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Şarkı müsabakası 

Müsabaka Müddeti 
15 Marta KadaT 

Kuponların sıra numarası 
takip etmesi §art değildir; o. 
kuyucularımız bir kupondan 
muhtelif adette gönderebilir. 
ler. "'1 

Cunıhurreisirniz Milli Şefe 
Bu Sabah Kavuşuyoruz 

,,~~susi Tren Haydarpaşaya ·---·--------.... ---. Tramvay ve Tünel idareleri dün 

ıle 11 arasında Muvasalat edecek 
Ankara, 1 {A.A.) -

Reisicumhur İsmet İnö
nü bu ak§am saat yirmi! ' 
ikiyi beş geçe hususi tren! 
ile tstanbula gitmek üze-i 
re şehrimizden aynlmıı-J 
lardı~ 1 

fiilen hükumete geçti 

' 

, 
................ 

"• 

Reisicumhur ve refika .. : 
ları İstasyonda B. M. M.f 
Reisi Abdülhalik Renda,İ 
Başvekil Refik Saydam! 
ve Büyük Erki.nıharbiyei 
Reisi Mareşal Fevzi Çak-i 
mak ile vekiller, mebus-i 
lar, vekaletler ileri ge-i 
!enleri ve halk tarafm-i 
dan uğurlanmı§lardır. ı 

*** 1 
R 

• • ı 
eısıcumhurumuzu ha-i 

(Yazı.M 3 ilntiifü) 

mil bulunan hususi tre-I 
nin bu sabah 10 ile 11 a-f 
rası Haydarpafaya mu-,· 
vasalatı beklenmektedir. 
istikbal için bir programf 
hazırlanıp hazırlanmadı-: 
'ğı hakkındaki suale Da.! hiliye Vekili Faik Öz- .,..__..,..._ ________ -.:;..... _____ _ 

•-....-:...::.ıı..irclfln fll ~ 
mittir: 

''-istikbal i~n bir 
program yoktur. lstan
'bul lıalliının kendilerini 
'büyük bir tahassürle bek
lediğini ve haklarındaki 
1ıürmet ve muhabbetleri
ni en coşkun suretle iz
har arzusunda bulunduk
larını sizden duyduğum 
gibi, temas ettiğim her 
1stanbulluda bu arzuyu 

.. d.. ,, gor um. 

~k ~-====----~~~;;:.-~~f~t-·s~~~ ll Milli Şef Hariciye Vekilimiz Şükrü Saraçoğ u, avarona 
lstarıb ld Yatında Elenler Kralını Selamladı 
\> u a 

~~~ •ıan : ASIM US 
'1~ .1~•~· ~ lstanb 
_"l.I )'~ ı.l'ihi 1lllular memle· 

'lt.ıı~ ~>-acaıc. ~erinden bl· 
~ 01 ltleı ln :.11.~rük Milli Şe· 
.~\: tllll(ıa UJıu'ııü Cumbur
~~tJ lcelldJ. ll so!U'a Uk: defa o· 
ıı.ı... >'ill'l al"a1 .. __ d .. . "'{ hl •ğıııa -.c.111 a gormek 
:t~ ~llhel"i llnil olacak; bir 

~"atfı ~hassur~·c"aın eden bir 
la~~ içf.tı<lo u en snıniıni bir 
~ ·• nrtık nihayet 

11. "et 
•oq~ 1 J\ 
ııe istas ı.lz 1'1iıı-
°'<atı. hı )'oıııı 1 Şet Hnydar-

"a" l' tl'c4 1,.11ııdnn hareket e-
fll.ı -- 1>1 "' ilde '(il <ı>•ttcıı son defa An· 
lıle~le () ~ll(l taın blr buçuk yıl 
~lt!ı.t lceı ,.0 ı:~ hugii.nc kadar 

l'lJij 814Ica() ıllctin ınukııddc· 
!l11 tl bt llr e<] ~il l"toıc en hAdiscler 
lı.iı.. _ • .\taıu·· ısnyfa.Inrını dol· 

1 ~St rlrij 
~ e ~it" ~eıı h n azız varlığına 
1~ ~ bllltııa.z a tnhğın insafsız 
'le~ l'tı.all h lllahiyeU anlasıl· 

: Crkcs ı.·· ~ , .11..oşedc bu· 

l'J 41;'1\ua t 
~ "ile hı . snıet nnsıı ?" 

lc<'s l'tbtr1r 
lı 1 ıı o htıh ıc soı•uyordu ve 

c• , ranı. .. 
ltı Clı·ar gunlcrdc bu 

~iı l ıtı<lu ı 1 : ' ıu·ıulığı kalp 
(Devamı 8 · 

-. '"'-'~ ftitflxi1'ır: 
· füıada ven1en ~,..,.,. 

Bügük SPOR 
M"iiSabiıkamız 

Fut b o 1, G ur eş, 
- .. Yuzme ve Atle

tizm Amatörleri 
arasında 

İstanbulun 
Spor Yıldızı

nı Seçiyoruz 

Müsabakamız 
Cumartesi günü başlıyor 

Ayni gün okuyucularımıza vereceğimiz 
. zengin mükafat listesini de neıredeceğiz ..• 

Gene cumaTtesi güniJ 
Spor, aşk ve macera 

romanı 

Dev Boksör 
Cek Dempsey ile 

arkadaşlığım 

Harputlu Şerifin 
Amerika hatıraları 

Yazan: Muvakkar 
Ekrem Talo 

Müsabaka tafsilatını yedinci 
sayfamızda okuyunuz 

-· s=eı .-. ,_, ,_ ,_, ~ -- ---------
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Avrupada tahsil 
meselesi Otobüs davası bu-

Avrnpada tnhsu uzcrınde du- gu··n başlanıyor rulacak, hakiki ve ilmi mannsi-
le tettqk edilecek bir mevzu-
dur. 1\1. Zekeriya bir makalesin- Asri mezarlık davasına 
<le bu eseleye temas etti l·e şJd- da yarın bakılacak 
detle mukabele göl'(lii. Sabık vali ve belediye reisi Mu-

Bu, ilmi bir münnkaşa ol- bittin Ustü~dağ, 6abık belediye 
maktan ziyade lüzumsuz bir te- reis muavini şimdiki Bodrum kay
Hlş ve heyecan manzarası arzct- makamı Ekrem Sevencan, beledi
U. Halbuki meseleyi his ve he- ye fen işleri müdürü Hüsnü, sa
yccan unsurundan ayırarak bık altıncı şube müdürü ve şimdi
tıpkı mikroskop ııltına konmu; ki Mardin emniyet müdürü Faik, 
bir ı·an damlası gibi tetkik et: belediye varidat müdürü Neşet 
melidir. Da\'n 0 kadar ehemmi- haklarında otobüs ruhsatnamesi 
yctlldir. verme işlerinde yolsuz harekette 

Biz Avrupnya hangi yasta ve bulunmak ilddiasiyle verilen lü
hangi stwiyede t.alcbo gi>~derl- •zumu muhakeme kararı üz:erine 
yoruz? En iyi randımanı han 1 cereyan edecek olan muhakeme· 
sedyedeki talebeden n1nbilirl:? ye bugün saat on.da başlanacaktır. 

Bu zevattan Faikten gayrisi 
Ic\·zuun bu şekilde ortaya a- d'" k k" 1 A k . un a şam ı tren e n araya gıt-

tılmn~ını icap ettiren ciddi bir · 1 d' B F ik d b ·· ,.,.. 
mış er ır. ay aı e ugun ~uar 

hayli sebepler \"tırdır. En·eld d' d A k 1 · b ı 
bunlara cevap vermelicllr. Mese- mkten n araya ge mış u una

ca ır. 

ld, A vrnna tabslllnden dönen M h'tt" ti ·· d v ·ı k' b u ı ın stun ag ı e es 1 e-
insanlıırdan no gibi \'asıflar is- lcd' . · · · d'ki 

ıye rcıs muavını ve şım ı 

tiyomı;? Onların memlekete ra· K"tah ı· · a· 't O k u ya va ısı amı s av, es-
pacaklan hizmetlerin mablyeti k" b 1 d" d • • .. · e_ 

ı e e ıye aın11 encumenı ~a· 
nedir? smdan Ihsan Namık Poroy, Meh-
Eğer bu suallere ,·ereceğimiz t Al' G"k ~ f tti s h' me ı o ie, ~era e n, up ı 

ce,·nplarda ittifak edersek me- A t 1 A . . y v h ki .u A r e , vnı agız: a arır.ıo.ıa 15-
:;elcnJn hiç bir gü~lüği! kalmaz. ri mezarlık arsasmm aa~ın alma 

Avnıpo.ra tahsile gönderilen işinde yolsuz hareket i.ddiasiyle 
t.nlpbcclen bugı1nkii Türk cemi- açılan davaya da yarın saat on 
:;eti ŞW!ları bekleror: beşte yine temyiz: mahkemesi bi-

. ripci ceza dairesinde bakılacak· 
ı - Musbet mcdenJrctin tc- t 

ır. 

mellerinl, ve J.ıinnsınm he;reti E 1 ld v 'b' M httti· vve ce yazı ıgı gı ı u n 
umnnıiresinl iri tıınımak. Ostündağ ve diğer alakalılar bu 

2 - A\·rupa sosyetelerinin meseleden dolayı temyiz birinci 
kendi tnrihi şartlarının bir neti- cez:a dairesinl:le muhakeme edil
ccsi \·o .. Türk cemiyetinin de kcn miş beraet kazanmı§lar.dı. 
dine g ro hususiyeti olan bir T · "dd · • · · "ti" 

emyız mu eıumumısının ı · 
camia olduğuna innnmak. ·· · t · d · ı · 

razı uzenne emyız ceza aıre en 
3 - Tiirkireyi haki}d bir Av- umumi heyeti keyfiyeti tetkik et

rupalı gi>ziiylo görmek, taklitçi- mi§ ve Asri mezarlık arsası pazar 
ilkten kaçınmak, Tiirk ccmlre- lıkla almmı olmakla beraber yine 
tinin, medeniyetin sadece har istimlak kanunu ahkamına göre 
ı·nnı değil, bir nnsunı, trunı}m- hazırlık yapılması ve araziye kıy· 
layıcı pa.r~ası olduğuna inan- met takdir ettirilmesi icabederken 
mnk, hınndıklarını Avrupalı a- bu yolda hareket edilmediği nok
clnm nıhuyla (bu zihniyete göre tasından beraet kararını nakz:et
t etıdk eden) rımi müsbct ilim mişti. 
zihniyete sahip, insani ta.biati Muhakeme şimdi bilhassa içti-
mcnıl<'kcttc tatbik etmek. ha1dı olan bu nokta üzerinde cere-

Hu ııoktalar pzerindo h8$SllS yan edecektir. 
olmaya mecburuz. Çünkü A\TU- Bu davada alakalı olanlardan 
ııa tnhsUi hakkında bu meınle- Bay ihsan Namık Poroy evvelki 
Jcctln uzun seneler siircn tec- gün Ankaraya gitmi§ti. Avni Ya
ı·libesl vardır. Yüz yıln. yakın ğrz, Suphi Ertel, Mehmet Ali Gök 
bir znmandır Avrupaya kptile- çe ve Şerafetitn de bu sabahki 
ler gidiyor. renle hareket edeceklerdir. 

Hukukçular Gecesi 
On bir mart gUnU akşnmı 

Memleketin bünyesi bir yarı 
koloni hüdyetfni taşıdığı, veya.
but bu hüviyet ona verllmek is
tcpdJğl dcTirlerdo Avrupa tah- Maksim salonlarmda hukuk 
slllne böyle bir mana vermez, mUnteslpleri şerefine bir eğlen 
ve Avnıpa tahsutnden dönen ce hazırlanmıştır. Şehrin mtine\' 
gençlerden bu clna bir kata te- verlerlnl bir nraya toplıyacak 
şekkülü bekleyemezdik. o za- olan gecenin cok iyi geçmesi 
man ,adeco bir şeyler öğrenen için alıtknlılar şimdiden çalış 
ve kendisini kılığı, Jayntetlyle maya başlamışlardır. 
Avnıpnlıya benzeten, vo bol bol -------------

A\Tupa hasreti ve harrııphğı :E 1

1

p il C 
getirtm insan vazifesini yapmış -;; erşem. uma 
sayılırdı. ::ıı:::: 2 MART ı: s l\IAR r 

Bugflnkü Türk cemiyeti ken- c::t 10 Muharrcmljı t Muharrc 
dini beşeriyet içinde kendisine t- l ııs Kas m ııu Kasım 
nit şahstreu bulmuş, mcdcnife-ı V k l 1 ı ' ı 
tin bir llZ\"U olarak telAkld et- a ıt er \'asa· 1Ezanı11 Vasa. Ezani 

ınektedir. 1 --,1-aune• 632 J2!l2 683 1230 
Iluı:;cbcptcn dolayı Avrupai ooıo 1226 626 122> 62i 

tahsill bl~m !cin çok ehemmi- lkıncu 15 :H 1187 
yetlldfr vo bir '!hac" vazttcslnl 1 Akşam 18 oı 12 on 

I Vat•• 1982 181 
yapmaktan çok ze,·kJI bir iştir. 1 lm••k ıo 53 

l\:c.qdfslnden çok mühlnı1 çok 
ynrııtıcı vasıflar beklenen genç ı---molO!!'!"!!'~-~--!"ı~-"-___. 
n<Jamın A\Tnpadan alıp getire- ============== 
ccğl rnh yalnız kitapla, IAbora- Iara tnlısls etmek fktlzn eder. 
tu,·ıırla fitYI"enilecek, giirülebl- İlim, ihtisas, büyük bilgi nn· 
lccek bir Alemin mahsulü del,ril- cak kuvvetli lılr memleket kül· 
dlr. O, teşekkiil etmiş bir knfn- türli iistiinp iştJna~ cf!ebllir. 
nm ve olgun bir memleketin Hnlbuki hısnqlarJ psikoloji ba
kültürUnün medeniyet diinrasi- kınuncla.n buhranlı demler ge
le yapacnğl gerçek temnstnn do- çlrdlfıri znmnnlarda nQStnlzl ile 
ğabillr. bnkmııl:, onları kül etmek ,.e 

Bu teması yapacak baş, itiraf yabancı telkinlere manız bı· 

etµıell ki, lüıf' şebadetnameslnl rnkma.yı göze aldırmak dcmek
elo almak devri değildir. tir. Sebze bile topraktım, ton· 

J!ta bat ftnfyM'8f~ tahsilini ta- rnğn. nnkledilmek istendiği zn
mamlıımış, askerliğini yapmış, man nınan·en bir mücldet bek
ha.ttA btrıu: .da ha)·ntı na.zari de- lenlr. 
ğil, pratik şekilde giirmüş insan SADRİ ERTEM 

Müstakil mebusluk için nam- ı 
zetlik beşi buldu 

Beyoğlundaki 
cinayet 

Sabahat isminde bir 
kadrn öldürüldü 

• ~ÖNC'NÜN Anıcrf~ı; 
1 rn lngllizce httıbl·, 

~ürk de,·let reisi tnrııfınd~ 
hancı hlr millete en ınodt 
ıta ile ,.o o milletin alil Müntehibisani intihabahna bu 

ayın onbeşinde başlanıyor 
fstanbuldan müstakil olarak 

namzetliğini koyanlar beşi bul -
muştur. Bunlar: Ali Sacit, sabık 
evkaf müdürlerinden Rıza Ertun, 
Bııhçekapıda Mina handa doktor 
N. Numan, fransızca İstanbul 

:razetesl yazı müdürU Lui Tog • 
ranti ve paytar Nikolaki Mavro 
oğludur. 

İntihap tef~ heyetine §imdiye 
kadar 180 kişi müracaat ederek 
defterlerdeki isimlerine ve ad • 
reslerine, soyadlarına itirazlarda 
bulun.mµ§lardır. Bu itirazlar tet-

kik olunarak yanh;ltklar d~l _ 
tilmiştir. 

Bugünden itibaren teftiş heye
tinin kararına itiarz etmek için 
beş gün, sekiz gün de mahkeme 
kararma itiraz müddeti vardır. 

Sandık yerleri tesbit edilmek. 
tedir. Müntehibisani intihabatı _ 
na on beş martta başlanacak, 
sandıklar altı gün açık buluna _ 
rak rey atılacak ve 20 inci günü 
akşamı sandıklar kaldınlacak • 
tır. 21 mart günü reyler tasnif 
edilecektir. 

DUn öğle üzerj Beyoğlunda bir 
cinayet işlenmiştir. Vakn hakkın
da yaptığımız tahkikatı yazıyo • 
ruz: 
Beyoğlunda Hilseyinağa mahal 

lesinde Kapan sokağında 20 nu -
maralı evde Gillizar isminde bir 
kadınla ktz1 Sabahat ve Melahat 
oturmaktadır. Sabahat sekiz se -
ne evvel evlenmiş, Uç sene sonra 
bir kızı olmuştur. Sabahat koca_ 
siyle geçinememiş, onu bıraka • 
rak annesinin yan.ına kaçmıştır. 
O znmandanberi de annesile be. 
rabcr oturmaktadır. 

Sabahat son zamanlarda Or -
bangazi kazasına bağlı Osmani. 
ye köylü Feyzullah oğlu Rahim 
isminde birisi ile tanıemıştır. Bir 
kaç ay zarfında. Rahim bin lira.. 

br 
defn olnrnk bczJcclJlınfŞ ııır 
fattır. Ayrıca bn hitnJI• ~ 

fat değerini aşnrıılt 'fil~ 
cumlıuriyotlndcn bcflle 
fen \"O siyaset dünyıı!illl-

Meşhut suçlar 
iştatistiğ i 

istanbulda hazırlanan 
Vekalete gönderildi 

Ecnebi 
Mütehassıslar 
Ne tekilde lstanbula 
çağrıldıklan tahkik 

, ya. ya.km parasını Sabahate ye -
dirmiştir. Rahimin son gtinlerde 
parası bitince Sabahat yUzUne 
bakmaz, hatta Rahimi eve almaz 

Adliye Vekaleti bir müddet ev
vel bütün memleket müddeiumu. 

miliklerinden, cürmü meşhut ka. 
nununun kabulündenberi, mahke. 

melere gelen işlerin mukayeseli 
bir istatistiğini istemişti. lstnn... 

bul müddeiumumiliği vekaletin 
istediği istatistiği tamamlamıt -
tır. 

Buna göre: Sulh ceza mahke. 
melerine kanunun kabulünden 

1-1-936 senesine kadar gelen 
1.709 davadan 674 ü mahkUıni _ 

yetle, 1-1- 937 den 31-12-037 
ye kadar gelen 5.122 davadan. 

2.131 i mahkfımiyetle, 1-1--D38 
den 31-12-938 e kadar gelen 

4.505 davadan da 1.4:76 sı mahkU. 
miyetle neticelendirilmiştir. 

ediliyor 
Haber aldığımıza. göre İktısat 

Veklleti vekilete bağlı daireler. 

de buluan ecnebi mütehassıslar 

hakkında tahkikata bqlamıgtır. 
Maaştan en az 1000 lira olan bu 
mütehassıslann ne eekilde lstaL 

bula çağınldıkla.rı ve hakikaten 
işlerinde mütehassıs olup olma. 

dıklan araştırılmaktadır. Bilhas 
sa deniz müesseselerinde fazla 
ı:niktnrda olan bu mUtehassısla. _ 
rm ehliyetleri kafi bulunmıyan-
ları oluraa bunların mukavelele. 
ri feshedilecektir. Tetkikler ya. 
kında tamamlanmıı olacaktır. 

Maarif Müdürümüzün 
bir erkek oğlu oldu 

Asliye ceza mah~emelerine, ka. Maarif Müdürü Bay Tevfik 
nunun kabulünden 31-12-036 Kut'un dün bir erkek evlldı dün-
senesine kadar gelen 390 dava -
dan 225 gi mahkfuniyetle, 1-1-

937 den 31-12-937 ye kadar ge. 
den 1.160 davadan 667 si malı _ 

kfuniyetle, 1-1-938 den 31-12 
-938 e kadnr gelen 848 davadan 
422 si mahkfuniyetle neticelen _ 
dirilmiştir.. 

Meşhut suçların ağır cezalara 
da teşmilinden 31-12-1>38 tari
hine kadar adliyeye intikal eden 
ağır ceza. suçluları 13 tanedir. 
Bunun 6 sı mahkfuniyetle biPJ1ig, 
diğerleri ahkamı umumiyeye ta. 
bi tutulmuştur. 

ZABITA RAPORU 

VE YUSUF ZİYA 

"Ak Baba" cı Yuıuf Zh·a, :reni 
şiirlerin uıbıta raporuna benzedi· 
ğlni ı;öyJü~·or. 

l\lisal olarak aldığı tiirin son 
mısraalrı şudur: 

Böyle olduğu Jıalde, 
Malıallesini terkedip, 
Başka ıemte taşındı. 

Cidden bu mısralarda zapıta ra: 
porunn benzer bir §ef var. Mesela 
şöyle bir ranor tasavvur eıjelim: 

/lav l'e:e, Nişan/aşında, mükelltf 
bir aparlıman kiralamış, be1 qltı 

uy olurmuş, kirayı vermemtı. Ev 
sahibi kendisine kiraı11 ııernıek hu· 
sımırıdu kolaylıklar göıtermfştir. 
Kiracı, "böyle olduğu halde mahal
lesini tcr/;cdip ba;ka ıcmte laşın
mış/ır." 

Erpüment ~krem Talu m :v~lud 
muharrtrlerdenrtlr. lier pün i•sım 
Posta" da lıir rıkrası, çıkar. Hemen 
her gün de bir roman tefrikası. 
Bunlardan başka Anı.arada muhar· 
rirlik, muallimlik gibi "azlfelerJ d• 
vardır. O, her tarafa yetişir, 'ah· 
şır. 

Gecen giln tramvayda ona rastla
dık. Elinde bir "Ak B:ıb:ı" varpı, 

alhn<l:ı kendi imzasını taşıyan bir 

yaya gelmi§tir. Sayın Maarif mü
:dürümüze ve ailesine yavrulariy· 
le beraber uzun ömilrler temenni 
ederiz. 

Haydarpa§a açıklarında 
tamandıra 

Haydarpaşa açıklanda mağ -
ruk gemi enkazı Ur.erindeki i~a.. 

ret şamandırasının zinciri krrıl

mı~. şamandıra. yerinden kaçmış. 
lır. Gepıile.re ve diğer deniz Yesa
itine bu civarda tedbirli hareket 
etmeleri bildirilmiştir. 

hiklı·~l·i okuyordu. o,ııırhn, anı:ak 
genç muharrirlerde görülen bu n
llıkası ilıı biraz lltlfc etmpk ist~dik: 

-;- Ha1·1r, dedi, ben ~eneJerdcn
hpri "Ak Baba'' }'a ~·aıı ~·~ımı)·o
rum. Fakat qu mecmua, hemen her 
nüshasrnda benim eski ı·azılarımı 

alır1 tekrar te~rpr neır~der. 
- Tat}il ıifin milsaadeniıle .. 
- ·e münaseJıct\l flııherim bile 

:yok. Böı.·Ic ara sıra ı;ljrürsem, o za· 
mnn haberim olur. E~erlerimiz eski 
miri mallarına diindil. 

4nz 'TE tl1ALEP 

ArkadaşımJJ Fikret Adil, e\'Yelki 
akşam, dalsın dolı;ın htiklijl cııd
desinden J.·ilrüyorılu. Temiz siyin
ml~ bir adam yanına }'aklaştı. Bir. 
fel·ler ~öyhıdi. Fikret Adil, csld bir 
tonıdık zanni)·Je &ordu: 

- Affeı:lcrsiniz, anlamadım, hir 
emriniz mi ·ar\' 

- ijayJr, taksi isUyor~anız, tura
da ... :iOka~m içinde. 

Fikret :\dil Mnhmutpaşodım müş
teri Çc\'rilir gibi tnk&i)·e adam qrıı
yan bu sarip §Oförfin karşısında 

faşırdı. Sonrn ~erıdini toplopJi 
- Otomobiliniz nerede? 
- Sura da beyim? 
- Geliniz. 
Şoför ,kostu, otomobiline bind}ı 

geldi. 

olmu.,tur. 
DUn sabah Rahim Sabahatin 

oturduğu evin kapısmı çalarak 
içeri girmek istemiesc de alın -
mamıştır. Biraz sonra annesi ile 
çıkıp otomobllle bir yere gitmiş. 
lerdir. Rahim öğleye doğru tek • 
rar gelmi§, kapıda. kendisini Sa. 
bahaUe annesi karşılamıştır. Bu 
sırada aralarında kavga. çıkmış, 
Rahim "Ben seni 6ldilrUrUm., de· rJnl bildirdi: 
mi§, Sabahat te "Bir şey yapa - tJer 
mu.sın,, deyince Rahim taban • "Biz, Türkler, mille 
casınr çekip Uç el ateş etmiştir. sında sulhun ve iyi seclll 
Çıkan kurşunlardan biri Sabaha. cok samımı tarnftnrıyı~(f 
tin kalbine isabet ederek ölümü. Kcllog paktına en c•tvcl ,, 
no sebebiyet ve~i§tlr. Vakndan dan llt:hak ettik. Astı id~t 
BOnra n.ahim kadnıetır. 'Zabıta- ~<lönuı vermiş olan TUrl' ~)ı 
ca aranma.ktadrr, bı, blze, cuwııurıyo{; J~ 

-o-- vo insaniyet ,.e mcdC 

Reasürans Müdürü memleket icinde ve 
6 

Milli reassorans umum mildürü verimli çalışmalarını 1 
Refii Celal Bayar yapılan ani bir TUrk lnkıltıbmdan O'"-c1111 
davet Uzerine dün akpm'lci eks- lcketlmlzln bUtUn ko!]]Ş ~ 
presle Ankaraya gitmiştir. lhtlld!ımız Yardı. nugll:,, 
------------- komşularımızla ibUl~{ ~ 

Halkevleri balonu haldeyiz. Onların, rızaY11 ~ 
münasebetiyle nlt dostluk muahedeleri 

C. H. P. hto.nbul llyönkurul tik." #" 
Bavk nhğından: Görfi)'Or musunuz ştı c# 

Halkevlerl menfaatine olmak U- ve nrnlmlyeU ! Dn ifnd t1'~ 
zere 25 Şubat 939 tarihinde Pe- rınn. pek ıı.z muhnrıirif11 cı:'ı 

h "ldi"'..ri i ·· ·Ic11' ı rapalasta tertip edilmiş olan balo- zan ,·ara ı g n so3 J 
ı .. .. .. l t,nhrlt 

ya şehrimizin mali ve ticari mües- met nonunıı yen ıJt 
seseleriyle sayın halkımızın nak- mlze mu,·ntrn.kıyot fllıll ,P 
ten muavenet ve hediye vermek bir örnek olnrak tıınıfll 
ve baloya iştirak suretiyle göster- şeref blllrlm. 

mit olduğu samimi alal-a ve mü- Onn dinlemekte de,ıı!P-
zahcretten dolayı Parti namına tim: ıfl' 
teşekkür olunur. •'Millctlçrin biri birler ~ıı 

laşmalnrı mUml!UndPf· ~ti 
çalışmal;ırı ve nlmctıerl• ııl 
lak smıh zaferıerıntıı :ır· 
rinden coktur, kıymetli t'$ 
Jetlerin biri birlerini aıı f 

J O zamnn, dostumuz: tnkdlr etmeleri, tein bUtı•ı:(. 
- Taksi i~temiyorum, dedi, ,.e t:ıları, yorulmadan k\1

1 
1-f' 

ga~·et soğuk kanlı, 1·oluna deYam ta se"nt edelim. OJllı.ıı cıO 
•r "' ill· c~ 1• mcsuliyet yUklli oıarı ı;~rr 

JJEH YE LEHTARJ.IJ{ hiç bir zaman, bugUll '\'c o 
Pek cidı:lill hlr sazctenln sh·:ısiltıkları kadar hayati ,.~ lıl a~ 

lçmıılincle şu ~tırl:ırı okuyoruz: bette zor yazlfcler nlJllfl· bj ı.ıı,l' 
!.ehliler ötcdenbcri /,eh mil/eti- bur olmamışlardır.'' i d t~d 0 

nin samimi dostu bildikleri ve ·ııtı"'J ~ ~ l'rı 
kfillıir clh,:tinden ua/.:ın akraba ol· İsmet İnönü bil ~11 1.-e )tıllııt dı 
dııkları llalyan milletinin nıüınes- mcmlcl~etiınlzin bUth11 de ~ h 
•illerini f cvkalô.de mulıabbel ve fıür le AmcrUmda. ~ahtı ı1>",; ~tı~' 
mç:lle J-arşıladılar. . ·a ··tıfıı< ~ il !tıla 

B ~ 1 . d'ld·ı.· ~ t 1 nmm11smı temınc l • .JC / u soz crın neşre ı ıeı sun, e - . 1 ·le sıi> ft ' 
srar ha\·adislcrl. \'arşovadn ltnlynn scr;ı miıııa ebet ~ () :' ....... 
heyetinin pek nahoş bir §Ckilde Bıt hitabenin tcsıri. ıı11 ~ 
karşıl:ındığırıı yazdılar. Fnkııt ne' iştiraklmlzden aıncn~ıJl~ 
~ıkıır, mesele Lph meselesi. CC)1 çoktan ynrııar.ıı;tı ~('' 

Bir de ":ıleyh'' meselclil y:ır: ııııuu;1' 
Siı·asl muharrir Toga:r, Jlqmanyn· de~ 

nın Karıııtenjı paktı nAmı altında klatll'l 
t.1m:ın:ı::ıı.a karşı bir züınre:re sir- Fındıklı açı 
meğe ıcş,·ik cdildi~indcn bnhsedi- kaza -~! 
ı·or. ~aradeniı paktı?!.. Un na ben- . .. F dıl:lı ar-·~ 
zer l.ıir ha\·adis de duyduk ama h::ı· Evvelkı gun ın ıırl~ 

' d L S b t v3P ~ tıralnıımızda yanılmıyoruk, böyle a ovçen ve e a ıe:\ 
bir ıcyin me\·cul deijil, kimsenin çarpışmasiyle vukUa ge rıil ~ 
pa~·allndcn bile geçmcdllJlni bildi- k:ızasınm tahl:ikatına pe. ti 
rpn bir hnvndisti. ret müdürlüğü fen heyeti .J 

insan sb·asl meselede hisst ~e dan ldevam edilınekte.dir. ·rlf 
fahsl temayüllere knpıhrso, hidı· . ntalaı1 lJJ, 

1 
&eler l~p)·Je mah~un ,·ozb·cto so-j lkı vapurun ace ~~ 
kor. · - den zarar .ziyan isteme 
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r~~ay rşçıı ;rtedü~iba ;;~m YiPii So,n · Haberıer Görüp düşündükçe .. -- ___ .....,.. 
Bir bayram daha 

8ab Y \re 'l'" . 
" ahtan ı't'b uneı ıdareleri / çıkartmıştır. lşçiler bu vaziyct-
111el'lh, 1 aren f " J 
1~tir. l3u ıı en dev. ten daha çok memnun olmuşlar. 

~- ~"'.:1vay depo rnünasebetle dır. 
""lll-<1.1 larında, Met. ~ 
le'iay ... ~ {~nlikler yapılmış, :B1R TAMİM 

\>e nı uneı idarelerinin Diğer taraftan muvakkat lda. 

i n g i ite ren in Şarkındaki yeni 
deniz ve hava üsleri 

Hariciye Vekilimi· 
zin anneleri 

vefat etti 

Dün, fatanbulda Ccmatadın bay 
ramı vardı. Tramvay arabaları, 
ı:öğüsclrine defnede,.,, çelenklerini 
takmı§lar, bayraklarla donanımı· 
!ardı, 

' ' I Mart,, da iktıııadi ıbir zaferin 
bayrnnu olarak takvime ~eçiyor. ı. ~"ııa ernurları bı'r bavram l · L' t · ~er~~l§lardır .; re hcy.::ti ar.~~ c.c;·c ;r amım ya. 

"'ller parak idarelerin bundan sonra 
ltib llabahrn saat 4,5 devletin ve dolayısiyle kendi mal 

§!şı,t ~en başiarnıştır. !arı demek olduğunu bildirmiş, 
t beŞe Eı>osm-mA halka şimdiden sonra da daima 

Bahriye Nezaretinin yeni sene 
bütçesi 153 milyon İngiliz lirasıdır 

Dün merasimle gömüldü Tramvay tirketi bugünden ıonra 
arbk yabancılıktan aıyrılmıı, sade 

Ankara, 1 (A.A.) - Hariciye bizim olmu§tur. Bıw biletçiler de 
Vekili Şükrü Saraçoğlunun vali- allı, beyazlı rozetler, kokarolar ta
desi dün akşam vefat etmiş ve ce-

b'.aı-..,, doğru d k · · h ""'• o uz yüze daha iyi muamele etmelcrını, er 
~ to ay amelesi Şişli de- cihetten canla başla çalışmalarını 

Londra,1 (A.A.) - Bahriye 1 Lon.dra, 1 (A.A.) - Daily Eks· 
nezaretinin 1939 - 1940 bütçesi pres gazetesi yazıyor; 

. b .. . §ıyor. Demek aral:nsı, insanı ile 
nazesı ugun merasımle kaldırıla- k 

oca bir müessese sevinç içimle. 
rak Cebeci mezarlığında cbdi fa-' B 

tarar ı>lanrnı'l:t 
ı det tıi ır. Deponun tavsiye etmiştir. 

la s" ne dalları ve bay . 
!eler :ıenıniş bulunuyordu. Muvakkat idarle heyeti dün 

153 milyon 666 bin İngiliz lirası 
olarak tesbit edilmiştir ki geçen 
bütçeye nisbetle 23 milyon 281 
bin Sterling fazladır. 

İngiltere Uzak Doğuda üç bü
yük deniz hava üssti inşa edecek 
veya tadil edecektir. 

tirahatgahma tevdi edilmiştir. u güzel netice karımnda yü-
reği kaplayan ilk duyğu, geni§ ve 

Büyük Millet Meclisi Reisi Ab- bu"yu" k bir gurur meddi oluyor. 
dülhalik Renda, Başvekil Refik Şirketin olgun Ye verimli bir 

' ~?'& gat.t beşte hazırlanan sabah 11,30 da Taksim abedesi
~el'ilen uruırnuşıer, kendile. ne çelenk koymuş ve Ebedi Şef 

1 §!erdir Çayları içerek izaz Atatürkün hatırasına hürmetle 
lıstab · Bu sırada deponun Uç dakika sükut edilmiştir. Abi. 
~a aeısı Lütfi arkadaşla_ denin defterine "İstanbul Tram. 
1 llıı.... orada ha b vay ve Tünelinin millileştirilme-

Bu senenin yeni inşaat progra
mında 2 zırhlı, 1 tayyare gemisi, 
4 kruvazör, 2 destroyer filotilla
&r, 4 denizaltı gemisi, 22 hücum
botu ve !Oma yn gemisi vardır. 

Bu sene beş milyon Ingiliz lira- Sayda'll ile vekiller tabutu takip gelir kaynağı olarak, milli ıenna
edcnler arasında idi. 

"vak:kat . zır ulunan 
ka, ?llua\'in· ıdare reisi Kadri, si., ibaresi yazılmış, ve dünkü ta- Londra, 1 (A.A.) - İngiltere· 

nin bütün Akdeniz filosu tam mev 
cudiyetiyle Maltadan Cebclütta
rık'a gelmiştir. Bu filo Anavatan 
mosuna iltihak edecek ve Anava· 
tan filosuyle birkaç gün sürecek 
olan talimlerde bulunacaktır. 

sı sarfedilecektir. Bu üsler Singa
pur, Tricanala ,'Seylan,, ve Adcn 
üsleridir. Şimdiye kadar Singapur 
için 7 milyon Sterling sar!edilmiş 
tir. 

Reisicumhur Ismet İnönünü ce· 
naze merasiminde hususi kalem 
müdürleri Süreyya Anderiman ve 
Yaver Şükrü Özer temsil etmekte 
idiler. 

yenin yatağına akıtılı§ı gerçekten 
sevinilecek bir kazançtır. Bunu 
düıünen, hazırlayan ve nihayet 
başaranlara karıı milletçe borçlu
yuz, 

~ Söt Söı SUruriye hitaben rih atılmıştır. Öğleden sonra 
ı}esnu Ylerniş, şirketin dev Tramvay ve Tünelin muvakkat 
"llt~.. e buıun K d · ~ ""' azn nıasından dola- idare heyeti başta reis a rı 

lı!gı elelerin duyduğu se. Musluoğlu olduğu halde bütün 
~ ere tercünıan olmuş • memurları Metro Hanında kabul 

1939 da iki milyon !daha sarfe
dilecektir. inşaat bitince Singapur 
dünyanın en kuvvetli deniz üssü 
olacaktır. Trincolanee, İngiltere· 

nin Uzak Doğuda ikinci üssü ola-

Ayrıca mebuslar, !divanı temyiz 
ve divanı muhasebat reis ve aza
lariyle Hariciye, Adliye ve Maliye 
Vekaletleri erkanı, bankalar ve 

Yal ruz bu bayramın programı 
içinde iki ınoktayı bcğenmedün. 

Biri: Amele ile rncmunı bu ıe· 
vınç gününde birbirinden ayır
makbr 

caktır. diğer müessesat direktörleri ve 
t llt etmi.,lerdir. ıcıa ~ 

lla to 1 arncleler deponun Saat 16 da da Paroktelde mu. 1 llaıı:ı l> annıışiar, devlet L 
lılh-. tna depod vakkat idare heyeti tarafından 
~raıı Şişı · an ilk çıkan memurlara ve vazifeleri dolayı • 

e 0tı.liı:ı.cı 1 
- Tünel ara. siyle sabahlevin depolarda veri -

Faris, 1 (A.A.) - İngiliz do
nanmasına mensup bazı gemiler 
Mart sonunda Korsika 41dasmı zi
yaret edecektir. 

Adenin yeni tahkimatı 600 bin 
İngiliz lirasına mal olacaktır. Bu 
tisler yeni radyo postalariyJe tec
hiz edileceklerdir. 

müteveffanın aile efradı ile dost-
Bu eynlı§ı İcabettiren hiç bir 

ıebep görmediğim jçin, ıimdi ba
lan cenazede hazır bulunuyorlar- na hakim olan hiı, sadece hayret
dı. tir. 

Cenaze saat tam 11,30 da Hacı· 1kı'n ci nokta, memurlara yemek 
bayram camiinden kaldırılarak zı'yafet' ·ı· k 1 • 

rdir. h e iki kurban kes . .; 
d ı. .ou k len çay ziyafetlerinde bulunama-
allı İlk Urbanların etleri · 

~- llıekt mış amelelere bir çay verilmış-
~· ~ıııe v eplerin fakir ta.. 

li de eril.mi ş tir tir. 

ııı,,.aYI ll~unda.n ıkan bu ı'lk Dün ayrıca muvakkat idare etı . bızzat ç 
~t ?'eısi ~ hareket idare heyeti, Nafia Vekili Ali Çetin -1 
, lıas1 d adri Musluoğlu ve 'kayaya tazim ve şükran telgrafı 
·<et n an S" 

Ali Çetinkayaya 1 
Nevyork Sergisi Radyo 

Direktöründen gelen 
telgraf 

Papa seçimi dün 
başladı 

Netice bugün 
belli elacak ltıiı:ıJ Ururi Devrimer çekmiştir. 

'cın .., er d Ankara, 1 (A.A.) - Nafia Ve-
ra a ' epodan çıktık - Elektrik işleri umum müdürü k Vatikan, 1 (A.A.) - Konkla-

ataı raba,, kı'lı' Alı' Çetinkaya, 1939 Nevyor 1 Ş" .J l Vatman 391 ve yeni Tramvay, Tünel mu vak- vin başlamasına deıalet e.den ru· 
~ UkrUye teslim etmiş. kat idare heyeti reisi Kadri Mus. dünya sergisi radyo direktörü B. hulkudüs ayini bugün, bütün kar-

~~ad~'l'A.ş bJnpo luoğlu kendisiliyle görüşen ga.ze. John Youg'dan aşağr.daki telgrafı dinallar huzurun-da Pauline küçük 
, llYıı· SUNDA tecilere demiştir ki: almıştır: kilisesinde en eski kardinal Bel-
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lnerasim yapıl • ·ıı 

~ ede Rrneıe~e ,. "-Muhterem Vekilimizin de Türkiye Cumhuriyetinin mı et monte tarafından icra edilmiştir. 
1 215 11 llodan ilk :.ay verilmiş. imza merasiminde dediği gibi bu lere selamım Amerikan halkı ve Bu merasimde Kardinal Becci 
:U lra U.tnaraıı 13 ~ıkan tram- şirketler kapitülasyon bakayası matbuatı büyiı1c hareket ve şevkle bir hutbe irad ederek, "Bazı mem-
'·.ı ntva"1~- ebck - Emi. 'b' .. d S iz1 de d ~"ar,, .; ""r. A _ gı ı goze çarpıyor u. on er karşılamışlar ır. ı·v • . h . t' 1 k 

uu \(Stab ~abayı kapı. .. 1 . . ınh H leket genç ıgmın ırıs ıyan ı nu-
'» raqa a§ı b fı"k go"tu"r _ bugun ortadan kalkrnI'.} o uyor. Programınız, Reısıcu ur az-, _ ,_ i-'- ... ı •• yol 
(oı" Vat J.•e .. · y u ide meDi)I•- :run.dan ~· .. v• ı:oa& • ._ ~-·-,, .\ .Jay llian r ~ 'Rıınnon ...... t .. .,.u.. ..Juyciu.r-v• ~I!""ri ntmıu ftUh I' z •• . • . 

~ Its~ tesuııı. 413 numa- sürurun derecesi tabi! çok büyük_ rı ve filarmonik orkestra ve mu- larma muteveccıh bır tarzda yetış-
~ ~ A.\; ...._ etmiştir. .. tirilmek üzere olduğu bir zaman-
·~ el>oda .uEPOSUNDA tur.,, gannilerin temsilleriy·l·e ~ady~ mu- k 'f . 

·e .. ,· gjb·Qa ''apıl , b kle ınden tıa yeni Papaya düşece vazı enın 
• .J vaffakiyetinın en uyu r 

ı oı.... an merasim zı·raat bankası keşı'desinde ciddiyeti,, üzerinde ısrar eyıemiş-u~ Utı aa ..... ,Uştur. Aksaray biri olarak kaydolunacaktxr. 
l tr~ g kapısından ~ı - kazananfar Bu pek çok muvaffak neşriyat- tir. 
1 'Vatın Vay arabası 2821 nu. tan dolayı size ve mesai arkadaş· Bunu müteakip Sikstin klise-
\>~ soı akn ırehrnedin idare. Ankara, 1 (A.A:) - Ziraat Ban lanruza samimi takdir ve hayran- sinde yan aleni bir tarzda kardi-
lılh.... a,... kasının bankada 50 lira ve daha 

eaı "<ll~ ı-ISin.dan çıkan da lığımızı arzederim. nalların yemin merasimi yapılmış 
ı, l.ıcleı.• l Va•-a fazla mevduatı bulunan tasarruf sa ih S D 1 
"l'ı ~ ~ wıı n lsmailin ve n ayet en amas av usuna 

S.ıl.. ı· .. n k bipleri arasındaki ikramiye kurası .. Naı'mı' Orala l ~· ·ı . I l "•. • e a t · Elr:. ~•d o e yer e<:.~ın mı• o an ranm ra masını 'll.. ~ pı ram - aün bankada ikinci noterle .diğer bı CtZıg a m r :s :s :s :s 
,~ra,,.,_ ~~ k·ı · rıkınıştır. müteakip, saat 19 da. Konklava "'"'a h. ,(:<o ala.kadarlar huzurunda re 1 mış- ;s 385 
~ Y Ve ~t QEV!Nct :s 501, 1286, 4067, 347, 277, , iştirak eden altmış iki kar.dinalden 

h~ eltı~ neı idarelerinin tir. 219, 63, 32 ve 1054 numaralara gayri herkes dışarı çıkmıştır. Ka-
İda 11evı11 ~e ameleleri coş • Bu çekilişte bin liralık ikrami- da yüzer lira ikramiye çıkmıştır. pılar, içeriden karl:iinaIIar ve dışa· 
q l'e be Q ıçfndedir. Muvak. ye 225 numaralı tasarruf hesabı rxndan da Vatikan Mareşalx Prens 

ı.1ı. Yetı· d 1 • Bunlardan bacı.ka muhtelif ma-
• ı~«t ~ e daha ilk gün sahibi Maraşta Mehmet nanç a, :s Chigi tarafından sünnelenmiştir. 
,.~r aı,.,.. eıı. ,.,e .. h 'k . 422 umara sa hallerdeki 95 tasarruf sahibine 
~l. '<!"• \.1 • al müessir 500 liralık ı ramıye n . 1 k 

ı verı ır en, amc cnın çaya 
merasime iştirak edenelrin ihti· ç.ağınlıııdır. Ayırmak, bir hata idi. 
ram elleri üzerin.de Ulus meyl:lam- Bu tertip ise, hatayı katmerlendi
nı, Bankalar caddesini takiben Ha 

ren bir ıeydir. 
riciye Vekaleti önüne kadar gcti· Madem ki bu ayrılık yapılacak-
riJmi<:. ve tabut burada cenaze a- • 

:ı tı, çayı memurlara, yemeği de 
rabasma konulmuştur. ameleye vermek daha uyğun ol· 

Merasimde hazır bulunmakta 
olan zevat Hariciyeden itibaren 
cenazeyi otomobillerle Cebeciye 
kadar takip etmişler ve tedfini mü 
tcakip mezarı başında son rasimei 
ihtiramı ifa eylemişlerdir. 

Romanya Hariciye Nazırı 
Varşovaya gidiyor 

Bükreş, 1 (A.A.) - Rador A
jansı tebliğ ediyor: 

Romanya Hariciye nazırı Ga
fenko, 3 Mart sabahı resmi ziya
rette bulunmak üzere Varşovaya 
hareket edecektir. Kendisine Ha
riciye nezartie genel sekreteri re-

maz mıydı? 
Yoksa, bu meselede uzaktan gö

rülemiyen bir huıuıilik mi vardır? 
Her ne ise, ben, meseleyi loırııdan 
gören bir adam gibi ıkonuştwn. 

Galiba bana hak verenler de ola· 
caktır.. H. SOHA GEZGiN 

Emniyet işleri umum 
müdürlüğünden 

Ankara, 1 (Hususi) - Emniyet 
işleri umum müdür muavinliğine 
sicil ve muamellit mudur muavini 
Halr:iin, bundan açılacak yere nü· 
fus umum müdürlüğü şube şefle
rinden Fuadm tayini mukarrerdir. 

fakat etmektedir. 1 
Bekçilerin vazife ve maaş- Maraşal Görniğ talyaya 

gidecek 
larl tespit ediliyor Bertin, 1 (A.A.) - Meraşel 

4nkara, 1 (Hususi) - Şehir Göringin İtalyayı ziyaret edeceği 
ve köy bekçilerinin vazife ve me- seliihiyattar Alman mahfillerince 
suliyctleri ve bunlara verilecek teyit olunmaktadır. 
maaı miktarını tayin eyJiyerek bir Yalnız tebarUz ettirildiğine gö· 
teşkilat vücuda getirmek Uzere re bu seyahat Mareşalin Italyada 
Dahiliye Vekaletinde bir komis· geçirmek istediği bir istirahat se-
yon kurulmuştur. yahatidir. 

Komisyon azaları jandarma ge· Fakat, seyahat vesilesi ile, Ma• 
nel komutanlığı hukuk müşavirli· reşal bazı İtalyan zimamdarları i
ği mahalli idareler memurin sicil le görüşecektir. Mareşala yakın iJ 
ve muamelat umum müdürlükleri arkadaşiarınd::;.n bir kaçının lda re .. '

1l't! ~l~t\'e bUtUn depolar. hibi Gemlikte Mehmet tJnaya, 250 50, 40, 20 liralık ikramıye er çı • Yeni Papayı seçecek olan Konk 
ta h' t lav toplantısı başlamıştır. tnvay arabaları liralık ikramiye 529 numara sa ı· mış ır. murahhaslarından ibarettir. fakat etmesi pek muhtemeldir. 
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IJiR RUH 
l'vtUAMMASI 

IJ.. YAZAN: Refik Ahmet Sevengil ı 
\>'tt ~ lil'iık h ·4" 8 ...1 
~"' b. ~ntaı r aye ----------· :e ~l'tı ttı;?hatıa lıafi~e alaycı: ''Ne, küçük Nearin bu koca
• ~Ilı l'l'tt e.1_" dedi. "Ne ır•b..ık bü.,,;;,_;;,. ne çıok b~Eimüt!-" 
~L l'a ~I' " .. r- J-··-:ı• · • 
~~cbtı~ ni:ı: 1 gorundü. Şık bir ıpor otomobili var, k..dm 
~ ~'el ~ ıot'ta.rı!ıula gitmeden kıaa bir zaman evvel yuunda 

11ll ) •tıı Öl>ttıe~c4>ilde galiba Florya yolunda gezerken yanı~
... ~l'tıd.ıci ht:e ka!&onıı da direksiyon çarpılmıı, ot~il 
'~ ~ "n"a e~de~e doğru ·sarlanıı, hafif bir kAza geçınnıı
' ~~~•! ... 1 Rtttiği için büyük bir !eli.ket oJınamıı; hdıat 
'- l-t1Strı? ' ",_. 
11 • • • •• La11c ı,· .. .. r · ıl ~ • • u• bdmı opı.tyordu ... 

""~ )\._. 
1- il ~ıı· l lalıtcıı . • 1 ahibi mi 
~Ilı 1 ldefil ' Yatlı Jnr adam, garson mu, ote s . 
'-&~'"-le 

1
/ hlalı!Jnın üıtüne ' ıbıraktıiımız boı kahve fin

' •t- tiitı ~kla§tı, 
'- ~J>lt\eie t otonıobille !ben de bir gezinti yaptım. 
'-Ü \oet, lktığı icadının yerinde ıni oturdunuz? ' )~. 

1, \.. So......_~~ IGtfen d . . 1 
, 

~ .,... ıı~"14Qt ist d'"• .•nlmayınız; sızı de.... • , 
.....,, 'diıı...... e ıgınızi lan'---·- .ı-vam ıetmeyınız; fıayrr ••• 
•<qa~ ~ın h ••.7vnnn, oc ikia' 
'- ~ele ~~~ •Yali Leni tannr.ar edebilir, hakat hak ıne 

~tı· rn! ' 
'.,. . den ır ıadarn olduğu anlattığınız ıükiyelerın 

anlaıılıyor, buna r.ığmtn ıizin kadar aüzel bir hanımla lbirli.kte 
tenha bir yolda bir otomcbil ıgezİntiıi yapmak f:ıraahnı da elde 
etmiı olduğu ıhaJde böyle b,ir hadisenin vukubulmarmı olmaıı 
doğruıu ıaıılacak ıey... Cidden ıabırlı ve iradeıine hakim bir 
adammıı ... iyi ki onun yerinde .ben bulunmamııım! 

_ Onun yerinde siz olsaydınız onun ,gUbi hareket ebnez 

miydiiz? 
- Hayır. 

- Peki, .ne yapardınız? 
- Mutlaka söylememi iıtiyor muıunuz? 
- Evet. . 
_ Sizi kııkıvrak yakalar ve hiç değilse l>ir ıkerecik .... 

- Ben müsaade eder miydim aanıyorıunuz? 
- Galiba müı;aadenizi aJmağa kalkmazdım. .• 
_ Siz veya o, öyle lbir ıey yapacak olıaydınız lıen naııl mu

kabele edel'dim, biliyor musunuz? 
_ Vellahi bilmek -de iıtemiyorum.-· 
_öyle ise ıiz aonnadan ben ısöyliyeyim: Kolumun varkuv· 

veti ile yanağrnmn ta ortasına takkac!ak lbir tokat 11tarcbm. 
_ Yine düıüncemi (olduğu gibi ıöylememe mü1Ude eder 

miıiniz? 
- Evet. 
_ O öpücük pek pahalıya mal olmut Hyılmıudı! 
Bu sefer kendiıini gülümıemekten alamadı. 
Jskemlelerimiz her nasılsa yine birbirine j>W fazla yaklapnıt 

bulunuyordu. Her nefes ahımlda ~öğosünün tatlı tatlı kalkıp in
diğini görüyor, heyecanlanıyordum. Yüzünde ıyepyeni ıbir penltı 
vardı, 0 güne kadar c/ancluı ba§ka, §İmdiye kadar görülmr.miı, 
bamba~ bir ıtık sanki yüzünde, lboynunda, -=ilerinde, elbise ile 
örtülmemiş, meydanda kalmıı yerlerinde, !beyaz, taze ve mzip 
etinde dolaııyordu. 

tik pnçlik heyecanlarını duymağa 'baıladığı ~ri tat
min edilmemiı ve tehlikesiz kanallara da akıtılıp riderilmcıniş, 
kılık değiıtirilmemİ§ bir ihtiyaç, ruhta ve uzuvda tbir nevi cinsi 
açltk sibi her tarafa yayılmış /bir halde hissc!dilen bir lrıık çağla-

yanı vücudünü dolaııyordu. Çocukh:ğunda vücudunun bütün 
nahiyelerini kaplenuı bir halde bulunan ve Fröyd'ün La Lilbido de
diği hal ki bl çocuk i>üyüyüp erginleımiı olmasına rağmen sanki 
o toplanıp muayyen mmtakaJarda tekasüf etmemiıtir. Harp ısa· 
haıında 'clüpnan nasıl en önce ileri karakol hr.ıtlanna yayılmıı aı
kcrlc ıkarııla§ırsa bu llazın vücudunda da cinsiyet ihtiyacı öylece 
ilk bakı§ta .inıana en ön safta ve en geniı manzara ile gözük
mektedir. Şu dakikada elimi ıeline hatta dokundunnaktan korku· 
yorum ve ellerini avuçlanmın içine alıp derisinin ucaklığmı his
setmek iştiyakı ile kıvranıyorum. İçimde korku imdeıiylc ıevgi 
iradesi -çarpıııyor. Naaıl ili onu bu hale koyan lda nıhuqda yedi 
yıldanberi ıürüp gelen lbu yaman mücadeledir. Cemzyet koitru
su, ana baba korkusu, ayıplanmak, hatta menedilmek endişeleri 
karıııında ıevkitabiilerin isyanı genç !kızın manevi varhğmda nr
tınalar koparıyordu. Baskıda kalınıı ıevkitabiiler &uura çıkmak 
için çarpınrp çırpmarak ruh geceıinin duvarlarına saldırıyorlar. 

lstek!er tabii olan 11eyir ve cereyanlanndan ya~ edilince 
veya uzaklaştınlıp g-eçiktirilince daima marazi bir jıtidadm to· 
humlanm taıınuyorlar mı? 

Ayılıp bayılmalar, ağlayıp hıçkırmalar, üstünü b.'.a§ıru yırt
maia, göğsünü parçalamağa kalkıtlar neyi ifade ediyor? 

Maddeıinin çerçevesine ıığmayan genç, atılgan ve aztın 
ruh, boıalmnk, dökülmek, dııanya çıkmak için daimi bir ceht 
iç.indedir. 

Kim bilir ıuur arkaaını 1daha derinlere doğru yoklamak ımüm 
kün olsa !belki lele ilk gençlik heyecanını duyır.ağa lbaıladıi,; ııra
lara rastgelen bu deniz Apolloniyle brıılaıma lhadiaeıinden önce 
chha ba•ka heyecanlı vakalann aÖılcüntüleri ve aenbolleri ele bu· 
lunmıyacak mı? 

fıtiham taze ve körpe maddeıinin arkasmdan sürüklooip 
giderken alakam karanlık ve eırr:::-lı ruhunı:n oltasına bir küçü!c 
balık halinde takılmıı !bulunuyordu, 

(Devamı t7ar) 
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yorgunlufı.uı tesiriyle bitkin bir 
hale gelmiş, vlicudü ter içinde idi. 

Kafasıd:la bir tek düşünce var
dı: 

llikoyu kurtarmak. Fakat nasıl, 
Gürc:istandan getirdiği yedi arka
daşı ile bunu yapabilecek mi idi?. 
Yoksa Raziye Kalfaya mı haber 
vermeli idi? .. 

Dayı, her zaman cesaretine gü· 
vcnerek iş yapmış ve her i§inde 
ıde muvaffak olmuştu. Fakat bu 
sefer, işi başarmak şöyle .dursun, 
arkadaşını kurtaramadan arkadaş
larını da mahvedebilirdi. Raziye 
Kalfaya haber vermek, sarayın 

yardımını istemek de kendi arzu· 
sunu yerine getiremezdi. Sonra 
l~aziye kalfaya karşı suçlu vaziye· 
tinde idiler. l'lem bu ldüğün gün· 
lerin.de etrafı yaygaraya vermek 
kendi aleyhlerine bile netice vere
bilirdi. 

Düşüne düşüne arkadaşlarının 

bulunduğu yere gitti. Eliso sabır· 
sczlıkla bekliyordu. 

Kızcağız birkaç gün içinde za
yıflamı§ bir halde idi: 

- Annem, annemden bir haber 
var mı., 

Diye Dayının boynuna atılı:lı. 
- Var Eliso, yarın göreceksin, 
- Gördün mü?.. Hasta değil 

ya .. 
Fakat Eliso Dayının ço'k düşün

ce, ~ok yorgun ve çok meyus oldu 
f unu far ketmişti. 

Heyecanla sordu: 
- tıiko nerede? .. 
Dayı: 

- Eliso dedi, elbet bir işi var. 
Bu kadar telaş etme.. Biliyorsun 
ki yapacağımız işleri biliyoruz, o

nun için çalışıyoruz .. 
Eliso Dayının bu sözlerinden 

azarlanmı§ bir çocuk gibi boynu
nu bükmüıtü. Ne kadar kaba, ne 
kadar katı yUrckli olsa gene Eli
soya karıc zaafı vaıi:iı. Onun bıt 
haline dayanamadı. Ya'klaştı. Ba· 

ıım okıadı: 

yorlaı%. Dayının içeri girmesi ü
zerine yerlerinden fırladılar. 

- Ne var Dayı? .. Yeni haber-
ler mi getirdiniz? .. 

- Yeni haberler .. 
- 1liko nerede? .. 
- Onu yakaladılar .. Hem çok 

tehlikeli bir yerde .. 
- Tehlikeli bir yerde mi? .. Na

sıl yer burası, niçin kurtarmaya 
gitmiyoruz. 

- Biz de hem daha tehlikeli 
vaziyete dli§ebiliriz. 

- Aman Dayı, bile bile onu 
tehlikede mi bırakacağız? .. 

- tıte ben de bunu konu§ma
ya geldim .. 

Delikanlılar silahlarına davran
dılar: 

- Hemen gidelim .. 
- Demek ölüm tehlikesi de ol-

sa geleceksiniz. 
- Hiç düşünmeden .. 
- öyle ise silahlarınızı hazırla-

yınız, ben birkaç 'saate kadar ge
lirim. Hepinizi hazır bulmalıyım. 

Dayı dışarı çıkar çıkmaz Şehza

debaşına doğru ko~maya başladı. 
Maksadı, Elisonun annesini bul

mak, onu kızına getirmekti. 
Yeraltı mahzenine gidip :ağ 

dönmemek vardı. O vakit seneler
dir takip ettikleri gaye de suya 
düşmüş olacak, ana kız, öblir dün
yada birbirlerini bularruyacaklar
dı. 
Dayı Paşanın evini kolayca bul 

du. Kapıyı çaldıktan sonra Eliıo
nun annesini de tıorup aramadı. 

Çünkü kapıyı açan Elisonun anne
si idi. 

Dayıj'T görür görmez boynuna 
atıldı. Dayı kadını kolu~:lan tut
muş, kapıdan dışarı çıkarmııtı. 

- Gi.diyoruz .. dedi. 
- Nereye? .• 
- Elisoya .. Seni bekliyor •• 

- Fakat böyle mi gideceğiz? .. 
- Hiç beklemeden .. Vakit ge .. 

çirmeden .. 
Dayı, kadını bahçe kapısına ka

dar kolundan tutarak çıkmıştı. 
Uşaklar'jan biri onlarx görmüş, 

ko~arak yaklaşmı§tı. Dayının zor 
kullandığını görünce üzerine yü~ 
rüdü. Fakat §iddetli bir yumruk 
zavallı adamı yere sermi§ti. Artık 
bir saniye durmaya gelmez.eli. Ka· 
dını 11ürükler gibi bahçe kapısın· 
dan çıkararak yan sokaklardan 
birine saptılar. 

Dayı yolda bir aralık Ilikonun 
baş:na geleni anlattı. Kendisinden 
ayrıD::lıktan sonra neler yaptıkla
rını söyledi. Sonra: 

- Biz, dedi, ilikoyu kurtarma
ya ve 11ia denen korka'lc haydudun 
elindeki kızları almaya gideceğiz. 
Allahın yardımı ile muvaffak ol:ı· 
cı:ğımızı umuyorum. Fakat tehli
ke de az değildir. Eğer ben ve t
liko dönemezsek siz bir kaç gün 
sonra Gürcistana l:iönersiniz. 

(Deı-amı t:ar) 

Denizbankta açıkta 
kalan memurlar 

Her senelik mesai müddetleri için 
birer ayhk tazminat istiyoriar 

Yusuf Ziya Erz~nln beyanatı: 
Denizbankın yeııi kadrolarının den mürekkep müşavirlik kısmı 

tatbik işi t.amamlanmı!jtır. Ban. Ja lağvedilmiştir . ., 
ka Umum Müdürü Yusuf Ziya Umum müdür Almanyada. fa. 
Erzin dün g11Zetecilere şunları şa edilen vapurlar üzerinde şeh.. 
söylemiştir: dmize gelen murahhaslarla ya. 
"- İstihbarat ve propaganda, pJlnrnkta olan temaslar için de 

mali organizasyon ve bakım demiştir ki: 
servisleri ~le fen dairesinin ba:>.ı 1 "- Iki tarafın mütekabil hüs
büroları lağvedilmiotir. Açıkta r.üniyetile müzakerelere devam 
kalm1ş Ôlan memurlar hakkında edilmektedir. Almanlnrla. banka 
elimizdeki kanun! nhkam daire. c-rkanmclan kurulmtıj bir komis • 
sinde hareket edeceğimiz tabii. yon temas etmektedir. Müzakere 
dir. LAğvedilen servislerin işleri ler, noksanları görülen bazı ge. 
diğer servislere bağlanmı§tır. 1 miler üzerinde olmaktadır. Bu 

-Ankara 1-3-939 -
Hizalarında yıldıı işareti olan

lar, üıcrindc rnu:ımelc gört'nler
dlr. Rııkaml:ır s:ınt 12 de kap:ınış 
s:ıtış fiyatl:ındır. 

ÇEKLER--• 
I.ondrn 
Ncv) or' 
Peris 
Milnno 
Cenc"rc 
Amstcrrlam 
Berlin 
Brükı;cl 

Atine 
Sof)n 
Pras 
Madrld 
YnrŞO\ :ı 

llud:ıpf'slc 

Bükreş 

Belgrod 
Yokoh:ım:ı 

Stokholnı 
;\(osko,·:ı 

Isli'..crnzlar 
Ergani 
Sı\'as • Erımruıu 111 

12G.5225 
120.40 

3.3525 
G.655 

28.7525 
Ci7.l 625 
M.75 
21.2825 

1.082:> 
l.5G 
4.33 
&.93 

23.i825 
2&.!)(jjj 

0:9050 
2.825 

3.t.62 
30.53 
:.!3.SG25 

19.175 
19.85 

ALEMDAR StNEMASI 
1Kt FiLM 

1 ·- Bir kavuk clcvrildı 
2 - Cim Londos . . 

nuz tahkikata göre, bankadan 
çıkarılmış olan memurlar yüz.c 
yakındır. Lfığvolunan rn~avir • 
lik dairesin.den eski Kasımpaşa 
fabrika havuzlar mUdürü Cemil 
ile Rahmi ve Şükril açıkta kal. 
mışlardır. Kadro harici edilen 
yüze yakın memurdan bir çoITT! 
Denizbank kurulmadan evvel de~ 
niz müesseselerinde senelerce ça· 
hşmış kimselerdir, bunların ara. 
smda müf etti§lerden de bir kaç 
kişi vardır. 

Denizbank kurulduktnn sonra 
bankaya alınan yeni mUfettişlcr 
dolayısiyle başka servislere da • 
~ılan bu adamlar §İmdi bulun • 
dukları şubelerin ıa~·edilmesi 
~tizi.inden açıkta kıılmıelardır. 

p 

,\llO='f T.o\~lf 

Aylık 

3 a~ tık 
6 aylık 
1 yıllık 

11emltk11 
irfr,d• 

9:; 
2ı;O 

4i5 
900 

Tarifeden ıııı ık•o 

için ayda otuz kurııf,,_ 
Posto birlıı:llnc girf11:! 
ııy<lıı yetmiş beşer 

medilir. 
bııJ AIJone k:ı) J111ı 

- rtll tup \C tcl~r:ır ur 
p:ırnsının rost:ı \"C)~ 
yoll:ıma ncrctini id' 

tı#A~ OCR 
ııı• Ticaret ill'lııları • 

satırı sondan itib:ırt 
rnııırındıı 40; it -'1 

kuruş; c.J~rıliln~il s. 
ikınd \'C uçuııcııılC: 
4; başlık y:.ıııı keS 

dır. rııllı 
Uüyuk, ~ok de1

' 

renkli ıllın ,·ercnıert 
indırıncler > :ıpılır· ~O• 
rın ı;nntiııı • satırı 

'l'lCARf MA111Y~f1'~ 
KCÇC'K 11 • .ı\1' 

t.j ,ıı 
Rır defa :rn. '" '1 

dcf:ıı.ı u:ı. llörl ıır!• c 
defası 100 kuruşııırJt 
ılüıı \'C~rcn lcrııı bır • 
\•:ı fl ı r. l>ürt s:ı.l ı rı ı:rt' 
Caıl:ı ~:ıtırl:ırı t.ıet ~il 
s:ıp edıhr. 

IJl:nıtl 

kuruk ilan 
lmlirilir. 
\'okıl hem dogrud•• 

.)O kcndı ıc.Jarc > erııı 
\ 

kar:ı c:ıdıle~ınıle - er 
nllınıln KE:-.IAl.F,1' 
Hı.in Bilrosu eliyle 
eder. (llürorıurı ttltf 

- tlzUlme Eliso, dedi. Sıkıntı· 
Jarımmn çoğu gitti. Birkaç gün 
sonra bütün yUkleri omuzlarımız· 
dan atmı§ olacağız. Senelerdir ya· 
pdığımız karanlık dlinya aydınla· 

nacak., 

Yalova l<aplıcaları ayrı bir mil gemiler şartnameye tarnam~n 
essese halinde idare edelecektlr. uygun bir hale getirilecektir.,. 
Maaşlarda tenzilat olmıyacaktır. I Yusuf Ziya Erzin bazı servis. 
Alm:myaya ustabasrlık tahsili lcrin lağvı ve bu yUzdcn açığa 
için gön.derilen talebelerin ge;ri 'ı;lkarılan mmcurlar dolayısiyle 
çağırılacağr doğru değildir. Bun. blitçede ne kadar taaan-Ui edil. 
fardan b~ka bankanın Uç kişi • 1 diği sualine de: 

~------------------ "- Henüz hesap etmedim.,, Tazminat istiyorlar 
Bundan başka kadro harici c_ 

(Devamı 10 uncuda) Kendi sözleri kendi9ine tesir e· 
diyor, gözleri yaıarıyordu. Onun 
karanlık dünyasını aydınlatacak 
ha.dise ne idi? .. Eliıonun anaaına 
kavuşması mı?.. Bu, belki ömrü 
hudutlarda düşmanla çarpışmak, 
sabulculuk yapmakla geçinen iyi 
kalpli Dayı için bir sevinç vesilesi 
olacaktı. Fakat daha fazla ne ka· 
ı:anabilirdi. 

Cevabını vermiştir. 

Diğer taraftan biziın yaptığı • 

, • , , r; ı ' I' • · ... , , · · 'ı!" I .ı , : ı · 1 
' 111 ~ tt · 

1 lıı ·1ıil 1 ılı 111 1•, ., j '1" ' ı lifi --~ fil tlB..,..IWIUlllilıı 
Bülbüllerin yuva kurduğu şairane ülkelerin .. 
Abı hayat fıskıran çağlayanların, 
Şiirin, aşkın, musikinin terennüm ettiğı> 
Güzel Şnrkın hasr:u, ince ruhundan kopan.. ı 

YAŞA SIN A,ŞKFit.~ 
Ab:aaıveıraa:O'ın en son zafer albldef1 

PEK YAKINDA 

Arkada§larının odasına gitt:iiği· . 
ni bile farketmiyecek kadar dal
gındı. Kafkas diyarın.da yurt kav· 
gasını bırakarak bir maceraya atıl 
mak için btaııbula kadar gelen ye 
di deliknh, ne yapacaklarını bil
meden odalarına kapanmıı, oturu-

Yeni ln.glli.z elçisinin itimatn~mcsiııi uerdlğiııl ycıwıı~tı1>. Rc-
8imde elçinin Çanl:ayaya gid.işi tesbU edilmektedir. 

~ S C M ER ve TAK Si M s:nemaıarı a ••ıı •----....-••m ı ~llıril ~~iltil' Bil 

1 
Karama-zof Kardeşler 

Yazan: Dostoyev~ki 
. 

Çe•lr.!n: Uaklu Saba Guaio -
111 

•· -

- Bırak ~u herifi, Aliyoşa, benim gU 
zel meleğim .• Meram anlamaz, yola gel 
mez o ... tık önce, ben de tecavü.zümden 
ötürü ondan ar dilemeyi düşünmüştüm. 
Fakat bu hallerini gördükten sonra ar
tık vazgeçtim. Gel ~uraya, benim yanı
ma otur. Ver bana elini, gözlerin göz
lerimde konuı .. Söyle bakayım, ben o
nu seviyor muyum, sevmiyor muyum?.. 
Evet yahut hayır de ... Artık vakit gel
di. .. Beni tenvir et ... Sen ne .dersen onu 
yapacağım ... Onu affctleyim mi, ha? Ne 
dersin? ... 

- Bunu ıormağa ne lüzum var. Za
ten olmu~tur. 

Gruşinika, düşünceli bir tavırla: 
- Sahi 1 Dedi.. Şu yürek ne adi ıey .. 

Kerı:ii küçülüşijmün şerefine içeceğim. 

Dolu bir ba~ak aldı ve bir hamlede 
yuvarladı. Gülüşünde za1im bir mana 
var gibiydi. Tehditli bir sesle kendi 
kendine söylüyc-rmuşçasına: 

- Belki henüz affetmedim... Bel'kl 
yalnız affetmeyi göqlümden geçiriyo
rumdur. Aliyoşa, ben, galiba onun için 

değil, şu beş senelik ıstırabım için he
yecanlanıyorum. 

- İyi ama, o \•akit bu süslenmcni
zin izahı müm!tUn olmaz. 

Rakitin: 
- Ben, onun yerinde olmoık iste· 

mem ! 
Diye atıUı. 
- Zaten olamazsın ki.. Ben ayarın

da bir kadın, sana layık değildir. Sen 
anca!: papuçlarımı kemirebilirsin. işt~ 
o kadı:ır. Niçin giyinip ku~andım? ... Sen 
bunu anlayamazsın ... Belki de oraya ka 
dar sa.dece: "Beni hiç bu kadar güzel 
görrr:.:miştin ?,, demek için gi.':liyorum. 
Çünkü ayrıldığımız val:it, ben ağlamak 
tan ba§ka bir şey t:lmiyen sıska bir çc
cuktum. Şimdi, bütün ihti~amımla on:ı 
çıkarak: 

- Beni nasıl bırakmı§tın... B.ık ne 
halde geldim ... Yutkunuyorsun, ağzın 
sulanıyor değil mi.... Hah 1 Hah 1 Hah l 
Hadi git kendine bir yalak bul!.,. · 

Diyeceğim. Şimdi anlıyor musun Ra
kitin neye süslenmişim? .. tçiır..de müt-

hiş bir kuvvetin kaynadığını lduyuyo· 
rum. Yarın Kazmaya bütün sermayesi, 
bütün hediyelerini iadı; ederek, hayatı
mı kazanmağa atılabilirim. Yapamam, 
korkarım mı s:ımyorsun? .• Yine görütil 
~üz ... Zabite geliPce, onu da 'kovaca
ğım. 

Du aon sözler bir buhran içinde söy
lenmişti. Gruşinika ken~ini. yastıklar 

üstüne atarak ağlry:;rdu. 

Raki tin kalktı: 
- Geç kalıyoruı, ıo:ıra manastira 

sokmazlar bizi. 
De::ii. Gruşinil:a yerinden sıçradı. A

cı bir hayretle: 
- Nasıl, Aliyo~a. beni bu halde mı 

bırakıyorsun?.. İçimi altil:t ettikten 
a:ınra, tekrar karanlığa ve kimseıizlife 
mi m1hkL'1m edeceksin? 

nat:itin, kinayeli bir t::ıvır!a: 
- Bütün gece senin yan ntla hla

maz a ... Ama, yine siz bilirainiz. İster· 
ı;e kalım.- Ben, yalnız giderim. 

Dedi. 
- Sus ahlal:sız ... Sen dmd!ye kadar 

onun gibi bana bir tek söz r.öyliyeme· 
din. 

- Bu kadar fevkaliide bulduğun o· 
nun hangi sözüı:ı:ır? 

- Hangisi olduğunu ben de bilmiyo 
rum ... ama yüreğime i~lediğini hissedi· 
yorum... HayatıMda bana ger;ekten 
ilk acıyan insan .o-Jdu ... Ah melek }'8V· 

rum, niçin daha evvel bana gelmedin 
sen? .. 

Gru~iııika delikanlının önüne diz çök 
milştü. Vecd içir.11e kendinden geçerek 
konu2uyordu: 

- Bütan ömrümce, senin gibi birini 
beklemiştim ... Bana affın tadını, ruh ba 
r111klığımn müjdeı:ini getiren sen ol
<lun ... Artık biliyorum, ki etimden ba~
ka şeylerim için de beni seven bir ::dam 
var. 

Aliyoşa, ona doğru sarktı, gözlerinde 
tatlı bir bak §. a~zında bir melek gülil
§İyle: 

- Ne yaptım ben? .. Biraz evvel bah
settiğin soğan:n en küçüğünü bile ver

ml§ !değilim, 
Cevabını verdi ve gtilen tl>zlerinden 

yaşlar boş:ın:lı. 

Bu sırada dııarda ayak sesleri duyut
dıı. Oruıinika fellenerek ayağa fırladı. 
"Fe:ıya,. koşa koşa salona girerek: 

- Madam, benim sevgili madamım ... 
P~ta arabası geJıJi. Makroiden bir "Ta 
rantas,. gön.dernüıler ... Atlar değişiıor, 
bir de mektup var. 

Diye haykırdı. Sesinde şen bir titre
yiş seziliyordu. Genç kadın sallanan 
mektubu lı:aptı ve ı~ğa yaklaşt• rarak 

a~tı. Birkaç satırlık bir tezkereydi. Şöy 
le bir s\iıdü. Yüzü ısararmı;, solgun bir 
CliJÜ'l'\leyİ~lc çizğileri gerilmiıti; 

- Js1ıl( c:ılındı, hadi küsük Fino .. , 
Koş lıakalım. 

Diye söylen:3i. Fakat tı" 
~ok sürmedi. Birilen yatı• 
hücum etti ve: 

- Gidiyorum, dedi ... P~ 
faya uğurlar olsun... ,41

1 ç 
b5yle imiş ... Hepiniz artıJı: sııl' 
zakl~şın, ki azmim 'kırılı1'' 11l 

.• . b' h fııt nıaca yenı ır ayat n u t>S11' 
uçuyor .. Rakitin, sen de f>l' 
gütm~. Bu gidtş, belki de 
bir iniştir. Sarhoş gibiyifl'I-~~ 

Yatak odasına atıldı. ı:• ' 
I~ 

- Artık onun bizimle a 110111 () 
dı .. Gidelim bari... piye 1'~ 
Zaten dırdırından da kul• f.Jf 
dı. Gelirse, yine tekrar I>'. ıl 

Al. b' k' gibi 1 ıyoşa, ır ma ıne. e!İI 

Avlu'::la telaşlı bir gidıt g ~ 
ışıkları vardı. Bir arab3Y' tılcrl 1 

şuluyordu. Delikanlılar. ııJll 
den ayrılırken yatak oÖ'~ı1,P 
açıldı ve Gruşinikanın ~l 
yuldu: ıcar6 ...ı 

- Aliyoşa, diyordu. oıı' V" 

le, beni lanetle anma&ı~· ilı'' 
rimi tekrar et: "Grıtfl11 cıeiİ~ 
asil yaratılı•lı bir a:iarrıa .. et· 

~ ·1~V' .. 
le layıktır.,. Şunu da . .1 cıe 1ıit 
nika .cnu bütün örnrWl _,,fi 
tek saat sevdi; fakat ~ d• 
dukça unutm yacak. t 

Ben öyle istiyorum. (Oei-ıd~ 
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Bir Sivri Akıllının Maceralanı 

selmeleri hak ve meslek menfaa. -----------

ti iktizasıdır. tık tedrisattan ye.. F d~h bilgiler. 1 !l 1IE -:!ı:~°E.:1!~i:'ii~~~;~;ı-!J- - ~1-1- ·- J k. l Raö·v·~ ·v.; Tiv~t;'c""l 
allim ~lu~orlar. Hulasa ort.a o~~ ı' .l er a ın u a l a em Ankara rar•yosu lı lı hocalıgı ılk mektep muallım]erı. ~ '"I " """ '""'""""'" """"''' -
nln hakkıAır. lnsanlann sıhhati, tağlam bün- b"ak,,la<. Bunun içindir ki, aya- TOn•IVF. """o ııWl'Z\ DN lloldun - Su•inıok w» - SUl'I• •l' co '1 nıını ruhum, 4 • Sem edtlin 7.b ıı -

Bu hakkı usul haline koymak yeli oıu1u, üzerinde ya§adığı top· ; mı:ıı bastığımız toprakların üze· l'OSTAl.ı\111 .ıahur şarı,1 
_ Çıktı hlr f~r)odı, a _ 

Hizımdır. Liseden yeni çıkını§ ve. ralda çok yakır.ı:lan alakalıdır. İn· rinde pek çok pislik ve binlerce Turklut J(utlyu.w • At1kııru Hıııtvu~ıı fulılrc Fcr~ıııı • ficıııcmcc trıksiıni, 6• 

d 
• ·1 d .,. · UAl.(i \ lJZllNl.UGIJ: il 

ya herhangi bir arıza ile yijksek sanlar, içtikleri •uyu Y" en •a· mo <r>p var ır. • eıı t "4 kça bu "' Arôl - u,,ı ""'' - l<ihomın 1ı; • 1 1 r •• d' k' •k 1 1 5 r lli39 nı. 1113 l\cs./120 l\w.; 1'. A. Q tlcdeıı, 7 • Ht•rik ı:er 311 - )'n•ı nz-

lahsilini yarıda bırakmış kımse - zıp çıkwr ar. ~unun ıçm " ı , mı rop ar .,a ır, - • metre a§a• 10,7' ın. ıms "' .l2D Kw.; T. A. 
1
, •• , 

l 

· f kk b. i k k · ka lan top y b" b"t•· k 1 seırı:ıisi, 8 
• Hııkıııı • l 'şş:ık ş:ırkı erın sır muva at ır geç m yo- suyu ~ı arnrn uzere zı · gıya varınca us ı,ı un yo o ur. Jl,iO 

111
, 941i!l Krli.120 L'w, • 

il ll:ııı:ı lıit' )Ukışmı~or, 9 • J'n, '·ınt • 

lu telakki ederek yardımcı mu. rak nasıl bir yer.dir ve binalanmı· Yerin üstündeki ınikroplardıın bi: T('lll\l\'l~ ~ı\ATl\ ı.g J , ... 

P l ş,nk ş:ırkı _ Sllhıınc güılcre gönül 

allim sıfatiyle kolayca ortll ted- zın, bütün in§aatm temelini attı· ~okları zararsız ise de, tüber1dloz, l'rrşen~be 2-3-!Jltı lı::ı&l:ıdını. 10. t.:dl Ahmet • ~:ılın ş:ır 
risata geçmeleri ilk mektep mu - ğım.,, suyunu iç titimiz, fakat. ö· Kolera. T <tanos gi~il•ri iqsanlar l2,

3
o' p, 

0

'"'"' l2,3'' Tu rk müdi• k • - r.mmı lmrnb "knıo, 21 , "'" .. l • .. d" ' · · Pi., 13: :'ılt•nılckcl srıat :ıy.ırı, ojnn'> ı k ~ 
, °'bııJ • allimlerinin neşesini kaçınnakta- Jijlerimi•i, hayvan l•l enni ~o"? •. " ıçon ç~k tehlikeli~ir .. Bilhma ko· ;., "'""'olojl loohorlod, 13,10 _ 14 : e e s:ıııı urıırı, 21: Konuşmıı (llnC· 
"" 

1 

~- d Li J • üh' • d rtl · .ı ğ · ·· k 11 gerırdı •ı l k 1 H -..ı t d ld ıııtık spor St·rYisi), 2115: Esham, tııh 
""k• ~. C8i Jel . ır. se crın m ım e erlllt-en iıIJlUZ, ıu ana arını ıs g - era mı rop arı ıı~ıs an a O u- ~liizlk (Korışık progrnın - l'l.). "lq • /i •efe mııallı 1 - •·HAi. kombô)'o - nukud ""''" Ui•ll 

., u •• el •• ,, •onuşma (ı;onmin ıokdlmi -" ... l'lZım k . . · ı biri program krizidir. 1stikJ1lr&ı.ı miı: bu toprakların pi tını ögren· ğu gibi, sıcak bir yer üzerinde ıa.:ıo: l'rograın, t8,i15: .MUzik (Ocl:ı 'il 
3

n lıa. .""11: •mızc Şii lıktır. Her sene ders saatleri. müf mek iktiu eder. Oirdenbire ıoğalır ve mHyonlarca nıU.lğô - l'I., "' Kono:ım• ızıroaı ııom llodi). 21,4', ~lüdk HiyosoU _ 
tdttf §flrsı."'ın redatr, ~itapları değişmek mutat 

0 

b' 
1 1 1 

k" em'z mikrop insanlara hücum eder. sq:ıli), 19
•
15

: Türk ınüıi~i (FJ~ıı he· eumhur Flnrmoııik orl.:cstr:ısı). Scf: 
. eceı. .. a q.za olarak n ın erce yı evve r ur 1 yeti • Klırctill hicoıknr). c,..·:ıı:ııılur.· 1 ~ ı.. 1\ ol olmuştur Bunun Şurada halle U 'd d•w• · losnn Feriıl Aln:ır: 1 • K. ll. Yon ~,a ı beki p ... ~ 

11 
" " Veber: Euryonllıe uYerliırü, 2 • w. 

'
·ııUda~ saydım hangı' fı' d' . · . . . t k.. b·ır .... ay·ı halin~e imic, ıonradan zrenı e gez ıgınız kürenin Hokkı Dı:rnınn, Ecref Kadri, ııns:ııt 
h.. a ed - ı mesı enır. rogram ışı e b .. k"' h ı 1 merkez noktasını:ia mayi halinde Cıır, B:ı ri Crıer, llarndl Toka•". Oku 0ıı .. ~eıı1 henu":rdim_. §Ura. nik bir istir. Fakat bu teknik işi k~t<l.aım•ş ve ugun u a e ge. , A. """'' 1'om•n kon,.rloru, ı.o m•-.... ı . • beli d - - t erimit livlar yanar. Bu yanÇm Y•"I"·' 1·nh<ôu K•rnku5, S•lô)'o To • JG,, ol Allegro ttporlo, lo) Adoglo, ol 

t~"'-~ın. lllUnak 
1 

egil· görilrken sistem bUtünlüğil esa - mış ır. · · b' t tan Y"rin irinde ve tam ortasındaki 1 k_ııy, :w: Ajnns, ın_ ctcorolo~i '.ı:ı.u. erleri, Tempo "i l\lenuctın, Solisı·. nl~,·er Ka ""1:trıt.. aşasına iş 'zd J k !azı" m Avucumuzun ıçıne ır u ı r :s 
1 lı er ) .,

0 
.. ~ " . ı.. 0 .. 44 • smı f . J en ·ırmama • t 1 . . . d h .. :r.ırıı:ı or-ıao;ı ııı1 • - ,lo: fıırk mrı pelman 3 1 n ti 5 

b~•Ut nıevzuları kat'i • • toprak alıp do parm•klanm" ara· a •! '· yenn '>'" e amet vencı ,;i" Çolonln" "'°'"'·ildik''""" • - •. van " ''"'"' noi "t eıned· dır .... ,,. uht J'f kJ • ı ·· • scııroııl. ılo minör, op. 67, a) Alleg. 
"- u !' ~ or a ve ıse 

1 1 

... • • " 
1 

, ro con brio, b) Andonleoon moto, el "tin k"ı ım. Fakat ş~· 11.k t 1' tahs'ller' bı'~ sında uauıı.turııcak olsak, ku~u,. m e ı sıca ı;c ara ve guneş şu-, fıılılre Fcrsnn, <.:c,·dcı CaAlo. Oku•·ıın 
... "'<eğ; ıir mevzularına b .. ' k k b ·ı l d - ~üyük ıaneoikleılden ib;<et oldu- a arının fada k"ğ nhğına yard•m ı'" S0<1i Hoş'"' l\otlile. 1 - qnıızor All••ro (Soho..,o) - Alloıro. 22,30' 

""lllUUü ~muıuyor. Bu ka- Bı.rı.neA.sı ı.ksı ıy~t ka.g atnnmg.~i~ ~~ ğunu görürü•. Bu tanodklerin içi eder. Yer üstUnil en kuvvetle ısıl•'""""· 2 - """ 110111. ım.,yut ,.,. Mndk IHon""'· h•lk .,r.,lorı "'" ta ••evzuı ırı merı an. o e ı ı • B l t b. .. tan günoşln şuolnm:ır. ı:avonm kı - Arlık yetişir, 3 - Zeki ArH - '". l'l.), "' Mf1'ik !C.o•b••d - Pı.i 
t~ Plan bı'r ' ar üzerinde üçüncüıil de Alman sistemine ta. hava ile dol~ .. ur:. du ıcıld :ze g~bs: Dikeşavernn şarkı - Gez dola .. , .c • "il oı ey .. . k" t n e 

0 
ugu gı ı sıcaklığının yere tesiri az.1ır. ., 23,45 • 24: Son ııJrıns lınlıerlcrl 1·e ;ra 

' a.... soylemek b' 
1 

y anJ d tcrır ı, yer us " ' Zeki Arir _ DilkeşaYer:ın ş:ırkı • Kıı. 
'lf "'at. B· . ı o amaz. arım ve y ı§ a ap. d rınkl progrııın. ath·ı ır lıse hocası t t• · M"ll. b. tah yerin altında da hava var ır. Fakat, güneş fazla ısıtır ama, r:ıqlılc ufukılan, S - Geydct Çağla -

J e Yaln . asypn ıarar ge ırır. ı ı ır "1ıt .de dii.··" l.ıse ~ad- sil sistemi yaratmak meoburiye- Ova sıçanlannm yerin altın<hı hava da çok çabuk soj!utabilir. Toksim, 6 - R"I şorkı, 1. Hosl oorko ·~ 8o"l -,.Unduklerı · Maamafih, y"rin ısınması da şe- .- Ç:ılıın.a. lırı. k.· ç.redı:,. 8 • Sem•cddin ~ld J i"ece.ı:.: . mın tindeyiz. Bu anaMıi'-·i belirtm"'k yaşaması da bunu bize isbat eder. " zı L' ı .. G "1 ' ••lll L ·• ' ' •t .. d ,. . Ak • l'' - nurdoh nmkor şorkı. ü<rn 
'iııı •Yıı ve .: ısc, ar. için bir misal vereyim: Toprai!ın ü"rine bir miktar su '"' •• renge •"' '•

1

1"· top· "" ""'"""' hıı çoim '""· 9 - S•. 
i 111 alıdır. 1; nıustakil bir iki senedenberi liselere Al- döke<ek oloak bu suyun bir k"m' rak ıok :z "'""· San toprak d" J <leılln "'' oak - 1'ttrdill l•lmkAr ,.. 
%, ı...ı, ı-ı, '.Benin yegine man müfredatı ve kitaplan giri.. Ustte kalacak olsa bil•. diğer bir ha çok, kınnızı toprak ondan da· kı - llôr suıı yaşadok. 10 • O "''" 

, ~ •. liae tiıı·Bıle hazırlıktır. yor. Fakat anlamadığım bir nok- k1'm• toprağın içine gider. ha çok, .,.vi topr~k ve bilhassa ,;u,.ı - """'·enı '"k' - '''''"" 21' 

Yabancı Radyolardan 
Seçilmit Parçalar 

Jlrooramdakl ı•akitlu Türklue ıaa· 
il fı:rrine ue öjjledt:n ıoııraki saat 
ıılara~ ıır.rilnıiJtir: 

OPERALAR YE SBl"FONI 
l\ONSEHl.EH1 'ıtd •ı li~Venııte ile ilg;.. ta var ki Alman Jiselerjnin hiç kara toprak en çok ve çabuk ,... """ loket '" ı mr" 21 : Konu>m" 

, it t; de ak d ·k Bu su katı bir vere ijayanınoa- a d 21,15' E'll""• tolıviı.•, k"nlıl>o. nu ~;,il: IOe d . a emı bir ti~lnde ŞQn sınıfta haftada . ' j r . n n! ır, . . kııd hor'3" [liol). 21.30' ~lü•ik (Ke· 
h. "" •ııı, •••-"~ce akla ev. iki saatten fazla felsefe vokkcn ya kadar aşağı gıder. !er ıyemıye· Bundan dolayıdır kı şımal mem m•n solo - Sedal ı:diz. Piya,.od" "'t ' ·"'-ayı 

1 

• , ld.kt d r 9.10 J<alundbore: !il•"• ı.ı..ı, 
~ llıuaı ....._ ne mua hm bizde :yedi saat ders okutuluyor. oeli bir yere gC ı en sonra l · lelietlerinde l•>la kıır yağan ye•· Cıın•l lteşid) ı . Von lltUho"n • neeıhoven . 
. ... ;ı .. i u.';"'~-m •. , D" n"' u ···-·~ - ...... "!., ....... --..... ..ıaul< .., •• ••••• '""~' tadf"l•4i IH= - ı ............. ı. "·"' Müdk (>le ıq. Jloma .,, ""•"•' "'"'"'"" 

!at ""llıa aıuıu verse. lik yapıyor. Bu i~n sırrına vi.kıf da kahr. Fakat, yer aıt•ndati ıu- µzeHne saç•Y•l• korlar ve ilk Y" lod•IU • l't.I, 22: 11.ıdt tırdçQ .. or. (JI. !beri). 
l.{ ~ lia:akianız yetişti. deg~ilim. Bu gibi sistem bozukluk. !ar sabit deiildir. gelinoe gUneıin sıcak1'lını bu ıu· """' - şer, ""

1
• Aıkon 

1 

- Sl•d• - U. lirUkset 2, Suberl "~ ~ı.~.Se t.. seviyes· d .:ı h . • . ,, 1 BikeAln dilAUnU, 2 • Cianııtberpr • 12. Var.;on: l.elı musikisi. 

~ ""'Uallı' ·~ ... ın_ e 
0

- larını gidermek Plzemdir. Ta ki Bu "ular daimi surette hareket retle 4Aa a ıyı temıne çauıır ar. Efsııneler Orınınındıı, 3 • J.'ranı Do. 

b 

ar, nııı~ . ' • ı. Şıuıııarı: "Olollo" !l'trdôJ. 

~ ..,,, •· unıversı- lise mütecanis bir bütün teııkil halindedir. Düz bir i•tikamet ta- Toprok içinde beı santim derin- eli• - Parlsln ll•dlon soko&mdo, 4 - ODA MUSiKiSi l'E K01'S>'.Rl.ER 
. tl!ı lııııilı.:::-n a?"ıoa ya. etsin. kip edenleri ol~utu &ibi, ziku~ !iğe )<ador giln!Uk hararet deliiı- ""'"ı"•ltl - <:rlnılnd• - eoıoqrı. 7.15 o.ıo: Pi»•"• kon""· ·kır teıti "aseı:ılmelidir. Liselerde ecnebi dil başlıca he. yanarak yerin altında altan sular mcz. Hava derecesi aynidir. En 

5H -tFrre1'1tler.1 1ı'. en - 1CTroenlııtı~_sfıluti, 
6
1 • 7.30 Herlln (uzun d.) : Şar1'L 

f~~ t?Ua. J Va§layabilı'r. r: ı; k 1 k 1 ... .ı b'l 'k' e ıı e • · ' e .ıe ) 11\'rıııu, ı - r" ı · S 1 r. :unk O 1 

1 

"'"'- su,,.,. deflerden biridir. Başka miJietle. da vard:r. Su iri taneli ve kumla so.u mem e et eıı;.e ı e ı ı met· •1 1 .... ~ • '>" .. • u u reş: ~era ıır)'O arı. İb.lta~ ~a"°'+..:1\4 getiren ara. d ıus - "ııenr ı ,ın<ıı ·~o .• ı • ti, ~-1 : ,,ıa ıı 30 P ı J>TT O 

~,,.,. ~te, ·lll Cl"'ll~k 
1

• "ı'n ter:fı'de rin liselerinde ecnebi dil öğreti. karıııır, toprak tarın altında bu su· reden fazla kazıl ı~ı takdirde top· ı.IL'. (f.:ıılıııııJ _ Pi.), ~3•45 • 
2~: Son · ıır s : rf· ıt ıı t w • • ı . b' tr' f 9. I~~ rel: Piynno, ~rrnaa. 

> ıg esaıye k• lememesi bizde de ı;ğretilemiye. )ar iki ay ,arlında bir kilometro <a~ıp ıçın ı"I \f ya,ıt il ır altı <O- oloııı hıborl"I \C >0rınkl pruNıo· ıp.25 HoronıOn im Koro. 

~:~eı~d.sıradan • ~stU~nyab~e ceğini hakir göstermez. Biz bµna kadar nıesafe alırlar.. ğukluk demesine düımez. Bu iti- Com• •-•-9" 10.30 !'rol ı' Smoıona ,,.,qeu • 
"<it ır L" ır meçburu.z. Orta seviyeli bir tale- barla, kalın ıu boruları ve kanal· 12 30 u l" 35 T 1 k n 

1 Hi\'FIF )ll'SlKl \'.E OPE"l~TLE'R 
L •.,.. • ıse nıuolli ı--· Ya•mur ve kardan hasıl olan ' ' «•fr""' •, ' 'r nıu• · " ı· < ,._ n >e m ıgı be öğrendiği d!Jin modem edebi. • !ar k•! cUnleri ıoiuktan donma- il _ Pi., 13, >l.,nlek<I ,.,,.,.ar,, ıjın• 2.60 Rodlp l'ar1" Oı '"'"· 'Ssı '<jt g . •!!ağıda izah yatını uvkle okuyacak bale gel- sular yerin üstünden toprak tan•- m~k için toprağın bir buçuk met- ,. nocıeorotojô '"berlorl, ıa.ıo • ıı' 8.30 1'olund"•r•' nam musôkl. •!~. IIta "çıren bir muaL meden Iişeden ayrılamamalıdır. dklerini aıarak yeri o dibine doğ· re derinliıtine yerleftirilir. •mdk ! KQçoi~ ork0&l ro • ı;.r' l<edp 8. "'""" llolk "'"'"'"' b~ ~'..\'in:~'· çok görül _ Bu hedefin tahakkuku da yalnız ru giderken, yolda temldenirler. Yerin dört metre derinliiindeki Aşkm) 1 - Carly• - Dülolneye Sore _ 8.15 ıın"ıı" Operet pore>l•n· h_ ı-:'4<llte ") nıversite ka • 

11

. • 'd" 
1 

han:r~t dört ay ayni derecelJe du- ııod. 2 • Ferrıırls • Çiıan sevıisl, 3 • 8.80 l'rııl 1: Smetıınanın yıldöaQ· 
..... iti , tııakta ve yalnızca mua ım 1§1 ır. Toprak tanedkleriıde bu •U arı sold• _ l<ahlro _ ln,.rmmo, f _ 

8
,. mü kon,..rl. 

• >e p n çıkarak Dil Galatasarayıla öğreniliyor temiıleyki bir bassa vardır. Pınar rabilir, bundao dolay., lu! cünle· ,.r.e. Noıtunıo, 5. Uohıpoulnov - Se- 0.5 P•lo: Oper• parrotsn. 
1 bn a~lb.ahd~feBsj;rlerini iL da neden başka yerde .öğrenil. sulan ııund~n dolay• teıni• ve bir ri derin i•beler s cak, yu 1Unleri reııol. ~ • Aruol ~el ı.r _ ""ı'""" 9.10 ""'ı'" llolil P"falar. Ilı 

1

btiban · ır lise mu. ınesin? Bu işin kerametı bahalı çoklan da tath ve içimtidir. soiuk olur. Yerin 2! metre derin· H•p ofai, 1 • ı.ısxı - Mo<i ~lo<or 9.10 1'öulg•berır' MuhıoUr P'"'''" 

~~ua11Se1 l'le fı'ı·uı ba. ~ardıktan ve nadirattan ecnebi mütehassısı Sular ve saire yerin üstündeki li~inqeki har~ret senelerce ayni r:ııısodisl. 9.30 }.':ıpoli fır: Jlolk orke~trası. ..... ..t lS 30· uro11rnııı ıs 3;. 'lüıı·•· Sa ıo. l~1·M: Orke ırn. 
~ "" ih • •J g·· r d .. idi Galatasa d - ·d Jerefeyi muhal~a edebilir. lier • • ' • • • • •· " • . • ~ tıya onne ı - muaUiminde egı. r. . • • topraklardan a;ağı ogru ~'. er- ıoı" " ı .ı.,ıer • Pl.l, 19, Konuım• ıı. tlmlnp•>i<' Oper.ı muolklsl. 

0 

lllajyere et kaqıemda raydaki dil muallımlen •.cnebı ol- k•n pisliklerini bu toprağın ıçmde 35 metre derinliğe varıldıkıa yer (Cocıık ı;,;,1ouıo Kmmuııl. ıuo. ıı. sırq•bıır'' Or~""'· 
, •"atı orta okulda duldan için değil, ınnallım olduk altınd~~i hararft bir dem• laalo- Turk nııı•ll• (f• ,, ''"'" _ •""" _ ti. \'nrşnva' IMk nııı•lklsl. lq~ ~bııı geçnıeınek üze- [an için muvaffak aımuelard~- ıııır. BQ ~aruet, kürenin merke· şô "" l , 20 ' Aian•, meıeorololl hober- ti· ı.ondn ( H.) ' Hnlk mu.ıkl•I· '~ ' nıı., r. Fakat b t Binaenalevh Maarif Vekiletının Va.ide hllnındaki cinayet ,;r;~eki sıoaklı~ 1an Heri ıelir. ıeri, alca•• hor '" ı rıoıı, 20,1 s' DANS Mt •s IK iSi U~. \>;ı.kti .. : • u saa · - d b•tt• 'l'l"ırk mu"zır.ı. Çııl:ııılar·. ''"cilıe, J>e- 91n U"rföı· H 30 Nııpoll ar· 1• 
•• ~ ~ lı.eed.e men. alacağı en Acil tedbir, ı~seıer~ ayası ı ı Bundan dojayıdır ki derin tü· • • • · ' • • · • · • • 

t .- \'e ~"- ınuaır l dı'l mualı'mı' yetı'..+irınektır. lkı Ge('en sene Valdehanında lran nellor ve madenlerin id daima ••- lik Fcrsan, Ce ·ıtet ÇııJI•. f,1ııre For ı<otıond~orJ: 12.25 ı .. ııdro (R.l; 12 "le ~ . ım erinin " , • an, Qkuıonlor: ııoıôk "'"'• s,ı;,·o oo llil»er"ıın ı ; 1. ı o ı .ondm !1'. ı. 
l ll ~ili ;nııe geı;irmell. sene memleketimiple. iki sene de ıeı.aasından şüllril adında birisini cıık olur. Sıcak ıular da yerin çok Tp f oY. ı _ <,anı"" - uııok .-ım·ô, I' A nmm \'H KA tıARELER 

...... ~ ort oeneden az Avrupaıla s*ı bir tahsil gören öldüren Cabit a1ında 16 yaıında- derintiklerin<len fııkırır. 2. H"' Mir_ Uşıok şorkı- lıfeı-hone V.5 tsıokhohn' ~it~ sbıdüf1<ograın ancak lise veya muallim mektebi m.e_~ ki genç ıenı >.ıün a~ırceza ınab- 9.30 ı.ondm !N.l. 
'< ,:P ~aıı •bilir. Bunıda lan işin pedagojisine, teknlğUll! keıneoi tarafından ı sen• 6 ay ha- ıı.G Po,ıe Pori•I••· i~ ~te eıneıe . ıf 1 k adamı ·1 • . Pl\'f•~, ı;n~rF.11Al<S \'E 
">et benıeı.ı nnden balı.. ve uvkine vi.k nıes e pis ceza,.na mabkiim ed< nuş.ıor. ı;qNt'SMAl.AR ııl, •lqı . ~eyı e beraber kı. olarak yetişebilirler. • :ıa:aktul Şilkrü yaka geoe&1 Ca- WKARll!A AŞA61 , a. ••fıındhor<' 1'örl•rô• ,.,.,.,, 

l" 'tı.;1 • •tk lab tıı ki, Bugünkü Dil hocalan killtUr verır~·~· o- bide Şebzadebıııında tesadüf et- ı - Spo rlakuutorı - nol•· ı - l<ler "''""'"

1

" ''"

1

•

1

• ~~.J ı:ı~IU teikiı Silin Yüksek b nun irin zayıf bir lise tahsıh ve. . kendisine iş vereceğinden ba- Teni ıikıkdır • IJir 
12ıı 1 • 3 

_ ·anı fı.15 Hndlo Prıri~: Musiki hakkın-~:,, ı:ıı. da,... ede k a. l< h d'l mıı. . , ı k r • ~Caı... ·ı., o"" Ce tir. ve asıl ren kolej mezunlarını emen 1 bı'sle handa1'i odasına gctırerc.< ıııiı • eski TUrk talrlerlndcn. 4 - < n ·on eran~ . • ııf ı. l\tt.. • ı.a okuı aııl t Ted- 7 .5 Bor Is PTT: "Hizct". 
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"A .t -11 l .., -ı • 11 7 .3!) Fr:ııı!.fıırl: "Prof c\~Ör Rlinl· '; "l:dı· •ı·, "':ıı .. · da Ur se- muallimi yapmak Y lj ır ... _ ır:ı•na germek iıtemiıti. Amerika Reisicµmhuru • hicap. 5 -
bi. ; ~a·'>..c ~ ~~tıe .__hsı·ıise .. ye gelme. risat liselerde de yaın.ız ~g eye Cabidin suçu 448 inci ına.ddeye Aıammlan biri - bir emir - birden- ,.rn". ıı• .~ "<l u gUn dort sa. f k lı!re. 6 - Sitem. 7 - Emni)cılli • ., 

g
e"' . l' ,.

1

_ ır. Orta, gorınüş ol • kadar olmalıdır. ~ .. er. temas el:ler görülmüı. a at y.aş 1 ~--------"'ıı:sı,:ı oku b saat behe· d zorf edııtı. 8 
- şuel edııtı • aeıılş i'j şımtR TiYATROSU 

Ol • it,; ..,...ı.· 1 ilk talı.. at. Öğleden sonra ır tahrik sebebi gö•önün • tutu· Hk - .. mı,.. 9 - ı:ı olnı•Y" • bir ıst' • lecı.., llitı ilkı olunca bunun mehal spor. jimnastik ve. oylınav ıaerak ması ı sen• 6 aya indiril- ı·enk. 10 - '!illet - bir <in< bahk. 
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• 

3 

• 

39 

Per;embe ltU ,, ~ ok 

1 

od rn 
1
nsanm •kşom• 20.30 "' 

,,,. lınıu,-...'· ı:ıu u dan seı;il. verilmelidir. Bu, m ." nıiıtir. Püıık\i llilm11cemiııin Tcpcboşı Ann• Kauntn ıı' tııı,~ aıı Ve h.ususta bu. güııdelik ibadetidir k• bedeni•~- - • 1-I 11 d•l • Q ki. ırn\lft>I ı'ıs~ıı: 
(!.ille ... 1l'_iııı ... Gazı EnstitüsU raber ruhun da sıhhat. v. e n~gesı. Veni nes~ A e 

1 

mıı ~e ı llfr .... ~.,,. nrnmuor ~ ' ı • \' J 1 b Al ~Ol.DV S•QA' ,;ıır. ~ s~de ,,.:'.'f•nıeı öğ - nl kazandmr. Bir ngıı•. ır . H il ' .. .... 1 - Sônemaoıl"· 2 - it.işer . ro· ~ 
ıı i'\T.K orı:nı.TI 

eaıeıc ~t\at kai ZiyetliJer bu. man. bir Amerikalı ne kadar ve y ·· ·· ·· sat.DAN SAGA: tın. 3 - Hnsııt - mııknlı. • - Aıııosy:ı . ~·ı l"ı' de ola k b . . yapmakla mükellef· uruYU§ - . - . 1 - Diinr2nın ıene~i • maileıfı. 5 • J;gcn. Ulll - nid. 6 - ı·ıanm .. -

nıı nl;şııın 9 Jo 
(PIPlı'ı\) 

Macar Baleti 
ı \şk Borsası) M. l'esarl 

1 
ı İ>ı • n l ra un ne ıçın spor kadar Gen< .,;rıorıml•d•ıı ~ıuoır MuÇ>- " " ~~·İl kalitea1:1~dırlar. Or - se biz de o maksatla ve~? tlaf ~·ed• Derkmıın, yıııdığı şiirleri lıu isinı 2 - l~okıılıı bir madde - bir emir. si. 7 - 1·a • rJa1et. S - .Af!lnnı:ık. . 

-.

1 

eda ını d" .. . t rececrtZ. .ı-.ı ,, • · ıt 1 3 - Alfalıenin Y"llyana l~I harfi - 9 - işaret. 10 - Uyanı~ . qrı... 11 - \ 'n' 
11

, • 
1 

ı... toJ·ı·k . U§urmek - spora ehemmıye ve Q. • - ıı nda ıopıırıırak 11Pıel bır cı ıo- r ., "lfa" hU tikle bu cıd.. 11 ı 
1 1

. b' . . 1 !lürük. 4 - Yunaniıtanda harp olan Diı • 9işe. bı. .retsı-.... ner ve tek tada bir saat jinı.na.B linde neşretmiştir. ç 
1 ır şoırın e· l i l d 1 · ' G r-A1' ~~ı-..:._~ h.tı ~ır. b - dl k t t _; .. edı·ıeınez. üslerini ihtiva eden kitabı billün yer n sm • uman ekesi. f'ı - Kir- '1UKAR1DAN A$A 1: TCRAN TiYATROSU 

··n·· ., •llını uem mun. ma 18 •- 1ı "" 
1 

d 1 ıeı,.ık. 6 - Hanı - botıevlımln •••- 1 - Slraı••' - ud. 2 - lkamıt • nu ıkıam ~ ta~:_e en azrn

1

ektebl talı. Şehirlerin, kasabaların ve mj.:ı • oJ.'"llYuculıırıHm"• "" J"k' " '· lotınek. 6 - Hano - bolıovlsmln •- ,.,.ı. • - NIHP •»• -ıı. 4 - Eıbu - j l F.rlııJml S•dl T,. ., 
"it ~·••ı ~ ki sene ilk teplerin spor oahalarınt v~ 1 • - ~vacı 1 "''· 7 :- Tmdöf - •»! ovl • noıa. nılın. • - lıfed>'llın - ııık. ş - 4•. il. Jt ... tod•ıb" 

<>t-ta ~laıı ilke bir imtihan nastik salonlarını on senelık bır Türk Ha,·:ı Kurumıı tar2Cından ııc~ i;:; Nch edalı - ) emek - keder. 9 - nyarmak. 7 - Ral. 8 - tra. lake. Pek lıu) ıı rl\Abet kaJınaıı (İnsan '••ı tıı okul hacaian -"--'a Veki.let, vilftyet ve be- 'lılil•n bıı spor mec'."uuın•~ "~ ~nç ni•< - ci it. 1 O - Ense kul•kf 9t'i:;. Lnkma -11~,. 1 O - Ahi: IH - r .!fıbull 3 p. ı Tablo. Fi•ortarda uım UaUiıııli&ıne yak. p, uo•..,.. (l)otıı>lll' 
10 

un...ıoJ .,,,., ç<kmıoıır. Tov"Y< ederoL orlnde. .. ıT - Bor - dihoelı !ıo>lur. GUndUzlerl gişe oçı\tır. 



Bu haiftallkl mulfil'te D DtDe ır maıçı aola\?o s Dyle 

Ankara Muhteliti 
Nssll kurulur ve ne gibi bir netice alabilir ? 

kına her iki tarafın güzel, vavuL 1 kanını vermelerini candan dile • 
süz temiz bir futbol seyretmek im mekteyiz. \Şakir Koral 

Bu hafta yapılacak olan maçlar 

Cuma gilnil akşamı İstanbula 
gelmesi beklenen Ankara Muhte. 
lit takımının kuvvet~ hakkında 
aldığınıız malfınıatı yazıyoııız. 

Ankara. merkezimizde spor gün 
gitikçe genişlemekte, ve ayni za. 
manda kuvvlenmektedir. Gerek 

Beden Terbiyesi İstanbul böl. 1 da isimleri yazılı futbolcuıaz:ın 
gesi futbol ajanlığından: saat 12 de futbol levaz1mlarıle 

vazife dolayısiyle, gerek talebe 
elmak hasebiyle Ankaraya bir 
çok elemanlar gelmektedir. An • 
kara takımı bu sene geçen sene 
Ankara muhtelit takımmm An
kara 19 mayıs stadında !sta.n.. 
bul, muhtelitine karşı almış ol. 
duğu ve (3-1) 2-1 gibi neti. 
cclerle mağlüp olması ve her iki 
günde yapılan bu maçlarda An
kara güzel bir futbol seyreden 
An.kara sporcuları Ankara hal
kının haklı olarak takdirini ka. 
zandr. Arkasından bir sene sonra, 
İzmirde fuar münasebetile yapı. 
lan lzınir ımmtakasmın tertip et. 
tiği kupa maçlarında birinciliği 
alan Ankara takımı halkın daha 
fazla takdirini knzandr. Cumar
tesi ve pazar günü şehrimizde iki 
maç yapacak olan Ankara takı
mı spo~ularma İ.oş geldiniz der 
Y'9 her ! d tarafa güzel bir oyun 
o~'llamalarını temeilJli ederken, 
Ankara sporcularının çıkartabi. 
lecekleri en kuvvetli kadroyu sı. 

Ankara. muhtelit futbol takı- birlikte Taksim stadında. hazır 
miyle bölgemiz muhtelit futbol bulunmaları tebliğ olunur. 
takımı arasında. 4 ve 5 mart ta.. Armanak, Çafatinos, Lebip, 
rihlerinde iki ve ayni günlerde Vlastarw, Etyen, Yusuf, Mehmet 
çehrimizde bulunacak olan Ta. Reşat, Sarafim, Basri, Nubar, 
muşvar Romen taknniyle de 5 Bambino, Hrraç, Culafi, :Melih, 
mart tarihinde bir milsabaka. ic. Suldur. 
ra. edilecektir. Takım kaptanı Mehmet Reşat. 

Bu milsabakalarm programı a. hr. 

~ağıda gösterilmiştir: 3 - Ankara - Istanbul muh. 
telitleri saat 15 hakem bilahara 
bildirilecektir. Yan hakemleri Ba 
hattin Ulugöz, ve Fahrettin So. 

4 Mart 1939 Cıımartesi 
1 - Galatasaray - Boğaziçi 

liseleri saat 13,30 da, hakem Nec 
det Gezen. mer. 

2 _ Ankara _ İstanbul muh _ Muhteliti teşkil edecek aşağı • 
da isimleri yazılı futbolcuların 

telitleri saat 15,30, hakem bila - saat 14 de futbol levazımlarile 
hara bildirilecektir. birlikte Taksim stadında hazır 

Yan hakemleri Ziya Kuyumlu bulunmaları tebliğ olunur. 

..s 
ra.Iıyorum: ı 

'Ankara muhtelitinde kaleci oy 
nıyabilecek üç tane kıymetli spor 
et mevcuttur ki onlar da şunlar
dır: Esld IF'enerbahçeli :Necdet 
bir za~anlar gene ! stanbulda. Gü 
neş takmımda oynıyan Kef er ve 
Gençler Birliği kalecisi Rahim • 
dir. Bunlar içiride yapılacak se~
mede lC8.Ieci~ecdet en akla. ya. 
tanıdrr. •Kendisi öteki kalecilere 
nazaran ~a fecrübeli ve itsta~. 
liuı taknnm oyuncularının ne 
pozisyonda. Şut çekeceJqerini K'en
disi da1ı'tt .ıı.Yf'b,lir4 ı ı ı 
'(Bekler )' sağ &K6ıtıı~ şüpliesiz ki 
~iıkaragüÇlü ~.Ali"'Rxzadrr. Kendi;; 
siru jbundan iki seif8' evvel iMillt 
küme maçlarmdn .Alıltaragilcü ta:. 
kımmda görmüş ve o zaman tak. 
Clir etmiştili .. Onun yanında oy • . 
nıyacak sol bek Demirsporlu Ga
zi de ayni vaziyet te her ikisi de 
iyidir. Gazi sert oyuna kaçma. -
rnak şartiyle Ankaranm en" sey. 
yal, bilgili, bcklcrid:fr. 

(Haf hattı) takn;nm en kuv. 
vetli tarafı bu hattll' denebilir. 
Santrhaf Hasanı Bayram tatili 
dolayısiyle stadyoında yapılan 

maçlarda kendisini Bcşi:\daş ta. 
kımında santrhaf bek mevki.İnde 
görmilştük. Top alışları kafa vu
ruşları pas tevziatı mükemmel 
bir santrhaf olduğunu gösterdi 
Hasan hali hazırda en iyi santr
haf beklerimizden sayılır. Yan • 
larmda oynıyacak olan Abdili, 
Ye Nusret, her ikisi Ankaragücü 
takımında en göze çarpan oyun. 
culardrr. Abdül , That ayarında 
bir oyuncudur. Pas tevziatı for . 
veti besleyişi mükemmeldir, sol 
hafta Nusret ise bu sene talebe· 
lerin klüplerindcn ayrılıncaya ka 
dar Ankara halkında. çok iyi bir 
intib:ı. bırakan bu genç, Abdili 
gibi i)'; bir oyuncudur. Şayet An.. 
rara takımı takım halin.de bir 
kaç antııcnman yaptı ise muhale. 
kak ki iyi netice alabilir. 

ve Fikret Kayral. Mehmet Ali, Osman, Hüsnü, 
Muhteliti teşkil edecek a.şağr. Lfıtfi, Angelidis, Esat, Musa, DL 

da isimleri yazılı futbolcuların ran, Şeref, Necdet, Naci, Lutfi 
saat 14,30 da futbol lcva.zımlari. (Vefa), Buduri, Şahap. 
le birlikte Taksim stadında ha. · Takım kaptanı Hüsnüdür. 
zır bulunmaları tebliğ olunur. Stat fiyatları : Tribün 60, du. 

Hilsamcttin, Armanak, Ltitfi, liuliye 40 kuruştur. 
Hüsnü, Musa, :Mehmet Reşat, ın. Ankara muhtelit taıinnr 3 mart 
sat, Angelidis, Diran, Melih, Şa.. cuma akşamı saat 20 de Haydar. 
hap, Naci, Buduri, Basri, Ali Rr.. paşaya muvasalat edeciktir. Böl. 
za. gemize mensup klüp murahhas -
Takım kaptanı Hüsnüdür. !arının karşılama merasiminde 
Stat fiyatları: T ribün 50. du. hazır bulunmaları r ica olunur . 

huliye ~5 uruŞt Ankara İstanbul teması müna.. 
5 marr-t 1939 p_azar. sebetiyle 5 mart pazar günü Be. 
1 - Matbuat takımı - Beyoğ. şiktaş stadında yalnız iki resmi 

luspor mütekaitleri saat 12 ha- müsabaim yapılacaktır. 
kem Ahmet İhsan . 1 - Anadoluhisar - Kasımpa. 

2 - Tamuşvar - Birinci lik şa A takımları saat 9,30 hakem 
:ı:y.utleliti saat 13 hak.em Şazi Adl'l.3.Il Akın. 
Tezcan. Yan hakemleri Samim 2 - Galata Gençler - Beyler. 
Talu"'ve Halit Özbaykal. beyi A takmıları saat 11,15 ha-

Muhteliti teşkil edece!C aşa.ğr_ kem F eridun Kılıç. 

Forvet batına gelince: Anka . 
ranın forvet hattı da oldukça 
kuvvetlidir. Ankaranm en kuv. ~ 
vetli forvet hattı §U olabilir. Sağ. 
dan itibaren Ankaragüçlü sağ 

açık Küçük Hamdi, sağiçe eski 
Beşiktaşlı Muzaffer \'eyahut ta 
Demirsporlu Arif, santrafora Va. 
hap, tolke Haşim. sola.çığa Ham- • . 

h- t t k' A d ı Tra'Yttl11vttıı ııe TiiAıel .Şirketlerinm devır ı·c tcs1ım.f ile sabah di veya u a es · ı na o unun ... ~-~ . . d 
- Zek' Ik d·ı b'l'nı·r mkcm ilk araba ue Ta.krimde cWiUc önfüı.de yayılml 11ıcrasım en ı:c' :ı:;ıgı ·ı ame e ı e ı 1 • 

1
• 

B . .,: her jki tarafta İstanbul haL ii.ç iıı~i.ba. 

Talebenin yapacaklan spor müsabakalan 
Maarif Vekaleti müsabakaların ne zaman ne şek 
yapılacağını gösteren bir talimatname haıırl 

Maarif \ 1ckaleli mekteplerde yapı
lacak spor mıisubal:aları icin alüka/ı 
mcıkumlura bir lalinıalnamc gö11der-
111işlir. lJıı miilıim lalimatııamcyl Ol/· 
ııeıı dcrcediyorıı=: 

Kı~ çalışmaları neticesi olarak ya· 
pılacnk atletizm nıüsnbaknlarını kış 
koşuları teşkil edecektir. llu müsabn· 
kal:\r şehirlerde caddeler üzerinde 
dc~il, mümkün olduğu knd:ır açık a
razide, kırlart.la ve ormanlarda YlllH· 

lacaklır. 

Bu ıııüsabakalnrn mektebin spor 
yurt.lunda kayıtlı, y:ışı 16 dan yukarı 
talebeler iştirak eıJ.eceklir. Talebenin 
milsabakadnn en·el hekim muayene
sinden geçmiş olması da lazımdır. 

:ııusnbakalara her mektep 7 şer ki
şilik takımlarla iştirak edeceklerdir. 
~eticede Cerdi ve takım itibariyle iki 
türlü tasnif yapılnacktır. Ferdi tas· 
nHle birinci, ikinci ve üçüncü n di
ğer dereceler seçilecek, takım tns
nirıerinde de takımlara ayrı ayrı de
receler ,·erHecktir. 

Beden Terbiyesi Umum Mtldfltl 
• 
istişare Heye 

/ 

~ -
Beden Terbiye.!i u~um müdiiflüğiı isti.1are heyet~ 
• Mw:a/f er Ka.:::lanvı, Ceıxlet Kerim, Burhan Felt .. 

Beden Terbiyesi Umum mUdilrlüğilnün son topıaııtııl' 
gün nihayete ermiş ve azadan bazıları İstanbula dörıJJl. 

Bu defakl içtimada. nizamnameler, müdilrlüğün bil 
zırlanmış tasdik edilmek üzere Vekiller heyetine gön 

.Mktepler bu müsabakalara kaç ta
kınıla islerse o kadnr tnkımla katıla
bileceklerdir. Ancak birden fnıla ta· 
kınıln iştirak edecek olanlar her takı· 

ma bir isim ,·ermiye ,·e isim altında rinden seçilecek ~ kişilik teknik bir Deden Terbiyesi Genel V ~ 
koşacak olan sporcul:ırın adını yarı~· heyet tertip ve idare edecektir. nün lisanslı hakemleri l 
tan evvel bildirmeye mecbur tutula- Çık+$, varış, kontrol hakemlerini !erdir. o>' 
caklardır. seçmek, bunların bulunacakları yer- Voleybol müsabakaları~ 

Ayni mektepten iki ayrı takımı.o Jeri tcsbit, neticeyi tayin "Ve illin, tek- de ~u ölçillere riayet ed 
altlığı ferdi neticeler tek takım imıŞ nlk idarl ve inıibatt, lıer türlü ihtl- dır: 4" 
gibi hesaplanarak tasnif edilmiyecek, !Afları hal ve müsabaka protokolilnil Oyun yeri çizgilerin O/!' 
her takıın kendi tasnifine bağlana- tanzim etmek bu heyetin vazifeleri dan ölçülmek şartiyle 9,~ 
caktır. 1 

• cümlesindendir, Muns:ılAt hattında m. 30 metre eb;tdında 0 ~ 
7 den az koşucu ile iştira1' eden en az l.ıeş hakem ;çocukların geli' sı· ortasından bir çizgi ile 

mektep, takım tasnifine dahil olmı- ralarını kayıt edeceklerdir'. Bu kayıt milş bulunacaktır • .Al J>IS 
j·acak, koşularda ancak ferdl tasnif· şöyle yapılmalıdır: zerine yere tamamiyle 10 
ıe sıra nl:ıbileceklerdir. Tam takım Jinkenıler iki~er. ikişer mu'\"asalAt 

· •· h ld koşuculardan gerllmelidir. Ağın beryi_. 
ile iştirak cttıgı a e . hattının iki tarafına ayrılacaklar ve i .,.. · " b"ka'' l bıtir- nişliği 91 santim ve .., 
, .. alnız bir tanesı :musa " " bu iki kişiden biri .,eli• sırasını söy· 9 50 ..,.,-,, k t k tas • v zaman uzunluğu , ı-:_.ıı:1 
memlş bulunursa o me ·tep a ·ım - livecek, dig·eri de hiç bir tarafa bak- v• • :IJ'" 

k A k 0 ,, yerden yüksekligı ıse d·• nifi ndc de yer alaca ·tır. nen m"d,"n be,-'az bir "ftl'ıda ''alnız bu il". 
ı " ·· ,, "" ı:ı "' ten sonra tam ortasın takının yarışını terl.:eden ko~u~~su - nuınaralntl ..kayıt edecektir. l&im ya. surelivle 2,4.0 metre ıı.~ 

çin mü ııbıık.Gıyıı. qlir::ı.k cdcnlcrın sa- :ı:ıUnamalıdır. Mekt,pler milsabakaır-
yısının tutarından bir fazlası sayı o- Gençleri müsabakalara ıu tarzdn !arla tşUrak edeceklerdlfı 
larnk verilecektir. haıırl:unalıdı.r • manında çıkmayan Ter' 

T k tac;nHindc her ko~ucuya ya- • ıııOP. 
a 1~. a göre ~ayı Terilc- :Mektep içerisinde ko~uya kabili- takımlar hükmen mae 

rı,ı ~>llırl\ılş sılr~slı~ ı'nciı.·c .lıir sayı. !• ·ctll olanlar. arasında bilnyesl bu me- Tar. ~ 
cektır .ı. ese a ıır J • 1 ı ·1 eı· c ' iM b k l t nua 1"ı 

' • M M ncül·e üç onun- snfcl c müsait o an ar secı m ı -:v Jl usa a a ar ur ·yl' 
kinciye iki sayı, uçu ·ibi , lıa:ılar tedricen 2, 3, •. daldkayı geç- ğil, her takımın biriblrcı,) 
cuya on sayı ve d~va~udı. ik:·i t"kı... m·ı-..·cn ' 'il Ya'" tempolu ko~ularda ha- k l ğlıY1 ·-.A . r nctıcesın e .. ... ,, ,,, y arşı aşmasını sa '""' 

Bu tasnı ın ld tmcsi halinde :zırlandıktan sonra mesafeleri esas tu- "Lik" usulü ile yapılaC ,, 
·ni sa"l yekunu c e e . . i . ld ~ k l d kaC~ a) ·' 1. n ferdl 'd~re- "tarak idman ettırılmel dır. man ~füsa11a a ar açı ııet 

lııınl~nlan ~~5u~ı~~;1~n~akım g:ılip t- eden çocukların 1000 metreyi a~an nik, idarl ve inzibati_. el 
celerı en l se l\I' al, mesMclerde haftada iki defadan faz- laşmaz.lıkları lik he)·etl~o 
liın olunaaektır. ıs .1 16 20 - 62 la çalıştırılmaması, diğer idman gün· ceklerdir. Bu heyetler 
Yeşil takım: 1, 4, lO, 1 • ' 1 .. = 68 lerlnin de daha kısa mesafelerle işgnl nihaidir. ,, ı 
Mavi tnkım: 3, 7, 8, !l, 12, 14., ~1-:._95 edilmesi Hizımdır. ı~utbol müsabakaların 1 
Sarı takıııı: 2, 5, 13, 17'. 18• 19• -:-. Koş3eak gençlerin, idmanlarda ve dan küçük talebe i~tir~~ 

Bu takımlardan ye~ıl takım hırın• miısabakalnrda, soyunmadım evvel cek ''e müsabakaya ıı 
el, rna,·l takım iklncı ve sarı takım ndalalını ısıtacak şeldlde daha henüz da daha ev\'el bekiın r1l 
üçiıncii olmuşlardır. gi)'iıtıli iken, Iıarekeller yapmasına, geçmiş bulunacaklardır• 

Bu müsabakaların tarihleri ve me- Ye ~0-30 metrelik nlsbcten çabuk ko- Futbol müsabakaları ' 
~·o safeleri şunlar ol3caktır: şLlar yapmış olmasına dikkat etme- allik hartayımlarla O)~ 

5. 3. 1939 da 1200metre,,19. 3. 1939 lidir. Mektep idareleri [J.lU 

da 1800 metre, 2. 4. 1939 da. 1500 me·t Sürat koşuları ile ntlamalarıı fazla kan takımların bütün t 
re. k:ıbiliyeli olan gençleri bu müsaba· olduğunu - yaş ,.c sıbb'~ 

l lk müsalıakanın arazi şartları: Pek kalar:ı sokmamalıdır. bakımından - gösterir 
fazla arızalı ol mı yan nisbctcn düz, Koşu yolu üzerinde blrkaç. yüz sika tanzim edecekler: ~ 
yokıışsuz ve inişsiz tarla veya kır. metrelik sert, taşlı mesafeler Jjtılun- :rı idare edecek oıaıı 
Diğer koşuların arnzi şarllnrı: 1- duğu takdirde çocuklnnn uıun çivi· cellerdir. rfJif 

· nde birkaç yüz metrelik yol vera li koşu a:rakkabısı ı;iymemelerfoe f. Bu vesikayı ibraz ede e~~~ 
sclcr Iıulıınan daha arıznlı, hendek- tina edilmelidir. hakem mağliip addedec 1',ır_. 

· toprak parçaları. Koşu günü hava cok rilz.garlı ve so- Her mektclıin mils~~;e ı 
Bu müsabakaların başladığı nokta- ğuk olursa çocukların uzun koUu fa· kinden ve ili Jıir şek!dilrll 
ın geniş bir saha olmasına ve bu su- k::ıl serlıest l..oşu fanilaları giymeleri· mesinden mektep nıu ııl 

retle koşacak olan çocukların biri- ne ve hacakl:ırının çıplak kalan kı- terbi:resi muallimi xne;,1' 
birleri üzerine yığılmamasınn YC ni· sımlnrını vazelin veya badcmyağı si- Telcbenin bu mns:ı or ıt 
bayet lmlacnğı noktanın da 50 - 100 bi bir yağ ile y:ığlnıı11, olınal:ırına ve hareketi spora ve sP ııı~el 
metre kndar uzaktan görünebilecek dikkat edilmelidir. yaraşan disiplin ve neeıid ~ 
şekilde seçilmesine itina edilmeli- Müsabakaların neticesi Maarif Ye· iyi bir örnek teşkil cl~·ııl'ıl 
dir. killiği Beden Terbiyesi Direktörlil- sabakalar dolayısİ) le st> 
Müsabakanın başladığı ve bittiği ğilncc bildirilecektir. lantılara müsabık ,·e)·~e11e0 

yerin ayni olması şart de~ildir. An- \'olevhol ,.e futbol müsabakalarını tiyle iştirak edecek 111 jçet p 
e ak başlama ve bitme noklnlarııı<ln tanzim. ve idare etmek için mekteple· ceklcri suçlar ınekteP·ııı•ll 
gençlerin soyunup giyinebilecekleri rln heden terbiyesi muallimleri veya lenmiş gibi mektep t:ı:'n11ııd ;; 
ve havn tesirlerinden tnrııami) le lıa- 0 spor şulıeo;i ile aliıkalı spor koptnn· rlne göre cezalandır\~cesi11 

rınabileceklcri yerlerin temin edil- l:ırı nrnsında üçer ki~i intihap edile· Müsaba1.:nların ne 
1 

rilS 
ılş bulunmasına Ye bilhassa ısıtıl- rek lıircr lik heyeti teşkil edilecek· gelen takıma mektcP ~ıee'ı 
ıış olmnsımı çok dikknt cılilınclidir. tir. tirakleri ile temin ed•llıl ıı1 
l\lilsabakanın seçtiği yerler üzerin- Bu lik heyetleri müsabakaların tn- mükafat '·erilecek. ~c ıeti>I' 

Ue Iıerh.'lnı;i bir sebeple müsabakayı rihlerini, hakemlerini, oynnnacaE!ı nu kazananların ısı~oe 1' 
terkcdecck cocuklnrın muha raza etli!- s::hayı ve saati teshil ederek tasdik mektebin spor nıüıesıl rll Jı 
mcsi ve ihtiyacı olanl:ır:ı yardımda edilmek üzere Kültür Direktörlüğüne 13 - Bu ınüsauııkll ;c sıııı 

1 i · t ı ·b t 1 ıı:ılı m"k üzere mektepler. ,·e 111 pulunu ıııası cın er ı a a ını • - tenli cdcceklertlir. " " l rtibı if 
dır. KüllUr Direktörleri müsabakaların sı musahakalar e "şcll .ı 

1 1• · de de tt" Müsabaknların geçeceği yolu renk- ,·erini ,.e tarihlerini muntazam bir arın ne ıcesın .
1
• ı·,.jO 

~ h l'ti" 1 şkı 1 • 1i kiığıt kırpıntıları ile, kireçle yahut fikstür halinde ilan edrceklir. Müe· ter mu le ı c 
1 

da sık mesafelerde ağaçlara bai{lıınan lıir selıerılcr olmnclıkça miisnbak::ı.l:ı- 1 lınacaktır •..•. ·le ı.ıırt1~rl 
renkli bezlerle, filamalarla işaretle • rın tarihleri ddliştirilınlyccektir. ller 14 - Bırıbırı~ . 

11 
şr~' 

mek nıümkiindür. h:ıngi lılr sebeple hu fikstiirkrde yn. mektep bulunnın3 "beY:ıs çt 
Yarış mcsnrcsi üzerinde muhtelif pılaenk tadiliHlan Maarif Yckilllği mektepte, kırmızı ı;u\'<'1

1 
nol:tnl.nrdn hakem ve kontrol hulun· ılen terbiyesi direktörlüğüne en kısa gibi isimler tnşı) :ın r ıeş1' 1 

. • k'l\' T.' 1 1 .· e denk ıakırnln ıır' durmak Ji'ızımdır. Yarışa iştirak ccle- pılncak taclil!Htan ~rıınrlr ' c ·ı •~• >e eı ııı .. _ r 1>ul11ıır 
cek olan her çocuğa hir numara Yeri- \"olryhol müc;abakaları mektepler- ve nıu~alıakn.ıa 
lecek ve lııı ımnıarnlar ön ve arkasın- de futbol ınüsalınknları ise şehirlerin tip edilerektır:. b ıııılıırı~( \ , ır. Bıı mıısn a ıır• 
ıl:ııı güriilrhilerl•k t:ırzıl:ı lliştirllecek· stndl:1nıııl:ı oynaııar:ıklır. '1 -

1 
rı ~tıı 

tir. Bu nuıııar.ıl01rın 20>'2j sııııtiın c· Miisolııık:ılıırda bt'yııelmilel nizanı· ,.e hakem r:ıııo~ :ı . eJtlÔdl 
B 1 , • 1 . ·esı Dır 

bnıJ.ında olmnsı ınuvnfıktır. name lıilkümleri tatbik edilecek ve cc l'n er 11> 
Müsabakaları mektep muallimle • futbol nıfö;abakalarıııı il:ı~Yekillik.,-dcrilccektir. 



~.Otelde 
Yalan . 

tlıesjn: Bôyliy · 

Bir Gece 
Çeviren: V. G. 

~t ... hiç 
6 

eyım, seyahat 
en evıne B . 

ğııtı §ey gecele :n- enı asıl ür-~in ~ese1esidi; 1n nerede yata- .---·--- Hikayenin Muharriri 
tf "Crc t • 1 :""da bi:l<bbüs ettimse iki Mibail Zoıçenko buıünkü Sovyet muhanirlerinin en mcı· 

ilff,.ı_ Ote~ d hurlanndandır. Bundan evvel ~e "Hastalanmak Hikayesi,, is· 

Yazan: M. Zoşçenko 

ıı . "'!; olın e 0 a bulmaya 

1 
hır- anuşımd mindeki bir hikayesini ne~retmi~tik. Halk dili ile "".........-kla ve 

t ri ınde d ır. Bunlar- ,~·-•ıa,,lc Od' S>rf bir 
1
.,adilf ,. hidvci üslUbü ile la""""'I olan muh>rdrin bu hikiye>ini do 

t 
tliıı tannetnıt·ı bul~Um. B<ni baş· 1 zevkle okuyacalum.z. - 1 

"aı· ş erdı T b .• 
'il}'lcd· ıyet anı . a ıı, ertesi 
t'~ ıler. l3 aşıldı ve çıkmamı 

CtcL..· en zat ~ l\tııı:ı en ertesi sabah 
cıkat . 
c..,.., Otelde be . k 

ı~ cıa ha nı arşılayışlan· 
Yret et . . ....., mıştım. Kapı-

. Çok 
c PcJt • ttıUteess· · . ilce ıyi bir ınm, dıyordu, 

~İıı resinin oda veremedik. Bir 
Sc..:' 'ter gc tarnı kırıktır. Onun 
" k ceıe · ~~ Cdi faJ Yın pencereden i-

ıı torJı:nı an atlayacak olursa 
'A. ayın ~ tcltıtı• rna ne . :).:···:.: ' '1 ~t 1~? diye Ye odaya kedi gire· :.-'~~r~ :ı·:!\- 1 ~ ~d .J~ ~ l<a llıcraka . um. Beni halci· ~~" .~f.'I. , -::,~ 

Pıcı. düşürüyorsunuz /~~Z ... ;' ...... ş . . ',(:// 
~ b· ey.,, d . ''rA ııaJ edı Si . a. b a ç · zın pencere ile ' • ~i •n.anı:.P/'ğ,., var da. Ta· mozdim. Fakat sürüsün!•• geli· dedim. Çabuk uyu, yasbğ• ba§k•· 

a:e &İzin arkcdemezlcr, ora- yorlardr. Si bekliyor. ·.,,_ •ı-a gir·Odaya giml0<. Evveli panik vodp kaça< gibi Bunla<, bir sen• evvel yathğ•m 
u,.. l!,l'v '"" kediye hak ve<· oMum. Sonra muntazam bir muha bi< otold• yauh olan Hğ<tlardan 
1 

Undu. ~ın yanxlması pek rebeye giriştim. Fakat muharebe hatırımda kalmıştı. 
tte dü§\ .. '". öylo pek lükü> tam en ,iddotli yerindo iken Jam· Fakat bu .,rada tam benim oda· 

' ' Od Un UlS bab" d b. " d'. . . 1 ~ .... ay
2 

• an değilimdir " en '" son u. mn pencercS<n<n a tmda bir elek· 
~ l:lrcr ginnezbir tuhaf Arbk kendimi mildafaa edebil•· trik de>tmsi işlemeye başlamaz 

Ctıi en ! cek vaziyette olmadığım için, kalk mı! 
ti'~rtaaınd attkıa §aşırtan şey oda- tırn odanın içinde bir nşağı bir yu· Hülasa, ertesi 5abah bu Allabın 
<ınr a k . Ye ."i ld· ocaman bir su kan dolaşmaya başladom. B<rden· belôS< otdden ç•kbğ•m zaman be· 

Ne var, ne yok: 

Aksi iddia edilen 
bir "hakikat,, 

Her gün yeni bir tetkik veya 
yeni bir keşif, şimdiye kadar kati 
zannedilen birçok hakikatleri kö
ltün:len yıkıyor, eski ve sağlam ka 
naatleri :;arsıyor. 

Alimlerin son iddialarına bakı
lırsa posta pulu ta Mısırlılar za
manında kullanılırmış; Musa ya· 
hudi değilmiş; Şekspir hiç bir şey 
yazmamış ..• 

Şimdi bir Fransız alimi, tarih 
ve edebiyat akademisine verdiği 
bir raporda, lppokrat'm tıbbın ba
bası olmadığını söylüyor. Halbu
ki, bu Yunanlı alim, dünyaya t:p 
ilmini ilk getiren ve bugünkü tıb· 
ba çok yakın bir çok usuller bu· 
lan ilk doktor sayılır. 

Bu tezi ileri süren M. Fernati:l 
Robert, lppokrattan daha evvel 
de eski Yunanlılar da tıbbın mev
cut olduğunu iddia ediyor. 

Amerikada Mücrimlerle 
Mücadele 

.A.merikada eski gangster salta 
nat.I şimdi pek kalmadı. "G. 
Men,, denilen polis teşkilatı bun· 
inn epey yıldırdı. Fakat ortalı. 
ğt güllük gülistanlık sanmayın. 

Binde biri maazallah burada ce. 
reyan etse, hepimizi dehşete dil. 
şürecek cinayetler, hırs1zlıklar, 
soygunculuklar gene oluyor. Bi -
nacnaleyh Amerika zabıta tcşki. 
lfıtmı gayet kuvvetli bulundur • 
ınak zanıretini hissetmektedir. 

Yeni neşredilen bir istatistik 
bu hususta bir fikir yermcğe ktl 

fidir: b•rini 

1

'·. Gelsinl0< silsin!" bire durdum: Odarun tahta kap· tim benzim sapsarr, gözlerim uy· 
,~ı,,,.dc ~•rayım dedim. G•· lamasma öbür taraftan hrzh h.zh kusuzluktan kançanağ• bir halde 
.._ ~ lcap"'Y ~an gittim ben birisi vuruyordu ve bir kadm se· idim. N• bu otele, no bu şehre bir ~l' donrn a •oyledim. si: daha ayak basmamaya yom in et· Bütün şlmnll Amerlkada cani 

·:,; •i. nıi ,:,rtasmda bir ,u bi- - N• oluyonunuz orda öylo, tim. Fakat, folck razr ohnad•. ve hırsızlarla mücadele için bir 
'da d•knıu 1 dedi. Her baldo diyo bağmyordu, ne dolaş•p duru· Trcnlo yüz kilometre kadar bir senede harcanan para 15 milyar 

l\de ~.,,. 
1 
:ıacak. Bugün faz- yorsunu~ dlanm içinde? yol gittikten sonra farkma vard•m dolardır. Bu masraf nüfusa tak· \ı.... l'ir au· Yvk. Yarı b" · · · " -. ki, otelin kapıcısı bana ba"'ka"ın1n t im edildiUi zaman a9am başına ~:"'< ,:_ dirti . • msm• EiitelS, •• oyliyec<fiınl ıa•ır- ' 

0 

o· '"'1 • ""dar it rım. Zaten yarın d•m kaldım. Son.o oda komıumla pa .. pMtun• vennlt- H~ de 1'1r düııcn vasatt hisse senede 120 do-

>lcJİtııı U<ıır gider ya. Bu· ıiddotli bir ağ" kavgasına baıla· ka!1m pasaportu. Bu va.dyotto yo· !ardır. 
'lltti . Çok sıcaktır. dım. Birbirimize ne söyledig.irnizi Iuına devam etmenin imkanı yok· =========::;::====! nıı p Fakat, kadmla ahbap olduk. Ken 

~ı_~clt lı:otu" ek .sıcak ama, dedim, burada size tekrar edemem. Çün· tu. disi yüzme muallimi imiş. Güzel «ıt to "" .d v Ertesi gün yine o otele gittim. 
it • QO • .oır ke · . . kü o hiddet anında son erece agır d · k d d o koı •ra · · "· •çensı ka· Tabii, benim o oda komşum olan 'bır • m '· geceki kavganu· 

t,ıı.dtu.ıt var', ıbç.ınde eşya namına sözler sarf ettik. zı derhal unuttuk. "CI. kadınla karşılaşrnak pek hoş bir '•ı ·lc ı:ibi /karyola va<, bir öbür Odadaki kadm komşum: şey olm•yacakU. Galiba 0 da b•· Demek ki otoM• yatmanm ba· ı._ ~c Cle fark ır şey. Tabii, otel- - Seni bir elirne geçireyim, di· nim pasaportumu almış gitmic:, zan da fay!dası oluyormuş ... 
"' ' dcd· var d d" ~ , " t '"' b' ' e •m. Geçen· yordu. Alimallah pas gibi parah· sonra yanlışl•il'• fark•na vomuş, (Hikaye lngmzminden ter· 
ttd;ı organ' ır Otele gittimdi · cüme edilrni<:tİr). •tr Ye · • yacağ<ml tekrar gelmişu. • 

ı,. n • rıne masa o"rtu"su" 
'\Qt- Kadına buna karşılık bir şey --------------------------

939 Paris güzeli 
Resmini gördüğünüz iki 

kızdan biri olacak 

' ltı: \ ~iı söyliyeyim .dedim, fakat &onra 

l\ dedi 0kadarın . • vazgeçtim. Yalnız, odadaki o tah· 
~ ~ , \>atalı: a gıtmıyoruz a- ta sandığı kaldırdım duvara fırlat· 
~~~~~betler kçarşafı yerine par tım. Kadın her halde tabanca at· 
tlilst .nce, Od ullanıyor. Karan- tım zannetmiş olacak ki, &esini 
ti\. ıı.ı~ <ı:da nak . r 1l1. Yal lia . ış ış ıyecek kesti. .. 
, l\ı!cı dı Allah rabatlik Ondan sonra, ben de karyolayı 
~~le~ daha f duvardan çektirn. Sürahiyi aldım, 
t '·Ilı llıi aya~ azla konuşup da su ile karyolanın etrafına bir .dai-
t • c· 6a k 1 ııat;ı ıttinı a dırmak iste- re çizdim. Bu suretle, tahtakuru· 
~""c~a girdi Odarna, soyundum lan karyolaya gelerniyecelderdi. 

l:ıı f «t h· nı. t lcrar ya ~ ilrlttn 1tdenb· Bu da bittikten sonra, e • 
:tı iti a vara ıre ne olduğu- tağa girdim yattım. 

ıı~ltil.lka a§ağ1 d;::a1dım. Sonr~ an- Tam dalmak üzere idlın, öbür 
t~h b

0 
Vırxı bak gru kayıyorum. Ôdadaki kadının bir çığlığı ile u· 

~Ilı, d Ylc aşa'" ayını karyola.chn 
il ~ıı~ll Cdiıı:ı. iıya doğru kayıyo
~ ·~ ı>._al'altıa akat kalkamadım 

yandım. Kendisine: 
_ Eğer beni uyuımarnaksa 

ta ... ııt rıın " . 
maksadın, diye bağır.dım, ben &a
na yarın bütün bunların hesabını ) . t.ı'iıt ı, 'i or a .r atak çarşafına 

il <tıtıt "Yet d g. n delik deşikti sorarım. ~ " tıt "e i.iıe .ctrulabildim ışığı Bunun \üzerine, biz başladık yi· 
tl iı... 'c'"ı §o"r.ın:l:de "atmak.ta ol- B ara "<l "' .r ne birbirirnize atışmaya. u • 
. . ye b" . ~ 1.at}' 

1 
ır gözden gc- da, onun söylediklerintden, içerıye 

b
1 

ar, f~r~n Yaylar kedi girdiğini ve kadının bundan 
)~ tvilıi arrıt§tı. 1 baş tc-raftan korkup çığlık bastığım öğrendi"_1· 
c ıctıı. ~ l'ctte Onun için, ufki Anlıyordum: J{apıcı yanlış ış 
~~''ll a en, de kYatrnanın imkfinı yapmıştı. Bana oday.a k~i gele-

Q hlt al.ktım k b oda tq il. bq Ucu- ' yastıkları cek demişti. l'Ialbu ı enım • 

1,~t<r~•ıu,.:; koydum. Ali<· mn pence<"i k<r;k değildi. K<'?k 
la ,ı ca1t~ l'atag· a erleştirdim. Son olan yanımdaki odanın camı unış, 

J;o ~de · Ve b ı 1' }'ar it n ayak u sefer ba- kedi de oraya at amış. l't.,'ı..ı'. }'alt<tn Ucu olan tara· Bütün bunlardan aonra tek<a< 
'1 • }'c !ırrı.cı· . yatayım uyuyayırn dedim .... F~kat 
~ t de'"· 1 ltary ı b t 1 rı ltı.,.. gıı, ot o anın irinde . . 1 . kalktığı için ır ur u u· 
:ıııı .... :a uruyo b" ır sınır enrn "'b'" ~ tıı <1§ ta r ır vaziyet vuyarnıyor ve bir yandan o u~. y~-
tıı._ • o rafı • u donu ·"'it i . rtadak· pek yüksek na .dönüp duruyordurn . .ner : · 

tat illd .,... Çın de p 1 boşluğu dol- üm!:le de karyolanın yaylan benı 
Qat ""'• o ardcs.. ·· ş . d ve yeknesak 

ter bir raya k umu, çanta- yerımden kal ırıyor 
-/ilttı Uyku u oydum. Sonra, bir ses çıkarıyordu. . . 
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Cumartesi 

günü başllyor ı' 
Futfol, yüzme, atle· 
tizm ve güreş amatör· 
leri arasında • . . i 

lstanbulun ; = 

Spor yıldızı i I 
nasıl seçilecek

1
. ; 

Ist.anbul matbuatı arasında spora en çok ehemmi t gazetem.ı.z, b "'fit ~ 1 ye veren . u mu ve eg enceli branı üzerinde bir d .. 
baka tertibıne brar verdi. e rnusa-

Ger~ .•por~uları, gerekse spor ıevenleri yalandan alaka
dar .edcceırıne ıuphe etmediğimiz bu müsabaka - . l ·1· etmıı oldu v ~. ne ce ı an gumuz g1111 - futbolcular güreıçiler .... "I 
atletler arasmda T"" k ld l , v ' yuızucu er ve ur yı ız annı Kçmege yanyacaktır. 

Bu büyük spor müsaıbakamızda· yu··zme yıldızı .. t.e d"w k . , mus sna 
ıger atagonler cem'i sporlar olduguv irin oku 1 k . ~ yucu anmız te 

bır futbolcuyu veyah t b" .. • u ır gureı pmpıyonumuzu de• il b. 
= k. Tk b. f ,_ -1 g on ır 
: tfl ı ır utocı taknnmı, yedi sporcudan te•kil ed"I k b. 
E ·· k. . ır ı ece ır 
\ :gureı e ıpıni kurtaracakkrdır. Büyük bir okuyucu kütlesi ta-

~ rafından tertip edileceği için kunılacak futbol •• taJmn 
s la • .. ~ • . ve gureı • s rnnız afagı yukarı Turk mıllı tımleri de demek olacaktır. 

a ' 

' l 
Diğer taraf tan bu ente

resan müsabakamız bü· 
tün sporcularla beraber 
bütün okuyucularımızın 
da iştirakini temin etmek 
'için çok kolay ve yormı
yacak bir §ekilde tertip 

§ 
5 = s = E 
!i 
E 

~ 
ı = 

edilmiştir. Gazetemiz.in 
birinci sayfasında, her 
gün, müsabakaya girebi
lece"ll her sporcunun bir 
resmini bulacaksınız. 

. Sporcuların resi,;,leri 
neşredilip_ bittikten aon-

ra bunların arasınClan 1s-. · 
~anbulun futbol, yüzme, 
'ltletizm ve güreş yıldız· 
~arını seçme hakkı oku· 
vucularımıza verilmiştir. 

1 ·ıer ok~yucu e~inde.meİı· 
~ut resım sahıplerınden 
·,ir yüzme yıldızı, bir at· 
'et, 56 dan ağır siklete 
::ad ar bütün bir güreş ta· 
:ımı ve en kuvvetli fut· 

'>ol ekipini tayin edereli 
·,ize gönderecektir. 

Müsabakava iştirak et· 
~eh için yegane şart, ga

~etemiz.de neşredilece"ll 
':uponları biriktirmekten 
'baret olacaktır. 

r 

Bi:ze gelecek cevaplar anasında aynı takımlara 'Ve aynı 
sporculara rey verenler 11.raııında yapacağımız tas .f unda 

k 
• ·ı b. · . . . nı eon ura ı e ırıncı, ıkınci ve üçl:.ncü tayin edilecektir. 

• Müsabakada 
kazananlar 

Gazetemizin 

kend~l.erine v~- I 
recegı zen g ı n 

_____ __.,..,,,,,....,, ......... hediye 1 erini 

Cumartesi günkü sayul'uzda 

müsabakanın başladığı 
öğreneceklerdi'r. 

.. 
gun 

~ t il.~ d~l· YUtnak üzere, tek Sabah olmak üzere ıdı. Baktırr 
tı~,, ""a'- .. . . d v•1 ldırn şilteyi kar 

h " ··• "' olacak gıbı egı , a .. ~i r:ıır uzcrc ·k bu guzel Paris gü::cri11i seçmek içilı yapıüm miisa'ba7wrT,
1 

Re:: Avrı1 ile 

r İki ll: :ıtı ile 1 en tahta- yoladan, yere yaydım ve. tane olsa hu~an:Jım. yatag· a yaup kendi kondım•: . Jakli" se .. l'i<i isnıi,.dck'i in• !l:i kız intihap <d.! .. •i'}tir .. ~imdi 
1 

k ersın Paris gü::eli ~lardıın 1>iri tllin ol1ınaca7:tır. ıı; aldm, et- - Hadi Allah rahat ' v . ,..,_,...,_.,--••- - . ___________ :__: _ ___________________________________________ ~-=--<UV-•M,...llllllldlllllmııtn.ıınıttı1111nınııı"nın uınııııı
1111

ınııın
11 
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S "'l cY Jurnal dö Moskunun araçog U .JQVarona yatında . makalesi Nevyork sergisi için 

Elen/er Kıratını selô.mladı lngılter~ ve Fran· 1 ürk esesleri gar 
sanın ıhanetıne •• d .1. 

rağmen gon erı ıgor 
Mad rite daya naca!< Amerikada açılacak beynelmf. çalar vardır. Yine 15 ine!,; 

lel N'evyork sergisinde meleketi - it Konya müzesinden 
Moıkova, 1 (.A.A.) - "Jour~ miz için ayrılan pavyonda teşhir madeni ve gümüş kaklll~-' 

A.tiı:a! 1 (
0

A.A.) - Atina Ajan· J tir .. Ya~ bu ~abah B. Sar~çoğlu ile 
sı bı)dmyor. maıyetındeki uvatr himıl olduğu 

g 
Türkiye Hariciye Vekili B. Sa- halde 1stanbula hareket etmiştir. 

rağoçlu dün Savarona yatında ö!!- Gazeteler, Vekil Sara~oğluna 

le üzeri Kral Ikinci George'u &e· yapılan hassatan hararetli kabul 
Himlamı§ ve akşam üzeri de Baş· ile yeniden tebarliz eden Türk • 
ve1til M. Metaksas ile hükumet a- Yunan aıkı münasebetlerini, ban;; 
zasını kabul ederek şereflerine bir amili olan Balkan Antantının e
dine vermiştir. hemmiyetini bir kere daha kay.det 

ıtalya Libyaya 
Mühim kuvvetler 

gönderecek 
Londra, 1 (A.A.) - Havas: 
ltalya barlclye ın Usteşan Bas 

tlanini'nin pazartesi ıgUnU Lord 
Perth'e İtalyanın Llbyaya yeni· 
den mühim kuvntler ıevkede

ceği, iyi haber alan mahtellerde 
beyan edilmektedir. 

nal dEt Moscou", Franko hUkO· edilerek eserler tesbit edilmiş bu yazılı bir kazan bu eş)'P"J 
metinin lnglltere ile Fransa ta· lunmaktadır. Bu eserler yarın A. rasmda büylik bir değeri .•P'l-t•.ı 
rafından tanınmasını mevzuu- merikaya müteveccihen yola çı . Bergama ve diğer ha! 

Dineyi bir süvarc takip etmi§· mektedirler. 
bahis ederek İspanya cumhurl· karılacaktır. !erinde son zamanlarda 
yetinin henUz mevcut olduğunu Sergiye gönderilen eserler Kon çıkarılan eserler arası~ 

Şimal cephesinde Çin 
taarruzu umumileşti 
Japonlar ağır zayiat veriyor 

Hong - Kong 1 (A.A.) - tn- ı lunan Japon harp kerniJerine mü· 
giliz hul.:iudundan altı kilometre temadiyen hUcum etmektedir. Bu 
mesafede ve Kanton nehrinin beklenilm:dik taarruzlar kar§ısın· 
mansabında bulunan Paoan ve da Japonlar afır zayiata uğramak· 
Mantou şehirleri Çinliler tarafın· tadır. 
dan Japonlardan geri alınmıştır. 

Şimal cephesinde mukabil Çin 
taarruzları umumile§mektedir. 

Çinliler Şahar ile Yuan arasın
da 10 'kadar mühim şehri geri ;ıl. 
mıılardır. iç Mogolistanda tek bir 
Japon askeri kalmamı~tır. 

Paianho'da muharebeler müte
madiyen pddctlenlyor. Pekin yo· 
lu ile Tiençin'e 22 kamyon dolusu 
yaralı Japon askeri gönderilmiş· 
tir. 

Hopci vil!yetinl:Jeki Çin kuvvet 
leri Paoting'in 25 kilometre cenu· 
bunda bulunan Fangtu ıchrine i· 
ki koldan hüçuma başlamışlardır. 

Dlğer taraftan Çin tayyareleri 
ıon gilnler.de Vuhu civarında bu-

Hong • Kong, 1 (A.A.) - Bu· 
raya gelen haberlere göre, Japon 
ordusunda muharebe aleyhindeki 
hareketler gitgide bilyilmektedir. 

Hankov civarında askerler ara
sında yeni bir kıyam hareketi ol· 
muş ve bin kadar Japon askeri is
ran etmiştir. 

Vukubulan rnüsa.demede her iki 
taraftan 700 kişi ölmüştür. Asiler 
nihayet teslim olmuşlardır. 

Kiveilin, 1 (A.A.) - Çin kuv
vetleri Haianan adasında japonla
nn ilerlemesine şi~detli bir muka· 
vemet göstermektedir. Japonlar 
Fornose adasır.~:an alelacele takvi 
ye kıtaatı gönderiyorlar. 

ve cumhuriyetin aklbetlndcn ya, Ankara, Istanbul müzelerin. len bazı parçalar da serf 
Fransa ile lnı;ilterenln mcsul den seçilmiştir. Bu eserler, 13 ün. hir edilecek eşyaların bit 
olacaklarını kaydettikten sonra cU asırdan 18 fnzi asra kadar nit nu teşkil etmektedir .. ~:sıı 

Bastianini, Fransa. tarafın • · · · d k" diyor kl: tamıuı l~erısın e ı Türklere ait - kıymet takdir edileını 
dan Tunusa takviye kıtaları ti r. dar yüksektir. 
gönderilme.si uzerine bu ted • Eğer Çemberlaynln niyetleri 13 U il •t 1 dA" t ne asra aı eser er ara • Yine Konya müresin. ""~ıı l'L 
birleri almak ihtiyacı hasıl ol - tahakkuk eder ve lepanyayı no· sınd çok k tr h 11 h pev ~ 
duğunu söylemiştir. Aynı mah • ma - B_erlin mihverinin emrine bf s:natı ih~e ~de~ 1 :a~le a§:; ve sergiye gönderilen 

1 
~ ) 

k - re k 
1 

b cadeler Türk halı sanat ı._ 
feller Lord Perth'hı ltalya ta - oymaga muva a 0 ursa u mahfazalar, madeni kandiller, tün ehemmiyetini carJııII uo 
rafından alınmasına karar ve - hem lnglltere, hem de Frnnsa murassa ibrikler, TUrk sanatının tadır. Bütün bu eserler 
rilen yeni tedbirlere kareı tces- için a~ır bir matJ<lblyet olaca.it· inceliğini tebarüz ettirecek par- edilmiştir. 
sliflerini iıhar ettiğini llAvo ey- tır. Öyle kl bunun lltloci blr MU· - - ----·-----
lemektedirlc)'. nih olduğundıın bahse.dilebilir. Büyük Mİ ili Şef 

Roma, 1 (A.A.) - BUU!n ltal· ltalya hiç de İspanyadaki kuv 
yan .gazeteleri Fransantn Tu. vetlerini geri almaÇı dUşUnmU· ista n bu ld a 
nustaki askeri haırrhldarını o • yor. J.~usollnl bu kuv,·etıeri ge· 
hemmiyetle kaydetmekte ve ri çeksin veya bil!kls Fransız (B~ torafı 1 incide) 
:F'ransanm btlflll harpte imi~ gl- hududunda. tahılt eylosin orta· - Hamdolsun, 1yldlr.'' 
bi hareket ettiğini yazmalcta - da b!r vakıa vardır: Londra - Cc,·abında buluyordu. Onun 
dır. nın ve Parlsln slyasetlerl netı - için Atatiirkün Utülünclen on

l\teı:ısa$'ero gazetesi Tunus cceinde diıer bir devlet, Fran • ra Bii~;ik MUlet Uccll ı ıı inci 
hududuna doğru mütemadiyen saya komşu bir devlet, Ro • Cunıhurrelsl olıırak lsmct lnö· 
Fr~nsızların asker ve mUhlm- B 11 'h 1 lltlh k nünü se~nıekle '!'ürk ınlllctine 

nıa - er n mı ver ne a 
mat seYketttğini n Tunus gar· ediyor. 25 milyon nUfuslu bu gcr~ekten bir te elli vermiş ol· 
nizonunun gene tamamlyle hu· du 

qıemleket İngiltere ve Fransa • 
duda gönderildiğini ve şehirde aleyhindeki askeri ittifaka gire· ı~met İnönü hHlmtin nadir 
tek bir askere rastgeıtnmedlğl- cektir. yetiştirdiği o büyük adamdır ki 
nl il~.ve ediyor. memleket ,.e mlllet he nbma 

---o- , Franko her an efcndllerlnln 1aptığı ~ayı ız hJznıctleıo(lekl 

Kont C·ıanO V emrini itaya amade bulunuyor. muvaffakıyet hissesini hiç bir 
arşo._ Londra ve Parla tarafından ta· znınan kendine mnl etmeınl.,Ur. 

d d
•• nınan Franko rejimi bUtUn evp o kııdar kf slll\h ız ,.0 ilngilsfiz va an onüyor snflylo bir faşl&t rejimdir. Bu blrlcnç bin nskcr ile en modem 

Ekalliyet ö&Tetrrı ot 
bugün toplanı1 

Maarif Şurasına gon lJ 
ilk, orta ve lise tahsil 
rlne ait dilek ruznameler! 
lanmıs bulunmaktadır· ., 
Vekflletinin yeniden verıı'~ ~ 
ğu bir karara göre ecne -' 
kalllyet okullarındaki t~,tl 
kUltUr dersleri öğretrxıe 
!ekler hakkında noktai ıı 
ru tesbft edeceklerdir. 

Ecnebi ve ekalliyet ed" 
öğretmenleri bugün öğl 
ra Senbenuva lisesi ısl 
toplanacaklardır. 

Maarifiud; 
Frankoyu tanıyan hükumetler 

Varıova, 1 (A.A.) - Saat 21, rejimin lepanyanın harlct alyn• slliihltır ile miicclıhcz ,.e kendi 
30 da Kont ve Kontes Ciano, Vi- setlerindeki tesiri aynen fa~lıt kunctlerlnc knt knt fnik düs
yana yolu ile Romaya dönmek Ü· rejimlerinin İtalya. ve Alman • man ordusunu lnöntlncle mnk11~1 
zero Krakovi.den hareket etmiıtir. ya he.rlcl slya1etıerl Uzerindekl ren gcl'i ce,·Jrillğl ,·e bu suretle 

Kendisine atfen~ ·: 
neşriyatı tekzip ,-~ i 
Evvelki gUn çıkan ga1'tl'J. 

itse ve orta okullar di'-J. ~ ~ iadrit mukavemet e Polonya _ İtalya göru··ıırneleri tesirlerinin aym olacaktır. Frnn 1 ,rl! r k 
11 

ıenuz; eşek ul etmemi bil' 
hakkında neşredilen resmi tebliğ- ko rejiminden bUtUn İspanya dC.\'l'eslmle ~nndohı hlll~ftmetJ· 

Belgrat, l (A.A.) - Yugoslav. 
yı, Franko hUkfunetini huku.kan 
t:ınımağa karar vermlstir. 

Atlna, 1 (A.A.) - Atina ajan. 
sı bildiriyor: 

Gazetelerin yazdıklarına göre, 
B ılknn Antantı konseyinin kara. 
rı mucibJnoe, Elen hUkQmeti, Yu. 
n:ı.nlstanm Franko hUkUmetini 
hıı.kukan tanıd~ını Burgos:ı bil
dirmefe Burgostakl ajanını me. 
mur etmiutır. lyi membadan ha. 
ber alındığına göre, Yunnnista • 
nm Parls elçisi, ayni zamanda 
Burgoa elçiliğine de tayin oluna. 
caktır. 

Assomption, 1 (A.A.) - Para • 
guay hUkll.metl, Burgos ile mü • 
n:ısebet tesisine resmen Jcarar 
:vernılştir. 

Ottava, l (A.A.) - ''Le Droit,, 
gazetesine göre, Kanada pek ya. 
kında Frankoyu tanıyacaktır. 

Paris, 1 (A.A.) - Journal des 
Pcbats'ya göre mareııal Petain'in 
fevkalade murahh:ıs sıfatile Bur. 
gosa gönderilmesi muhtemeldir. 

Madrit, 1 (A.A.) - Münaka. 
lfıt nazırı De Los Rios, matbua
ta beyanatta bulunarak cumhu • 
riyet hükClmetinin vaıif e ba,şın • 
da kalınağa karar verdiğini bil 
dirmiş ve hükumetinin siyasetir 
ni birdenbire değiştireceğine da
ir dolaşan şayiaları tekzip etmiş. 
tir. 

MADRİT1NırA.NEV!YATI 

YÜKS.El:\: 
Madrit, 1 (A.A.) - Fransadan 

avdet eden Alvarez Delvayo mat. 
buata beyanatta bulunarak cum. 
huriyet hükftinetlnln, ordunun ve 
halkın içinde bulundukları müş _ 
kül vaziyeti müdrik olduklarını 
ve sUkOnet ve disiplinle hareket 
ettiklerini bildirmiştir. 

Mumaileyh, cumhuriyet top -
raklannda panik hasıl olduğuna 
dair ecnebi membalardan veri . 
Jen haberleri tekzip ve cephedc'd 
wm!tı~ manevfyatr yükEek 
oldufunu nave eylemifjtir. 
MADRİlTEN' AYRILAı'l~R 
Avila., 1 (A.A.) - Havas mu. 

habiri bildiriyor: 
Madrit cephelerinde mutlak 

bir sUkfuı hüküm sürmektedir. 
Bir tek silah sesi dahi işitilme _ 
mişti.ç. TanTeler, Madrit halkı _ 
nm Cuenca yolu ile şarka doğru 
gittikçe daha fazlıı mikarda hic
ret etmekte olduğwıu bildirmek. 
tedir. Yine tayyarelerin bildir • 
dlğine göre, şehir dahilinde ha _ 
reket mahslis derecede azalmış _ 
tır. Kırk sekiz santtcnberi nas • 
yonalistlerin tarafına geçen er • 
kek ve kadın miktan, ileri kara. 
kollarında gevşeklik başgösterdi 

ğine delalet etmektedir. Arkada, 
Madritc giden bütün yollarda yi. 
yecek ve mübrem ihtiyaç madde. 
!eri dolu kamyonlar beklemekte. 
dir. Taaruz hnzırltklan normal 
surette devam etnıektedir. Maa _ 
mafih herkes, Madrite girilmek 
için ordunun yeni hücumlar yap
maya mecbur kalmıyacağmı ü • 
mit eylemektedir. 

de ezcümle deniliyor ki: hnlkı nefret ediyor. Bu rejim ne Hk nskeri zaferi knznnchrdı-
orada tutunmak l~ln tethtş siya- r .. , znmn ... na k 1 .... , t 

İtalya hariciye nazırı Kont Ci· 
ano ile Polonya hariciye nazırı al
bay Beck, bir seri görüşmelcrlJe 

bulunmuştur. !hl nazır, iki memle
ket arasındaki karşılıklı münase
betlerde hliküm süren dostluk ve 
sarahat zihniyeti mil§Mede etmiş
lerdir. İtalya ve Polonyanın siya
setlerinin esas hedeflerini, niza
mın ve adaletin tesisi teşkil eyle
mekte:.lir. 

iki nazır, iki memleket arasın
daki müşterek menfaatlere ve ka· 
rabete dayanan dostane ithirliği 
inkişaf ettirmeyi kararlaştırmışlar 

"' .. _,. ş ·uman( ıın ., us ıı· 
seti tatbikine YC bllyUk bir ordu fa ]Cemal kendisini bir telgrafla 
sllAh altında. bulundurmağa tebrik ederek: 
mecbur olacak ve böyle cıkmnz· _ ı~ınet se ı ·· fi d . 1 . , . n non n c 3 a nız 
dan kurtulmak fı.;ln de lngllterc bir dii:)mnn orclu nnn değil, 
ve Fransanın menfaatleri v.o Tiiı•k mtllctJnhı mlikus tnlihinl 
toprakları zararına olarak harı· ile ycmlhı," 
et taarruzlara başvuracaktır · tlcml':' olııuısnydı belki hngiiokU 
Eğer Alman faşlstıli;l <!nhilt 'l'ih·k nesli milli tıu'ihiınlzc c· 

vaziyetini tarsin iQin A V\lflt\t r - betli bir şi\n ve şeref tcşkU eden 
yanı SUdetleri almış Ye İt,alyan o znfcrdcld ıııe,·kiini bllo geme 
faşistliği de Habeşlstnnı nasıl e· kcıılll n~-zınann lşltmlyccclı:ti. 

le gecirmişse İspanyol faŞiiitl!ği Dıınuııla h:!ı•nbcr Tiirk mille· 
dcı {l.ynr suretle Cel>elUttnrıkı, tin4n knııınh~dnı• nrn~mılıın ha· 
Perplgnanı ve Fransız ı-~nsını c-

1 
ki!mtlcri ~öı·cn ve nsln ynnılınn9 

le ıgeçtrmeğe te~ebblls edecek ynn uııı11 omm çok miitcrnzı 

--o-- ve bu hususta l<endi harekatını 1 ntl'll ı içlmloki biifiikliiğü tnl~-

F
.1. ı· d • Almanye.nın Ye ltnlyanın ''e. hntlılh· etmiştir. Onn ımr~ı h"irıne· 

dır. 

1 IS ın e vazıyet tA lepanyanın taarruzlarınıı. uy- tini ye sevgisini iizerhı:lc Jıükü· 
. . ı duracaktır. nıct reisliği sıfatı knlmndığı zıı.· 

Kudüs, 1 (A.A.) - Tethi3Qıler , 
t af d l 

'k tl lkfncl bir MUnlh ve binaen • mnnlnı'<la ua ınulıntn:;:n eylemiş· 
ar m an yapı an suı as ar ne. , 

ticesinde hasıl olan gerginlik bü.. ale~·h Fransanm ve lnglltercnfn t.ı~- •.. .. .. • 
tun
.. F·ı·u· 

1 
t T 

1 
yeni bir umumi zan!ı 'e onlarını . Ucl;:im l.ı.ı)·uk .ı. 11llct. ? ... celi· 

ı ı ıne yayı mıo ır. e a • . • 
Vl

'vde t ı y h di d'k şeref ve haysiyetlerine lndlrl • t.mrlc JlcJsicıım.uıı·lıı!ı: intihabı 
op anan a u sen ı a - ı ~ 

ları meclisi, Fransı~ Jngiliz ve lAn yeni bir darbe mevzuubahis· rnpıhıctı'"ı znmnn hi~ bir k"m c 
Şuşning serbet bırakılacak a:qıele liderlerin,a hitaben bir be. tir. 11:\l'flflll{lnn bit• Ilf\lllZCt iluı·fyC 

Berlin, 1 (A.A.) - "Havas,, - yanname neşrederek ''Milli Ya • Vaziyet Fillstlnde Surlyedc :;üriilınedlği hqlde lı'itiiu ı-c)·lcı· 
Salahiyettar Alman rnahfelleri es· hudi ocağının mahvolmasını,, in. ve llııha LirQok yerl~rdcı M Unlh j is.! i ~a ıı bir sm·cıttn ls~_n::t 1nfi· 
ki Baıvekil Schuschnigg'in ya· tac edecek olan İngiliz pllnma aiyasetinln mubtellf ncUceıcrlnl nun.m muhterem ismi uzcrimlc 
kında serbest bırakılacağına dair karşı yardım istemi3tir. ısosteren hAdlsat ile doludur, toplnnmıştır. 
.dolaşan şayiaları tekzip etmemek- Hayfaclaki vaziyet ciddiyetini l Hlc eUnheı;iı u~llk ~arlttaki mU· . A:r.lz ,-n.rlığındıın momlolı:~t 
te ve mumaileyhin '-.ir Alman ş~h- m·:hafaza etmektedir. Araplar bu tearrız dfi orl\larda lnglltero "<' 'o millet ı~lıı <lıilia ııok çol; bu· 
rine nakli muhtemel olduğunu ih· radakl slnagonu yakmağa t~eb li'ransa aleyhtndcıkt mUtecayiz yük hizmetler ve hn.ıırılıır bek. 
sas eylemcktedirler. bUs etmiglerdir. Arap dilkkt\nla-1 slrnscttnJ arttır~r.llktır. Han" • ıoo.ır~ımız se,·glll Cuı:ıhurrei ini 

Schuschnigg'in nezaret altında 

1 

rının bUyük bir kısmı kapal1d1r. l ıcon~ım hombnrdımanı buna bir kendi nrn nrmtln görmok ı .. tım· 
kalmak şartiyle serbest bırakılma- Ate~ söndürme saati Uıln edil • lşarottlr, huinn lad"rb~Ur hnlkı it~n <le· 

sı ~te~~uu bahso~~foğu zannedil· miştir. Ancnk ikinci Mllnlhln birinci· rlıı şükrnn'nr ile karşı!ımacn!' 
me e ır. Londra, 1 (A.A.) - HudUıten sinden fl\rltı şudl\r ki, ı n:rn c ..... bir ı.t:ı .!ı:ı!•:yctCı·. 

b 
"' " /.SU.I 'C8 Lehistanrn Danzig'e ildirildiğine göre, Yahudi milU ltiltinde )JUnlhcller aulhu kıır- -----.,-..,...--.-----

notası kon~eyi, Fil.istinde Yahudi!eri e., tarnıak rol Unu oynadık diye hal !°'UO!l}ttan z:ıhı"rlananler 
kallıyet halıne koynn hakımiyet kı aldatabillrlerdl. F~lrnt ıoırn - - ı;> 

Dantzig, ı (A.A.) - Alman hukuktmu haiz bir hükümet tesi. I martında bu halk artıl~ nldatıla·ı Ea:;rr!t:Jy..:~ Kart:ılte,cde Şe. 
Ajansı bildiriyor: ı si hakkındaki tasavvurlarında mnz. Fransa ve tngUterede si· ker e:ı:ca~nd:ı. oturan Hayri, Veh 

Leh hükumeti Dantzig Senato- devam edildiği takdirde, 1ngili~ 1 yaeetl hakikaten ve mllletlerin 1bi, İbrahim, Zeliha isminde dUrt 
suna yeni b:r nota vererek poli-1 Ier!e her tUrlU teı;rilti mesaiye r,;. 1 menfaatlerinden ayı!1an ucu· kişi Tahmiste bir bakl•ald:ın al • 
tiknikte cereyan ede n3on ha,ise· bayet verilecef;ini bildiren bir be. rum mUtema.dlyen derlnlev • dıklp.::-ı sııcuk ve pastırmalardnn 
le.r~n. halli. için bir komisyon teş- yanname neşretmi3t!r. I mektedlr. Sonra funu da unut· zehirl.enmişl;r, C~rrah.,:ı::ı has _ 
kılını teklıf etmiştir. . Dlln Londrada yapılım ln...,i • nıama~t lhımdır lı:i !spımya tan~aı:ıe ka.d•nlmıı:I:ı.d:r. 

tyi m:?.IUmat a!::n rr:ahfiller, l!z-:--- Yahu i ~:sr:·~-·c·,.rınin bir curanıırlyet M\ltC'.lmetl nt.t~ m '"" I --o- -
Dantzig hükf\metinin bu np!:tayı, n~tıce yenne~j'i bildiriµrıe~:te • cutt4r ye lngilterentn Ye J"'rnn· r~ıaca:t Y JzI.i:'l J ;] 
'Leh hükumetinb Leh talebesinin dır. lsanm ihanetine rağmpn m'lltıı· F ·ı~·· d B 
k · · 1 l·b"' 1 · •w. • • •crızioy e uhurlu sokakta o. 
arar surctını a enen ta • ı.1 etme- edıldıgı tal:<lırde nazarı Çıklqı~e vemeto dev~ m ç•m .. w e hnzıl' 1.ıu· ~ K b · •• . 

.,· h kk dak" 'f h• , · , . w• • • • 1 .. " ·- . 1 lUra:ı a.m er ıle J amıl arasında 

..ı a ın ı şı a ı notası tato.k 1 alaoılecegını bıldırmektedirler l unu yor l k ·· .. d • ' . a aca yuzun en kavga. çıkmış, 

nin Maarif Şfıra&UllL 
istedikleri dilekler ha d 
bir toplantı yaparak 1'1 
ları tanzim ettiklerini 
tık.Dlrektörler toplantı~ 
ııülen bazı milhlm mesel 
kısaca bu yazıda balı 
Dün çıkan bir gazete JJl 
dUrlUğü ile yaptığı tem" 
sinde bazı g~telerde 
len bu yazıların raporl• 
olmadığını maarif ınild 
atfen yazdı. Buna rağnlell 
orta okul c1irektörleriniJJ 
tısına ait gazetemizde !.., 
ne~redilen yazilar tanıaJP"" 
rudur. 

Maarif müdürü ken~ 
tığımız görü~mede :})u Ol 
kında bize ~unları söyl 

''- Hiç bir gazete Ol at' 
ne beyanat vermediın· f 
kında gazetclerds çıka!l 
rm raporlarla alf,kadat • ,.. ... ıs"' 
ğıru ve uydurma oldU!P'11

-' 

lcmcdim. Bana atfen Y 
yazıların hep3i nıılsızdll'·" 

Bir şo!ör i;iir;ıo":' 
zehir:enerek aıd 

Deyoğlunda Bosı-D ~ 
l\:ıısıı.tura sol::ağın:la 11:, 
evin bir odasında otıı•:41 
Etem baş kilo köınill' yJY' 
:lasır..'.l almıştır. 

Ş<>f pr Etem çanıaAJI' d> 
.. b -stl· Jzere soyunmuş, u IH'"" ıtt 

yanmamıs bulunan ~oJIS -11 
ra,k E~cmi baygın bıt b _.t 
mf~tir. pr 

Soför Etem hastanO~ .. 
rılmıeea da ölmaıtlit· ol• 

Temizlik kontr ~ 
Eelcdıye reisli;i tar~; f 

bs mUdilrler;ne g~ndet ~ 
miırıde fırıp, han ' 'e ot. 
m ' zli~i ile daha sıkı bt~ı • ·1oı c ~ 

'l!fıl:adnr olun.tr.amnı bJeıi-~ 
Die~r taraftan ote11 , , • 

111 f::in ee )~altında ye»i 
· ' n., .. ,, ... _ ~ . -. -.. ~· 

Kıı.~ber Kamili deffıirl• ~ 
d:ın. Kamil de :ıwnberi ıd" li 
şmdan yaralamııtu-~ • 
davi altına. alınınıtl 
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~~klı t~rifi s~yfaları 
ınsaısız hır uğursuzluk MuğOa mektupOaırı~ Ad anada 

efllent F h 9e t·~. er ad paşanın boynuna 
ç ıgı halde hala sorguç diye 

sayı ki ıyord u 

Fenni Tavukçuluk 
İstasyonları 

Kayseri, (Husust) - Anknra 
tavukçuluk enstitUslinUn yetiş· 
tirdiı;i damızlık tavukların Kay
serinin her tarafında fazla mlk-

trtfurıu .. 
1 

~ Yazan : Niyazi Ahmet ~ti .. u
6

a. • tarda yetiştirilmesine, bun un 1-

~. P Cttikt ınanmak, insanı yanma ayrrdıgvı J.,000 süvari ile 1s c;:in de vil:lyet c;:eYreslnde bulu-
baıı er de 'Ve • ş a daıma fe- tanbul yolunu t uttu. nan on sekiz nahiyenin lıer bl-ticcı en ba k . 

gi bir ~ nr. Hele harpte 
tcı~c~Yatugursuzıuğa inan-

"llc ı bozac v . . 
lsg

5 
z fclak agı ıçın ak-

/'lının :.tler doğurabilir. 
c ·ı Cthat p ır salı günü, sa.d
e~: ba,,.ut aşa ordusunu deb

Cc u~ıı •alı :ı~şaya kurmuştu. 
Ccc gursuzluk şu, bazı kimse
~c ': tuğıard addediliyordu. 

llır • an b" • · b zCrın ırının kırılma-
' o2du : lllaneviyatını büsbü

llu b·· 
t ti U}'{ik U 
llc lıttclllc!" . ğursuzluktur. Se 

~cıııer ıyız 1. 
( d • birb' 

ı:-,ı._ Cteccde .;rl~rini teşvik e-
~t Ur"' ı erı vardılar. 
İ\c zUncü llill n Safi M ura.dın 1mra-

p,. Uı lcaıa:e Sultanın tesiri i-
"" bu·· an ik · ld 
Olq Yiik ' 1 efa devlc-

ij: ~.ı-crha7~~arnını işgal et-
Otd gurauzıu~ ~· kararı ver· 
%u t:dirn ga ınanmıyordu. 

1 
•
1
t0Pçu :~e gelmişti. Bura-

ı e .. ,Utek "d" 
~~ tda •atın al aı ı, ken di pa-
-" to,.,1 dıkları b.. ..k b" "" !ar r anın uyu ır 

~tır dr. ış, Yeniçerileri kar 
ı~eq 

'ter b 

durum ltlbarilc Yi-ı 
11\yctin her nevi 

hayvanat yctfştir- f B I 
mek kabiliyetindo 
olmasına rağmen, 

bugUnl(U h a 1 d o~ 
lıayvancı!ıl{ ~ok ı;e-

malc! ÇUnkil hayvan Islahında 
gıda 1.ıalom tnkip Ye koııtrolUn 

damızlığa seçiminden fazla c -
hemmiyeti Yardır. Y1U1yetin 
her bucnğıncla Ye vasi teşklll\t 

Yeni bir halkevi binası 
yapılıyor 

A.dana, (Hususi) - Halkevlc
rinin kuruluşu yıl!dönümü müna
sebetiyle Adana Halkevinden bi
raz bahsetmek isterim. 

Adana halkevi bütün şubelerin
de geniş faaliyetler gösteren, eser
ler veren bir kuvvet halinde bulu
nuyor. Gün geçmez ki, Adana 
halkevinde bir konser, bir müsa
mere, bir konferans verilmesin 1 

Gençliğin bu bariz faaliyetini 
takdir eden Parti Genel sekreter
liği 200.000 lira gibi büyük bir 
para farsiyle Adana gençliğine 
muazzam bir halkevi binası inşa 
ettirmektedir. 

Bu bina bahara !doğru ikmal e
dilmiş olacaktır. O zaman gençler 
Jaha geniş bir faaliyet sahası için
de daha iyi bir randıman verecek

lerdir. 
Adana halkevi, ebedi Şefimizin 

Adanadaki hatıralarına ait bir ki· 
tap hazırlamaktadır. Bu, Kema· 
lizm tarihinin bir faslı qlacaktır. 
Bir tarih yazılıyor demektir. Hal
kevinin kıymetli genç reisi bu işin 
Uzerine düşmüş bulunuyor. 

lfo kitap, Atatürkün Aldanada
ki hatıralariylc dolacaktır. 

Adana halkevi 1 S Mart gününü 
"Atatürk günü,, olarak kabul et
miştir. O giin çok büyiik bir me
rasim yapılacaktır. Bugün i~in 
gençlik şimdiden hazırlıklar yapı

yor. 

, Çocukı u çadırı görünce 
b· Çl<ltrı • ar gibi : 
ı~e i ıaterük 
~il 'Yan al~ .. • 
ll aıtııar aınetıeri gösterme
-~tbc . . 

nm bile ihtiyacını karşılayama- sinde muvaffakıyet daha ziya
maktadır. ele kolaylaşır. Bunlar Köyce-

Bu ayın 18 inden itibaren hal
kevindc seri konferanslara başla:ı
dı. Bu kon[eransları Ankara hu
kuk ve dil fakülteleri profesörleri 
vermektedir. Konferans da~a bir 
ay devam edecektir. talı &tdcn 

t ııa başı askerlerin çadır 
}'aPıı. amaları g ·· ı.. t"" 
k ,,orıardı . u unç u. 

• ~dıt adar d ışte ... lşi sad-
İdd· 1n kcnd~[11~dutar. T opçu
ı i; ediyorıı crıne ait olduğu-

• bcıler. \'aı ardı. Bu iddiada 
i,.. •eıc idı nı.z hakkı is bat et-
ıııı b·· . :Su . ltıa lltiin na ımkan olma-

~ ~ k 'urcu topçular ordudan 
"1

1 
~etine Yl~ yeniçerilerin 

'l:uııu Uğ getırildi. Bu suret
ıı:-,u Sa.dır \r Ursuzluğuna tuğu 
~ ııu~ c to tt~ l:u kat Pçuların çadırı 

t l>a§a rncrleştirmişti. 
~.~ ayt nın ..u 'll""'Ç tldıkt o .. uusu İstan-
l'lt.~Ult hud ~n Yedi hafta son-

~llr111 ~Crin~elar~.n~. dayanmış
•~~ lllaa1 1., buyuk bir köp-
-·vcı~ .ızıına 
~er· !tendi . .'· Başkuman-
~ıı. s~ııc bi.iyu~l ı~in sekiz sü-
' 'l' nra . hır çadır kur-
li .una . • 
~ bır Ü.zer· 
llı:İ?ı.kcpru ~nde askerin geçe-

d.tıı . • \rerid· Utulsun. 
l>c lJl,~ 1, l{en.d' . '\GP?u ı<ıatı ısı de bu ça-
~ı.ıltU }'aPılr:~Yred:cekti. 
~ tıtj: berha;n buyük bir taş 
'~ • Orduda . b" 
• b- ene b' yem ır 
~ <\t)~r ır uv 

trQ lirıtı gurauzluk ·· ""l 
ı .. at İl n taıı du'" .. goru -
~ bu alan ştu. 
}ı t l' 1n kul v ~ qjdd eni 

1 
agına kadar 

: Ctind eaınct hah . P crı erı, a-
~ ltıltıl 6.deta çıklırtı-
ıh er~,_ 
f ha~ ~ı~arıy 
a~da l:rrıYord or bunları? .• 

der 81.Zdt u. Fakat hav c~a u~ . Çünk" . gır-
: biri:urıu.zıuğ ~ ycnıçeriler 

p t tı~u ta§ırı d"' a ınanmışlardı. 
ttlıat ~u.zıuk i~!rncsi, hiç bir 
ııı ~ . il§a b' de etmezdi. bi l\ıi ır ak .. 

t , •. l\.de ot şam ustü ça-
. 'Ute uvar·ini Ururken doludiz-

•'- tclt n atın ><ott geld·-· . 1 çatlatırca-
~ll u Çad ıgını gördü. S ·· -

it }re ıtın .. .. u 
ı .... Stlca tc atıa onune gelmiş, 
""il tdı~ r atla ~ !tı. ~ ~ı .Zarf maz koynun 
tc~ııı crhat .,...ı kendisine u-
ı. \' il tk) raşa b .... it U.zu ektubu • uyuk bir 
,:ııdisj aal'sarı kok~maya baş-

d. de . esılmi~f ş· '""'llı~ tıtrck :s ı. ım 
1• \J~ 0rdu: dudakları ile 
"lt~ lilltg 
ı r, tllp~ uııu1c .• 
lh. il tat ' l<'crha 
:~ıar arıbuıd t Paşa orduda 
ı~Ccc~. kcthüdan hareket eden 
'le gı h asını l }°aıı abcr n kendisini 
~ {\ Ça llıaiı idi;eriliyordu. 
~"' re d .• 
~ '•İlıq Crhaı 
tt tt lll'· lturı. 0~udan ayrı-
~ Uh·· rrnakt H 
ilta urunu 1

• emen 

aH\kalandıracak tedbirler, nl -

Beşiktaş i cra Menıurlıı{jıznc/an: 
939/318 Et Fiyatları 

Sahipleri Sadiye, Reşat Ari.C, E- Yakın zamanlara kadar ko· racağı asrı mezbahanın inşaatı 
ınekli Geenrııl l\[ust:ıra l!ilrııi , C:ıl~~t ·un etinin kilosu otuz kuruş 1- lçin hcledlyelcr lıanlrnsmclnıı 
e~i Fahire Dilpezir, S:ıınııı, Ayşe ~ı- ~· on haftalar 1çindo otuz be- nkdl lrnrarlaştırılan yllz b in 11· 
gar, Cavide 1sınet, Leıni, Lllmiıı! Fıı t· ,en. s k k kuruşa. knclar et fi- 1·alılc lstlkrnz muknvelenamcsl· 
ma l\lncidcnin müştereken ..snlııp ol· şe ' e ır . . . dnkl"" ve kabili goyrl tok•imine yatıarmm yUkseldlğı gBı UlmUş- ııi imzalamak Uzero belediye 
mııhkcmccc şuyuun izalesi ı.ureti:rlc tUr. reisi Hayrullah "(}rkUn Anlcnra-

Montör Kaynakçı 
Kazan ,boru ve her türHl makine 

Adana hıılkevi bu hafta yoksul 
hastaları tcldavi ettirmek ve para
sız olarak ilaç vermek üzere öir 

''Bakımevi,, açtı. Bu teşebbüs de 
~ok isabetli olmuştur. 

Halkevfoin Jcıomiteler seçimi d: 
l.ıaşlamıştır. Adana halkevi bu yıl 
daha sağlam, kuvvetli bir kadro 
ile varlığım daha başka bir şekil· 
de tebarüz ettirecektir. 

Baş, Utş, Nezle, 
Romatizma 

Grıp, 

Nevra lji, kırıklık ve bütün ağrılarınızı derhal 
llli~~cser. İcabında günde 3 kaşe alınabilir. .. 

satışına kıır:ır verilen Beşikt:ışt:ı Şen: J(nyserl belediyesinin ynptı · ya ~itmiştir. 
likclcde ma:ıhllesindc 1hlamur dcresı ---------- YAlilT'ın kitap ~ckllıu.lo ı·oıuan tefrikası -

cadılesimle eski 3. :N. ~·eni 35 -
37 

Xo. lu tapu kaydına ına ahır C\' ha-
len arsanın tamamı dairemizce açık 
artırmaya çıl.:arJiınış olup 3 -

3 
-

939 

tarihinde şart nıııncsi dh·ıın~n~ıc.re ı~
lik edilerek 4 - 4 - 939 t:ırıhınc ınu
sadif salı giinü sa:ıl H den 16 ya k:ı
ıl:ır dairemizce sa t ıl:ıııcktır. A.rıırıııa· 
)il iştirak için% 7 buçuk t enıınn l ~k
ç<:si alınır. Belediye rıısumı~ ve yır
ıni senelik e,·kııf tııviı be<lel ı ve tnpu 
Jı·ıı cı nıjsteriye aittir. Artırma lıe· 
ıl~lı ve ın;ıhammen kıymetinin yiizcle 
) ctrni şucşini bulduğu takdirde ihıı· 
lesi yapılııc:ık~.r. Aksi halde en -~on 
artıranın tııahltüdü baki J;ıılma_k uz~
re nrtırmı 15 gün dııhıı temdı~ cd~
lcrck 19 - 4 - 39 tııritıine musndır 
çarşnmba günü saatte en çok ıırtırıı· 
na ihnlc edilecektir. Evsafı : hali bir arsa, JımJ.udu: s~l 
t:ırafı Jfoeı Mehmet ,·rrcsesı Jıaııcsı, 

d·' esi saiiı Muht:ır 
cephesi thlamıır cat u • • _ 
Mehmet h:ı n esi, arkası Tnblııkk·ıır H ııt: 

' "l)'nlC 1 
cı Mehmet yerescsi hancsı, 

• ('''>00) liradır. 
muhaıııınenesı .,_ 1.,6 n-

'>00 ' !\o. Ju jcr:ı kunununun ~ .. 
cı ~ııaduesine tevfikan ipotek sııhıilıı 

• · ıı J'kndarlıırın r-
ııl:ıc:ı.klıl:ır ıle ılııser n 11 

' • • i 
tir·ık Iı:ıkkı sahiplerinin dnhı gııl) r 

' ki Ol Ye ili• 
menkul üzerindcld hıı . ~rı. iddialn-
susiyle faiz ,.e masrııfn aı.~ i inde 
rı evrnk l.:ayıtlari)·lc 20 ~un ç d 
kra dairesine bildi17nclcrı J{ıı:,~ ~~: 
Ak-;i halde tapu sicılinden sa 

d 
'

. ·n pa) ı:ışınasııı· 
mndıkça satış be e ını ddcl kn-
dn hariç Jrnlırlar. Jşhu ~~et etmek 
nuniyc nhkumına göre ha ıınak ister-
ve dnhn f:ızln ınaJCımnt a 1 l 930/318 dos:rıı numıırnsi) e nıe: 
erse ·r n olunuı. 
ınurıımıız:ı mürnc:ı:ıtları ı .ı (28468) 

> 
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Kapıcı karta baktıktan sonra, bir hürmet tnv. 

r iyle avukat Prid'c dönerek: 
- Anlıyorum efendim, dedi. Baş üstüne ... Ge. 

ce gündüz Mister Brent'in aparlımanını gözleyecc. 

ğim. Ve ne olursa size bildireceğim. 
A\•ukat Prid tekrar sokağa çıktı. Acaba Con 

Brent'e ııe olmuştu? Bunu mutlaka öğrenmeliydi. 
Bereket versin Con Brent'in vasiyetnamesini tertip 
ederken, malumatına müracaat edilecek üç yer öğ-
renmişti. 

Her şeyden evvel Mister Mangus diye bir adam 
vardı. Sonra "lmperyal Argos,, sigorta şirketi var· 
dr. Nihayet Mis Jan J{almers vardı ki bunlara mü. 

racaat edebilirdi. 
Mangus'un yeri en yakın olduğu için oraya git. 

meği münasip gördü. Tanfild caddesinin 23 numara
lı evinde oturduğu yazılı olan Mr. Mangus maalesef 

evin.de yoktu. 
Avukat Prid kapıyı çalnr çalmaz karşısına çı. 

kan adam tam bir öfkeyle: 
- Siz de onu mu arıyorsi.ınu? diye haykırdı ..• 

Sabahtanbcri bu :Mangwı denen herifi aramıyan kal· 
madı. Siz polis müdüriyetinden geliyorsunuz galiba .. 
Eh haklısınız ya ... Dahiliye vekili bi:ızat gelse Hi
yıktır. Çünkü bu Red Mangus ya azılı bir hayduttur, 
yahut ta bcyr.elmilel bir serseri... Fnkat b~nim ha
lime bakın. Kapıyı açmak ve herkese ayrı a;>TI cc. 

vap vermekten ne hale geldim? 
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Avukat Prid, birdenbire heyecanlandı. ÇünkU 
bu ses, az önce karşılaştığı kırmızı snçlı adamın se. 

si idi. Evet.. ta kendisi! 
Avukat sordu: 
- Orası Con Brent.'in evi midir? 
- Evet. Mister Con Brent'in evi? .. Ne olacak? 

- Mister Con Brent evde midir? 
- Evet .. Ben Con Brent'im siz kimsiniz? .. 
Avukat Prid'in kalın kaşlarındnn biri yukarı. 

ya doğru kalktı: 
- Oo ... Akşamlar hayrolsun Mister Brent ... Ben 

avukat Prid ... 
öbür taraftaki ses cevap verdi 

- Mükemmel. .. buyurun ... 
- Lutfcn benim yazıhaneme gelir misiniz Mis. 

ter Brcnt? Size bir h::ıvaclis vereceğim. Herhnlde 

sizin aH'ikadar olacağınız b ir havadis! 
- Fayır, hnyrr ... Benim vaktim yok. Zaten gim. 

di r.ehirden çıkıp gideceğim. Liverpul şehrinde biri. 
siyle randevum var. Ornyn yeti mem için acele et.. 

mem lazım. Sizi başka bir gün görlirüm. 
Bu sözden sonra telef ondaki ses kesildi. Zira te

lefon kapanmıştı. Avukat Prid telefonun.un ba§ından 
çekildiği sırada kendi kendine soruyordu: 

- Acaba. bu ne demek? 
Bu esnada uşağı Bı:tigs iç:cri girdi. 
- ~e buyurdunuz efendim? 
- Sana söylemedim Brigs .. Kendi kendime soy_ 

h tear çıkarıp Mch
ırn ctf 1• Kendisi 



-------------
Denizbankta açıkta kalan ınemurlar 

(Eaş tarafı 4 füıcüde) 1 Bunlar ev:.eıce .tetkikler yapmak 
..ı·ı but·• 1 r tc' Ut ta olan mufcttişlcrc yardım et • 
• ,1 en un memura xa san 

1 
t d" 

1 
el _ • • d 1 . 1 k ndi me { e ır er 
ıg1 nızamnesı o ayısıy e e - · 

!erine her senelik mesai mtiddcL Gemiler üzerindeki 
!eri için birer aylık ta1.minat ve. .. ] l 
rilmesini istemektedirler. muza ~ere er 
Hwılar kendilerine yol \'erilir • 

kcn usulen tazminat paralarının 
ayni zamanda da tekaüt sandı -
ğrndaki birikmiş haklarının ken. 
dilerine tamamen tesviye edil _ 
mesi Hizını geldiğini ilave etmek. 
tedirler. Açığa çıkarılmış olan 
memurlar maaşlarını tabiatile ev. 
velden peşin olarak aldıklarından 
şimdi on parasız kalmışlardır. Bir 
çokları alacaklıların müracaatı 

üzerine müşkül vaziyettedirler. 

Hükumete müracaat 
edecekler 

Bütün bu sebeplerden kadro 
harici eclilmiş olan memurlardan 
çoğu hükümete müracaata ka • 
rıır \'ermişlerdir. Bunların ekse. 
riyctini eski rnarelerde çalışmış 
14. 15 senelik memurlar teşkil 
etmektedir. 

Yeni gelen müfettişler 
Dcnizbank munmelatiyle diğer 

bazı işleri tetkik etmek üzere 
Ankaradan yeniden dört maliye 
müfettişi şehrimize gelmiş, ban. 
kada çahsmağa ba§lamışlardır. 

Almanyada inşa edilen gemi. 
!er üzerinde çalışan komisyon, 
şehrimizde bulunan I<rup fabri • 
kaları müdürlerinden Fredrik 
Yansen, Neptün Verftin şantiye. 
si umum müdürli Teodcr Petcr 
Şmits ve Rayş Bank mtimessili 
Şimerlcr'in iştirakile dün sabah 
Denizbankta toplanmış ve mliza. 
kerelerde btılunm~tur. Müzake. 
relere Deniz banktan fen heyeti 
reisi Harun llmen, işletme mü _ 
dürü Hamdi min Çap ve banka. 
cılık müdüril Suphi iştirak etmiş. 
lerdir. Müzakerelere bugün de 
devam edilecektir. 

Hasan Hayrinin 
müracaatı 

Diğer taraftan !zmirde batan 
İnebolu vapurunun davası için 
Denlzbanktan Ucretinin yarısı o. 
larak 6000 lira nlan eski baro re. 
isi Hasan Hayri Tnn Denizbanka 
bir mektup göndererek yapılan 

muka\•clenin feshi arzu ediliyor 
sa 6000 lirayı iade ctmeğe hazır 
olduğunu bildirmiştir. 

~Ja!.S$fflr~~·1?;?!/.-, 

i 

OSM~~K~N~Nl~~K~IKASI Tu~ 
TESiS TARiHi '196~ 

St•tültrı ut TürkivP (ıiınhurirtli ilt müıukiı rnuk.ıwll'n.ımrsı 
2191 Num.ıtalı 101'611933 tarihlı kJr.un 1if t.ısJıft "fılmı1rır 

I 24/611933 t.ırılılt 2435 Num.ır.ılı Rnml O.ıztlt) 

Sermayesi : ı 0.000.000 inıma Llr-.u 
•htlyat akçe•I: • 1.250.000 lncına Llra11 

Türkivenin baslıca $ehirlerlnd6 

PARIS. MARSILVA ve NIS'de 
_. LONDRA ~ MANÇESTER'de 

MISIR. l<IC}RIS. VUNANISTAN. IRAN. IRAI<, FIUS'TfN 
.,. MAVERAVJ ERDÜN'de 

Merkez v. Şabe1eri 

VUGOSlAVVA. RUMANVA, YUN'ANISTAN. SURIYe. tOBNAN 
ve HATAV.da 

filyalleri ve billiln Dünyada Acenta Ye Muhabirler&._vardır 

Her nevi Banka Muameleleri tıpaı 

Htsabı car. ve mt'vc'uaı hesapları kü~adı 
Tıcari krt'dılcr ve." ve5aılilı l<rC"dı!cr kü~.ıdı 

Türkıvc ve Ecnl•bı memlekcrlt'r üzcrıne k~dı: stnedaı ıskolll°'ll.. 
Borsa emırlcrı. 
Esh.am vt> ıahvıl!ıı, altın ve emı.:ı.ı ilzcrın{' aval\$ 
~nedıı lahsil.1tı o~ uire. 

En vükS~ emnİ\'t'I şull.mnı hair kiralılr 
Kasalar Servisi 11ardır. 

Pivaumn en mnsaif tırtlarWe ( lcumbarah .,..,. 

V A K 1 T 1 N l~-~~-1!.1 .. ~!~~!!! 
Büyük Anketi Muhayyel fi 

(Bal tarafı 5 incide) 
tediye bütçelerinden temin etmek 
mümkündür. 

LUksten kaçınmak, sadece reel 
ihtiyacı gözetmek lazımdır. Öğle.. 
den sonra kalan zamanlar mek • 
tepte geçecektir.Laboratuvar, kü 
tüphane mesaileri, konferanslar, 
musiki bu zamanı doldurmalıdır. 
Lise tahsilinin ciddiyetinin en 
büyük düşmanlarından biri husu. 
si tn.hsildir. Yüksek tahsil iııi ol. 
duğu gibi yüksek tahsilin birinci 
kademesi olan lise de devleUeş -
melidir. 

Bu hususta yainızca murakabe 
kafi değildir. Yalnız resmi lise. 
!er olmalıdır. Bu suretle prog -
ramda, nizamda ve ruhta birlik 
elde edilir. Ümanist tahsile son 
derece taraftarım. Devlet hemen 
1939 ders senesinde leyli liseler. 
den birinde, mesela tercihan bir 
Orta Anadolu lisesinde modern 
dil yerine yıınanca~ latince ted.. 
risata başlarsa bundan büyilk bir 
saadet hissederim. Bu ümaıtist 
lise, Tanzimattan sonra Galata -
sarayın rolünden çok daha büyük 
bir killtUr rolü ifa edeceğine iman 
ediyorum. 

Para ile geııÇ 
toplayan bir clı 

yakalaJ1 
Otuzdan fazla sabi 

mc~hur dolandırıcı )f 
Altındağ dün yeni ~e d 
lemeğe kalkı~trğı ~·~ ..... 
Iık ıuçun'dan yakawıv-· 

ye teslim edilmi~tir· 

Usta d:>landırıcınıııııl 
kullanmak istediği u~clit 
nasiyle Amerikan.,.arı 1' 

Mahmut Saim .Al~_, 
gün evvel tutmu~, >-ı: 
sinin kü~ük ilAntar 111 

ilan vermiştir. 
ııan şöyledir: 

"Yeni tetkil edil.,
tropunda Çlllıpn&k ~ 
:~ek genç artistlere ih 
htcklilerin ..... adre...,. 

leri-,, ~ 
Tabii artist he~e 

genç, ~üracaat etrııl~ 
Saim bunları tetkik c 
ni bcyenmiş, kiınisil1İ 
tir. Usta dolandırrcıııJll 
leri, parasız genç~e=~~ Bugünkü ahval ve şerait da -

hilindc tatbiki biraz hayali olmak 
la beraber şunu da isterdim ki 
bir lise muallimi katiyen iki o . 

--------------------------------------~------- ....- kulda vazife almasın. Blıtün saat. 

Beğendikleri ıçift~ 
memuru Mela1.1et Ç~ t 

rahk bir banka tembl' cır 
Hüsnü adındaki gerıçt 

TOr~ye Cumhuriyet M~rkez Bankası 25 ı 2 ı 1999 vazivett 
AKTt F 

Ka.sa: 
Altın san klosramt 7 161 2<>8 
h:ınknol • • • • • • • 
l.Irnkhk • • • • • • • 

Dahildeki Muhabirler: 
Türk lirnsı • • • • • • 

JJarirttki Jlulwbirlu: 
Altın: san kligram 9 054 614 
Altına tahvili kabil serbest 
döYiılcr • • • • • • • 
Diıter davJzJer n borçlu 
k1irinı bakiyeleri • • • 

ll<ulne tahııillerl: 
Deruhte edilen nrakı nak_ 
diye karşıhlı • • • • • 
K:ınunun 6-8 m:ıddelerine 
tevfikan Hazine tarafından 
•aki tcdiyat • • • • , • 

Seneda.t cüzdanı: 
Hazine bonoları • • , • 
Ticari senetler • • • • 
Esham ve tahvlldt cil.:danı: 

{
Deruhte edilen evrakı nak 

A tlyenin karşılıJı esham n 
· tahvilAt ftlbart kmneUe 
B ·Serbest esham Te tahvlllt: 

"Aııan.tlar: 
Hazineye kısa ndeli anns 
~hll TO d1'vJz fizcrfne • • 
Tahvilli üzerine , , , , 
Hhsedarl:ır , • • , , , 
Muhtelif • , ı • , , ı 

2 ·1.138.682.3.'J 
11.·'13.023,-
ı.100.0:;,ı.02 

440.404.61 

l2.'736.0.'J8.33 

8.618.0J 

ı 0.2'>7.14!>.77 

ı 58.748.~.-

ı6.so1.:u o.-

4. ":O-ı .601.0J 

4 0.671.808.89 
7.9=.802.91 

21.101.000.-
141.16lS.67 

7 .807.877. 75 

1tktln 

Ura 

86. 743.=mD.Sö 

440.404..61 

23.001 .802.11 

. 

142.301.247.-

R l. 'iOJ.601 .Of 

18.6GUH1.30 

ı 0.146.().1.3.42 
4.ü00.000.-

PAS t F 
Sermaue • • • 
/Jıtiuat akrtıl: 

Adi ve fe,·kalAde • 
Husust • , • • 

• • • 

• • • 
• • • 

Ttdaııiilrltki Barık notlar: 
Deruhte edilen evnıkı nakliye 

Kanunun 6.8 incl madde
lerine tevfikan hazine !ıra. 
fından Yakl lediynt • • • 
Deruhte edilen evrakı nak. 
diye bakiyesi • • • • • 

Kıırşılılh tamamen altın olarak 
ılılveten tedavüle vazedilen 

Reeskont mukabili lllvetea 
feda. vazet!. • • • • • • 
Türk lirası Jleııduntı 
Doııiz Taalılıüdatı: 

Altına lnhvlll lcnlıil dl>Yider 
Dı#er dövizler Te alacaktı 
ldirlng bnkiyelerl • • • , 

Muhtelif • , • • , , 

2. 712.2:\f.t ı 
e.000.000.-

ı ü8.7' 48.563. -

16.807.816.-

1 l~.351.2.t7.-

ıe.000.000.-

ms.000.000.-

3.660.U'S 

ıı.uı.osı.-t9l 

3R2.003.4·1:l.32J 

Ura 
15.000.000.-

8.71&.~.ıı 

1D6.851.~t7.-

21.007 .S:S:S.08 

28.52".).098.41> 
96.607.678.6,l 

861.008.448.U 

1 Temmuz 1938 tarihinden itibaren: lskonto haddi liO 4 Altı~ iıwfne " ' 
._ V AKJT'm kitnp şeklinde roman .tct~ı .7" 
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leniyordum .. r fena bir adet... 
- Pek ala cf endim .. Bildiğiniz gibi hareket ede. 

bilirsiniz? ..• Yemeğiniz hazır efendim. 
Yemek yedikten sonra avukat Prid yazı nıasa_ 

sı başına geçerek Con Brent'e bir mektup yazdr. Ona. 
\'dat eden Mis Rigmor'un bütün servetini kendisine 
bıraktığm.ı bildiriyordu. Bu itibarla 'bir gün yazıha
neye gelmesini rica etti. Bilhassa sabahleyin saat 
onda gelecek olursa pek memnun kalacaktı. Kabil ol
mazsa, yazıhaneye telefon edebilirdi. 

Avukat Prid mektubu bitirdikten sonra bir ta. 
rafa koyarak uşağına verip gönderdi. 

Ertesi gii:::ı öğleye kadar beklediği halde Con 
Br.::n.t'in ne kendi!i geleli, ne de onu ntarafından bir 
telef on oldu. 

A vuka!. !Tid <>nilconu meraka. düşerek öğle ye. 
m~ni ~·c."':lc;:ip sc~:ağn. t,:?l:tr. Tekrar Can Brent'in 
~ITJM j!°!l~i. 

r~~: (',on EC'c::t C\'=ncc yoktu. Kapıcıya !IOr. 
ct~. ~:nı;: d& hı~t i~i~öcydi. Şöyle diyordu. 

- l~:-ı c!c şaştnn ltak~ı:n. Çün,kü dört beş gün. 
dW· .Mis~cr nrent'in y:ıta.ğ,: bc::ıtlmue 4jeğ!ldir. Dört 
t~ ı;t'.nc.Hll" «enıliıJUıl gll!'IDiiyC'.~ SiLtı:ı anlııttıkhı
nn:,. ~ı!tr~:ı. nr ar'..nnan:nda b:rizi l"t1lcm.1;·ormuş .. 
~· . t ı 1 +t' ~. . • (" ,._, t 1 d ... • l'!'f' ~ ~.(\Z! C. ·~ırt':.! !)(1~ :o:; o~J. () :nl!- }g'In:\ 
!'"·~ ftcahıı Hn•ıi 1? 

- D-!-.~ .:c:ı c ... ,, ~jatc~:.:~i::.ı. 
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Bu sırada kapıcı bir telaş eseri gö~erdi: 
- Acaba bu işe zabıta karışacak mı? :Eğer ka. 

n§IT1\a, apartıma.•1.muzın adı çıkacak. İhtimal ev 
sahibi beni buradan atar. 

- Evet ... Bu ihtimal hatıra gelebilir. Fakat ıim. 
di madem ki sizde bir anahtar vardır. iM.ister Brent'in 
dairesini bana gösterir misiniz? 

-Hay hay ... 
Birlikte apartımana girdiler. Şimdi oturma odL 

sı darmadağınıktı. Masanın üzerinde bUyilk bira ıi. 
eeleri görünüyordu. Kaprcının hayreti artarak: 

- Olur tcY değil, dedi. Demek dün gece burada 
bqka birisi bulunmuş. Zira. Mister Brent pek derli 
toplu bir adamdır. Odasını asla böyle dannadağıruk 
bir halde bırakmaz. Gayet centilmen bir adamdır. 
H!l.lbuki dün gece burada bulunan her kim ise, hr.r-

. halde kaba bir herifti. Şu hale bak8anıza ... 
A\·ukat Prid bir lahza. düşündü ... Bu hadi~ her 

şeyden evvel doğrudan doğruya Con Brent'i alakadar 
ederdi. Hatta şu dakikada onun apartımaruna girme. 
ğe bile hakkı yoktu. Fakat herhalde vaziyeti böy?e. 
ce bırakıp gidemezdi. 

Cebinden cüzdanını çıkarıp içerisinden bir kart. 
vizit aldı. Kendi kartvizitini... Sonra. kat>:cıyıı uza. 
t.'\ralc: 

- Bu :kartı al.. Mister Bront ,·ey~ öteki adanı 
gelecek olursa. bana bu ıtdrese haber verlrain. Fa· 
k::.t kimse bir Ş"Y bilmesin. .. An!iyor musım? 

leri bir lisede toplansın. Ve haL 
t1 bir sınıfa giren, çıkan mual -
lim sayısı da mümkün olduğ'.l ka
dar az olmalıdır. Yani bir felsefe 
muallimi icabına göre ayni sım. 
fın ikinci derece ihtisası bir b:ış. 
ka dersini de okutmalıdır. Talc_ 
bcmlzin başı boşluktan kurtul. 
ması, mürebbilerlnin murakabe
sine girebilmesi ancak bir sını • 
fın mukadderatına mahdut mu • 
allimjn hakim olmasile temin e.. 
dilebilir. Bundan başka güzide 
bil' münevver olan lise muallimi 
de birden fazla grup dersi okut. 
makla umumi malfunatmı zinde 
bulundurmak gibi bir kazanç el. 
de edecektir. 

Bizim içtima.t şeraitimiı.e göre 
leyıt mektep daha iyi adam ye • 
ti§tiriyor. Evlerimizin için, hal .. 
km fakirliği, bakımsızlık ve aile 
murakabesinin noksanı talebeyi 
haylaz kılıyor. Leyli ücretler in.. 
d,irilmeli, devlet ve vilfiyctler im. 
tihanla leyli meccani talebe okut. 
malıdır. Memleketimiz tarihi de. 
virlerinde, bugün. de hep bu s.is -
temle adam yetiştirmiştir. 

Bazıları liselerin takviyesi ..için 
burada nehari tahsilin ücretli ol. 
maSJnı veya liseye imtihanla. ta. 
lebe almmasını söyliyecektir. Ben 
bu iki tavsiyeyi de inkılapçılığı .. 

· mıı;a ve halkçılığımıı;a ihanet tc.. 
lakki ediyorum. Para tahsil için 

• • t 
~n 2 5 lira kefalet ı• afi~ 

Fakat bu işte rnu";I, 
yan Mahmut Saim P' 
şamadan yakayı el~ ~ 

Dün sevkodiJ.diğı 
ecza mahkemesinde trl 
len Mahmut Saim, d 

- Ben operet 1< 
rektörüyüm. Bu ktıdl5 , 
kanr şimdiki halde~' 
Fakat yakın bir ıaıı""' 

bir trop olacaktır. 

Bu Cumartesi i~ dl' 
vereceğiz. Hapihsarıe 
iki aydanberi bu i'l~ıel 
maktayrm, Bu geıı~ 

ettiler. Pek tabii 1' 
kefalet istiyccektirJl. 
dece kanuni bir rn-. ~ 

Hakim Reşit, ?dıJıl":.ı. 
muayyen ikametgibl ~ 
kendisini .serbest b~ .-/ 
kını müddciumumilı'' 
tir. 

O ç sabıkalı Jd' 
mnhkUnı~ 

'faJradan gelen td ~ 
birisinin, Gülhane P'~ 
tacılık suretiyle ıoS t (1 

dıran sabıkalı Mehrııe U 
§ı İsmail dün dördii0'11, 1 
za mahkemeıin.de 2 tc 

. tit• se mahkum edilınıŞ 

bir imtiyaz değildir ve bir çocu. --------
ğun orta okulda. yetl§memiş ol • 
ması da onun lise tahsilinden 
mahrum kalınasma hak verdir. 
mez. Lise kendisi bir yetiştirme 
ve tasfiye müessesesidir. Hakikt 
bir lise, içine aldığı kabiliyetle .. 
ri, velev orta tahsilleri zayıf ta 
olsa. kendi sağlam bUnycsi için. 
de yetiştirir ve yct~eye kabi • 
liyeti olmıyanlart da ayıklamalı_ 
dır. 

Satıhk Evler 

Jbrahim Ziya .... ıl 
Kami•erlııil' 

_,yrJ 
İstanbulda Tat~~ ı 

cat Fabrikası sahıb1 'f" 
yanın İstanbul ı.'!.' 1' 
ciinden talep cttıg1 ~ 
mühleti muvafık gö 6i 11, 
ıine Kongurdato .~, 
mühlet itasına ve b:39 
tayinime 22 Şubat 
karar verilmiştir. ıı.,l.J 

lcra ve iflas kaJl" tc~ 
Fatihin kızaklar kurup bir ge. maddesi hükmüne: ~I 

ce içerisinde yetmi3 gemiyi Ha. caklılann bugünde~ 
lice gcçire?'ek İstanbulu zaptet. mi gUn zarfında ~e tcd 
tiği sah:ı tizerinde sırf mülk, 171 te her günsaat dort c 
ıt.etre terbiinde biri ahşap, diğeri dar. f stanbulda S!!'!ıd 
kagir bir bahçe içerisinde iki ev Rcfık Hanında 26 l""';~,,,pJ 
satılıktır. Yemiı ağaçları, çiçek ye müracaatla ala'~ 
br.h~eıi, so.rn1cr, kuyusu elektriği tirmeleri ve 1ıaca.1'1P~ı 
v:r.rdır. Tahmin olunan kıymet t' · e alacaklıJarıı' 
iki bin iki liradır. İstanbul dör. ~=~e~eıine iştir~' .J 
dUncU icrasının 1938/2435 nu • mı acağr Uin oııııııJ~j 
maralı dotıyasına ve Beyoğlunda Y 1' ~ 
Tepcba§t cadesidnde kuyu soka./ Avukat "'{u•J 
ğuıda 12 numaralı haneye mUra ~-

caat. --· I Parka tahviline teşebbüs olu.' r 1 'ol Dr Kem•· J 
n:ın l§ıklar kabristanının ka.t§r. o og • 1 "'~ 
smdadır. Müzayede dördüncü le.. ldr:ır yolları, de~,A 
rada 2 Mart 1939 peb-mbe gu··;j t:ıhklıırı ~ı•t ~~ :.- T" Jb ~ tdık,. rı'J~ 
nU saat on dörtten on altıya ka. unt :ı 1 ust1 

dsr yapılacaktır. Pey akçesi yU.ı sso Dursa pazarı# 
elif liridrr. 
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\ Gayrimenkul malların açık artırma ilanı 
Çatalca icra Memurluğundan : 

İltaııbGayrım9nkul Satış ilAnı 
'~ ,,uı Emni1et Sandılı DiraktörlDDUnden: 

atın bn:'.. ltOQ) '.1.ebranm 18275 hesap numarasile aandığunız. 
,b-·~ıı liraya k&r11 bWncl derecede ipotek eıiiP. vade· 
·~ı ~eınedlğinden hakkmda yapılan taıtt~W 
1\... töre lllunun 46 ncı maddesinin matufu olll?ı 4.0 mcı 
~otlu •atııınası icap eden Tahtakalede Demirtaı mahal. 
~~1 Yok~lJ ıokafmda eski 9, yeni 11 kapı ~41 ada T 

)ti.._ a,- inil klgır Kundakçı hanmm üç hissede bır hiHesi 
~ ~ ·~ ddetıe açık arttırmaya konmuştur. Satış tapu si. 

l~~l ~"apılınaktadır. Artırmaya ıirmek Jıteyen (119) 

da ka;erecektlr. Milli brm\<alarımızdan. birinin t~miaat 
\it~ "'kıt uı olunur. Birikmiş biltiln vergilerle beledıye re. 
~. ~ lcareıi ve taviz bedeli ve dellaliye rUsumu borç. 
'~lt ı. tırına şartnamt1i 1-3-39 tarihinden itibaren 

lttır teyenlere sandık hukuk işleri serviıinde a~ık bu-
\>e taırİ 'l'apu sicil kaydı ve sair lüzumlu izahat da gart. 

~~ltiıt P dosyasında vardır. .Arttırmaya girmiş olanlar 
'~''ederek satılığa çıkarılan gayrimenkul hakkında her 
~ ~'dit ad 'Ve itibar olunur. Birinci arttırma 11- .{- 39 ta.. 

~l'tte11 Pazartesi günü Cağaloğlunda kain sandığımu.da 
i~ ~n altıya kadar yapılacak_tır. Muvakkat ihale ya. 

b- inlik ldif edilecek bedelin ter<ııhan almmaıı icap eden 
~~. ~efiyeti ile ıan.dık alacağını tamamen g~~mit 
\te le 4-5- ı takdirde son artıır-ıun ıaQ.bhüdil bakı kal. 

')111 
8 

39 tarihine mUsadif perşembe pnU ayni ma• 
'ftıt.klu en &atte son arttırması yııpılacakttr. B\l arttırma<Ja 
~~le aa S?k arttır:ınm UstUnde bırakılaca&ktır. ltş.ldan 
~l~bıt olnuyan alakadarlar ve irtifak hakltı sahl~le

ittba ve hususile faiz ve masarile dair iddialarını ılln 
Cila...-; bU~11 Y~ IJUn içinde evrakı mUabitelerile ~raber 
1 ~1- lıa elerı 18.zıındır. Bu suretle haklarını bıldirme. 
~~ tapu ıicillerile ı;abit olmıyaıılllf ıJtıı bede. 

837
166 

hariç kalırlar. Da.ha fpl• maitlmat ~ma~ 
'ı~ dQsya. numarasile sıuıdığıml$ hukuk ıflerı 
~ t etıneleri lüzumu ili.n olunur. 
s~eı San D I K K A T 
'~~ Jtt <llfı: Sandıkt~ aımall gayrUııeııkulU ipo~k et-
~~.~e lllıaınnıinlerimizin koymuş olduju kıymetin nıs. 

lo ...._--~e k. 'fflek Uzere ihale bedelinin yarısına kader borç 
~4cı otaytık göstermektedir. U374) 
~~ ~ 1/ 

~td- lflcıı1c il 
b ~ 'l' tlkiml" ~1 -ııı._ •bakı 111 nden: 
~il~ &okat~r rıı:ıahllesinde 

f-.ıı~ it lll«1e tanda 10 No. ıu 
t _1, lleı .\bd rllfından 8eklr 

~--~ ~ da 
11 •leyblııe açı-

~·l\cle "••ındlln dol:ıye 
"'_. ~tııı.;"'hldeaaleyh ti•· 

1) ~itt!•D "f4ar' 8elmedilinden 

Dr. Hafız Cemal 
ı,.ol'MAN HEKiM 

a.>t1tiU1• •Ot .......... 

''"""' DlYtnJOIU. No. ınt. Tıl: zıso, 
ti 1 .... , 

Açık artuma ile paraya çevrilecek gayrimenkulün ne oldu. 

ğu: Muhtelif arazi ve bina. 
G:ıyrimenkullln bulundufu mevki, mahallesi, sokağı numa. 

5 - Tayin edilen samanda gayrimenkul llç defa bafrıldıkf .ıı 
sonra en çok artırana ihale edilir. Ancak artırma bedeli mubam. 
men kıymetin yilsde yetmiı beşini bulmaz veya satış istiyen.in a. 
lacafına rüçhanı olan difer alacaklılar bulunup ta bedel bunlarm 
o gayrimenkul ile temin edilmi§ alacaklarının mecmuun.dan faz. 
laya çıkınuaa en çok artıranın taahhlldil baki kalmak üzere ar· 
tırma on beı giin daha temdit ve on befinct 19-4-939 
çarp.mba Jilull ayni saatte yapılacak artırmada, bedeli sabo is. 
teyenin alacafma rüçhanı olan diğer alacaklıların o gayrimen
k~l ile temin edilmiı alacakları mecmuundan fazlaya çıkmak p.r. 
tıle, en çok artırana ihale edilir. Böyle bir bedel elde edileuıeae 
ihale yapılamaz ve ıatıo talebi dlişer. 

rası: Aşakl liıtededir. Satıı 2280 No. lu kanuna tabidir. 
Takdir oluna kıymet: Apki listededir. 

ArtınJWllll yapılacağı yer, gün, saat: 4-4-939 salı gil· 
nü saat 14 te Çatalca icraımda yapılacaktır. 

1 - lıbu gayrimenkulün artırma ıartnameıl 24-3-939 ta
rihinden itibaren 939/32 No. ile Çatalca icra dairesinin mu:ıyyen 
numarasında herkesin görebilmeai için açıktır. lllnda yazılı o. 
ıanıardan fazla malQmat almak iatiyenler, işbu p.rtnameye ve 
939/ 32 doeya numarulle memuriyetimi7.e müracaat etmelidir. 

2- Artırmaya iftirak için yukarıda yazılı kıymetin % 7,5 niı· 
betinde pey veya millt bir bankanın teminat mektubu tevdi edi. 

. 6 - Gayri~~nkul kendisine ihale olunan kimse derhal veya 
verılen mühlet ıçınde parayı vermezse ihale karan f esholunarak 
kendiıinden evvel en yüksek teklifte bulunan kimse an.etmia ol. 

dilecektir. (124:) 
3 - tpotek aalıibi alacaklılarla diğer alakadarların ve lrti. 

fak hakkı sahiplerinin gayrimenkul üzerindeki haklarını busu. 
sile faiz ve muraf a dair olan iddialarını işbu ilAn tarihinden itL 
baren yirmi gUıı içinde evrakı mUabitelerile birlikte memuriyeti. 
mize bildirmeleri icap eder. Akil halde hakları tapu sicilile sa
bit olmadıkça Atıf bedelinin paylqmasından hariç kalırlar. 

. dufu bedelle almağa rut olursa ona. razı olmaz veya bulunmaz
sa he~ıen on beı giln müddetle artırmaya çıkarılıp en çok artı. 
rana ıhalı edilir. İki ihale arasındaki fark ve geçen günler için 
% 5 ten heup olunacak faiz ve diğer zararlar ayrıca hükme ha. 
cet kalmaksızın memuriyetimizce alıcıdan tahsil olunur. Mad. 
de (133) 

4 - Gösterilen gtlnde artırmaya iftirak edenler artırma gart. 
namesini okumut ve ltızwnlu malftmat almıı ve bunları tamamen 

kabul etmiı ad ve itibar olunurlar. 

Yukanda göaterflen tarihinde icra memurlufu odumda iıbu 
ilin ve göaterilen artırma prtnamesi dairesinde aatılacatı ilb 
olunur. 

Beher dönllm 

Sıra 
No. Mevkii ~insi 

Tarla 

Mikdan Kıymeti Umum Kıymeti Satılacak Lüzumlu izahat 
Dönllm Evlek Lira Ku. Lira Ku. Mikdan 

16 3 10 00 167 50 Nıııf hissesi Ziraat Bankasına Birinci derecede ipotektir. 
1 Çatalca Kartal 

Tepe mevkiinde 
2 ,, Kilile bayı. 

n 
3 ,, Londra geçidi 
4 ,, Ali Pap. Ma. 

halleıln.de 
5 ,, Çamatrr dere 
6 ,, smır dere 
7 ,, Kovalık 
8 ,, lncirll 

9 ,. Ballar altı 

" " 
" .. 
" " 
" ,, .. ,. 
,. ,, 
)(ua 

yerl 
Tarla 

ıo ,. Eüi Bajlar ,, ,. 
11 " ,. ,, .. ,, " 
12 ,, Tepe altı ,, ,, 
13 ,, istasyon mev. ,, ,, 

kil 
ı 4 ,. Ali paşa ma- Hane 

15 

18 
17 

18 
19 
20 
21 
22 

25 
25 
27 
~3 

2' 
30 
31 
3~ 

33 
3' 
35 
36 
3T 
38 

hallesi 

Ahır~ 
,, ,, ,, ,, 
., İstasyon mev. 

kii 
,, " ,, ,, 
" Londra " 
.. Ahırlar .. 
.. Kara toprak 

Bahçe 
Tarla 

.. " it . 
" ,, 
" ,, 
.. " 

,. tzzettin <:ayır ,, 
köyU kovalık 
.. .. T111ı para 
,, ,, l\ar• top. 

rak 
,,,. .... 
,, Tahta köprU 
,, İncirli 
,, Kö~k ayaz. 

ma Çırpıcı 
,, tnclrli 
,, ÇırplCI 
,, incirli 
,, btuyoıı 
civarı 

,, ,, " " 
,, ,, incirli 
,, ,, civan 
" ,, ,, ,, 
,, BUyllk Ca:fh 
,. istasyon el· 

varı 

Tarla 
,, ,, 

" " Hane 
Tarlı 
,, ,. 

.. ,. 
,, .. .. ,, 
,, .. 
,, ,. 
" ,, 
,, " 
" ,, 

ça~ıır 

Tarla 

39 ,. Köpek ayaz. ,, " 
ma Çırpıcı 

40 ,, Ça11taŞll' dere ,, ,. 
41 ,, Kör del'9 ,, " 
42 ,, Tuzlu dere ,, " 
43 ,, " ,, ,, " " 
44 ,, Kokmut pınar ,, " 

Köpek ayasına 
45 ,. ıcovalık çayır çayır 

46 ,. Kilise bayırı Tarla 
41 ,, · Karı.! ter ,, ,, 
48 ,, Londra geçidi çayır 
49 ,, Tilki pınar Tarla 
l$O il tt tt tf H tf 

t'J1 ,, Baflal' deresi ,, ,, 

52 " Kartal tepe " " 
Ayazma 

53 ,, Kör ~re " •• 

24ı 

6 
72 
9 
2 

... 
38 
H 
3 

38 

42 

10 
9 

40 
40 
28 

28 
50 

2, 

12 

s 
1 
2 

3l 

13 
33 

{10 
lT · 
11 
ıo 

5 

11 

3 

2 

2 

2· 
2 

2 

2 

4 1 
27 
80 

2• 
60 00 
15 00 
16 3 
16 2 
11 1 

' ıs 

9 

8 
18 

7 00 

2000 
50 00 

2 00 
10 00 
10 00 
5000 

6 00 

ıo oo 
10 00 
10 00 
25 00 

10 00 

10 00 
2000 
2!S 00 
7 00 

10 ()() 

10 00 
8 00 

8 00 

5 00 
10 00 

10 00 
10 00 
10 00 
10 00 

10 00 
10 00 
10 00 
10 00 
2500 
10 00 

8 00 

2000 
1200 

8 00 
8 00 
8 00 

2000 
6 00 
8 00 

15 00 
10 00 
10 00 
~00 
15 00 

8 00 
40 00 

168 00 ,, ,, 

200 00 ,. ,, 
'137 50 58 Hissede 4ı 

Hisaesi 
130 00 
720 00 
90 00 

100 00 

Tamamı 
,, ,, 
,, " 
" ,, 

2 r50 192 Hiued• 
24 Hiueal 

380 00 
140 00 
30 00 

950 00 

1000 

lŞO 00 

'50 00 
'25 00 

10!5 00 
190 00 

1000 00 
280 00 
280 00 

280 00 
400 00 

192 00 
1150 00 

2 50 
120 00 

80 00 
10 00 
20 00 

300 00 

130 00 
330 00 

1100 00 
170 00 
237 50 
100 00 

40 00 

220 00 
51 00 

216 00 
640 00 
192 00 

1200 00 
90 00 

134 00 
247 50 
112 50 
45 00 

380 00 
135 00 

64 00 
720 00 

" ,, 
" ,, 
" ,, 

768 Hissede 
96Hiueıl 

Tamamı 

,. .. 
,. " 
" " 

,, " . ,, .. 
,, ,, 

Nısıf Hissesi 

" " 
,, ,, 

" 
,, 

" .. 
Tamamı 

" " " ,, 

,, ,, 
" ,, 
,, ,, 
" ,, 

" " 
,, " 
" ,, 

" " ,, " 
" " 

" " 

,, " 
,, " 

Nısıf hissesi 

" " 
" " 

" " 
" " 
" " ,, ,, 
,, " 
,, " 
,, ,, 

,, " 

" " 
" " 

.. " " " 
,, 

" " " 
,, 

" 
" " " " 

,, 
.. " 

MUatakil 

,, " 
" " 
" " 

" " 
il it 

" " ,, .. 
,, . ,, 
" " ., .. 
" " 
" ,, 
• 
" " 
" " 

" " " ,, 
Ziraat Bankuma Birinci derecede ırotektir. 

,, ,, " 
llilltakil 

" ,. Kefaletten ilitikli. ,, ,, 

,, " " .. ,. 
915 zira ıu ev ,, .. 

" .. 
,, " 

" " 
" " " ,, 
" ,, 

,, ,, 
,, " 
,, " 
t• " 

" ,, 
,, " 

" " 

" ,, 
" ,, 

Zira:ıt Bankuını Birinci cSuecıe4e ipotektir. 

.. ,, 
,, " 

" tt 

,, " 
,, ,, 
" ,, 
,, " 
,, ,, 

" " ,, .. 
,, " .. .. 

,, 

" 

" 
" 
,, 
,, 
,, 
" 
" ,, 

" ,, 

... 
,, 

" 
" 
,, 

" 
" 
" ,, 

" 

" • 

,, 
,, 

" " . 

" .. 
" 
" 
" 
" 

" • ' (.. e ~ara •rı İttihaz ve ı
~l •at l>a r verilerek tahkl· 

~~·•bu ~rtesı saat 14 de ~;;.llf!!!!l!!~'!"!!"!'~~-ıı 
tk"t oı "1at.1c,:•• .Yazılan ••· 1 Dr RfAN KAVRA 
lıa.~ 111 t;l~l\d dıvanhanesi-
~.•:.lclrda ~~~ii<tdeaaıey· aQNTO&N MUT&fiASJIŞI 
• .;~ l 16rıd "'meye ıel· ı Tibbt. ~Jnırd ttıraadı.ıı• 

f$4 ,, NaJbaııt Ali ,, ,, 
çeşmesi 

155 ,. taettln Cal- •• ,. 
mar 

5f 10 00 

ıo c~ 
20 co 

510 00 
9"0 00 

" . 
..._lltl, ela '•hlr;krınedıtı tak .: k•...ısıa..ıı- ••ki JQo4 Pere 

'lıı.._~~ '- ~ t at ve muha- - .,.,... -,.,,_~ı, leb~~IQ •cleıı karar it- IOQk No. 1 • J(). öiltcl'ıt '88 
te J.1tıı rııatcarnın ka- ra 3 t~ f Y' ~cl-1· 

olunur. 

:\1 ,, Tııtı p•ra 
57 ,. Kqvaltk 

.. " 
Çayır 

5t 
47 

15 00 
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HASAN yailı ve yağın acı ba. 

dem, yağıız kar ve yarım yağlı ge
ce ve gündüz kremleri çilleri ve 
ıivilcderi ve lekeleri kat'iyyeo 
izale eder. ihtiyarları ıençleıtirir, 
ıençleri güzclleıtirir. 

NEZLE - GRiP -
BAŞ - DiŞ 

VE BüTüN 
AGRILARI 
DERHAL 
KESER 

' Beyaz 

Latif bir 

Cild 

Parlak bir 

Ten 

Qergin bir 

Vücud 

CazibeH 

Gençlik 

... $. 

rn, doktorunun bütUSl 
rma söylediği gibi ditlcıl 
parlatmakla kalmıyarl~ 
mikroplardan, muzır 

ve hamızlardan teıııiJl 
gibi sağlamlık veren ye 
dir. 

HASAN Güzel bir 

Yüz 

Her sabah, öğle 
şam her yemekt~ 

dişlerinİıl 

RADYO L 

R 
EMt 

Billur 
Dr. Necaettin Ata 
Sabahları 8.30 a kad~i 

lan 17 den sonra LAi 
Ap. Daire 2; Xo.17 de . 
kabul eder. (Ttlefoll· 

Eczanelert!crı t - 12 lik 
amba!ajlar:ını israrla 
arayınız ve taklidlerin-

den sakınınız 

HASAN İsmine v" 

Hali tasfiyede 

Tuta .e Mmir itini 

TUR LlMİTED ŞİRKETİ 

markasına dikkat. Nc~riyat Müdürü: R. AJıJll; 
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Tasfiye memurluğundan: 
Malın c~ Mikda.n Muhammen B. Muvakkat Te. Eksiltlr)e §ekli 

Lira. Kr, Lira iKr. 
Süpürge 3000 adet 341.25 25.59 Bazarlık 

'C'züm kes. Bıç. 10 ,. 350.- 26.- .. 
Cibali F. Ahçılığı işi 

Şüreka heyeti umumiyesince 
tahta ve demir işleri Türk Limi
ted Şirketinin fesih ve tasfiyesine 
karar verilmiş ve keyfiyet sicilli 
ticarete tescil ettirilmiş bulundu
ğun:ian matllıbu olanların Şirke

tin İstanbul iş Hanındaki dairei 
mahsusasmda tasfiye memurları 

İsmail İsa Caniş ile Karni Suve
ren'e müracaatla kanuni müddet
leri içinde alacaklarını kaydettir
meleri ve evrakı müsbitelerini de 
'..>irlikte tevdi etmeleri ilan olunur. 

I - Cibali Fabrikası memur ve amele lokantası ahçılığı bir 
muştur. Ve mevcut nümuneler mucibince yukarıda yazılı iki kalem malume 
alınacaktır. 

II - Eksiltme 7-3-939 tarihine rastlıyan salı günil yukarıda hizalarında yaııll 
Kabataşta Levazım ve Mübayaatşubcsindeki alım komisyonunda. yapılacaktır. . i JJ 

m - Şartnameler, yemek fiat liıteleri her gün sözU geçenşubeden alınacağı gıb 
lcr de görülebilir. . . . . .. .. ~ ~_,,j 

IV - Isteklilcrin pazarlık ıçın tayın edılen gun ve saatlerde % 7,5 guverune, 
işine iştirak edecekler 300 liralık depozitolarile yukarıda adı geçen .kamis.Yan:ı. i! 

olunur. (990) 

Devlet Demiryoiları ve Li~antarı 
işletme Umum idaresi ilanlar1 

Muhammen bedellerile miktar ve evsafı aşağıda yazılı iki grup 
malreme her grup ayrı ayn ihale edilmek üure 21. 3. 1939 salı 
günü saat (10,30) on buçukta Haydarpaşada gar binasındaki ko. 
misyon tarafından açık eksiltme usulile satın alınacaktır. 

Bu işe girmek ~steyenlerin kanunun tayin ettiği vesaik ve her 
grupa ait hizalarında yazılı muvakkat teminatlarile birlikte ek
siltme günü saatine kadar komisyona müracaatları lazımdır. 

Bu işe ait şartnameler Haydarpaşada gar binasındaki komis. 
yon tarafından parasız olarak dağttılm::ı.ktadrr. 

1 - 20300 adet kaol veya emsali parlatıcı mayi şişede No. 1: 
muhammen bedeli 1624 lira ve muvakkat teminatı 121 lira 80 ku. 
ruştur. 

2 - 5000 kilo kurşun levha 5 mi m muhammen bedeli 15i5 li. 
ra ve muvakkat teminatı 118 lira 13 kuruştur. (1365) 

Türk Hava Kurumu · 

Büyük Piyangosu 
Eeşnici keşide: 11 Mart 939 dadır. 

Büyük 11.ramlyP. 50,000 liradır 
Bundan başka: 15 bin, 12 bin, 1 O bin liralık 

.kramiyelerle (20 bin ve 10 bin) liralık iki adet 
nükafat vardır ..• 

Bu tertipten bir bilet alarak iştirak etmeyi ihmal etmeyiniz. Siz 
de piyangonun mesut 'e bahtiy:ırlan arasına girmiş olursunuz ... 

~· .. . ' . . 

. . .. 
T - İdaremizin Çamaltı tuzlası için alınacak iki ·adet rl 

komotif kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konmuştur. 

Muhammen bedeli sif lzmir (5400) lira % 1,'J 1P 
teminatı ( 405) liradır. ~6' 

II - Eksiltme 3-4-939 tarihine rasthyan P~ 
saat 15.30 da Kabataşta Levazım ve mübayaat şubesi.il 
komisyon.unda yapılacaktır. · 

m - Şartnameler parasız olarak her gün sözü geç'JJ 
den alınabilir. 

IV - Eksiltmeye iştirak etmek isteyen firmal~~ 
tekliflerini ve Detay reHimlerini eksiltmeden bir hafta~ 
hisarlar umum miidürlüğü Tuz fen şubesine berayı te 
etmeleri ve tekliflerinin kabulünü mutazammın vesil<• 
ıa~ımdır. . 'fi ~ 

V - Mühürlü teklif mektubunu kanuııt vesaik ı]e ~ 
venme parası makbuzu veya banka mektubunu ve rnilll ~ 
tirak vesikasını ihtiva edecek olan kapalı zarfların ibsl~ı 
siltme saatinden bir saat evveline kadar yani nihayet, 
za kadar mezkr komisyon başkanlığına makbuz mulcll 
meleri li.zmıdır. (1035) 

Keşif bedeli 948 lira 99 kuruş olan Üsküdar Z~~~
seri bahçesindeki garajda yapılas~k tamirat ve tad~ 
siltmeye konulmuştur. Ketif e\Takile şartnamesi ıev 
lüğünde görülebilir: tef 

İstekliler 2490 sayılı kanun.da yazılı ve!ikadan }>3Ş:, 
müdürlüğünden alacakları fen eh1iyet ve Ticaret odll ~t/. 
rile 71 lira. 18 kuruşluk ilk tertıinat makbuz veya. rrı~ 9 
raber 17-3-939 cuma günU saat 14 buçukta DaiJlll 
bulunmalıdırlar. (1) (1380). 


