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Büyük Millet Meclisinin ye- ! 

. ı 

'bııı n ba§ında göz kamaştırıcı bir vazi- i 
llııuyor. Türk milleti beynelmilel siya. ! 

l'lrnı için beklenmedik hadiseler hazırlama l 
1' l k~r§ısında ,her türlü nifaktan masun İ 

tl.Cff!.I' bir halde, keJ.ldine güvenir vazi. İ 

ı 
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Müsabakamız 
İntihap ettiğiniz şarkıların bize gönderil. ~ 

me müddeti yarın akşam bitmektedir. Bu müd. ·ı 
det hiç bir suretle uzntılamıyacağı için kupon 
gönderecek okuyucularımızın acele etmelerini : 
rica ederiz. _ f 

lrı1anya Slovakyayı ilhak 
müntelıiplerin seçimi- nı 1 edecek? 

~e qarın sahalı başlanıyor Slovakyada ve Karpat Ukranyasrnda 
~y ahmı beş gün sürecek Çeklerin tedhiş hareketi başladı 

~·'~faş, Bakırköy, Kartal, Yalova, Şile, Çatalca, elli Alman ağır yara lı 
ılı'tri kazalarından gösterilen ikinci müntehip Ç k J d •• k ~ 

namzetlerinin isimlerini yazıyoruz e er un ıs mı 

Necip Suılcnocrll Ali Uı:a 

'Afcki llikmet 'Alımet Arif. 1'11su/ Ziya Ilalit I"cılırl 
(Ya..."'ISı 8 ;nctic) 

~,urğe d~vas! !Milli Şef in Dünkü Görüşme 1 eri 
1 halledılmeh • .. 
~•ıan: ASIM us Mebus namzetlerı bugun ol-
~ ~n büyük Lir inalı.. 

· l'or; ortada bir lıarp 
• ~. Dikkat ~ilirıe bu 
4- taı Lüyük aebel>İ ıö· 
"8ıdır. Almanya Orta 

\.'11:..~etıdi Jıiana ınemup 
~ ~ büyük ekseriyeti 
~· lıdııllarx jçerıine alımı· 

·' )er&ne isteği eıki ıö. 
f:.iı.dflln. ibarettir. Jtalyanm 
~ "'Q\ıti, Akdeniz hakimi
~. L-- - ~ m• • imJ 
~"~ıg ı u er 
~ t.~ yeni eınelleri ele 

· ""'Q}dde birer tômürge 

~k telakki edilebilir. 
· . ., rin harp olacaksa 
~ olaCakhr. .Nitekim 

..._harbi do Jngiltere ile 
""qllÜc\a sömüı"Ke meıe

~ atetlenen reka. 
·-uıtı. 

\it ~de çok makul 

mazsa garın tespit edilecek 
Müracaat edenlerin 1700 zünü mütekait 

General ve subaylar teşkil ediyor 
Ankara, 13 (Hususi) - Cumhurreisimiz İnönü bugün öğle

den sonra Büyük illet Meclisi binasmı şereflendirmişlerdir. 
Milli Şef, Meclis reisi Abdülhalik Renda, Başvekil Refik Say. 

dam, Hariciye Vekili Şükrü Saraçoğlu ile görüşmüşlerdir. Bu gö. 
rü.şmenin yeni mebus seçimi ile alakadar olduğu ve Parti diva. 
nmm namzetleri seçceeği §U ı>ırada Milli Şefin fikir teatisinde bu-
lunduğu söylenmektedir~ ı 

Cumhurreisimiz, Universitedelii nutkunda işaret buyurduk. 
larI altıncı Büyük Millet Meclisinin milletin tam bir hulaEasr ha. 
linde olabilmesi için namzetler üz.erinde azami hassasiyet göster. 
mekte ve bu işle bizzat meşgul olmaktadır. 

Parti namzetlerini seçmek üzere genbaşkur divanının yarın 
veya öbür gün toplanması muhtemeldir. Kadın mebusların sayı
sı beşinci Meclisin dört içtima senesi içindeki faaliyetleri esas 
tutudarak tesbit edilecektir~ 

Evvelcede haber verdiğim gibi partiye müracaat edenler ara.. 
sında en büyük ekseriyeti orduda hizmet görmüş mütekait gene. 
ral ve subaylar teşkil etmektedir. 3500 müracaattan 1700 ünü bu 
gibiler teşkil etmektedir. 

~ltt A. teklif ortaya atblar: 
l.t,ı_ ~ lrn.nya ile Jtalya ıö
. "'l>leri.nı ilk madde ihtl-

~~ ·~:::da:ü:= Eski Konya valisi Hüsnü asansör 
~llya üzerindekı ilk 

~ · le~ide:!~:;,~.:.:·:~ kazasından vefat etti 
, ~ hu teklifi aç•k ,._ Dün Bcyoğlunda S"kl Doryan ine etraftan koşulmuş, Bay Hüs -
~ k ettik1eri görülmü- klübünde feci bir kaza olmuştur: nü bitkin bir halde Beyoğlu has-

\~-,.: ~nlar sarih olarak Konya valiliğinden mütekait B. tanesine kaldırılmıştır. 
~""iit H"üsnU, dün öğleden e;onra Serkl Kazadan ailesi, zabıta ve adli. 
S ~~ nıeseleıi l\Jmanya Doryan ~übünc gitmiş, kapısı a- ye haberdar edilmiştir. Zabıta ve 
\;.' ~li11ef~s ıneselesidir.,, çık bulunan asansöre tinmiş, ka. adliye doktorları nöbetçi müddei· 
1~d.. ~rıyor. pıyı kapayıp düğmeye basmı§.tır. umumi muavini Reşat Saka has -
1 ~' '-"el ilmi baknnından Asansör, yukarıya çıkarken klü- taneye gitmişlerdir. 
"~ul bir mana ver- bün bulunduğu kata geldiğini tah Hastanede gösterilen büyük ih. 
l ~ olmaz. Zir.ıt bu ce. min eden Bay Hüsnü, 'kapıyı a~ • timama rağmen Bay Hüsnü saat 
~tlıı. mııtır. Bu sırada asansör yoluna on yedide hayata gözlerini kapa· 
--~~~"~.ile Franaanm elle- devam ettiğinden, Bay Hüs~il ba mıştır. 
' ~ 'ötnürıeler var. On- ımı dışarıya uzatmıı demırlere Bay Hüsnü, değerli mülkiye 

•Önı\irgelerdeki ilk f çarparak ezilmiştir. . memurlarımızdandı. Birçok vali· 
fllevcımı 10 uncuda) .. Asansör durmu§, kaza mahallı. ; (Devamı 10 tıetıda) 

seferberlik yaptıla~ 
Sovyetl erin dış 

politikası 
Stalin 18 inci komihıfat partisi 

7.:ongresindc söylediği nıltııkta 

ezciimlc dcmi§tir 1..-i: 
Sovyetler birliğinin dı§ politi

kası sarihtir: 
1 - Barışın ve bütün memle -

ketlerle dı§ münasebetlerimizin 
takviyesine taraftarız. Bu memle 
ketler bizimle ayni münasabetle. 
ri muhafaza ettikleri ,.e Sovyet 
hudutlarının bütünlü~e zarar 
vermego çaıışmaaı -llU'I u aet -
çe bu hattı hareketimizde devam 
edeceğiz. 

2 - Sovyctlr Birliği müşterek 
hududu olan bütün komşu mem. 
Ieketlerle sıkı sulh münasebetle. 
rine taraftarız. Ve yine bu menı.. 
leketler bizimle ayni münasebet. 
leri idame ettikleri ve Sovyet hu. 
dutlarının bütünlUğüne zarar 
vermeğe çalıştıkları müddetçe 
bu hattı hareketimizde devam e. 
deceğiz. 

3 - Taamıza uğrıyarak yurL 
!arının istiklfüi için mücadele e -
den milletlere müzaheret taraf • 
tarıyız. 

Sürpagop mezarhğı 
Lüzumu muhakeme kararı 

tastik edildi 
Ankara, 13 - (Hususi) - F.s. 

ki İstanbul vali ve belediye reisi 
Muhittin Üstündağ hakkında 
Sürp Agop mezarlığı yüzünden 
devlet şürası mülkiye daircs~e 
verilen lüzumu muhakeme kara· 
rı umumi heyet tarafından da 
tasdik edilmiştir. Muhakemesi 
görülmek üzere tahkikat evrakı 
bugünlerde temyiz mahkemesi 
dördüncü ceza dairesine gönde • 
rilecektir. 

Burdurda zelzele 

Yiyann, 13 (A.A.) - lklnudn Çek
lerin bugiln öğleden sonra kısml 

sdcrlıcrliğc tevessül ellikleri müşa
hede edilınlştir. lklauyn iki balaryc. 
ha,·a mildııC:ıa topu yerleştirilmiştir. 
Ch·ıır tepeler topçu ve kU\'\'l'lli piya-
de milfrezelcri tarnfınıJ::ın i~gnl edil-
meye başl:ınmıştır. \ 

1 
Dcrlin, 13 (A.A.) - D. N. D. ııjan-

sının bir lehi iği nur, bugün nususl bir 
tayyare ile Br:ıthl:n ndnn Berlinc ge
len eski Slo,·:ıkyn b:ı)vckili 'fitto ile 
eski Slovaky:ı nazırı Durcansıdnln 
,\ Jm:myn hariciye nnzırı \·on Ribhl'n
trop dn hazır olduğu hnhlc Hillcr ın
rofındnn kabul cdıldiği hilclirilınck
ledir. 

(Devamı 10 uncuda) 

Alman donanma kumandan ı A mi
ral Reder ordu günü münasebetile 

Atatürk'ü yadetti 

Amiral Reder 

Bcrlin, 13 (A.A.) - Donanma 
kumandanı amiral Reder dün or· 
du günü münasebetile söylediği 

nutukta, büyük harbin tanınmıı 

Alman generallerini yadettikten 
sonra Almanyanın yanınıda çarpıı 
mış olan milletlerin büyük asker. 
lerini de hürmetle annuş ve bil -
hassa Kemal Atatürkte tevakkuf 
ederek demiştir ki: 

~ Atatürk, mümtaz şahsiyetinde 
hem büyük bir sevkülceyşçi, par .. 
lak bir silah arkadaşlığım, kah • 
raman ?:Jir milli şefliği ve devlet 
kuruculuğunu toplamış olan bir: 
'dahi idi. Onun adı ebedi olarak 
tarihe geçmiştir. 

Eski müttefiklerimiz bizde min 
nettarlık hisleri uyardmyorlar. 
· Bize karşı mertçe harbedip ken 
tli kanlarile vatanlarına karşı o -
lan vazifelerini ödemiş olan mil -
Jetleri de unutmak istemeyiz. 

r·••V'TV••····· ..... ····••·••······••····•·•······· 
Yarınki Sayımızda 

Birkaç Gün Sürecek Büyük Hikaye 
Burdur, 13 (Hususi )- Sabah; CUK 

leyin üç zelzele olmuştur. Gü ·ı YUSUF 
ney kuzey istikametinde ufki o • 
lan bu sarsıntılardan ilki saat t 
4,55 te 6 saniye, ikincisi 5,40 ta ı "' 1 
8 saniye, sonuncusu 5,42 de 4 sa. Yazan : KENAN HULUS 
niye sürmüştür. ~-,.,. ····•·· ···••••· ·....,,. • · •• · ·•~.A.A.A•••"'.e4 ._ ••.•••• ...:! 

Egedeki fırtına 
lzmir limanında mot örler 
battı kordonları sular bastı 

lzmir ve Çan_akkale vapurları tehl ike atlath 
(Yazısı S füıcüde). 
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iş~retler : .......... _...._..... 

Halkevleri ve 
Parti 

Halkevlerinin muksdderatmda 
,.eni bir devre açılıyor. Bu ldev. 
renh parolasını milli ıef bir nut
kunda anlattı. Türkiyenin yarın· 
ki politikıı adamları, parti safla.. 
lannd-uı ve halkevlerinden seçile
cektir. Bunun mı:ıııaaı, het'.efi, çok 
vazıhtır. 

Denizbanktaki 
yeni teşkilat 

Maarif ŞOrası hazırlıkları devam ediyor Kaynatasını öldü- Şehirci~ kur 

Umum Müdür Henüz 
Ankaradan Gelmedi 
Denizbank umum müdilrü Yu • 

ilk me_ktep ,.öğret- Kefaı~t~~ s~r~!~~ s!ra~ . ·~~~.~r~~~!·; 
m e n le rı Ve k a 1 ette il kılmasına Karar Verıldı Ic>ş b>i<. pokor •.> ııaJ\0~~·~ Dün ağır ceza mahkemesinde edilen eğlence ycıJctl suf Ziya Erzin Ankarada VekA • 

letle olan temaslarını bitiremedi-
Halkcvlerinin Türkiyede poli- ğinden dün şehrimiu döneme • 

tikanın bir mekt.Wi halini alması, miştir. Denizbankta yapılacak ye 
Türk inkıli.bmın vasıflan, onun ni teşkilat değişiklikleri 3460 mı. 
tarihi §8rtlan l:ıJ.kmu:ıdan bir ::r.l.. maralı. sermayenin tamamı ve· 
nırcttir. ya nısfından fazlası devlet tara. 

35 yqında AY§e Aksay adında ıd' 

1 • t • 1 ? b' k .. ı·· k d k t HU dan şikA)ctlc ıllyor • ıı 
11 e er l S 1 Y O r ar ır oyu a ını, ayna ası • "Bu tUrlU e"'Jcnccle:dee·•' 

~eyin ağanın ölümüne sebep ol • " , p~ 
• mak suçundan muhakeme edil. la zevkalamıyan fikir rllb 

Eğer Türkiye inkılabının istik- fından verilmek suretile kurulan 
rar davaıına geçmek iddiası olma· mUeRSeelerin milrakabe!ine ait 
n, halkevlcrinin rolü bugijnkü kanuna göre olacaktır. Kanunun 
kadar mühim olmazdı. Çünkü 0 bu gibi mkesseselerde yapılacak 
ı;::umn yı:ı inkılapla kavu~ is.. te3kiliı.ta ait olan 26 rncı madde. 
tediğimiz hayat esasc., takarrür af şöyledir: 
etmiı olurdu. Yahut inkıtabıı va- "Bu kanun hükümlerine tabi 
dettiği hayata kendimizi intibak teşekküller, ellerinde bulunan te· 
ettirmek isteme:z:c!ilc. Yani bizim şebbüsleri hususi hukuk hUküm
tıfatnnız sadece ..ınte inkılapçı o- lerine göre idare edilmek ve ken. 
lurdu. ı dilerine bağlı olmak ve hükmi 

Günlerimizin ve milletimizin şahsiyeti haiz bulunmak üzere 
rny.st prtlan bu iki vasıftan ne kurulacak mahdut memuliyetli 
:adar uzak olduğumuza en güzel mUesseselere devretmeğe mecbur 

misaldir. durlar. Müessese haline getirile. 
Tasavvur ettiPniz hayet.a he. cek' te~bbüslerden mahiyetleri ve 

rüı: tımuunlle kavupnuı değiliz. ya bulundukları yer itibariyle L 
stikbali muayyen bir nizama gö- darelerinin birleştirilmesi fayda.· 
·r. fethedeceğiz. Maziden mem· 1T görülecek olanla.rm bir mües • 

nun değiliz. Ona dönmek emeli. sese halinde toplanması cazdir.,, 
~ değilc!ir. Bu kanun 26--6-38 tarihir .. de 

neşredilmiş ve tatbik mevkiine 
Bunun için parti faaliyeti ile konulmuştur. Bir sene içinde bu 

Maarif şurasında ilk mektep 
öğretmenlerinin dileklerini tesbit 
etmek ve şuraya gönderilecek ra.. 
porla.rı kararlaştırmak üzere. Ma 
arif memurlarının yaptıkları top 
lantıJar sona ermiştir. 

Maarif memurları raporlarını 
iki bakımdan hazırlamışlardır. 

1 - İdare öğretmen ve öğret. 
men!erinin terfi işleri. 

2 - tık tahsilin inkişafı için 
tedbirler. 

Bundan başka: 
1 - Tekaütlük müddetinin 15 

seneye indirilmesi, 
2 - tik tedrisat öğretmenleri

nin umumi muvazene bütçesir..e 
almma.ları, 

3 - Köyde çalışanların köye 
' bağlanmaları için tedbirler alın. 

ması, 

4 - Mesken bedellerinin art. 
tmlmaaı, ve yahut kooperatif U

suliyle öğretmenlerin ev sahibi 
olmalarının temin.i. 

5 - Kıdem zamlarının tam 

talarından istifadeleri, 
9 - Devlet bakım evinin neş. 

rettiği kitapların ucuz olarak öğ. 
Ntmenlere verilmesinin temini. 
İLK TEDRİSATIN İNKİŞAFI 

IçtN 
1 - Talimatnamenin bazı macL 

delerinin değiştirilmesi ve bu.gün 
kü vaziyete uydurulması. 

2 - tık okulları orta okulla • 
rın tedrisat vaziyetinde irtibat 
temitı ettirilmesi. 

3 - İkinci devre grup usulüne 
\'e ihtisas işlerine yer verilmesi, 

4 - İlk okul kitaplarında esas. 
lı tadilat yapılma~ıı. 

5 - Türkçe tedrisatının tak • 
viyesi çareleri. 

6 - İlk okulu bitiren çocuklar 
dan hayata atılanları için ikmal 
sınıfln.rınm tesisi. 

miştir. adamlarının kafasını. ı 
topta il 

Şilenin Ağva nahiyesinin Gö- dindirecek bir tek bir~ 
kt öyle çe köyünde oturan Ayşe Aksay, şemlz bile yo ur. rııd' 

16-11-938 gUnü şafak vakti ca. ki, uğradığınız zaman ° bert 
mie gitmekte olan kaynatasının ze, sizin ldenl, ze,•k "e bre 
önüne çıkmış, aralarında sürüp nınıza, Aşina blrkac çer·• ı, 

~il .. giden tarla me~elesini artık hal. ıunsun... Gtindellk. ğıııtll 
letmesini söylemiştir. Kaynata den sonra, ruh Aştnal; Jt•ç 
ters bir cevap vermiş, gelin de receği heyecanlarla b r,. ed 

·rıtav buna sinirlenerek. eline geçirdiği nat mUnakaşnı::ı, bt blr1' ç 
bir sopa ile öldürmek kastı olma dedikodu yapılsın. ıar• 
dan Hilseyin ~anın kafasına iki okunsun. '-"eni sanatkAr ~u , ,, n· u 
defa vunnu§tur. Fakat Hüseyin kabiliyetlerle tanışıısı 

1
' r ı 

ağa darbeler ve müptela olduğu cereyanlarındnn haber 0 

damar sertliği ile kalp haı:;talığı " 
1 sın... ııı" 

yilzünden hemen düşüp ölmü~ . İşte Halkc,·IrrinJn te,_A 
tür. ıstı• ... mesinl beklediğiınlz 
Ayşe Aksay, 452 nci madenidn den biri de hnclurı.. s 

2 nci fıkrası mucibince ceza ke - (lle • 
silmesi isteği ile muhakeme edi- }'akat Bayan şük 0111" 
liyordu. Kendisi suçu tamamen buna niçin önayak et 
inkAr etti: önce kendi gidip harc1' rJ)ll nıe 

ECI\"EBl VE EKALLİYET O. dırma,·or ,.e arkadaşll' dc,,a. - Ben ne o gün kaynatamı -1 

KULLARI ORTA KISIMLARI gördüm. ne kafasına vurdum, ne lanııyor? lllil 
• • • lar Jtcnebi ve ekalliyet okullarının de evimden çıktım. dedi. b , fcy· • 

nlkevleri çnlıgmalan arasında bü k" 
_-:.ı_ bı"r beraberli'· bir ikiz kar- gibi bUtün müesseelerin te3 ı · 

;. ._ .... Iatıarı kanunun emrettiği şek • 

orta kısımlarında §\ıradan yapıl. Bundan sonra morg raporu o. Elbise, ayakka 1 ıııdtf ltıı~ 
vaktinde verilmesi, eski kıdem ma8t istenen dilekler hakkında kundu. Bunda Hüseyinin kalp ete! l:ı. 

Dünkii Ak~am gaz .. 011 ·~tt 
ieı1n msnzaraıı hüküm sürecek - le eokulacaktır. İ§te Denizbank 
tır. ta bu müesseselr arasındadır. Ka 

zamlArmm dikkate alınması. komisyonların hazırladıkları ra - hastah~ı yüzünden ufak bir te • "Beyoğlunda otura" de f ~ıçu!C 
6 - Öğretmen çocuklarının porlar okunmuştur. Kat'i netice essür, heyecan veya yorgunluk -

1 
JJlill ~ .. 

Bu i.ki müessesenin yanyana, un yukarıdaki maddelerine gö
kclp kalbe, elele yapacafl itleri ~ Denizbankta bulunan denizyol 
t:uif etmeden bu ikiz faaliyet ı~. Aka.y ve Liman ieletme!i, 
hakkında sarih bir fikir elde et. Kıla'.-uğluk, Tahlisiye, Gemi kur. 
m~e imkan olmu. Bu tarif ya- tarma ve fabrikalar gibi teşeb • 
prlmadıkça birinin hizmetinin ö- büsler ayrı birer müessese ola • 

. d vaşlarmda Sabahat !! ... Ottu leyli meccani imtihanlarda ka - tesbit edilerek Ankaraya gön e. la hemen ölebileceği ve vurulan " d1ııu ~ .. 
zandıklan takdirde diğerlerin - rilecektir. darbelerin de sadece mukadder kir bir kız Hatice 8 ıeŞ 0 

den üstUn tutulmaları ve öğret. Bugün de saat 14 te ecnebi \'e 1 nkıbeti çabuklaştırdığı yazılıyor. kadın tarafından fuM:,ıı: ~ \'crı 
men çocuklarmdan alınan leyli ekalliyet okulları ilk kısım öğ. du. edilmiştir. Kadın Saba ,ııc ~tdi, 

k - Sana avakabı, clb196 ot~~. \ tğiı· Ucleritinin ucuzlatılması, rtmenl~ri Noterdam Dösyon ız Bunun üzerine su~lunun vekili, " ,·e e'' ıtrıc . 
7 - Öğretmenlere yüksek tah- lis~inde toplanarak komisyon • Ayşenin hasta olduğundan tabii. ğım ! dlyo kandırmış ııııll rı 

.;.:i:'le tedahül etmesi mümkün. c ktır 
--''-eh &-1- a • 

sil kapılarmm açılması. tarın ha.zırladıklan raporları in. yesini istedi. Mahkeme de 100 li. lsmlnde zengin bir ad9 aüf ... ~~1 

:.8:___ö~ğr:,:e::tm:·:e:nl:,::e:,:ri~n~n~a.::k:::;il:,;;v:.:a~s:;:t-=i<..:.:.eliiii.:il~·e;;.:ce...,k:.;:l:..:.er;;;;;d;:.;.ir;:.;.==---- V\ f etf.lfi~tTM~ ~dWJfh.~Fni no~.lfı~~~f~11y~\aı an art~ s:b,ıı, tn • c!ür. Halbuki tarif yapıcu iı -- Yalnız bunıa.raan t>ır'ıe§m"1erı.u: 
tirde hi:z:roetler berrak, vazıh bi· den fayda. görülebilecek olanlar 
rcr ufka sahip olacaklar. mesela Denizyolları ile Akay, Tah 

Parti muayyen vaııflarile inkı. lisiye ile fenerler ve Kasımp~ 
apçı::ır. Yaui bizi ö~ği mazide "le tstinye fabrika havuzlan bır 

olan günlere değil, gelecek gün- ~Uessese halinde toplanacak • 
ere, yeni bir bayata, kımcuı bi- tır, yeni te§kilat esnasında açık. 

zi bulunduğumuz halden daha iyi ta memur kalmıyacaktrr. 
bir hale kavuıtunnak va.zifeti..n.i 
iistJne almııtır. 

Bu vazifenin tahakkuk ederek Etrüsk vapuru 
hayatın istediğimiz vasıfları al. 
ması için iki ayn hizmetiı:ı ifası Mütehaısııların Tetkik-
laumdrr: leri Dolayısiyle Sefere 

1 - Politik aksiyonu idare, 
ıı - Politik Bksiyona geçecek Çıkamıyor 

fertlerin muayyen bir kültür ae- Etrüsk vapuru Alman mUtehal!I 
viyeıine,, muayyen bir ıdünya ıö·. sıslarmm tetkikleri bitmemesi yU 
rü§iine sahip oln:aamı temin et. zUnden bu hafta da seferden alt· 
mek! konulmu3tur. Almanlar vapurun 

Bu bakımdan c. H. P. tefkila- bilhassa muvazenesizliği etrafın. 
tı ile, ho.lkevlerir.ıin vazifeleri e- dakl tetkiklerini derinleştirme -
hommiyetl8 birbirinden aynlmıt ğe lüzum görmU§lerdir. Sa.fra 

konmadan bu vaziyetin önUne clııyor. Fakat bu aynhı, mÜ§te. 
rck hizmeti Uha kısa bir zaman- geçilebilmesi araştırılma.k~.ır. 
da tah.lklcuk ettirmek içindir. Söylendiğine göre vapurun ust 

Parti te§kilatı aksiyonu idare güvertesinde bulunan tahlisiye 
ııandal tesisatı alt güverteye in. ederken, hıı.lkovleri de menauph· 

n:-:a ve millete yeni hayabn dün.. dirilecek, bu suretle muva.zen~ • 
nin teminine çalışılacaktır. Dı • 

ya eörüıünü öğretecektir. Al 
SADRI ERTEM ğer taraftan vapur:ı. manya. • 

dan getirilecek bir üçUncil kaza. 
Belediyedeki T eftİ§ nın yerleştirilmesi de kat'i ola

rak kararla§IDlştır. 
Belediye muhasebesinde tetkik 

Belediye bütçesi 
Muhasebe Kadrosuna 
80 Memur Alınacak 

Belediyenin yeni bütçesi ha • 
zırlanmıştır. Şehir meclisinin tÜ
aan de'Vl'eSinde müzakere edile -
cektir. 

Yeni bütçe ile muhasebe kad. 
rosuna 80 kadar memur ilave e. 
dilmesi dilşünülmektedir. Beledi· 
ye varidatının tamamen tahsil 
edilebllmesi için buna lüzum gö. 
rülmUştUr. 

--o-

ikinci Vali Muavinliği 
lstanbulda. ihdas edilen ikin.ci 

vali muavinliğine Mu.zaf fer Ak -
alının tayini hakkındaki emir 
dUn vilayete tebliğ edilmiştir. 

--o-

Piyango Talihlileri 
Tayyare piyangosunda kaza • 

n:ınlar belli olmuştur. Elli bin 
I!rahk büyük ikramiyenin talih
lileri şunlardır: 
Marpu~ularda Daim ticaretha.

nesinde Necati, Sivasta maran • 
goz İbrahim ve hancı İbrahim, 
H~eke dokuma fabrikasında 
Kurban ve bir ortağı, Sirkecide lere ba§lryan dört mUf ettişe dün 

iki müfettiş daha iltihak etmiş -
tir. 

Deniz Vesaitini Kontrol Viyana oteli sahibi Süleyman. 
Ank:ırada cebecide Ruhi, Kadın. 

Bunlar Mustafa Eger ile Ali 
Seyfidir. Altı mUfetiein mUgtere
ken yapmakta oldukları tahkikat 
kısa bir zamanda bitirilecektir. 

------------

Deniz ticaret mUdürlüğU ehli. 
handa belediye zabıta memuru 

yetsiz kaptan ve tayfa kullanan Ali, l{ırıkkalede mermi fabrika • 
deniz vesaiti U7.erindeki kontrol. 

sında. tornacı Hafız. bunlardan )erini sıklaştırmıştır. Diln de 12 • 
b:ışka ICadıköyünde Altıyolagzın* 

tonluk Küçük Çamlıca motörü d:ı terzi Niko, Ödemişte Holk tL 
kaptansız olarak yak:ılanmıı:, sa. yatrosunda mızıkacı 1bralıim ve 
bibi ile ehliyetsiz kaptanı hak -

---------~----, Vahram ; Soma ilkokul öğretmen. kın.da tahkikata bn§lanm:ştır. 
~ S:alı Çarşam. ı' lerinden Hayati. ı Ianisada Hava 

Gazi Bulvarı kurumu muha!!ebecisi Rıza ve 
~ a t\1 \RT l ıs MAR r 1 Aksa.raydan Unkaparuna ka... berber Tevfiğe on l.ıeş bin lira, 
c::z: 22 \lu!ıarrcm 2 :'\luha•rcm Erzincanda Hulki, Geb7.ede Mus-

1 s K dar uzanacak olan Gazi Bulvarı. 1- 127 Kasım ı ~ m ıı tafa, Fındıklıda Fındıklı apartı. 
nm genişliği 4.5 metreye çıkarıl-

! ıı ı . manında Şevkiye, Kadıköyde ara 
Va 'tı ~ler 1 \"n•a Eunlll Vasa. Ezanl mıştır. bacı Istclan, Bahçel:apıda Albay. 
---.--- -1 Harbiyede Asri Hela w d ,. tf ·k· GDne• 6 H 12 oo 612 ·ı ı ii7 l rak magazasın a ı. usı a on ı ı 

o~•• 12 23 6 09 14! 23 6 07 1 Harbiyede asri bir abdesthane bin lira. Gedikpaşada Ermeni 
lkınaı 1H4 9 29 ı .. , 11 29 yapılmasına karar verilmişti. Bu mektebi hademelerinden Ham • 
Akşam tK tı'ı, 1200 1816 1200 na ait keşif ve §artname hazır. par. Artvinde Kuvashan made • 
Vatsı 194.ı 1 IJ() tıı·46 t ~t f t i z h 1 "tt lanarak 'belediye daimi encüme. nf nde h zme ç e ra. zmı e 

imsak 48"\ 10201.C84 1018 l ı. 1nine gönderilmiştir. Yakında mil- Talısln de on oln lira almışlar -
"----~-...;.. _ _..._ ..... _..,., nakasaya konacaktır. drr. 

Kara Yel . çağmlmasına karar verdi. re teslim edllmlf}lerdlrdııll sıı" 
-O- adliye doktoru tarafıll 

Birçok Vapurlar Denize Bir Yaralama / yene edilmiştir." 0 ,.t 
Açılmağa Mecbur Eminönünde Hacı Gıyasettın Bu gibl hft.diseıcriıt ter1~ 

Oldular mahallesinde Maslak sokağında kalkmasını tcmJn ıçtıı tır<'~ 
oturan Şahap şarkı yüzünden ba- ıerl a{,rır cezalara çarP 1et 
canag~ı Muharremi bıçakla yara. ba.11;kıı 0 1rthnai 'l'.'•~ ~ Bir müddettenberi Karadeniz.. 

de devam eden fırtına evvelki 
gece, birdenbire karayele çevir. 
mit ve çok şiddetlenmiştir. 

Ereğlide bulunan Şadan, Zü • 
hal, Reşit, İkbal ve Hatay şilep. 
leri tehlikeyi görerek derhal li.. 
mant terketmişler, denize açıl • 
mışlardır. 

Fırtınayı açıkta gec;irmeğe çı
kan bu vapurlardan bir daha ha.. 
ber alma.mamıştır. 

DUn fırtına biraz hafiflemesL 
ne rağmPn Ereğli ve Zonguldak 
limanlannda tahmil tahliye işle. 
ri tamamen durmuştur. Akşam 

üzeri devlet mereoroloji istasyo
nu bütün limanlara yeni bir ka.. 
rayel fırtınası olmak ihtimalini 
bildirmi§tir. Bu haber seferde 
bulunan gemilere gönderilmiş • 
tir. 

--o-

Gümrük Bütçesindeki 
Tasarruf 

Gümrüklerin 1939 yılı bütçe -
sinde mühim tasarruflar vardır. 
!nşaat işlerine 100 bin lira nok. 
san tahsisat konmuştur. Bundan 
başka münhal veya boşalacak 
yerlere ancak yüzde 10 nisbetit1-
de tayin yapılabilecektir. Bu su
retle geçenlerde 18.ğvedilen 10 
dan fazla gümrük idaresinden a. 
çıkta kalan memurlarla bundan 
bir müddet evvel açılan imtihan. 
da. mıwaffak olarak memurluk 
hakkını kazanan namzetlerin ta
yinleri imkansız bir hale gelmi§.. 
tir. 

--o-

Köy Hayatı Konferansı 
1939 yılının birinciteşrininde 

Cenevrede toplanacak olan bey
nelmilel köy hayatı konferansın
da görüsülecek mühim maddeler 
tesbit edilmektedir. Bu konferan 
sa bütün memleketlerden murah. 
haslar davet edilecektir. 

• • ... )C<ı1l-' l 
Iamı~tır. Muharrem hastaneye JAtı" nr, bllha"""' t 0 c&c 

1
_. 

kaldırılmış. Şahap yakalanmış • cuklarını a7.a1ni dcreu:ııollf 
tır. alal'llk şeklide genişle 

KUMAAR OYNARKEN -
Mustafa. İbrahim, İsa \"C Murat 
isminde dört kişi Fatihte Şeker
ci hanında kumar oynarlarken 
yakalanmışlardır. Bunlardan 1 ~ 
sanın üzerinde 100 santigram c. 
roin bulunmuştur. 

-0--

• •• . ss 
Bir yemekten hıS , ,ı 

ttJJ1h J 
Darfiş,afakanın 11 e \"cıı 

cı yıltlöniinıünü, cs1'1 :c;ıc .,ıt 
:ıunlar bugiinkü tıılCe • 9ıı•" 
raya gelerek fasul)" 
mckle kutluladılıu·. ~ti _11 T rak Bir Motöre car•1 tll"' 

Ayni mml G:ıtat.ıı de ti 
Çarptı nln yşhlönüınlcrindo , 

Dün sabah Tophane rıhtımın. ediliyor... trttP' 
dan saat 8,15 te Bandırmaya. ha. ıon1 ,,,. 

Bu, zarif otdUe;· ltı~ ,fi 
reket edem Trak vapuru bir mo- faydalı bir hn.rekct· rl''"' 
törün kısmen parçalanmasına ee. ma eski giinlerinl h•JJltJe1'ttt1 / 
bep olmuştur. Vapur rıhtımdan B '1l 

tc,·azu dın·cu... u ...ıııs 1'_ 
h:::.reket ederken per\'anesinden dil• ı:- -~ ~ 

tl. ı · d b mezunlan arasın b11ııı -.~ Gtı.. 
çıkan kuvv~ ı su ar c:var a u. kadar ilerlemişler 1'i t i. ~ 
ıunan Şile lımanına baglı ve Sab. f ı.ıfl1'<1" ~ ,~ 'ttlt 
ri ile Zekiye ait Alay motörünU bulunsun, 80 ra ıııJ.ı' t!l r. ~ 
nhtıma vurmuş, ayrıca Trak'ın nadir remekl:: ~b~~ tıltru 
kıç tarafı da motöre çarparak is- Yet Tera mev Jdtlet 1r ... ~' ~t 
kele tarafından parçalamıştır. nllme)'ip, bir va ınif 0td~ ~ '\~, 
Deniz Ticaret müdürlüğü tahki. - pilAv" la yetJş aııctfıv ~: 
kata başalmıştır. hatırlayarak keJ\ eıl ~il 
T k T · • bctmlyecoklcrdir- ,-ıf .'t( . a as alımatnamesın· pUA" 11, Y: tıd 

d De..,. ·krk HAiı\ fasulye • iJ.Jleti .-e ~tt 
e gı§ı ı ise, bu mükcnıınel;~.,o tul\ o 

Takas muamelerine ait talimat dilerlnl t~rkctınc '1ıı:n 
namede veni tadilat yapılmıştır. 1 1.ı tı. ~ 

~ nnn olmn ıc r. ''ı d 
Evvelce takas yoluyla yapılan • ,. • ~l~ c 
ihracatta gönderilecek malın cin. 9 ~b 
si bir beyanname ile bildirilir ve Spor ve medres ııı~ tt 

'f7~· .... "tıı bu beyaname muhteviyatı değiş. Kuyucu Murad suıerıı1~ ~:q ta... 
tirile.mczdi. Şimdiden sonran be. --"lliP :t::_ı;.•· s·"'tıt''lli sesi tamir cu • 11.-or· '...,, "lla. 
Yannamede ihracı bild\rilcn mal cıl • (lr ~~-·-.. 

spor kliibiiııc ' ' ıııe O ."ld 
cinsi bir defaya. mahsus olmak '°""" 1'1 t 1 

çb.aclo Ahınct :ı .. :ııa ~r°r 11}iltıi 
üzere değiştrilcbllecektir. de :rrnilencrek \" rcdlt• 'll~t~~ 

Milano Panayırına no ;crkc<lllnıck iit.C •" ııı~ 
iştirak Ediyoruz n tlc 3.ııktn bi'ct ol' ~t 

· 27 · 11 sure clC • , • 12 nısanda. kurularak nısa- . ki ur..ın ııt l,.r•·. '.Jf ' IJt 
d k 1 M. kııc:lar nwı n " bin" tttfY i. lll na kadar devam e ece o an ı- ırco:o ıı-rC~,,I b"lt 11 lano panayrrınıı iştirak etmek U. tanınmış nıct cani• bir 1' 'ıı ~~ 

7.ere hazırlıklar yapılmaktadır. culuk gibi en kil eder" ~ ~~~b 
Panayırda kuracağımız pavyo • merkezini tcş 01aca1'tJ1'}.ıf.'• ıtıt cı 
nun şekli ile nümuneler kararlaş~ l'_!'rlnl bulnnış utı'l'fjtf 1

tt 

tırılmıgtır. 



•eller de her gün bi
rPranan, eksilen orman 

1 ~di köy ve ıehirlerden 
4( ak tnesafelere sekildi. 
~derdi, acısı içimize 
'ilnın cenneti, zahire 
~ eğe liyık aziz vata
it t~i durumu çok fena. 
t 

1ıt~ olduğu gibi Türk 
tattbdıt eden bu tehlikeyi 

tıı, \>e !derhal tedbir a
' ~itet devri ve idaresi 
ti atta eski devirde meş 
\~ltcfin bu bapta söy
(ı , bir beyit bunu is. 

.J ~ ~ır: 
81tted · · en geldı Selım 

1 ~ Melhame 
'"lllllar görünmez oldu 

her namehreme 
t\ıııu oturdu kafirin 

vezirliği 

~klubudur çünki Se 
~ lirn Melhame 
tıc kanunumuzu göz
~tlt olursak her mad
~.~Iarnnızın kıymet ve 

tile mütenasip bir 
~t ihtimam gizlendi. 

• 

& 
l( lllevcudumuzu tah -
~ ~İddi bir inzibat ve 

tıııı ltna almak. 
~~tınanlarımızda müıı 
tıı i ınenfaatleri istih
~~~cvıet işletmeleri ku. 
~~b l'ırnızı fennin gös

tt 
~ 'le §artlar altında 

~ te . bünyesine zarar 
\ 't~( ll\irı etmek. 

~~~mı, yerlerde yeni -
, t~trnalar yaparak or. 
~~~ zi arttırıp, normal 
ııı~"'ına çıkarmak. 
't tın belli başlr ana 

~ .. 
-!,) 

bitle l'ttıanıarımızı işletme 
~Ilı aılllakla : 
~~~ ın_uhtaç o1duğumu

'tıt trı tebarüz ettir
lttıtz orman serveti • 

tır. 

6 - Devlet, geçici bir müteah-
.. lt'• ... , , 

duğu ormanlarda çalıştıracağı me 
mur ve amelenin .. eİbabi istiraha.. 
tini düşünerek temelli teıisat ku
racaktır. 

Bu sayede ormanlar daha ya
kından mürakabe ve muhafaza e. 

HASAN K UMÇA YI ______________ ..................... 

Fransa ile itatya 
Arasmoa 

~Bir anlaşma 
bekleniyor 

dilmiş olacağı gibi münevver züm İngilizce Niyuz Kronikl gaze -
re ile sıkı temas etmeğe fırsat tesi siyasi muhabirinin yazdığına 
bulan köylümüz uyanacak, bilgi göre, İngiliz kabinesi bu sene bey 
seviyesi, göreneği artacaktır. Bu nelmilel bir silahsızlanma anlaş

içtimai fayda da ihmal edilmiye· ması aktedileceğinden ümidi kes. 
cek kadar büyüktür. memiştir. 

7 - Bugün kereste ve mahru. Bu nikbinlik bilhassa şu iki 
katımızı binlerce el hazırlıyor. noktadan doğmaktadır: 
Bunların içinde devlet gözünden 
ve mürakabesinden gizli çalııan -
lar da maatteessüf bulunuyor. Bi
naenaleyh istihlak ettiğimiz haki. 
ki miktarları bilmiyoruz. 

Ormanlarımızın sahası ölçülü 

1) İspanya harbi yakınida bite· 
<:ektir. 

2) Italya ve Fransa işte o za
man Cibuti ve Tunus etrafındaki 
ihtilaflarını görüşebileceklerdir. 

değil. Elimizdeki saha şim:iiye İngiltere hükumeti, şimdi 1taL 
kadar yapılmış istikpflarm ver- ya.da gayri resmi olarak Fransız
diği neticelerdir. Hakikate yakın lara yapılan hücumların, bilhassa 
fakat katiyet ifade etmekten u- Korsika ve Nis taleplerinin resmi 
zaktrr. Kanun tam manasile tat. bir mahiyet alacağını zannetmi-
bik edildikçe, ormanlarımızın yor. 
muntazam kadastro uaulile plan - İngiltere hükumetinin tahmini. 
larr vücuda gelecek, kereste ve ne göre, yakında Fransa ile ltal
mahrukatımızın ilk hazırlayıcısı ya arasında bir görüşme ba.şhya
sadece !devlet olacağından haşep cak ve Cibuti ile Cibuti demiryo. 
istihlakimiz katiyetle meydana çı- lu, ayni zamanda Tunustaki ltal· 
kacaktır. yanların vaziyeti müzakere cdile-

Bu suretle kör düğümler çözü. cektir~ 
lecek, cumhuriyet rejimimizin ii· Bununla beraber, bu görüşme • 
arı olan hesapla yürümeğe orman ler dahi, İspanya harbinin bitme
işlerimize ona göre vüsat ve in - sine bağlıdır. İspanya harbinin 
kişaf vermeğe imkan hasıl ola. bitmesi, Avrupaida sulhun temini 
caktır. için esas telakki edilmektedir. 

Kanunumuzun daha 
benzer sayısız fay<laları 

cağı muhakkaktır • 

bunlara t . h"'k·'"' ti' 1__ d' .. 
d k 

ngıltere u ume , M:n ı mu -
o una- ~ 

1 
k . 

dafaasını saglam aştırma gayesı. 

Şimdiden müteaddit yerlerde 
fi:3anlık sahaları istimlak edilmiş, 
yer yer fidanlar yetiştiriliyor. Ce
nup vilayetlerimizde vasi mikyas. 

ni gütmekle beraber, İtalya ile 
bir yakınlık teminini de ümit e
diyor. Bunun ardından bir silah 
anlatması yapmak fikrindedir. 

ta ağaçlandırmalara başlanmış Bazı Alman matbuatında lngil
( 1,5) milyon okaliptüs fidanı <li· tereye yapılan hücumlara gelince, 
kilmiştir. Yakında bu mesut ça- İngiltere hükumet mahafili bunu 
lışmaların ifade ve hasılası mil. ehemmiyetle telakki etmiyor. Zi. 
yonlar olacaktır. ra hükumet, İngiltere ile Alman 

Dört yerde devlet orman işlet· halkı arasıDtlaki dostluğun, gaze· 
meleri açılmış, istihsalatını piya • telerde görüldüğünden daha esas
saya arzetmeye başlamıştır. Sene. lr olduğu kanaatindedir. Ve bu. 
lik tahammülü !65) bin n:etre nu ilerde ümit edilen anlaşmalar 
küp gibi mütevazi bir rakam o- için mühim bir amil saymakta-

(Devamı 11 sayfada) dır. 

İzmir, 13 (Hususi) - Fırtına 
tzmirde mühim hasarata sebep ol 
du. Limanda kömür yüklü "Al. 
lah Kerim,, motör:i battı, kapta· 
nı Şükrü Ali ile i. · tayfa bir ka
vıkla canlarım zor kurtardılar. 

Karaburunda Fethiye adlı dört 
tonluk motör Tayyarıbahri a.dh 
iki tonluk kayık karaya düşerek 
parçalanmıştır. 

Izmir balıkhanesi kullamlınıya. 
cak bir hale gelmiş, denizde yel
kenlilerde bulunan tayfalar gece 
istimdat etmiş, imdatlarına gidile 
memiJtir. Denizden mütemadiyen 
kayık parçalan, benzin, mazot bi 
danları çıkmaktadır. 

Kemalpaşa.da bir köy minaresi -
nin mahrutu uçmuş, her tarafta 
ağaçlar köklerile çıkmış, devril. 
miş, birinci, ikinci Kordonu de· 
niz suları kaplamıştır. 

İzmir , Manisa arasında ldemir 
yolu seylaptan hasara uğramış, 

süratle tamir edilerek trenler zor 
la gelmiştir. İzmir vapuru Mar • 
marada fırtınadan tehlike geçir. 

Hıfzıssıhha hakkında 
bir tamim 

Ankara, 13 (Hususi) - Sıh
hat Vekaleti umum hıfzıssıhha 

meclislerinin içtimalan hakkında 

alakadarlara bir tamim gön.der. 
miştir. 

D .... ..ı .. , ,.~:., 1".o.o ... "h~ ve J..15y1"'
rin sıhhi vaziyetlerinin ıslahı ve 

mevcut mahzurların izalesine ya
rıyan sıhhi tcı:3birlerin alınmasr, 

sari ve salgın hastalıklar hakkın. 
da istihbaratı tanzim ve bu has
talıklardan korunma çareleri al
maları laz:ım gelirken ekseri vi. 
layet ve ka1alarda umumi hıfzıs
sıhha meclislerinin bu kanuni top 
lantılarını yapmadıktan ve vazi -
felerini tamamen ihmal ettikleri, 
yaptıkları birkaç toplantıda ver. 
dikleri kararların da tatbikini ta
kip etmedikleri kay.dedilmekte
dir. 

Tamimde içtimaların sık sık ya 
pılarak verilen kararlardan vcka
yapılarak verilen kararların :veka 
letin haberdar edilmesi istenmek. 
tedir. 
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miş, Gelibolu önünde demirliye - Arkıada§.dİyor, ki: 
rck yedi saat beklemiştir. B d ı B-'--'-o-y. 

. d Ç k un an epey evve a.ıurK 
tzmırden hareket e en ana - de L" k al" f ı· · 

·cır an ızasyom aa ıyetine 
kale vapuru İstanbul yolunda ba 1 d E 

1 
habe __ , k 

şan r. vere r lliülmar& , 
müthiş fırtınaya tutulmuş, boca - h k . •- d" lbu 

A er csın Ken ı ırnecrasını ana 
lamış, selametle yoluna devam et-

ya~ğa vcnnesi istendi. Kimi seve 
tiğini bildirmiştir. 

aevc, kimi de zorla bu emre uydu. 
Ayvalık hattından beklenen Şimdi yine söylendiğine bakılırsa, 

Bartın vapuru yolda bir iskeleye her ev, biri ihtiyat olmak üzere 
iltica etmiştir. Kemalpaşa ve Çeş iki çukur kazdmacak ve buınhr 
me kazalarında mühim zararlar dolunca belediyeden adamlar gc
olmuş, birçok binalann duvarları leııek temizJiyeceklermİ§. Yani u
yıkılmış, baca, kiremitler yere mumi kanalim.syondan vazgeçiL 
düşmüştür. ~üfusça zarar olma· mişmi§. 
mıştır. 

Arkada14: 
MUGLADA 

- Sakın bu iıte bir y.ınlıtlık 
Muğla, 13 (A.A.) - Dün şi • kanımaaın. Pek de olacak §CYe 

maiden esen kuvvetli bir rüzgar, benzemiyor. Çünkü_, dedim. 
şehir içindeki bazı ağaçların .dev- . • .. . ~. 
rilmesine ve damlardaki kiremit - - Hayır, dedı; 1! aoyledigım 
lerin yere dü~mesine sebep ol. gibidir. 

muştur. Bskırköy, yİnni lbin kiıilik bir 
Rüzgarı takiben kuvvetli bir yığını banndıra,n koca lbir yerdir. 

yağmur başlamış ve fırtına kuv- "Köy,, aıdr altında zengin, §en, 
vetini k,f ybetmiştir. Nüfusça za • ve mamur bir sima ile Mannaraya 
yiat yoktur. doğru yayılır. Dena kıyısında, 

böyle parlak ibir §ehİr parçasının, 
Sıtma mücadele reisle- cm ıüzumlu bir ıeyde:n mahnım 

rinin toplantısı kaJı§Ina doğrusu acınır •• 

Ankara, 13 (Hususi) - Umum iki~ bi:de bulaıık !18stalıkbr-
sıtma mücadele ırımtakaları reis - dan birçogunun kanalız.:asyonsuz· 
leri bugün saat 15 te sıhhat veka. luk yiizünden ol~uğun~ söyler 
letinı:ie vekil Hulüsi Alataşın baş- durunız. Fakat laftan ııe geç.. 
kanlığında toplandılar. mek zamcwnı: gelince, özür zinciri 

Her mıntakarun mesaisi, nok- u:o.mağa ba§lar. 

<:::ınl:ırr tet\cik olundu. Mücadeleyi Sonra, bana bu iıte bir hesap • 
bütün meqıJeket i~in en fa.J,'.da.Jı ıızlrk da var gibi geli.) or. Her e• 
bir hale getirmek için çalışılmak. vin baılı lbaıma iki çukur kaz;dır. 
tadır. İçtimalar birkaç güne da - ma.11, hunla~a taı !kapaklar yaptır~ 
ha sürecektir. ması hayli masraflı bir ıeydir. 

-o-
Bu, eğer beled~ karar al-

M ü l hak bütçeler tına alınmı§sa, ber ev.in lbu çukur. 

A k 13 (H ') M 1. lara harcayacağı para ile evvelce n ara, ususı - a ı- . 
kı:ı t" b "'d"" l""k bl§lanılan anayatak, danıze kadar ye ve cue ı azı umum mu ur u 

l .t ··ıh k b"'t 1 . h 1 pekala uzatılabilir. ere aı mu a u çe en azır a-
yıp meclise sevketmiştir. Sonra ikidebirde açılıp bofaltı-

Bunlar arasında vakıflar umum lacak çukurların havada bmıkaca
müdürlüğünün varidatI 2,789.500 ğı fena kokunun rahatsızlığıı;ıı bir 
masrafı 2. 789.400 lira, hudut ve yana bıraksak !bile sağlık baknnın 
sahiller sıhhat müdürlüğünün va.. dan tesir:;mi ister istemez hesaba 
ridatt 489.500, masrafı 488.834 1i kabnak zorundayız. Mecrayi deni. 
ra, orman umum müdürlüğünün ze vermekte, §imdi be'nim göre
varidat ve masrafı 53.069.63 lira mediğim lbir fenalık varsa anı:ı 

olarak tesbit edilmiştir. yatağı köy dııında ibüyÜk bir çu-
Diğer mülhak bütçeler ide ya· kura '\•ennek dnlu uygun olmaz 

kında !hazırlanıp verilecektir. nu. Dolarsa orası dolar,, orada fen 

vAKIT- sPoR--MôsAe_A_K_As-r ;;$~~~~~h~:}~ 
lıgı mıkrop &algrnma ugrar. 

Futbol, Güreş, Yüzme 
ve Atletizm Amatörleri 

Arsında 

SPOR 
Yıldızını 

• 
seçıyoruz 

Fakat, ben hala ilk dü§üncem -
deyim. Arkadaınn mutlalo:ı yan. 
lıt haber almı§, beyhude tela§<!. 
ldüımü§ olac,Jc. Çünkü bence bu 
kadar ters, bu kadar tedhirsiz bir 
it yapılamaz. 

HAKKI SUHA GEZGiN 

Bulgaristanm X eni 
Konsolosları 

Sof ya, (Hususi) - Bulgarista
nın İstanbul konsolosu doktor 

\ !slivenski ile, Edirne konsolosu 
Baklaciyef tebdil edilerek yerle. BiRiNCiYE 

Bir Bisiklet 
J rinc, İstanbul general konsolos # 

Yüziicii Orhan "(G.S) 
!kinci ye: - Şık ve kıymetli bir saat; üçüncüye: - bir çi!t 

iskarpin; dör<lüncüye: - Bir şapka; beşinciye: - Bir senelik 
Resimli Hafta abonesi; altıncıdan onuncuya kadar: Birer bo
yunbağı; 4 kişiye birer çift ipekli çorap; 10 kişiye birer adet 
Tayyare piyango bileti, onbeş okuyucumuza ' birer şişe bü-

.... 

yükkolonya; 15 okuyucumuza birer şişe küçük kolonyao 25 ki. 
§İye birer tuvalet sabunu; ayrıca 150 kişiye muhtelif cins he. 
diyeler. 

l Müsabakaya işt i rak Koponu : 'U1 -1 - - - - - - -- - -

luğur:a Bulgaristanın Atina sefa. 
rcti müsteşarı doktor Stefan Bi
scrof, Edirne konsolosluğuna da, 
Tiran sefarethanesi ikinci katibi 
Pcyço Peyef tayin olunmuşlar -
dır. 

VA~OT a 
a lb©>n® 

o o u ifil lb!I z 
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esseseler; şirketler kurulmuştur. 
Devietin de resmi müsaadesini ha 
izdirler. Mesela bu nevi müessese 
lerden birı gazetelerde ve afişler. 
ae ilan eder: "Şika.go belediye in.. 
1.ih:ı.b:ı.ü - Bostondnki güreş -
Boks cihnn §ampiyonluğu - Ko.. 
mik Şarlonun karısmdnn boşanıp 
:boşanmıyncnğı - H~bin yakın. 

YAZAN:; 
ı yılhk {100 

T:ırıreden B:ıl~Jll 
'Mınakkar Ekrem TAiu ~;;.-ı.::~-oıı&.--' lcın n~da oıuı ı;urıJ~ ~ 

Posta birlıSine eirııı~ · 
oyıln yetm l~ beşer da bitip bitmiyeccği ilh ... " gibi de itimadını kazanmak kendisi yordu. l{ocasmın genç ve yakı.. Amerikan icadı olup bütün dün 

mevzularda bir dolardan on bin için de faydalı olmu11 beraber bU. §ıklı olmasına rağmen gece ve yayı yeni yeni kaplamaya başlı. 
dolaro. kadar b:ıhse tutuşmak ar. yük işlere girmişlerdir. Binaen. gündüzlerinde ihtiraslarınmr e· yan ''cazbant,, balo halkının ne. 
z~ edenlerin adresimize müraca. aleyh büyük küçük her sınıf müs şinden ziyade işine hasretmesi §C ve canlılığını arttırmıştı. Mü· 
atları.. . çapkın kadının ruhunda menfi .ıik sustuğu zaman Lukiya yanın. 

Siz Mdersiniz ve mesela dersi. bir kamçılama yapmıştı. da fazla yakışıklı olmıyan, uı;un 
r.iz ki : Şarlo kansını boşanuya.. • • • boylu genç ve dinç bir yabancı 
raktır. Ve on doları bırakıp mak. "Harp malulleri" cemiyetinin adamla. Şerifin bulunduğu mrum. 
buzunu:m almmıız. Diğer biri ge. İlk. bUyük ve fevkalade mükellef y:ı. doğru yürüyordu. 
lir ha.yır boı;ayacaktır! der ve bin bnlosu Ncvyorku!\ en ~~n otel· 

- }.J.iste.r Cek Dempsey! nün.. 
yn boks şampiyonu! .• Mister Şe
rif! .. Veitsey l\ompany sahiple -
rinden!.. R'ocamr tanırsınh!.. 

c1ol ' r yatırır, lcrinden birinin salonlarında ve. 
Bu ~i idare eden §irket bahis riliyordu. 

nisbeUni hesap edip muayyen Karısının ısrarı üzerine Şerif 
müddeti zarfında ilan eder ve a. tc eşiyle birlikte orada idi. Ame. 
Jıi.kadarlar da mubtemcl kazanç rikanın iş ve siyaset aleminin bir Hristonun karısı yanındaki er. 

kekle Şerifi tanıştırmış oluyor -
du. Rum, cihan l:lampiyonunu ga
yet iyi tanırdı. Fakat karı~mı da 
ıyi tnnıyordu! .• 

. miktarla.rmı evvelden bilmiş o. çok meşhur simaları bu müstes. 
Jurlar. Müessese yüzde gayet az na. baloya gelml§lerdi. 
b'r miktar komisyon alarak bu Bnlonun en zarif ve güzelliğiy-
hem eğlenceli, hem heyecanlı. le herkesin naz.ın dikkatini çc -

·hem de karlı ''dolabı., döndürUr ken Hristonun karısı olmuştu. 
d.ırur. Şerif ailesile, Hristo ailesi ara. 

Bu tesadüf ve snmimiyetten 
memnun olıllaclığmı surntlı na -
zarları ve soğuk jestler.ile belli 
ediyordu. 

Hristo da. aklı pek yatan bu larındaki dostluk ve samimiyete 
da'"vereli dolabm aşağı yukarı binaen bir masada hep birlikte 
u i+Jc:rinden sayılırdı. Zaten oturuyorlardı. 
l':t •'Yorktaki bu gibi işle uğra.. Jüman vatandaş bir münasebetle Bir arnlık Hristonun kansı 

- Bu· şey içer misiniz 7 .. Mis. 
ter .. 

.,,,_'l en büyilk teskilatm sahfbi Hristo ile nksoata etmiştir. dansa kalkmıştı. Bu suali Şerif. aradaki soğuk 

idi!. t buld 'k A vutk''yun" Nevyorka yerl~şcn Şerif te iş -----------~·------------
s an a ı en rna o . d h . ind -

d bal k d lbalıkrıhk e. dahilın c ve arıc e nşagı yu. 
e 1 zamanın ~ :. k H · to ·ı · t'kl · 

d . . .. re de seyyar arı rıs ı e ıç ı · crı su ayrı 
er, mevsımıne go "t . d 

piyangoculuk yapardı. Bir torba.. ıgı mı~or u. . . 
nm içine doldurduğu numarnln.n Hrısto da evlenmı~tı. Karısı 
kahvelerde gazinolarda. çektirir Arnerikada yerleşmiş Alinah bir 
ve knzannna istnkoz, bir kutu ha\• zenginin çok güzel bir mutallaka... 
yar, balık yumurtası, taze Iev - sı idi. Milyoner olan Yunanlı bU. 
rek, kavun karpuz Yerirdi. Böy~ tün servetini Amerikad:ı kazan-
1ellkle epey para da. yapmıştı. mış ve elli yaştna ka.dar evlen. 
Anası ten.ilik ~derdi. Babası miyerek nihayet Atinaya yaptı. 

belli değildi. Güzel bir kadın o. ğI bir seyahatte Anavatanmda 
lan ve saraylara, kibar konakla.. tanıdığı yirmi beş yaşında hari
rma serbestçe girip çıkan Eleni, kulflde güzel bir kızla tanışmış ve 
rivayet edildiğine nazaran yega. derhal baş göz ederek bera°bbrir . 
ne evladı Hristoya, bir pa~adan de Ame:-ikaya getirmişti. Çapkın 
gebe kalmış. "Paşa. oğlu,, laka.. ruh ve o nisbette de delişJ:l)en o. 
bı da oradan. Hristo bu ıfa n lan tınan oınıer ıın;ıycu "h~cı-

zerre kadar hicap duymaz, Ame- smın Amerikan knra.~ter.1en~e 
rikadn abbaplarmıı anlatır, hoşaf de nefsini intibak ettır~m~mııı 
buJ~qğr Türklük ve asaletiyle if. ı.·e sevemediı;i insanla - ıhtı3am 
tihnr ederdi. ve darat içinde de olsa - hr.ynt 

Hat'oin çıkacağını hisseder et.. arkadaşlığı etmekten m;~narak 
mez, pnralarmı da altına çevirip hoppalık ve euhluğun, ahlak ka
askerden kaçmak bahanesile ka. idelerini beri tam.fa atan hudut
p:ığı Am.erikayn. atmıştı. O Şerif.. lnrmda dolaşıp tozmnya koyul. 
ten :ı.z evvel gelmiş olmakla bcra muştur. 
ber, iyi kötü sermayesi, zekası, Bir çok ;nnccrad~ :3°nrn. ko -

• k. ı· -· fazla yakı~ıkhlıgt- ve en.sının talak te.sebbusU sıraların. 
pış ın ıgı, li • • • • b" . -
becerikliliği sayesinde, tnlihı de da kcndısını dosUnnndan ırı o 

h artan bir düzenlikle Nev. Jan Hristonun kolları 2rasına atı-
er nn . b' "k' yorkta çabuk tutunmu.~ ve ken- vermiştir. Hrısto, • ır ı ı S<'ne 

dine bir İnevki ynpmı~IT. Yalnız metres hayatı yaşaoıl:tan son::n 
şunu do. itiraf etmeli ki hakiki fikren ve ruban anln~ıp, ~t:nın 
Türk dostu idi. Eh!.. Ne kadar o1 olduğu bu kadını resmen nıkahl:ı. 
sa. kan! .. diyeceksiniz... mıştı. 

Çcrk,es Ali Beyin mühim bir Lukiya, 'Misis Hristo oldu~-tan 
işini iyi idare etmiR, parn kazan- sonra yavaş yavaş yine eskı a -
dırnuş ve kazanmıştır. Ali Beyin tletlerinin horUn.dığmı farkedi -

Tarihten bir yaprak: 

Fatihe atılan dayak 
Son zamanlarda ''mekteplerde dayak,, hayli münaka~ı.

lara yol açtı. Onun zarannı sayanlar kadar onu müdafaa 
edenler de oldu. 

Fatih henüz kü~Ukken bablsı Molla. Güra.niyi ona mu. 
ıı:liıa tayin etmJ~ti. İkinci Murat, Mollnya bir clcğnck vereli 
ve "istimali için ruhsat,, tiÖsterdi. 

Hoc!l talebesine babasının tenb!hini pc~in olarnk söyle. 
dikten sonra derse baş!adr. lstikbalin galip kumandanı Ku. 
J;'am gene olrnrnuy_ordu. ,Fakat Molla GürlJ,ni...c..sssı anüdaha. 
ne SZ\'mlyen bır "Karakter salilbl td . Degnegı 1A ıne ın-

dirmek s uretile hem bab:ıstnın emrini yerine g'e'ti rdi~ ·hem 
de kendi arzusunu. 

Tuhaf değil mi. ki Fatih tahta ı;ıkar çıkmaz dayağını 
yediği hocasını aradı. Onu vcz.iriitza.m yapmak istedi. Molla 

Gürani: 
- Bu kadar ümera bu m<:ısned için ~alışıyorlar, onların 

ümitlerini kesmek caiz de~ildir. ee,·abını verdi. 
Molla Bursa kadısı iken Fatihin bir emrini '·muhalifi 

şerldir .. diye yırtmış ve emri getiren çavu~ da kovmuştu. 
Vezirleri isimlcrilc, Mahmut, Dnvut diye <;a.ğınrdı. 
Bir hayranı gUnil Fatihin ziyaretine bile gitmemiş: 
- Yollar çamur .. ylirlinmez .. 
Demi§ti. Fakat Fatih ona araba göndenn~. Babüımaa. 

deye kadar getirtmişti. 
Bütün bunlar Molla Günmiyl Fatihe ae,-diren yalnız da. 

ya.k olduğunu ifade etmez. F~lt:ıt tesirini de inkfı.r etmemeli .. 
Bence, her ~y gibi dayağın da bir ço)t faydalan vardır. 

~...-. A. 

havayı gidermek için Dempscye 
bilhassa sormuştu. 

- Teşekkür ederim .• Mister! .. 
Kullanmam. MaHim ya. mesleği _ 
miz .. 

Lukiya: 
- Aman! .. dedi. Şampiyon ol· 

mak ta papaz olmakla miis1wi!. 
Nedir bu perhf~ canım? 

- Haftaya maçım var da .. 
Şerif alakadar olup ııordu: 
- Mnçınn: mı va.r dediniz?. Ne\• 

yorktn mı? 
- Evet! Kid Markey1c görüle

cek bir he.qabımız vnr! 
Lukiya bu ifndcdcn bir şey nn.. 

lamadı: 

- Görülecek hesap mı dedi • 
niz ?. Borcunuz falan mı vrır?. 

GülüRtüler. O 7.:ımana kadar 
tek ke1im~ konuşmamış olan 
Hristo sinirli sinirli oynadığı ta
bakasını pantolonur.un arka cebi 
ne koyarken. gayet manidar: 

- Bana borçludur!. dedi. 
Ertesi pazartesi sabahı Şerif 

mzıbt.nesinde işlcrile meşgul b~ 
!unurken bwı hızlı telefon. çal • 
dI. 

- Halo! 
- Hala Mister Ş~rül Ben Hris. 

to .. Sizinle mühim bir mcıeleyf 
görüşmek Ur.ere bugün randc • 

I vu istiyarmn. Ne uımnn rnhatsu 
edebilirim? .. 

Şerif önündeki not defterine a
cele bir göz attı. 

- Ö ;le:ien ewcl on bir buçuk. 
ta bt'kliyorum. 

T •leior: kapandı. Şerif. Hrl!! • 
tonun ne gibi bir iş için kendi· 
s ini aradığım merak bile etmedi. 
kendı işlerile mC%fPUl olmnya ko-

•m~qt tam on bfri yirmi beş 1$ 

ce Vefüıel kumpanyasının Nev • 
yDrk şubesi önünde bir otomobil 
durdu. İçinden Hristo ve iki ta.. 
ne de yabanc.ı erkek indiler. A -
s~nsör tclenlcri. Şerifin bulun -
duf?n mükellef bUroya beş daki. 
kad:ı ç.ı1mrdr. 

( Dovanu vıır) 

nıcdilir. d _j lu 
tııl ,,.. 

~hone kay,hı:tt 1111 
lUP \"C l lgnı f ucrC 
p;ıras ı nın posla \'l')'1rt 

> ollamıı O ereli 111 ııt3 

ıerıı.c olar. 
1'lirkiı:eırlrı lıu pnsto 

ı• A 1i. fT a "bone ,,ıs 
Artru dl Aış!lrı11• 

2~ Luru$1dr· 

ır.AN ccın;'I'' 
Ticaret t1noıarı"111 

'bıırt• satırı sondan ıtı :{ 
falıırında 40• ıç !ıı>ttl 
kuruş; dördiln~u 2• 
ıkıncı ve uçüncudc t" 
4; h:ı~Jık )DOi l;c~ıtl 
dır. ı. 

Dü>•ük, ~k de\'I~' 
renklı ıl{ın verenle~~ 
ınılıı melet yapılır· 

30 
~ 

rırı !anılın • sııırrı 

"l'ICAHt JAlll' ı::11'~j 
K('ÇCI\ tı.i\lli 4 

d•'' Bır defo so. iki •' ıt 
def:ısı Ga, dört M'' fi 
defa,. roo kurıı$1ll'dı~ 
UAn '-ercnterın bır,..çet' 
, ndrr. Uört ı:ıtırı ı 
(ada satırlan bel illi 
$llp edilir. 

lli:mrt kuponu -ti 
kürıık iMrı torlf tJ1 

indirllir. 
d•ll 

\':ıkıl hem do~ru ıf" 
ya kendi lc.larc }cril'l\'ı•~ 
kıırn t'nrlr1eslnde ol~ 
allınıln Kı::'ılAl.61> ,il' 
llün Uür~u cfülC .ıol'$ 
cıJer. ( Uıironızn tclcı 

- Gerı:i geleceğinizi pek ummuyor· 
du:n.:. ama yine bekliyordum. s .. zisle· 
rim:'leki kuvveti anlıyorsunut a Dimitrl 
f.'iyodor~vi5. 

Söz!eri:ndeki asalctsizliği affe(linir. a
teıler içindeyim. 

--- 7=- ~ ,.. ıt 

bir nu'kta harrrlandrğrrt~ bi'_ll 
sini yükselterek,. Uıııitiıı:., f"u 

bl 
ba~vuruyorum. Safl:un .. 0~ 

Karamazof Kardı 
Yazan: Dostoyev$ki 

-ÇeYi~n: U;klu Süha Gezaio c::a 12J 

vurmadan Samsunova gittiği için üzü. 
leceklerdi bile. Fakat bir aydanberi, Di 
mitri, bu aile ile hemen hemen kırğın 
bir vaziyette idi. Sonra zaten bu mada
mı .da pek iyi tanımıyordu . Aşınalrkları 

ç~k yeniydi. Ama akrabasının nişanlısı 
olduğu için bu ziyaret ona aykırı görü· 
nemczldi. Hem bu kadın, lvan gibi mü· 
nevver ve zeki bir gençle Katerinin ev
lenmesini de istiyordu. Dimitrinin uz.ak 
hışmasrnı cana minnet gibi kabul ede· 
ibilirdi. Delikanlının ise bu madam Kok
lakov hakkındaki fikirleri iyi değildi. 
Hatta onun kültürsüz bir zavallı ukala 
olduğunu bile bir kere söylemekten çe· 
ldnmemişti. 

işte yolda düşünürken: 
- Mt?c~em ki, yeğeniyle evlenmem· 

den hO'ilanmıyor, şu halde Katerinayı 
ebediyen 'bırakmam için, ban'l bu para· 
yı vermekte tereddüt etmiyecektir. Bu 
türlü aristo'krat kadınlar, kafalarma 
k~yduklan bir şeye varmak uğrunda 
hiç bir fedakarlıktan çekinmezler. 

Diyordu. PH'ina gelince, bunda 'deği-

şen bir şey yoktu. Yine veraset hakla· 
nnı bir noter senediyle devretmek tek. 
lifinden ibaretti. Delikanlı, k;:fosında 

kurduğu bu fikir mimarisini saglam ve 
muvaffak görüyor, hatta r:ycceınlanı· 
yordu. Her yeni te,cbbüs fikri başında 
doğar doğmaz hemen muvafCalriyetc c· 
rece1<miş giıbi onu sarsarl:iı. Bununla be 
raber, merdivenlere yakl<ı§tnc<ı içinin 
titremesine mani olamadr. Cür.kü bu 
kapr, onun son dayanacağı yc.·cii. Bu 
ü::nit kapısı da kapandıl:tan s-:nra, ka· 
la kala yol kesip kelle biçmek ve kervan 
vurmak gibi düpedüz hily.duth.ıklar ka

lıyordu. 
Tam saat yedi buçukta, zile bastı. 

tık !dakikalar iyi geçti. Öyie güz.el ve 
tabii bir surette kar11ıladılnr ki, delikan-
1', içinden: 

- Beni beklediklerini sanaca~rm ge. 

liyort 
Sözlerini geçirdi. Salona girer gir· 

mez, ev sahibi hanım da gelerek: 
- Sizi bekliyor.dumf 
Dedi. Sonra: 

Dimitri hoyratça otur;:ra!:: 
- Hakikaten tuhaf M:ıdam ! DeCL. 

Çünkil gerçekten pek ehemmiyetli ve 
acele bir iş için celmiş bulunuyorum. · 

- Biliyorum ... Biliyorum. Hem hun 
lan bilmek için insanın rrucize sahibı 
olmasır.&ı da lüzum yok .. Stareç Zotıima 
h::ık'unda sövlenenleri i~i~tiniz Pa1iba ? •. 
N,. fena değil rr.i? .• Evet Katcrinlc ara
nu;.da geçen hadiselere rağmen gelme
niz Hi·ımdı. 

- Evet Madam yaşa•ıan ~erçek, re. 
alite bu .. Fakat müsaade ederseniz si
ze asıl ma'ts<:dımı anlatayım. 

- Muh'lk'tak öyle ... Ben artık yalnız 
~ördiililerime in?ntyorum. Mucizeler· 
den \•aıı:~eitim. Stareçin öldüğünü tabii 
haber aldın ·ı:. 

Aliyoşı hatırlayan Dimitri şıışırarak: 

- Hayır, Madam, bilmiyorum. 
Cevabını verdi. 
- Bu akşam öktü ve hi~ akla gelir 

miydi, ki... 
Dimitri onun r.özünü keserek: 
- Madam, dedi, benim aklımdan hiç 

9ltmıyan şu, ki ümitsiz bir vaziyette
yim ve eğer siz. bana yardım etmezse. 
niz, her ~ey, bUt:.in emellerim hatta en 
başta kendim hep beraber çökeceğit. 

- Evet humma içinde otduğunuıu 
börüyorum. Z:ıten siz tıôylemescniz de 
hen anla"1llştım. Çoktanbcri sizin hayat 
·ve akıbetinizle meşgulüm. Dimitri Fi. 
yodorovi!f. Evet biliyor ve tetkik ediyo
rum. Ben, tecrübeli doktorum azizim. 

buna inanrnr.z. 
- Biliyorum Madam, biliyorum, çUn 

kü ben de sizin tam aksinize tecrübeli 
bir hnstayJm. İşte bu sayede hissel:\iyo. 
rum, ki benim bu korkuns akıbet içinde 
mahv:>lmama gönl~nüz razı olmryac:ak. 
Müsaade edin de, beni size başvurdu
ran planı anlatayım. Şunun için gelmiş· 
tim ki ..• 

- lıabat neüe yarar ... Siz, yardım· 
larına koştuğum ilk insan değilsiniz. 
Belki yeğ~nim "Delmavos .. dan bahse· 
dil:iiğini duymuşsunuzdur. f~te onun 
kocası beklenmez bir feliket altında e. 
::ilmişti. Ona at yetiştirmesini tavsiye 
ettim. Şimdi müreffeh yaşıyor. Dimitri 
Fiyodoroviç ,iz hayvan yetiştirmeği bi
lir misiniz? 

Sabırsızlıktan ayağa kalkan delikan

lı: 
- Bayıl' Madam bilmem, hem hiç 

bilmem, diye haykırdı .• Yalvar rım si· 
ze. bırakın da iki dakikada bulunc1u~um 
va·dyeti ve muhtaç olduğum çarC}'İ an· 
latayım? Ç"n!:ii pek dardayım. Va1üim 
yok. ''Dimitri, madamın tdı:rar uzun 

lığı olarak liç bin ruble ;11- ~ 
ğim. Yalnız, müsaade c 
Y m. . 1 Jlı 

Madam K-:>klako\' elı" 
- Sonra, bunları sonr' • 

Ddi. ~aten ıbanır sör!~ı" 
§'"ylerin hepsini de bıhY ,;. ~ 
üç bin ruble istiyorsunoı. ~il' 

~·111· 
dal13 fazlasrnı verccegı 

• ate 
ca~ım . Amma bana ıta / 

Dimitri bu müjde k-1 ~ 
den geçerek: tcı~ 

- Bu iyiliği yapaca b" 
ye bağırdı .. Oh Al~~~~=cİeıı• 
niıle bir zavallıyı ol\l ,,.., ol 

Ö rw'kurtarıyorsunuz... ıtı 
ncttarını:r: kalaca~rtt1· ec'...

Mityanm coşkun be>'. 
ıı.~ .. dal1l • yerek seyreden 111 ~ 

1 
- Daha çok fazlasın 

ha çok fazlasını··· ~ 

Diyordu. l<•if'' 
- Fakat ba:'la bu .ıı f/I J 

'lf alrUI ,-_tıtf" 
nrn lüzumu yok. rrılJ'" 

sayıya le, şu uğursuz 
nım §U :.,. • 'li\ctef1 or _J 

Kadın, yaptığt ıyt ~ fer'ır 
"k5C" 

stni istcrniyen yu ~ 
v.r;la: (~ 



Abdülmecit devrinde - - --
anzimat Paşaları 

Yazan ı Asım Us 
-4-

- Katilin ve suç or
nerede olduğunu bil. 

l'akat bu adamm h. 
ltaıyan mültecileri tara
lbUbafaza edlldifine ka. 
lardır. Onu bulmak için 

de bir tedbir vardır. Bu 
1-ıirde bulunan btltUn 

~ilerhıln tevkif olun . '~ ,,..... .. . ' 
tevkif edildiğini ~ 

1' Ve muhafaza ettikleri 
inç ortaklarmı ele vere. 

-----

• (Vakıt) - Xılandıraz k8yllntın aaJdnlerl pek~
r. Reiamde görWen bu köy konağı binası gayretll 

ve bymakam Arif DUndarm hlmmetlerile vtl. 
"'-~ . ir. Blnanm içinde, konferana Jçin Ye sinema ıae.. 
:"'~ güz.el bir aalon vardır. Yan odalardan bir tanesi 

h tahsis edilecektir. 
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Bir Sivri Aı<ıllının Maceralan ı ·~ 

SOLDAN SACA: 
1 - l\füttkep konur, bir ev halkı. 

2 - hyan tıkaran. 3 - Yüz, siyaseL 
4 - Amerika Reisicumhuru, yama. 
5 - Bir h:ırr, Mekkede tıkılan yer. 
G - luh et. 7 - Ba~ına "g,, korsanı:ı: 
sema manası olur, hazır cevap biri. 
a - Jyı yaymak, nota, iskambilde 
birli. 9 - Sıra, oyun. 10 - Netice, 
ele. 
YUKARIDAN ASACI: 

t ~ Özlemek, Jıfuaadan evveL 2 -
iki. defa be~. bıkmak. 3 - Odllnt, 
fiyaka. 4 - Harp aemisl. 5 - Yemek, 
meyva, nota. 8 - Dotnıllma, sat-

Pro11ranıdakl vakitler TIJrkl11e saa
ti ü:erlne ve öjl~den .anro1cl ıaal 
olarak vuilınlplir: 

OPERAJ.AR VE SENFONİ 
KONSERi.ERi 

Küniısberı: "Tanhaurer .. 
(Vaıner). 

Athone: "Ayda" (Verdi). 

maktan emir. 7 - HeWara dökülür. 
1 - Vermek, ecdat, bir Jıarf. t -
• • • derken sepet deme, Osilm tar
lası. 10 - Kalbur, parmaktan wr
mak. 

Dünkü Bilmecemizin 
Halledilmiı Şekli 

SOLDAN SAGA: 
1 --:- Yatan haini. 
2 -. Araba, il. 
3 - RiyaUr, iL 
4-Knab. 
5 - AnanH, ani. 
8 - Karııık, ah • 
7 - Ot, ıinha. 
a - Sa, asıl, iy. 
1 - Emine, ye. 

10 -Sim; ye. 
YUKARIDAN AŞAGI: 

1 - \'ardakosta. 
· 2 - Arı, nota. 

3 - Tayyar, es. 
4 -..: ,\ba, nizami • 
5 - Nakb,, sim. 
8-Anıısın. 
7 - Amra, kile. 
8 - Ba. 

2.50 
ı. 

1.15 
1.25 
t.ı~ 
t.25 

Radio Pariı: Bando. 
Va110n: BaJt orkearuL 
Breslav: Hafif puıaJar. 
Pni ~: Bando kouerl. · 
Frankrurt: Potpuriler. _ 
Bertin (uzun d.): Haftf par.
ratar. 
Londra (N.) : "Pteaae Teae. 
ber" <Mallkl tomedlllr.• 
Bir~k AlmAD iltaQODJanı 
Hafif partalar ve danı lıallı 
lan. 

DANS MUSiKiSi 
t.SO Kolonya; tt.30 Napoli 11"4 

12.15 Turino 11'·; 12.25 Loadn (R.79 
1 Londn1 ,(N.). · 

VARYETE VE KABARELEI\ 
ıı.15 Poste Parialea: Vll')'ete. 
1J 25 Jstokholm: Kabare. 

PiYES, KONFERANS VB 
KONUŞMALAR 

P.10 Beromllnıter: Milletler Cemt.. 
yeti raporu. 

ı.~o Hamburl: "Enrica Canuıo". 
10. 1-"rankfurt: "~tbe'llla ıea~ 

Iili". 
10. Turino ır.: Ocı>erdelik piyes. 
12.40 Budapeşte: ''Balzac" .<fnıl• 

lllCa). 

30 Milyon Dinlerici 
Bu akıam saat 21,30 - 22 aruuıda 

ve 31.28 metre kısa da.,.lar lzerla' .. 
Holandanın "PHILlPS PCl" rad;o 
istasıonunun verecell llçllDcll Tdrk 
musttlsl kowrlnl dlDleJectbfals. 

ŞEHlR TiYATROSU 
1'-3-st s.ıı akpniı 

~.soda 
Tepebaıı Dram Kwıır: 

..tNNA KARBNIN 

•• HALK OPERETi 
Bıı akpm .t da 

KIRK YJLDA BiR 
(Son tenull) 

Çar .. mba atpmı ZOZO 
DALJIAS'ın i1tl..rakl7le ,(BALtlm), 

Bllyfik Şark ()pereU 

TURAM TiYATROSU 
rr.~~ Bu Üfllll (Ballt .-nal). , Ertalral Salll Tek ._ 'J arkadqlan .S.,Aa ,.,,, 

nKtlll,ıa 
( Se > A tilı1 Rerisü - )(lfel Jteacef 
Varyetesi. (15) llarl akftllllı Haınlıd t - Nil, nahiye. 

ıo - lllnlhaye. . · Ylfctıtı 11e arlmd.,ltırı-
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• 
lstanbul vitrinlerini tetkik '~.-~~ ~·i't~~f ~~-ıl~~ttf L~~~Oi-~S- -· ~~ ~~~ ~ ---··--- - - -

60 liraya 3 metre kumaş, 22 liraya bir çift Beden Terbiyesi kupa maçıaırı aç~" 

ayakkabı, 7 liraya ·bir kravat .... Klüpler · birleştirildi 
iki gömlek alana üçüncü gömlek 

neden bedava verilir ? Müsabaka gelecek hafta başlıyacak 
köy muhteliti Şişli - suter1' 
ye ile, Pcra - İstanbul Jlll1 
liti Kurtuluş - HiJAl karışıııd fatanbu1da ıinema kapılarından 

sonra halkın toplandıfı yerler, 
maktu fiyat kanunu çıkalıdanberi, 
tuhafiyeci ve elbiıeci dükklnları
nın önleri oldu. 
Eıkiden kravat veya cömlek, 

yahut elbiıe alacaklar dükkanın 

camekinına bakmadan içeri dalar: 
- Kravat iıtiyorum, derdi. 
Tezıl~tar müıterinin haline, 

pnına bakarak bir kutu açar, bu-
nu diler kutular t~p ederoi. 
Miifteri, befendifi kravatları evi
rir, çevirir hepeinin ayn ayrı fi. 
yatını ıorar, mallar fiyat öfrenil
dikten sonra bir kere daha zevk 
ve nazar mehenıine vurulurdu. 

fiyat öfrenmekle it bitmez, be
cerjdifi malın üzerinde çekige çe
kite pazarlık baıları:lı. 

Tezılhtarın "Sizin hatırınız i
çin ıu kadara bırakıyorum,. deme
aine rafmen pazarlıkta uyugul
~ı:, mütteri kapıya kadar gider
~ tezglhtar birkaç kurug daha 
ındirir, müıteri: 

- Söylediiimden on para fazla 
:veıınem ;der, tez-cihtar elinde kra 
yj'S olduf u yerden dıpn çıkar, 

mlıteri birkaç adım ıeri atar, ye
niden yapılan bir pazarlık ıonun
da - mlifterinin eğer o malı al
maya hakikaten cönlü varsa -
fiyatta mutab:k kalınır, mal da a
lırunıı ve utılrn11 olurou. 

Bu ananevt pazarlık uıulü kadın 
mütterilerll! tezcihtarlar arasın.da 
daha hararetli ve daha uzun bir 
tekilde cereyan ederdi. 

Pazarlık zamanırıda müıtcriler 

kiiikkln içerlerinde toplanırdı. 
Maktu fiyat kanunu meriyete kon 
du\tan aonra it bcrakis oldu; tim
di müıteriltr vitrinlerin önlerinde 
öbek öbek toplanıyorlar. Bunla
rm ibir mnÜ hakiki alıcıchr; bir 
'ömlek almak kararındadır. Cebi
?JE de parayı koyup ıokağa çıktık
~ •onra raatıeldiii mağazanın 
yıtrinine yaklatır. 

:Vitrinin ıuraıında burasında 
tJrtiplice konnnıt ıömleklerin ü
.t${'tndeki yaftaları okı.ır, kuma,ıar 
hn'bnda zihnt bir, mütalea yürü
tilr, Sonra yanındaki veya ldaha 

!
• taki bir mafuanın vitrinine 

1ır, oradaki fiyatları da ariz 
tetkikten ıonra ilk mafaza

daki fiyatla mükayese eder; niha
yet bir mağazaya cirip befen.diği 

{ 

malı alır. 
Mağaza vitrinleri önünde topla

~n halkın iıe çoiu alıcı deği!dir. 
Bııillar zevklerine, ıüılerine düı
kUn ak~asız keundır. 

Bunlar da vitrin tetkikatında 

bfkiki alıcılardan ıeri kalmazlar. 
Belki tetkikleri çok daha uzun sü
rer, camekana yapııır, muhayyile
lerini itletip kendilerini baıtan a
ıaiı vitrinlerdeki melbusat ile do
nanauı teli'kki ederler. 

Bu inceleme bir camekana inhi
uı: etmez, birinci &lnıftan tutunuz 
da onuncu ıınıfa kadar mağaza 

vitrinleri ıözden ıeçirilir. Yorıun 
arjın bir kahveye kendisini atıp 
da bir arkadaıiyle batbaıa verdi 
mi: 

. - Bir kravat cör:lüm, bir cöır. 
lek beğendim. Param olunca on
dan alacağım! der. Mal n evsafını 
saymaya baılar. 

iıte bu ilci ıınıf halk mafaza 
vitrinlerine yaklaıınca oralarda 
yaya kal.dırunlarını kapayacak, 
hattı aıacak derecede izdiham o
lÜyor. Miıal mi iıtiyonunuz ! tı
tt! Bahçeka;:-:. :O:minönü, Karaköy, 
Beyoğlu matazaları ... 

Ben bir bakıma mataza önlerin· 
ide toplaıµıı da haklı buluyorum. 
Geçtn ıün Beyoflu cihetinde 
"vitrin tetkik ıtyahati,. yaptım. 

Bazı fiyatları yazıyorum: 

Yazan: Yekta Ragıp On en Beden terbiyesi umum mU-ı baka yapamıyacaktır. 
dUrlUğU tarafından verilen ve Beden terbiyesi kupası karşı· 
birkaç gtin en-el neşrettiğimiz !aşmaları önUmUzdeki ha(tadan 
milli kUme talimatnamesinde itibaren millt küme maçların· 
yazılı olan beden terbiyesi ku- dan en·eı aynı sahalarda oyna-

nacaktır. 

llk hafta: Topkapı - Arnavut-

Beykoz - T.Y.Y.K. mubteı 
Kasımpaşa - Galataspor 
ğı ile çarpışacaktır. pası maçlarına başlamak üzere 

birinci lik klUpleriyle ekalliyet 
(sabık gayri !edere) teşekkül
lerin murahhasları dün akşam 
mmtaka merkezinde toplandı

lar. 

Romanyaya davet edilecek bir hakernirl' 

lctlmaa riyaset eden mıntaka 
müdür veklll Muhtar, ekalliyet 
takımları Azasından bir kısmı
nın lisanslı olması ve malum 
karar yUzUnden bu klüplerin 

Şazi Tezcan 
Romen gazetecileri çok metettikieri bu guıi 
keme BUkreşte bir maç idare ettirıcegini yazı 

Romanyanın Tamşvar takı-
tam bir futbol ekipi çıkarmtya- mmm memleketimizdeki son 
cağını gözönUnde tutarak u· 

Tokatliyan civarında bir mağa- ı Bu kadar yüklek fiyatla mal muml merkeze müracaat ettlği-
~a v~trini~e. birkaç parça .~umaı, .~~§hir eden mafazalar olduf u ci- nr ve aldığı m Us bet cenp üze
uzerındekı etıkette yalnız 60,, ra Jı ucuza mal gösterenler de var. rlne _ talimatnameye uyma-
kamı var. :Birkaç kiıi merakla ba- ki b b b d t b' , k Kravat fiyatları: ma a era er - e en er ıyc-
Kıp onA uguyorlar: al kupasına lstanbuldan on iki 

- cep bu 60 rakamı nedir' - 7 5·• . 
· - 50.. klUp yerıne bunları lldşer, iki· 

- 35.. ~r birleştirerek altı lclübün iş-

Çorap fiyat~~rı: Urak edeceğini söyledi. 

- Bilmem? 
- Şey; diki ti dahil bir kat el-

biıelik olmasın! 

- Zannet111em. - 35... Bunu kabul eden klllp mu-
- 30.... rahhasları da gene mUdllrltiğUn 
- 25.... hazırladığı birleşme şeklinde 
Ayakkabı fiyatlan: mutabık kaldılar. Bu suretle: 

- N u.Iir zannedersin ya? 
- Olsa olıa metreıi 60 kurut 

maçlarından sonra komite rela
lerlyle yaptığımız konuşmayı 

- o günlerde - sütunlarımıza 

geçirmiştik. 

Misafir futbolcuların reisi 
Ankara ve İstanbul maçları 

hakkında. dUşilndUklerini söyle
dikten sonra. bilhassa İstanbul· 
da nıaçı idare etmiş olan Şazl 
Tezcanın Uzerlnde durarak, ken 
disinin fc\'kalA.de iyi bir hakem 
olduğunu beyan etmişti. 

zannederim. 
-Yok deve ... 

Buglln de, BUkreşte çıkan 
- 4••• lstanbulspor - Pera, Şişli - SU- Ynlv!lrsuı gazetesinde gördü-
- 3... leymaniye, Beykoz - T.Y.Y.K., ğUmUz; 1Uık futbolcularlyle bu - Doğruıunu aöyliyeyim mi? 

Altının önün.deki ııfır fazla.. ku-
matın metresi altı liradır demek 
istiyorlar. 

- Anlatıldı. Senin bugün canın 
alay iıtiyor. Ben iıe kuma§ almak 
istiyorum. Anlaşamıyoruz. Ben 
girip ıoracaiım, befenirsem ısmar .,_.._ ... 

, , , • Berw içeri girdi. Girme. 
sile de çıkmaıı bir o}du. 

:Arkadaıı hitap etti: 
- Boyunun ölçüsünü aldın mı? 
- Bırak azizim. O üç metrelik 

bir kumaımrf. İ§te o parçanın fi
yatı 60 lira imiı. Terzi parası {i
lin yok için.de ... 

- Neden bir elbiselik kuma~ 

bu kadar pahalı dedim. 

- Aman beyim l:lediler. O mal 

- 2,5 ... vesaire... HiU.l - Kurtuluş, Kasımpaşa • 
gUzlde hakemimiz Şaziye ait, 

Hele mağazanın biri allı, yeı:l- Galataspor ve Top kapı - Arna- satırl:n ı aynen aşağıya alıyo· 
;i, mavili kiğıtlara ''Yüzde 50 ten ·utköy klilplerl beden terbiyesi ruz: 
·1· b · · · kupası maçlarına girmek üzere 

zı at,, yazısını astırıp vıtrının ''İki ay suren uzun blr seya-
t 1 1 · t d birleşmiş oldular. ras ge en yer erıne yapı ıır ı mı hatten avdet eden F'>manya mil 

dükkanın önü mahıerellah ... Artık ·Gene dUnkU toplantıda bulu· it llkler!ne dahil (Tamşvar) 

~ kal:immdan geçebilinen n~:~ .. o:!~~.\:~~~:~ö!~P~~ klUb.?Jl~ ~~y~~~}Lhakında ~-
Eminönünde bir mağaza bu u. klimeclen A~ıa<loluhisar, Beyler· ıt lik rirasetine vermiştir. Su· 

:;ulü eskimi! bir reklam vaı.tası beyi ve Galatagençler ile bera- rtye, tskenderlye, Kahire, An
telakki etmiı veya vitrini önünde her bir ikinci lik teşkiline de kara ve 1stanbulda 13 maç ya
toplananları aı: cörmüı olacak ki karar \'erildi. pan Ta!.J.şvnr futbolcuları bu 
aöyle bir kurnazlık bu1mu1: Beden terbiyesi kupasına gi- maçların altısında galip ikisin· 

'"Bir gömlek alana ikinciıi yan recek takımların müsabakaları de berl'.bere beşinde mağhlp ol
Hyata verilir,, .. Yani birinci ıöm- husust mahiyette görüldüğU l - muşlardır. 
leğin fiyatı 5 lira ... 1kinciıini alır- ç.in ecnebi tebaası elemanların Mil!t ilk reisi M. Stellea Tam\! 
3anız 2,5 lira vereceksiniz... ı,tirakl menedilmiş değildir, var takımının seyahati hakkın· 

Bu reklim üzerine öteki dil'lı:ki· )~alnız ekalllyet (sabık gayri fe· ·da kendisine mUracaat eden 
nın önii bo~bnca o da fU çareyi dere) takımların lisanslı oyun· gazetecilere aşağıdaki beyanatı 
bulmuş: cuları ( meselA Fenerli Atolidi~ .,•ermiştir: Faıondur. 40 lira da diki§ parası ''lki gömlek alana üçüncüıü be· 

verirseniz hemen dikeriz. yalnız Fenerde, Şi~liden Mığır- Bana verHen rapora göre bu 
:l~yv~ kver~lir .. '., ti . .. b' d"kki dıc valnız · Beykozda, Peralı se~·ahat Romanya futbolu bak· . Onlar uzaldaıtı. Ben de başka a m..ıa uc ncu ır u nın " " d 

vitrine ·gitt&m. Kravatlar üzerin· ~ .. Budurl yalnız , Galatasarayda) kmr\a güzel bir ptopagan aya 
vitriniıv.ie şöyle bir reklam gore- oyna ... ·acaklardır. vesile olmu .. tur. Eskldenberi 

deki rakamlardan bazılur: :eğimi;i tıiİmin ediyorıım: " " 
- 3 lira... . . ı Bu kll\pler umum mUdürlUk- iddia ettiğim vecbile takımları-
- 3,75 lira... ..Bir gömlek alana iki cömlek ten iıln almadıltça - husul!!l ma- mızın hariçle temasları ne ka-
- 5,5 lira... :.>eclava verilir . ., tliyette bile ol&a - başka mUsa- J dar fazla.Iaşırsa gayelerimize ya-
- 7 lira. Yalnız bu devirde de ikinci ıöm 
Bunlar yalan değil ı lnanmayıtn leği yarı fiyata, üçüncüıünü beda· 

bir boy gösterir, cörür. Yani ye- va verecek a:lam pek kalmadı. 
lekle yakalığlnız:.n arasın;lan bir Bunlar bir tica~et itidir. lki 
kısmı cörünecek olan uzunca bir gö:nleğin fiyatı i:çer buçuk liradan 
ipekli kumatın fiyatı... yedi lira mı ediyor. Bunun yeri· 

Acaba bunları alan var mı? di- ne beg lira koyup diğerini de ya
ye sormayın. Alan var ki teıhir rı fiyata verince yekun ayni olu
ediyor, Avrupadan getirtiyorlar. yor. Yani müıteri aldanmıyor, fa-

Böyle pahalı kravat piyasaya kat mafua vitrinine, oraldan içe
çıkalı pek yeni... Eıkiden gümrük- riye müfteri çekiyor. 
ten ceçmiyordu. Şimdi müsaade İstanbul halkına bedava ıeyran 
çıktı. Avrupadan mamul kravat gilı çıktı. Kahvede oturacafuun, 
geliyor. Gelince ide bu fiyata satı: evde yanıelip yatacaeanıza çelebi 
lıyor. derviı cibi caddeleri arplayın. Şu 

Bir kunduracı vitrini önünde- m;ıı.&aza vitrinleri önünde ne mu-
yim. Fiyatlar: havereler ititecek, ne ıüael eile-

- 12 lira .. , necekıiniz. 
- 15 lira ... 
- 18 lira ..• 
- 22 lira ... 
Birinci fiyat bir çöpçünün bir 

ayl ğı, üçüncü fiyat bir işçinin ay
lık kazancı, dördüncsü bir poıta 
müvezzininin aylığı ... 

Çorapçı mağazau vitrini... Ka
dın - erkek çorapları iıtif edilmi!. 

- 100 kurug .. 

YENi ÇIKTI 1 
Fikir ve sanat 
meseleleri 

YAZAN: 
SADR~ERTEM 

Erkek çorapları: 1 
- 150 kurut.. -----~-------.-ı 
- 2 lira ... 
- 2,5 lira ... 
Kadın eıyası üzerindeki raJCarr 

ların ne kadar can yakıcı oldufu
nw evli olanlar bilir. E~li olmıyan· 
t,ra .da bu rakamı veı mekte hiç· 
bir mlna 2örmüvorum. 

VAKITa 
abone 
olunu-= 

Bir miUldtt evt7el bildirdiğtnı~ gib~ .A meıikada Billi Koo i3mita• · 
tJ. genç bir bob6r bultıtlmtıf ve maçkı1a aokulmıağG baflonM'f. 
tır. 

: BilH, Nevyorkta yap®n ıon mUacıbakada F'red .ApoatoJiyi a"a
.ın lı.e~abtJ/le maaltlp ctmeğe muvaffak olmt'ı7tur. 

' 

kınlaşmak o nisbette arı:, 
dır. Tamşvar klübUnUD ts1 
nesl esnasında gerek )lı 

1ur Jurzalemde ve gerek 
de gördUğU misafirpe 
knyda şayandır. Jur:ıJI~ 
futbol seviyesi hen Uz tn1'~ 
llncledir. En yUksek fut 
hl rede tcsad 11 f • .• etti lc...e 1tt 
UHVVI" ...aGU~'"l-.aa -en o\ lr ba 
llnat ctıucktedir. 1staıı1> fJ 'xn 
!>olcuları olgunlaşmış bit 
zara arzetmek tedlrler. 11 

y•P 
tki ny suren turnede elJIS 

13 maçta Kahirede beYıı el 
hakem Yusuf Mahmut d~e 
olmak üzere birçok b• el• 
gördük. Fakat tstanbUl 1 maçımızı idare eden ş~t 
can cidden fevkallde t' 
kem. Futbolda en mUbitJl rl 
tan avantaj kaidelerin;ır. 
olgunluğuna bir delil lt,ıf 
Avrupa hakeminden fa~ıe 
lan bu arkadaşı TUrklY8 ı-1 
sahasındaki samimtyetitJl f1 
.,·iye etmek gayesiyle ll~clJ1' 
ta şehrimizde bir nıaÇ. ş 
mek için davet edeceğıZ· .. 

. rJC .. 
kaydetmenizi bılbassa r•-
rim. TUrkiyede sporcul• Jı 
yapılan büsnU kabul '°'8 

., 

anlayarak maç seyredfşl 1 etııı fazlasiyle mütehassıs 

Türkiye Kır koŞ 
19 martta Ankar3 

yapıhyor ,,1 
Türkiye kır koşuları ., 

sini tayin edecek olall 
müsabaka 19 Mart 93

9 ıts' 
günü Ankarada yapılaca t 

dörde 18 mıntakadan ,ı 

Uk takımlar halinde tştlf >'' 
cek olan bu müsabaka ., 
rada 19 l\layıs stadınd• JJJ 
yacak ve GOOO metrelik. 
katedildikten sonra geııe 

ıttlf· stadda nlbayetıenece 

Hakemlerimiz a'1~ 
mana baş11Y0 ., 

Milli küme maç1arıı:ıa ı-6 
brıııı 

lık olmak Uzere şe ıııD' 
futbol hakemleri pertı0 ıı:ıır.' 
nünden ltlbaren anterll vıı 
mağa başlayacaklardıt·bıı 
manlar Galatasaray ıttU 
nunda yapılacakur. lUP 

Hakemler için bir k ştıl 
edilmesi fikri de ortaY• 
bulunmaktadır. 
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tanbulun en eski 
1.. .......................................... ...1. SiNEMA 

Alman artistlerinden Karola 
Hön ile Henri Miller ve Paul Ves. 
termcyer "Yeşil İmparator,, is
minde bir film çevirmeğe başla. 

mışlardır. Filmin mevzuu Brezil. 
yada geçmektedir. Karola Hen, 
Jeana isminde Brezilyalı bir kız 
rolündedir. Resimde filme iııtirak 
e1en yıldızlarından Hildebrant ile 
Ellen Baury görülmektedir. İki 
yıldızın tuvaletleri de şayanı dik 
kattir. 

şoförü 
Yler Vihelm ve Enver Paşayı 

gezdiren bay Tevfik 

YAZAN: J 
FİKRET ADİL 

Binbirge:e 
düğünü 

:ıun öyle semtleri var
areketli merkezlel'iıı 

a.~anıbnşıııda oldukları 
Şanııu muayyen biı· 

~ tı sonra, bir köy sessiz 
11.ırır. 

llıtıcrden biri de Kaba -

\şanı, orada oturan bir 
ıt • arır gitmiştim. Taksim 
ıtJ •lldan hemen Uç daki
ttV ~diıı:ı. Oturdulc Tatlı, 
" 1 bet ctuı::. Gitme zama-f, · Cıktık 'yanımda bir 

~ <l • .ı. 
'la '·ardı. lla\·a. ya~mur 
ı°'kul}la.r karanlıktı. 

Y a Kar köye ı;oıtp ora
tbaşka tramvayla Tak -
tna~a knrar verdik. 
r 

\"ermek ve yapmak ay 
Ylerdir. Bu hakikati, 

~daha, yağın ur altında, 
kaıı::ık paltolar:mızda 

<lceklerl gibi bUzUlcrek, 
f!ltik. Tramvay denilen 

ll.ki b·rdenb!re orta· 
f.ıhnuştu. Ye şayet, bi

/ <:>der gibi, ya.(:,uıur 
1k ZiJ·ası nltmda uza· 
ar olmı-sn, bu sessiz, 
rcıe l.cndim!zi, iç Ana
lhlcr bir l:::ısnb~~sında 
:k. Hoş, bu hissimi te
t lılr hô.dise de olmadı 

2 1 
·tlardnn, seyyar bir 

'kupa arabalarına ben 
tonıo1.>11 gürlin:lU. Ne 

•ıııı n diye yolun ortası-
\, kollarımızı sallaya -
·~l'd ~ Uk. t::ıdik. 

htabbi! Ben ! :ıya.tım 

11 
lcadar rahat koltuğa 

rttıu. hatırlıyorum, netle 
tıı guzeı manzarası olan 
l:bııo ! .• 
a11~1a birbirimize bakış
:.r gibi azametle ku

• Ve i!clmizin lı!rdcn. 
tııatıdn, geçit resimlerin 
~"'gibi, etrafımıza hlma 
•aderane ve şahane se -
• tltıtınak arzularımız 
1 I! 

eıanıladık· 
~hı • 
t 1 l>ok c3ld bir moc1el-
~r~"nıız muhafaza ctlll-
tfbıtken, Şnrlonun oto -
fı\ sarsıntılar yapmı

taı e Sesleri çıkarmıyor
~~ d!\\kat edince, şoCö -

1ult llıob11 tipinde olduğu 
D~ • 

~atı e\·veıkt; meselü "Ma 
g~lılan,, gibi, salon mm 
) l'lilcn hususi şoförle-
0l"dn, 
~ .... >.1d ' .. !·ına Tophaneden 

dan. gelmiştik. ney
esı 

ııı ne c;:ılctığımız za-
' .atar boşanm!} lrılu

·ı:ı h 
1 

ayal fabrikaların 
~ Olau halk, hayali o-

tomobiliınizc :. .irnral;. ı:;'Ulllşl\

yordu. 
• • • 

Şoförle tanıştık. 

ki: 
Bize dedi 

- Yaııh~ iniyr:>rsımu::! Tayyare 
mcytla,ıı uı/l·ası dcjjil, biraz claha 
ileride. 

Tlctdi, 1m_urım 7conıı~m. Biitün 
d'inya sf:i bekliyor. 

- lstanbulun en es'd şornru 
ben olduğum iı;in, en esld oto- - l::te asıl oııuıı için tcrcd<iii.t 
mobiline de sahip olmanı kadar cdiynnım yrı. Ba-:ı l:omışmculıfjım 
tabii lılrşey olamaz. Den lıu o- i:im.sr:ler var .. . Onlar barışmadı]:. 
tomobili tam 011 beş sene ev,·el ça um koııu§mak istom-iyormn. 

aldım. "Fiat üOü,. cllr. O znmuıı
danbeTi kullanıyorum. Frc-nle
rini bile dcğlştirmecllm. 

Hayretle yUzUnc lıai•tı1,. O, 

gayet tabii bir eda ile: 
- Evet, dccll, <lcğiştirmec.lim. 

Kullanmac\an kullanmaya fnrk 
,·ar. nen, makine;-i hor kullan 
marn, ve ma.kl~c n~c\\~ 'bt11r\m. 

Gittikçe merak cd!yordulc 
Şoför, bize hikf\yesini anlattı: 

- Benim ismim TevCiktir. 
Soy adım GUçyeter. G9 yaşın

dayım. Dediğim gibi, lstanlJU
ıun en eski şoföril benim. E,· -
velce, mUH\zımsnııi idim, ordu
ya 13 2 ıi senesinde ilk ıgclcn o
tomobilleri, beş arkadaşımla 

ben lrnllantlık. 

Enııla.r Hotchkiss marka, hcş 
zırh! t otomobil idi. Ben Toıılıa
nc Cabrikasıntla :tesviyeci idim. 
Bize vertlller. sonra, ikimizi E
u;rneve. birimizi Sel!rniğc, iki
mizi Erzuruma gönuerdiler. 
Bcr.. Rdirneye gitmiştim. lsmet 
h:öı.t; o zaman yüzbaşıydı, ora 
'la;dt. Bizi de onun maiyetine 
,·erdiler, tabyaları gezmek iste 
eliği zaman, ben götUrUrdUın. 
7.ırhlı otomobili, orada, Kıyık 
tüyasına koyduk, sonra askcrt 

mahfile naklcltil<. 

31 nıart vnkasında, hareket 
ordusu ile beraber tstaubula 

- Neye palton bu kadar şıl.: 

ta 1ıa:ıtolonwı eski' 

- Ne yaparsın! Tiyatroda kim 
se prıntolonıom vestiyere bıra1>mt 
yor ki! 

ı;cldil~. bizi Revket 'l'ursut pa- D ~ la : . _ - a1 snor .rma 
şanın maiyctıne vcrdıler. h. aı·an u· l a' t. tt k 

çıkıyorw::. 

oır ( c o a t! ti • 
gt'thımız Galatasaray mektclıh 
deydi. Zırhlı otomobiller bahçe - Otelde mi? 
de dururdu. Ben oracla, böllikte - Hayır, hastanede. 

ve taburda muallimlik eder

dim. 
O sıralarda birçok kimseler 

şoförllik öğreniyorlardı. Beledi 
yede bir teşldHlt olmadığı için 
imtlbanlarıııı ben yapar, chli
yetnamelerlni ben verirdim. Son 
ra, harbı umumi oldu. Enver 
Paşa, Şerl! HUseyine bir oto
mobil hediye etmek istiyordu. 
Beni gönderdiler, otomobille 
Medineye kadar gittim. Fakat 
bir turlll Mekkeye ynramadık. 

Yolda, otomobil, çöle, hararete 

Prenses Fevziye İrana 
Neler Götürüyor 

1. ym on be'.;inde İran veliahti 
ile Ka.hircde düğünleri yapılacak 
olan Mısır Prensesi Fevziyenin 
~eyizi yedi kürk manto, 55.000 
sterlin de:1erinde mücevherat, 
100 rop, 200 sandık ve bavul ile 
yeni e~yadan mürekkeptir. 

Satye binası işi 
mahkemede 

Nefıa V ekale ti Binayı 
Teslim Alıyor 

bina Nafia Ve!ı:aletine ferağ e
dilebilecekti. 

Denizbank, 146.100 liranın a. 
lacağından az bir miktar olması. 
na rağmen teklifi kabul etmiş, 
Satie de muvafakat ettiğinden 
iş mahkemenin kararına kalmış. 

dayanamadı. ötesinden, bcrlsin 

1
tı. 

den çatladı, ::;öküp hccinlcre .. .. Birinci Ticaret Mahkemesi dün 
ylikletmeği düşündük. Olmadı. - Butun arkada§1arınız ev1cn- . .. h k 

mis. Si:: nWn cvlcnmcdiniz' sabah bu tedbır murafaası a -
Nihayet yolda, bedeviler tnra - ~ ·•• kında verdiği kar2 rı bildirmiştir. 
fınclnn hücuma uğra.dıl<. Oto- işte 011ıın itin c1.'le11111cdim Mahkeme, me,." .. ubıh1s 1'16.100 
mobili ııarçalı.tclılar; hPn, de\·e ylı! liraıun Merkez ,...,,nl~a.;I!la yatı -

(Devamı 11 incide) rıldığı takdirıle, ~atie Şirketinin 

iktisadi mesaleler: 

Balkan Federasyonu 
iktisadi bakımdan tahkH<; 

kabil o~an bir fikir 
İstanhulda çıkan fransızca "Economis~e d'Q. 

rient" gazetesi, Balkan antantı devletleri arasın
da b ir feder a syon kurul ması fikri hakkında yaz
dığı bir makalede şöyle diyor : 

Türkçe arkadaşlarımızdan biri, 
Balkan Antantı Konferansı müna
sebetiyle, Antant Devletlerin ara. 
sında bir konfo:lerasyon kurulma
sıı fikrini tekrar ortaya atıyor. 

Şüphesiz güzel bir fikir. Fakat 
daha uzun seneler için tahakkuk 
:.nkanı olmıyan bir şey. Bizde ga
zetemizde, iktısadi bakımdan, Bal 
kan Antantı memleketleri arasm
Ja, Oslo anlaşması modeli üzerin
Je bir birlik kurulması fikrini bir. 
::aç defa mevzuu bahsetmiştik. 

Türkiye, Romanya, Yunanistan 
·ıe Yugoslavya arasında bir güm
rük, ticaret ve para birliği olmı· 
ya:ak bir şey dcğitJir. 

Bununla beraber, şunu derhal 
kabul ederiz ki bu fikrin henüz 
zamanı değildir. Bunun da birçok 

sebepleri vardır ki, bunlardan bi· 
ri siyasl 'Olduğu' kaaar -'iimltididir: 
Dulgaristan girmedikçe böyle bir 
f edcrasyon natamam kalacaktır. 

Tam bir iktısadi anlaşma kabil 
.!eğilse bile, ayn ayrı anlaşmalar 
yapılması lüzumundan bahisle hiç 
de zamansız Geğildir. 

Acaba Balkan Antantı devletle
rini aralarında, gerek umumi ola. 
rak, gerek bir tek mahsul üzerin
de, ayrı ayrı anlaşmalara sevke
den sebepler nelerdir? 

yorlar ve ikisinden birinin malı 
:linde kalıyor. 

Bunun önüne nasıl geçilcl:ilir? 
Buğday, tütün, kuru yeoiş, zey .. 
tinyağı ve daha sonra, pamuk üze. 
rinde bir seri anlaşmalar yaparak. 

Bir misal alalım ve buğday Ü· 

zerin::le böyle bir anlaşma şemasx 
çizelim. 

llk yapılacak şey, buğday istih .. 
~al eden her Balkan memleketin· 
de, Türkiye.deki gibi, bir buğdaY, 
ofisi tesis etmektir. Bu milli ofis .. 
ler - Türkiye, Romanya ve Yu. 
goslavya buğday ofisleri - bir 
yüksek komite intihap edecekler. 
s{omitenin azaları anlaşmaya da
hil üç memleketin her birinden se.ı 
Çilecek ve komite Türkiye, Ro· ' 
:nanya ve Yunanistan buğday 

müstahsillerini tem~il eaccek. !il 
1 

Ken:iisine geniş salahiyetler ve
rilmiş olan bu yüksek komite, buğ 
day fiyatlarını, malın c,insine gö .. 
re tesbit edecel:, bunların standart 
laştırılmasını kararlaştıracak, ha· 
rii memleketler.de satış ve reklam 
daireleri açacak ve bütUn buğday. 
satışları bu komite eliyle yapıla .. 
cak. 

Ayni teşekkUl, çiftçilere lazım 
olan aletleri ve levazımı c!a temil'\ 
vazifesini de üzerine c!acak. 

Türkiye, }fomanya ve Yugos-
lavya birer ziraat memleketidir Böyle bir teşekkülün salahiyet-
ve ya"' çıkarılacak maJdeler de leri silolar kurmak ve zirai kredi .. 

b 
1 ı k ·b· d'.. · l d ekip b;çcb:Urler. Türkiye ba~lıca e: aç".1a . ~ı 1 ıge: ış ere ~. t~.Ş-

Alman" aya pamuk ihraç etmekte- ~ıl ci::lılebı~ır. Bu cihe~c~, .buyük 
:iir. Roma:ıya ile Yugoslavya da bır chemmıyet kazandıgı l!:lll, han 

gi devcltle olursa olsu ı buğday memle!:::.:tlerine pa:nu!i: yetiştir. 

mek için çalış yoriar. Onların da 
müşterLi, tabiatiyle, Almanya o
lacaktır. 

Türkiye ile Yugoslavya alyon 
ihra~ e:krler. Bu sahada iki mem
leket arasında geçen sene yapılan 
bir ~nl.:ı~'Ila çok iyi ncti::eler ver-
miştir. • 

Ilell:i yalnız Yunanistanın va
ziyeti ayni işi yapan bu iş arka. 
daşalrının vaziyetine benzemez. 
Çünkil Yunanistan zirai olmaktan 
ziy:ı.:!e sınai bir memlekettir. Bu
nunla berab:r, tütün de istihsal 
etmektedir ve bu cihetten Türki
yenin rakibi vaziyetin<le:iir. Yu
nanistan, yine Türkiye gibi, kuru 
yemiş ve zeytinyağı da ihraç eder. 

Madem ki bu gibi müşterek nok 
talar var, Barkan memleketleri a
rasında iktısa:ii bir anlaşma ola. 
'.ıilir. Çünkü anlaşma olmaymca, 
')u mü~tcrek noktalar çarpışmaya, 
ıig olmazsa rekabete sebep teşki" 
ediyor. 

Bu rekabet ise, fiyatlarda i!ltik 
rara mani oluyor. Bunun da zara
rını her iki taraf görüyor. Çilnk . 
malların ı adeta münakaı:a ile satı 

binalarına konulan tedbiri ihti • 
yatinin refi ile haczin paraya 
konma!3mıa karar vermiştir. 

Nafia bir kaç güne kadar f;a. 

!ıpazarındnki binayı Denizbank -
tan teslim alacaktır. 

meselelerini müzakerey ::ıu"ktedir 

bir hale gelir. 

Hayal, diyecekler. H.:yır, hiç de 
hayal değil. Fakat güç. ~ünkü na
zik bir mesele. İstediğimiz şey ni ... 
hayet nedir? Balkan :memleketle· 
ri çerçevesi içinde bir tröst. Bir. 
birine rakip olan müesseseler ara. 
larında anlaşıyorlar, başka mem
leketleı:ı:le kalan, kauçuk tröstü 
va;:>tıkları gibi tröst kuruyorlar. 
Alman s·nai sendikaları gibi fiyat
ları sendikalaştırıyorlar ve, -sonra 
daha iyi terakki edebilmek için, 
· cabettiği zaman fedakarlık yap
mayı kabul ederek bir tek birlik 
teşkil ediyorkr. 

İş adamlarının yaptıklarını de'l
letler niçin yapamasın? Aralarında 
ivasi ihtilaflar olmayınca bunu 

yapmak hbildir. 

Belediye Memurları 
Teavün Cemiye~i 

Nizamnamesi 
Belediye memurları taavün ce

miyc>tinin nizamnamesinde b:ızı 
.!cğh:::iklikler yapılmasına karar 
••erilmiştir. Bu arada vefat eden 
:ı.zalarm ailelerine yapılmakta 

olan yardımın ayni miktarda ol
ması meselesi tetkik olunmakta. 
dır. Şimdiye kadar bir memur ve_ 

fat edince ailesine maaşının üç 
misli veriliyordu. 
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ikinci müntelıiplerin seçimine yarın sabah başlanıyor 
Başiktaş Bakırköy Kartal Yalova Şile Çatalca Silivri kazalarından gösterilen ikinci muntehiplerin isimlerini yazıyorıd ____ . 

Allıncı Büyilk Millet Meclisi için Cemili Kuntay Doktor. 28 - Tevfik teahhldi. 5 - Fethi Erden Bakteri· Mustafa Tunalı Avukat. 58 - Soit Ya· met Öğretmen. 16 - Refet Türkoğlu doktor, 27 - Fuat BalkaDWJ 
l apılacak secim hazırlıkl:ırı klımilen Türegün Umumi meclis Azasından. yolog, doktor. 6 - Gani Arııkon Tüc· şar Sifli halke,·i kltibf. 59 - Şerif CJftci. 17 - Rıza Özden Öğretmen. terbi vesi genel direktör! ,,, 
t:ır:ı:ımlllnmıştır. Şehrimizde ikinci 19 - ~l:ıkhule Ahmet Kora. 50 - car. 7 - Mevhibe Arakon. 8 - Hü~- \ta bek Emekti subay. 60 - Muhsine 18 - Cemal Aral Öğretmen. 19 - krim~ federas onu reisi. 2S 
mil:ıtehiplerin seçimine yarın Sllbal. Iuhterem Gökmen Tıp fakültesi rönt nü Arsan Eczacı. !l - Hikmet Tüzer Edls. 61 - Huriye Oneı Saylav. 62 Şerif Tuna Tahsildar. 20 - Hatice t B lk ~ H p, il) 
b:ı-;l.ınac:ıktır. ken doktoru. 51 - Naci Erim Em· .\vukat. 10 - Hasan Akman Tüccar. - Fatma Mınyıs. 63 - Mahucemal Pımir. 21 - lsmail Aka Çiftçi. 22 - mc • ~ . an • • ıZ3 Si 

İıötihobın kolaylıkla cereyanın. razı zührevlye başhekimi. 52 - Ce- 11 - Hayri Algüncr Emekli. 12 - Ayaen. 64 - Zihni Uıtekin Öğret- Hüseyin Kanknya Çiftci. 23 - Maı· başkatibı, 29 - Ali .. R .. ril 9' 
temın lcin şehrimizde 145 intibaı rnlll aydın Ö!Jretmen. 53 - Ali Tuj' ,\, Ali Yeniçeri Fırıncılar cemiyet ı men. 65 - Uıtfi Güll Cmuml meclis har Sezer u,·a yenice köyiinde muh· İstanbul sıhhiye mudu :

1 
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saı•dıAı bulundurulacaktır. Sllndıkl:ıı Osmanlı bllnkası memurlarından. 54 3cnel sekreteri. 13 - l\edlme Yeni- Azasından. M - Nlhıt Rıza Emengen tar. 24 - ~lu stafa Gökmen Tecimen. Ali V efa Seyhan sabık \~~t ~ 
k~. :ıl::r:ı şu suretle taksim edilmekte· - Fazıl l\lullugll Denizbankta me. =eri. ı~. -1\lu.stafa ?\ezih Tük~! Tüc· Deniıbıınk mlHeltişi. 6? - Nul! Si· 25 :-. Ali. Aygün ÇHtçi. 2G - Adem 31 _Asaf Boı.ok 0eniı1J3-'." ~ ~b 
d ır: mur. 55 - Behçet Gücer Galatuaray car, mute:ıhhıt. 15 - Suad KarllOS· rel SaYlav. 68 - Hulkı Çakır Afyon Şerıf ıflcı. 27 - Zeynel Dönmez :'ıluh- h be 

32 
-J1alılll$.1 

Adalarda •, Bakırköyde 5, Beşik lisesi müdürü. M - Emine Zeki Or man TücC'ıır. 16 - Yakup Yıldırım inhi'a~ memuru. RO - Sabri Atayol tar. 28 - Hü~e.rin Mıılılar. 29 - Re· ase m~muru. • el11uf' 'ti 
t:ıştll 10, Beyotılundll 2J, Kadıköyun· Ferlköy maliye şuhesinde memur. Tüccar. 17 - İbrahim FeYzi Çelik Tüccar. 70 - Maıhar Resim Alpsan cep <iünay Bakkal. 30 - Ali Oısoy d~k~l lnhısarla~da ın ltlİ ~· 
de 16, Eminönünde 19, Eyüpte 8, 57 - M. Ali Tuncel Mezbaha tllhak· , ,alllta nahiye müdürü. 18 - Celtıl öAretmen~ 71 - Nllzif 1\Aıım End Çiftçi., 31 - Ethem öıkım Çiftçi. Nedım Buradoglu ~me ·· te ~ 
Beykozda 12, Sarı)'erde 14, Falihtt 'mk memuru. 58 -Yusuf Börü Emek- Said Bekcr A,·ukat. 19 - Asım Ker· Umumi Meclis Azasından. 72 - Nu- 32 - Ahmet Kop Çirtci. 33 - Ahmet 34 - Nuri Demirag n:~t,Ş ka ı 
23, Osküdarda 10 sandık bulunacak il kolaj!a~ı. 59 - Sırrı Tulner Ha:r· ı:?enli Doktor. :w - J\ı\mil Binı;öl rettin Akdemir Kamun ~ekrelerl. 73 Hnhhi Arda Emekli ö~retmen: ~· - 35 _ Ali Rıza Öker BeŞ1~ t "1ıı 
tır. ,·an borsll5ı mübaynllc.ısı. 60 - Ali 1 uğretınen. 21 .- Halil Göksu Deniz- - lsmail Hakkı Başak T. H. K. dl· !'alm Çirtçi. 35 - Ahı~et Şırın. E~ arif m emuru, 3G - Saf~e 

Sandıklar yarın sabah saat dokuz Akyürük Odahllşı. G1 - Halim Ak· bankta memur. 22 - Kemalettin A· rektörll. 74 - Etem izzet Osal Gemi mekli . 36 - Süleyman Pılat Demırcı G l t 'Ik okul dift tJf 
da her knzllda muayyen nı:ıhallere bulut Emllık sahibi. 62 - llırahim tnsun Ca. N. Ba,·a kurumu başkllnı. kurtarma ,ırketi müdürü. i5 - Sü· 37 - o~mnn Kuyllş Bakkal. 38 - a a asar?y ~ seşi~ c 
konulmuş ol:ıcak ,.e intihap ınelı usa ı. Hanif Denker Dahiliye müleha~sm. 23 - Şerif Tragay Deniıbankta. 21 le)·mın Çayırlı Emekli ıubııy. 76 - Sadık Dinçer Rakkal. ?7 :- Şar.ıye ~.~un eni, ~ 
tertiş heyeti lızası tllrafındnn açılııı fiEYOCC.U KAZASI TAKSİM - Va~fi:re Lo$ter. 25 - Naci ören· Hulki Ozon t:muml mec.fü Azı~ınrl!in. Ç.\TAI.CA KAZAST BOYALIK !ncı okul başogretın. -e!~ 
boş oldu(lu halka gösıerHdıkten sonra man Mühendis. 26 - Hulki Subaşı 77 - Ekrem Rüştü Altepe Emekli NAHiYESİ Hüsnü Keseroğlu beledi) l" 
kllpanıp mühürlc.necek ,.c re)'ler a· ~AHlYESI Esnllf kAhbi. 27 - Yaşar 'i?zıcı İs· yüzbllşı •. ?8 _- Meh~et Gürler S~t 1 - Sev~i Yunıl B~):alı~ • Ç~flç~. 1eri müdürü, 39 - Eş.re! • ııı 
tılmaya b:ışlanacaktır. t - Reşat Elgün Emekli. 2 - Nıı- tanbul sayla"ı· 28 - Cel:ll \ ükselen müstahsılı. ,9 - Fnıde Esen dal .t:· 2 - Hüse:rın Çllvuş Çıhn~ı~ • Çıftç_ı. oğlu belediye hukuk ışJcrı 

lnhlsap mcbusan teftiş heyeti dün· reıtin Aksoy Sıhhiye müclür mull\'i· lnhisarlarda. 2:1 - Dıırılllne Orhon. mıımi nıecli~ Az:ıı;ınclan. 80 - Re~ım 3 - Saip Giinşıör Haclıınkoy - tecı· . • 
kii toplantısında her sandık için ni. 3 - Cemal Tekin Sllyla\', 4 -Tev- JO - Cemil Arıl.::ın Ocnizbank müşa· Bı$ara Saylll'"· 81 - Celil Memduh men. 4 - Karlri Pnlü Çatalca.· ~a· muav:ı, K ter tı\ub 

1 birer memur ,.e ikişer klı li ptnyin el· fik Amir Kocamllz l:muml mecfü tı· vlrlerinden. 31 - Emin Taner 49 un- Oget O~retmen. ınun başkanı. 5 - Mehmet Sıılım Se· 40 Ccv~ct un da11•' 
miştir. 

1 
zıısından. 5 - Taip Servet Tuna Ti- cu okul ö~rcımenlerinden. 32 - Ha- BEYOCLU KAZASI HASKÖY 1 im Boyalık • Çiftçi. 6 - M~stafa umumi meclıs aza~ın tıf 

Ayrıcll intihap mebuslln le!tiş he· caret odası neşriyat mildürü. 6 - san Gfirso:r. 33 - Mel~hat Gürsoy. l\AHlYESt ilacı Maşlı • Çiftçi. 7 - Musa\ ılm:ız. Mazhar Ömeren Kab3. j.lİ 
yıfü arasında da şu suretle vazıfe tak-ı• Naim lkizer Daimi encümen z. ve 34 - İzzettin SeJAmi Feral' Tüccar. Balnbıınbanburn • Çiftçi. 8 - Osm~n öğretmenlerinden. 42 - ııt 
simi yllpılmıştır. Avni Yağız Adalııı muamel4t müdürl~ünde mllrakip. sana)id. 35 - 1\4,mil llillyman t:mu· 1 - Mustafa Faik Aşkın Umumi Güner Baklıı lı. Ôğrelmen. 10 - \u· Özak milli saraylarda 
kazasında, Kı\mil l\oymlln Heyoğlun- 7 - Ali Rıdvan Hll:\Vlln borsllsı rcl- mi meclis Azllsınftan. 36 - Abdulka- meclis ı\zasındlln. 2 - Suphi SoykAn ı;uf Bilgiç Terkos • Öğretmen. ı.o -:- _ Şaban Atar evkaf ııt 
da, Biclln liağcıoğlu Fatıh ve .t:.yu!J si. 8 - G:ılip Ataç S:ıhll sıhh iye mü. dir Bayrakt:ıroğlu Memur. 37 - ts· Sahil sıhhf)·c idaresinde memur. 3 - lliiseyin Fenerci Kllraburun • Çırtçı. 43 Sel" , tzzet sede$ 
kazalllrındll, Ferit Cern:ıl S:ırıyerde, dürll. 9 - Ilahllttin l.ı'ıtfi Yllrn :ılı mali Hakkı Unsur lnhisllrlarda me- Re ret Ozel l\Inbahı &a)'ım memuru. 

11 
_ Ferhat Fenerci Tnyakadın - ru, 4.4 - ~mı •

9 
~ 

Bayan Hakiye Koral "e Samih Türk· Doktor. 10 - Necip Serılengeçtl U· mur. 38 - Faık Kaynak Merkez blln· 4 - Kem 1 Özkan lnhisıırlardn ıne· Oeairmenci. 12 - Ragıp Barkut Bo· harrır umumı meclı dıı.11 
doğan Em inönü kazasında, Mehmet muml meclis nznsınd:ı n. ı l - Emin ı<ası veznedarı. 39 - Ali Niyllzı Klly· mur. 5 - Mehmet Bll'ol Buz fabrika· :-.·alık • Kamun başkanı. 13 - lbra· 45 - lsmail Hakkı An _,, ~ 
Ali Gökce Üsküdar \·e Beykoz kaza· Ozyiirek Temizlik i~leri müdür mu- nak Emekli komiser. 40 - Jsmail sında elektrik şefi. 6 - Adil Aşkın hlm Serim Hoyalık • Hakknl. 14 - 1i jandarma albnyı , 46 4~ 
larında, Reşat ll:ışkllYll Kııdıköyünde, 3 ,·lnl. 12 - Esııt Kaliboğlu A"uklll. ıiakkı Dernirsoy :'llerkez bllnkası \'ez- Koml~yoncu. 7 - Nail Öıkan Bele- Fethi l ' nuk Çatakn • Sıhh~t m.emuru. Apavdın emekli binb:ıŞ1: ~ 
Zühlü Çubukçuolllu lleşiktaştn, Tev· 13 - Hakki ve Emin Koral Umumi nedarı. 41 - \ aşllr Demirsoy. 42 - diye memuru. 8 - Bchke Tanker 15 _ Kani Ynsc;ıvi ran - Çıflçı. 16 - Bah ~ K" •

1 
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fik Amca Bakırköyünde \'ıtzıfc göre- meclis lızllsı;d:ın. H - Ganime Ser· .ılchmet Felek Sandalcılar cemiyeti 12 nci okul öArelmenlerinden. 9 - Hüseyin Koc Tosun köy - Çiftçi. ~ 7-: .a . amı 1 oz özlta>" . ..ı. 
ceklerdir. dengeçtl. 15 - Kenlln Çakar BeyoAlu reisi. •3 - Cemlll Erduran Muşanba· Ahmet Coşkun Et nakliyat şirketi bllş Musınrn Kınnlı noğıızköy • Çıftçı. rakıbı •. 48 - hsnn 1 jıtı>ll~ 

İntihaba yarın sabah başlanıp ,.e posta mildiirü. 16 - llulu~i Akpulat cı. U - Emin Yaz9an faki 1 crKez. kAtlbl. 10 - Haif Akaydın Buz fahri· 18 _ Mımıt Sll zlıbo stan • _n akkal. 1,9 bank ışlctmc k ontro bı.ıl ~ 
oyın 19 uncu akşamında bitirilecek· Tnk~im nahiye müdilrü. 17 -Tevfik &\umandanı (emekli seııeral). 45 - kası idare memuru. ll - Meliha Ay· _Ali Sen IT:ırllççı. Çiflc•·. 20 - Bı· _ ZilhtU Kansu lst:ın {, ~ 
tir. Ayın yirmisinde de reylerin lllS· Remzi Knzllncıgil Doktor. 18 - Ha- l''ahri Uölen Tüccar. •6 - Huseyin ışığım Hayvan borsasında memur. 12 lftl sen Arna,·utköy - Çiflçı. cii ilk okul ba§öğretrll~bl 
nifleri bilmiş olması llızımgelmekte· san Hayri Tan Snl'lllv. 19 - Sabit Akman Tüccar. 47 - Mu,·c~det }:;r. - Atlı Açıkalın Tilc:ır. 13 - Yusuf ç~T,\l.CA K_\7.AS.1 .l\ARACAKOY Hali~ Tekin İstanbul ~.,,r 
dir. Tasnif neticesinde ikinc i münte· Kurt Gümrük muhafaza 5İvil teşki- dem OQretınen. 48 - Husnu Hılmid Baykal Kulcrlibi mili.iye şubc\i me· !'\AHI\ ESl • .. d" •. 

51 
_ Kemal Gıı:· 

hiplere intihap ntllıbataları yapılıp !At ıimiri. 20 - Astın Sorgun A,·u • .la)ınan Profesör. ~9 - Ali Hıza Çe- muru. 14 - Rıza Bayraktar Emekli t _ lsmail II:ıkkı D. Y:ız ıcı Kllrll· l~U uru, . S2 _. ~ t 
,·erilecek ve mebus seçimi için mer- l.:al. 21 - Halil Hilmi Uyguner A· Jebıollu Öğretmen. 50 - Klııım Turk binhaşı. 15 - Recai Olgac Muamele cllkfo· kamun hnşkanı. 2 - Şeref şıktaşta gek~rcı. wl' ıti5111U 
kezden gelecek emre intizar olunacak vukat ,.c umumi mer.lis hasından. ı.uccnr. 51 - Muraı Hun Ka~blo fab- ''e istihlak vergileri memuru. 16 - Şen Ormanlı • Çiftçi. .3 - ~üleyman tin _Baburtekm Ereg 1 ,. ..,,, 

tır. 22 - Mustafa Galip Gültekin Docent. ,·ık~sı sahıbl. tı2 - ~~~sta!a .sıtkı ·ı e· Avni Çelen Emekli Dı. yiizha~ısı. 17 Belı:rnt. Çiflçi ~ ~ _ \ 11 .,11 ~ K.araınnn· ketı mr.murlarmd:ın 5;ı _,, G 
Beşiktaş, Kllrtnl, Bakırköy, Yalova, 23 - Bedri Nedim Göknil lş limited kelı A'.·ukat. fı3 - :\aıl Sllydam Ec· - Azni Aıak Emekli Dr.. binbaşısı. dere \'. menrnnı. 5 - Şerıfe . Ac~r Şükrü Kunt doktor. ..,c~ '\ t 

Ça 1 Sili i k ıar dan "d - - 2' F ıı h () ı. Do k k 18 - Halit Ayanoğlu Emekli Hasköy c ı ıı k"cıı w Şile, tll ca, vr ·nza ın mu uru. • - eyzu il oeruer · zacı, ·ım)a ·er. 54 - Zehra Saydam. Karacaköy _ Muhtar. 6 - emı . 1• Kurban Merkez Bn.n •v- ..,ıı • 
i ' ·i f - t b ' "'mzel 25 H F" ·ı p k S ı. G nahi,·e mildürtl. 1 O - Ihsan fvem t k rl ,.. ft w gösterilen .- ne mun e ıp n.. • çent. - lls:ın erı er ·er ı:r· J.,_ -- H .. usnıi örkey l:.mcklı Telgraf " " .~nrhe ... ·Ji • Çirtçi. 7 - . s ·en er • .. ı · 

55 
_ Ömer L~·lfı' çulbfl. dl 

i b il d ·"o 2 \ l bl S ._. ı · · .. ~f .. zbaha ınuhuebecisi. 20 - Mebrü- "' " t u ...,., ;ı.ı. )erinin isimlerin US n neşre ı/ • lav, 6 'c ı umer r.U eızemın me- nıuduru. 56 - Sadullah Aktar 1 iıc· " tikkôy. Çiftçi. 8 - Alı Mesta ~tr:ın · .. 5G ,A. CC.v'. s' ~'ıı;e 
nız. munı 27 - Şeref Serdengeçti Sigorta cır. 57 - Zeki Onsun Kolordu veı- re Suna BeyoAlıı 12 ncl okul ö~ret· ca l.::ınıun b:ışknnı . 9 - Arif ~:ırnc:ı- tura tuccar~, .. - c~İ~retı eıı'. t 

• • • ,ırketi memuru. 28 - Galip Abdi Diş nedarı. 58 - Şerif Barutcu Odun meni. köy nllhi:re Ut ibi. 10 - !falı~ A_kay tıntaşl.::ı~ Sutçuler ('çer \>e 
cumhuriyet Halk Partisinin kurdu· doktoru. 29 - Naim Çeşmeli Mühen· Tüccarı. 59 - Tevfik Sancar Emek· Silivri Kazası Merkez lstranca tecimen. 11 - hndrı Eren bık reısı, 57 - !hsan JllO~.~~ar 

~u devlet on beş senede emsalsiz in· dls. 30 - Ziya Taner Ticllret borsası li yü.zbaşı. 60 - Os~an Oz~1an . E~ Nahiyesi Alaton • ç~rıçi. 12 - ~hı.n_et ~el~p: lfı.k Bankası memurl~\ ~4'ld 
J.cılfıplar yapmış, memleketin imarı- idare heyeti üyesi. 31 - Müfit Can- nıeklı memur. 61 - 1'ııanıettın Dılçr 1 _ Yusuf Çoğal Delcdiye reisi. köy • ÇHlçı. J 3 - n:ı~rı Si\ n~ ~ıfl _ İsmail Hakkı Ah-tiJ.f cıı.cıv da 
na, kalkınmasına büyük gayretler unnr Ec:ıacı. 32 - SDlih Alşan Oda- Taksim eezahaneai .,.bjbö. G:l""'"' uıu.. '2~ lu TOf ti lill111ile m m :mr ı. ı ~c,'.Dt, -ö .. uı.'k ~~--·.•L.n.s: - binba c:ıı Beşiktaı:ı Spor ı. .•. 

rf k l t Bu a h 33 JI U Be'· ...,.mekli "4 · Pek zı ı ı Ü • ı ı:: r ı·n Si.,,.,,.k Karaca· --.t ~ J ~l 5arfederck nıuva a o muş ur. • aşı. - nr n " s:.. • ., - mıt ·can ra:ıt an .uı. m dur 3 _ z;ya Altınorak Bosna"('iftli~i sn• Bakkal. " - w:ı ı..,,. ""':..., • ' • • Güler apa r t . N. 1 . ı;e;l•' 
rada Türk ormancılığı da dev adım· Tevhide Zaim Ö~retmen. 35 - Nu· mua\'lni. 63 - Hay;ettın Kır Dok- hibi. 4 _ Haydar Aralan Saman tüc· köy • ÇHtçi. 1G - .~m.er.~ıen c t

1
stran. 
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1 
Yüksel . rJı , 

!arla ilerlemiftir. Ormancılığımııll rlye Çavdarlı Elektrik idaresinde. 36 tor. 6~ - .!\lehmet Yusuf Ersene Em· carı. 5 - Eşref Uluşllhin Terzi. 6 - ca • Çiflci. 17 - hkrı \ uksel sıran . e a b" }iği ;ı~ .d ~lı 
a"ıt b"ır "-'azı"-.. •erim münasebeti'-•le - İsmail Hakkı Şen söz Ticaret bor- l .. k •ahlbi ö 1 7 s o· ç· rtr'ı ılk okul yardım ır :f\"OtW bı:ı 

,, J• ., "' " 
11 

" .: Süleyman zer Bakka • - ırrı ın ca • ı ~ • . • ·li bw -
bugünku sayımızın ütüncü sllyfıısın· sası kontrolörü. 37 - Sellıhatlln Tc· BEYOCLU KAZASI SISL1 ter Balıktı. 8 _ H. Bahattin Haseski ÇATAT.CA K \Z.4.Sl n. ÇEKMECE - Cavıt Ura s emek ~i!t ~ ~ 
da bulncaksınıı. zer Haliç ~irketl muhasebecisi. 38 - NAHİYESi Bakkal. 9 _Ali özaür Bakkal. 10 - ~AltlYESt ocak başkam. 61 - & .. 6Z""" ~· 

Devletin ve onun da)·andığı Parti· Selı\hattin Pulat Beyker ~lrketi me· Akif Oztürk Çiftçi. 11 _ E~ref Düt· 1 _ Tiefct Ert<>kln Kamun ba,k_anı 1ş Bankasında \'eznedsf1

1 
Ati tat· 

nin eserlerini, muvaffakı)·etlerini gös nıuriıı müdürü. 39 - Cevat Akı&ka 1 - CeYdet Kerim lııcedayı Sinop G k . 
6 

d ., I\u'.'I· Jllur il>~ ~ 
ft 1 d Ecz"cı. 40 - Kemal Berk inhisar- SB' lavı. 2 - LQtri Kırdar l s tanbul men 0Aretmen. 12 - Remzi .nra ·ın "e umumi meclıs ıa~ııı :ı~. • - ·• at Sarp gümrük me ıı:if.P" ~t 

teren yazıları da mütenkıp gun er e .. J BaAcı. 13 - Mehmet Karasu.·.ııe Bak .• ret Eken Zürradan_. 3 - Mıthat A.k.ın 63 - Ömer Uransu goı ı. Ali 
d ğ' lan.la memur. 4 l - Yavuz Abadan \·alisi. 3 - Abdillmuttllllp Öker Sil)"· e 

1 
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HAFTANIN RESİMLERi 

·oLVADiN 
'lttakam Feyzi Okkar mektep, elek

L,,....._tle diğer işler hakkında izahat verdi 
L~ ... ,...., ..... _,iaar, (Vakıtın Ana 

"trııı.den) - Bolvadin • 
. ~e içinde beliren ve 

neticelerine şahit 
bir imar ve kalkın. 

._ hakkında kazanın 
)inakamı Bay Feyzi 

...... ..,.., ltıalunıat rica ettim. 
\'erdiler: 

iki n - Emirdağ yolu 
• Bolvadin - Çay yo. 
~ bir mezarlık vardı. 

~rdık. Emirdağ yo
~ 1 nıezarlığın tesviye. 

ta bqlandı. Burası 
'betine kadar hazırlan. 
1Yııi zamanda akas -

~lariyle bezendirile-
11 ağaçlamakla kasa. 

dı tasfiye edece • 
ruz. 

liatündeki mezarlığı 
Yapıyoruz. Şehrin 

'-! daki mezarlıkları kal 
bir mezarlık yapma

~''Ağılönü,, mevkiin. 
, sus bir yer ayırdık. 

... a_nn_Ydır cenazeyi oraya 
~ ir. Yeni mezarlığın 

e Sokulması 939 büt • 
ııı.._ -ak tahsisatla hazi. 
-~olacaktır. 

k nasıl oldu? 
kleri dikmeğe ba§la -
lhaheme geldi. Tesi. 

Resmi küşadını 
_ ..... ...._.tea&dilf ettirmek için 

k dı~dık. Elektrikten 
e işınıize de sürat ve 
\rer· )e 1Yoruz. Çay yolu 
~lvadin methalinde 

d~d Uerlemektedir. U. 
d e 'Sllan kanal, yan 
a teırnil edildi, yan 

rı da başladı. Bu 

llttıuını caddedeki ana 
~lıy?ruz. 939 yeni büs. 

tediyeye bu iş için ge
"eteceğiz. Ağaçlama 
: Bu yıl ağaçlandır. 

germi verdik. E. 
IDdan itibaren ti 

'17.erindeki köprüye 
\re caddelerin iki ti. 
ile bezemeğe baş-

KaymaT«ım Feyzi Akkôr 

ler için hususi bir ehemmiyet i. 
fade edecektir. Zira bu tarihi, 
yalnız ışığa kavuşma günü ola -
rak değil, ayni zamanda kültüre 
kavuşma günü olarak tesit etme
ğe hazırlanmaktadır. Kütlür, di. 
yonun; filhakika o gün Bolvadin. 
de büyük irfan yuvasının teme. 
iini atacağız: Orta okul. 

Artık uyanmış olan Bolvadin 
halkı orta mektebe kavu§acağın
dan dolayı sevinç içindedir. Bu 

ihtiyacı büyüğü küçüğü hepsi 
duyınu§ ve anlamıştır. Yapılacak 
mektebin ismini bile şimdiden 
tesbit etmişlerdir: "İnönü orta 
o!mlu,,. 

Kaymakam, ıözU köy bahsine 
temas ettirerek bu mevzu hak. 

Trakya kasabala 
rında elektrik 

Birçok Kasabaların Su 
Ve Elektrik Faaliyeti 
Edirne, (Hususi) - Trakyada 

bütün şehir ve kasabalar adeta 
birbirlerile yarış edercesine en 
modern tesisatiyle elektrik ihti
yaçlarını karşılamaktadır. 

Son günlerde Kırklareli elek
triği de ihale olunmuş, Babaeski 
elektriği eksiltmeye konmuş, Vi. 
ze elektriğinin projesi Nafıa Ve. 
kileti tarafından tasdik olunmuş. 
tur. Bunlardan Vi.ze belediyesi ya 
kında istikraz işinide bitirip elek. 
trik tesisatını eksiltmeye çışara. 
cak Babeski ise bu tesisatı doğru 
dan doğruya mevcut varidatile ya 
pacak ve bütçeye girmiyecektir. 
Eksiltmede olan Ezine elektriği 
de son günlerde ihale edilmiştir. 

Keşan elektriği bir kaç gün i
çinde bitmiş olacaktır. Çorlunun 
su ve elektrik işi belediyeler ban. 
kasınca kabul olunmuş ve 70 bin 
lirası verilmiştir. Yakında bu da 
eksiltmeye çıkarılacaktır. 

Diğer taraftan Sarayın su işi 
bitmek üzeredir. Lüleburgaz su 
şebekesinin parası verilmiştir. Pı 
narhiıar ve Kaynarca köylerinin 
elektriği sudan alınmak Ur.ere yer 
lerinde etütleri yapılmaktadır. 
Burada 110 beygirlik bir kuvve. 
tin temin edilec~ği umuluyor. 

kında da §U beyanatta bulun - terine konmuş olacaktır. 
du: Bay Feyzi Akkor, Çay parkı 

''- 939 yazın4a ~amlapt'll- haklmıdakl nalim üzerine IÖdl 
ve yapılması kararlqtınlmış da. tekrar imara çevirerek: 
ha bir çok işlerimiz vardır. Ni - "- Çay parkını, dedi. Bu se _ 
san sonuna kadar Bolvadin köy. ne daha zengin ve umumi istifa. 
!erinin hepsi radyolanmış ola - deye salih vaziyete sokacağız. 
cak, medeniyetin bu en süratli Elektrik santralının bulunduğu 
sesi köylümüze dinletilecektir. Si yerin etrafındaki tarla ve bahçe. 
pariş ettiğimiz radyoların yedi. leri satın alıyoruz. Muamelesine 
si g-elmiş, bunlar Dereçine, başladık. Burasını da zengin bir 
Çiftlik, Çay, Karapınar, Yaka - park haline getireceğiz. Bu park. 
eenek. Kırca köylerine kon.muş. ta bir de büfe yaparak geçen ıe. 
tur. Diğer köylerin radyoları da neki gibi Afyon ve Akşehirden 
nisan 23 üne kadar gelmiş ve yer buraya bir çok ziyaretçiler çe . 

keceğiz.,, 

nakkale okullarında 
Sayın FeyZl Akkora, verdiği 

izahattan dolayı tegekkür eder. 
ken giriştiği işlerde daha çok mu 
vaff ak olmasını da temenni ve 
kendisini tebrik etmekten kendi. 
mi alamadım. 

YUKARIDAN 1T1BAREN: Klark Geybl Norma $erer ile 
bera~r "Aptal eğleniyor,, isim1i bir film çeviriyor; - Güvercin. 
lere yem veren çocuğun onları ba.şıııa çıkarmaktan korkmadığını 

görüyorsunuz. Kuşlar çocuğun başındaki mısırları yiyorlar; -
n:ış ortasında yaz buna derler; Avrupanm cenup sahillerinde ol. 
duğu gibi lngilterede de bu havalarda bir plaj kıyafeti; - Fran
sanın tarihi şatolarından biri olan Kler şatosu geçenlerde yandı. 
Şatodaki bütün sanat eserleri de harap oldu; şato Jan Darkın 1nr 
gilizler tarafındaq öldürülmeden evvel hapsedildiği bina olduğu 
i~in her sene binlerce seyyah tarafından gezilirdi. Prensibine dayanan 

tedrisat yapılıyor - V AKIT'ın kitap §eklinde roman tefrikası -

' l 
t • 

• 

<11usust) - Okul- ı tamamiyle teslim edilerek eğit -
kıYmeti haiz olan menlerin köylüye örnek olacak 

\ ~ dayanan kUmes şekilde ziraat faaliyetine devam 
~ tavşan yetişti _ etmeleri temin olunm111tur. 

1ıtı Uriyet ve 18 Mart Vilayetimizden Maarif f(irası. 
• n..~ ehemmiyet ve. na gönderilecek raporlar birlqtL 
~n hafta şehri _ rilip tetkik edilerek nihal tekli 

..,~Ya genel mUfet. tesbit olunm111 ve esas rapor ha
·""'~ bu okulları gez. zırlanmıştır. 

!lırıigtir. MEBUS S~ HAZIRLIK-
ere Ziraat LARI 

• Verildi Müntehibisani seçimine ait mu 
72 eğitmenli o.. ameleler bitiril.mit ve ilyönkuru. 

n...~-~ne Ziraat Ve. lunca namzetler tesbit edilerek 
.. ~~len pulluk ve seçime bqlanmak üzere gereken 

"'11daına makaalan hazırlıklar tamamlanmııtır. 

. 72 öL'OMLE PAZARLIK 

ali görebilirdi ... Koşarak merdivenleri indi. Fakat 
sokağa çıkmca birdenbire halecana düştü. ÇünkU 
az önce kapının ön.ünde bıraktığı otomobil gimdi or1 
tada yoktu . 

Karşı kaldırımda duran bir polis memuru avu. 
katın telİ.§lı halini görerek yaklqtı: 

- Bir şey mi vu efendim? 
Avukat Prid kendini toplayarak: 
- Bir §eY yok, dedi. Teşekkür ederim. Nereye 

gideceğimi kararlqtırmağa çalıııyordum. Allaha 
rınsarladık. 

Halbuki polise ıiklyet edebilecek vaziyetteydi. 
Otomobili çalmmııtr. Ve şimdi onun kim tarafından 
çalındığını da biliyordu. Bundan başka, polise, hır. 
ıızın bütün eşki.lini tarif edebilecek mekviydeydi. 

Fakat şimdi, ''Avukat Prid., ortadan kaybol. 
muş ta, şimdi ic;eriıindeki maceraperest Prid mey• 
dana çıkmıştı. Prid karşısında Red M~n~s'u görü• 
yordu. Kendisine meydan okuyan bir Red Yangus ..• 

Red Mangus'u.'l ne sebeple Con Brent'i aradığı. 
nı bilmiyordu. Fakat Con Brent'in bütün harekatı 
göstermiş ti, Red Mangus'u asli. görmek istemiyordu. 

Avukatı olmak itibariyle Con Brent'i himaye 
etmesi tabii idi. Onun için polise haber verseydi, 
kendisini derhal muhafaza altına alırlar ve vUcudüne 
bir zarar gelmesine mani olurlardı. 

Diğer taraftan polise haber vermenin bir diğer 
mahzuru olacaktı. Con Brent'in o Amerikalı herife 
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şimdiye kadar kMi derecede vakit ziyan ettim. Hay. 
di. çabuk söyle. Brent nerede? 

Ses, böylece devam ederken telefon zili çaldı. 
Çalmakta devam etti. Sonra birisinin oda içerisinde 
yürüdüğü işitildi. Besbelli telefona doğru gidiyor. 
du. Sonra ikinci ses: 

- Al şu telefonu, sen konuş. ~at unutma ki 
söylediğin her sözü dinliyorum. 

Mangus asabiyetle: 
- Alo, dedi. (Sonra müthiş bir heyecan içinde) 

Con Brent konuşuyor. Tel~fon eden Con Brent'tir. 
- Sor, nerede olduğunu öğren. Yoksa buradan 

cenazen çıkar. 
- Kumbes adında birisiyle konuşmak istedi. 

ğini söylüyor. 
- Kumbes'in sen olduğunu söyle . ._Haydi uydur 

yalanı. Fakat istediğim ceva.br al. 
- Alo .. Ben Kumbes'im ! 
Avukat PriCi bulunduğu yerden telefonun hafif 

vızıltısını işitiyordu. Sonra, Mangus'un sesi duyuL 
du. 

- Con Brent, Kumbes'ten mektuplarını istiyor. 
Evde bulunmadığı müddetçe xendisine gelmiş mek. 
tuplar varsa, Salterm'de "Emperyal,, oteline gön. 
dermesini söylilyor. Fakat adresinin kimse tarafın. 
dan bilinmesini istemediğini ilave ediyor. Aynca, 
kızıl saçlı adamm gel.ip gelmediğini soruyor? 

- Evet. Bunlan ben de işittim. Sizinle beraber 
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ikinci müntekiplerin seçimi
ne garııı sabah başlanıyor 

Sömürğe davası 
nasıl halledilmeli 

( Ba§ tarafı 1 incide) 
marldel:rdcn istifade etmekle kal. 
nuyorlar; bumlanla yaııyrn ve 

Almanya Slova 
yı ilhak mı edec 

(Baş tarafı 8 incide) 2 numaralı ocak b.:ışknnı. l4 - R:ıuf da dava vekili, 19 - Zeki Ch·c . 
bay tilccar, 17 - Necip Ha~cı tile Tnrcrmıın Doktor. 15 - :Nccınctlin lek Yalo\•ada hususi muhasebe 
c:ır, 18 - l{ı~'met Pekdeğer Be. lnlıis.1r~ur lı şn~üdııru. 16 - lı~cmduh memuru, 20 Bayram Özkan Çcn. 

. iktaş 39 uncu okul ö~rtmcnlerin ~~!cir 1~~~'.,e~ı;ı ~·:'::~~~ ~~u~r~·e:.~:; j gilf;r köyünde reçber, 21 - Ha.-
den, 19 Makbule T<;)nas Beşik· \li llugc f::Jcktrik fen memuru. 19 _ san Çam Yalovada bakkal, 22 -
t~<: 25 inci okul b:ışo~tmcni. Halim Pcrte,· i\ydın Emekti karm.ı· Ferhat Erdoğan Yalovada tuha ~ 
Knrtal Kazası r-.1erkez ·. ı•ı. '11) luhliı \lll\l'\' UIU"Ulh:ınt" fiy:eci. 2~ - Mazlum P&la Yalo. 

ııenıurlarıııd ın. 21 - 1 olı~ .. n Al u. vada bakkal. 
Nahiyesi •· h k ' · ı.:ır.ıt nnc ·ıml .. rr. 22 -· Qı;rucın YALOVA }{AZASI ÇINARCIK 

1 - Bahir öztrak Knrtal kay. .ı. sııeli Çırtıık l!iıahipleırnden. :.!3 - NAH1YES1 
makamı, 2 - Şernfettin Özer u. Jınndellin Türh. licnrct bankası me
mumi meclis ar.asından, 3 _ lb. nıurlarındaıı. 24 - :.a)dar Kıı:ıltun t 1 Fcciriye Acar Yalovada 
rahim Ö~in noter, 4 Necati ~mekli blnlııışı. 2j Musınra Eratı Müftü Yakup eşi, 2 - lsmail Ça 

h ziir d 5 M h t ı r:.czncı. kar Tcşvikiye köyünde reçbcr, 3 
Tur an ra an, - a mu HAKIHKÖ\ K ~7.ASI 'U.Ştl.KÖ\' - Süleyman Aslan Çınarcık kö • 
Alsar:.eak zahireci, 6 - Rum Er- !'\:\HIYI:sı yUndc tUccnr, 4 _ Sait Özkan 
sen Çimento fabriknsınd:ı maki . ı - K:u.lri)c Cankut uııerıılur Ha) 
nist, 7 - Fikret Erulm.n. "uroclın eşi. 2 - ~:ıime ı:rcm Ua> Çrnarcık köyilnde bakkal. 5 -

8 _Kemal Bayraktar komis . .\li kızanın eşi. 3 - Hu)"rellln Göçen Ahmet Aslan Çalıca köyünde reç 
yoncu, 9 - Abdullah Ekim bele. Harıci>c haııQ.ei euak mü.ıurlüğun bcr. 6 - Mehmet B~kan Koru 

ıtcn cıııcl-lı. 4 - Zha Erdem llell'dİ· 1:öyünde reçber. 
diye reisi, 10 - Salih Tnngör ta- le sullr ıd:ırc i muduru. 5 - 1.h o YALOVA KAZASI Kll..IÇ 
pu milfeUişi, 11 - Şefik Kolo.y. Sip:ıhioğlıı Anıal~:ı umumi naklı)'al NAHIYF..Sl 
h Bakteriyoloji enstitüsU mü • 5ırketi idıırc meclısı reisi. G - Uılruı 

1 
1 

T rf"k E · Çok k" 
dürü, 12 - Sabri Yula Tahrlrat ~nıli H'.lrlo Tilct'nr. "i - llılml Gür e\ 1 ngın ur 0 

• 

katibi, 13 - YümnU Uğur emele.. ~:'in Znhlrc \C tifti k tüccarı . s - Sait yUn?~ r~~ıx:~· .. 2 - Hullısi Dcr;tir 
li yarbay, l4 _ Şakir Özğener Cs ı~ur~uııcu l sı aubul l>t·lecli)t•si ıhlıi~e f Tnşxupru koyu muhtarı, 3 - \eh 

ıniıclurü. 9 - Remzi Arsan Tüec.1r. bi Yalçın Kılık köyünde reçber, küdnr lş Bankası vcznednn, 15 •. 10 - Mt'hıııcl Sip:ıhioğhı Antalra n:ı.:, 4 ~Mehmet özsoy Dere 'köyünde 
- Ali Budur çimento fabrikası liynt anonim şirketi murııhhmı rııası. re"ber 5 _ Omer Çnm "'alova 
gümrük müdürü, 16 - Rnif Köy J 1 -- Necnti Guncnçer llıılkalı Zirn:ıl s··i • b h il · d .ı. 6 
Jüoğlu bakteriyoloji mütehassısı, okulu öğretmeni. 12 - Ali Rıısım u eyman ey mn a esın ~: .. -
17 _ lsmet Yalgın komisyoncu, D:ı!'.llı l\l:ıkinist (Dc\lct ıı~mı yolların- Mustafa Dnrıcnh Gacık kcyun -
lS - Tahir Memduh Öğet a\·u • d:ı). de re~ber. 7 - Orhan Güııcy La. 
kat kaza başkanı, 19 - Kahra - B.\KIRKÖY KAZ \Si MAH::\IUTBEY Ledere köylindc reçber, 
man Yiğit belediye :reisi, 20 -· !\.\lllYESt Şile Kazası Merkez 
.Kemal Arıduru D. D. yollan mil. 1 - Talip Ynrlmtny c. H. P. Matı- Nahiyesi 

mullıey lrnmunu baş1::ını. 2 - Yelıbi 1 
fettişi, 21- Zekcriy~ Göçer baş. Özbek \'alo kü)h muhtnrı. 3 _ Cn- 1 - Vahip Ağıcı Parti başka -
öğretmen, 22 - Sıddık Altmöz fer Ergclen c. H. P . l\Jnhıııutlıcy ka- nr, 2 - Halet Tanrıkul tUccar. 
mürede=ı emekli, 23 - Cevat Tun ınunu sc!.retcri. 4 ~ Mümin Salkım 3 - Şevki GUnay dava \"eltili, 4 
cel <;imento fabrikasında ı;ef, 24 r_ H. 1>. Mııhmutbe) komunu iııosı. - A. Remzi Acar Hava kurumu 
- İbrahim Çolpan Yakacık köy 5 - Abdullah Bozkurt C. H. P. Mnlı- şube sekreteri, 5 - Ahmet Ça· 
muht~. 25 - Milmt.nz Zezel Sa.. ınutbey komunu !ıznsı. G - lümin yır tilccar, 6 - Mehmet Gül tüc. 

Sevinç J\\":ıS muhtnrt. 7 - Tahsin Ö· 
mandıra Sthhat memuru, 26 - nen Yenibo'>nrı ocnk bnşknnı. 8 _ car, 7 - Abdullah Şcntür~c Ak. 
Mecit Akiz emekli dol:tor, 27 - Hnı;ı Kırcıı.. :ı:ıhmutlıe) ı.:ımunu ye- çekese muhtarı, 8 - Salih Coş.. 
Fahriyc"'Bekman. dek ôzası . 9 ....._ Hu elin Sulrnşı Ha- kun tUccar. 9 - Emin Yılmaz 

28 _ Kadri zUrradan, 29 - zinedar rfüJi~i s:ılıihl. Kabakoz köyü muhtnrr, 10 - Hü 

Huliisl Erdinç, zUmı.dan, 30 - Yalova Kazası Merkez seyin Engin tüccar, 11 - Cemal 
HüsnU Akdoün" zUrrad9.Ilıı 31 - Sanal tüccar, 12 - Ha.san Cül 0

- Nahiyesi ö ;'jynzi Bilginer zürradan. l3 - Hasan nen dava vekili, 
KARTAL KAZASI SAMANDL 1 - Nezihe Çulha Yalovada 14 - Ali Küçük I<'.apaneı tüc-

henüz yüluck bir me<kniyet ae- ( Başta1afı 1 inddı) 
viyesinc yiil:sclmemiı b!Jlunan in- Hud:ıpeştc, 13 (A.A.) - Brotişlau· 

dun bura)a gelen hahcrlere ;öre eski 
nnlara, milletlere de hükmcdi. Çek • Slovakya h:ış\•ekili Hodza lel>· 
yoriar. Niçin lnıiliz!cr ve Fran· rnr Çek - Slo\'nkynyıı döıımüşlür. 
.ıızlar b5ylc a§&ğı aeviye~i mil- llrnlisl:mı, l3 (A.A.) - llllnko 
letlere biikmebnesinler de adet.. mulınfıı: tcşkilAtı ba akşnm saat 2U 
çe cnlardan daha çok olan Alır.an· de hürrlycl meydanında l'rog lıükü

melinln lcrnntmıı knrşı bir nümoyiş 
Jlr böyle bir hakimiyet zevkinden ınetingi tertip etmiştir. Teşkillıl, Al· 
veya menfoatindcn mahrum lc.'ll· manl:ırı da bu protesto nünıa)·işinc 
S1nlar7.., işllrake dn,·et eyleınişlir. 

Demclc gibi hir,eydir. Engerau, J3 (A.A.) - Çek lı;ıtoutı 

Medeni Avrupa insanlnr arasın. Bunı ch·arındııkl 'J'unn geı:Jdini kopa· 
ın ışl:ırdır, Bu tedbire raCmen Slo· 

da esareti ilga edeli çok zaman \"Dkyndan ikııçıp buraya gelen multe-
oldu. Hatta ltnly.s bile scu Ha- eller Brnlisla\"arn ,.c lllumaneuye 
t>~f ıtnn seferini c~rken, e5arct mülemadiyl'n Çek tnkvi)'C lıtn:ıtı \"e 
..ısuli.inü kalôrmak davasilc hare - tanklar geldiğini bildirborlnr. 
kete geçti. Ferdi esaretlere cc,·az Pnıg, 13 (A.A.) - D. :N. B. - Bir. 

Çek askeri Allenbcrsdc kılıcını çeke· vern'.Dyen Avrupa n~ıl olur da 
rck Almnn ba)Tn[lını partıdamıştır. 

mi.lletçe eaaN!t usullerini .açık~ Alman halkı Çek as:.erinin bu hare-
ınüdafaa ve kabul edebilir? Mil - ketolnc r:ığmcn ıınun kılıcını elinden 
lctçe esaret usulü kabul cıdilme· nhnakJa iktJfa elmiş \C nskeri ı>erbest 
yincs nasıl olur da sömürge meuı· bırakmıştcır. 
~esi Almanya için bir ilk madde J>rag, 13 (A.A.) - llu sobahtnn iti-

baren, munnkaJılt durdurulmamış ol 
:leğil, izzetinefis meselesidir ıö7.ii ınaklu beraber Tuna kôprusu ı;ıkı lıir 
makul ve mrntıki olabilil'? tnrussnt nllın:ı alınmıştır. 
Eğer Almanya ile lt.3lya sö. llretisla\"o, 13 (A.A.) - Gece şehir 

mürp dnvaım:"a makul ve man· l:ım l.ıir sükunet içerisinde idi. So
tüi olmak Uıtiyor!arsa b'r kere L.oklnrıla kimse yoklu, cilnku hnlk 
lns-ilizlcır tarııfında:ı ileri sürül~ mühim bir sebep olınndıkca C\ll.'rin
ilk maddelerin tenli teldifini ka- ı.leıı cıkınanınğa dnnl crlılmişti. So· 

k:ıkl:ırda tek tük de\"riye görülıncktı· 
bul etmelidirler; bo;ından sonra idi, 

bugün sömürge İd3reli altında YAŞASI~ HENE" 
ya4ıyan mı1letlcr eğer kendi ken. Derliıı, 13 (A.r\.) - lıazeteler, Çek· 
dilerini !dareye ınu'ktc~ir deiillcı-· lerln kabacnsın:ı Alm:ınl.ırn taarruz 
se b-.ınlar üz.erinde m&kul şekilde elrıırk ~ureti~ le Slo\"lıkyadıı tıiıyilk 

bir trthi~ lı :ırckcli ~ npın:ıkta olduk· 
air ;'.1illeller Cemiyeti ido.reıi kur-

l:ı rı hakkındal.i rh·nycti neşretmek· 
m.a!ıc teklifini ilerjye sünnelidir. teılirler. 

fer. \'ölkisclıcr neobnhter di)'Ot' ki: 
Yeryüründa kendi kendilerini i· llrno"d:ıki ~k polisinin Alm:ınlıırı 

claro edecek seviyeye yü!cıcl- halkın tnnnıılnrnı:ı karşı himaye cl
memiı milletler ve memleketler memcktc olmnsındnn knlınııı:ır Çek

lerin t:ınrruzunn u~raynn ı\lmunları 
bulunabilir; fakat me::01i millet· tevkif clmeı;I şa)'unı dikkaltir. Hu 
lerden hiç birinin bu milletleri ve h:ıl pek oz Lir zamnn eY\"cl \"Uku:ı 
m~mleketleri idare etmdc bahane· gdııılş olan \ "C tekerrürü Çeklerin lıi~ 
sile milletleri birbirine bciuıtur- bir ~ey iıjtrcnmernlş oldullıınu hnlır· 
nuktanso. ıömür~e altmda ya§ı. intan hiidiseleri hatırlntmnklndır." 

RA N.AHtY.Est Sül .. n u:bQ' ımelıal.ai.at emek- car. 
l - Şaban .Aksoy .ziliTadn.n, 2 ll ösman eşi, 2 - !nan özelli 

-Arif Kaçar zUrradan, 3- Ra. Ynlovada belediye doktoru, 3 -
tip Görkcy zilrrndan. Ziver Tilzel Ynlovada eczacı, 4 -
Bakırköy Kazası Merkez Hidayet Birtan Yalovnda tüocar, 

Gnıeteler dün "Knhr:ını:ınlnr gü· 
yan milletler jçin de daha adil ... n· ~ •-h .... ,.,._, ... '9•" •• ı. • 1 > 

Şlı.E KAZASI ,f..CVA Bare yöllan aranması docru aegıl ,\l,nJ:ınla.rmın hasm:ınc nida11ra, lı ü· 
NAHlYESİ midir? cuma nıaruı knlmış oldut.l:ırını huni· 

5 - Mazlum Tecimer Yalovada 
Nahiyesi bakkal. 6 _ !smail Hakkı YU _ 

l - Gnrur Soylu &kırköy bymn- rilk Yalovadıı bakkal, 7 _Ah • 
knmı . !! - Selim Dilol C. JI. P. tıce 
haşk:ını ve umumi meclis thnsınd:ın. met Üstel Yalovnda bakkal, 8 -
3 - Fikret AUı c. JI. p, Jiı:e yön· Hasan Akgün Hacı Mehmet kö. 
kürııflı nznsındon. 4 - Ahmet Ce\·det yün.den Muhtar. 9 - Osman Ak
Ozgilr C. H. P. ilce yönlmnılu uzo· soy l{adıköy muhtarı, 10 - İs.. 
sındnn. 5 - Abdfilkndir Erdai}nn C. mail Şahin !Kadıköy reçbcr, 11-
ır. P. llçe yönkurulu fü:asmdnn. G - Hüseyin Çamurcuoğlu Yalova be. 
llısnn Onol C. n. P. llı:c yönkunılu lediye katibi, 12 _ Murat özden 
u.ı sınclan. 1 - Rnur B:ırlns C. H. P. 
llçc yönkurulu nz:ısmdan. s - Sa:ı- Samanlı köyünde rczbcr, 13 - A 
det Kurnş ·c. 11. P. llt'c yönkurulu ti· ziz Hoşgör Kaplıcalarda şoför, 
uısındnn. 9 - G:ılip Dnhti:rnr Göker 14 - Niyazi Sever Akköy muhta 
ll:rönkurulu ve umumt meclis ftzn - rı, 15 - HUseyln öztUrk Yalo • 
sından. 10 - Muuırrcr Kılıç Giresun vnda ckmekı;i, 16 _Rasim Ko • 
'Snylnvı. 11 - S::ımiyc Digim G. Bah
tiyar Gokerin hemşiresi. 12 - T:ıh· c;al Elmalık köyü muhtan, 17-
sin Bilgin c. H. P. ı nunınr:ıh ocak Ahmet Şerbetç:i Kazimiye köyü 
b=ışkıını. 13 - Celiıl Ateş c. H. P. muhtarı, 18 Talıit Atalay Yalova.. 

1 - Halil Aydın tüccar, 2 -ı ASIM US d:ıların Jlltlcr ,.c Almnnyn :ılcl hine 
-------------1 le,·clh edilmiş olduğunu, Gnınnli Ha~ 

ŞUkrü Toprakçı tüccar, ~ - Hu~ 1 E k• K v ,. · la ba}·raklnrn knrşı bilhnssn Orno'd:ı 
lusi Özdemir fırıncı. 4 - Cemal s 1 onya a ısı ateş edilmiş olduğunu d:ı )nzmnkla-
Erkan tüccar, 5 - Natlf Koca - ı dırlar. 
mnn muhtar _ çiftçi, G - Hüse- (Btr§ tarafı 1 incide) Alımın l'ililılıııı·nt büro~unun Brno· 
vin GUler kunduracı 8 - Emin liklerde bulunmu§, son memuriyc. dan nlclığı bir tclgr:ırıı nnznrnn dUn 
· ' ı·1•Y• d t k .. Çekler nümnyi~ yopnrnk "Yaşasın Sezer tüccar. ti olan Konya va ı ıgın en e aut 

Kızıl cephe, ynşnsın StnHn, yıışnsııı 
ŞİLE KAZASI ALACALI cıJilmi~ti. Beyazıtta oturuyor ve Uenc.'i" diye bağırmışlar 'e sobk· 

NAHİYESİ ticaretle ufrn§ıyo:-du. Son zarran· ınrı dolaşmışlardır. 
1 - Şevki Erbey kamun baş. larda belediyede te~kil edilen i': - .Sl'fl\ASTLARI YAPANLAR 

kanı çiftçi, 2 - Emin ocak baş. tisat müş:ıvere heyetinde aza i. KIMI.ER ? 
kanı çiftçi, 3 - Muhittin Erol di. Cenazesi yarın öğle Uzeri "kal· Olmuız, ıs ( .\.A.) - Dün ııkşnm, 

4 Hakk ·r · 5 O Mn nryk meydıınııı<la Çekler bir genç tüccar, - ı ~ı tçı, - s- dırılacnktır. 
Alınnıı gnıpunn tcc:ıvüı ederek d~,·-

man Bayılcı ocak l:İaşkam, 6 - Merhumun ailesine, dootlanr.a nıüşlcrdir. Çek po1Joii işe karışmış 
hmet Cevdet Koç ocak başkanı tnziyctkrimizi bildiririz. ,.~ tıpkı Bencş rcJlnıinde old~u glbi 
zürradan, 7 - Faik Ertan halke. tnnrıuıa ıığrn.ranları le:\·kir clmiştır. 
vi ba"'kanı maarif işyarr, k:ım öğretmen, 2 - Hüseyin E • l'rostnil7.clc konıüııistler Alınrın.ra 

ŞiLE KAZASl TEKE rc.I oc:ık başkanı ~iftçi, 3 - Is- t'e onun rüesası ııle)hindc ağır illi· 
NAHİYESİ rr :ı.:t Ulus; tU"!cn;·, 4 _ Zeld Bara. lınmları h:wi beyannameler d~ıtmış-

lar \'e halkı Almanlar nlryhiue tahrik 
knn ynh okulu lıa5öğrctn:eni. etmişlerdir. 

------------------------------------~--~---------=~ 
.1 - ZUhtil Sunal kamun ba~. 

- \'AJU'.1."ın lilt.n:ı ı;ck.llndc t'or;ınn tcfrlknsı - llrntisla\·ncl:ı meı:hul kimseler Al
manların yuptıklan büyük tezahür 
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ben de telefona kulak \"eriyordum. Şimdi her "'CY 
yolunda demektir. Derhal gidip Con Brent'i bulma
lıyım. Fakat ondan evvel bir kere senin icabına bak. 
malı. 

Bu sırada korkunç bir çığlık koptu. Avukat 
Prid daha. fazla tahammül cdcmiyerek biraz gerile
di. Sonra bütün kuvvetiyle yatak oiasının kapısma 
yüklendi. 

Bu ~ıkletin tesiriyle. kapının aynalarından biri 
az buçuk çöktü. Kilit hıılüçe oynadı. 

İçerideki ses ~imdi bütlin vahşetiyle kapıya doğ
ru haykırıyordu: 

- Kimdir o hain, menhus, uğursuz kaller:, t1. 
marhaneler güllabicis i herif?.. Kapıya yüklenen 
kim?. • 

Bununla beraber içerideki odada bir takrm ayak 
seleri duyuldu; hızla bir kapı kapandı. Sonra sii. 
kut?.. 

Avukat Prid gerilerek kilitli kapıya bir daha 
yüklendi. 

Kilit kırıldı. Avuknt, bütün hızıyla içeri daldı. 
O kadar hızla içeri dalmıştı ki, az dahn odıınm 

ortasmda. lbulunan sandalyayn çarpacnktı. Bu sandnl
yaya, perdelerden sökülmüş kordonlarla bir adam 
1-ğlı le!!. 

l'atrat andaly.ıYft b:ı~anmrş ofan adam, bütün 
tahmin?erhı bl\afma olnrak kızU 53.çh Red 'Me.n;;\!!J 
oefil de, siırorta memuru Robert Lindlcv idi 
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Avukat ona sordu: 
- Burada ne arıyorsunuz Mister Lindley? 
Avukat bu suali sormakla beraber, Rohert Lir.-1-

Jey'in bağlarını çözmeğe teşebbüs etmemişti. Lind· 
ley, ltekeliyerek cevnp verdi: 

- Con Brcnt'in nerede olduğunu öğrenmek is. 
ti yordum. 

- Demek bu merakla başkasının evine girme. 
ğc cüret ettiniz. Mister Brent'ten size ne? 

- Şirkette bana ı::ıkı§tılar. Biliyorsunm ki Mi!5.. 
ter Brent'i 5irkete sigorta ettiren benim. Şimdi Mis
ter Brent ortadan kaybolunca, şirket onwı intihar 
ettiğini sar,~vor. Fakat intihar ettiğini de isbat et
mek lazım. Simdi bu adamln birlikte olup 5irkete o. 
yun yapmakla itham ediyorlar. O münasebetle gel. 
miş, Mister Brent'i görmek istiyordum. 

- Pek a18 .• Anlaclri;ına gör" Mister Brent sizin_ 
le telefrınd:ı 'ko!'luı=tu. Size Yerdiği ndrcsi lfıtfen bana. 
veriniz? 

- Saltcrn•de "lmpcryal,. oteli! 
Avukat Prid: 
- Te;ekkür ederim, dedi. V'e kapıya doğru y~!-

rlidü. 
Lindley haykrrıyordu ~ 
- Beni bu ha de bırnkrn nnsı1 1ddivorsuruız ~ 
Fık:ıt a.vult:ıt Pr;d kut~'c a,,,mndı. l~apıyı çekip 

"''tti. Kcndfat onu kurtarır.ağa uğrar;ıp ne yapaC'akt·. 
Ho:.:11 hrumnrı vn ldt uiuıın ot mn~ k"'n .. n'hoa hu t&:i nP.k 

esnıısınd:ı bir bomba almJşlardır. 'Bu 
nümayişe iştirak eden Almnnl:ırdıın 
bir kısmı cumhuriyet meydnnnıdaıı 
seı:crken de gene bir lıornb:ı p:ıtla
mıştır. 

1'1rnau islasl·oııu civarındaki fnb· 
:-lknd:ı do bir bomhn patlamış ,.e mü
qlm hns:ır yapmıştır. 

Uillabi bütün suikıısllann Cıılllc
rini karışıklıklnr cıkarmıık iste:) en 
Çekler ıırnsıncla arnmıık IAzımdır. 

Son h!ıdlselcr dolnyısiyle halk a
r:ı~ındıı g:ıleynn gltılkce artm:ıkla
dır. 

1:-0DIUILEN IlAYI\AKI..AR 

İgl:ıu, 13 (A.A.) - Kahramanlar 
ı;ününü kutlamak iı:ln burndıı Alm:ın· 
hır dün s:ınınll hnç taşıyan bnyrak· 
lar.çekliğinclen Çek polisi ev ev dolu· 
prak hu Almıınları mezkür bayrc[tı 
nldirip Çcl:oslo\":ık bnyr:ı#ını çel;mc
re meclıur etmiştir. Sokaltlartla kol
larıııdn iDnıali lş:ıreı taşıyıııılar Çek
ler t:ır:ıfmdan dövülmüştür. Almnn 
Hmıı:ıstik evinin bütüıı cnmlnrı kırıl
mıştır. İglau Almnnl:ırının şeri, Slo· 
cek ile diğer iki Alman Çekoslovak 
lıııyra~ı çekmek islcme'1iklcri idn 
tevki r olunmıışl:ırdır. 

Prog, 13 (A.A.) - D. N. D. - E· 
min ınemb:ıl:ırd:ın alınan m:ılCım:ıtn 

göre Çek m:ık:ımnlı Brunocln eski ko· 
miinist teşkiltıtı mensuplarına askeri 
tüfekler clnl;lıtm:ı)·n b:ışlamıştır, AJ. 
mnnlnr tararınd:ın ikamet edilmekle 
olan diğer şehirlerde de aynı surellc 
hareket cclildllJi nnl:ışılı::ror. Yeni hiı
di5clerln Alm:ın mıntnknl:ırınd:ı giri
:silınck istenen Çek telhis hareketi· 

nin bir bnşlangıcı sa S 
st NGOLO CEI' J. 

lklaa, 13 U .. A.) - • 
;ıı;1\crleri bugün Mle~ 
kııklıırda dolaşmışlar ",} 
mülcmndiycn fena nılJI 
lardır. O. 

Çek mnksfstlerin d•~ 'il\ 
l:ırı hahcr alınmıştır. d tc 
gergindir. Yeni ınlls.9(i :ıai 
kınından korkulurat· ~ 
kir edilen Almanlar 111 
rn söndcrilınişlcrdir. 
l:ırcl:ın bir çoklarının~~ 
diriliyor. Çek jıındıı 
nı muhnsııra altına ollll 
ei,·:ır ormanl:ıra katış~ 

BRATlSI.AVAD:\_..t 
TEffLfJ{fP' 

Brntlslen, 13 (~.A.l ~ 
'Ziyet gitgide tehlık~ 
makl:ıdır. Akşem il ~ 
ri her türln lbtiynll el 
lordır. Sidorua ..z.i,·ct' 
dı#ı uılaşıh)'O'. ~ ~ 
mühim noklnlanaı ıw· 
Tuna k5prü~lln0n tt1ı11 

hlıınonna mftrııl> özler uı 
lir. Kışla avJul:ırını 1 

getirilmiştir. ,,, 
Drntislo\'a, ı:ı (A.AJ

11
t 

hu akşamki lınrfik sıo ~· 
ne mnnt otmn~tıır. c# 
boşlan ncla çelik rniAftJ 
hnldc nümoyl~cilcrc sil 
etmlşlerıtir. Bu csnıd• 
nu~ıır. 

MARHŞAJ. GORlNG /. 
t>ONUO 

)l• 
Rom:ı. 1!1 1A.A.) - ıS.~ 

ı le ıe,·cesi bugtin saat 1~ 
trcnleri)•le nn~ııın Jı; ır 
ı·ek Almnnrayn dönnı ş 

Yiynna. 13 (A.A.) ;ı• 
len h:ıberlr.re göre, (.t ııd' 
nın 1nnnııl:Jn karşısı f' 
olmnk üzere 50 Alm•", /~ 

llratlsluvn, 13 (A.J.· ııFı 
ml•rn başvekili Tiso00

11t1-•" 
nn do~ru Berllnclen tı 
ği lınlırr olınnııştır. ~ 

Slo,·nkyn mehus:ırı ııı~ 
rın s:ıbnh toplanmnS1 
Parlamentonun mrıh::-of• 
na7. m~crgr ~:ınnolu l,. 

Bııd:ıpeşle. 13 (A .~· tf• ;..a 
ılon selen haberlere ı:·~ ı.r 
)'en K:ırpot 11."kro~-nn~ı 
\C\ kolunmnklndır. 

Uzak şar~ 
vaziyet 

Vahim bir şekil !~ 
Tokyo, 13 iA.A.) -

0 
~ 

bugün dlirt milyar (i0 ~t 
halığ olnn munınm 11' 

ltabııl etmiştir. 11, 
Harbiye ,.e haricİ)t 1 

mun:ısclıctlc ~öylcdil:lcr ı; 
onlu ,.c donanııınnın ~ 
Jıarlılne nflıaret '"erce Jt 
z:ıınnııdıı lıcr ilıtını::ılcı:ıı i 
yae:ık bir ,·:ızQ c:c ı;c 
beyan ctıııtşlerdır. ol'~ 

SovycUer B : rrıgı ne t 
ihliltıtınıı grllncıı ııarlt'•> 
tıı demiştir ki: ıto 

!:ıpony:ı, l\losko,·~ 

ıakerclcrde sabrın s~~~,t 
dıır gitmiştir. ı~cr p1""'I 
>anın mnkul ollln tolt r'J 
ınez ve blr tarnflı 011 

o\'ı mıntnk:ısımn rnu~ 
masına l 5 martla le' c ıııO
dan tevclllll tdecek ~pi ~ 
ler So\"yefJer Bırlil~I ~dl 
ed~rse aJponyıı iten QeY 
mnyc lı:in kıı!'I ve 111 

alnc:ıktır. 

Vakit Kita 
Dün ve yarlf1 tB 

külliyatı · .. ,1 
No. 31-40 4 eıJ (J 
31 Rn:sln kUIU:raU 

32 Metufizik 
33 1:ıkendcr ,,,ı~ 
34 Kadın ve Sol'> 
35 Demoltrll 

36 Dinler tarihi •' 
37 Filozofi ve ı•tt 
38 Etika 
39 Heraklit 
4.0 Ruhi muctıelct 

ıtJO' Bu serhıln fiatı rnftl' 
Hepsini atanıara ~ r,:J 
to yapılır. !{alan şl~ 
220 kuru~11 P"ştn tir' 
hakisi ayd:ı birer gJl',I' 
tı.zcre Uç taksite b 



Tıbbiyenin bayramı j IS13'1bülil~. ~n eSki 1 
Bugiln Saat t4 de şoforu 

rrnanlarımız 
~ ( Baı tara/ ı l anciJdtJ 

faaliyet önümüzdeki sene 
tıayit bir inkişafla beklc
tayeye varacaktır. 

tahdit komisyonu ile or. 
IG 'Zı •mırlama işine giril
't,~g· kilometre tul işlenmiş
b dıt komisyonlarımızın sa. 
tr ı.(i 
tli{ • n artmakta ve yurdun 
, rnıntakalarına yayılmak-

Üniversitede Merasim 
Var 

Bugün Tıbbiyenin kuruluşunun 
yıldönümüdür. Bu münasebetle 
Üniversite konferans salonunda 
saat 14 te bir Tıp bayramı yapı_ 
lacaktır. 

Toplantıyı Cniversite rektörü 
B. Cemil Bilsel açacak, emekli 

~c 
1 

.. general profesör Besim Ömer Ak 
&tçiJ~ ıgın çeşitli hizmetle - alın "Tıp bayarı", dekan Nuret
• . ikç:, ormancılara olan t:n Ali "Tıbbiyeliye hitap" profe 
• tı;ldj • ·1 b' . ı . Ot. ve acı ır vazıyet sör Mazhar Osman, ''Memleketin 

Onun · · f k"l \o ıçın orman a u te- tıbba ve tıbbiyelilere ihtiyacı 
' orta kt b' · " • illi orman me e ının mevzuu etrafında birer söz söy _ 

~tarı arttırılm ş. Boluda liyeceklerdir. 
a... hır nuntaka orman mek. 
~ılırııştır. Profesörlerden sonra da tale. 
r" beden bazıları tıp bayramı mev-
lllıiyor k' h' b' td· ı, ıç ır nokta ih zuu etrafındaki duyuşlarını an _ 
ılırıe . . N . 'r rnıştır. etıce mutlak latacaklardır. Söylevlerden son _ 

. "e müsbet olacaktır. Hü· ra bir de konser verilecektir. 
İ§e verdiği kıymet orman 

. rı faydalarını .daha iyi 
ı ettirmiş, ormanlarımızın 
. ~illetçe bir alaka uyandır. 

c·· 
it llınleden olarak yüksek 
k heyetimiz ormanların 
et müdafaasındaki ehem · 

)t Yerini takdirle askeri kış-
tarnizonlann etrilfmı ağaç 

kararını almış, b~tün 
!arını harekete gcçirmİ§· 

~bayırlı ve isabetli teşebb:i -
~~etli eserleri şimdiden 

'I kendisini göstermeğe baş • 
~1 •tana yaray §h hizmetler . 

.ttıa halka öncülük eden as -
~·· ~ ~~ın bu ~alışmalarını min 
!ukranla kaydederiz. 

~İinlcij faaliyctsiz ve ıeçmi. 
L_' §artları altında bozul
<ıtll . it erınde bile ormanlarımız-

lledc çıkan kereste, mah. 
"' tal' · aa l mahsullerın pazar-
l\l:•ıları üzerinden kıymeti 
~1Ye>n_ lirayı agmaktadır. 
• a.J. bzı· d\lnıma geLdikten 
ııa1r b' \o ır İ§lctmeye kavuştuk-

111ra bu yekun elbette çok 
Ctektir. 

--o--

Barbarosun Mezarı 
Barbaros Hayrettinin mezarı 

etrafındaki dükkanların lüzumu 
istimlakine dair belediye daimi 
encümeni mazbatası Dahiliye Ve
k31etince tasdik edilmiştir. 

Belediyeler bankasından alma. 
cak beş milyon lira ile bu istim. 
lii.k i~i tamnmlanacaktır. 

---o--

Basın Kurumu Balosu 
18 martta verilecek olan Ba-

sın Kurumu balosu, hazırlıklarını 
ikmal için 25 mart cumartesi ak. 
şamına bırakılmışt!r. 

Balo, o gece yine Maksim sa • 
!onlarında \'erilecek ve her yıl -
kinden dıı.ha par!ak ve muvaffak 
olacaktır. 

--o-

Bir Kadın Yanarak Öldü 
Şehremininde Saraymeydanın. 

da Seyit kızı Fatma, odasında do. 
la§ırkep, eleği manğala tıı:kııhW~, 
yanmıftll'. Ağıı:- surette yarala • 
nan Fatma Haseki hastanesine 
kaldınlnu~, fakat kurtarılamıya-

~ ------=----- rak ölmüştür. & 
"-ad y·· ·· d ın uzun en Fatma kadının cesedini muaye 

ne eden adliye doktoru defnine 

( Ba~ tarafı 1 ncide) 
ile firar edip canımı kurtarabU 
dim, döndüm. 

Tevfik Efendi, eski günlerini 
anarken bir meraret duymuyor 
değildi. Cebinden bir fotoğraf 
çıkardı, baktık. lmparator Yil
hclm ... 

- Evet, dedi, Bndekl, şoför 
yerindeki zabit de ben. 

lstanbula geldiği zaman o
nu bir hafta ben gezdirdim. 
Kendisi Yıldızda merasim köş
kUnde kalıyordu. Mihmandarı 

harbiye mektebi mtidUrU J<.;s:ıt 

P~şa idi. Onu gezdirdiğim oto
mobil, Taksim jandarma ku
mandanlığının Mersecles marka 
lı otomobili idi. 

Bir mUddet durdu. Bir siga
ra ikram ettik . 

- Sonra, dedi, yani harbi u
mumiden sonra, istifa ettim, 
bir otomo.bil aldım. lştc, l.ıu .. 
\'e Tak~imde dıırnrak çalışınn-
ğa b=ı.şl:ı.dım. Birçok tanıdık 

müşteriler var<lt. Telefon eder 
çnğırırlar<lı. Beni duymuş, Hi -
div A hbas Paşnnın nıldesl ya
nına aldı. Glindc ~5 lira verir -
lerdi. Sonra <la bizzat Abbas 
Paşanı~ı hizmetine girdim. 

Bu canlı tarihten, Jstaııbıılun 
otomobil tarihine ait bazı m:ı. -
lti mat rica. et tik: 

- lstanbula ilk otomobll1 or
du getirtmişt\ı;-, dedi. Siviller 
tarafından ilk otomobil 1328 
de getirildi. Bunu, Suıtanahmet 
te tütUncU hir ncam vardı. o· 
getirtti. Taksi vaziyetinde çalış 
tırttı. 

• - Şimdiye kadar başrnızdan 
bir kaza geçti mi? 

- Hiç .. ~eytnn kulağına kur
şun, bir dcff'. kaza yapmadım. 

.Yalnız halu;ız olarak iki defa 
ceza yazdılar, bana pelt aiır 
geldi, hr.yslyetlme dokundu. 

- Ne di:--·c yazdılar? 
'~ir de!"ttsında, em araba i

dik. Sen ah taşıyorduk. Fatih 
k':ıymaka~.:ı: tramvayın yanın

dan geçti diye ceza yazmış. Ça
ğırdılar. Yıldırım cezası diye 
hemen par~yı aldılar. Verirken, 
ne yalan ı;öyliyeyim, aı'.;ladım 

Dün ve Yarın 
Tercüme külliyat 

Sallş yeri: 
VAKiT KITAPEVI ~ Cinayet 

f (Hususi) - Milli men. 
•btikasınm iplik kısmında 

ruhsat. vermietir. doğrusu . ! 
1 Bir defasında ela, gCıyn. ben 
~ arabamı başkasına vermişim . 1-1 O kitaplık birinci aeri --o-

~ 'dında bir kadın vardır. 

1 ın ayni fabrikada çah§nn Yalancı Şahitlikten 
~dında bir gen.~lc seviş - Tevkif 

~~~: .A.yni fabrika amelesin- Çemberlila~ta Vezir hanında 
'4ıta1k adında başka bir genç otur an Süleyman, evvelki gün 
~ c:ı sevmektedir. Fakat dostu Şefika ile kavga etmiş, ken 
>Ilı ınaıe sadıktır ve Tev_ disini bıçakla yaralamıştır. Süley 

Vermemektedir. man dün birinci sulh ceza mah. 
~( htıdiseden bir kaç gün kemesinde muhakeme edilmiş, 
~-Paydos zamanında Sul. Şefikayı vurmadığını, kazaen ya
b· Une çıkmış ve tehdit e. ralandığını söylemi~tir. DinlenL 
~r tandevu vaadi almak len Şefika da Siileymnrun kendi

..,•r .. Sultan fabrikaya dö- sini vurduğunu, fakat davacı ol. 
~ 'ııycu Cemale anlatmış- madığını beyan etmiştir. Dinleni 

9-ın paydosundan sonra len şahitler de Süleymanı yara. 
~7ınaııe eve giderken, yoL larken gördüklerini söylemişfor, 

it kaq~ılarına çıkmış ve Marko admd'lkl bir ı;:ıhit !se ver_ 
~ savurmuştur. Cemalle diği ifadesinde: 
la ltasınd ' · k t · 

r, '111' tarafı~~· avgta tye 1ışen - Süleyman Şefikayı yarala • 
~~ an ya ış ırı mış madı. Kadın traz tene'cesine car. 11 Paza .. ·· f b ·k c ~ 

' 8. r gunu a rı a, a. par:ık dü.,tü. Teneke "araladı de. 
•nern .. t . d s· .., J • 

' Ce a gos erı~or u. 1- miştir. Hakim ne~it ~ahitlerin i. 
~a ~l. ~c Tevfık de var- fadeleri ile sübut dere-cesinde gö 
tiden tıı;nd~n ~onra fab- ı rUlen bir vakada böylece yalan 

\ 'l',\'fik ytok Uzcrınde Ce • ı !'\Chadet eden Markoyu hemen tev 
bi . . e rar karşılaşmış. 1 k'f t · Qt·r · 
tıb1 ·ı . . . . ı e mı~ ı . 

1 
rı erının üzerıne atıl. 

)& . r. 
.~lfi 

~l n, Cemale attığı bir Konferans 
'fi,. a Yere yıkılmış üwrine E . .. .. h Ik .· den. ) 

" ark . . "mınonu a e\ ın . 
iti. adaşı Tahsın ilerı 15_ 3 939 ba ak"amı 

tiı,.""lr. 'l' h . . . çarşam "' 
ı ~~. a sı_nın ışe karıştığı- saat 20,30 da Üniversite fen fa_ 
... ~"'ıı,· Ceınalın arkadaşların - .. . .. 1 · d K · 
fAl · I 8Ur tl w • kultesı profesor erın en erım 
"'~· a e bıçagmı çekmış E . . . . C - l wl d k. r l?ıe ald • . 1 rım evımız~n aga og un a ı 

'ı.·ıı ik~ . ı:m~ştır. !'etıce. salonunda (llliyat prensip!) hak. 
bıçakı ~erıkn edn nhgır su • kında mühim bir konferans ve. 
ıtt anarn er al yere kt' D ı· 1 t B'"til ır T h . d . d rece ır. ave ıye yo < ur. u n 
ij • a sın o akıka a '°· l{a 

1 
Ş yurttaşlara açıktır. h vgaya carışan a. 

talanmıf;trr. 
'e ~ 

~~ .............. . 
· rolog Dr. Kemal Ozsan 
İdrar yolları, deri ,.e frengi hu

talıkları mütehuııı~ı 

Tünelb&!SI htlklill caıfdesi No. 

~ d ıneehut suçlar kanunu
ltı ':hal ağır ceza mahke
~ ~~aı etmiş, katil Avni 
~ --=t giln ağır hap~ malı.. 1 

\~~~tur. İki rakiplerden 
t·P~ Ceznal de 20 gün hap.} 380 Bur"'ıı pımırı iiı;ıı: "'~ • "235 

olnıuglardır. 

lc;indeki şoför ehliyelsizıniş. O
na ceza yazmadılar, bana yaz
dılar. Halbuki haberim yok. 
Ben hastayken, arabayı aşır

mış. Dinletemedik. 1llraz ede -

i'\umara 
1 Safo 
2 Aile Çemberi 
3 Ticaret, Banka, 

Borsa 

Kuru· 
100 
100 

75 .. 
cek oldum. Evimdeki cşyayi 4 
lıacıetnıeğe geldiler. Ceza c.la· ı 5 
blrşey olsa! Hepsi Uç lira. Ne 6 
ı;:are, verdilc. 1',akat. dedim ya, 7 
mesele parac.la değ'il, glicU.me 8 

Devlet ve İhtilal 75 
Sosyalizm 75 
J. Ra.s:n külliyatı 1 75 
İşçi sınıfı ihtilali 60 
Ruhi hayatta l~~uur 60 
Isfahana doğru 100 
J. füısin külliyatı il 75 

gitti. . 9 
10 • • • 

Hayatında bir defa olsun ka
za yapıııam1ş şoförlere. başka 

yerlerde madalyalar veriyorlar. 
Biz, ceza yazıyoruz. 

• • • 
Tevfik efendi, on iki seneden 

beri, Dolnıabahçe meydanında 

durmakta, orac.luıı ıuUşteı· i al
mal{tadll'. 

Bu satırları okuyanlardan, 
o tarafa yolu dlişenlc1-, kendisi 
ni ve on beş senelik otonıolıili 
ni muhakkak görmelidirler. 

Bu modası geçmiş otomobil, 
ltenar mahallelerdeki eski fa -
kat içerisi gıcır gıcır tahta, Ha
cı Cemal sabunu kokan evlere 
benziyor, o derece itinalı! Ve 
insana meHll ver!C'i ! 

l ·'ikrt•t A Dl r, 

Bt,•il:lcış \'al.-ıf ;\/;cır/cır /c/ıırl'llİllclı•tı: 

KIB.\1.lK E\' \'E ı>(' Ja:AN 

Bcşiklıı~lıı Ak:ırctlt•rıle 5, :rn ııtı· 
m:ırnlı e\·lerk :w ıııiil.crrer 20 numa
ralı dlikiınl.ır açık :ırlırma suretiyle 
L:ir:ıyıı \'crilcl·eğinclcn isteklilt'riıı 
28 - :i - !1:19 :1:ılı günü s:rnl on beşe 
kad:ır Bcşikl:ışı:ı Akarellcrılr 5t ını· 
m:ır:ıd:ı Millen-ili 1".:ıynıııkıııııın.ı mii· 
racaııl etmeleri. (K.I. 11) 

ZAYl 
Faküllcde imzalama esnasında 

kaybolan Akay pasamun ) eni ini r;ı· 

akracağıınrtıın eski~i hDldimsıiıdür. 

ı·ıp Fal:ültesi 965 Şeref Ertnbw 
(K.l. 10) 

795 

Bu ~erinin fiyatı 795 kuruş. 
tur. Hep~ini alanlara % 20 
iskonto yapılır. 236 kuruşu 
peşin alındıktan sonra kalan 
4 lirası ayda birer lira öden. 
mek iizere dört taksite bağla
nır. 

lslıuıbııl Asliut :1.llıncı 
V cılıl:emrsi llC/ t ıı: 

/1111.:ul.: 

D:ı,·:ıı· ı lfr~o.t:hı Jliiscyin:ığa nıa· 
hııllesi Sihlii so~;ık (9) ııııınıır:ıılıı o· 
tııruıı llc·tliıı ı:ır:ırınd:ııı kocrısı olup 
;\l:ıc-k:ı K:i:ılh:ıııe cııdılcı.i tH) ııu· 

ınıır.ılı hanede ik:ııııcl elıııckle iken 
halen ikuım•lııiilıı nıeı;lıııl kocası Alil· 

eltin ile ıııeılcul k:ınınıun ne~riııdt•ıı 
rıııık:ıcldt•ııı \ ııkııhııları e\'lili"iıı tc~ci
li lıakkıııdıı iJ..:1°1111.: t·~ leıl iği del\ .111111 
ıniiuılt·iıılc~hiıı gı~~ıhıııcl:ı iıT:ı kılı

nan ıııulı:ıl,l'ıııl'~İ ı.uııııııd:ı: Miiıltll'İa· 

le~ lı Aluclliıı ile cl.ı,•.ıı:ı lktli:ı'nııı 

19:.! 1 ı.cııesiııılc nlıkiınıı sulııkn dııl

resiııtlc c\'lt•ııılikll'riniıı sntıııııın:ı \'C 

kendilt·rinıkn olnı.ı St•l:ıh:ıtıirı ııdın

dııki ço<'ıığuıı tloğıırıı kiitiij:lünc tesci
line u.ıir n-rilcn 13-2-93!1 l:ırih \'f 
93i/3114 C'i:ıs \'C !1:19/124 k:ır:ır mı
ın:ır:ılı lıiıJdiın nıiiılJci:ılt•yh Al~clll 

ıılıı ikııınrtsi'ılıınııı ıncçlıuliycllııe Jıi· 
ııaeıı on beş !{Ün müclılcllc ilanen ıelı
ligııt ırıısına karıır \·erilerek :> ukurı
da zikri şıcçen ilamın bir :1urelinin 

lcbliğ yerim• 11cçıııck üzere muhkeme 
dh·a nlıııncsinc talik edilmiş ohlıı~ıı 

mın olunur. . 

11-YAKIT 

inhisarlar U. Müdürlüğünden : . 
J - !daremi&iıı Clb"&U TUtuıa ve Kutu Fabrikalarmda halen 

mevcut olanlarla Mayıs 9S9 pyesine kadar ''160.000" kilo birike
c@fi tahmin edilen tahta parçuı evvı>lki ihale feshedilerek yeni
den pazarlıkla arttırmaya konmuştur. 

n - 'Muhammen bedeli beher kilosu 1150'' aantim het!la.bile 
"800" ve ~~ 15 teminatı "120" liradır 

nı :_ Artırma. 18 3-:)39 tarihi~ rutbyan cumartesi günU 
saat- 10 da Kabataşta Levazım ve.Mübayaat şubesi müdüriyetin. 
deki satış komisyonunda yapılacaktır. 

IV - Tahta nümuneleri Clbali ve Kutu fabrikalannda görU. 
lebilir. (1670 

1939 RESiMLi HAFTA 
Her nllıha yeni bir ıilzellik ve olgualukla çıkan bu 
haftalık mecmua Tllrkiyenin yerine rakip•İz pzeteaidir 

Müvezzilerden ısrarla isteyiniz 1 

. . 
OSMANLI BANKASI 

TDRK ANONiM ŞiRKETi 

TESiS TARiHi "1863 
Sı11ıii/,,, 11t TıirkİJ>P Cıimhurirtti i/, mıin.ılı iı muk.Jl'tftn.ımrsr-

2191 N11m11r11lı 101611933 t11rihll bnım'11 t.udılr rdilmisıır 
( 14 6 r-1933 '"ıhlı 2415 Num11r.ılı Rt~mı <i11uıt J 

Serma,..a: 10.000.000 ınıilla Lirası 

ıhtııat akt•••: • 1.2ao.ooo ınauıa Lir~• 

Tlrkiyenin ltatlıca Şehirlerinde 

PARIS. MARSILVA v@ NIS'dı 
LONDRA ft MANÇESTER"de 

MISIR. KIGRIS. YUNANiSTAN. IRAN. IRAK, FIUSTIN 
.,. MAVERA\IJ ERDON'dı 

MerkH w Ş.beleri 
VUGOSLAVVA. RUMANVA. YUNANiSTAN, SURiYE. LÜBNAN 

w HATAV'da ~ m filyafleri ve bGtOn Oilnyada Acenta ve Muhabirleri vardır 

,ı 

' . 
Her nevi Bankı Muameleleri yapar 

Hts.ıbı cır. ~ mPvı'uJI htsııılırı kii~Jdı 
Tıcari krtdıler vt vrs.ıııklı krrdılrr kii:.ıdı 

Turkıyt vı Ecncbı mrmleMlltr özcrınc ke~ide srnedıı ı~ıa 
Bo~ rmırlerı. 
Eslıam vr tahviUr, ılııft vt emlJa ilzerıtıe ıvan' 
Senrdıt lıhsilitı ~~ saire. 
r -

. En vükStlc emniyet şartlatını hai:r !ıiralııl' 
Kısıl.ır Servİ$i vardır. 

Piy.aının en mllsait tutlırlfe ( kumbıratı "9ll -
k11111baratız) taunuf hna,tlan •~ıhr· 
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AS 

Terkibinde 

y 

TA E 

• 
1 

SF 

Vardır. 

I':minönü kazasının Hobyar mahallesinin H~ca hanı sokağın. 
da oulunan 18 AR mesahasındaki 8 mUkerrer kapı numaralı irat
sız arsanın 2901 aayılı kanun mucibince yapılan tahrirde Giritli 
Musta.fa Pa§a varislerinden Fahire adına yazılmış ve 18000 lira 
kıymet konmws olduğu % 05.niabeti üı.erinden senelik vergisinin 
00 lira. bulunduğu adresinin edinilememisine binaen sözü geçene 
ilanen tebliğ oldunur. (B.) (1687) 

Yollar tamiratında. kullanıln1ak Ur.ere lüzumu oran ve hepsine 
:?i 30 lira bedel tahmin edilen 200 metre mikap Kapanca kumu, 
200 metre mikap normal Sultan Çiftliği kumu, 300 metre mikap 
iri tan.eli Sultan Çiftliği kumu ile 200 metre mikap Bozburun ça
kılı açık eksiltmeye konulmuştur. Keşif evrakiyle şartnamesi le
vazım müdürlüğünde görülebilir. İstekliler 2490 sayılı kanunda ya
zılı vesikadan başka Yollar Şubesinden alacakları ''esikayı fen 
işleri müBürlüğüne tasdik ettirdikten sonra 204 lira 75 kuruşluk 
ilk teminat İnakbuz veya mektubile beraber 16- 3- 939 per~embe 
g ünü saat 14. buçukta Daimi Enciimen.dc bulunmalıdırlar. (B) 1:311 

Türk Hava Kurumu 

Büyük Piyangosu 
Altıncı keşide: 11 Nisan 939 dadır . 

BDyOk i ~ r tt miyP. 200,000 Ura chr 
Bundan ba,ka: 40.000, 25 bin, 15 bin, 10 bin 
liralık ikramiyelerle (200 bin ve 50 bin) liralık 
iki adet mükafat vardır. 

Dikkat: 
Bilet alan herkes 7 nisan 939 günü akşamına kadar biletini 

deği~tırmiş bulunmalıdır .. 

• •• ,. 1.. .., ~· • "" 

.. ·-· - - .... -- . . -. ...... 

1 .. 

Q-ri pin 
varken baş ağrısına 
katlanınak ne garip 
GHll'I:\ mideyi hozııı:ulan, kalhi 

\'c höhrckleri ~ orııı:ıdırn lıütiin ıslı· 

rapları dimJirir. 

~ 
~//111111111111 · 

(.ö;mabahçe =;:;~:~ 
=

1Kok Kömürünüli 1 T 'h d' . !I 
~ .......... -~~~~-~-·~:.~ _ _:ı ············-···· .. ·············· ... ···------

Nııf m r ck{i/di 1'nınıva11 ve .Tii11tl 
lşleııııcsi AlıwHklwl /dar.esi Jlurrkct 
Vuircsinılcn: 

1939 yılının Sub:ıt :ıyııııla tr:ı.ınva)• 
11rabııl:ırınfla'bulun:ı.n eşyunııı ınıirre

ı l:ıtlı lıslc!\l : 

~uhteli f cin-; ı;;ıınlnlnr 
~uhtelıf cin~ çaıııa~ııfar 

ADET 
"7 
39 

Çift 'e tek l.:aılııı \'e erkek 
eldhenlcri 127 
Çirt ve ll'k kadın ve erkek 
aynl..l.:alııları 21 
Hop ve ıııa n lo kenH•rlcri 3 
J\aılııı \'e erkek ,eııısiycll'ri 
Ba,ıon 

l\oılın, l'rkek ve ı;ocıık iı;iıı şnıı· 

ka, bere ve kn~ket 
GlizJük 
Erloek ,.e çocıık kin caı.ct \e 
panlalon 

ti t 

13 

C.Hlı>!X lıaş 'e di:ı; ağrılıırın?. ro. 
Kum:ı5 parça-;ı 

malizınn saıwı ve ı.ızıl:ırı na, ü~ül· 
Kncl ın nlkısı 

5 
1 
3 

41 
~u 
5(j 

mckten nıülc\'ellit hl'I, siniı-, :ı<ialc Kitap, C\'r:tk \'e ka~ı:lar 
ağNIArın:ı k11rşı lıilh11~sa nıücs~ir<lir. Sefer tasl:ırı 

GHIPI:-; nule, _griıı ,., emsali has· llırılil\ nl 

l:ılıklard ı lıar:ırctle ın,·:ı;il c cdilınl'k· Dıılm:ı l..nl!!lll 
tcclir. Kol "iaalları 

3 
2 

Gri pin 
ı.a~e:~r111; ıc,~nilıe cclirıiz •. '> lılarıın:ı· 
yınız. füıı;lıct rörcn her şryln taklitli 
,.e lıcıızerf ,·ıııdır. GH IP!N ycrinr 
başl..a hır ı:ı:ırka Hrirlcrse " itltlcllr 
rcdıletliniz. 

/Jrıın{j!u f\füıcii Sullı l/ukuk Ucılı· 
/:t't.H'ıi ; nıleıı: 

J>;n :ı<'t !:ialıırn lhlıııltık'ın Şi~liıll' 
H:ılıhk::ır liazi ru<ltle~iııılc :1:13 ıı u ma· 

ratlrı l..iiıııiircii lsmailin ~feddi.}c ldj 
~ ilııdc rııul.iııı oltlıı~ıı ıla il:ive edile· 
rck ale) hine 939/ j;, 1 ,.e 9:131:\:.!Gj 
tlos~ ıı mıııııır::ılariylc açılan 70 lira n
lar:ık ılııuı~ının carı ıııulıııl..cme~inık 

nıuıldca~leyiı:rn ın il.: anı rlg~ hının ıncç 
11111 olma ına lıirı:ıcn il!ııı r n tclıliiıa l 

ırnsınıı \'e mııhııkl'ıııcnin ltl ::\i~:ıı ıı 

~:19 IArilılrıc nıiisaılir p11znı-ıc~i ııiinii 

-;a!ıl (!il :ı l:ıli<iıır ıııııhkcıııcce l..ıırar 

,·cı ilıııi') ohltı!tllllthlll ) C\'lll \"t ul>li 
ııH•z.k(ınhı ıııı.!ıkt:nıl'd e ha1.ır huhııı

nrnılıJı ıakılirdc gıl a lıeıı mıılıal.:eme· 

'' ıle,ıuıı \'C karar q~rilt'l~l'~ i 11<\nf'n 
İelıliğ olunur. (K.I . 13 ) 

ıı..,Ş \IIJB I : t\.'\1)1 ı·s 
.:\eşriynl ~liiılı.ııli: /(. Mımt:I .'\eııe.agll 
B'asıltlığı yer: VAIH 'l ' MattJ:ıas ı 

'ı't~ e•:ck maddeler 

Bu e~\·tıların sahipleri (;~tl:ıtaılıı, 
l'üıı~!iıı ıırkıısındııki ı;ok:ıl..ln. Trıım
,·ny ltlııre~iııin llarl.'!.cl Dairesine 
ııniracanll:ırı. 

M('D('HIYET 

Va kıt Kitapevi 
Dün ve yarın tercüme 

külliyatı 
No. 31-40 4 cü seri Kr. 

31 Ra:ıin külliyatı IV 60 
32 Metafizik 40 
33 bkender 60 

34 Kadın ve sosyalizm 100 

35 Demokrit 25 
36 Dinler tarihi 125 
37 Pilozofi ve Hnat 40 
38 Et ika 100 

39 Heraklit 25 
4.0 Ruhi mucizeler 75 

650 
Du •erinin fiatr 6.50 kuru;,tur. 

Hepııini alanlara yüzde 20 iskon. 
to yapılır. illan 5'.20 kuruşun 

~20 ~uruııu !>f'ıiin alınarak mUte· 
bakhıi ayda birer lira ödenmek 

Uzcrc üç tak.sile bağlanır. 

ZAFı ·· u MU MI· 
K A N S 1 Z L 1 9'<' 
ROMATiZMJl• 

Si RACA 

KEMiK. SiNi~ 

hastaJı k Jarına, c ı lız yavrular, yürO 

meyen, diş ç ıkaramayan çocukları 

permansız ihtiyarlar solgun kızla rı 

vereme istidadı olanlar H A S AN 
K U V V ET Ş U R U B,undan iÇ 

melidir. Kanı artırır, işti ha verir, 

şifai tes irleri çok1ur. Fe nni Euret" 

te imal ed i lmiş, içilmesi kolay ve 

lezzetli bir şuruptur. Küçük, bLİ" 
yük her yaşta istimal edilebilir· 

15 Mart 1P'19 tarihinden itibaren: Munhasıran lskende~ 
llalebe veya Halebin cenubunda herhangi bir istasyona v~ i" 
• b..ı.~~ .. h-ı. : .... ~~·•-. .. , . ..... ., tcu'hı vu.uaXS tf.~ef.' 

y,as -- Meydanıekbez mesafesi içiD ton başına maktuan pe ,,. o# 
Jc (276) en az beş ton ücreti verilmek şartile (207) \'C eP ~ 
ton ücreti \'erilmek şartile (172,5) kuruş ücret alınacaktır· 
1a tafsilat için istasyonlara müracaat edilmelidir. (1669) 

*** 
9 uncu i~letme müdürlüğündl?n: ,,ti 
Beher M3 nın muhammen bedelilc istenen miktarm s.Sg 

azamisi ve az:ı.mi miktara gör~ muvakkat tcminatile cinsi otııl 
da yazılı olan 2 kalem muhtelıf eb'atta kereste R)TI nY1"1 ::ı.l 
üzere kapalı zarf usulile 2:>-3- 939 cumartesi günü saat 
Sirkecide 9 İşletme binasında satın alınacaktır. . . f]ıtl 

İsteklilerin kanuni vesika ve teminatlarile tekliflerınl ~ 
edecek olan kapalı zarflarını ayni gün saat 10 a kadar J{oıtl 

· Reisliğine \'ermeleri \az.ımdır. Şartnameler parasız olara1'. 
ra, İzmir ve Sirkeci İljletme Müdürlüklerinden verilmekted~9.6l 

(l'S" . 
·ıı c 

Muhammen be:lel İstenen miktar M3 Teminat Kerestenı 
Lira 
4!;,5 

·15,5 

Asgari 
299,71 
273,7:~ 

Azami 
372.49 
~H.64 

Lira 
· 1211,13 

1176,09 

l<ayseri Vilayetinden: şif~ 
1. - Talas n:ıhiyesi merkezine ait ''içme suyu,. fenni:;. 

proje tanzimi aşağıdaki şerait altında eksiltmeye konınu.5t 
2. - Bu i~c aid bedeli keşif (500) beş yüz liradır. 
3. - Suyun menbaı tahminen yedi kilometredir. teli'~ 

. 4. - Eksiltn!eye iştirak edenler yüzde yedi buçuk ce'Pe 
tı adiye verecekler, ihaleden sonra yüzde on beşe iblağ e<Jc tJ. 
d~ . d-1 

5. - Yapılacak keşif ve proje e\Takı mukavele tarihin ti' 
baren kırk beş gün zarfında ikmal edilmesi meşruttur . . 

11
ce 

6. - Yapılacak proje ve keşifnamenin Nafia Vekfılctl ı' 
diki meşruttur. .. tc ıpl 

7. - lhale 16 mart 1939 perşembe günü saat on dort ./f 
belediyesinde icra edilecektir. . eSı.ııe ~ 

8. - Fazla malUmat almak isteyenler, Talas Belcdıi~l il 
Kayseri Hususi Muhasebe Müdürlüğüne m~~!~~t etme / 
olunur. ~ 

Belediye Sular idaresinden: 
Kavalı zarfla münaka.<ta ilanı: ( 
ld~rcmizce satınahnacak muhtelif kuturda cem'an 

kilo kurşun boru kapalı zarfla mUnakasaya konuimuştuf·aZlıı.ı 
1 - Bu husus için hazırlanan şartn:ı.me idaremiz Jc\' 111 

visinden parasız olarak alınabilir. ıı ~6.t 
2 - Talipler, şartnameye göre h:ızırlıyncakları kaP:) c t<!Jt 

rını ihale günü olan 5 Nisan 939 çarşamba günü. s~at Osu 5aıı.t 
Taksimde idare merkezinde m üdürliiğe vermelıdır!er. 
sonra getirilecek zarflar kabul olunmaz. (1681) 

Belediye Sular idaresinden : . .ııl< \.,, 
biıY" f 

Osküdarda lmrahor caddesine konulması icapeden rı;"ıı1bC 
nanın takılnbilmesi icin Elmc.lt sularının 16-3-939 pe .:.:rıc ıı • 1> !';)J.J" 

nü akşamı saat 18 den ertesi sab::ı.h .s'.lat 6 ya kadar N-

buriycti hasıi olacağı sayın halka bildirilir. (1680) 


