - Neı- sebel) mncut 4eltl4lr. Halbu- budllerin memleketi terketmeal I· 
ra edilecektir. 4e J&lDD BeJOllu,.. htanb111 rolunan ruml blr teblllde mu. ki, l17an etmekle mtıcrlm Ta- çbı konulan altı aylık mUblet, bu· 
calı =• ı-:::ı:;:i:.:."~~ı~u: taraflarm4akl Adi lhtt7açlan dafaa komlteılnln komUnlıt :dyetlne prmltlırdlr. Cumhurl- etin ıona ermiftir. Şimdiye kadar 
susta biz• malbıat Terir misiniz? dikkate alarak Kaddtö7, U•ldl· partlslnl feabetaıedlll ve ancak yeıç(bpanyada vukubulan kar ız.ooo Yahudi memleketi terket· 

- Gllmrtlt realmleri asla tezrit e- clar, Jlolulçl dbetlerlnl tama- tıyan etmek ıurıtlle kendi ken gaşa-.ıklar, ancak mtııterek dUıt mlftir. Pek yalanda 6.000 YahulıH 
dilmlyecettir. $lmclild tarife tatbik men 11Dutma.Jr 4olna delll41r. dllerlnl k~nun -llarlcl bırakan. manın menfaatlerine hizmet daha İtalyan topraklanndın ayn-
mevkllndedir. Buıflnkll resimlerin t.ı&nb111 Ye BeJOlla dhetlerl ı. ların cezalan4ırılacatı, binaen. eder. lacaldardır. 
tuyiclinl delil, billkla indirilmesini nud mahdut birer lm&r Pariı, 12 (A.A.) - Temı ca· 
dOtflnllJOnu. Kaçakçılıjın meni bak çla 1• k A t .. L-.a..ı-!_ı_ bildir 
tındaki Anantan kanuau buıtın ka. IDJlltak&a kabul etmek . asmlA s ı k d • • ı:eteainde Nice muna-uınnuı • 
l>ul edilerek derhal tatbikata seçile. KIMlıkAJ, trüMar, Bolulçl ta- ova ya a su un e elifine cöre mubacerete icbar edi· 
cekllr. Bu IUl'elle Hataya kaçak efl'll raftan lçla de böJ'l-. bbw 1- len birçok Italyan Yahudileri iki 
llhalinln 6nfl alınmıı bulunacaktır. IDAI' -ıntekMI, ba mmtakap (Baf tarofı ı "8oicN) , Berlin, ız (A.A.) - Alman ~ı- aydanberi plice Franuz hududu· 

- Sariye bankası tflcearlara zor· bir imar p1&aı JSlllllalı ,.. Praı, 12 (A.A.) _ Yeni Slo- tihbarat bürosunun bildirdiline na ce;mekteclirler. Muhabir, ttaL 
luk 16-terl7or, bu hususta ntllet ::::. efmelldlr Ak8I takt.lrde vak hiik1lmetinin trklnı Reiıicum cöre etki Slovak nuırlarmdaıı yan Yabu~erinin himayeıi için nasıl bir tedbir alacaktır' · • kU1 tti 

_ Bankanın baylı zorluk llsten- b&7le p1in tulsm lhU1aa ile burun önUnde yeıftin etmek için Durcanıld, Viyana radyosunda bir Nice•de bir komite teıek · e • 
eelfnl llmlt etmiyorum. Cflntl mem ..ıa al&kaeı Gbn17an bir imal' buraya ıelmiflerdir. Yalnı~ etki nutuk eöyliyerek Çeklere tiddetle tini illve eylemektedir. 
leket lktısacliyabada mflhiuı itler lfl ol111'. ' Amil US bilkılmete kte intiaap etmlt olan ve bücunı etmiıtir. Sabık nama ıa. Aynı muhabire ıare tardedllen 
16rmDf olan mezkt\r bankanın tlccar bu 1tbeple yemden yemin yemin re, Çekler Slovaklan muhtariye- İtalyan Yahudilerinin bilyilk bir 
lanmıa zorluk ıösterecell hatırdan DarU••af akanın 8 8 etmesine ısacet kalmayan Sidor te olan haklarından mahrum 1nraJc kısmı Franaaya, Ameri'kaya, tncil· 

ıe~e;üat w llD tne1 buıbda YY Brati~vada blmJttır. :nafa utrqmakta " SloYÜlann terer.e Ye ~ıbaya cltm~~edir· 
proteatolıa 300 llnbk *' 1 'plPha ~·~~-lll!llPW11f.6't111M1!1181*~.e~~~J.iA~.O:.~~~~~~~~~~~~~~~~~-=::~~=:::= 
bedell•i C5demek için 500 Ttlrt Urilı liye nezaretine getirilen S~kol'un rini temin etmeğe çalrımıktıdır· • 
teminat veren adı bizce mahfuı bir Dartıwafakanın 66 ıncı teliı yetine Sloftk p:et merlial rebliii. alr. Almanyanın azmı 
tllccanıı •- lıoııb IU'afuldon d0ılllm7dl dlln l>tl70t merulm- 00 Teplaaold taYin edilmlıtlr. Hadp, Tluo blllı4metlnln Pli d 
::;ı edlltDemlftlr. Balla ... deni. le ntlanmıttır. ller&llm4e Bratiala'ft, ıı (A..A.) - Gece kanunu esasiye muıaylr oldulu- Alman or usunun 

_ Ba l1bl mlfklllAta maru& talan kalabalık blr davetU kUtıe1ı ha- birçok m&lualann ve ilci Yahuct nu, çünkü Slovak hilkametlnin an. ihyası günü kutlandı 
bütfln tllccarlanıauın maliye Tezne. zır bulunmuıtur. kahvesinin &ıünde kntane fif8k· cak Slovak Diet meclillnce veri· Berlln, 

12 
(A.A.) - BltUa 

lerindeıı Ttlrk paruı mukabilinde Jlerulme tam Hat 11 de I•· leri patlamıf " maddi buara H· lecek bir ademi itimat reyi ile çe- Almanya, Alman orduıunun lh 
Surbe parası almalan için mal un tlk!Al maqlle bqlanmıttır."'8U • hk'k Jrlebilecelini eöylemiftir. 
dıklanna emir Terilmiıtir. Bu ıuret -• zd bep olmuftUr. Yapılaiı ta 1 attar. yası ve Anşluıun yıldönUmU °"' 
le herhanıi bir sıkınb Te milıkilll - tUn talebenin hep bir -.ı an bu fiıelderin Almanlar tarafından Mumaileyh, Tillo hilk6mctinin lan ~·Kahramanlar gOnU., atı 
bn 6nfl alınmıf demektir.,. eöyledlll lıtlkl&l martından son bınlaldıiİ anlaplmıttır. r.\sifeeine dnam etmesi lbımıel- teslt etmektedir. 

o -

Prağdaki 
Ecnebi matbuat 

IAjvedildi 

Hatay latalanmızın ra DarUM&fakalılar kurumu u- Sc:babl:yin ıilkCınet avdet etini§ ":ıpnı kaydettikten ıonra netice BUtUn Alman tehirleri donan 
bika muml klUbl Fahri Karacan ve tehir bayralclarla dor.atılımttır. oa.arr": c":nılıtir l:i: 

tat b bir nutuk ıöylemlştlr. Almaıalar Antlusu teaiden camalı ''Zaferi tam olarak iıtihaal eC:e-

tırmıştır. ,,., 
Bu teveccUhe ı• 

Okyann Londra4& b mıttır. 

lskendırun, (Husus!) - $ehrimiz Hatip, bu nutkunda mekte- .1. dı cefı'min" ve on .. I-:ı·n~ .... - Jopu. 
d b ı k taat t t ı !taçlı bayraklar asmı.-r r. .. - ... . ta~bi:a~~~:p~ııtı::U

1

z op a 
11 

arı bin kuruluı,undan ve tarihçe- Slovaklar ise, çifte da1h Slovak liıt partilinin direktiflerine &lre 
Sabahın dokuzunda sayın alay sinden baheetmiı, ve bUtUn haçlarını tapyan bayraklar a11n11- mulıafaaa ede:e,";imi;i size temin 

:komutanımız albay Sükrü Kanatlının safhaları yadetmlttlr. Ark~ı~n- 1ardır. eı:!erlm.n 
nezareti altında Pınarbaıı mıntaka. dan mektep mUdtırU ve utaer 

:::=::Si~;~:~;.:~!~~~ ::~~n!=er,.:e .::~~evi~!~ Çek 1 erin ha re ket 1 eri 
Tatbikatta ıerek topçulanmızın slkl9l11a1 Bkrem Zeki ve reftka-

)'aptılı lsabeW atıılar ve ıerek pi. ıı tarafından çok gUzel bir kon- Berlin. 
12 

(A.A.) - Yan ree • met ~ fllaince, Çeklerin 
78delerimlzln 7aptıklan mahirane ser verllmlştlr. mi membadan bildiriliyor: 1 pmdafommun fili bir takvi191l 
hareketler· ile 1a7et muvaffakıyetli Konserden ıonra davetliler Berlin politik m&bfilerinla sıo 

1 

ile eeki vU119ti 191lidea tell8 e. 
:bir 1arette nelicelenmiı n herkesin yemek aalonunda verilen ziya· aldık.. ~ 
Jü:dir ve tıbclllni mucip olmuıtur. nkya me11elul kartıamda • 

Tatbikatta batvekil, vekiller, me. fette izaz edllmtıterdlr. lan vaziyet, Alman matbuatmm 1 Demet rejim1ai çok anctın.a 
Jıaslar, kolonel Kole, Tilrk ve ecnebi Ölledea ıonra proıramın 1• aldığı vaziyetin tamamiyle ayni. 

1 
bu m&Dt&lite19 ve bu metodla.. 

konsolollarlle birçok subay, halk mü kinci kısmına ıeçllmlıtlr. Mek- dir. 
1 
ra dönllt, Almuıyada, haynt ve 

musillerl Te ıueteciler daveUi ola. tep talebeleri muhtelif mUzlk Praida. teefinievvel hl4ilele. derin endl ... er 4ô1urmaktan hali 
nk bulunmuılardır. ve oan komerlerl nrmloler ve rlnden IODJ'& mUphede edilen kalamaz. l'ilhaldka MUnihte bq. 

F evkalide mW'ahbaıı· göaterlt hareketleri yapmrtlar- psikolojik deillmenin muvakkat ' hyan ve Viyam.da devam ettirL 
ımz Antakyada dır. bir mahiyet göeterdiii burada. 1 len politika. orta Avnıpada lnld. 

Ankarada bulunmakta olan Hatay bilhuaa IOD haftalar zarfmdt pfa yol a~ak ve orta Avrupayı 
fuka!Adt murahbasJ B. Cevat Açık- AntrePodaki hırsızlık gittikçe artan bir endite ile kay. ı vaktile balkanlara hH vaziyet. 
alın, lnnle Payau. oradan otomobil tahkikatı dedilmiftir. Bilhaua bu eene bL lerden kurtarmak iıtemltti. 
it Antak7aya ıeJmtıtfr. Son gUıılerde Denizbankm an. dayetindenberi vukua gelen bul 

Fevkallde murahhau, devlet reisi trepolarmda hırsızlık vakaları • hldi1eler, Çeklerin. vakaylln in. Papa taç giydi 
miz nanııaa ynerleri binbatı Zihni nm artmul al&bdarlan ba ,olda ldpfı brw•mnda terkedilea ftsi. Vatlkaa, 

11 
( A.A.) - U in-inse], hflk6met DUDIDa dahilip m11a elc1e 

teşarı inayet Munalol111 Pa7ütan tedbir almaia •vketmlttlr. Glm yeti baeb ,olu yenlcla el Plenln tao st:rme merulml 
kal'fılamıılc..rclır. rWder ftklleti de bu vablArla "'tmek &nlJIUDdan ~emlt bu eabab :yapılmıftır. Mutantan 

Berlln operasında Hltlerln mUcldet zarfında ılfl 
buıurund& bUyOk meraalm ya- yakat ve vatansever ,. 
pılmıt ve amiral Raeder bir Jlllz umumi efkAflll 
nutuk eö7lemlşUr. preıUJlnl kurmak il 1' 

Amiral, Almanyanın ıulhu lı- gösterdiği faaliyeti• 
tedillnl, fakai kendi emnlretlnl cmz doatluğunun k1I ~ 
temin etmete ve Alman hudut- ılne yaptılı hizmeti• 
ıarının içinde Ye 4ıoın4a 7afa· nu tevcih, ancak ~ 
yan Almanları hl~a1e etmete mesalsile temayUı e 
aımetmif bulundupllU teb&rill zatlRrla tanınmıt UlıP 
ettlrmı,ur. na nrilmektedlr. 

Hltler. bundan ıonra meçhul Pu Unlverslte Jı~ 
asker abl4eslne bir çelenk koy. eski Unlversltelerl 
muı, ve yapılan ceçit resminde 14 ı t de kurulınuştGt• 
tıazır bulunmuıtur. ıtk blr mazlıl yardıt· 

o Bar Fethi 01r.1ara' 
Patrik Kriatea ıonlarında mer .. 1111 

. . . d. haber verllmektedlt-
gomü I Ü defa olarak :kıroa 

Bü!ı:reı. 12 (A.A.) - Sabık bat den bir rop ve onl...., 
ı:ıkil Patrik Miron Criıteanm na. be7az blr elblH 1 
1ı·ni blmil tren buıün buraya ıel· elbise Univeniteni• 
mit •• bayraklarla ıu.lenmiı •e kalan bir an•aneti41" 
liyah tWlere büdlnmıllt iıtuyon • -------::-
da, Bqvekil Mironeac:o, hiik1lmet M &enıl ç 
bau, ukerl ve millkl rical,., ru- arVfCU 
bani rical ve btlyü bir kalabalık bul ;Ai'I 
tarafından huıu ile lcufdanmıt- fOt' Paaaport kalclınlclı aWcadar olmue ve kendialn&m olduJdarml ,_....ktedlr. Pr&ı bir tekilde yapılan merulm, 

bu h111U9ta 1ahat almak laN Semt rejimi altmda Alman gru.. saat ı den ıa e kadar ıtlrmUf- tır. 80 K.-r u::;:";:ıı!.~~::! ;;.!:;:: ı.tubııl gllımllkleri 1ıq ıııll4llrll ıımıa ~ •iloetınl .. ıa;: tar. Pamuk &Jyalanada y akıl _ _.-,-..w:ır.aıl!'ll 
mecburiyeti kaldınlıDıtbr. Methi)'l AnbıaJa dawt etmff • altmda tutaealmı IUPDlfb. Yent Papanm Romaıcla yapı. Tat hmir (Haausf) .,,,,. 

Bıı koJayhk üzerine dlln aktamkl tir. VelrAlet blDt·- sti'kecl an. 4l c1il 9lt ıa&kimf,.thıl yenlda ıaa tao ıtJ'llN merulml mtlaa- tı:mır (HU1ull) - Tarhfta • J,.ıl' 
trenle .. bnmiıe epQ'CI ıolcu pi· trepolarmcla pQeD!erde ,apılalı tllla lcla. .....ıa Kuf&t Ukraf. Hbetlle dtln Gtletlen IODn .. h nıUdUrlllll. Atmanyaya ~ ecll· dlyal, sene1eıa-
neJ1Ur. mlhlm hJnlllık h6dilellJlt mlf DUi ....._. malt ft ulud tu. rtmlsde 411 bir tona 1apılm1t- len. pamuk balya)armdaa 1ılrinde kttl ile araiıll;':.,ı 

Ç• d k' h gut olmaktadır. ,aJer lilrw 11111a41 AalJt • tır tq ~tuu haber aJmııt, tahkUra• Jldnden ::.- ,,._.,;t. 
iM 8 I arp Bu defa da antrepadald blrgok rMllerla 1'fnMlla U •Nt aJaa ~aaıaltutakl Brmtal tatoll' ::a bq)ımqtır. mü Bul• • 

HonıiEonı. 12 (A.A.) - Yu· •ndlklar lan1mıl,. bir mtl111111 Prq. flmdl .. ~-. ltlleellnde olaa ita terene ... • Bu firma. bmlıden 8000 bal,.a muvaffak ~ 80 
çensl seri ilan Çin latalan, Han· ..,. alt bulunan· bir tok lfül1 il etlllr bnbtbd ıa;t.I! • .. rlmtscltkl blttla ecnebi 1tftr pamuk alaPfo )anlarda blrfnlıle Burli:k buluoaa 
çoya dop ilerlemekte olan, Ja- lmmıf)ula mendlller çal•... bir h...atı ... ~ .• k 

1 
ıutı. tebealUI it . tat '1ktllım •'lhılar tacire bil. kin n blrlra~ ~ 

pon k talannı karplamak •e çevir Bllhuaa İngiliz markalı ınendD da ,..,_ A._... ...... L " OlllO 
09 

' ~-:ıtir .Ancak ı-ı-den birer Ki· na batlanmıttıl'· B tt .. 
'--·-· ·· .. L & ........... _ tevıft nledL ...__.. tirat etmlttlr.. QH1lll ~ _ __.Oll .,. 

mek ilsen Tafuçoy -ı-- yuru· lerin plyuada ~k 1ICUD atı CI -...-usr · --.... HaTanın b .. &uldutuna tal- loluk nç dört tat çıkan balyanın ca, birinci Koı-u ,. 
me'ctedir. Vukua gelecek çarpıt· m11 olmut da naan dikkate çar lerln ft cHfer tuvlk 1'Ult&1an. tlll k t lab 

1 
k olnıut ipretleri Oı1dlrilmcdilinden \ahld· ll~yonu aradcla 

maya bUyUk ehemmiyet atfedil. narak 1' anlqılmlflt. Bu ltfn tah nm yardımı De, Prwbnrp yeni men 19 ~obtl a
4 1 

a 1 t ' icat 41 mUtkül&ta utratinaktadır. olacaktır. 
mektedir. lcillatr henils tamamlanmamlfbr. bir hükbıet ptirildl. Bu htlkd. ve bahceler e o muı ur. 
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Tarih Sayfaları IIngiltereyi kim -dare ·ediyor? 
1 Elçinin Mektuplan İngiltere h11k6metlnln harlct \' da erkekler &ibl hak sahibi ol· 

siyasetinde rol oynayan bir hu- \ ' Huıuai bir l'rupla harici ıiyaaete nüfuz etti· malıdırlar. 
Yazan: REŞAT EKREM 

linin müttefiki oldufumusu, Mal
talılarm fimdiye kadar ekseriya 
bu ıibi tecavüzlerde bulundukları 
halde hiç bir saman Franaızlann 

aorıuya çekilmediklerini •öylddi. 
lnıUtere tercümanı da ayni milli~ 
bualan zikrederek, yalnız, yekdi
ferin.den çok uzak bulunan tnıil
tere ile Jlalt.alılan münasebetleri 
olUmyacatuu il&ve etti. Bunun ü
zerine vezir tercümanları izin ver 
di. Bir telif eseri &östermediii 
ıibi efendilerine ıötUrmek için bir 
vaıif e de vermedi. 

ıuıl grdp mevcut oldutuna dair \ ii aöylenen İngiliz kadın me'buau Ledi Aator Feminist olan ve umumi l1Jler 
son zamanlarda tnıtllz Ye Ame- bu İanadı naaıl reddediyor? de kadının alA.kasındRf doğan 
rikan matbuatında yazılar ya- ·----........ .-...... _ _ _ ........ ..__ ... _ ....... __ ... tesiri görmu, bulunan bir klm-
zılmaktaydı. Bunların bir na- ...., se, nasıl olur 

0
da diktatörlüğe i· 

Bir hlmi ırımaiı dütilndüm ve 
padiphm hocasına (Cinci Hoca) 
ya müracaat ettim. Bucün hüküm 
dann ıözdeaidir. Hıdidülmizaç ve 
as Akil bir hWdimdann Uıerindc 
ne 'kadar mümkünle zatı ıahane 
\Uerinde o kadar nüfuz sahibidir. 
Sefirler urıfınclan ziyaret ~il
mek arzusunu izhar eden bu ho
caya müracaatimin birçok sebep· 

lakenıeriveye ıider- leri vardır. Hocanuı kethüdası bu zırı yerinden oynatabilecek ka· mlş. Ben mUtereddt bir çetenin 
tİYannd& MI.ita töval- efendisinin bu arzusundan bütün dar kuvvetli olduklarına lna· merkezini teşkil edlyormutum. 

- Stkdiril~ tarafuidan tercümanları haberdar etti. öfren nanlar bulunuyordu. Bilhassa Esrarengiz bir surette İngiltere 
lr.ıyonun nptedildifi- dim ki lnıiltere elçisi ve Venedik tngllterenln llk kadın mebusu harici siyasetine nafiz olmak 

on bet gündenbe· balyözü, bütiln afır hediyelerle Ledi Astor'un adı sık sık ge- yolunu bulmuşum. 
1tir dolapyor. Bu kalyon· hocayı ziyaret ettiler. Sefirler ara cerek, kendisi bu grupu idare Dutun bunlar, bir sene kadar 

tervet vardı ve kıy- amda yalnız benim kendisini ziya- etmekle itham edlllyordu. GQ.- evvel bir komünist gazetenin 
tlcQyil ıeçen tüccar ret etmemeklifim, vazifemi çıkma ya, bu nı\fuzlu insanlar, Ledl yazdığı bir havadisten cıktı. 987 

' ti. Efer mesele bun za a.okacak bir sebebiyet verece- Astorun "Kllvden" adını taşı- teşrlnlevvellnde bir hafta sonu 
•llaydı size bahaetmek .ı.iriden, tnciltere ile Venedik elçi- il '1e • yan yazlık evinde toplanıyor, o- yapılan toplantıya dair ver en 

iınel'di. Fakat ıemi- !erinin kalyon meseleainde bütün raya hUk6met erkA.nından bazı· tamamen yanlış malQ.mattan ln
da Mılunuyordu. mesuliyeti Franaaya yUkleyecckle- ları geliyor; sonradan eseri gö· tlşar etti. Lord Hallfaks'ın Ber-
harell'hıde'Jd biltün rinden korktum. Geren ayın 27 d t a.-. :ıı rUlen bazı mühim kararlar ora- line seyahatinin o toplantı a &· 

--.ret ~den aiyah hl· sinde bu bocaVT ziyarete &ittim. b ,,. da tekemmül edlyormu,. karrnr ettljinl söylediler ve u 
en büyük. ve ileri ııiıc 'komplimanlırdan aonrı zatı ı ı .. __ Bu kararlar arasında halkın sebeple :Mlıter Edenin har c re 

~\IG!dır. Bu hi~İleye phaneni11 kalyon vakaamdan duy a. "'al"' 
ho•una gltmedltl slbl beynel - nezaretinden lıtlfa etme.e a. a. r henüz teeyyüt et- dufu hiddetin tiddetinden uzun ,, .., 

f milel tesirleri de mUşahade edl· t151 yazıldı. : •kat ilk pyia üze- uzaldıya bahsetti. • t .. --llh len pek ebemmlyetllleri oldulu Hakikat fU ki, laUkume .1.1un& 

ine o kadar hiddet Pa.:iltahın en ~ok teeuOf ettiii t B ıı •n4-0Q :ıı 1,.10 , her fırsatla bu meşhur ln- Hallfakıı sa en er ne Su ... -
un, ı.ı .. ol.'Ql.IU, ba no .... - ıu ı-ı· •· Maltahlar kalyona " a. k ı ti ye o ha .. "' tıir ~ ·~ M&WS ., glllz kadını tarizlere, elddetll me.e arar Yerm t .... 
~ ıeJme.ine çok cirince lnzlaraiaamın nerede oldu hücumlara uğramaktaydı. sonu Cllvden'4ekl evimize da-
... -~~eiarecle'-~ tunu .armutlar. Bu pek açık ıöt- . ''ap'·ııan liucumlar son dere· ""etli olarak gelen Lord Hallfaks 
• 11UC• ~ "" teriyonnuı ki, İıtanl:ndda ..l>Yl.unan · .ı. vıat• m.ı- idi 
~lar aefirlerini luriatiyan c:uualar lmlaraluı kat- cerl ~"atbitt.~nıtealt>kl, Ledl A•"' dlıiJJ, ~ca-n!'1Mra1'm0 1 

..., ti dütUndU. Zatı p· )"ODunun hareketini Maltalılara tor şahsan yazdığı bir makale 1938 ••ntsl ktııuau1&nlatn • 
_....ltre karp lbuı fena haber vermiıterdi. Zatı ıahane bu ne bUtUn bu ithamları reddedip de gene bir topla.ıdıl 7aptılımn 
L._-:.. «lıUyor. Zannediyo- cısualann kim olduiunu öfren- lngiliz hUk\lmetlnln hususi bir şayi oldu ve blnnetlce şubat 
-,Utere Ye Holanda ta- mek iıtiyordu. Bunun için dört se- nüfuz altında hareket etmedik· ayında Mister Eden hariciye n• 
~ kendi üstlerin- firi toplamafı, onlardan hakikati ten başka kendi evine gelen yük zaretlnden tstlfa etuıı,. 
~ Blbıllinin büyUk öfrenmeii kendisine yü'klemifti. sek mevklll misafirlerin de as- Bu suikastı hazırlayanlar ben 

Pranaa krahnm bu Hoca zatı phaneyi üç dört defa ıa bu gibi gaye gütmediklerini kocıam Lord Astor, Başnkll, 
hilrriyetini iade et· bu meselelden bahsederken ıör- llln etmeğe mecbur olmuştur. Lord Hallfaks ve Lord Lotyan 

klıi miktarda nüfuz mn•, fevkallde hiddete kap·1-·or- L dl A t r diyor kl • lmlş. 
b .., .... , e s 0 

• Halbuki o sırada ben kocam-
u ~vuautu için muı, eıw er Hfirler kendisini mem- ? B" le "'Clivden grupu mu vY la birlikte Amerikanın Florida 

miiracutin kifi nun etmezlerse hepsini öldürte· d ~lldl B bl llaı bir 'ey mevcut e& r. u r şehrinde bulunuyorduk. Lord 
tah1ann hemen cekmit ve cesetlerini sokaklara at· h ll lhtl - .ı r Aslı faslı yok 

k aya ra.uı • Lotyan Hlndlstamta idi. Başve-
b.... !ardan mUrek ep tırtacaı.--. Bu adam bana baki· l d 
9ll't • _._, ve hic bir zaman o ma ı. kil lle Lord Hallfakıın ner4cıı 

tili,or. kati aövlediiine dört kitap ilzeri- K d d 
-1 Avustralyadan, ana a an. bulunduklarını bllmtrorum. Fa· Hoca (Bu zatın ne yemin ettL Cevaben, konanla- d hl 

--,- Hong Konsdan her yer en ç kat her halde Kllvdende deit1-
çalıpn bir Oa- ra kimin haber verdifini bilmedi-

tanım adığım kimseler bana dl. Zira 0 zamanlar, o evimiz ka· 
otıufu anlqıh· fimi söyledim. Efendim olan Fran 1 N 

için Blbılliye mu aa hüküld:ian tarafından iki dev- mektuplar gönderiyor. Ben a- palı 1.dl. Kllvdende hlc; kimse 
zl, Faşist taraftarı; vatan haini bulunmadığı pbl bu efsanenin 

edildi.il hususunda ~ıet araamdaki sulh ve ittifakın mu f fi 
tttl. ~ defa huzuru· 'i.aıuaaı için ıönderildiiiıni, bun- olmakla ve daha ena vası ar- batkaca bir izahı da yoktur. 

urken, 'bu mnele dan bat'Jı:a bir düıüncem olmadıfı- la itham ediyorlar. BUtUn bu acalp hlktye, koml-
"nada orada bulu- nı, satı fahane benim bir caıus 0 _ Söylediklerinden bir kacı ıu· nlstler tarafından hiç bir esaıa 

~zatı phaneye yal labilecefiml dütününe kendimi dur: dayanmaksızın uydurulmu' ve 
'9ykif edllmekliiimi fC'Ykal&de bedbaht addettiiimi, ba Benim ailem ve arkadaşlarım romanı, hakikatten daha ente-

dı.... B~zılan zatı na, memleketime klönmek Qzere yakalanıp kurşuna dlıllmelly· resan bulan muharrirler tara· 
"1ı1a: eefer ile hUcum milaaade vermeli için istirhamlır- tından iktibas edllmlştlr. 

itı.-•ıJb,ı-.. .ıA. olmlıdıinu da 'bulunacatımı, hattı hareketim ya Blondel on dördüncü Lui tara- Bittabi kimsenin benim huıu-
~ nazaran pa- hakkmda bu kadar fena hbler beı fmdan ıde La Hay ile .oqlunun ıe- si hayatım hakkında bir 'ey bil· 

kati olarak Mal· lenen bir yerde daha fazla otura- bebiyet verdikleri hidiaeyi tahki· meslnl istemem; evvel Allah bl· 
• Ben keyfiyeti mıyacalımı söyledim. Pıdiphm ka memur oldu; ayni zamanda Bi· Unmedlk tarafım yoktur. 

taribtmm reisine aefirler hıkbndaki tehditlerine ıe bıiliden tarziye istiyecekti. Blon- Herkesce tanınmı' bir adam 
~~ aon cUmleden lince, zatı phanenlıı etrafmda ken del, kralın bir mektubunu takdim olmanın cezalarından biri de 
L~ Malta lehine dileri pbi hekim nazırlar bulun- etme'k için padiph urafmdan ka· budur: Husust hayabnız dahi 

)aptıp anJıtılı- ıdufunu, böyle bir hareketin ehem 'bulünil istedi. Köprülü, elçi paye- berkesin malı olur ... Fakat b• 
miyetini ve tevlit edeceil mahzur- sini haiz olmıyan 'bir zatın padi· nlmkl bir halitadır. Benim 1l· 

1644 tarihini tap· lan peklll dilfUndilklerini 18yle· phı ıörm,yiceğini aöyledL Ayn· mumt hayatım, ev hayatım el· 
42 pn t10Drı cim. Benim çek dolrU aöyledlfi- ca: İmparatorluğun harp halinde bldlr. Ev hayatım lıe, umumlJl 

laaıırma ıu mektu- mi bildirdi. ıtendiainin dahi padi· bulunduğu bir devletin hizmetin- andırır. 
p1un yanında sefirler lehine söz de bulunanlarla pfreli muhıberat· Hakkımda ıöylenenlertn ya· 
aöylc:Wlini, her fınatta da buna ta bulunan de La Hay'in de bir lan olduğunu ötrenlp de lnklsa-

1-ıtercilmanı ile devam edoc::efinl, fakat padiphın, elçi olarak tanınmadılını söyledi. ra uirayacaklara yardım et· 
divanhane- 'kendisi üzerinde hüküm olunma- Blondel, bu kötü hareketinden 6- met isterim. Ey hayatımıını 

ladru1m ken:li· una kolaybkla imkln vermiyen tilril elçinin ancak kendi hüldlm· hakikatini onlara göstermek, 
'ttl. Zatı phanenin, atqli bir ıenç hWdlmdar oldufu· dan tarafından cezalandmlabile· mllaflr kabul edip alırlamamı-

bbaditi ıemının nu ilhe etti. Bu sözler üzerine celini bildirdi. Köprülü, ihanetle- ıın mahiyetini anlatmak tste-
nptedilcliii· terbet ıeldL Ben içtim. Hoca, Ra re tahammül edemiyecejini, de La rtm. 

L ... --~ildip. mez· muan oldupndaıı oruçluy4!u, iç- Hay ıeri çaiırılmaamı nrar ile Hayır... Blı mlsaftrlerlmlll 
~ sefirler ta· medi. ••• ,. ilin etti. ıtöprülilden ayrıldıktan herhangi bir plA.nla atırlamak-

arzu ettifini F&Qt. Jean ide ~ Hay De oi· sonra Blondel diler saray erkim ta detlllı. Bir makıatıa atır· 
·~1an.- söz alarak lu, Venedik lehine olan kanpk po- ile tema• etti. Fakat Jtöprillti cfbi la4ılımıza 1Jllphe yok: CünkU ha· 

Ue hiç bir &lika· litikalanna devam ettiler. Nihayet ful ve cesur bir diktatöre kartı yatımızın bir mabadı "f&rdır. 
1- 6nm Fransa ihtiyar ıtlprUlilnün udıretinde d\lracak kimse bulamadı. Jl'ranaa, Fakat bir eulkast tuanuru ve

mU.takil bir aefir ile otlu aadruam tarafmdan de La Hay'i ı~ri çağmnap mec- ya pllnlar detti. 
idare olundufu- hakarete maru lraldılar. O zaman bur oldu. Pek tabll olarak evtmlıe ıl-

~9beri B&bıl Bertin ldaretinde bulunaıı Möa· ıtEŞAT EXJlf'.M 1uet ...cıamıarı da gel17or\ Fa-

kat bunlar, misafirlerimizin an
cak bir kısmını teşkil ederler. 
Aralarında işçi partisine men
sup kimseler bulundutu glbl, 
soeyal işlerle meşgul olanlar, 
muharrirler, Amerikalı dostla
rımız, din hocaları, hepıl var
dır. 

Biz tc;tlmat lnkıllplarla ya· 
kından ali.kadar olan klmsele-
rlz. 

Ben komUnlst deflllm. Ben 
nazı deilllm. Ben faşist deltlim. 
Ben, hararetle demokrulye i
nanmış bir insanım. 

Benim kanaatime söre dnn-
7a botun namqkA.r kafalann 
bir arara selmelf1le 7Urü7or. 

Blum sl7afetlertmtsden mak· 
sat, her çeıtt halkla bir arara 
gelmek, blriblrlerlnln ftklrlerl· 
ni öğrenmesine imka.n vermek-

•· Kocam ve ben, husuıl haratı-
m.ızda içtimai lnkıllplar lc;tıı çok 
çalııtık. Biz lnkılA.plara inanı
rız: fakat lhtlIA.llere değll ... tn
kılA.plar .daha uzun ömUrlU olur 
ve daha az yara bırakır. 

BI:& parti ılstemlne söre yara· 
dılmıı deitllı; ve herhangi par
ti lc;inde lnkıllpçı pek azdır. Blı, 
ıc:ttmal meHleler üzerinde bU
tUn partiler azalarınm ve hlc 
bir partiye mensup olma1anla
rın fikirlerini alıp nrmete ça
hf170ruz. 

Bunu sözöntıne koyunca, ar
tık arlıtokratları tıatUn tutmak 
slbl bayatı bir arzu besledltl· 
mlıl kabul etmek reva mıdır? 
Kocamın babası ölUp de ken· 

dlsl lordluk Unvanına geçerek 
bllmecburlye lordlar kamarası
na ılrmesi Uzerlne, avam ka
maraslyle olan çok hararetli a
llka.ıı kesildi, oradaki f aall
yetl nihayet buldu. Fakat on· 
dan ıonra lordlufu başından a· 
tık tekrar avam kamarasında 
çalıımak için yapmadıtını bı

rakmadı • 
Hattt. bir takrir hazırlıyarak 

"lordların en bUyQk olullarına, 
isterlerse Unvana teYa.rtts etme
mek salA.hlyetlnln Yerilmealnl 
temin edecek" bir kanun çıkart
mak lıtedl. Bu kanunu çıkar
tamadılı zaman pek mUtee11lr 
olmuştu. 

Dedllim bundan yirmi sene 
öncedir. Fakat kocamın avam 
kamarasındaki yerini ben al
dım. Bu hA.diaeyl tarihi alarak 
kaydettiler. 

Şimdi ben eıkl bir A.blde gl· 
blylm. Fakat hlll bir demokra
tım ve kadm haklannın, lc;tlmal 
lnkıllpların hararetli bir mU
dafUylm. 

nanır? Buna akıl ermeyor '! 

Hakkımda komUnlstlerln uy
durdutu yalanlar, bUtUn dUnya· 
11 sarmıştır. 

Fakat ben "Kllvden grupu'" 
namı ile alyasl manevralar ce
•lrdlflme dair uydurmaları, na
sı taraftarı, faşist mUrevvlcl, ya
hut Yahudi aleyhtan olduğum 

7olundakl isnatları silmek istl-
1orum. 

Biz, an'anevt hürriyete ve 
herkesin hakkını 

0

herk~ ver
mek prenslplne inanıyoruz ki, 
bunlar, demokratik akidenin e· 
aasını teşkll eder. 

Yahudi aleyhtarlıfıma ıelln· 
ce, henttz siyonizm nedir kimse 
bilmezken, bunun reiıl olan 
Dr. Vayzman ve Lord Balfor bi
zim evimize gelirdi. 

Fikrimiz Yahudilere yardım 
etmekti. Bugün ise, yalnız Hit
lercl olmakla kalmayıp şlddeUI 
bir Yahudi aleyhtarı olduğum 

söyleniyor. 
Ya meşhur film yıldızı Vll 

Rocers'e ne dersiniz? Onun mev 
cudlyetlnl grupumuzla nasıl te
lif edersiniz? 

Vll Rocers, Klivdene sık sık 
gelirdi. Bu adamın bir komed· 
yen olmayıp hakim bir ,mUtefek· 
kir olduğunu derhal anlamış

tım. O, bizim evlmlzcle şairler 
ve lordlarla tanıştı. Hattl bir 
gün bizde saat bire kadar kal
dıktan sonra meşhur müellif L. 
N. Bari, onu beraberine alarak 
keJıdl nine götUrdtt. Sabaha ka 
clar da onunla görttştnler. Bu 
Barinin hayatında nadir görU 
ıur hldiselerdendl. 

Gella, KllTdenleat st7aret 
defterine bakın. O '&ve gelmi\ 
olan herkes, o deftere bir lmza 
atmıştır. O zaman Kllvden gru
punun ne olduğunu ölrenecek· 
siniz. 

Vll Rocers gibi, oraya her se· 
len klmıe, her çeşit siyaset ada
mı, m uharrlr ve ressamla tanın
mqtır. ı,te bir maksatla hare
ket eden "Klivden crupu"I 

Size bir misal daha v.ereyim. 
Krasln'ln Sovyetıer tarafından 
tnılltereye ıönderlldlğl zamanı 

hatırlarsınız: ılngllterede mute
addlt Rus. mUesseselerlnl tem• 
ıll eden Vayz lılmli bir lngWz, 
kocamm ahbabı lmlf. Kruln'ln, 
bazı lnglllz mallyecllerile gÖ4 
ru,mek arzusunda olduiunu 
kendisine söylemiş. Tanınmıf 

maliyecimiz Sir Ernest Kasel de 
buna taraftaı-mış. Fakat blta
ra~ bir çatı altında görüşmek is
tiyormuş. Mister Vayz kocam· 
dan rica etmiş: •'Acaba bu iki
sinin· bizim evde buluşmalarına 
lmkA.n var mıdır?" 
Şunu unutmayınız kl o zaman 

lnglltere ahalisi Rusyada olup 
bitenler karşısında o memleke
te ka1"91 mUsalt duyplar besle
miyordu. Bununla beraber evi· 
mlze gelmelerine rıza gösterdik. 
Bizde bir öf le yeme fi yediler. 

Yani Krasln, blzlm evimizde 
bir sermayedarla tanışmıştı. 

Kraslnl, komünistlere tarafgir 
oldufum için değil, o zaman 
Rus7ada sıkıntı çeken kttçUk ço
cuklar lcln aflrlamı,tık. 

lngllterede Rusyanın sefiri 
bulanduiu aıralar4a Sokolnl· 
kof, dahi müteaddit defalar evi
mize gelmişti. 

Aradan epey zaman geçmı, 
ml, dlyecekılnls? Evet. Fakat 
tipik birer hldlae deill mi T Bu 
lUbarla bizim grupa "'Kllvden 
grupu" değil de "'Kremlin gru
pu" demek gerektir. 

Böyle blr vaziyette klmıeler, 
naııl olup da diktatörleri tervic: 
eder? 

Ben kocamla birlikte o kana
attayım ki, hUrrlyetln en haki
ki slıteml, demokrasidir. Ve ha· 
klkt demokraıllet..ıe kadınlar 

HUllsa btslm kapımıs dUrttat 
dtt,nnlell herkese açıktır. ister 
Rus olsunlar, ister Yahu.dl, ister 
Amerikalı, ister lngillz veya Al· 
man ••• " 
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Kadıköy sahasında 
--·-······,········--········ 

,_ ............................................ .. 
Hilal -

Kadıköy sahasında ilk §ilt ma. 
çı Beykozla HJ!al arasında yapıl 
clı. Hakem, Şahap Şişmanoğlu -
r.un idare ettiği bu sürprizli mü. 
.sabakaya takımlar şu kadrolari. 
le iştirak ettiler: 

~eykoz 
Otuzuncu dakikada Hilalli Hak 

kı ağır hareketi yüzünden muhak 
hal. bir gol kaçırdı. Bu tehlikeyi 
ntlatan Beykoz.lulal' hUeuma geç . 
tiler. Mikrobun kovaladığı topu 
yakabyan Akif Murada geriye 
pas verdi. Top kaleoi ile Mikrop 
arasındaki su kümesine takıldı. 

Mikrop kalesinden çıkan Murat. 
ta,n e\·vel topa yetişerc-k boş l\a.. 
leye ikinci Beykoz golUnU Akifin 
bariz hatnsmdan istifade ederek 
yaptı. 

Tayyare Pi.yangosunun dünkü 
keşidesinde kazanan numaralar 

Reyko:;: Saja - Bıl1"1ıaıı, Ha. 
lit - Galip, Mustafa, Fethi - Ca. 
hit, Mik.,·op. Bahadır, Sadettin, 
TurJıa11. 

Ilil-0.l: .Murat - A1Mf, Mu,am. 
mer - Selim. Zeynel, Cevat -
lla1il.k, Rü.<ttem, pa1:1:ı, Diı.tfi, 

Mıısta/c~. 

Btlellerine ikramiye çıkmış oları/ar Eminönünde 1~ 
kollu Cemal kişesinden i,'<:ı ami9ele1ini atabileceklerd 

Ve netice değişmeden de ilk 
dı;vrc (2-.-0) Beykozun galibiyeti 
ile bitti. 

tKtNCl DEVRE: 

Rüı('l'~rla beraber hücuma ge . ı 

çcn Hilalliler beş dakika içinde ı 
b\ri frikikten biri de şahsi bir hil. · 
cı.ımdan salim iki gol yaparak H~ 1 
lali 2-2 berabere getirdi. Hilill 

Oyunn kuvvetli rüzgarı arkala 
rına alan Beykozlular ba§ladılar. 
İlk daldka1arda iki taraf ta bi. 
rer muhakkak fırsat kaçırdılar. 

Oyun mütevazin bir şekilde ecre. 
yan c.:;liyor, Hilalliler düzgün bir 
oyun çıkarıyorlardı. 15 inci da. 
kik:ı.:?:ı. Beykoz sağaçığınm kale. 
ye muvazi bir eekilde ortaladığı 
topu Mikr-0p kafa ne Hilal ağla.. mütemadiyen sıkı~tlr.ıyor. \~e gol 
1 m:ı taktı. Yirminci dakikada kaçırıyor, on beşıncı dakıknda 
Mikrop soldan gUzel bir ini§le HL\ HiHUli ~~~-kı .~kı~:i .:·e. kaleciyi 1 
lal ceza sahs.sına girdi. Şilt atıp geçerek .uçunc~ golunu .-:, aptı. On 
gol yapması Qok kolay bir poz.is.. 1 ~ dakıknda uç gol yıyen Bey. 
yo:udıı. iken Bahadıra paş vereli, koz artık çok fena. oynuyor. 
Bnhadn· da bu fırsatı kaçmlı. 17 nci dakikada Salim dördilıı. 
Bunu takip eden diğer bfr Bey~ cü Hilal golüoü de yaptı. Sa.fa 
koz \ıUcumundn da Beykozluların büt.ün bu gollerde kabahatli idi. 
çok kuvvetli bir şütünü Murat Beykoz darmadağınık ve mağlO.. 
:korner~ çek~ekle kurtardı. Yir . biyeti l;.abul etm\ş vaziyette oy . 1 
mi ikinc,i dakikada sağaçığın kö. nuyoı. Bu devre de hep Hilalin! 1 

§eyi bulan bir ''unınunu kalecl hakimiyeti altında ve netice de. 
Murat elinden kaçırdı. Fakat A-. ğişmeden 4-2 Hilalin lehine bi~ 
kif top kale çiz_gisini geçmeden. ti. IIill'lJde Salim, Zeynel, Beykoz 
topıJ ~ev\rdi ve i:Cinci gole mani da da. Mikrop, Halit fevkalade 
oldu. idiler. 

Fenerbahçe - Beylerbeyi 
ı~c.dıköy st:ı.dmın sonuncu ma. 

çmı yapan Fener ve Bcylerbcy~ 
ta.kın:ıları hakem E§rcf Tcvfiğin 
idarcslı;ıde ~ladıklar.ı ma,sa ~ 
na.r ki§id~n mUrckkm> kadrolar. 
l:ı. iştirak ettiler. 

Fcnerbahço: Ilüsa.nıettin - Le 
tip~ '1tuza!fcr - Rc~t, .Ali Rıza, 
'Fctlıi - 'Naci, Basri, Yaşar, Se. 
mih. 

Beylerbeyi: "V eno - Muammeı·, 

Nı.ı:afjcr - Hiisam.cttin, Recep, 
Ahmet - Haydar, Melctyos, Mu. 
zaffcr, Le/ter, lbrahim. 

Rüz:;iirı lehlerine alaraK oyuna 
b:.ı.§llya.n FenerUler çok acemi o. 
lan BcyJer~yi kalecisin.in ibariz 
imkanlarından (U) ve (13) ~ 
eli dakikalarda. Basri ve Yaşar 
vasıtnsiyle iki gol yaptılar. Bu 
gollerden sonra fazla ~alrm sev. 
<lnsrna. düşen Fener forvetleri 41 
inci dakikaya kadar gol yapama. 

Süleyman iye 
Karagümrük 

( öa§ tarafı 6 ncıda) 

51eında. Karaglimrüklüler sert bir 
ta.biye kullanıyorlardı. Bu arad:ı. 
bilhassa takım kaptanı olan mü. 
dafi Mahmut Ali karşıs.mdakile -
r.:: mütemadiyen tekme atarak yıl 
dırm:ık taktiğini kullanmakta 
idi. 

dılar. Ve son dört da.kikadıı açı. 
la.ra.k Beylerbeyi kalesini UU'la • 
mağa ve neticede Naci ve Basri_ 
nin ayağiyie jki gol daha yapa_ 
rak ilk devreyi 4.-sıfır lehlerine 
bitirdiler. 

?kinci 4 ·r~: o · ü ~kli a. 
· -uı;n.wcı ""Vyıllr 

vam eden )'ağın iizün~en bir
göl halini alan statta topa vur_ 
mak, hatta koşmak bile çok güç 
oluyordu. Bu devrede rüzgarla 
beraber oynıyan Beylerbeyi takt. 
mr daha iyi oynamağn. ve biı- çok' 
ta fırsatfar kazanmağa muvaffak 
oldu. Fakat çok yanlış bir tabiye 
ileufıık ara: paslarla ilerlemek ıs. 
tedikleri için sayı çıkaramadılar.. 
Yine birinci devrede olduğu gibi ı 
kaleci her gelen §Üt yuvarlanan 
topları içeri ala:nak bu de:o.rrcde de 
yedinci dakikada Semihin, ıs in. 
ci dakikada Yaşarın. 25 ve 30 un. 
cuı da.kikalarda yine. Yaşarın }'ap 
t.ığr dört golle oyunu sekiz sıfır 
bitirdiler. 

Fene.rden Lebip ve P..eşat mu.. 
vaf.fa.k oldular.. H:ıl.;eµı F..§ref ma 
~r çok güzel idare etti. 

E. M. 

Bisiklet 
( Ba.ş tarafı 6 ttıetda) 

saat 9.30 da Adakköprüden başlı 
yarak Sincan köyüne gidip geL 
mek suretiyle 5:> kilometre mesa.' 
fe üzerinde yapıldı. 1 

Heyecanlı geçen bu müsabaka. 
da. Nuri Kuş bir buçuk saatte bi. 
rinci, Orhan da ikinci oldular. 1 

13 kilometre mesafede ve mck 
tepUler arasındaki müsabakayı 
da Gazi lilesinden Cemal 23 dn. ! 
kikada kazandı. Bu koşunun 1 . I 
kinciliğini ayni mektepten Sabih ı 
aldı. 

' .. 

No. 

21 
63 
61 
71 
~29 

281 
281 
376 
3D7 
5~ 

651 
9ll 
916 

1026 
.ı:s 

2113 
334 
404 
485 
G07 
$32 
~3i 

56g 
612 
633 
653 
656 
864 
889 
946 

2007 
37 
47 

Lira 

30 
50 
50 
50 
~ 

50 
30 
50 

10000 
30 
30 
50 
50 
5() 

30 
30 
30 
30 
50 

500 

30 
30 
50 
30 

100 
30 

100 
30 
30 
30 
50 
30 
50 
30 

No. 

87:\ 
SG7 

6008 
20~ 

:a~ 

390 
G:?l 
62:1 
G:?3 
812 

7038 
143 
154 
217 
323 
4n5 
427 
4!-6 
493 
501 
;9S 
622 
687 
6~3 

693 
7'73 
820 
90:\ 
938 

8010 

33 
241 
283 
311 

Lira 

30 
30 
30 
30 
50 

~I 
50 
50 
50 

500 
50 
50 
so 
53 
~ 

SJ 
3J 
50 

200 
30 
33 
30 

lüO 
50 
sa 
30 
30 
30 

100 
50 
30 
30 
30 

No. 

705 
772 
855 

12081 
122 
172 
3SS 
457 
~51 
47~ 

GJJ 
67\) 

7g3 
• SGl 

ası 

sss 
913 
9Zi 
359 

13116 
122 
l:i7 
21~ 

333 
391 
414 
4€5 
s1s 
632 
678 
7.51 
785 
787 
835 
SG-:l 

Lira 

100 
30 
50 

200 
30 
50 
30 
3:J 
50 
30 
30 

10000 
500 
50 
30 
Ja 
no 
50 
31) 

50 
200 
33 
30 
33 
50 
38 

500 
30 
30 
so 
M 
30 
30 
30 

955 
331 

462 50 969 30 
337 200 S07 30 
453 50 6tl 30 14014 30 
465 30 712 o 21 50 
e'ftlD 

3 157. 30 
UV'Cll soo 758 30 
536 500 82\ 50 196 50 
630 500 242 500 

No. 

532 
625 
679 
6J1 
752 
757 
187 
80J 
~44 

1~07 

!)J 

110 
15!> 
2~1 

253 
3~'l 

JU 
l~ 

47~ 

613 
642 
6~3 

682 
757 
855 
87-3 
93:> 
969 

1908.1 
112 
177 
17!\ 
313 
370 
378 
~J:; 

529 
583 
61-1 

655 
{ji)f; 

977 

649 30 831 50~ :;1s 30 
9"3 30 20vIC. 

774 ı:: " 6J4 50 ... oo mı 1 oo 43 
811 30 948 so 63~ 30 l ;1 
813 30 700 3'.) 

Lira 

50 
30 
50 

500 
50 
50 
50 
fi::J 

100 
50 
30 
50 
50 
50 
30 
50 

503 
2:Jn 
30 
3i) 

30 
3n 

5~9~ 

30 
5:) 

200 
50 

rno 
5:}0 
500 

S'J 
50 
50 
30 

50 
50 
50 
30 
ıco 

!:J 
100 
30 

100 

No. 

423 
457 
564 
622 
657 
6c'.lS 
714 
76;'1 

811 
!)62 

98J 
23021 

67 
HJô 
141 
158 
1!;3 
205 
268 
231 
2S3 
417 
'17'! 
4SS 
563 
s~ı 

61 ı 
6!;1 
79:" 
815 

2416fi 
232 
270 
2!)3 
322 
33~ 

408 
461 
479 
55!1 
574 
583 
63:> 
GSS 
7Sl 
848 
879 
942 

009~ 50 2Jfl 30 
ss2 so 223 114 ao 

237 
r:o 2507~ 

9f)8 $0 30 717 30 ... 
50 J 291 3') 72" 50 240 100 8j 918 

317 50 ı. '!7G 30 213 
3!J70 la 406 3l ~ 30 304 200 245 

'7?G 500 837 30 
~., 4CS 50 31:- sa 318 
276 30 151)1$ 30 7"" 3n ?.41 450 !j() 3 •• il _, 

303 50 43 50 50 407 551 30 (4~ 
474 ao 56:> :ıJ ıo 1 3:> -ı=:-~ co 922 
G04 JO 643 3:> 2C~ l OO SJ l 30 625 
613 100 221 50 

68f\ 50 53~ 50 714 
7.4l 33 720 500 

281 30 
63.J 30 8~ 

76
n 50 749 500 

293 30 
653 30 Slt 

900 50 772 ı 00 • 351 200 750 50 919 
9!>~ 50 96'3 50 354 3~ TTO 3{) 983 

Lira 

100 
30 
50 
30 
30 
30 
ıco 

100 
100 

30 
30 
50 
30 
S'O 
50 
50 
30 
:o 

3000 
500 
100 

Set 

50 
30 
30 
50 
30 
50 

100 

30 
50 
30 
30 

!iOO 
50 
-00 

50 
100 
ıoro 

30 
soo 

50 
30 
30 
30 
50 
3() 

50 

30 
30 
50 
50 
50 
3() 

30 
100 
30 
30 

200 
so 

200 
100 

913 50 334 30 781 30 
!>58 50 10054 50 8!>3 l~\J 26106 50 

No. 

852 
972 
992 

28042 
65 

J'4~ 

17J 
331 
336 
370 
394 
411 
45~· 

szs 
s:rs 
551 
556 
574 
6()!) 

621 

277 
3il~ 

504 

71ıl 

717. 
721 
749 

30017 
142 
1$1 

339 
3ı7 

502 
573 

7W 
822 
834. 
856 
86S 
9~3 

931 
31106 

972 
3S8 
516 
521 
608 
614 
642 
721 
74.ı 

744. 
811 
S90 

31J80 
181 
224 
232 
262 
376 
5:>7 

7S3 50 
ss.1 50 91 30 sn~ so 

821 30 
128 30 

578 
117.5 30 1 1J9 200 1 C,24 500 176 50 ss1 30 sas 
290 30 14R 100 31 30 192 500 S87. 
343 50 202 30 71 30 21031 30 327 50 600 
3.)0 soo 23rl 500 8!' 500 105 30 :;.;=' 30 

615 
414 30 308 30 JGG 30 224 500 491 50 

62
7J 

·146 30 414 50 212 500 319 50 542 30 60S 
47 ı 30 4~~ 50 253 100 350 200 55!ı 50 

714 
502 30 !;SE\ 30 297 50 47Z 500 S~ 50 

730 
ssı 30 60i"I so 319 ıoo 519 30 631 soo 

731 
t;07 50 62!} 500 327 500 57~ 500 678 30 77.9 
m ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ m ~ ~ 

1 

8.'t«l 50 714 30 41!' 30 625 30 930 500 
İzmir Su Şirketi 911 30 767 50 428 500 633 50 27014 30 33040 

İzmir, (Hususi) - Nafia Ve·ı 9ı'l SO llOS
4 5

: 
6

1tl 
2

: ~!~ ~ :: 
5
: 1~~ 

kaleti, sat n almağı karadaştırdığı 
1 

::; ~ 2~~ 50 
~ 

200 767 50 
74 50 124 

t:mir. su şirketinin. menkul ve gay 5031 100 304 30 781 30 na 100 s.q 30 208 
rimenkul emvalinin tcsbitini ve I 

50 422 50 837 30 
91? 

30 
200 100 224 

kıymetle.ndirilmesL-ıi alakadarlara! :~ 531 200 l7lSıl 30 94l: 30 214 200 243 
bili:lirmiştir. Bu iş, için Ankara.dan 1 J.14 : 571 50 279 200 964 30 372 100 276 
da bir mütehassıs gcleceht:ir. 1 lG; 30 614 500 307 30 005 30 527 100 306 

Satın alma müzakereleri, kır- ı 207 50 639 50 414 30 22085 50 57R 100 390 
met takdidni müteakip Ankarafa 403 50 656 30 433 200 89 50 

6l1. 30 435 
gidecek olan su şirketi mfulür.ü ile 447 50 657 50 473 50 122 500 67ft 50 469 

Lira 

30 
100 
30 
30 
50 

50-0 
30 
50 
30 
30 
30 
30 
30 
50 
50 
30 
30' 

500 
30 
30 

lOQ 
50 
30 
30 

200 
50 
sa 
50 

500 
sa 
50 
50 

500 
30 
30 

100 

No. 

79~ 

831 
322 
933 
947 

3412J 
136 
152 
158 
160 
194 
233 
252: 
34~ 

36ô 
385 
459 
5&'.l 
563 
596 

671 
734 
864 
881 
893 
947 

35057 
142 
2-:19 
313 
332 
371 
461 
5.10 
ssrr 
~" 
703 
717 
732 
758 
871 
8!75 

30 • 36064 

30 90 
500 183 
30 1.95 
50 423 
30 501 
30 673 
3D 684. 
30 732 

200 761 
50 SGS 
GD 81:1 
:30 
30 

50 
30 
30 

12000 
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50 
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50 
50 
30 
30 
50 

100 
500 
100 
30 
50 
so 
ıoo 

30 

100 
30 
30 
30 
30 
50 
50 
50 
50 
30 
30 
30 

925 
37.()0:l 

270 
334 
43, 
4"1 
SS4 
773 
8l3 
835 

381)2~ 
s.q 

142 
155 
287 
288 
352 
460 
521 
581 
610 
882 

3906S 
101 
182 
3S2 
410 
53t 
sst 
6%5 
699 
~ 
839 
910 
943 
958 
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soO 
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'IJ 
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$0 
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~ 
sa 

2°' 
53 
so 
ıOO 
tJJ 
so 

sol 
'iJ 
sa 
'° 3'l 
3t' 
30 
r,JJ 

30 
loO 
,g 
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1J 
~1 
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1J 
fP 

PJ 
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"' sriJ 
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sD 
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30 
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s3 
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gtl 
30 
sa 
'9 
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'JI 
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~ 
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Maçın yedinci da.kıknsında 

Mahmut Ali, Nedrete knsdi bir 
favul yaptı, hakem kendisine ih. 
tar verdi ve 18 dışından Kara -
gümrük aleyhine favul eczası a.. 
tılmak üzere oyuncular mevki al. 
mağn başladılar. Bu sırada yine 
Mahmut Ali - bu defa da - Ra. 
ufu - hiçbir sebep yokken - tek 
meledi. Hakem ikinci ihtarı 'bas. 
ttrdt. Fakat söz dinlememek ve 
rakibine tekme atmak için saha. 
ya çıktığına şüphcedilmiyen Kara 
gümrük kaptanı Mhlımut Ali yi. 
ne Raufa bir Uçüncü tekme daha 
savurdu; bu vaziyet karşısında 

lıakem çok haklı olarak sahadan 
çıkmasını ihtar ettise de bunu da 
kabul ettiremedi. Rüzgar ve şid. 
dctle yağan yağmur altında iki 
takım da K:ıragümrük kaptanı. 
nının oyunu terketmcsini biıı hay 
li beklediler, Mahmut Ali saha. -
dan çıkmam:ıl-ta rsrar ettiği için 
:t1akcm, maçı Slilcymaniyc lehine 
bit'u-mr.k mccburlvetinde kaldL 

En ER. 

Vekalet arasında başlayacak; jda· S:J:'- 50 S:Jl 30 SES 50 252 200 827 30 560 

re meclisinden salahiyet almış bu- ' l'=.••••••"-••••••••••mİ••••••••·~--············-·...,.. lunan müdür satış mukavelesini • I 

imzalayacaktır.. 

30 



llirıç • Mercimek - Arpa - K ornflör - Y ulaf • Pa-y tntes unu ve sair mü!ltahz3ratı : 

avrulannızı neşe ve sıhhate 
ulaştıran bir zarer yo!udur. 

ltilıi tesisi: 1915 M. NURt ÇAPA Beşikta§ 
.• •. -··~ .'.· i.' .. . • • • • 

13 marttan 20 marta kadar muhtelif hatlara kalkacak vi.pur. 
ların isimleri, kalkış gün ve ıaatleri ve kalkacakları rıhtımlar 

Karadeniz hattına 

Bartın hattın:ı 

İzmit hattına 

Mudan.va hattına 

Bandırma hattın:ı. 

Karabi,:;a hattına 

İmroz hattına 

Ayvalık hattına 

İzmir sürat hattına 

Mersin hattına 

Salı 12 de (Karadeniz, perıembe 

12 de (Ege), pazar 16 da (Cumhu. 
riyet), Galata rıhtımından. 
Ça.rıamba 18 de (Ülgen), cumarte. 
ıi 18 de (Antalya). Sirkeci rıhtı

:rnından. 

Salı, perşembe ve pazar saat 9.30 
da (Uğur). Tophane rıhtımından. 
Her gün saat 9 da (Sus) sistemi 
vapurlardan biri, cumartesi ayrıca 
13.30 da (Trak). Tophane rıhtı. 

mından. 

Pazartesi, çarşaıııba ve cuma 8.15 
de (Trak), ayrıca çarşamba 20 de 
(Antalya) ve cumartesi 20 de (ÜL 
gen). Tophane rıhtımından. 
Salı ve cuma 19 da (Bursa). Top. 
hane rıhtımından . 
Pazar 9 da (Ta.yyar). Tophane nh 
tımmdan . 

Cartamba 15 de (Saadet), cumar
tesi 15 de (Bartın). SirkeCi rıhtı. 
mından. 

Pazar 11 de (Ankara). Galata rıh. 
tımından. 

Salı 10 da (Anafarta), cuma 10 da 
(Dumlupınar). Sirkeci rıhtımından. 

Not: Vapur seferleri hakkında her türlü mal\ımat aşağıda 
telefon numaraları yazılı Acentelerden öğrenilir: 

Karaköy acenteliği - Galata, 'KöprUbaşı 42362 

ıı - VAKiT 13 şüsn: 1939 

. 
t4fif bir UşUtme hazan bUyUk bir hastahk 

çıkarabi lir, derhal bir kşe 

Saf alin a11n12 
Galata acenteliği - Galata, Deniz Ticareti Müd. bina. · 

sı altında 40133 G RiP • NEZLE •BAŞ ve DIŞ ve 
Sirkeci acenteliği - Sirkeci, Yolcu salonu 22740 bUtUo ağr ı ları derhal geçirir. ~1Uhaınmen bedel ve muvakkat teminat bedelleri aşağıda 

i~Uhtelif cins inşa edilecek vagonlar için yedek a!tsam ayrı 
~ ale edilmek suretiyle 25 Nisan 1939 salı günü saat 15 de 

...... _ ....................... ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~· 

. Ankarada idare binasında kapalı zarfla .satın alınacaktır. 
~ IŞe girmek isteyenlerin aşağıda yazılı miktarlarda teminat 
~:unun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini ayni gün saat 
ş adar komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. 

C!.ti.narnelr parasız olarak Ankarada malzeme dairesinden, 
\ı:ı>asada tesellüm ve sevk §efliğinden dağtmlacaktır. (1617) 

Göz H ekimi 
Dr. Murat Rami Ayclın 
Taksim · Talim hı ne Urfa apartman 

Telefon: 4 1553. Muayene: Pazardan 
başka her giln 14 - 11 e kadıır. 
~ 

'1l11~e Muhammen B. Muva~kat 
• Eşyanın cinsi Mikdar.ı Lira !.l'emınatucl••••••••••••ımi 

:ıak dö gard, cer kancası, .. "t- Lira Dr. Necaettın Atasagun 
O§urn takımı ve saire gibi Sabahları 8.30 ı kadar: akşam-

' ".,.agon aksamı.... kalem 23 52837 3891.85 lnrı 17 den sonra l.iıleli Tayynr 
.~ ·ekerlekli din,gil banda- Ap. Daire 2; No. 17 <le lıastnlnrını 
li! be 4484 k:ıbul eder. · (Ttle{on: 239j3) , ~ e rabcr... Adet 420 64680 .-

uvatagres komple.. ,, DOO 18350 1376.25 l 

~her adedinin muhamme:::deli 9,5 kuruş olan s x 10x20
1 
ı .. =::::::Rer~c:a:~l:.1=;'"p:~a~k=:ş~ı· ::::::::mi 

ebadında 1.125.000 adet çıralı çamdan mamul parke 22-3 rt 

~~amba günü saat 15,30 da kapalı zarf usulü ile Ankara. A Hergün sabahtan akşama ka· ı 
~ . ınasında satın alınacaktır. , -

1 
dar hastalarını muayene eder 

~ 1§e girmek isteyenlerin (6.593.75) lirlık muvakkat teminat ~ sah günü parasız, Karaköy 
~lltıun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini ayni gün saat ı Tüner meydanı No. 12 
, ı. r ll•111&a:ar.:r.ı:::naı:u::ı:ma:aa-z•• 
~'"~a'iar komisyon reisliğine vermeleri 15.zımdır. ; 

~=~~~. <Fıi~2~uruşa Ankara ve Haydarpoşa vezneıer'.:J VAK iT Kif a peyj 
~ ~ 

l!!!~~!J!!!!!!!!!!!!!!~!!~! Dün ve yarı · tercüme 

~ :muhammen kirası 15 lira olan Kasımpaşad:ı. Küçilk 
l.aaa allesinde Mektep sokağında Abdülkadir çav~ mek. • Numara 5 inci seri Kanq 

50 

~ ~ i külliyatı 

Senesi Mayıs sonuna !kadar kiraya verilmek üzere açık t 41 Dö Profundis 
. gününde isteklisi bulunmadığından pazarlığa çevril. 42 Güniln hukukl ve içtima[ 
l~li.namesi Levazım mUdilrlilğünde görülebilir. lstekli o-~ meseleleri 75 
~ra 13 kuruşluk ilk teminat makbuz veya mektubile be-1 43 Eflatun 35 

~ -·:39 perşembe günü saat 14,30 da Daimi Encümen.. ı H Gizli dil 75 
~ (İ) (1338) ' 45 Diuaelinin liayat ' ıoo 

--------------- -------. 1 •6 Metafizik nedir? 25 
41 Yeni adam 
48 İrsiyetin tesirleı' 

49 Politika felıefeal 

50 EateUlı: 

75 
75 
75 
25 

610 
Bu serinin fiatı 610 kuruttur. 

Hepsini alanlara yüzde 20 iskon
to yapılır. Kalan 4 .88 kuf'lun 
1.88 kuruşu peşin alınarak mUte_ 
bakisi ayda birer lira adenmek 
Uzere üç takııite bağlanır. 

. . ,. 
BUGUN • KUMB~RANIZA·ATACAGINIZ · 5· KURU$ 

- . 
-------_____ .. 
------.... 

o .... 

YARtN·KURACAGINIZ · EVİN ·TEMELİOİ_R - ~ 

• .. 
T. C. 

Z~~AT BANJfASI 



12 -YAKlT 13 ŞUBAT 1939 

• 

Terkibinde 

• 
IYO 

TA 

o 
FOS 

Jl' 
ıı//}fl 

Vardır. 

% 
~ 11//111111111111 

ZAFI UMUMi' 

KANSIZLıt<' 
ROMATiZMil' 

Si RACA 

KEMiK. SiNi~ 
il 

··rU hastalıklarına, cılız yavrular, yu 
meyen, dfş çıkaramayan çocuk'8.r' 
dermansız ihtiyarlar solgun k1ıl3'' 
vereme istidadı olanlar HASA tJ i 
K U V V E T Ş U R U B,undarl iQ" 11 

. . 8rirı \, 
melidir. Kanı artırır, ıştı ha v '' 

şifai tesirleri çoktur. Fenni suret' 
y6 {."'~ 1 

te imal edilmiş, içilmesi kolaY .,~ 
0' ~ 

lezzetli bir şuruptur. Küqük, b 

yük her yaşta istimal edilebilir· 

~----·l!m ....................... lllll!!::mı ......... ~ ................... .. 
r Avrupada En 

ullanılan 

KER 
Traş bıçaklan memleketi. 
mizde dahi en çok sevilen 

Poker traş bıçağıdır. • :.----------·· mil·------
• 'J • • • \,.,-
;. • ' , .-."fi' ~ .. .. ... - .(. . 

Türk Hava Kuru mu 

Büyük Piyangosu 
AHrncı keşide : 11 Nisan 939 dadır. 

Büyük lkra miyP 200,000 liradır 
Bundan başka: 40.000, 25 bin, 15 bin, 1 O bin 
l iralık ikramiyelerle (20 O bin ve 50 bin) liralık 
iki adet mükafat vardır 

Dikkat: 

Bilet alan herkes 7 nisan 939 günU ak~amına lmdar biletini 
değiştirmiş bulunmalıdır .. 

Dün ve Yarın 
r ercüme külliyat 

1 

Sahş yeri: 
VAKiT KIT APEVI 

1-1 O kitaplık birinci seri 
.Numara 
ı Safo 
2 Aile Çemberi 
3 Ticaret, Banka, 

Borsa 

Kuru· 
100 
100 
75 

4 Devlet ve İhtilal 75 

1 
5 Sosyalizm 75 1 
6 J. Hasin külliyatı I 75 
7 !§çi sınıfı ihtilali 60 
8 Ruhi hayatta laşuur 60 
9 lsfalıann doğru 100 

10 J. Rasin külliyatı II 75 

795 
Bu serinin fişatı 795 kuruş. 

tur. Hepsini alanlara % 20 
iskonto yapılır. 236 kuruşu 
peşin alındıktan sonra kalan 
4 lirası ayda birer lira öden. 
mck üzere dört taksite bağla

Htr f~::anedc Bulunur. 

~
ri eıı ı:ıı 

Umum doktorların müttefikan takdir ve milyonlarca vatandaı.ıa itimadla ta.vslyc ettikle ıııt1''11 
kemmcl bir kuvvet !iUrubudur. Daimn kanı tazeleyip çoğaltır. Tatlı bir i~tiha temin eder, her ıc u>'' 
gençlik, dinçlik verir, zeka ve hafıza kudretini yUkseltir. Sinirleri adaleleri kuvveUendirercktıbitl
kusu:r.luğu, halsizliği, fena dü§Unceleri giderir. Vüc ud makinesine lfızım olan bUtün ened~ "eıcrı ı;ıılJ' 
yeti vererek ins:ını daima azim, irade, neş'e sahibi eder. Mide, barsak tembelliğinden ilerl ge 
annid inkıbnzlarda, b"l gevşekliği ve ademi iktidarda ııayanı hayret faydalar temin eder. • 

FOSFARSOLU; d iğer bütün kuvvet ilaçlarından ay1ran başlıca ha55~~ 
•• 1 acr 

devamlı bir surette knn, kuvvet, iştlha yaratması ve ilk kullananlarda bile mucize gibi tesıriJl rtJl ııC' 
göstermesidir. Tüo, grip, zatUree, sıtma ve umum kansızlıkla neticelenen tehlikeli hastnllk~ }1~ 
kahat devirlerinde en mükemmel bir derman euru budur. Sıhhat Vekaletinin resmi müsaade 
dir. 

Dr. iRFAN KAYRA 

1 
.. CSill .. IQl!li:J_ 

Rö NTGEN MOTEHAssısı Dr. Hafız Cemal 
______ .::___ Türbe, Bozkurd Kıraathane. L O K M A N H E K l M 

1 
si karşısında eski Klod Farer l)ahiliye mütehassısı. 

nır. 

1 1 k k N Ö ~ı rl lstanbul Divanyolu. SAH H : ASL\I t"S so a o. 8 - 10. g e en son· 
:--ieşriynt ~lıi<llidi: U. :4. lımel Seı•e11uil ra 3 ten 7 ye kadar. No. 104, Tel: 2239~ 

Basıldığı yer: V.Alil'l
1 Matbaası ----------•• l:IDllm!lm~•-•---


