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Dün batladı; bugün 
birinci sayfamızın be
şinci ve altıncı sütu
nunda devam ediyor. 

SPORCULAI 
Futbol, gÜreı, yüzme 
ve atletizm amatörle-

1

. ri arasında memleke
tin spor yıldızını tayin 
edeceği gibi içinizden 
herhangi birine güzel 
ve seyahate dayanıklı 
bir bisikletle diğer bir 
çok eıyalar kazandı
racak olan spor mÜaa· 
bakamıza mutlaka 

iıtirak ediıiiz. 

Hediyelerin listesini 
Yedinci Sayfamızda 

Okuıunuı. 
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işaretler : 
._.~ 

Dedikodu ile 
mücadele 

"Bir dokun bin ah iıit kisei fai 
furdan,, nusraı yapdan bir hare

Efrüsk vapuru 
tahkikafı 

ketin aksül&melidir. KınuManan Komiıyon azalan ara· 
sükutun aksülimeli kıaaca dedi- ımda ihtilaf çıktı 
ko~dur. Almanyada inşa edilen vapur-

Dedikoclu iki çene ile bir aiız lar Uzerlnde tetkiklerde bulun
araıında cloiar, birkaç ağız ara· mak Uzere 'ehrlmlze gelmt' o
amda ürer, aiızdan çeney~ çene- lan l<rop ve Neptttıı tantlyelerl 
den aitza intikal ede ede düftY9yı mUdUrlerl dtln EtrUsk vapuru· 
dolaıır. nu muayene etmltlırdlr. Vapu· 

run kazanlarını ve dlter aksa· 
Dedikodu hakikat değildir. Ha- mını tetkik edecek mUtehauıs-

kikat olsa ona bu _adı venneye lü- ıarın bugUn, yahut yarın Alman 
zum kalmaz. Dedikoduda hakim- yadan tehrlmlze celmelerl bek
te benzemek iddiası v-ardU:. Haki- Ienmektedlr. 
~tin alacak~ı~ı de~ik~u;a Diler taraftan vapurun ka -
doiru olmak,, ıc!dıasmı ilen sur- zantarı Uzerlnde tetkikler ya • 

awk cesaretini verir. pan komisyonun dtlnktl son bir 
Dedikodu in1an psikolojisinde toplantısında Azalar arasında 

dikkate layık bir lot noktadır. Za- lhtlla.t çıkmıştır. Bilhassa ko
man uman ..pn.k balincle nah- misyon reisi Abdürrahim ile ba· 
lan aarar. Hiç bir zaman iman zı lzalar arasında mtlnakaşalar 
mecliıl.-inden eksik olmaz, deli· olmuş, söylendiğine göre birkaç 
ım .. dece dozudur. Kealet pey· Aza komisyonun meaar şekJlne 
da ettiii anlar, insanların bol bol itiraz etmı,ıerdtr. 
auatuldan, .uaım.ya bmkaadıkla· --<>-

n, " her aanİy• hldi•lel'Clen ıe1ı- T k"fhanedekı· 
lerine bir 191ler ümit ettikleri -- ev 1 
iDii: .. :. bir miitalea ...... tç• yaralama 
ıöylentmaM, milleı. açıkça, hür- mahkemede 
riyet budutlan içinde anlatılıa-
mu-, efklnumwniye kapalı ka
lan hlcliaeleri meline ıöre tefsir 

Suçluyu katil Abdullah 
mı teıvik etmit 

Fuat Köprülü jübilesi 
Dun üniversite profesör ve talebeleri 
tarafından buyuk bir tören yaplldı 

Arasıra: - -
inkılabı,, 

Bir Sanat yarattığı 
Hadisesi Yazan: lhsa• 

Gene ressamlar Takıİm· Univenitemiı.de ~ 
• • naryUı Profeaör Ar-t. 

de bır aergı açb Alman Univeraiteıerl 
DUn, Taksimde ıenc; reıaam- zerinde, kabiliyet 

Fuat Köprülü diyor ki: Jar tarafından gtızel bir sergt a- tıfı bir müpbedeyi 111 
"Havabnı aençliiin hizmetine vakfetmit ol- c;ıımıştır. şımdıre kadar ac;tıt- ıı.a ediyordu: 

ı bir d ları muhtellf aerfllerde eserle· •• _ Yirmi iki aeıı 
maktan batka hiç bir meziyeti olmayan • a a· rint tethlr ederek mul'affakı· feslSrilm. Bu muddcda 
ma kartı göıterilen büyük teveccühler kartıımda yıtıer kazanan reuamlar 7enl ne.ıni Alman Un1 
küçüldüjümü hi11ec:liyorum." 11r&11erlnde de deterll kabtll· 1elds senesini ide f1JfJJI' 
latanbul Univerıiteai Edebiyatı Profet8r Riberden soma 1d1nU- yeUırlnl göıtermltlır: birçok niln ve tatanbw ~ 

fakWteıi profn8rlerinden Fuat ye çıkan ömer LOtfi "Fuat Xöp- sanat SMenler tarafından l'lll· ceçirdim. Bu suretle 
Köprülünün profe.CSrlütUnlln yir- rWUnUn tarih! balamdan,, deleri, len aerıt haklı bir allka ve te- man Univeraiteleri 
mi beıinci yıldönümilnü ILutlaı:ıU ni, Ziyaettin Fahri (içtimai cep· veccuhe mazhar olmuıtur. rinde, kabiliyet 
makaadiyle Edebiyat fakUlteel ta· bealni) Baka Univeniteai mezun- Serrtde eaerlerlnl tethlr e· bede yapmak iJDklll.SI", 
tebeleri tarafuidan diln l-ir jilblle lanndan Bayan Süreyya da eski den ressamlar fUnlardır: Vardıtım netice ıdı!U'• 
terbit edilmittir. bir talebesi olmak sıfatiylı XöprU Cemal Tollu, Bedir Rahmi, E· baktmmdan Tilrk tal 

Jübileye saat on beıte Univer- lilya kartı duyıularını temu bir ren Eyoloflu, Elif Naci, Arif de otuzu Alman tale 
site konferans ulonunda baıtan- lisanla anlatmııtır. Kaptan, Muceoll Belk, ErcU· derecede, yüzde attssısf 
mııtır. En ıon olarak kilrsilye Fuat ment Kabuk, Zeki Faik, Ha- Uıtündilr. .. _.,d 

tık olarak Edebiyat fakültesi Köprülil ıelmiı ve ıürekli alkıt- 111 Dikmen, Allebur Dlno, ZUh- Bir Fransız Or~..!M: 
doçentlerinden Nihat Tarlan .az lar ara11ııda ıözlerine töyle hafla· tU Mtlrldoftu, Hamit Görel, sör de tunları aöylur"-
almıı, demiıtir ki; mııtır: Şeref Cıkdık, Nusret Suman, ., _ Türk milletiJıİO 

" - Edebiyat fakültesi aileıi Çok aeYSili arkadaılar; 1~ Kemal Zeren. biliyetll bir millet o ~· :ı.ı. 
bugün muhterem profesör Fuat Ha---- ~•:.L L!--&:-- -•- -- ld ğu~ ,,._ ...... •~· -..-. v- __...,.- kaktır. Böyle o u 
~~:~~~:or~irmi bepncl tedris fetmiı olmaktan hatka bir meziye- Av u kati a r d Ün 11m Tilrklerin kCll 

ti olmıyaa bir adııııma lw,ı ıöate- görme hislerine kapıJddl 
Yirmi beı yd... rilea bü-:-.ı. teveccühler 1car,.... 1 d l ki b 
Hocamız Darülfünun ve Univer da, bil~;. küçüldüiümü duyu- top anama 1 ~s~~:.ü üyor ' u, 

ıitcde derı vermittir. Yirmi bet 
d b k .. · yorum. tıtifa meaeleainin geri Bir klıım va . ,.,, yıldanberi yur un er oıeaıne .,. __ .ı!-ö- --•-- _ Jc:&-"11. Wr ti _.,.:..e""' 

dir E b n- A9UlllU- .1' ..... - - ~- alınm• ·ı i~in imza bayle bir bale ~wur 
de f eyz vermekte . ve!, uıuu binneti bile uautırwlc " oau -lanı..- Bu suale verilecek 
bil tün edebiyat hocaları onun uıu· en büyük müküatlvla brıda- top yor teeuüf, evettir ve bO 
ilinden istifade ederek ders vere· iDiiie, lütuffcir ve iilc:enap Türk lstanbul barosu avukatları Oımanh imparıtorlui" 
bilmekta:lirler. milletinia etki bir ._idir. hk · ._._.ı 

Tilrk ırfaııma velev cil,.I bOr· dUn adllyede, alır ceza ma e· katmer, katmer İD511-_..ı 
Ben, ha tnecciihleri .-. iN meal önündeki koridorda topla- Türkün manevi bilnY""'"t, 

met etmiı oı.un, her ilim adamını uil -·-=- L!.. &-L.ıı...ı:. ıi\i le- 1 rt H H 1 l ··ta eıı 
takdir ve tllkranla 'karplamak mU· --.... -una narak res le asan ayr n n dan bozııuna ıo r 
nevver silmrenin borcudur. Wdci edi)-Gnan, Iİzlen ea candan lıUtaıı meselesini &'ÖrUtecek· biri olmuıtur. 

Fuat KCSprUlUr u sonra hultaa- teteJıkiirlerimi 1U~~701um. ~~i lerdl. Türkü her cUn biri' 
d zı- bil lik bbmetle· bayat hc!rolan ıçande badia- Fakat aaat 2 .de yapılacalı 1· yan ve caıılandıraıı 

ten arze eee5uu Y cllflDÜf bir -.ifi • ,......ktan ıan edilen toplantıya aaat a e devrimizin duyuı ve 
ri dolayıaiyle bu takdir ve tflkra· .__._ L.!- • ~.*'' L.......!...... ..:ıa..: k t 

1 1 
d .~.,. 

bu ıoL --•aı..ı t1 balletmit nma _.. if ~ - •- kadar ancak 200 avu a se m t· vaıı anun e cançe~...a 
ftl en YYA 9alillll ye 0 ' 1,_:_ LL. • L. ~~ ..t at Al adJ -·'- 11 • 'ili'": 
i,lba adampws beyat.ımllel mm-.:. ~ _. w - _._ ti, B11..1u,•\1• •Ae.1,Yr "'fiil • ı,wu, emperya zmuı .: ~ 
lemine deferU tımlnl .duyurmuı, •-• iHiaie h ..... mG· tından toplantı haftaya cumar· ıu daha eualı eoya~ 

Wata ~ .le'91.U.. 8• ...... T~a-o ı.o•ı ...... -. .. ., ı. .. ı .... ._. .... • 1•\U'1 Valltalar -~_J 
milıteıtilcıerln birçok hatalarını DumlaplQU'" ı.--. bclar mi· Yalnız dUn bazı avukatlar Vuiyet ıu idi ve inkJW"' 
taahib ederek kalemiyle de llemi ..U.. ve mahtetem _,_ öicleleri relıln lıtlfuını ıerl almuı lçlıı tOm«Ule fU ıeluyor: 
fethetmit bir lllmdir. Elbette o, kana, düllDUl ~Jle Pi· bir dilek haıırıamıılar, t.ıalar Ecnebi aermaye ve 
bizim ta)tdir ve 1Ukranlarumzdan eenıınit topnkmda ...0.lllldl ve arasında dolattırarak lmıa top. vetler için Oamanb 
milıtapi ilim ve liyakatin yükaek bir dnlet brm Bv,Gk ~ lamıtlardır. yan müstemleke idi. 
liği ile ruhunu tatmin e~ıtlr. ::::~dareli altında kanlanm, c:u Kltıdı 150 ye yakın Hukat a'dliyeal ,maliyeti, 

Bilyilk milletimiz, bUyük Uya· lana vena iaiımiz kahnunanlan imzalamış, diğerleri imza etme- bir af içine ürumtU. .,,iJ. 
katleTe 'karp kadirtinabıiblmfuuJi uilin.ut ıcmıu hürmet .,. 1Dİ111Mtı. ana- mtşlerdlr. Demiryol Jiipmak _.vl 
mu 1 Gençlik bunu e • m bm bilere, verilmıt imti)'V"" 
yolunda nnun yaptılı cibi bilerek cin1ar, ancak devlerin yapabile- da idi. 

çallfmab, çalıprak bilmeli! cex.: bü..::1. ileri, mubılailinde biç Dörtyol portakalcılan· Çok klr ıetir~cek. 
Bundan ıonra Profetar Riber • •a ,, .... f •• 

kilnUye ederek Fuat X8prU1Unlln ~ ~ ~ -~.milli nın fikiyeti I ::ı:::e:!: d!nıı _jl 
dünya berinde tamnmıt f8hreti· uu- e o Y*PID'I • Yaş meyva tarım kooperat. ~arı dık'kate ahnıııı1".J.ı 
ni Avrupa Alimlerinin kendisine Arkadatlar ; flnln IAtvını isteyen Dörtyol lizmin kati mu.,aff 
vermiı olduğu yükıek değeri an- Buıiin Cumhuriyet ve inkdip portakalcıları buıtln Dörtyola ya . d k . fklJll 

1 dxnecekler, orada mtlıtabslller- temın e ece 11 1 
tatnuı ve MSclerini töyle tamam •· yolunda medeniyet ve itil& yolun- u d 
mııtır: da Milli ŞefiniQ etnfmda qlda, le temas ettikten sonra Anka- lıy~ı:;,ilk mUraka~ı 

•• _ BUtlln Alimler Fuat Köprü· tuurla birl..-a Wi,.ck Tüıtr mille- raya stderek allkadarlar nez· nin aanayilepnenı~...a: 
ıuytı kentllleri gibi, arkadatları ci tinin idealiat pnçlilini ıizia p· dinde teşebbüslere başla;racak· ham mad!de menılcSP'" -
bi dünyanın büytlk Alimlerinden bıılanaada ...p .,. aayfı ile .. !ardır. kalmaaı mabadiyle ~ 
biri olarak tanıyor. Bia Fuat Köp- ........__Sok 7a1aa bir iatikW- Portakalcılar tooperaUflnln ele tatbik edillJOl'"11-
rtll&Ji blyle bir llfatı hala olarak de ......... mrml• '9111111• ellerlllde bulan.an mallan 1&tıa kederi, eıektrik-·-
cördUIUmflz için çek iftihar edi· İliJlk ilim ........._ ..,. m alm&41tmda11 flkt.7et etmekte, ketleri, tramftY 
yor '" bu kıymetli lflae tam bir ....... ..._ ....... • ..... lf. kerıdl ke1lcll1erlu lllracat J'&P&· rlndl. 
c:anhlıkla denm ıtmllini temenni ..._ '" laar-t ~ eli- bllmelerl mbaadnllll latemık· Bcnıbl tuyUd 
tdiyorus.,, Jbı•WA• tedlrter. banbcdılı IA1dpf 

.,. .............. i.-..iıi..-.i~::::::::::·~..-i ...... ~..-.-...-iii;..-.iii..-..iii.....ı..i~--~..-..iiii..-..iiii.-.imi.-.iiii..-iiii.-.iiii.-.iiii.-ı.iii"iiiiiiiiii!iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiillladeale'rlmlsi 
.. _ • .J.JW--• ----~ 411. lladcH *"" 

-=-· -- - - -KINA KOYSUNLAR 

mannt blnJ871 k19 
nım ctmeJI lbml1 
ftllta ile Ttlrk ---

1.cstJll81JS BiR BDB1B becerlblı ıh 
MllametUa Naslf Nt'7Wb 11a- Daha nu1ı 

detllleek, b,...W " tarOal ....... plln dahilinde, :::..... 
rln lllDrta edilip edllmedlllnl, o yapmak, bUt ~.Jıııj 
tenclJDt mehlUt eda ile •ra10r. ,a,-mak ıuur ye 

Btıce, tarlbl elll'llrln llsorta .. luln mani cıunu 
dilmesi kadar llbaıasas blr tedbir * 'J'Urki~ 
olamu. ÇQııkl _. kaJ'bol111', ~ı- P ~--.....;.e 
nırsa, hiç bir vakit bir arnt iade Tilrkiyeal, bıı IUP.'!""'~ 
edilebllfr m1' BaJ'lf. Verilecek t•J' tmı parçaıamak. 
aadece paradırl Ve maksat, para• feh ve yaratıcılık 
dhımeklt afıort•ra falan hacet rolr, bilecek blr ~ 
dolrudan dotruya ptmak her aa- sUı. 

mail kablL ''Ecnebilert!e 
YBNİ AD.Dl 1armı utm aldı: ~ 

"Yeni Adam" hman Hakkı a.ı- t.e'Jmild ile 7enl 
tacıotıu'nuo çıkarmakta otdulu bir etti. Bu aaJıacJald:.-. 
mecmua idi. Bir kasaJa - etaba mala bir ıeldld• or--.-.ı. 
dolnuu bir belba - ulrada " do- urlrd 
kua ı:rdır, lobua 7&talında kıwa- clir. Cumh ıt71 
nıp dururordu. demlryollan 
llemnmıl1etlı llrendlllmbe il- tktsaacll msn-•~·~..-rPI!'~ 

n, &nlmlbdekt .,.....be dal tü- yetJerl nasan CIP"""""..:.i 
rar eıJracak. dfelerc!e mgdlll 

!npllah. artlk "Yeni Adam•• ,.pdmak 9111'~ 
ll adlmlanll nimin• ala'lm& inJd .... 
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Günlerin Peşinden: 
- - --- Görüp düşündükçe Son Haberler 

r. Sadrettin 
~)Alin fikirleri 

Takas Primi - - - ---
Harici ticaret sistemimizin e. A . t l Halkla karşı karşıya 
:~t~ ~~ ~a:~b~~1:1 :i: rap ımpara or u- 1:r.!:ı::~e;~;:;. ;~t= 

~~aıı) nda görü§ül
. ıcabcd ferit ıslahat ekseriya faydadan zi· 

yade zarar ,vermekte, gayelerin· 
den uzaklaımakta, bunları yapan
larla beraber doğup ölmekte ve 
neticede, zaman, para ve enerji is 
rafına aebep olmaktacır. 

mayan memleketlerle ticari mua ""' J • rın filtrelerinden ceçtikten aonra 
mele yapmıyoruz. Beynelmilel tL g un a U a ır deiil asıl lcaynaiından dinliyor. 
caretin bu şekle girmesi mevcut Bu kaynak, saftır. Düziünaüz, 

fıltriltli en tncsclelcr 
ij ' lllJ>hc .•oruyorsunuz. 

llp, tcd•~z, program, mu 

komisyonculardan başka bir de, Mektuplar necredı"ldı· boya••z bir dille konuıur. ıztıra-
takas komisyoncusu meydana ~ bmı, arttınp eksiltmeden, olduiu 

U rıs nı 
• llıcltt ctodu, ders 
Gibi cp binası, imtihan 

getirmiştir. B~ sınıf komisy~n • . Londra, 4 (A.A.) - İngiltere mukaddes yerlerin harici bir tur- ~ibi ve duyduğu kadar söyler. 
cularm iktisadi sahadaki vazife- hükumeti 1915 ve 1916 senelerin· ruza karşı himayesini ıaranti et· Diııılcü &azetelerde çıkan bahçıva
sini izah etmek için evvelki gün de Mıiır 

1 

fevkalide komiseri Sir mekte ve bu mukaddeı yerlerin nrn sözleri bunlardandır. 
btıc_ :aınrrı olan mese-

~ ltanaat~r şey olamaz. 
'f ınıcc, asd mühim 

t tar nıeıeJecJrini tetkik 

Fikrimce, her şeyJen evvel ya· 
pılacak şey, maarif ~istrmimizin 
heı:Jef ve istikamet:ııi tayin eden, 
on on bet ıcııelik bir zz.man için· 
de, planlı bir surette tedricen ya· 
pılacak ıslahatı tesbit eC:tn ve şa· 
hısların değişmesiyle Jeğişmiyen 
bir inkişaf prograı:ıı hazırlamak· 

Dolmabahçede sö~._:söyli~en ~ıza Henry Macmahon ile Mekke Şe· istiklalini tanımaktadır. - Tohumları ilaçlar nuııınız? 
Özyürekten §unu ogrendı~ k~ ta. rifi Hüseyin'in birbirlerine eön- lneiltere fevkalade komiıeri ay Diye soran Reisicumhura: 
kas primleri 16 JPayıs tarıhlı ~~r derdikleri mektupları bir •'Beyaz nı zamanda Bağf:lat ve Basra vila- - Jliçlanz. flaçlamadrinnız da 

, ,~ldır, 
o·· if ıncseı · · JI rıı esının, sırf 

llıt cıeıcs · 1 

kanundan sonra artmış, lngılız kitap,, halinde neıretmiştir. Bu yetlerini ayırtederek bunları da i· olur. Tohumlar, bazuı bize kaıın
takasları yüzde 7o • SO, Al~an kitabın neırine ıebep Filistin A· ki memleketin ekonomik menfaat- tı verir. Uyuz g~i hatır hatır ka
takasları yüzde 84 derecesıne raplarmm kendi iddialrını Mmr lerini ı~orumak için harici taarruz- ımm:ı:. Ziraat memuruna sorduk. 
çıkmış. Bakınız, bu sözün ameli fevkalade komiserinin bu mektup- !ara kar§ı himayesini deruhte et· O da, "Boca,, daki daireye baı· 
hayatta manası nedir? larla eiriımit olduğu taahhütlere me.ktedir. vurdu. Nihayet bize hastalıirn •· 

ıı_ ltılc1teti • 1 o madığı ve 
~, n ıçtirnai ve iktı-
~e 'fartlarına, ih ti a . 
)e ı. ••. larına ba" Y ç ur. İhracatçılar iptida harice sa.. iıtinat ettirmeleridir. Şerif Hüseyin 5 Teırinievvel dını bildirdiler. 

"'C!Jcd'J gh olarak tJt,... ı cbiJec •. 
-~ ttıJı le egı esasın-

(Maarif Şurası) mahiyetini te· tacaklan•malm cinsini takas ko. Şerif Hüıeyin ilk mektubunda 1915 tadihli cevabında Anplann Biz, isim ıormıunııtıkJ dcrdimi-
bariU ettirdiğimiz b!.l programı misyoncula.rma bildirirler; onlar tngilterenin, Arap memleketleri Menin ve Adana. vilayetinden ze deva istemiıtik! 

' boyı c lazınıdır. 
oI...~~~aı? bir tetkik 
~•rıın bır ana plana 

•· "'1 tartı Yapılan, madji 
'4tbjL arı t • 

ha.::ırladığı takdirde vaıHesini yap da bu malların eevkedileceği için iıtiklil tanımasını rica etmek· vazeeçmeğe Amade olduklannı Cevabını venni1-
mı~ olacaktır. memleketten mal getiren ithalat- te ve bu Arap memleketlerini ıöy· bildirmekte ve hıristiyan araplar- Jlk okuyuıta, bu liübaJi fakat 

Bu progrdm çabı.k, lı-C1lay hazıt çılarla temasa geçerler. lthallt • le hudutlandınnaktadır: la müslüman araplar arasında hiç candan ıözler bizi azıcık aiilüma.. 
la.1amaz. Şu §ekilde tanzim c-lile· çılarla ihracatçıları anlaştınr. Şimalde, Menin ve Adananın bir fark olmadığını ve halkının ki· tiyor. içimizdeki etiket düstıurla
cck üç senelik sistemli bir tetkik lar. Ondan sonradır ki ihracat. cenubundan 37 arz dairesine ka· milen arap bulundufunu ileri aü· nna uymayııını yadırrayonız. Fa 
ve tecrübe faaliyeti bunun i~in an çılar mallarını sevkedebilirler. dar; cenupta, Aden hariç olmak rerek Halep ve Berut vilayetleri· kat memleket helllibrna bahçıva· 
cak kafidir: Aksi taktirde gönderilen malın üzere Hint Denizine kadar; earp· nin sahil mm takası ile birlikte A- nın uluorta konuımaaı, daha fay

11: Cdil crnın etmek· 
en kısmı ve mün-

r t~;;;:~::±:::=== 
tcçtikçe artmakta-

lıtiytt 
ı - Vekaletin, Şura toplanma· gittiği yerde satılmamıuıı ve kal. ta, Kızıldeniı:e ve Akdenize ka· rap imparatorluğuna ilhakında ıs· dalıdır. 

it ~t. \' de\'rim:Jen evvel 
1lııa ardı v b 

ds:ı iki ay kadar evvel, tetkik edi· ması, bu yüzden ihracatçıların dar. rar göıtermektedir. Çünkü, bizde ıztırabı yükMk 
lccek meseleleri bütün mekteple· zarar görmesi ihtimal[ vardır. Şerif HUseyin aynı zamanlda bir tnıiltere fevkalade .komiıeri 15 katlara .bildirirken, yumufAtmak 
re hatta, matbuat vasıtasiyle bil· İşte bunun için ithalatçılar fh- Arap halifenin illnını tasvip et· Kanunuevvel 1915 tarihli mektu- eski bir adettir. Hatta elimnden ~ Ycıi H e u banka· 

liaı,11 •768.ooo lira tu· tün alakadarlara bildirmesini !ay· racatçılara nazlanıyorlar. İhraç mesini de rica etmektedir. bunda, müttefiki Fransanın men· ıre~r:.:ld~ da.. 
1 i'tlcri ' 51 1ıanka vadır 

335.850 647 ı· 
dalı buluyorum. Bu suretle maa· edilecek maim kıymeti on bin li. k . • 30 faatlerini gözeterek Halep ve Be· ~ uçamıı sa tanat ida-
rıt meselesi, bir memleket mese· b' Inıiltere fevkallde omısen t r t1 . b kk d b" k relen, ıderdin kendisinden deiiJ, sı . ıra-

Ccıı 'otıfkad la ra ise tthalitçıya aynca ııeklı: ın Ai7uıtoı 1915 tarihli mektubunda, ru vı aye en a ın a ır arar .. ı ~-- 'dd J • 
lcr.i olarak herkesin dikkat ve a • liralık bir prim vermek lazım • vermek hakkını muhafaza etmekle a~rga ~ru .uıun....,. ı• et e teki· 

~. tbİ.dir an Yalnız yedi ta· 
..,~ li \'e 

kasmı rekecek ve bilhassa murah· Arap imparatorluğunun hudutla· b be A h l'k Tü k nırlerdL Bütün dudaklara asılan 
:ı geliyor. Buna mukabil ecnebi nnı taırih etmekten imtina ediyor era r rap a mın r ve " · berk ı '-!J'd' · haslann, şura içtimalarma, bu me Al "b d ğ d k a111yıf ema ,, IU ı ı, ııte bu ~dr aermayeleri 

ti ~llıcha;~ . 
k fabrikalarda ithalatçıların prim ve buna sebep olarak cü baıhca man oyun uru un an,, ur- hmin ·· ·· de d" · ı .. .. 

seleler üzerinde hazuhklı olara ' l in a.11 tulmasmı temin edecek ıartlar al· "D 
1 

tlorsunh lk ovu m~~~~~-
'ısfi.~ "criy

0 
ketı hakkmda şu 

~t sn/Uz: 
tebellür etmİJ fikirler ve teklifler·. aldıklarını bildikleri ç m a. harp vaziyetini ileri sürüyor. tında ıulh muahedelerinin aktcı.:ii- f eve e mla araksın& K1ıu~ Tit 

· d'l kti'r rmm fiyatını birkaç misli arttı. Fakat Şerif HU.eyinin 10 Ey· ne ret ururu an ... __ _:ı...nı·-
tac A.l V AZlYET de adedi. 

aı. Çalrb- • 
"'-ltdi • '""'1 

eı rrı.' 
ti: ltu llbırriJco 

lı ""'ti. 
"il' t Ye • • 

rt ~rıciiJc ınıaıa. 
'"'lra). kıy. 

264 

14.060 

20.977 

"" . .. "' •c ld"" .... ._ 7.570.000 
e ~iz ~ •• ' 7 47'.fVET 

v çllrı.:ı- 1.394 
11Ctfi, ""' 
c· • 
1 Ilı 

tir "'llbarrike 
"' lt ...... eti: 
"it ' \'c i 
(r .'ııcult lllllt. 
"'t\) lcıy. 

100.598 

262.726 

r~ : 
~ lrıılar111 285.008.000 
t ~-qtahiıı . belAğati karıı
. ~bi1· rtz: 
• l' 1Yctr 

Ur1t Ldir; Tilrk ha 
ll:ıiıı • ıtıillcti ıa· 
h ttt 0Una' Yarının en 

lıtt'f er 'l'urku fa namzettir. 
i'c totu ' her gün biraz 

rtncktcdir 
llı . 
~SAN ALTAY 

le i"tirakleri temın e ı ece . th' b' 1 .... t . t • :ı ..._,, zın 
2s - tik sene içtimaında Şura, rıyorlar. Memlekette mü ıg ır lül 1915 tarihli cevabında, Arapla ecegını emın e mıJ ve aynı ıa· yetten uzak1atalı &rıçi epey oldu. 

. hayat palıahlı~ıt sebep oluyor. rın 1nıı'ltereye karu olan hattı ha manda Şerif Hüıeyine 20 bin Ster Fakat h;.li ··-·n ··-- L!:-ı. - biraz evvel izah ettiğimız §e• e··- :r J' d . , • _,,.. -·-• .,.,,, 
!ar. Gümrüğü ile beraber mem- reketlen'nı· ancak Arap imparator· ını ıön ermııtır. bı'r -:-·m ,_ ___ ı"nsanlarda L-lir. kilde _ on senelik bir inki~af pro 1 ..... _ uaQ uııı: 

ğ h 1 k v an lekete gelinceye kadar yUz 1 • lui7unun hudutları çizildiil tak· Şerif Hüseyin ı KAnunuıani diı"ini •örclü~i....Oiz oluV'ftP. gramr tasla ı azır ayaca e - i • U te • • ·-·- ,,~, 
· d b raya mal olan birşey çın m ş • dirde teıbit edeceklerini bildirme- 19115 tarihli cevabınrla ne Fransa· hmet tnönü, bir saray 11-.LL....1• cak Uç sene sonraki içtımaın a, u r ·-

. 'ld'kt riden iki yilz elif, Uç yUz ıra ıi Uzerın' e, ınO'iltere fevkallde ko· nın, ne de diğer herhanei bir mem altında ,__,,_la elele -dı." D-ı.... taslak tekrar gözden geçırı 1 en • naul .... _._ 

ve üzerinde lüzumlu görülen ide· isteniyor! miseri 24 Te§rinievvcl 1915 tarih· leketin Berut ve 11hil mıntakala- bir baba 'elkatiyJe ortak olduiu-
ğişiklikler yapıldıktan sonra, kati HMan Kum.çayı li mektubunda, lnıiltere hükuıne· rına ayak basmalarına müsaade nu ıöaterdi. Bu harekette, mühim· 
şeklinde tesb1t ve R:abul edilecek· ti namına 1tirişti2i taahhütte, Şe· edilemiyece~ini bildirmiş, fakat ce mevki sahipleri için büyük den 

~ .. T-J.-& TU rra ... 7ı • .ı- ..ı.1:& .... ~ ............ "'•r••H ı-1r.ıtde komi•eo 26 .... var. Sırınab kapıcrJar, kapalı 
tlrl:lu iki ktima. arasında oeçeceıc 1 d kU lan .bbul etmit ve ancak tama· Dnunuaani 19115 tarihli cevabın- lmpılar, ipek paravanalar ve yük. 

~ • Son Telgraf refikim z Un ı ·r 
zaman, serilecek heyet ve komiı· ıniyle Arap olmadıklarını ileri alir da, Fransız • ngı ız ittifakını ih- ae1ı: maaalar arkasına ~İp uzak 

:ı sayıslyle U~UncU intişar yılını lll ed b'l k h il 1ii h k 
Yonlar tarafından, maarü vaziye· düğü Mersin, iskenderun mınta· e ı ece er t r are et • laflnllnm bundan sonra, bir kud· 

IdrAk etmiştir. Tebrik eder, u· Hal b' · · • • ·ı · u · 
tı'mı'zı·n, ı'htiyaçlarımızm ve imkan Iariyle Humuı, Hama ve e ı ten 1çtınap zaruretinı ı en a rmıiJ ret ve azamete değil, bir ad. •-

zun muvaffakıyet yılları dfle· d ti l d I 
larımmn, içtimai ve iktısadi hayat Arap impara.torluiunun hu u an ve za er en sonra Fransız - n&i· yılacağı anlaplıyor. 
§artlarına bağlı olarak daha esaslı =r=Jz=.===========:= haricinde tutmuıtur. liz dostluğunun daha sağlam ve R. SOHA GEZGiN 

O·ıarak tetkı'kı'nı·, taslakta yapılma· 1 İngiltere fev.kallde komiıeri A· devamlı olacafmı ı:ıve ettikten 
teıbit ve kabul edilmeden evve , ı 

11 du···un" u"len ıslahatın tatbik ka· lil 1 rapların istiklalini tarumafa ve aoora nıilterenin Arabiıtanı tim larını kanııılamak üzere ınmJtere-
:r ancak btklemeğe tahammil o· 1 d' ·s •· 

bı·ıı·yetlerı'nı'n ıiıtemli etüdler ve ken!:lilerine müdharete lmade o - ıden kendiıine bir müttefik bildi· den 50 bin Sterling istemektedir, 
mıyan icil tedbirleri almakla ik· b A · ı;.: b'I · • 

t•cru" belerle tahkı'kini, deği•tiril· duğunu, bununla bera er rap ım tt•ni ı dırmııtir. Muhabere İngiltere fevkalide 
• s tifa ederek, kısmi ve münferit ıı· 

1 ki paratorluğu haricinde bırakılan ve Şerif Hüseyin 18 Şubat 1916 komiserinin 10 Mart 916 ••n'hli mesi istenen program arın ve • Iahat yapmaktan çe1cinmelidir. .. 
taplarln ta.lak halin<ie hazırlaıı· uh yukarda zikredilen mıntaka husu· tarihli cevabında, fevkalade komi· mektubu ile nihayetlcnmektedir. 

ı .. te bence, meselenin r u, mu· f'ki F >ı- ö • b L.. k' k b 
maslnr ... Temı·n maksadiyle bıra· s aunda. mütte ı ranaayı ua ı z. aerın u yu-n ı me tu unu al- Bu mektupta, Şerif Hi:seyinin iı4 

vaffakiyetin anahtan buradadır. i . d d • • · 

Şunu da ilave etmek isterim ki, Anketi yapan: bulunduğunu illve etmektedir. nm Surıye ve Medınede kumanda diyesi ve ldiğer bazı asker! mesail 

k A 1 k HASAN BEDRETTIN İngiltere fevkatıde k.cmiıeri, etmekte oldukları kıtaatın masraf- mevzuu bahs~lmaktadır. 

önünde tutmak mecbur yetın e ıgını b.ildırdikten .•onra ofulları·ı tediği 50 bin Ingili.z lirasının te· kılmı~tir. 

bu inkiıaf programı atı o ara 
;;:::::~._.._.._...;.:,.:_,.::.:.,;.:;...;...;...., ....... .,... .. ..; ....... ~S~i·z~f~s~tanbu'.~~ld~a~n~e~ya~pa::'.cak:":s:ın:ı:z?;-.. --

IJiR R UH 
41llAMMAS I 

- Dün l'ece annem hem teyzemden, Lem blıbamdan mektup 
aldı. Biz buraya seliılıen teyzem de bebamla konupnak için iz. 
mire •itmiıti; '-'-m niha,.et razı oJmuı, lstankıJa pince ni· 
ıanlanıyorum 1 

- öyle iıe tebrik ederim. Ne yapalım, itiz hem otunıp ao-
murtmumı, hem .de beklemeeini ltiliriz 1 

- Beklemek iyi anm somurtmak niçA27 
_ Rica ederim, alay •tmeyin, aomurturaam ela halnız 1111-

türJü tuballıldan arasında piyanom.wı baıına ıeçerek yine fllka
llU'Ula devam ediyor sandım. Annesi. 

- Gehniyor musun lazım? dedi, yarın ..ıbah ~en kaloaa-
lıyızl 

- Ben daha oturacajım, anne. .. 
Yaıb bdan bana dönerek: 

- Kuıunına llalam)'lıı, dedi; aten deli idi, hu C'8Ce zırdeli 
oldu! Siz de fazla yüz verclijiniz için timdi ~zı çıelcaı, ..... 

ltiil'·· YAZAN: Refik Ahmet Sevengil 
~''tiıt "4 

laikc;ye l t -
t kl.~'•acfa h' 
~~İ1J0 beıı · ıç bir ıey yokmuı gibi neıeli, her zaman-

~ S~~ 1 buldu. Dıpnda hava kapanıktı, ara ura 'k OteJcı. • 
'- ~ll!\... 0 turup tavla oynayacaiız, eledi, Wdn .,_, 

~~ ~-;:. 0 
belli olmaz, maamafih mutlaka plip plmek 

~. · ile ~••neılc•--
'"C'j ~ ~. la "4UI yenilirim. 
~ \._ ~t, tık~~. lciddi oynayacaksanız pçin brfnnL-• 
t~"'1d.. ita 01hıklarla döıeli küçük oyun odaıaıt*ia alçak 
' iit, ı-ıdıklı otunnuıtuk· annesi uzaıkta kanapenİn 

.. >o.-, :::te okuyordu. z~ aesi, pul ıalorbıı iç~ 
~ .S~ .. konuıuyorduk. Genç kız yan .. cı bır 
~~ 1 ~tlıi L• 

'l '\....,. ' uır ceza t ..&: d" , Gtı.f-.. ~cı . eı up e ıyorum. 
k,.;'Cf ~. tc.ıı •il. ıle cevap verdim: __.,., 

~ ~'> ,.. ·· .~" .. da ot._ sizden gelen her tefe razıyım r 
"'!Ott,.. ~"""-- • • 0 1"\i 1 ur .. 

:'~ -·"""' uz. .. 
'- t~ ~ ~~: 01duiunu aonnuyonam, fakat ıu kartılaaaca· 
~ \'41\; t~Ji ~11 .. ~ lolacaiını öfrenebilir miyim? 

"\'~ egı ... Yarın tstanbula gidiyoruz. 

"' •i~i .,.. 
'))t~t .__~el. llfak tel-ek çaplonlıtdar yapmanız içln 

ı. ı, 1.... --_·· 4l1Qyoruın 
. ~>-.. -ıı .... nıl>u • 
lltı; . • ~illll 1• relemez miyim? • 
~dit.ı,". e l erabe., 1relmiyeceluiniz bunu •izden nca 

! •o .-elırneie ulkaraamz bi; ~ beni ·öre· 

/ 

yun? 1 d' " 1 • tim '-%- - -L!...1-BU aöderi tak• o ıun ıye •'11 em11 mm ı,.._ ...._ 
IJir tıüzün ~ölctü. Oyunun Luodan ıonl'9aı ne.-iz, iıtelniz, ldeta 
can ıriantm içinde seçti. Ne1rin benim '"1 halimi sördükçe lıe
yif1-Diyor, kahkahalarla plüyor, bir hoplayıp zıplamadıir kalı-

yordu. • • L.I i' ~ u.· B • • .. Oteldeki müıteriler yme 'Ue ıpmı unaya rıenı tayın • 
r plmit, bir iki sün eT bulup tqmıncaya bclar '-ırada kalmalı 
.:!'r.,.lqtınnıı J,ir doktor arkaclaınnla kanar ve bir daTa taklMne 
plmİf, t.ir *eoe kalıp erteıi rünü MfMnı htamlııula ıdönecek o

lan tanıdıfım bir awkat bu ..-da idiler. 

Onlan Neırinle aımnine tanııtırdım; aktam yemejini hep 
bir arada büyük bir~ yedik, içki içtik; Nearini hu cece 
otel duvarlarının, tavanlannm, eıyanrn ve oteldeki imanların 

0 zamana bdv ondan ip~ie alıııık olmadıktan plpıc:a blı
kalıaJarla ortalıi• cotkun IMr nete hansı daiıh)'ord~ Y aptıfl 
pkalara berlcıeı ıülüyordu, ben .hile can 11kıntnm unutmut. lre· 
yifiemniıtim. Yemekten sonra dolctor4a kann yol )'Ol"l'Ull1ukl
nr ileriye sürerek özür dilediler.,, oclalarma çekildileıt; ankat ya· 

nn mahkemeye veMCeii layihayı yumak üzere mü~ istedi, 
otel müdürünün yazıhanesine &İdip kapandı. Ne1ria eohaclaa 
kaUctıfı mman yemek salonunun bir köı .. inclıl bpah .,.. metrik 
bir halde duran piyanoyu ci)rerek: 

- Si. mr veda lronaeri ııvereceiimf 
Dedi. Gidip piyanonun önüncWô küçük lalıtmleı,. otaıdua 

bpaiı lralclırdı, parmakbnnı tuılann üstünde ._r iQ defa dolat· 
tırdL ,Aaaetİ ayakta oc:lalanna çekilmek üzere kızını \,ekliyordu. 

Genç im timdiye kadar hiç muıikiden, auı'att..n filin J,ah· 
aetmmlİftİ; a~ün teıiri,.le yaphfını 21mtnettifim ha pcıeld 

hın. •• 

Ve l.na ftda ede...k oclaaına &İtmek iiJıere ~ salonun
dan çıktı. Ganonlar .... iz HHiz ıofrayı topluyorlardı. Nesri
nin parmaklan piyanonun ıiyahlr beyazlı diıleri üstünde dolaı
tıkçıa lnı ,.üzel parm•ldann arasından cüzel bir ihenk, Wif, tat
lı, •ıc:alı ve ema ,..Jan l>ir muıikj yayılıp hllftcla daJcalanmafa 
bqlmuıtı. 

lıin ciclcli olduhnu anlayınca piyanonun yanına aiderelc 
ayakta ~ :r-ndan, IMru arbamd.n onu takip etmeie hatla· 
dam. Artratik pozlarla ellerinin kalkıp iniıiyle birlikte melodile
rin ölçüliinü huada çizi,.annuı &ihi baıau sallıyor, lciiçük, lar
mm, telh.likeli aizında lannnı, 1evimli, cazibeli dilinin ucunu far
kına vanmcla.n çtbrarak dudaJdarmm kenannda dolaıtmyor; 
piyano iskeml.ainin üıtünde süzel vücudü muıiltinin Ahengi ile 
birliktıe kırıla döküle kıvrılırken ıhaıtanbaıa aaal>i ve zevkli hir 
çırpuunuın içinde yapyonnuı ıibi bir ayağı &erilip iskemlesi· 
nin ayafmı arloıtmyoıidu. 

Yalnız bu hali, inuına tehlikeli 19yler hatırlatan bu mvkli 
ve ıinirli ımnzara11 •ıdönmeai venneie kafi idi. 

Şopenin nolctürü bıçlunldarla .,itmiıti. Nesrinin oturdufu 
yerde arkasına döner.k yİizÜme haktıJ kendi ksıdiaiyle alay et
meie çalıfıU'llk: 

- Büyük ve mıeıJıur müzisyenlerden apıiı blar ,..nm .,... 
mı7 

Dedi. Sofra,.. toplayıp n.salan düzelten prsonlar, dainl. 
rine çıekihniılerdi. 

AJ'Di takacı havayı devam ettirerek: 
- Siz neymiısiniz! ... Dedim; bu harikulade ır..usikiyt yareı· 

tan pannakJ.an takdis ıotmeliyim. •• 

rDevamı ,,ar) 
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LDlb.tAN HARVf, 

KiRiK ZAMEI~ 
Filminde •••• Pek, Yakında 

SOMER Sinemasında 

Bugün uat 1 ve 2,30 da tenzilatlı matineler 



adyoda yeni bir mevcenin 
keşfine çalışılıyor 

5 - YAKIT. S MMtT 1939 

Radyo ve 1ivaıro 
se"lsf. 22.10 MOılk (cazband). 22.45 beyın - Nilı:ı\·ent şarkısı - Saçlarına ili: lbrahim Ozgilr ve Aleş böcekleri) S 
23 Son ajans hllbcrleri Ye yarınkı bağla nah ey peri. 7 - İsmail be· 19 Konuşıuıı. 19.15 Tilrk nıuziAi O:ıı- oprano Piyer Gingater 
prol!'anı. 3 in - .Nıha\·eııt ajır semi - Seni hilk- sıl he)eti). CeJAI Tok:;e~ ve arkadaş• 
PA7..ARTESI -· 6 - 3 - 1939 mil ezel. 8 - Selilhuttin Pınar - Kilr- ları. 20 Ajııns, meleo.,.)loJI hnlıcrlcri 

12.30 Program. 12.35 Türk müzi- dili hlcnzkür şarkı - Aşkınla yanan ılraat bor.sası (fiyııı). 20.15 Turk 
gi _ pl. ıs Memleket ~ant &)arı, aJıın~, knlbhne. 9 - .SeJ ilınltln Pınar ? Kilr- müzlı}I. Çalanlar: Vecılıe, Fahire Fc1'4 
meıeoroloJi haberleri. 13.15 Müzik Cu- <llll hlcnzk!ır şnrkı - Ne gelen nr ne san, Refik Fersen, l\eııınl NI) ıızi Se.r• 
,·ertürler, opera aryaları ve snlre). haber. 10 - Sel6hattin Pınar - Kür- hun. Okuynnlıır: Müze>) en Scnor, 
13.4:> - 14 Müzik (cazbant - pi.). 18.30 dili hlcnzk:'lr şarkı - Akşam yine ak· Mahmut Karındaş. 1 - Kürdili hlcaz
Prcısrıım. 18.33 .Miııık (tıııfıf rnilzik - şıım. 11 - Sepoh - Kürdıli hlcnıkAr - lı:Ar .PeşrC\·J, 2 - Suphi Zl.>anın kür· 
pi.). 19 Konuşma (Doktorun snati). orun)havası. 21 :Memleket saat ayarı. dilı hk:ızklir şarkı - Bahçenizde bul• 
l9.15 Türk müziği (halk musikisi; 21 Konuşma (Hukuk Uml ya)ma ku· lıilJ obam. 3 - Osmıın Nılıadın kur
l'tnburacı Osman Pehlivan - takdim rıımu)., 21.15 füham, t:ıhvHlit, kam- dıll lılcazkAr barkı - Akşam süneşJ 
ve Jştirak eden: Sadi Yo\er Ataman). biyo - nukut borsu ı (Uyat). 21.25 kalkmalı. 4 - lloğusun kürdıli hı. 
lf.40 Tllrk müziği (saz eserleri ve Neşeli plaklar. 21.30 Müzik (Radyo cıııkllr şarkı - Güller açıcış. S - A• 
e)un havaalrı). Hakkı Derman, Eşref orkestrası - Şef: Hasan Ferit Alnar). rif beyin kürdili lılcazkAr şarkı - Bır 
]{udri, Hasan Gür, Hamdi Tokay. 20 1 - G. Fr. Hande!: Concerto gros~o, halel ile silzdll yine. 6 - Akşam olur 
Ajans, meteoroloji haberleri, ziraat op. G, ~r. 2, fa maJur, Andante !arı- süneş ıider. 7 - Refik Persnnın lıü· 
borsası (riyal). 20.15 Türk milzili: hetıo, Allegro, 1.argo, Alleıro ma non seynl şarkısı - Sabah )Üneş doğar. 
(KIAsik program). Kilme okuyuculurı troppo, 2 - R. Schumann: 1 inci ıen ken. 8- Refık Fersanın hllseyci şar
(Koro). Çalanlar: Vecihe, Reşat E- fonı, si bemol ııınJur, Andıınte un kısı - Gözlerimden ıltmlyor yanak· 
rer, Fahire Fersen, Rerik Fersan, Ru· poco maestoso Allesro molto ~ivoce, !arının alı. 9 - Refik Fersanm hll· 
şen Kam, Cevdet ÇaAla, Cevdet Ko· Larghetto, Scherzo, Trio 1 've 2, Al· seynl ,ıırı.:ı - Ay doJ:ır sini sini sev- Me bur Al " Berlı'n 
zan Kemal Niyazi Seyhun. 1dare e- legro animato e tırazloso. 3 - Otto ıufşlm birisini. 10 - Türkü - Sarar- ş man pntozil 
de;: Mesut Cemil. 1 - Tanburl Ce- Nlcolai: "Vlndsorun şen kadınları" dım ben snrardıro. ll - Saz semaisi. rn~yosu~~ verilen temsillerde 
mil • Bayati peşrevi. 2 - Bekir a- operasından U\'ertilr. 22.SO Müzik 21 Memleket aaot ayarı. 21 Konuşma. damıa dinliyoruz. 
la • Hüseyni beste. 3 - Şe\•kl bey· (Virlilozlar - pi.). 2S Milzlk (cazbant 21.15 Esham, tabvJIAI, kambiyo· nu-
Jlilseynl şarkı - Nedir bu haletin. 4 - pi.). 23.45 - 24 Son ajans haberleri ve kut borsası (flyal). 21.25 Neşeli p!Ak· !uo 22 30 Alil lk (Si 
Sevki bey _ Hüseyni şarkı - Gillzara yarınki program. Jar. 21.30 Milzlk (KOçük orkestra • caz~o. t) ' 2S 

45 
z 
24 

S nema sesi T8 
nazar kıldım. 5 - Rahmi bey - Baya· CARŞAllBA - 8 - 3 - 1939 Şef: Necip Aşkın) 1 - Valter - Dans 1 r' an .' ·k. - on afons haber-
tJ ara.ban şarkı - Bana seyran cema· 12.30 Proıram. 12.35 Türk roüziAi eden kuklalar (fokstrot). 2 - Nie- e 

1 
ve )arın 1 program. 

lindir. 6 - Kemençe taksimi - Kemal pi. ıs Memleket saat ayarı, ajans, mann • Zenci dansı. 3 - Pones • CUMARTESi _ 11 3 Niyazi s. 7 - HOseyJn Sadettin - A· meteoroloji haberleri. ıs.Hı· 14 Ri- Geyşe operetinden potpuri • .& - Cho- - • 1939 

rol bnyatl şarkı • Milcessem ruhsun yasell Cumhur bandosu - Şef: Jhsan pin • Nokturne. 5 - Leopold - Yeni 13 ... ~ p ıs 
35 

M 
timsali ansın. 8 - Rahmi beyin· Hi· Künçer. 1 - Roosenlt • Marş. 2 - tlilnyanın eski ş.ırkıları. 6 - J.lncke ıan ,: •

5 1 ro~ra~. 1iır 16~k <Cf• 
&ıı... 'ti . sor şarkı - Bir nev civansın. 9 - Ka- orrenbach - Intermezzo \e barkarol •• Ellencell marş. 7 - Pachernegg • e Q re p. • eme et Hal 
~ &. .. _ İltada Nevyork civarında Edvin Armstrong isminde bir rn lsmall ağa • Hüseyni nakış yürilk 3 - Suppe - Ev sahl~eıl uverıorn. Viyananm cazibesi. 22.SO Milzik (Soll •>·arı, ajans, meleoroloJi haberleri. 
ıı,.:~~~ · . eni bir ke semai _ Gönüller uğrusu bir yari hl· 4 - A. Messager - Jsolın operasının ve Jieder - pi.) 2S Milzik (cazbant .. l4.10 Tilrk milılji (Fasıl heyeti)'. Ca· 
~de \ıh.._rı :radyo ve telsız telgraf sahasında Y - aman. lO Saz semaisi. 21 :Memleket balesi. 18.SO Program •• 18.35 Milzlk pi.) 2S.45 - 25 Son ajans haberleri ve lanlar: Vecihe, Ruşen Ferit Kam, Cn 
~~tz.oıı64~aktadır. . sa:ıt ayarı. 21 Konu,ma. 21.15 Esham, (Oda mllzlli - pi.). 19 Konuşma. 19. y:ırınkl proıranı. det Kozan. Okuyan: Melek TokılSz. 

'f ~8'\Uı bulmaya çalıştığı §ey, kısa, orta ve uzun ~e~ı- tahvi!At, kambiyo - nukut borsası (fi· ıs Tilrk milılll (fasıl heyeti). Tah~ln H.40 - 15.30 MO:ılk (cazbant • pl.).~ 
~t ~ da.ha ibqka mahiyette bir elektrik mevcesı ıle yal). 21.25 Neşeli pliklar - R. 21.30 Karakuş n Sarlye Tokayın lştlrakıy· CUMA - 10. 3 • 1939 • 17.30 Program. 17.35 Milzik ,(Danı 

~ ~1lll Plklaktır. Milzik (Kücük .orkestra - Şef: Necip ı~. 20 Ajans, m~teoroloji h~lıerlcrl, saati • pl.). 18.15 Türk müzljl ,(Fa. 
tôrtıjU de Arznstron Ne ork civarındaki tecrilbe .istasyo_ Aşkın). ı - K:ılman - Cambazhane zır~nt horsusı (~ıy~t). 2~.15 'I u~~ mil- 12.30 Program. 12.35 Türk müzl. sıl heyeti • CelAI Tokses ve •rkadaı• 

~or. gun vy prensesi (Potpuri). 2 - Stolı • Vi· zlğı. Çalanlar:\ ecılıe, Fahire Fcrsan, Ai - pi. lS ?ılemleket saat ayarı, ajan , lnr1). 19 Konuşma (Dış poUllka hA. 
Ank yanada ilkbahar. 3 - Kulııch • Çlgıın Refik Fersan. o~uynn: Muzarrcr ll~· meteoroloji haberleri. 13.15 - 14 Mil- disclerl). 19.15 Türk milılli (Halk 

l'rti.. ara radyo U taksim. 5 - KAzım Uz • Bayati ara- ranteıi. 4 - Heuberser - Şarkta isim- ar. 1 - Tıınburı Cemil beyin - Hı· zik (hafif milrlk • pi.). 18.30 Prog· musikisi). Orta Anadolu ko~m·a ,., 
~ w'UClye JlA . S ban şarkı - Ayrılık. 6 - Hilseyin li sOltden (Çeşmede - parcası). 5 - cnıkAr pe,revi. 2 - ZekA~ dedenin - ram. 18.35 Mllılk (Kabare ve milzık türküleri. Saz şairi Sivaslı A ık Ve • 
~.,lcto Pos~'lO DlFOZ\ON Fahrinin - Muhayyer şarkı - Uzaklan Zlehrer. Der Schatzmei~ler ~pere~~- JllcazkAr a.Aır semaisi - Gul~ende3h::_ bol - pi). 19 Konuşma (Tayyareci sel ve İbrahim. 19 30 Tllrk' milı.J:ı 
~~~e ~'7ı~oıu ~~~~~a Raduoıu ~i~~'P!~~~ :a7;~~. ~~.~~r~~~~:::: t::: ~i~. v;~s~~:·,k2~::1::::;~ 2~.4~e:'24 ~O:k:~::ı ~i~~z::~ ~=r~:ı 

5

.u~ekl.e- :::.~ş~::.~:· ~:~:fnT~akrıı~~;i!~ ~lan; alanlar: .Vecihe, R~şen Ferit J<am: 
,,, ııı.1 8 l.tJCu. k ati) 18 45 MüzJk (pazar coyı Son ajans haberleri Te yarınki proıı- dlmdim fecre kad:ır. • - Sadettıo • Cevdet Kozan, Mesut CemlL Okuyan: 

'1;,0 lb. ıs193 l<cı.;ı2o Kw.; T. A. Q. ~:va:). ı9.ıs Türk müziği (fasıl he- ram. Kaynağın • Neveser şarkı • Hicranla tiye Tokayın iştlraklyl~. 20 Ajans, Nuri Halil PoyraL 1 - Zavll peşre-
ııı. 94os S ~es.120 Kw.; T. A. P. yeU - Sultani yegAb fnsh). CelAI Tok- SAl.I - 7 • 3 - 1939 harap. 5 - HicazkAr saz semaisi. fi:- meleoroloJI haberleri, ~ıroot borsası yf, 2 - Faik heyin " ÇavU Un • 
'l'Oıtl(tJ\c:a.120 Kw. ses, Hakkı Derman, Eşref Kadri, Ha- 12.SO Program. 12.35 Türk mOzlğl Osman Nihadın - Nihavent şarkı - ~i- c_n:at). 2o.ı 5 :ürk mOzıJI (Halk mu- Yakdı canll bennf. GOfte: Nedimin. 

~4 3. 3. 9/P. SAATİYLE san Gilr, Hamdi Tokay, Basri Üfler .• pi. 13 Memleket saat ayarı, ajan,, ne aşkı bana dudağınla ~un. 7 - N~- sıkısı - Sadi ~aver Ataman). Bozuk 3 - Haşim he)'in • Zuil prkı - Js. 
""r..\.tıl( :- ı 1 - 3 - 939 20 Ajans, meteoroloji haberleri. 20.15 meteoroloji haberleri. 13.15 Konuş~a havent yürük semai • Bılmezdlm o- ye curadan halk ha.vaları. ~O.SO Türk tersen gel ıldelim. 4 - Dedenin • 

11';.J\,.. noGRA~l - No. 15 Tütk müılti. alanlar: Yecihe"Ruşen (Kadın saati • pl). 12.30 • 14 Müzık ıüm. 9 - Refik Fersanın oyun.hava• milıl~l. Calanlar: Fahire Fersan, Re· Mahur ~arkısı • Gönül adlı bQlbQJüm 
~ o,.~3 ın\t!Gl ~~9 Ferit~ m.; Cevdet Kozan. Okuyanı.r ...r.K.ar.a&lk~•lll8r.UI - pi). 18.SO Prnll- •• 91 M.-mlele=t saat aran. 21 ~on_u~~'4.ır4et....,,._ ~p,pn: Ha· var. 6 - XO~Jcçe tllridlleri. 20 Ajan,. 
ıı..' lta." '"" ......... _ --- A .......... ~ı--.. ea. n ........... , ., ...... a .. •• o&uclr ram. -ıw:11a MllllK • pı; (Melbdller). ma. 21.15 Esham, tabviJAt, kaıtıhlyo - lQk Recai. 1 - Osman beyJn hfcaı-
~. 1111 • 'fıa~er: Necip Aşkın) 1 - ses. 1 - Tanburl Osman beyin uşşak 18.45 l'ıfüıik (Fiili solo - Ahmet An- nukut borsası (fiyat). 21.25 Neşeli kAr peşrevL 2 - FaJk beyin hlcıızklr ~~teoroJoJi haberlerJ, ıJraat borsuı 
..:_ııı.11:ıııel'rıı lalı: güneş ışığında peşrevi 2 - Rıfat beyin - uşşak tar· l:liçen) Riyaseti Cumhur bandosun- p!Aklar. 21.30 Temsil (Tilki Mehmet atır semai - Benim ıervn bıramacım • • 1ıy~t). 20•15 ~emsll .(FuzQH ıecesi). 
;;;'tıa1 a bir eı!0• 2 - Jlippmann - kı - dü~tüm yine bir afeti meşhuru dan. ı - Micher Blavet - Sonata No. Yazan: Ahmet Naim). 22 Müzik (KD· 3 - HlcaıUr farkı - S~•dltlm aza •• eri P eden: rahim Delideniz. Tem 
ı;ııe~ ~CtJnecuce. duruyor - Halk cihana. 3 -Arif heyin - unak şarkı 2. (1700 - 1768) Andante, Allemande çük orkestra - Şef: Necip Atkın). del blcranım. 4 - Kemen~e tahlml slle Ankara radyosu küme oku7ucl1· 
1&....' bo' tocuıc "•rıyasyonlar. 3 - _bir melek sima peri. 4 - Ruşen Fe- (Allegro), Gavotte {l.es Gaguets). So· ı - Leuschner - Mazurka (Faotul). Fahire Fersan tarafından. 5 - Ma· ları Mesut Cemilin fdareslnde iıUrat 
~"'11. ı2 llrı• c:hı 0 Yunlan. 4 - Vink- rit Kam. kemençe taksimi. 5 -Ton- rabande (Largo), F.lnale CAllegr?). 2 - Dohnanyi - Puereltln pe~esi pan- bur şarkı • Telir edilsem feldl._ 6 - edecektir. 21.15 Memleket sut ara. 
'll~t lırernı kfflllta İspanyol uyer- buri Ali efendi - uşşak şarkı. sen ey 2 - Cesar Clardl - Karnaval (\ ~r- tomlmenlnden vals. 3 - ~alente • Mahur şarkı- DOn yine ııllnUmllz geç- n. 21.15 Esham, tab'VllAt, Jı:ambl)'O • 
~~01oJı ha~eet saat ayarı, ajans, servi revan. 6 - Kamposun - uşşak yasyonlar). 19 Konuşma. (TOrkıye Kırmızı ışıklar sacan yak~t. • - Brus dl beraber. 1 - Refik 1-'ersan - saz Öukut borsası (fiyat). 2ı.25 Folklor 

tıııı .o"~esır tleri, 13.15 Müzik saz semaisi. 7 - Leyll hnoımın - hll:ı postası). 19.15 Türk mllıiğı ~Fasıl he- selmans • Felemenk sültınden (Aşk semaisi. 21 Memleket saat ayan. 21 saati (Halk muslklmlı •e prp mu. 
~ il~ S ..._ ı.:. Şer: Necip Aşkın - zam ,arkası - harabı intizar oldum. yeti) Tahsin Karakuş ve Safıye Tok~~ ıöln). 5 - Löhr. Memleketten mem- Konuşma. 21.n Esham, tah•llll, kam· siki teknltl). HaJll Bedl Y6oetcea 
...... ~ (Sdeıı ıı her - Der Göttergaıte 8 - Arif beyin • Hilzzam şarkısı • yın IşUraklyle. 20 Ajans, meteoroloıı lekele - l'ıluhtellf memleketlerin melo- biyo • nukut borsası (fiyat). 21.25 Sadi Yaver Ataman Cemil Reflt. U 
~i"lıı. erenat~lı>urı. 6 - Lfncke _ meftun olalı. 9 -Arif beyin - suzlnAk haberleri, ziraat borsası (fiyat). 20• dJlerl ilzerlne rapsodi. 6 - Llncke " Neşeli pllklar. 21.30 MOzlk (Riyaseti Haftalık posta kutu;u, 22.30 Mllzlk 
~· l~ ..._ liıı' 7 - Föderl- Viyana prkm _ papusuna ennek illere ey 15 Tilrk milz!JI. alanlar: yecihc, Ru· Olimplyatıarda (Marş). 7 - Lebar • Cumhur tlarmonlk orkestrası). Şef: (KOçQk orkestra. Şef: NecJp Afbn). 
t.:. \'e ' ı4.30Ck: ·Darılma (fan le- yar. 10 Saz semaisi. 21 Memleket saat fen Ferit Kam, Cevdet Koı~n. ~ku- Paganlnl operetinden potpuri. 23 Mil· Praelorhıs. 1 - AnL DYorak: VJyo• ı _ Kocbmana _Her saman için Cfota 
~.:-ı.. ~flıe, Ce 'l'urk müziği. Çalan· ayarı. 21 Neşeli plaklar. R. 21.10 Mil- yanlar: Mustafa ÇaJlar, Radıfe Ney. zik (cazbant - pi). 23.45 • 2• Son a- Jonlel için konçerto ıl mbılSr, op. ıo• (marş). 2 _ Blume. Gilnttte (nla)~ 
b.~l'f ltu:taı:ı. "det Kozan, Cevdet zik (Riyaseti Cumhur bandosu - Şef: dile. 1- 0s11;1an beyln •• Nlhavoaıt peş fııns haberleri -..e yannkl proıram. a) Alleıro.1>) Adqlo ma non troppo. ş - Thaler • Kukuk polka. 4 -:VoD .. 
d...~lıı lıtıaltı~ S~~i Uoşses. 1 _ İhsan Kilnçer) ı _ F. \'on Blon • revi. 2 - Faık bey- Nihaven,t beste· PERŞEMBE - 9 • 3 • 1939 c) FJnaJ. Allqro moderato. Solist: ırat- Kalbim aşkla doldu<• Yala)~ 
~·a 'Cru· iülızar Peşrevi. 2 - marş 2 - A. Masncıni - mazurka - Visali yare. 3 - Rakımı?. Nihavent 12.30 Proıranı. 12.35 TQrk mOıl- Duld Zlrldn. 2 -AnL Dvoralr: 5 fn. 5 - Bilet - Arlezyen ıllJU No. ı •) 
"'~! :-seırı~~ar.şarkısı - Reha bul- kaprİs - klarlnet. 3 - Cesar Franck ,arkısı - Ne yanan kalbıme.' - ~- Ji - J>L 13 Memleket aaat ararı, ajans, el senfoni ''Yeni dünyadan" (Aus der Prelude. b). Menueııo. c) Adaıt;ııo: 
..._' lillıb~ l.lın Pınarın. Gülizar • melun avcı - senfonik pftrçıı. 4 - rif beyin - Nihavent şarkısı - Sö3 le meleoroloJI haberleri. 13.U • U MO· neuen Welt) mi minlSr, op. 95. a) d) Carillon. 23 Mllılk ,Ccubut • 1>1.ı 

C - C ilin derdini sormayın G p erne. Ramunco. 5 - Rachmanı- nedir halsi ahın. 5 - Vecihe tara- zik (Karışık proııram - pi). 18.SO Adqlo • Alleıro molto. b) Larıo. c) 23.45 • 24 Son ajans haberleri ,., )'&• 

~ '"det Caaıa tarafından n~f/. Prelüd. 22 Anadolu ajansı spor tından kanun taksimi. 6 - Rahmi Prosraın. 18.35 Milzlk (Şen oda mOzl- Scherzo, mollo •ince. ç) Alleıro con nnki prosram. 

~azan: Dostoyevski 
":. ..,. ~, 

bu itten yalnu ü; bin rublelik bir fclda· 
kirlıiını kurtulacağını da umamaz.dı. 

Çilnkil aıiftenin ne biçim bir mahHlk 
oldufunu iyice anlamıftr. Bütün karar
ıu:hklar da iıte bundan ileri celiyordu. 

ni dilJilnUyor ve bu korkunç ''belki,, ile 
titriyordu. 
Eğer ıevgilisi ona: 

- Seninim. Al beni, ıötilr beni t 
Dese idi, dilnyarun öteki ucuna de-

tasavvurun da fena bir tarafı vardı, Za 
vııtı genç kendi kendine : 

- Ya, Gruıinika eelir kle bana, hay
di seniniın. Al, ıötilr ·beni. 

~Nii-H•••7'°5llul Ceql8 ... 114 lliil-
İkin c. C. it •or•caklan için, biz bu noktalara ıimdi 

1 1 file dokun.rmyacafız. • ..• 
.l\1it Bir saat, yalım bir saıtçık s~vdiğını 

Zabitin yanına döneceği meselesi, pek 
umurunda defileli. Genç kadının baya· 
tında uğursuz bir rol oynamıı olan bu 
adamın ne bilyilk bir heyecanla belden
füğinin pek farkmda değil &ibiydi. 

Halbuki Dimitri, bir ay evvel gelen 
mektuptan ve içindekilerden de haber· 
dardı. Gruıinika sinirli bir dakikasmda 
ona bundan bahsetmit ve göstenniıti. 
Amma anlaıılmaz bir aoğukkanhlıkla 
aldıran olmamrftr. Belki de bütUn zih· 
ni, babasının rekabetiyle do!u .olduğu 
için en bilyük tehlikeyi ora.dan bekli· 
yor ve gözleri bagka bir ıey görmüyor· 
~u. 

ğilse bile, Rusyarun en •on bucafına 
kadar. uçuracaktı. Orada, hiç kümenin 
kendilerini tanımadıfı muhit içinde ev
leneceJcler, yepyeni bir ömriln meıut 
temellerini kuracaklardı. 

O, bu temiz bayatı, ne büyük bir ih· 
tiraı ile taurlamıı, !hulyalarla ıilalemiJ
ti. En ziyalde muhit defittirmekten me· 
det umuyordu. DUttUfU bu topraklar 
Uıtünde kalkınarak ıerefli bir ömre ka
vuımanm imktn11z bir ıey olduğuna 
inanmııtı. Tam bir ıudet için maziyi 
hatırlatacak hlç bir vesilenin blmama
ıı &erekti. 

Der ıe, ne yapacafnn? Paraau hiç 
bir ıey olmaz. Seyahat için llmn relen 
masrafı nere.den bulacafmı? Y.ıIJardan
beri ana mirumdan çektifi paralar ar
tık tllkcnmittl. Gef$1 Grutinika para11% 
defildi Amma, Dlmitri bu noktada Pf
detli bir isyanla eillriniyor, ıurunına 
toz kundurmıyordu. O, bu yeni hayata 
kendi paraaiyle ıirmek iıtiyordu, ıev-

it Ya .. 1' en Gru•inika savallı dehkanlıyı ,.. . - 1 ıoy ıy .--
~ "tıır . O~a. - merhametsizce bup kavuruyordu. 
trı, bitllti' Sanıaonov tik önce DimJtri ıenç kadının nasıl 
~~~- ~tlik ~~ bir hayata uçar- b' rliyet ~e tUrlil bir fikir beılediiini 

"de ~~lıııı ı.~!;;"~ ~il tün ömrünce b;~miyordu. Ne yalvarmak, ne de kor• 
~· c l>:ıUıküı b'ğı Dunitri, bu dem- kutmakla afmıdan bir teY koparmak 
fh..~ isiıt 'tıdiıİllin ır 'Vaziyette idi. Son Omkün değildi. o vakit belki kızarak 
~ t de o, bi :e dt.ciiği eibi, bu iki :U9bntiln o~an yüs çevirecekti. Mitya, 

"· ~li) tbıu.:eaı artı eyizı ihtikaruna uğra- b t-.1-- büyük bir tereddüt içinde 
"t) °k •tınııtr U -wuu• d' v' • 

d tttrı ' Oıtu b • b lad ğıru ve karar vereme ıgıru ıe-
~ dı e de ı:r 

1 
~ ve tvan.m .ocard ı Çok kere beelediği fiddetli ih-'or la- .,e ırı .. -: t' sıyo u. d'ğ' • 

tııı~ ~- ~ı ı. Tenbihlerin- G 'nikay• nefret ver ı ıru 
"'l'l • - --.uyan e ·-u tirUift, rup · 11 • d '- ~· · v -=pleri, bütün Zihni blitiln bu iJıtıma erı 0 -

C ~ unmrıtr. 1 ğ ~ı..- 'or~ • f kat kadının kfaJgrn ı ınrn ne-
1 bir,.,-'lll \>e..: r • Jaııy~rri, a ld'~ini keıtiremiyor.du. Onu 
t b -.qttf b • •Yorı.rdı , den ile ge ı. 

~ 0ftı1~ " iki ıunu · · en ç.ck ursan: 
fı._ te~ . it ,., k ' ufur1uz talilıl- • • bamı mr? 
;~~ltf. G Urtulınağa uğrqınak- - Benı snı, ba d likanlı döne 11iıı l'lılfniL- r idi Ve savallı e 
-)?. lı ist ltorkt -n kontrolıuz Sua 1 

• • ta dUfQm Ozerine geli-
'ıl '~ttı il birq ufu halde pek acele dolap yıne bu ~re Fiyodor, Gru§ini-

te~ir~ ~u.t!ı.~t kaıabadan bile yordu. Mitya;: t!klif edecekti. Belki 
fı halc1t kler bu zamanı na· kaya evlenme tını t Bunak çapkın 

ıJ1c!a bir hayli auaDer de bu teklif yapı 1 ı. 

Sonra, beı ıenelik bir ayrılıktan ıon
ra, birdenbire ortaya çıkan bu ni~nlr· 
nın ciddiyetine de inanacak bir halde 
değildi. Mektupta bulutlu, romantik ve 
1uurdan ziyade hisle dolu idi. Gntşini
ka, dönü~ten daha hararetle bahıcıden 
ıon satırlanru ona okumuıtu. 

Onun içini ferahlatan ıebt:plerden 

biri de, Gruşinikanm, Sibiry:ıdan gelen 
bu mektuba hiç ehemmiyet vermeyiıi 
idi. İ§te bu yüzdendir ki, delikanlı bu 
ıon rakibi hemen hemen unutmuıtu. 
Onun aklı fikri hep babasında idi. Genç 
kadının apanaız cndan tarafa !döneceği-

Bu, ihtimallerin en tatlııudır. Bunun 
arkaamda bir batka talih yolu da var. 
Korkunç ve lapkızd bir yol. Efer bir 
ıun Grufinika: 

- Ben, Fiyodorla evlenecefim, çekil 
karıımdan r 

Derse iıte .o vakit ... Ah o vakit ... Doğ 
ruau ıu, ki bu korkunç ihtimalle karp· 
laf1Dca, ne yapacağmr, kendisi de ıon 
dakikaya kalc!ar keıtirememiıti. Bunu 
hak ve adalet namına ıöylemek llıım
dır. Onun tısarlanmıı bir fikri yoktu. 
Cinayette evvelden karırlaftnıt bir te
ammilt aramak doğru olamazdı. 

Dimitri, talih ve tesadüfün yardım 
edeceğine inanmııtr. Fakat bu mesut 

&ililinin yarldımiyle defil ... Onun ke1e
ıine el ailrmek taıaVTiırU bile tielikan• 
lıy:r kendi kendinden ifrendirmeğe ye
tiyordu. Katerin 1vanovnanın parasını 
da vermeden bu yeni hayata kendisini 
layık g8nnliyordu. Hatırladıkça: 

- Birinin nazarında zaten adilin bi
riyim. Bu yolu tutarsam, ötekinin in
dinde de ayni 5amura dllıecefim. 

Diyor, baran da: 

- Eğer Gruıinika bunları duyaru, 
böyle bir adamla hayat yoldatbfma kat 
la namaz. 

Hilkmlinü veriyordu. Zihni boyuna: 
- Para lbnnf Nereden, Mmden, na

sıl bulacağım? 

Diye soruyordu. 
Gerçi, bu parayı nereden bulacıJmı 

biliyordu. Fakat o hazır mebltfa el ıO
rebilmek içiıı i1'k 8nce Katerlnaya Qç 
bin rublesini vermesi gerekti. 

( Devamt ıvar) 



Ankara nıuhteliti ilk defa ıstanbulu yendi 

Ankara 2 - ist anbul 1 
Çok fe~a kurulmuş olan ist~n~ul karışığı)Şiddetli esen rüzgann top kontrolünü müşkü l 

ı l~ ?evr~~e 2 - O magluptu mesine rağmen müsabaka sürafli ve heyecanlı 
Istıanbul muhtelıtı ıle ıkı maç retı hıçbir netice vermiyordu 

yapmak üzere şhrimize gelen A.NKARANL"l 1LK GOLÜ .t .,. ~ 
Ankara muhteliti dün ilk karşı. Oyun bu şekilde karşılıklı a. 
laş~ayı gayet. s~&~k ve rüzgar. kmlarla devam edip giderken, 
lı bır havada ıkı bın kadar tah- sağdan bir Ankara hücumunda 
nıin olunan bir seyirci önünde Hüsnüyü atlatan Orhan yerden 
yaptı ve neticede sıkı bir müca sıkı bir şutla Ankaranm ilk go_ 
deleden sonra fena teşkil edil !ünü yaptı. 
miş ol~n muhteliti 2 - 1 mağ - Ankara muhteliti 1 
lUp etti. İstanbul muhteliti O 

OYUN 
Oyiuıa saat 3,5 ta gayet kısa 

süren bir merasimden sonra ha. 
kem Tarığın idaresi.ru:le başlan • 
dığı vakit iki takım da şu kad
rolarla karşı karşıya idiler: 

Oyunun 20 inci dakikasında 

olan bu gol Ankaralıları büsbiL 
tün canlandırdı. Buna mukabil 
İstanbullular hala fena oynamak 
ta devam ediyorlar ve bir sürü 
fırsatları lüzumsuz hareketlerle - -

Taksim stadında yapacaktır. 
Ahmet Ademin hakemliği ile 

oynayacak olan bu maçta dün. 
.. künden daha iyi teşkil edileceği 

ni umduğumuz - İstanbul karı. 
şığmm dünkü neticeyi telafi e _ 
decek bir oyun çıkarmasını bek. 
liyoruz. 

Tamşvar 5-2 
mağlup 

' Ankara, 4 (Hususi) - Roman 

yanın Tamşıvar takJllll 
ikinci maçını An.kar& J, 
liti ile yaptı ve 2 - O 
lfip oldu. 

Oyun 6 - 7 bin 
de oynandı ve çok 
du. Birinci devre 2 -
Jikle bitti. Fakat 
Ankaralılar mutemadl 
ra başladılar ve biri 
olmak ilzere, ile; gol 
rak maçı büyük bir 
tirdiler. 

ı Askerô L DseDer arasın 
Ankara muhteliti: 
Necdet. Nıtri, Ali Rıza • Ntts. 

Tct,, Hasan, Keşfi • Ilamdi, A
rif, Orhan, HCZ§im, Zeki. 

letanbul muhteliti: 

öldürüp duruyorlardı. lstanbul ve Anlcara mu1ı telitlcri dihıldl maçtan cweı 

ANKARANI1 l 2 NCI GOLÜ 1 oynuyor, 1stanbul takımında ise ri sıkı bir vuruşla topu boş ka· 
İstanbulluların biribiri arkası- ilk devrede hiç muvaffak olamı_ leye sokarken bek Ali Rıza elle 

na fırsat kaçırdıkları bir sırada 1 yan Melih ile Basrinin yerine tutarak bu gole mani oldu, ha. 
yine sağdan gUzel paslarla 1stan Angilidis ile Yusuf oynuyor. kemin verdiği pennltıyı Esat sı. 
bul kalesine inen Ankaralılar to. Ali Rıza santrafor ve Esat da kı bir vuruşla yerden Ankara ka 
pu birdenbire sola geçirdiler, Ha soliç mevkiine geçirilerek !stan. lesine sokarak lstanbulun ilk ve 
şim de üzerine fırlayan kaleci . bul takımının hücum hattı sağ- son golünü yaptı. 

Güreş Birincil 
Hiwamottin • LUtfi, Hüsnü • 

Musa, Ali Rı::a, Esat • Naci, Bu 
Clıtri, M dıih, Basri, Dirmı. 

Askeri liseler güreş musabaka 
ları bugün Maltepe spor salo. 
nunda mektep müdürleri, mual -
limler, subaylar ve birçok me. 
raklı talebe önünde başlandı. Oyuna rüzgara karşı dizilmiş 

olan Ankaralılar başladılar sağ
dan İstanbul kalesine indilerse 
de HUsnilniln yerinde bir müda. 
halesi ile bu hücum durduruldu. 
Bundan sonra lstanbullularm a. 
yaklarma geçen top, bir müddet 
Ankara kalesi önünde dolaştı 
ise de Melih ve Basrinin bozuk 
oyunları yüzünden hiçbir netice 
almıunadan te)<rar Ankaralıların 
ayaklarına geçti. Şimdi Ankara. 
lılar soldan cidden güzel anlaş. 
malar ynparak İstanbul kalesine 
iniyorlar ve 1stanbul defansını 

mü~kül vaziyetlere sokuyorlar. 

nin altından topu İstanbul kale. dan itibaren §U şekli almıştı: Oyunun bundan sonraki kısmı 
sine ikinci defa olarak soktu. Naci, Buduri, Ali Rtza, Esat, -- \ 

Hakemler: Yusuf Aslan, Saim, 
küçük Hüseyin ve Refikti. 

(Dakika 25) Diran. 
Ankara muhteliti: 2 OY\:ID rüzgara rağmen lstan. 
İstanbul muhteliti: O bulluların baskısı altında oyna. 
Bu golden sonra İstanbullular myor. Bilhassa Buduri fevkala _ 

canlandılar ve vaziyeti telafi et. de oynuyarak Ankara müdafaa. 
mek için Ankara kalesine saldır- sına müşkül dakikalar geçirti
dılarsa da yukarda da söyledi • yor. 
ğim gibi, Melih ve Basrinin bo. 1STANBULUN lLK VE SON 
zuk oyunları ve Necdetin fev - GOLÜ 
kalade kurtarışları dolayısile hiç Oyunun 10 ncu dakikasında, 

bir ~tice alamadılar ve ilk dev_ yine Budurinin sağdan işlettiği 
re bu eek ilde 2 - O Ankar a muh İstanbul for: hattı .Ariknrn krue. 
telitinin galibiy.etile neticelen· sine indi :ve Na.cinin nrA pn~ıuı 
eli. gayet müsait bir vaziyetle yaka 

1Kl1 •et DEVRE !ayan Ali Rıza topu kaleye so . 

Müsabakaların neticeleri şun -
tardır: 

56 K1LO 
Kuleli Fehmi • Maltepeden Nec 

deti 1 dakikada tuşla yendi. Bur. 
sadan Halit Denize hilkmen ga
lip. 

61 KİLO 
Mal tepeden Ahmet Kuleliden E 

satı 8,1 O dakikada tuşla yen. 
ei. 

Denizden Sungur Bltiialı Ha . 
J:.U C,C' ~-"1..:t--.l • "--1'1"" J .. -..1.: 

66 KlLO 
Bu arada Ali Rıza ve Esat can 

la başla oynuyarak kalelerini bu 
tehlikeli vaziyetten kurtarıyor -
la;QI. Hücum hattında Bodurinin 
fevkalade oywıu ve Na cinin gaY.. 

\ .1 
Bu devreye iki takım da de. karken .Necdet fcdakarane bir /\·ecdet bir 1,ıırtanş yapıyor 

ğişik bir kadro ile çıktılar. An. plonjonla bu tehlikeyi uzaklaş -
karadan Orhanm Y.erine Gündüz tırdı ise de gerilere gelen Budu. 

KJ. Kemal _ Ml. Nezihi sayı 

hesabı ile yendi. 
Bur. Faik Denizden Tarığa 

4,5 dakikada tuşla yenildi. 

Diin1'1i. An1.ar21 • f s tanbul m.açrndmı bir göriiniiş ı·e llecclctiıı 1.ıir Tmrlarl.§ı 
<~~~~~~~~~~----

Galata sara g - Boğaziçi 
Mektep takımları çetin bir maçtan sonra 

tı n rsüz o larak berabere kaldılar 
· Mektep talebelerinin klüpler- ı Buna mukabil Galatasaray li . 
aen uzakbşması üzerine bir müd sesi de en kuvvetli kadrosu ile 
det spor sahalarımızdan uzakla- &U şekilde oynuyordu: 
şan kıymetli futbolculanmızın Fazıl • Ali, Turhmı _ Abit, Ila 
ne vaziyette olduklarını görmek lil, Metin - Biilcııt, Eşfak, Refik, 
ancak mekCep takımlarının maç. Nuri, Bülent. 
larını seyretmekle kabil oldu:. Galatasaray takımında da Fa. 
ğundan diln Taksim stadında zıl, Bülent, Eşfak ve Halil gibi 
miihim maçtan evvel oynanan ve birinci sınıf oyuncular var. 
taraftarları olduğu kadar hariç- 1 Oyunun ilk devresinde rüzgar. 
teki seyirciler için de enteresan la oynıyan Galatasaraylılar Bo. 
olan bu mnçı seyretmek maksa-

1 ğaziçi lisesi kalesini uzun müd
dilc snhnya olduksa. kalabalık · det sıkıştırdılarsa da Eşfak ve 
bir seyirci gelmişti. 1 Bülentin fena oyunları ayni za. 

Oyuna saat 1,5 ta hakem ~ec. manda Boğoziçi lisesinden Cihat 
detin idaresinde başlandığı va_ SUreyya ve Osmamn feda kar o. 
kit iki takım şu şekilde karşı yunlnrı karı,ısmdn hiçbir netice 
karşıya idiler: I alamadılar ve ilk devre bu şekil. 
Boğaziçi lisesi: 1 de O - O bera bcrlikle bitti. 
Cihat - Iıillcnt, Sfrcy'lja _ Tc_ 1 1kinci devre: 

sit, Os1wı ·ı. l~n :s _ Orlımı. 'N iya İkinci devrede Boğaziçi rüz
zi. Aptullah Mı•stafa, Sabri. j garla oynuyor ve Galatasaray 

Boğaziçi lisesinde Cihat, Niya. kalesini sıkı bir ç~mber içine aL 
zi. Bülent. Orhan ve Osman g·L · dılars'.l da onlıır da muharimle
bi 1 ncl sınıf oyuncular oyııu- rinin şut atmamaları yüzün.den 
yor. bir netice alamadılar. 

Bu devrede Boğaz.içi lisesi ta. 
mamen hakim bilhassa küçük 
Mustafa 22 oyuncunun en iyisi 
her tarafa koşuyor ve Galatasa
ray kalesi için daimi bir tehlL 
ke oluyordu. Fakat diğer muha. 
cimlerin beceriksiz oyunlar.ı kar. 
~ısında bUtün emekleri boşa gi
diyordu. 

Oyun bu şekilde yani iki tara. 
fın sıkı !;ekişmesi ile devam eder 
ken hakemin düdüğü oyunun bit 
tiğini haber verdiği zaman iki 
takım da birbirlerine gol yapa. 
mamışlardı. 

Nasıl oynadılar? 

Her iki takım da güzel ve te. 
miz bir oyun oynadılar. Bilhas -
sa &ığaziçinden ba5ta 22 oyun. 
cunun en iyisi olan Mustafa ol -
mak üzere. Cihat ve Süreyya Gn. 
lntasaravda ise küçük Bülent ve 
Fazıl rok muvaffak oldular. Ha
'·em :\ecdct maçı güzel idare cL 
ti. 

ll. B. 

ekseriya İstanbulluların sıkı hlL 
cumları altında devam ederken, 
Anknralılar ani olarak soldan sı 
kı bir hilcum yaptılar ve Gün. 
düzün pek yakından attığı sıln 
voleyi Hüsamettin harikulade 
bir şekilde kurtardı bu suretle 
tstanbullular muhakkak bir gol
den kurtulmuş oldular. Oyunun 
son dakikaları Ankara kalesi ö. 
nünde oynanıyor, Buduri ve Na. 
cinin bütün çalışmaları bugün 
cidden güzel oynıyan Ankara de
fansı önünde neticesiz kalıyor. 

du. 
Oyunun son dakikalarında An 

karalılar yine açıldılar ve sağ. 
dan yaptıkları bir hücumla !stan 
bul kalesini sardılarsa da. hiçbir 
net1ce alamadılar ve oyun da. bu 
şekilde yani 2 - 1 Anknralıla • 
rın galibiyetile sona erdi. 

Ankara muhteliti 5imdiye ka. 
dar lstanbulla. yaptığı maçlar
dan ilk defa olarak dün galip 
çıkmıştır. Burulan dolayı kendi. 
!erini tebrik ederiz. 

NASIL OYNADILAR? 

Ankara muhteliti takım hnlin
de canlı ve enerjik oynadı. Ka. 
leci ve müdafiler iyi idiler. Mu. 

72 K1Lo 
Kuleliden İhsan denizden Er -

cümendi 9 dakikada tuşla yen -
di. 
- Ayni kiloda Bursadan Musta. 

fa Maltepcden Ziyaya 10 dakL 
kada tuşla galip geldi. 

79 KİLO 
Kuleliden Hasan Maıtepeden 

Ncjadı 3 dakikada yendi; Deniz 
lisesinden Necmi de Bursadan 
Ahmede 5 dakikada tuşla galip 
geldi. 

87 K.1LO 
Kuleliden Osman Bursadan 

ı.rustaf ayı bir dakika 15 saniye· 
de, Maltepeden Abdürrahman da 
denizden Caferi 4 dakikada mağ. 
lllp etti. 

Bugün de Maltepe lisesi salo. 

avin hattı başta Hasan olmak 
üzere vazifesini yaptı. Hücum 
hattında bilhassa birinci devre 
Haşim ve Zeki harikulade oyna. 
dılar, diğerleri de vazifelerini t 

yaptılar. 

İstanbul takımı iyi teşkil edile 
memişti. Hüsamettin iyi, Lütfi 
ve Hüsnü fena oynadılar. MU9. -
vin hattı vazifesini başaramadı. 
Hücum hattın<kı. iSQ yalnız Bu -
duri oynadı. D~leri vasat bir 
oyun bile çıkararnadılnr. 

11. Bahtoğlıt 

Bu~ünkü Müsabaka 
Ankara muhteliti şehrimizdeki "" • - · -

ikinci müsabakasını bugün yine DünT..··ii mifaabakadcı 

Amerikada ya 
müsabakalard•_

1 
rekorlar kıl'P 

Nevyork, (A.A.) -
Sguar Gardende ya 
atletizm şampiyo 
den bazı fevkalade neti 
edilmiştir. 

Bu neticeler arasındt 
ka rekorları da vardıl'· 

Kayda şayan ol&Jl 
şunlardır: 

60 metre sürat k 
1 - Thompson 6,6 

(rekor), 
600 metre: 
..... üt:t:ı.ııam :L dSi 

yede. 
1000 metre: 
1 - Borican, 2 da. 

yede. 
1500 metre: 
1 - Glen Cunnil 

54.6 saniyede. 
5000 metre: 
1 - Donald Lasb ı• 

saniyede (rekor). 
4x500 bayrak: _ _ ...., 
Brck _ Souire - .öUJ...

ham. 3 da. 17.2 saııi1' 
1000 metre etap: 
1 - Herbert, Bu 

Poland, Vitte 2 da. 5 ,. 
2900 metre etap: 
1 - Syripling, Solli 

ke , Graves 7 da. s.S 
kor). 

3000 metre manfall 
1 - Deckard 8 C1I. 

yede. 



Şarki Erdün Cumhurreisimiz 
fll' . 
ırıne karşı Dün akşam Dolmabahçe sareyında 

lll~kast Askeri ve mülki memurlara 
e~ıp etmişler • f I ~~.<~~;::.:~-::1~.:: bır çay ziya eti verdi er 

' tı?ın:~ Söylendiğine göre Reisicumhurumuz !smet İnönü 1 
• ai:Yaai ar~an mürekkep bir dün Dolmabahçe sarayında isti -
tznır \'azıyetten istifade e- rahat buyurmuş, akşam saat be~ 

•t tcrr Abdullaha karşı bir te büyük salonda bir kabul res. 
llııt.r, ~P .e~rnişlcrdir. mi yapılmıştır. Kabul resminde 
e lllirın vl b""f" ttıxıckte . og u Talal'ı hi- ~ehrimizde bulunan u un me .. 
~·"~f ed'Jdı:ıer. Bazı kimse- buslar, vilayet, belediye, ordu, 
~ok 1 rnııtir. donanma amir ve erki.ru, üniver 

Çeteleri · t PoU n memleketi do- site profesörleri, cemıye ve ma. 
•ltrc t 1 merkezleriyle resmi ıt mUesseseler reis ve müdürleri 

_ ............. dir. 'S~uz ettikleri söylen- gazete başmuharrirleri ve bunla. 
'1lrttiyi Petro~ borusu yakıl- nn refikaları bulunmuştur. 

e t&hrıp edilmiştir. Saat beşe beş kala, bütün da. 
v ~ vetliler, aalona. gelmiş ve bir za. 
r u . ziyei kaime teşkil edecek sure~ 

g·ı nan 1 sf a n te refikalarile birlikte sıraya gır 
1 terede h mişlerdi. arp gemisi Milll şef, tam saat beşte ~i."' 

11 
Yaptırıyor kalanıe birlikte dahiliye vekıı~, 

~ra, i (A riyaseticumhur genel sekreterı, 
~ hıısuat ·~·).-Yunan bil- yaverleri ve hususi kalem ~üdil~ 
~ tu &ip _bır fırmaya iki hü· !eri lstanbul vali ve belediye reı 
t:ll~uğlln::§ etrniıtir. 23 met- si, ~mniyet- direktörü. tarafından 

llıi, ilf olacak olan bu takip olunduğu halde salonun 
lt 1§er t · d · '!li b" orpıl kovanı ve saraya açılan yan kapısın an gır 
lttır, ırer topla mücehhez dikleri sırada orkestra istiklal 

---- marşını çalmağa başladı. lsmet 
iŞ Ba 1nönü ve refikaları refakatlerin 

~ nkası deki zatlarla birlikte salonun 
;!tasının u • cilmle kapısına karşı gelen ve 
Uttıa gün·~umı heyeti 17 büyük davetli dizisinin baş ta. 

ltıcıinde . u toplanacaktır. rafına isabet eden noktada dur. 
•cçiJnıeai ı~are meclisi azala- dular. Herkesle birlikte istiklal 

c v~dır. marşını hürmetle dihlediler . 
.. V ~ 1 !stiklil marşı bittikten sonra, 

}' d'ın gardiya· davetliler bUyük §efe tazimlerini 
· t!:'flat L _ "l k arza. başladılar. · Zi l tibala ~l>iah Cde Os':!g V~~.ca es- Reisicumhur ve refikalan ön. Dün1ci1 7«Jk1 reımlMetı ktymet n r 
li .~c tatd. ay ın ..a- !erinden geçerek tazimlerini su - / ıçin ıyanına yarww . Ba. hıönU. aa.at yediye ka· yakından tannnıe olmanın verdi. 
>'or, bir cereyan a ... 1 ..... nan davetlilerin birer b. ırer. elle- yan ği bUyUk b' h h can i .. ı .. ~s dar bır" Türk ban1mma timsal o. ır az ve eye ı.ıu. 

cı rini sıkıyorlar ve kendilenne ay ~1~1'\ı1 ,,~ n ayn iltifat ediyorlardı. lacak tevazu ve hassaaiyetle de ayrılmışlardır. 
ld Ut tn · .~hldlnı.ivetleri i- ~~ ~ı,. .. ıflAA"1ı # · ... _.w • ••• ' - Mltlıt « J1iiMIUt!t 'J.!'iiml!I tiDf 1li1 -
ı, ?aPiaha flllz ıairi Oskar fata matllar olduktan sonra. bü. mişler ve kendilerine unutulmaz vekil Rauf, eski sadrazam Salih, 
llıindclti ~ede iken Tom Mar feye çağırılmışlardır. saygı intibaları bırakmırslardır. eski mebuslardan emekli Gene -
ı. li'a.kat u ~dam da gardi- Muhterem milli şef, kendileri. Reisicumhur sa.at albyr geçe. ral Ali lhsan, Mersinli Cemal, 

· Otta dıta' §aırc acıyan bu a- ne has olan samimiyet ve ırekar rek salondan ayrılmışlar ve çay Cafer Tayyar, Halil ile eski Or. 
•· llcyc r~an ö_"te beri alır, la misafirleri arasm .. da dolaş. m. ış. d "" Ba Faik bulunın11 a f'I: gı daveti "'edi bur11ğa kadar silr. u meuusu Y .....,. 

. Ylcrı .rr:ıesı yasak olan lar kendilerile göruşerek ıltıfat ~ 1'- ıe. ı tetırı · mUş, davetliler muhterem ~i tur. ~ 
r t\iıı 'l' rınıı. etmişlerdir. i 

· .) ta.tıı ;:·mahpus şaire dı- • fj c Ankirada Uç yangm 
tti~· li~P~sh:azı _ıeyle: alıp Venı ransız um· başlangıcı 
. Yor \re ada ne ı~aresı bu- 1. ~ Ankara, 4: (Telefonla) - DUn 

d nıcagızı koyu- ,, e e k • l ca l.. gece ve bugiln şehrimizde Uç yan 

~~•on urreısı ım o a IC gm bqlangıcı olmuştur. Birisi 
·~i '~ta. d~~. l'orn Martin sefil dün gece Atatürk bulvarında Vi 

\ 
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Futbol, Güre§, Yüzme Ve Atletizm Amatöılerr 
Arasında: -

Spor Yıldizını 
Seçiyoruz. 

Dtanbul matbuatı arasında spora en çok ehemmiyet veren 
gazetemiz, bu müfrit ve eğlenceli branş üzerinde bir de mUsa. 
baka tertibine karar verdi. 

Gerek sporcuları, gerekse spor sevenleri yakından allkadar 
edeceğine ıUphe etmediğimiz bu müsabaka - evvelce ilin et. 
miş olduğumuz gibi - futbolcular, gilreşçiler, yüzilcUler ve 
atletler arasında TUrk yıldızlarını seçımeğe yarıyacaktır. 

Bu bUyUk spor mUsabakamızda; yilzme yıldızı müstesna 
diğer katagoriler cem'i sporlar olduğu için okuyucularımız 

tek bir futbolcuyu ve yahut bir gUreş şampiyonumuzu değil, on 
bir kişilik bir futbol takımını, yedi sporcudan teşkil edilecek 
bir güreş ekipini kurtaracaklardır. BUyUk bir okuyucu kütlesi 
tarafından tertip edileceği için, kurulacak futbol ve güreş 
takımlarımız aşağı yukarı TUrk milli timleri de demek olaca.k-

tı:r. 

Diğer taraftan bu enteresan müıab&kamız 
bütün sporcularla beraber bütün oktıyuculan
mızın da iıtirakini temin etmek için çok kolay 

ve yormıyacak bir şekilde tertip edilmiştir. Ga
zetemizin birinci say fasında, her gün, müsa-

bakaya girebilecek her sporcunun bir resmini 

bulacaksınız. 

Sporcuların resimleri neıredilip bittikten 
sonra bunların arasından futbol, yüzme, atle
tizm ve güre§ yıldızlarını seçme hakkı okuyu

culanmıza verilmittir. Her okuyucu elinde 

mevcut resim sahiplerinden bir yüzme yıldızı, 
bir atlet, 56 dan ağır siklete kadar bütün bir 

giireş takımı ve en kuvvetli futbol ekipini la· 
ym ederek hin a&nderecektir. 

Müsabakaya iıtirak etmek için yegane i 
şaTt, gazetemiule neıredilen kuponları b~rik
tirmekten ibaTet olacaktır. 

Bi1.C gelecek cevaplar arasında ayni takımlara ve aynl spor. 
culara rey verenler arasında yapacağımız tasnif sonunda. kura 

il~birinci, ikinci, UçllncU gelen okuyucularımızla diğer i§tirak 
edenlere zengin hediyeler veriyoruz. 

Okuyucularımıza bir kolaylık 

Dün batlayan müıabakamızın bir numara

lı kuponunu bugün de neıretik; lieıip aluuz. . ~tSl?ı.i ~~Y~r. Bugün yet- E k eti,· namzet olarak yana terzihanesinden çıkmıştır. 
'e1Stııdcd~ bır ihtiyardır ve se- n UVV Terzi dükkAnmda saat 22 de yan 

İlt~ti l'U~~nŞairc ~arşı duyd'!· k• • 0 .. steriliyor gm başlangıcı görülmUş, 25 top 
~ara. h·· den ııinden olan beŞ iŞi g kadar kumaş yanmıştır. 

l lf UkUnı . ita 1tı .\\fa etın maaı bağ- Diğer yangın sabahleyin 9,15 
huı\ltı._ ın Karamasına mü te olmuştur. Memurin kooperati. 

f VAKiT SPOR MOSABAKASI 
nlar olrnuıtur. fi arkasında lzmir mebusu Ka. 

:!'~l Ç.~ ,; milin evinin bacası tutuşmuştur. 

1 
''-' ~~~k'in evinde f {)çiln<ft yangın Cebelde Bay · 
-tı Us tik ın koltu... sal caddesinde 16 numaralı evde 
. tt1t a, ~el .. . gu Bayan Fatmanm kiracısı Ki.mi. 
~~Ulıar . ~lnıUf olan mcı· • Berara Henri Gıueui~ Un oturduğu. daireden çıkmıştır. 
brr~dt rırı Karcı Çapck 1/eryôı Janne,ıy, J!eon ' yangmıarm UçU de derhal yeti. 

'1l'ilıt s~etıılc~ctinin mil· ~- v • i ö- eserler neıretaılf olan M. Herriot şen itfaiyenin gayretile bilyüme-
~oı,c trı. hu ~sı idi, Çckoslo- Evvelce .de yazdıgımız gıb' . a ni zamanda iyi bir hatip, değer· sine mani olunarak söndUrillmUş 
)~, ~O\iıii Ylilt gazetesi olan nilmüzdeki Mayısın 6 sınd~ Fr~ 1.\ir tarihçi ve maliyecidir. Kitap tUr. 
· ~.. '• gazct · · · · · devresı bıtı· 1 

• ı ============ ' "''lret •v, csınde aıya sız Cumhurreısının . 6 h tinde kırka yakın esen o an j 
ile ,,, 'lttt ~ ı·tigı gibi, evinin yor. Ondan bir ay evvel, yanı Eadouard Herriot birkaç lı:ere bat· Deschanel ve Poincar~ Akademi 

,eu.... . ıyaa~ 'd k" kongre sa- a idil 1 ~it ... llliır 1 toplantı yeri Nisanda, Versay a ı b killik etmiıtir. Ayni zamanda, zası er. 
rM_ ı. t baaln: ve ıne us· ve . 'd' M. Françoia Pietrl daha nyade 1 

liıı ~ lı tonunda Sena o .. . Cumhur· Lyon ıehrinin valııı ır. ~ de a aftilııın tar toplanacak, bugunkil ıiyast ve mali sahada tanınmıı ol-
'l ~ l'qda la nıuayycn bir .. M Albert Lebrun'un yerine Herriot'nun Beetboven, Boı- malda beraber, "Fransanm bahri! 

· ~~:•ticıcr ~ rı~ı toplar ve reısı · atı ıe ecek. ıuet, Taine gibi büyük adamların ıiyaıeti'', "imparatorluğll kurta· 
ıı~. fM~ ttlenı erındc konuşur geçece~ z ç cumburreisi kim h yatına dair yazdığı eserler de ralım,, gıibl eaerleri vardır. 

-~d,. er kırk cır k" . . Yenı Fransız a "<>tu ' ı ışıyı dır Senato reisi M. Jeanneney de 
u._ racak yer kalmaz- olacak? . ·mıer sayı· var . • 1ıttt, ile Şimdiki halde t>azı ısı d Leon Beraı:id son zamanlarda ıı- Fransız fUôr hayatında tanınmış 
•h~ ltild b zetler arasın a ul F hu"kl'. bir sima..1-. "Otorite istenmez, a-
b.. '"''• eq ar kalabal k 

1 
Iıyor. Ve u nam . n1 mi en fazla duy an ranıuz \ı '-"'· ...., ltatz 'riYa odada bı. okur- en kuvvetli olarak göstenle er met adamlarından biridir. Bane- lınır,, &ibl aözü ile meıhur olan 

ıf. r " ır ol- . · d" F bu zat da c:umhurreisliğine g::>ste·, 
.,, "'- ll'll e buraya kims - bilhassa bet kıp ır: . kil M. Ionanın düımeain.den sonra ran· 

= i 
Futbol, Güreş, Yüzme 
ve Atletizm Amatörleri 

Aarsmda 

SPOR 
Yıldızını 

• 
seçıyoruz 

BlrBncDye 

Bir Bisiklet 
Ankaragilcı1nden Vahap 

Ikinciye: - Şık ve kıymet 1i bir saat; üçüncüye: - bir çift 

iskarpin; dör.dilncüyc: - Bir ıapka; beıinciye: - Bir senelik 
Resimli Hafta abonesi; altıncıdan onuncuya kadar: Birer bo· 

yunbağı; 4 kitiye birer çift ipekli çorap; 10 kiıiye birer adet ı:ıı a\._ı.....~Oltuğa ba ~ ~ Meclis reisi ve eski baıve .• ... 
1 

ko hükumeti ile Fransa namına te· rilen en kuvvetli namzetlerden bi-ı 
.,, lıtcı -.u.ı b" zan ıhtı- . Senato reısı ln· .. B • · r"dir 1 
··llt... tı. llu ır zatın oturdu- Edouard Hr:rnot, Leon masa geçmek uzerc urgoı a gı· ı . ~' l.t eaki Çek cumh Janneney, Senato azası~dan M den M. Berard'ın ora'da generalle Namzetlerden bir diğeri olan 1 Tayyare piyango bileti, on be~ okuyucumuza birer şişe bil-

~· ""U.·di. um- B"a<'d, M. Henri Qulill• ve · bir anıa.-Y• va<acak müzalme· M. Henrl Queille Fransamn dnıi yükkolonya; 15 okuyucumuza birer şişe kUçük kolonyao 25 kl. 
tı~ tı .. 111 

01
.. .. Français Pietri. terde bulunması ve iyi netice al- sahıWda tafunmış büyük bir sima<Jı-1 şiye birer tuvalet sabunu; ayrıca 150 kişiye muhtelif ciaa he. 

ı .. u.. unıund · d Fransanın · • h f"l" d d b ele daı"r kr--""tli ~ h· ·• ırıu··d en aonra Bunlardan beşı e sr Fransız sıyası ma a ı ın e ır ve u mes ye ,_, d" 1 
d lt ı>" det b ld gwu kadar ma L B - 1 ıye er. - l-t ,ı.ın ba k oı kalmıı, siyaset sahasında o u takdirle karşılanmııtır. eon e- eserleri vf,rdır. 

de y~'-tik'i~ a~ı oturmuştu: fikir ve yazı hayatında da tanın· rard Fransıt: Akademi azaıundan Diğer taraftan. M. Lcbnın'Un ----------------·--.. :.---.., 'ı ö.ıı •• teç .'liaıııurreiıliği- uuı kimsolerdir. Til<k dos~ 01:'~ d.r. cumhur.,isi oluna bu mevkie tekrar ııaımetliğinl 'koyması da\ Müsabakaya lştirlk Koponu : 1 
tı ele· llıırn~' olan Edvard M Hcrriot'nun edebi şa1ısıyetı~ı ""kselmiı d8rdüncü Akademi iıa- milmkUndilr. Bununla beraber, ! ,.. - . :: ırı ıse ç · Memleketı- yu ·· d F b" · tt t = = t bUl e<lllek . ' apele ide, iıarete lüzum yoktur. d ki ıı olacaktır. Bugune ka ar ran- kendisinin böyle ır nıye • ma· :: :: llnuy0retınden uzakla§· mizdeki, Mısırdaki, :R~syaı ~r ıı;ı:z cuınhurreisleri ara11nda Tbireı dıfı bildirilmektedir~ .-._.....,._n.,.....1111"11

"11tlfllllll .. -114JT...._.._. .-.....-.~ 
• merika':iaki seyahatlenne 
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Fransanın Burgosa Elçi Fransa ile ltalya arasında Lehistan Romanya ile anlaşa 

göndermesi Uzerine Tunusta bir hudut Bitaraf bir Milletler Cemi 
İtalyan.n İspanpa poletikası hadisesi çıkarsa kurmak fikrinde 

ç o k s a r s ı I a c a k Parls~!~~~!.~ ~~.'!,?:.klmlt~z.~h:~.b~a::ı~~::a~.ktartD lıalyan Har!cdiye Nazırmm t.e'!1asla~ı 8 
İtalyan kuvvetlerinin arttırıl- Fransız kumandanlığınca da mn bU fikrin en yazg&Çm8SIRI temlR 

Frankocular Fransaya dostluk göstermiye başladılar masının sal!hiyettar İngiliz Tunustaki kıtaları tein kabule- Paris, 4 (A.A.) - tyi haber a- Yahudi meselesi k 
• mahfellerinde büyük bir endi- dileceği ümit edllmektedir. lan ~hfellerde söylendiğine ıore lonya ile Romanyanııı et. 

Parla, 4 (A.A.) - Oeuvre ga· f yet makamlarının, faaliyete baş şe ne karşılandığı Londradan MUSOLlNt MALnMAT ALDI Kont Ciano ile Beck arasında ya- birdir. Bu iki ıneı:ııle~ et'_ 
zeteslnde Mmo Tabouis diyor la.drğı zamandanberl ademi mU- gönderilen bir haberde kayde- Roma, 4 (A.A.) - B. Musoll- pılan &örüımeler neticesinde Po- ekalliyetleri için muh'' 
ki: dahale komitesince ittihaz edl- dllmektedlr ni, bugUn, Libyadan dönen Ma- lonyarun yine Macariıtanla mUıte lan bulunmaatnı arzu c 

Sal!hlyettar İtalyan mabfel- len kararların tesirinden ve sa- Diler cihetten Tunus budu- reşal Badogllo'yu kabul etmiş- rek bir hudut tesisi projesinden ler. 
Ierl, Mareşal Petainln tayinini mlmlyetlnden şUphe ettiklerini dundaki İtalyan hava filoları- tir. Mareşal Badofllo B. Muso- ve üçüncil bir mihver teşkil ede· LEHiSTAN MA'fst1: 
fena karşılamışlardır. Bu mah· kaydetmektedirler. Fakat o za- nın takviyesi için blreok bom- llnlye Llbyanın garp hududun· cek olan bir nevi bitaraf milletler , .. 
feller, Fransanm Frnnko nez- manlar henüz müşterek emnl- bardıman tayyarelerinin sevke- da alınan müdafaa tedbirleri cemiyeti ihdaaı fikrinden vazgeç- Varş~va, 4 (A.A.).,. 
dinde kaybedilmiş zamanı git- yete inanmak fmkAnı mevcut ol- dlldl""I öğrenilmektedir. hakkında mufassal malC1mat mediği anla11lmı1tır. Polooyaya sı bildiriyor: 
tik d h b k bi tt " ıı Bu""tu··n Polonya ınat ee a a ea u r sure 0 ve duğu leln Sovyet makamları el- Londranın sallhlyettar mah· vermiştir. göre bu UçlincU mihver, bu mi et-
yalnız sulh yolu ile kazanaca- den geldiği kadar cumhurly.et· fellertnde basıl olan kanaate lTALYA NEYE GÜVENEREK leri komünizme ve Almanyanm ve müttefik devletin sıı 
ğından ve bu suretle İtalyanın çi İspanya hükC1metlne yardım göre İtalyanın aldığı bu tedbir- SEFERBERLİK YAPIY AR? geniıleme ıiyasetine karıı müda- Polonyanın samimt .,e 
İspanya politikasının ciddi su· etmeğl arzu etmekte ve Sovy~t- ler, Musollnl tarafından İtalya- Paris 4 (A.A.) - Mareşal Pa· faa edecektir. tu Romanya hariciye dıt· 
rette sarsılacağından korkmak- ter Birliğinin bllflll İspanyaya nın Fransaya karşı talepleri res talnln Burgos büyük elelllğlne ROMANYA iLE fencu'yu selamlanıakt' eli 
ta.dır. yardım ettlğlnl iddia edenleri men Uln edlllr edtımez başlaya- tayinini mevzuubahiı eden "Or- MUZAKERELER Gazeteler, Varıo"~eıi' 

General Jordana, Matın gaze- de bu suretle tekfp etmek iste- cak olan tehdit hareketinin bir dre" ıazetesl diyor ki: Varıova, 4 (A.A.) - Ha~ı, edecek olan mUzaker ~ 
tesinln Burgos muhabirine şu mekteydller. başlangıcı mahiyetindedir. Burgoı, Mareşal Patalne 11- tyi haber alan mahfelle~e aoy- miyetinden bahsettne till I 
beyanata. bulunmuştur: Sovyet zlmamdarlarınnı na - Tunu hududuna rıtılan bu zımgelen bUyük hürmeti ıöster- lendiğine göre Gafenco ıle Beck hassa her iki menılcke r 

Frnnsa, bize karşı ta kalbi- zarında yegAne meşru ispanya miihlm kuvvetlerin hudut h&- mekte kusur etmlyecektlr. Mu- arasında yapılacak ~üza~erel~rı f::r:s:~ş:::kt:~~e<· 
mlzde hissettiğimiz ~ok güzel bUk(\metlnin, M:adrltteki bUktl- diselerlne ıebeblyet vermesin- hakkak kl Mareşal, Burgosa esnasında Avrupanın ııyaıı van- öyle 
bir harekette bulunmuş, bize en met olduğu aynı mahfcllerde den korkulmaktadır. Fransa menfaatine ne yapmak yeti ve bilhassa Tuna havzası me- Gazeta Polska J 

iyi ve en şerem evlAdını bUyUk söylenmekte ve ademi müdaha- Bu gibi hAdlsclerin mesull7e- mümkün olursa onların hepsini selelori tetkik edilecek ve. :olon- "Ga!encu'nun pololl 
elçi göndermeye karar vermiş· le komitesinden çekilmekle Sov- ti I<'ransaya yüldctndJil takdJI"' yapacak ve muvaffak olacaktır. ya ile Romanya arasınvdakı ıktıaa- manyadal:i en sadık d 
Ur. Esasen bir eoklanmızın kal- yetlerin hattı hareketlerinden de Almanyanın ltalyaya askeri Mareşal, bilhassa Akdeniz me- di münasebetlerin aaglamlaıtınl- biri olduğuna güphe ııii 
binde Fransız sevgisini hAJA. fillen bir değişiklik olmıyacağı müzaherette bulunabileceği zan selesi etrafında başlayacak o- maaı imkanları araıtırılacaktı~. Bu lonyaya karşı hissiyatı 
tam olarak me"cut bulursunuz. llave edilmektedir.. • nedllmektedlr. lan Fransa. İtalyan mUzakere· mlizakereler eın~ıınd~ y~~dı me man günün politikasırıJ 

QÖBBELS Dl YOR Kl . . • HARP VAZİYETi SalAhlyettar lngUfz mahfeUe- lerlne de nezaret edecektir. l· ıelesinin de t~tkık edılccegıne mu ğildir. Polonya ile. ~o i ~ 
Berlln, 4 (A.A.) - Doktor rl, müdafaa hattını Libya hudu- talya, Fransa ve İngllterenln hakkak nazanyle bakılmak~ad~~· sınldaki menfaat bırlil;_,; 

Göbbels, Völklşer Beobahter'de Burgos, 4 (A.A.) - Umumi sulbperverıta.tne güvenerek 18• Aynı zamanda mahfellere ı.ore 
1 

k tl · ~rafi ye ... • dundan bir miktar geri eekme- &• e e erın ccg . ...ı:r"' 
yazdığı bir makaled~, lbtllAl ha· kararg!hın resmi tebliğine gö- ğe karar veren Fransanın bu ferberllk yapmaktadır. Ne Cl· Polonya lda Almanyayı . takhden yetlerinin bir netıceSJO"' 
reketlnfn başlangıcından ltlba-. re, hava kuvvetleri Kartajen, hareketini taıvlp etmektedir· butlde, ne Tunuıta, ne de SU· beynelmilel Tuna ~omııyonuna malarla, paktlarla, beY" 
ren Katalonya zaterlnden sonra Gandle limanlarında askeri he- vente ttalyaya kartı herhanct girmeği dil1Unmektedır. ziyetlerle bi~bir al3k.Jtl 
Burgos hüktlmetlnln Londra ve defleri bombardıman etmiştir. le~Adise çıkmaıına mey.dan bir fedaklrlıkta bulunulmama· Polonya buna ıebcp clarak Ma· Gazete, Gafencu'nuJl 
Parls taratından tanınmasına "' sı IAzmıdır. Zira bu fedaklrlık· cariıtarun dostu oldu&unu.. Ro-

l 1 k y vermemek için İnglltere hükıı- a 1 b bir realist olduğunu ,...~ 
kadar garp demokrasiler n D T Ü r - una n metinin 16 nisan 1938 tarihli lar İtalyayı takviye edecek ve manyanın müttefiki . aıfatiy e u sonra Romanyada ın~!:r~ 
nasyonalist İspanyaya karşı ta- İngiliz - İtalyan itil!tıarına mUs bl~netlce Fransız ve İngtllı im- havzada ikttsa~i ve ~ı~i ~en~- yetten tilphe eden ~ 
kındıkları hattı hareketi mev- D o s t 1 u g"' u n u n teniden İtalyanlar& kuvvetleri- paratorluklarını tehlikeye ko- atleri bulundugunu ilen ıUrm~ - olduğunu ve mumaUeY~ 
zuubablı ederek dlyo rkt: te ve Polonyarun ihracat i9lenn- rrP. 

Demoluasller, uzun seneler, nl azaltmalarını teklif edece- yacaktır. de Tunanın büyük bir rol oynadı· dilımanla yapılacak ~ 
İspanyol mllletlnln en iptidai yeni T eza h Ü rleri 1 .ka c h iını ilave etmektedir. muskarane bir anlat UD'~ 
bayatı menfaatlerini ayak altı- Gandi yine aç ık · Amerı um ur- 1"' llUll' aı"UllMla yapdılcılık mü ki ekairi olmakla k• ,~ 
na aldılar. Ştmdl de lapanyanın (B"~:c~s. 1 i'"'4•~ l" k takat esnasm&l Vittül nehrini Tu· yetsizlik ve •uiniyette 

tabii dostları tavrını takınıyor- yarclıiri .. grevine başladı reisi dün bir nutu nanın mansap cibetfne biilayaa :::e~~\::::d~~r ::rıı~ 
lar ve Londra ne Parls, Franko- dostluk en samimi bir teda.fil it. . . bir kanal İnf&S• projesi de aörütü· 
"a meşruiyet diplomasi veriyor- t•f k kl" . . tir B d t. Londra, 4 (A.A.) - Hındıstan so··yıed•ı lecektir. etmektedir • 
.J 1 a §e ıne gırmıg . u os . bildi "ldiv. .. .. 
Iar. h1k ve ittifak her türlü hodglm da ~Jkot.tan . rı gıne go~, dl" 

FRANSANIN TANIDIGINA emellerden uzak olduğundan Bal. RaJkOt ~ıhr~c~sı deb~kokratmt :~- Vaşington, 4. (A.A.) - Kongre Esri Ankara elçisi tarafı il 
DAİR EVRAK kani rda. ulh ba vl 1 d" v kUmet sıstemini, tat l e e ıs federal kanunu esaainin tanzimi kk Ad 

Burgos, 4 (A.A.) - Fransa· devl~ler :raa~da:ıı~:ıan 
1

1::: ~e:~:~: Gandi açlık grevi Uzerine yaptığı ilk toplantın~ Par'ıstıı Tu"rkiye ha ınuo. 
nın Franko hUktlmctln tanıdı- laşmasmm kunılmasmı da ko ay. G--~· di t k ld kta 150 inci yıldönUmU münasebeti. 'J ~ 

ı 1 .. .,. tır ' CWMl, ye saa aç a ı n b .. f k l•cıe b" 1 k.. a ğına dair resmi evrakı get ren ""i .. ırmı§ • sonra tekrar mihracaya haber le ugun ev a ö. ır ce se a ç k .. 1 b. k f a ns ""' 
Rocbat, General .Tordana tara· Nihayet TUrk - Yunan dost. ··ndererek demokrat hükiunet detmiş ve bu celsede ayan ve me 0 QUZe lr On er 
tından samimiyetle kabul edil- luğunun kuvveti her tlirlü hilkti.. goul" .. tatbikinı· istemia fa_ bu.san azasından başka, ili mah di 

1 
tik ve a~ ~ • 

·1m d ği "kl"kl us unun ,.., 1 Paris, 4 (A.A.) - Fransanm p oma -~1&! mlştlr. Fransa hariciye nezare- met, idare ve reJ e 31 ı e. kat mihrace bunu eiddetle red _ keme azalan, biltUn nazır ar, Ankara eski bilyük elçisi Kont çaise azalan, meb~ 
ti memurunun vazitesl esasen rine karşı da tecrübe e~ilmiet,ir. detmiştir yüksek devlet memurlan ve tam de Şambrun, diln akşam akade. mı§ gazeteciler go 
bu evrakı etsllm etmekten lba- Bu dostluğun milli mahiyeti bü. Gandiıılıı dostlan açlık grevi olarak elçiler heyeti hazır bu- d .J 
retti. Rochat, bundan sonra ln- tün cihan nazarında anlaşılmış. neticesinde reislerinin sıhhatçe lunmuştur. mi Française azasından Chau. u. ıd1""~ 
glllz maslahatgUzarına bir ne- tır. fena vaziyete dilşeceğini diişilne Reisicumhur Ruzvelt, bu mU. meixin riyasetinde coğrafya eruı Konferansçı 'filr~ 
zaket ziyareti yapmıştır. Türk • Yunan dostluğundan rek ihtilafta hakemlik etmesi L nasebetle bir nutuk söylemiş ve titüsü tara.fmdan tertip olunan kamaştırıcı kalkıtıill ft 'j. 
FRANKO~. UN PAH.lS ELÇ!St l t ld Bal İn • r · U k ' • ile hukukubeşer be. bir toplmtıda, Türkiye hakkın - Atatilrkün dehasını tırııs"J 

sonra Ba kan antan ı o u. - <:in giltere umwnı va ısıne m anunu~s~. ·ne mu··ess""a A da "Ok parlak bir konferans ver verliğini tebarüz et ~ 
KİM OLACAK? kan antantmdan sonra Bulgari&.. racaat etmişlerdir. yannamesı uz.erı ..,., - ~ aııl"'" 

Parla 4 (A.A.) - Burgos hü· tanı da arasına alacak tam bir Resmi membalardan bildirildi. merikan ayanını bir kere daha miştir. hayet hazır bulun ı-
kC1metl, 

1

Lilbao belediye reisi Le- Balkan birliği olamaz mı? Bal. ğine göre, bu ihtilaf iki kigi a. teyit eylemigtir. Konferansta bulunanlann ara alkışları arasında }. ~ 
guerlca'nın Parla sefirliğine ta· kanlan her tilrlil harici tesirler. rasmda hususi bir niza suretin - Reisicumhur hususi surette ha smda Tilrkiye büyük elçisi Su· kadaşı. ve devamcıs~tıı'· 
ylnl tein Fransanın Agremanını den kurtararak sulh içinde ya- de telakki edildiğinden hiçbir ricl politikaya temas etmemiş, at Davaz, general Gourtud, kor ne tazımde buluJllll i 
stemlşttr. 38Jllaklan başka kendileri için re. müdahale düşünülmemektedir. yalnız dilşünce, söz ve iman hür. B it 

• • • fah ve sa.adet yolu bulunmıyan H1ND1sTANDA riyetlerine dayanan demokrMi B u 1 ga r a· ş v e., 
Parlı, 4 (A.A.) - Geeenler- Balkanlı milletler eimdi bunu ÇARPIŞMALAR akidesinin yükse!diğini ileri sür- , 

de istifa eden hariciye musteşa- düşünüyorlar. Londra, 4 (A.A.) - Ranguen mliştür. y k d A k Gell 
rı General Esplnosa de los Mon- A8tm US de bir kaç gUti evvel başlayan B.. ~~zvel~. Amerika ~anunu. a 1 n a n araya ti 
terosun Burgos hükC1metl tara- karışıklıklar h!la devam etmek- esa.sısının vlicut bulmasıle neti. Ankara 4 (Telefonla) _ Bul. gar hariciye nezat! 
tından Parla elelllğlne tayin e- Kabine kurulamazsa. tedir. Dün de Hintliler ve mlis. celenen Amerikan istikW mu. gar başvekili Köaeivanofun mar. kararl~tınlmıştır • ı 

• dileceği Parlsteki Franko mah- B 1 k 1 liimanlar arasında bazı bldiee - cadelesinin tarihç~~i yapmış j tın 3 Uncü haftası içinde mem - Cumhurreisi. ~ın;!ı 
!ellerinde söylentlmektedir. e Çİ B meC İSİ ler olmuştur. Kanşıkhklarm çık ve bu kanunuesasının, orta ça • ııeketimize resmi bir ziyaret mak Bulgar bagvekılı g ~ 
SOVYETLER ADEMt MODA- tığından.beri 15 kişi ölmUş, iki ~ iptidat .ve hü1:iyetsiz haline ısadile gelmesi beklenmektedir. karada kabul etıııe~d' 

HALEDEN ÇEKİLDİLER f esh ol lJ na Ca k yüz kişi yaralanmıştır. ~uşen t~talıter akıd~lerle ~uh_a- Ziyaret programının umwni mUzdeki ha.fta son ,ı,ıj 
lü oldugunu tebaruz ettırmış.. hatlan harı"ciye vekilimizin son buldan avdet buyurı'1...ıil"ı' Moskova, 4 (A.A.) - Tasa a- Brüksel 4. (AA) lstif 1 I>" 1 

jansı tebliğ ediyor: den kabin~ye me~~P - na~a~ Ş:mdiye kadar tir. . . . _. seyahati esnasında Bulgaı: top - seyahathrin.i ba.şl<:ıeri 
Londra ademi müdahale ko- J I 1000 Reısıcumhur, Amerıkanın ihı raklarmdan geçerken Kfü:e1vanof uı.mana tehır etııı 

dün a.k~m. Uç saatten fazl~ BÜ: a pon ar 1 n !>in senelik tecrübesile sakatlığı ile va!d teması sırasında, diğer kuvvetlidir. mitesi uzun zamandanberl işle- ren blr 1,.tıma aktederek goster1 . b t ed'l · 
1 

·· 1 d"' 1 
1 ~ ıs a ı mış o an reJım ere o. kıs;mları da Sofya elçimizle Bu medlğlnden ve esasen hikmeti len itilifgirizlik Uzerine Souda. f • ü1 · · t · d · <7" • ı 

vUcudu da kalmadığından, Sov- nın yeni kabiru?yi teşkil etmek. ayy a res 1 ~ildT~l~~ :r;;~rka;ı;;~·~~~...,~~~ ı -Es",· Yunan kraliç f)s·, mag"' aza 
yeller Dirliği halk komiserleri ten imtinaı neticesinde hasıl o. d .. .. •• ı d .. temını ve hürrıyetını methet?l'ış ,\ ~ &J _Atrt,P 
heyeti 1 Mart tarihinde J,,ondra lan vaziyeti tetkik ectmişlerdir. UŞU rU U A ·ı ta d 1 151'\ 1· e o P-~ 

ve men.ta. va n . a~ annın ~., E:.ikre~ten bildiriliyor: Eski kra ~ç . tıili!Ja 
ademi mUdahale komitesindeki İçtimadan sonra Pierlot, mat. llon kon 4 (A.A.) _ Çin .,ene evvelkı cetlcrının başladıgı Yunan kralı Yerginin es!d ka. Romanyadakı ~'!. ·ıı 
delegesini geri caiırmağa karar b~a~ ~yanatta bulunarak de • ,başku!and=~hğı namına söz ~sere devam edecekler;ni bild:re r:sı Elizabet Bükreşte büyük bir ve burada çifthgııııtl· . 
vermlştlr. mı'~ ır 1

: •• söylemeye salahiyettar bir zat, rek sözlerini bitirmişt·r. lm:ı3a::1 açmış. burada çütliğin - yaşamaya başla_ıtıış ge J~ 
ŞİMDİYE KADAR Cumartesi sabahı kralla go. rerınl istatistiklere dayanarak . . de çı!::lr.lan süt, yumurta, bal, se, nümune. hal~:ıııı. Y".ı 

KALMALARININ SEBEBİ rüşeceğim ve saat 17 de yeniden muha~amatm ba~la:iığındanteri, çu tarafından dUşürülmUş ve 27 tereyac'h domuz sucui".ru gibi şey- çiftliğin :.stıhsala ıc 
Moskova, • (A.A.) - Havas: me::lisi toplıyacağım.,, IJanonl:ırın binden fazla tavvare 3i ağır surette tahrip edilmiş, 19 leri, hirbir rekabet kabul etmi. munelik bir m:ığ~•)ıt 

N b i · · 363 ·· d ' kar ... Frnnkonun Fransa ve İngll- İyi haber alan mah:cııerdz söy k:ı:;bztti?::lerini bildirmiştir. u mec .ur ınlş yapmış, u e ye::e'c fiyatlarla satmaya başla - rada EatJşa çı 
tere tarafından tanınması Uze· ı ıendiğin~ göre, Martens mese·e. j Eu byyare!ertlen 221 i hava m'.lht;lıf sebepleerden ve kazalar m!~tır. vermiş butunuyo:· ~ ~ 
rlne Sovyetler Dirliğinin ademi sinin halli l"ln ya.,ılan bu ecn mt•'ı:reb:?sin:le, 81 ü t.,~·2re top ian do' ayı çah~amayacak h:ıle ı ? !alflmdur ki, eski Yunan l::ra- Elizajetin rna!,;~.cV '"JJ 

1 • 1 . 4 • 1 n 8 .,rrı mUdahale komitesinden çekildi - gayret te bir netice vcrnu:dif; i lari'e di.; ~"r:.ilmüq. 179 i Ç'n bcm 1e mış~ır. ilçesi Eli=abet Rcrrı:-nya kralı 1{rel saravınc :ı ı;ıı ~ 
ğl tyt haber alan mahfcllerde, taktirde Pierlot. bu mu\·affakı • bardrrr.a, t:ıyyareı,.ri t"rnfmdan Bi::z~ t Japon malrnm~-ırı da bu Kı:rolün kız k"rde"id"r ve kral metre uzaktad!~·. yeısi 
söylenmektedir. 1 yetsizli!t karşısında, krald:ın p:ır tahrip edilmi~. 1C5 sı hyyare rakamların do:}ruluğunu k:ıl:ul et Yor!;!dc;ı H'35 t~ r:~!:rc:tc ay. ray da yiyeccgınııtttı!if' 

SalA.h!ycttar mahreller, Sov· lamentonun feshini istiyecektir. mey:!anl:r:nd:ı yakılmı,, 11 i top mektedir. rılmıı;tir. dan tedarik etme 
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K O C --. U K HiKAYE 

~ko İ z M E T ç İ 
• ~ta· pı VUlruldu. . Ka h . M f' ld V G lJ~ ıı etınediııı ya, Mı-ı Y•z•n: t erme iRS le ÇevJ. en : • • 

ı Amasyada 
Halh, umumi bir ıslah fidan
lığının açılmasını bekliyor 

Bir Hayırıevere 
madalya verileli 

Zonıuldakta hayıraeverliii ve 
yurt itlerinde fedaklrhp he ıevi
len Bay Mehmet Çelikel her ıene 
ökıilz ve yokaul 40 yavruyu giy· 
dirmek suretiyle Çocuk Eıirıeme 
Kurumuna yardımlarda bulundu
tu ıibi bu kere de kimıcaiz yav
rular için Zonguldak merkezine 
(200) lira teberru etmittir. 

ltau :>'ordunuz d . • • M h . . idiniz • et11 mi? HıkAyenm u arrırı 
~ b' Yoksa? Hanıma __ ..n..: clab" "k bir • • L-L-. lan 1 f.ı,_._, ır finc Buıün)rii dünya .--yatm uyu mm .......-ı o n· 
_,-..... ııeu.ı ... "" kolch. O· illa - bilripcİ ıc.-MaaslWd 14 T.,riaionel 1888 

le)' defi1 M de Yeni Zelana'da doimuı ve 9Kinunusani 1923 te Fran•da öl-

:"' ltlııı ' ~~· Her üıtür· Bu - -b .. ...-,lüüyelori ile ı.üyük ı,;.. filon! 

Amaayı, (Vakit) - Vaktiyle 
Oımanlı devletinin üç eyaletinden 
biri olan Amaıya, ıeniı bir aaha· 
yı ihtiva ediyordu. Şimdiki Tokat 
ve Çorum vilayetlerinin ihtiva ey· 
lediii vaıi topraklar o saman A· 
maayanrn idareai altında bulunu· 
yordu. Amaıya bir eyalet olmaaı 
itibariyle büyük bir ehemmiyete 
malikti. Bilhassa ilim bakımından 

~1\ıp b:; .Pııırmektir. tbr• Muharririn "Mr. andMrı Dove,, (Bay ve Ba,.a Gü-
~ bir 

6 
dıkten sonra, ada) dmiadelD uzun ı.;.. lüki ,..mı Z8 KiauD•IOOİ - 1 Şu•ı 

ttıııek ~can çay içer 1937 tarihli .. yıJaronızda tefrika etmiıtik. Busün oku,acainm hi-

Bay Mehmet Çelikelin bu sü· 
rekli yardımlarını takdir eden Ço
:uk Esirceme Kurumu Genel mer 
kezi bir tUkran hatuaaı olmak ü
zere kendiıine bir Çocuk Esirge• 
-ne Mıdılyaaı vermittir. 

ben d ere diz çök- • __ L_....:..:... -ı.:--ünd- sonra""kanlan bir kitabmdan alınımı-
•• e ça•.ı.ı 

1 
v ye mun-a• .. - o.... _. r 

• '.\ce1 ,,...an ıgı ate . h eetme. •:~ ........................................... ,..-..,L ql k yın, duanı· 1ı 
~ o do uyun,, derim. 

ıüzel eteklerdi onlar 1 Bu hayvan
lan ilk defa olarak arabaya kotul· buranın ehemmiyetini, tarihin o 

L._ • uaııru 1ıL. ~1ntr M n ortaırnda 
tf" o ~da alQın ya, Ma
J&~e der tanıdığımız 
~~ _ ayrı ayrı dua 

Olı1ar lına hepıine, Bi
ın hep · · · Jaı ıının ısmi-

':'\Jıy nırı, kırmızı kita-
~ or. Ne zaman b'· 

lel ı 
' •er be . ıe, hanım: "El-
bı btqtıinı ıu küçük kır
trlte"dYun., der. "Yaz 

.. en ' 
~~~lar ~atağa yatma-
' lıh~ 1 bır kiti daha i-
\iıi)Or ~u:eriın içimden. 

llt..._ unuz, madam 
-~ Qı' ' iizınder de almaz, 

biıcıix.ı erine diz çöker. 
5lltı .. 

lsiııı raıı ıçın, onu böyle 
'tıardut at etmez. Bir 
de~ Yere bir min

)'a kat Daha ben min 
h~I "t lbadı, bana öyle 
.~~ lantn . d • • r,, ~ • mın erı mı 

• -di o t._ 'ilin · zaman da-
~. liıiıı detj yoktu ama, 
"'il de /~tınızda değildi. 

tı. ııın &ibi iki bük· 
ttaıı... '' lseniın b" 1 .. --..ebe . oy e soy· 
taJta tıızJikti D • ·1 t b'U • egı 

~. - rıiniz, çok iyi 
~danı. O saman 

de ha içimden · "Se
Yle id' d d' ~ada ı,, e ım. 
~ ıtı, her fCY ba· 

t ' kiz iYl l)lf -nr
~~dı?1, bukleler 
" ~l bır yanına en 
t ~" 1" trden bir demet 
~ 11:ek1eleri de tak· 

6ıı olurı~. Madam 1 
&ete, ilnden ıitmez o 

\it dt ot 'baktım dı,: "Me
~ı:_.11• bi,. k' •'tikıi1t • ımıe yine 
~ bulamaz,, diye 

l.ı 'eıı.e 
~"il' ....., ' madam, geçen 
~, bir 

1
ley - naaıl di

:\ tehıi~e~et ıeldi üze-
S1t U değildi; dün· 
0 Ja'1 U batlı kadını idi 

L zerine aeld' - . 
~tııdia· • ıgı 

.. ; 'edı:'den bir ıey 
cır, İ~i i ı.yordu. yerin-

' t11aı aa~ıne aığmıyor
)b~iı b' ahtan akş.ma 
.., ~ do~ :Yukarı, bir a
lıııı~ııyordu, Nere
d..~ 1 çıkar: mer· 
~ ·ba:.tbakta, Sizi 

• ..iP - ,,b ve, bir ço•. ~,,ev:
Cle1 d wuı, derdi. 

' •rd' beııı 1?1· gel gi-
' ~ he ~liyle iter, 
~ Clit, l;':ııPliııden fazla 

• --~ liıdien •• derdi, &it 
~ • detu ~t bul ~nu 

• i-..· illi? 
"l Olıııacıı 

bir de b • Madaın. 
~lediii ~hran geldi. 
f\~r Old zler de, ga 
""'t ı..._. u. "G' ""1 OQ • ıt ara, 

' -ili u ... ., dedi ve 
)'cır. 

~~~::· l.!adam, ha-
bh. lbaem k •• , d6rt yo be-

\ıı~ıt bu Yaıında i
~~ 'u Ylilcbab:ıaun 
'~ ~ ... dı.1u~~~bamın 
'~ ıe...ı_. Butün gU

"'°tr 11oqrd' 
~ • ' bebe . 

1
',11· Masa ~>cır4 dıır. liının saçla-

'- t,.ı 11~ b;.; kalfalan 
~ "'ltlıııel • Kalfalar 
)\'h e .ederJerıli. 
lıi hrı.rdı. Cöre, renk 
It! ltr1tnı Ben orda, 

"- cltt 
1 

da olrna
ıt11 .. _ tıı' 
~. ır ız ıedaıı.ı: 

•da •ırada, 

ınamıt bir halde ıörüyorum. Na· ıUnlere ait olan yapraklan, ftzih 
srl diyeyim, eğlence için kullanı- bir ıurette tebarüz ettirmektedir. 
yorlardı onlar. Gümüti renkte idi· 890 tarihinde Amaaya ıehrindo 
ler, üzerlerinde kırmızı ıemer, ma kurulan tllhiyat fakülteleri yur· 
ıi yubr var~ı. Kulaklarında c!a ·ıng· ır çrnğır çıngırdaklar. Koca d~n ° zamanki arır:anına büyük ' . hızmetler yapacak hamlelerde bu· ' 
.coca kızlar, .h~tti bedındben bil~k lunmuı, Amuyadan, mefburlar Amuyanm dl'ğerli valiai B. Ta14t 
,ızlar bile bınıyorlar u ete'"e- ka b" L .u:-' . 

1 
dı-'- araaına nflDll ırço .. uuuaer çı- 11 k' • ~e. Hayvanların öy e a -ruu ka teı ılatı kurduiu yerlerden bi· 

~ıpıt tıpıt atarak gittikleri, ıözle- Armııtrr. tarihi b' • cL-t • ri de burasıdır. Amaayalrlar 1919 

Karapmarda yanl'lll 
Konya, (Husuıt) - Haber al

Jıfıma göre, Karapınar kazaaın
da, ayn bir &inada bulunmakta 
olan Huıuıl Muhasebe daireainde 
yan irn çıkmıttır. 

Hadise, yerinden Viliyete bil· 
diritmiı, mahalli adliycai tahki· 
kata batlaınııtır. 

kı '- lak maıyanm ır ısuwue tın 1 . . 
.iyle öyle tatlı tatlı ba P .. u • b'd' ilk n1a ilk d yı ının Hazırın ayını mılli ve mu-
tarım salladıklarını ıördükçe ben Aı ır. zamıA "~ ti ydanaın(Aı kıddea bir tarih olarak daima ta· 

• b' ~ bin mazon veya maaıı er en - . k . ============ 
de, bir ıey ııtemeaı, ır ete•e · ) ta af d 1mı 1 b zu etme tedırler. • 

1 

mıı r ın an yapı ı o an u A . d' ribt · vinç ve takdir hisleriyle kartılı· 
sem derdım h' la 

1 
ki d" t b' maıya ıım ı, ta ebemmi-te ır an ıı ıyor , or t.n ıe· . yorlar 

•.. Binemezdim, tabii. Yanım• lı'k b' a . e mal"kt' U yetıne ratmen ~ elli aeneden- • . ne ır m zıy ı ır. ıun b • bi k 1 . • F'lh kik il da 
da !azlar vardı. Sonra. Usennde· mllddet irıınblann idaresinde kal ·~ r aç f' .•~eliune kadar • • a, • cu cetlrllen bu 
ki elbiıe ile eıeğe bineraem ilem 1 n~ 

1 1 
B' bl eıkı hareket ve ınkıt.ırndan mah· itlerin hepıi bol paraya lUzuın gös 

masanın örtüsünil ıöyle bir aralar, mıt, ıonra w...ma ı ara, ızanı a- k . di A bana ne derdi! Fakat bütün cün uı k"b T b k rum alm•ı· ıehırle beraber mili· ıeraey maıyanm bucünkil ye-
etrafa bakaııdım. ak.ama kadar eıekleri biç aklım- ıra,ın· me Deaanıı en d~la zonS lomki~len- hıkatı da derin bir ihmal içinde rıi inkipfı belki on ıene ıonraya 

••. Fakat bir ıün nasılıa elime :r- • • ·aın er • ımen 1 ere, e çu e- bırakılmı tır kala aktı Ç" kil uh' dan çıkaramazdım. tçimı .b.ın e re •eçmı·ı. daha ıonra da bı'r mu"d t • c • un m ıt ır:cngin 
bir makas ceçlrdlm. Söyle<em inı • d •"ldir k' 'll rur mısın,., Madam1 IıütUn .. çla· döökmeHem patlayacak cıbi clur· det llhaniler elinde kalarak bill· Amaoya bu ıılllca11ıhktan iki ••• 

1 

vı yet bUtçeıini lca· 
dum, fakat kim vardı ki kime bah hara Oıman oaullarını" h~kimı'· yı.l:lanberi kurtulmuıtur. Türkiye bartabilıin. Burada yeıine ıelir 

nmı kestim-- KüçUk bir mayrnu· • • • k "- ı sedecektim? Likin, .. yatmaya el· yeti" altına ıırmı' -
1
.:... rmı en ıen~ viliyet id.a.recilerin- ayna •• z raat ve meyvıcıbktır. 

num vardı, onun batı gibi yaptım ua bapmı bütün taçlanmı parça par- dince - Mn James uı yatak oda· Eyaletlerin lcalluııw üzerine ., d~ Ba! Ta~t ~d.ın buraya Falcat Amaıyarun •ruiai olar 

k 

k Bü ükbabam hiddetin unda yaıardıaı, o zamı• ahç"""'· bllbusa ilk milld t..Jdlitta Tolcat vah tayın edılmeuyle viliyeıte ba oldufu için zirııattan tamamen iı· 
ça esere · Y -· d" rü "ndür ·s k t ·1 · baml da tifade edil B da bi1ha 
den yerinde duramıyordu. S.ç <h 

0 
- liaıbaf' - u r ao • Tillyetlnin Amaoyadaıı ayırt edil· re • ve 

1 
en • vralUJ' bat· • . eıneı. ura ,.. 

... ....... lcaptıir clbl - biç unut- mez, benim epkler. tıpıı tıpıf a· meai; - ııonnı Çorumun cenlı Jaınııtır. ıım•ndiler battı. y~pıldıı.taıı ..... mam-kolumdaıı yakala<h ve par .ı.aı1arıa. çınp<laldamU ,,...,.- bir millhalcatla Amaıyadaıı alm· Şehri yarıp ı~en Yqllımıa&ın ra _,bp ınkiıal etmeai hal 
mak]armu mapya aıkııtırdı. "Ak· ta çmsırdata ıelirl.rdi karı-.·· ,.. .. · buraf' halilıun\la Türkiye• Us~• be- ~priller kunılmaı. la lıeaiemektedlr. • . 
bn bapna gelaiol .. diyordu. Par· ••• fnanır .....,.,, madam, u· nln en ulak viliyetlerinden biri nebnn oat sahDı ti battan ~u- Amuya ·~ lıl1irh ti pek 
maldarun öyle yandı kil Hili ye- zun bir müddet uyur cıbı yapar· haline düıürmüııür. na Saclar parkelenerek en ıılek ~~urdur. N•ld• ve Kuıamonu 
ri vardır. dım. Sonra birdenbire kalkar, ve Şimdiki mesahai utlıiyeıi 5550 cadde çamur ve toıdan kurtarıl- cıbı meyva memleketlerinden bu-ımı 0~ avaıım çıktıjtı kadar: "Eşei;e bin· abbaı olan AaıuJla· mıı, bulvar açılmıı. ceniı istim· raya müracaat edilmekte ve elma 

severtll ~tınlıil. Müıteril•r ceıne- m -•• at- ..-U ..ııır ıı.ııımra ~· 
den evvel beni abr, önüne oturıur, nıek lıtiyorum beni .. cllye Jıafmr· kadar keulet ilade -· rUsdJoıtlrllmll. ı.ııtan - • Bu.....,.,,...._ alan ...ıı saçlarımı su.Jerdi: yanlara bukle- dun. Ruyada sayılıla~e>rWI' """.'~· Bu dar sahaya 128 lıiıı lıet yUs in· .. badana eıtlrilızılltlr. Ta!At llııcd, Zlrut Vt1rl1etlne 
!er çeker, tepelinİ dalca dalca ya· !ar derdim. N~ oaçana l'Y• decıl san yayılmzttır. Sulalr bir meısılelıet olana- mllracaaıta lıulıınmuı. -• aım,.-
par<h. Hatırlanın, 1caıııı1ar etralı· mil Çocukluk ıpl • . • Amaıya, tarihi -rıer lıalamın· raiınen bol afaçtaıı mahnuzı bu· tır. nıııa dizilir bakarlardı. Falcat be· ••• Haf'r• madaıaı. Şıntdı baç dan zencin ıebirlerimbden biri'" !anan ıehre, binlen:e lidaıı clikti- Vaade ıilre, Ve1rlletln hirlcaç 
nim en botum& giden ı•Y• bliy~· öyle bir "'! dü~d0~".' yok. yı~billr· Şehrin pınalinl ceren dilerek bilyillllhn•i• baıJanmıı· yerde açacair umumi nJah fldaıı· babamın ,.çıanım yaparken eli· Tabii, vaktıyle duııınmuttüm. Fa· bUyilk lcayalıklarda ınupl deh1ı· br. lıklarmdaıı biri de Aınuyada 119

• 
me para' vermeai idi. Fakat ,.çla· icat oıma.ı.. Bi<im evın buJundu terine beıuıeyen matara atıdart Yollar n1alı, ldlyler ıslah, ldlp- lacalı, odrut istasyonu haline ıe-apılıp bittikten aonra paraf" ıu cacldenin caddede, lıarP taraf· rlirü!Ur. Bunlar, ea1ıi bülıümdar- rüler tamir edilmiı, yine valinin tirilecektir. iıte Aınasyalrlar en 
rrm. Y lı dı Büyilkbabacıi!ıml Bt• ta küçük bir çiçelıçi ~ilkJılnı lıJe- lann mezarl:lır. buluıu ile vDlyete bUyilk bir ... bUyilk Umltleriıtl bu no1ıta- ba" gerı a r . . d ı.;ı mi 'da ı- • · k ııuttuiu için ootnk bir batı· tiyordu. "Gllael bır ı•Y• e.~ • Orta çafda Amaıya, bu mezar· n t teızılzı tdibnlıtir. Bu ıeUr Jaınıı bulunuyorlar. 
: ı:::a1ııntıtır bende. He!~ o ~ çiçekçililı? B•n. ~ çiçeil ? icada_'. lann bul~du~ byalıl:" ~eri-. lcayııair, pbrln yalımmda bulu• 

b 

. - 1 korkutnıuııu kil Bıll· severim! Kendisiyle çok ıyl ah ne bina edilımı oldutu ıçlııdlr kı ... parkelik taıtır. ·---Em 1 aA k-
enı oy e ? H .. dükk&na b l1n L-'- -L-- ı.:-.. k nuı ,.. yap-· Madam bap oJmu....... er ıun uı - ....... ve -.- tat VDlyetin l1ıl yllıı ııe1caen lıiıı 11· ~mu•;; .. , ,dülılıindaıı lcaçtım cidiP relirdim. Harry ile beraber kitabeler r8se --· ra clbl pek mllıtvui hir lıiltçe ile letlerı" t'-~0\ ri döne döne biJmiyorunı (ismi Harry idi) ne yap- il· Amaıyanm yalım tarihe alt 1&• idare edilnteai sorlufu 1ıa.....,.ıa Y 

•• ko~ • ittim- Hey Allahıml -ceJdiP.I uzun uzun konuıur· hileleri, biliriz ti, daha zenpıcıir. pratik hareketlerle birçok itler ba ••••bol Balıkpam Ma!ıludlye hao 
:;. ~;.!.garip bir bald~ l~inıl (D<tlO"'' 1J aoyfada) Zira Ebecll &el AtatUrlıün illı mil· prıinıuını bOtUıı Amaıyahlar se- ._

15
•• .o.er•v•lş•U•tu .... r,•T•c•ı:.21113.S9•7•-·'•92710•7• 

Saçlarım darmada&ın, k~~ 1~~1 ke- - - V .AJUT'm kitap fÜUAd• l"OIDAD tefrlblı -
sik bir halde ... Ahali ıütmuıtür, 
tab~ . Hayır MadllJl. bUyükba· 

ba:n· ~ndan ;onra beni bir .dat:':' 
sevmedi. Oıünden aoora b~nı ıor 

b
il taııaınmill edemıyordu. 

meye e emek 
Eğer ben yanında cl:.ıraam Y • 

. . d Bunun Uzerıne 
bile yıyemıyor u. . 
beni teyzeın yanına aldı. Topal bır 
kadındı teyzem. Evlere ıider •. ~IS-

'- tardı Topal oldufu ıçın, 
geme .. ap ' ken ka· 
duvarlara Jdittlar kaplar d . .. : .. e _.,..ardı. Ben e 
napelerın uzer... ~ .. 
lı:endiıine yardııD ederdiaı. BiZUD 
hanımı da oıdan tanırım. .. 

o kadar deiil, madaJD. On 
.. • • ' • •· Kendimi - na· 
uç yatında ıciirDo . ...;~imi 

d
. . çocuk biSI"• .. • 

ııl ıyeyım - . . de iti 
bilmem. Delil mi ya, uzerı~ • 
me mahsus bir elbiıe vardı' ıon 

1 Hanım ba-
ra, daha birçok ıeY er. k bk 
na ıdaha ilk ,unUndeıı ya ı • 
kolluk taktırdı. Hanımın iklai : 

dı b aber oturur · 
yeğeni var , er, ic,lik. Hep be· 
O saman Sbeldon da irdik 
raber öyle ıUıel ıUnler ıeç 
kil . 1 iki kü-

"Hadi Ellen. derdi, a 
, • dl ıc1aıa1tır bir&S· 

çüğü, etcie bın r Afır 
Alırdım çocuklatl• çıkar~ıın. 

kWdı 'kiai de. Biri bir yaıuın· 
~ocub' . b" ıyanımda ıiderdik. Fa-

a, ın ır . dine• bin· 
kat eteklerin yanına :uıı nserıre. 
meye utanil'tardı. B elik Ne 
durur, eıekleri ıeyreder ' 

52 öLCMLE PAZARLIK 

rinden kalktı ve kapıyı hızla açarak odadan çıktı. 
Avukat Prid de ppkumı bafma koyup pmıai. 

yeainl eline alarak binayı terkettl. 
vu1yet hakikaten karanlık rörilnU.yordu. Ro

bert Undley'in ıUpheleri de haklı ol&billrdf. Dijer 
taraftan, Can :srent'in kendialnl öldUrmealnde 1e. 

bep ne idi ve kızıl saçlı Ma.npl'UD bu il içenlnde 

ne roltlı vardı. 
Avukat Prid bu dt1fUncelerle gittikçe artan te.. 

reddiitler içinde garajma kadar gitti. Otomobilini 
çıkardL Ve bu hUIUSt& tahkikatinl tamamlamağ& 
yarıyacak üçüncü iltihbar membaı olan Jan Kal· 
men'iD evine doğru hareket etti. 

-5-
Geçen dört günzarfmda Con Brent, tren.le geldi • 

fi Saltenı k.Ualmda Aklanıp durmaktaydı. F~at 
heyecanı gittikçe r.all oldu. Onun yerine bir takmı 
diğer end!leler geldL 

Acaba arkadqı Kaimera'e ne otınuttu? Gittikçe 
tyilettlii hakkında gelen haber, doğru muydu? 
Doğnıysa. eimdiki vaziyeti na.sıldı? Jan, Uzlllmek. 
te devam ediyor mıydı? Yoksa neeeai, saadeti yeri. 

ne gelmit miydi? 
Con Brent. blltUn bu auallere bir cevap bulmak 

hararetile yanıyordu. Bir müddet mukavemet ede
bildi. Nihayet dayanamadı. Herteyf ~nmefe 
karar verdi. Burada, böyle saklı kalmaktan ne çı• 
kacaktı? BUtUn hayatınca ısaklanacak değildi ya. ... 

Avukat Prld llUkillıeUnl · bozmakmmı cllnllyor. 

du. Kadın eöyle devam etti: 
- Hayır ... Jı(angwl burada defil. Kendiai dört 

bet ıUn evvel gitti. F4er kwl NÇlı kafamda bir 
parçacık akıl varsa, bir daha bu eve ~ez. 

Kadmm bu sözleri avukatm birdenbire dikkati
ni celbettl. ''Kml saçlı adam., mı! •• Salan bu adam, 
Con Brent'in evinde kal'fllqtığı iri yarİ beril ol. 
mum? Meaele olmdi andmlanıyordu. Sordu: 

- Ne dediniz! Kwl aaçlı bir adam mı dediniz. .. 
Acaba yilzil nasıldı? Onu da tarif eder misiniz! 

- Nah ... töyle ... Kabak gibi bir 1\11'1.t.. İri yan 
bir adam. .. Genlt omuzlu, uzun boylu ... 

- TepkkUr ederim. Verdiğiniz malhıat beni 
tatmin etti. Allahaısmarladık .. 

Avukat Prid çok mühim bir gey keffettlfinin 
f arkmdaydı, elinde bir tabancayla Londra aokaklL 
nm dolapn ve kendisine tamamen yabancı otan 
1dm1elerl aoğukkanlılıkla tehdit eden kml nçh a. 
danı. her halde Red Mangua olacaktı ... 

Red Mangu.1 .... Con Brent'in kendisine on bin ster 
tin vuiyet ettiği adam ... Yani buD1arm ikisi de bir. 

di. 
Şimdi mesele, blltiln bu garip mtınuebetlerln ne 

ifade ettiğini bulmaktı. 
H!disenin esraren.gizllfi kal'ltınnda btlytlk bir 

heyecana dilgen avukat Prid acele acele "'İmperyal 
Argu!,, sigorta ıirketine dofru yUrUdU ve orada 
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Sultanhamamındaki Yangın Tafsil 
Zarar miktarı 7 milyon lira tahmin ediliy 
Hô.diseye Müddeiumumilik da bulunan aımh •Y<hnlıtı• cimOş 

oldııtunu görmüştür. Buna söre a· 
le~iD yuk:ırdon yani trikotaj Cebri· 
kıuından t'tlctılı 1nhmln edHmekte
dir. Dl~" taraftan Ata Refik hanına 
bitiJik olan Kosantoı)uJO banıaın ar. 

ne Erala6D8 merkezinin INıber ~i· 
linl s~ylemlşlerdir. 

Şimdiki halde mevcut delAile söre, 
yanııın Atııhe'k hanının l\st katındaki 
Pabıiye ait triltotı) fabrikasından çık 
mıştır. 1-'abriluıda H • IO amele cı· 
htmaktadır. Fahri burada kiracıdır, 
maJ!nnnı 100 bin JJra)'a siforta tt
lirmi~tlr. 

etrafa genlşlenıiş. 
mıftır. 

Şimdilik ıan .ıtdl 

vaziyet etti 
ita tarafınd:ı bir muıe,·lye ait eldl• 
ven ve corap fabrikası ...ardır. \'an· 
gınıo buradan cıkarak Ata Refi~ ha· 
nına .sirayet ellili de \teri 1'0rü1ınek· 

yoklur. ti 
Yangın dihı ıec• 

men söndilrülnıO~ 
En-etki gece ıaat 24 rııddelerinde 

müthiş fırtın• ile beraher, Yeni Pos
tahane caddesindeki Atabek hanın· 

dan çıkan )'angın beş hını tamamen 
ve iki hanı da kısmen yakarak ,;ecP 
sabaha ve dfio akş:ımn kaılar, tııhıııl· 
nen 7 • 8 milyon liralık bir ınr:ır ve. 
rcrck devam etmiştir. 

Yangının At:ıbek lıımıııın ü~t kıı . 

tındaki trikotaj lebrikaııındaa çıktığı 
lııhrnin ohınınnktadır. 

Yansın tıılıklkatla teshil ediluiğine 
siire ıöyle ho.ber nlınmışh r: 

Atabek lınnı belı:çilerindcıa Memı 

\'C Şerif, gece hanıu nlt :knlındaki o
dıılıırın<ln yatarlarken, hirdcnlıirc bo
iıulur gibi olmuştor, ~·ıııak1arrndıın 

lırl:ımı~lardır. Bekçiler, elJ".afın du• 
.QUlD içinde olduğunu .ıörüncc, mfit. 
hiş bir korkuya düşerek, bnğırıp çıı· 

Aırnıağa ''c ~·ıkıııak için hir delik ıı. 

nnuı,b J>aşJ1ınml3rdır. 'Iel4,t:ın a
kıllarına ktıpıları kilitle ııı;ın:ık gel 
memiş, camekl:ınları ''c kııpıl::ırı l.:ı· 
rarak kendilerini dışarıya atmı,. 

lJrdtr. 
Bu ;sU"~il ateş henllz d1Jarıdan ~ö· 

rnıınemekte idi. Fakat korkudan dl!. 
siz 'kesilen iki bekçi, bir tnrlü itfai
yeye telefon etmeği hatırlayam:ımı~· 

lar, bağır.ıp (aJırar:ıık dolafırken, po 
.liller JtLişer.ek itfaiy,ye haber ıver, 
roiflerdlr. 

Jıfııiycye telefon edHdiji sırruardıı 
azgın ateş hızını almı,, alevler bina· 
nın 6st katından •ôJcft yalamala bu,. 
laınııtar. Bcruıt kulesi de yanaıo
dan bu sttreHo hıber~ar olarak 'fa\lh 
ilfaiy.cslni çaitırm!Jtlr. 
1mıfrt 1arııı.ıa 7erioe yeti§tiSi za

man bina tamamen alevler içinde kal 
ınıştır. 

Derhal faaliyet. pcilmekJe bera
btr rüıP,.ıa alevıtre JaPbil korkııııc 
yardım ~'UfUında bu ı;alışmalıır biç 
f07da vermenalı n derhal Beyollu, 
JJakır'k5y ve !st1n1e gnıplanndan 
yardım istenmiş, bunlar da kısa bir 
nsiddet tdnde ,)'llngın nrlııe rellş· 

. myJıerdfr. Fakat bu sırab YUltD 
Atll>ek (es~l Mustafa Şarob) banın
'dan yanında\l Tevfik Tementye alt 
Kasantopulo hanına geçmiştir. Ate
;«• lburap ~si, Ata Refik hı:ını· 
tııa ,.. ... kıımllla.nnın bu ban üıe.. 
rioe " arka tarafına :rıkllmasındaıı 
ııerı felaıılşUr. 
Tansın yCt"lne yetişen Hfalrı grup· 

lan yaqm musluktanna kC)!muşlar
u da lnı muluklann 'lllçGk ohqU "' 
az su vermeleri blbtllk nuını IÖn· 
ıtürmege kAfi gelmemiştir. Bunun Ü· 

zerine derhal deoiıden su alınmaJa 
NtJpıulf(ır. 

ltfo.iye ate~ln çı\tıftı Ata Rerik ha
nını söndürmcle çalıımnkl:ı beraber 
bilhassa yangının diler hanlarn seç
mesine mani olmala da l•Jl"et et. 
uıtştlr. 

Bu sırada orada lıulnna,.ıan dehtet 
le tilreten acı çıAhklnr lşıtnmekteydl. 

Du ~ler Atabek hanının orta k:ıtın• 
dan •eliyordu. Ora3·a :koıuşan ural· 
)"(·ler, hanın penc-erelednden birinde 
,;özleri dtfl.J'I uğramış, $8tlnrı kar
lnakarı~ık t'•llın bir halde balırıp ca· 
ııran bir ihtirıırla kıırşılaşmıılıırdır. 

Mehmet Yuıcı adında olan bu ihti 
yor adam o ıeee handa kalnuf, )"an
gın ~trafı .ııardıkun sonra u7anmıı· 
ltr. Mehmet \'aı.ıcı oraya bunıya kOJ· 
muş. fakat cıkncak bir yer balanıa
nut. pencere)'e çıkarak bnlırnıaJa 

başl:ımııhr. 

Polis ve Hfal)'eden bazı tayretll1er, 
ııdamcn~ıın bu feei '\'azi,-ettr.n kur. 
ıarmıık için hane ıirmek jıtemiJ)er. 
rııkot nlc\'ll'r \ ' C dumanın genişliği 

ı .. ıııa mani olmu'!tur. 
nuııdaa s.oııra •yapacak ba•li• can 

l;:ılnıayınca, itfaiyenin ıncrılhenl. 
knıııyonu büyiik bir gQçlükle ~o1'ala 
t'CkilmlıJ, merfü"en uzııhtaralc cama 
,J:ıyııtılmı5 Ye Mehmet Ynıcı, nerede 
ise korkudan kendisJni .rue alıp par· 
,11lıı)·~k ihn kıırtarılruı.şhr. 

,Mehıncl Yaz..ıcı bay,gın bir halde e· 
\'İ ne knldırıJora.k tedni allına alın· 
mıştır. 

1tCan-mln bütün talışmnları, yanan 
rna#ax:ılaroakl ef311lann ı-Onli. IP9-
mııklu kumaşlar olınnı;ı yüıünden bir 
Iardıı '·crmcrocJdeydl. Ateş gittikçe 
büyüyordu. Du sırada ,ale"kr rüıgtı· 
nn teslri)1e arka tanıftakl hanlara 
doftnt sarkmaila baflallllf ~c bu 111· 
rdla saat iki sulıımıda Ata Refik ha· 
nınm amıtadı biüJik olan Dilsi.z
_uıde hanı d:ı fısl katından tutuşmuş

tur. Bu ,ıı1iyctlc iırniyclcr de iki 
grup:ı ııyrılıuışlar YC lıir ı.,sım Ata 
1\elik 1.e Xas:ıntopulo banlarınııs ö· 
aiinde çalışır.kee diAer kumı da ar
ka fOkakla Dilsi:r:ıade ha111nı söndür· 
JOek için uğra,maia h::ış'lamı~tır. 

vali yangın yerinde 
Yangının im mteruı "ittftr~ Y•1*1-

dılt'tıir ıamırnda alt'liıtfi aud:wlıı 
müddeiumumi Hikmet Onat, polis nıü 
düril S:ıdrcttin Aka, büliia polis şel
lerl de htıdise yerine gelmişler 1·e 
ltfa1yenni çah~asını tak1p ehMle 
ba~lam ı~lardır. 

Saat 2,S ta At:ı Refik hanının ici çaıc. 
müflür. Bu ıırada bitişik bwunan 
Kasantopulo hanının da arka tarafı 
tamamen ale,·Jer !cinde bulunuyordu. 
Bir ara ateş y:ındaki tayyare piyan· 
kosu müdürlli!lil binasına da alla· 
mak istidadını göstcrmi~, fakat bi
nanın damında bulunan itfaiye ne· 
Cerleri fcJaktır talışıuaJ:ırJa buna mn
ni olmuşlardır. 

lştc bu sıral:ırda Dilsiuade hanına 
bitişik olan kllçük ticaret hamnın ('a
tısını tutuşturan ateş birdenbire lımr
kunc; bir vaziyet almıt ve için. için 
aşağı k:ıtlıır.a sJrayet eden yangın bO· 
tün bia:ıyı tutuşturmuştur. 

Gene aynı zamanda yanan d3rt 
handan, riiıgürlarlıı uçu~n tahta 

par"aları •e 'krvılçımlu DO)"t'e Or
)·enl bankın arkaı.ında Sııraski ku· 
IDOIJ mağazasının ilst kıılmı da ıu. 
hışlurmıışlıır. Bl'rckct derhal seri 
ledbirlu ııhın Hfaire )'angının bu ci
vardaki maj{.ııalara ııirııyeüne de 
mani oJabilıni~ ,.c yaJnız .Suraui ti· 
c:u-eth:ınesinia üst katı yanmıftJr. 
Gcntı lıu .srralord:ı Kalırcıoı}lu hını· 
nın ar1'a 'kı~mı Te Sclônik hankası
uın da çııtılaTJ Muşmuş, fakat "ak· 
tinde '!'apılan müdıhftle1er ateşin bu. 
nılarda t'Ok tabribaJ ~ıııunasına im
kAn ~l'r~miJlir. 

Dün:sabah 
Sabah saat rt.5 ta Ata Refik huı 

ıanuunen .harap olınuı. arka tarafnın 
lıitişik hıılunıın ,.e <"ephesi Aşir .1-:tea· 
di <'addeiiıte bakın Dil~lu.adc hanı· 
oın da ihtü ~ıımanıen )'andıktan ,.., 
dlAcr katlar da ufak tefek zararlar· 
dan sonnı 11önmü~ür. Sakat hyya· 
re pi:r:ınko ınüdürtüAüne iJitişik ohn 
Kosautppulo hanı ikı onun arkasıaa 

düfen ,.~ A~T ı-:reaw caddeainde bu
lunan .Kü"ük Tic.areı hanı yanmakla 
deraru cıwekte idi. f\osorıtopulo ha· 

nındııki .ate~ arka laraftakl bütün ya· 
ııhancler yandıktatı sonra ancak sa· 
a1 1, de ~öndürfilmQ,tür. 

Küı:01c Ticaret haıursa. itinde bu
lanan ecza depolan yii&ündeıı öj!c 
iiıef'J jeio J~in hali )'anm:ı.ktayıiı. 

lcdir. F:ıkat en kun'etli tahmin ate
~in Ata f\dik hanının içinden cık
mış oldııludur. Ata Refik lıanındııkl 
hQtün ıarar Te :r:iranın 1,5 miJ,-on· 
dan fada ohtuja .ö7leumektedlr. 
Bundan bafka itam• waıında bari(· 
'en ,.e d:ıhildea birtok tüccarlara aH 
seentler, çekler ~ bonolar da Tardır. 
nunların kıymeti de çok hül·üktDr. 
Bütnn bu C\'rakın yanıp y:ınmadılı 
meı;:hnhlür. 'Kasalar enc:ıı."" blrkaç 
ıh sonra acılabileccktir. 

Yatnıı ırka 1anrı ~anın Ka1anto
pulo ııanının ba tısmında Frıtdli 
t\heni,.e ait kltıt "• kırtasiye depo· 
an, terzj Jl)-.,uD UçaretJıancsi, ipelt
çJ Es\:enaılnln )'uıhanelerl, n Şiv

rili lırııindeki musev))·e atı ,cJdinP 
,., çorop fabrikası Tardır. Hanın 

saka\ tarafındaki cephesinde hula-
ıınn Nabi Sıısnıu~a ait )'Ün ipek ma· 
aifatun "e Abeniye alt kırtasiye ma
aouıar dı tamamen )'anmıştır 11a• 
nuı caılde tarafındaki ~·anhaneler 
ı.,smen 7anmıJlardır4 Bunlar era. 
ımula manifaturacı Papadopolo, ıut 
komlnoncusu Davityan, tombı-011-

cu l'efildo :Kabl Susmuş himli kio:ı· 
selerin yıızıhaneleri nrdır. 

Arka uralta yaal Aşir Elendl ead· 
ckslpde bulıanaa Dilaiuacı. hanının 

Zarar, ziyan yanan üst kahnda ahfap bir ıigar3 
P.n 1az1a :r:arar Te ziyanın Ata Re- kAğıdı deposu bulunmaktadır. Hanın 

fik m:ıfa:r:a Te hanında oldttAtf tahmin altındaki itimat ecza deposuna n Oa
edllrnCktediT. MJ\Aaı.a en küçiik bir mnnh b:ın1'ası d~oınna bir şey ol· 
iğne parcası kalmamacasına aanı.1- mamıfhr. Diuluade hanına blllfik 
merı yanmış Ye kül olruuşlur. Dütün 1 oJ:an n tamamen ;,anan Küçilk Ti
han ıimdi yalnız dört duYardan lba- el.ret hanında da bmirli Nurfoin li
ret bir 'haldedir. carethanesfyle Cıılaved JAstfk depo-

Ata Refik hanının birinci katı ya· su, Muiı PareJUye ait btnnbnl ecıa 
ni mağazası kırım kımn JnUhtetlf deposu, hak Pintoya 1lit kolon3•a de· 
alsteciıiere aittir. Darada V1tCik PHll bulaamakta4ır. SelAa:J:.nka
lnld J'e ortatmın maaıratara, MOalr sl7'e Jtatsrcıolbl Jmn11da a ha-
G ne.erin tulıııfirc. S Lri Ku)·unıcu- r )'O ·tıır. Y:ılmı üst bu Anan 
nun şapka '\'e Sofiya Hacl Yeninin SuraskJ mıılazuınıo zaran 250. 300 
manıo kısımlan •ardır. nanın ikin- bin lira kadardır. Yanan kısımda 
el katı Ata Atabeke aittir. En ftst mOhim miktarda tnaillı knma,ıan 
kııll:t da Fahri Dirola alt bir ırttotaJ bulunmaktadır. 
rııbriJuııJyle diler bir fanila fabri· 
kası ,·ardır. Bundan başka aı·nı blın
da takascı Selim Osmaoa alt yazıha
ne ile ipekçi Doledo, komisyoncu Ro· 
mano, Avnıpa ile komlsyonculult ra
pan Yusuf Kapancının bOJ(lk ,.azı. 

haneleri de bulunmaktadır. 
Bunlardan J>a,ka Hakkı Demir, lfi• 

n:ı.s. .Mustafa Otok, Satret Rüstem, 
YaJıır, Hıırndl ismindeki phıslara ait 
terzihaneler de vardır. 

Handaki terıihaneJerden batkl bti
tln llcarethııneler ıigortahdır. 

Son daJdltaya kadar )'apılao tah
kikat J'a~ının ~eblal henüz kat'l 
olarak meydana çıkaramamıştır. \'ıın 
gını ilk olarak hisseden n maAaza· 
mn alt katında yatan bekti Mustafa 
ll)':ındığı zaman mıııtaıanın oriasın· 

Hidiaeye Müddeiumu· 
milik el koyuyor 

Nöbete( mftddefumumt muavini 
Necati Küttıkçüolhı, ~akayı tam 2C. 
1$ de haber .ıarak nka yerine git· 
mlf, ite vaziyet ederek tahkikatı b:ıt
lıımıştır. Müddciumumt muavininin 
tahkl'katı gece SQbaha kadar de,.am 
elmiş, sonrn gene tırumaayrak okşa
ma kadar Emln6n0 merkezinde ~· 
lışmı,tır. 

Necati KlttlkçClollu, pnan han Ye 
nsalaza müatahdenaleri ile aahlple
riadeıı bir kıımııu sorııuya çekmfı; 
ifadelerini almıştır. İfadeleri alınan. 
lar 11raınada Ata Refik, tocukları Na· 
el, Feyzt, yanıın haberini kendileri. 

Atabelı: han1 da, Anadolu sigorta Ata Refik ına 
şlr'bUne stgortıılıctır. Yalnız bina uyuyan bekçilerde• 
200 bitı lira ve içlndekl Ala Refil• I mubteliC ycrJeria4" 
aft q"9 da 400 bin liraya -110f1a et• Handa bulunan bet 
tjrilınitliı'- •e Ethemln mııJaıl ..-11 

Hanai hanlar pnch 
beri olmadan dla r. 
dndeu ayrıldikl211 

Tamamen 711aan Juınlar ıanlar- .lar dıı bulunarak Jfl 
dır: )'angının tıklılt 

Atüek ua1e Kounlopulos hanı. nan üst kabndakİ 
Dilsluade hun, Kil~ Ticant hanı, sahibi Fahr'l srte11 

Xendru Juın1 ,. ~llnik banka5111ın manya~ .. gitmlştfr. 
da ht katı tamamen 7a.nınıJtır. Yan- lu Mustafa fab 
O• bl71qo mflc!OrlflliiM pek huar cisi oJmadtjıuı Yf 

1 

YenDemlt. adeeı binanın camları neke ya~dao batk' 
lunlau" jri su ile dolmuJ{ur. madığını söylenılştlt• 

TuJdtat eheaınılyeUe )'Qrihnekte~ Dün sabah yııaıı' 
dlr. Jtuit tl~dllik ~nmabahia de.. kesir bir halk ta~ 
ğilse de, mallan, huılm 71nanlann tL Yanıından h• 
bftt6n 11U111Delelerl telldlr edflmekte- baf)na yetJ~melc 1'1' 
dir. , l t6ccar, )'ıu:ıbant ,.e 

Dller taraftan. dolatan bir JUl- ç:ılıJhk1an hantaraJl 
1711 ıöre, J•natn blr bslt eseridir ve rünce ı;oşkına dö11111 

Dört çingene 
Biribirlerini bıçakla ağır 

yaraladılar 

Dun gece Kaııtarcılarda blr 
yaralama vakası olmuş, knvga· 
cıla? dıın dördU de ağır aurette 
7aralanarak :baalabanere kal· 
dırı lmı~Jardır. 

Va'k.antn 'kabramanlan Çin
,;enedlr, Bunlardan Durmu~, ev· 
velkl akşam Uzert Kantarcılar 

yokuşundan ıecerken, gene Çin 
gene CelAI, Mahmut Te .Al!ye 
rasUamış, bemen bıç&ftuı sırı· 
rarak Ustler!ne atılmıştrr. Dur
muş, sıra ile ncnajl .de :raraia· 
mı?. luınlar !c;!nde yere sermı~
tlr. 

Fak:ıt 7aralananlardan Celll 
son bir ca7retl11 7erlnden kalk
mış, ka~mağa hazırlanan Dur· 
muşun Uzerlne atılarak o da bı
cafını Durmuşa saplamıştır. Bu 
suretle dOrt kavcacı Çingene de 
inleye inleye yere yıJulmışlar • 
dır. 

Çtngeneler Cerrahpqa has -
tabaııeslne k&ldırılmıt. mllddel· 
umumilik vaka7a eltoymuş, tah 
klkata bqlamıştır. 

Evlenme 

' V AK.lT'uı kitap ı:ekllDdo roman tefrlkuı -

Akhiaann tattmtnIJ ailelerinden 
Bay Ethem Karaıoyun kızı Ba
yan Samiye ile gazetemizin Ana· 
dolu muhabiri Bay Hulusi GUna-
1Jll nikah üdi enelld gün Akhi· 
aar nik1h dairesin do taraf cyntn 
birçok dosttan hu.zuruttia icra k,ı· 
Iınmııtır. Genç çiftleri tebrik eder 
saadetler dileriz. 50 OLUMLE PAZARLIK 

kendisini gık bir memur karşıladı. 
AVUkat Prld Con Brent'in ıılgoııt& mukavelesi 

Jia.kkmda izahat istemiltf. Memur tövJe cevap veri
yordu: 

- Jı&ter .Brent'in teklifi, bize her zaman ya. 
pıian tekliflerden birldir. Vaziyette ltiçbir fevltali
lielik görmedik. Sadece şeraitimize uygun olup ol. 
madlğmı araştırmak ili.ere lazım gelen sıhbt mua. .. 
yenelerl yaptık. Kabul ettik. Bizim için mesele bu
rada biter. Müşterilerlmizin ahvalini gUnll gUnUne 
taktp etmek gibi bir ldetimiz yoktur. Onun için f a.z.. 
la şey !bilmiyoruz. 

Avukat Prld, bu tık memunm biraz da müsteh. 
zt olan sözlerine sinirlenmişti: 

- PekMl, dedi. Anla..cnldığma. göre, mü§terlniz 
Mistt-r Brent birdenbire lSlecek olsa. ayni soğukkan. 
lılı~ muhafaza ederek vnislcrlne parayı Meyecek. 
siniz öyle m, ! 

Bu sözler Ut.erlne memurun vaziyeti aeği§tf : 
- Bu işi ya.pm~ olan memurumuz Mister P~

bert Lindley i~rdedir, dedi. Onunla görtlşilnUz. 
Ve avukatı alarak içeriye götürdil. 
'Robert Lbıdley, a'\'Ukat Prld'in daha Uk ırualf 

brillmda, p.şaladı. 
Amat !ılc!aetlc şey!e sormuştu: 
- Mister Brent'in o kadar yllksek ftyat t\zerln. 

aen stgorta muluıvelenamesini ba.m1arken, onUJI 
serveti hakkında bir tahkikat yapmı3 mıydmız? 

OLOMLE PAZARLIK 

_:_Hayır. Eeueıı ben.im vuifem defit. ... Mama
fih ilk taksit olarak verdiği 1200 isterlinlik ~ 
baıkadan ödediler ... Fakat De oldu! MJat.er Bnııtin 
batma bir kaza DlJ geldi! 

Awtat Prld tavrını deği§tlrmekalzfn~ 
- Hayır .. dedi. Sadece ortada yok. 
Robert Lindley'in hayreti §imdi korkuya lnkıllp 

etmiftj: 
- Yok canım, dedi. Bu berbat birfey. Eter tir. 

ket benim yUzümcSen, daha ilt t&btti ödeıımlı blr 
l'OliçenJn tamamı olan altmq bin faterlfn wnıaeP 
mecbur kalırsa. berbat btrııey. Ben ne olunun. 

Fakat sonradan kendini toparbyarak: 
- Bu bir dala\'eredir, diye haylmdl. Şirlret o. 

nun parasını vemıi:vecet, thncli anhy()rum. Coıı 

Brent'Jn mtihar maddest ha.kkmda vaki olan itiruı 
da bununla ali:kada.r... Parasını vermeyiz. 

Avukat 90t"du: 

- Con Brent'e ne olduğumı tahmin eaentntu 
- Hi~ ... Kendisini ~ldUrmfittUr. Belki de bunun 

ltflesi keşfedilmMln diye kasaya benziyen bir ~lürn 
@e~miştir. (Birdenbire kapıya doğnı a&ıerekl Ben 
bu işin hakikatini araetJra.eağım. Eğer Con Brent 
b5yle bir bite yapmak suretile, varislerine şfrlletten 
altm11 bln isterlin kopanna.k i!temlşse, ben. gfuıel 

bir isten mahnım kalacafım. Fa'ka.t emf n ol ki. ben 
bunun peofnl bırakmıyacağmı. 

~obert Lindley, bu sözleri söyler söylemez ye-

D' Annunzio'nun 
yıl dönümü 

Ayrıı birin.de ttalyan piri Gab
riele D' Annanzfo öleli 'bir eene ol
du. Bu münasebetle ltalyada ıai· 
tin mezan için hanrtaııan binamn 
temeli atıldı. ''Atq,, mtiellifinin 
cesedi, bina bittikten sonra, bura· 
ya naklolunacaktır. 

OlümünUn ilk yıld&nilmil dola
yısiyle, 1talyan gazetelerinde 
D'Aıınunzlo hakkında makaleler 
n~ıredilmektedir. Şairi aeventcr 
bir toplantı yaparilıc Hnferanalar 
vermi§lcrldir. 

Ölüm 
lstanbat otreaa-l•ıt Tar

dml Cem.l)"etlndmı: Kumkapı or· 
ta okulu !ngtıızce Otretmenl Ab
d tırrabman AklSıtl maalesef a
ramızdan ebedfyen kaybettik. 
Kederlt aUeslne Te sayın ar1ta
daş1anna taıtyetlerlmlst ıuna· 

nı. ederiz. 



"4.1ıı üniv~rsite RektörluÖunden 
, ~~ı:a~uıteıi Arkeoloji enatitUsüne bir desinatar alr. 

f \ı'eya Ucretı 80 liradır. GU.r.el Sanatlar Adakem111 de-
ICıute dek tezyınat kısmı mezunu olmak şarttır. ı.teklile. 

anlıfuıa nıUracaatıan. (1388) 

\la 
roı:ı.ıarızı . .. 

l'tıı&eııerıin E ı-~ah~ı~ v~ ve tah.liyeleri iç1? veril~e~te. olan muh. 

1 
da liayd Y ul, Bırıncıteşrin, tkinciteşrın ve BırıncıkAnun ay. 

.tJ,., Sen llrpa§a.da ve 1zmirde (8) diğer istasyonlarda (6) 
,'aaUerderJı:ı diğer aylarında bUtun istasyonlarda (8) saattir. 
~ ~lldıft e araya giren öğle tatilleri dahildir . Ambarlann ka. 
~irt 1939rııuayYen gece saat!eri ve tatil günleri dahil değildir. 

11 
alit 01 d~? itibaren bu suretyle tatbik edilecektir. Buna 
'""1 an ~lan f 'l* t · · · v" ara lll" Ye emirler mülgadır. Fazla ta sı a ıçın ıs. 

uracaat edilebilir. (1403) 

t<Q11~eledlye su far fd arrslnJe n : 
?rıft_ ı Z<ır/lı ·· too -reın· munakasa ilanı: 
llletre •:: Kağıthane terşih havuzları için satın alınacak 

~ ı ....... ~u '.ka~. kum k~pah zartla mllnakas~ya ko~ulmw~tur. 
llırıden ~ ıçın tanzım edilen şartname ıdaremız levazım 
~ ....., ..,, P

1 

arasız olarak alınabilir. . ~a . 
• 1ha1e gü~~!er §artnarneye göre hazırlayacakları kapalı zarf_ 
/ 'l'aks· u olan 29 Mart 939 çaı"§amba günU saat on beşe 
İlliyete ıtn SıraserviJer caddesindeki idaremiz merkezinde 
il' kabu;ernıiş olmalıdrrlar. Bu saatten sonra getirHecek 

edilmez. (1401) 

8:1ediye Sular idaresinden : 
r.1 8 P•h zurfh mDnakasıı lt4nı 

ııa~eın· 
lı ıaıtı11.ce Ki.tane terşih havuzlarında yaptırılacak hafriyat 
l ....... a a lllUnkaaaya konmll§tur. 
~lllderı u it için tanzim olunan prtname idaremiz Levazım 
2· ...... 'l'a~l'asız olarak alınabilir. 
1 ilhaı 1.~ler şartnameye göre hazırlıyacaklan kapalı zarf. 

~ar 'l'a]( e. gtlnij olan 22 Mart 939 çarşamba günü saat on beşe 
~~ \"e~~ru Sıraserviler cadesindeki idare merkezinde mUdü. 
lll' kabul§ olrnahdırlar. Bu saattcn sonra getirilecek kapalı 

1 edilmez. (1400) 

»e ı 
~a"h edıye su lar idaresind en: 
ı ""lı ~ 

I darenı· . rna münakasa UtJnı : 
~ıı 8atı~ıın Rağıtane terşih havuzlarında yaptıracağı inşa. 
!~ )lJ alınacak. : 
UOo ette nıtk4p kalm-eaftım çffltliıfi ... ••m• 

~ " ., ince • ,, ,, 
l apllı " ., inşaat çakılı 

H..,. VAlOTı 5 MART 1939 

Küçü k hikaye 
(Baş tarafa 9 unc11da) 'ıordum, " - Yol Ellen,, dedi. Se-

Vapurların Haftalık Hareket Tarifesi: 

duk. Nt çiçekler 1 ama bilseniz si IJöyle idi tıpkı. ''Yo 1 Ellen, dc
mmdam, bana ne çiçekler eetirir I di. DUnyada olmaz!., fakat bunla· 
di 1 hiç bir §eyden kaçmazdı. Bir n söylerken, madam, - aynadan 
çok defalar leylik bile getirmişti göremiyordum, tabii, btnim ken
yalan söylemiyorum. Hulasa, evle disini gördüğümü o bilmiyordu -
necck ~e berabe~. d~kkanı idar<' tıpkı annesi gibi eı:n: k~lbine koy
edeccktık. Ben dukkanda çalışma muş, gözlerini hav.ı} a ıdcğru kal
ya başlamııtım zaten. Camekinı dırmııtı ... Oh, mac!am ı 

6 Murllan 13 Mar t a kada r k al ka l•ak 
vap url a rın isi m ler i, ka l kı~ ~Un v~ 
saat leri ve ka 19' acak ları rı h hmlar: 

bir yapıyordum. Hele bir Cumar- . . .. 
tesi günU için öyle güzel bir ca- . ~iarry. geldıfı zanan n.cktuple-

kıı •• 1 • t" k' I b rını, gerı vermek üzrrc, haz.ırla-mc an sus emış ım ı ıenc aıı • 
Karadeniz hattına - Salı 12 de (Cumhuriyet), per~embe 12 

de (Karadeniz), pazar 16 da (Gü. 

. mıştım. Sonra, nıran vüz.üğünU 
yortusuna rastlayan bır c.umartesi b . " · ' 
·d· b 1 0 f' H ana vermış olduğu l roıu ... K•ıı 
ı ı u nun ıcre ınc arry de . . 
b t d b

• ld . • . şeklınde bır broştu bu. Ruıı.n ga-

Bartın hattına 

Mudanya hattına 

neysu), Galata rıhtımından. 
Çarşamba 18 de CO!gen), Cumartesi 18 
de (Antalya). Sirkeci rıhtımından. 
Her gUn 9 da (Trak) sistemi vapurlar. 
dan biri, Cumartesi ayrıca 13.30 da 
(Sus). Tophane rıhtımından. 

Bandırma hattına - Pazartesi, çarşamba ve cuma 8.15 de 
(Sus), ayrıca çarşamba 20 de (Antalya) 
cumartesi 20 de (Ülgen). Tophane rıhtı. 
mından. 

Karabiga hattına 

Cmroz hattına 

Salı ve Cuma 9 da (Bursa). Tophane 
rıhtımından. 

- Pazar 9 da (Tayyar). Tophane rıhtnnın.. 
dan. 

Ayvalık hattına - Çarşamba 15 de (Saadet), Cumartesi 
15 de (Bartın). Sirkeci rıhtımından. 

Jsmir sürat hattına - Pazar 11 de (famir). Galata rıhtımın
dan. 

Mersin hattına 

İzmit hattına 

- Salı 10 da (Mersin), Cuma 10 da (Su. 
dıkzade). Sirkeci rıhtımından. 

- Perşembe 9.30 da (Tayyar) Tophane 
rıhtımından. 

Not: Vapur seferleri hakkında her tilrlU maIUmat aşağıda 
telefon numaralan yazılı acentelerde öğrenilir. 

Karaköy acenteliği - Köprilbaşı 
Galata acenteliği - Deniz Ticareti MUd. 

binası altında 

Sirkeci acenteliği - Yolcu salonu 

Yeni Bilet Sabş 

42362 
40133 

22740 

ı - Karaköydeki acentalikta: BütUn hatlar için kamara bi. 

Jetleri. 
2 - Galata rıhtımında Deniz Ticareti binasına bitişik gişe. 

Jerde: Bütün hatlar için güverte biletleri. 
3 _ Tophane rıhtımındaki Yolcu salonunda: Marmara 

havzasile lmroz hattı postaları için kamara ve güverte biletleri. 
4 - Sirkeci Yolcu salonundaki ği~elerde: Mersin, Ayvalık, 

Bartın hatlan için kamara ve güverte biletleri. 
Fotoğraflı g!~önUS v~halk JıiletlC!'i almak isüyenle. 

.rnr,'"/ij5u'f!arrn harelc'ot glliılerfntfe11 btr gbn ewtt ~tıı'a~Uf 
etmeleri menfaatleri icabındandır. 

lzmit Postası 

ana, or asını a ır yı ız çıçegı . • . . . 
b 1 b. d 1 l"k . d' gasına bır zın.: r, %<.rcırın öbür u-

u unan ır emet ey • verır ı d d ı.. , 1 d . .. . cun a a uır .n.a p var ı. :haptVT 
Bır eun benı çağıracak, bazı döşe . . J• 

ı 'k 1 1 ·a k . açtım kendııııne. Dalıv lı!r kelime 
me ı ıey er a maya cı ece tıl. .. . 
H . t B' 1 •• .. "d' soylemes.r:ıe bırakmacan: 'Al bıııı 

ıç unu mam, ır sa ı gunu ı ı. • . • 

F k t •. ··ı;l d b. . lan, decıım. Al hcpsıni gerı. Evlen 
a a , ogun 0 6 e en sor.ra ızım · b ıc1 d' H . .. .. mıyorum en, e ım. anımrm-

hanrmın bır tuhaflığı vardı ustun- d 1 d . 
• • • •• 

1 
• an ayrı amam,, edım. Bembeyaz 

de. Kendııı bır şey 11:ıy.cmedı, ta- k ·ı . .1 Ka 
.• • . esı mıştı pıyı yUzUne kapa-

bıı. Ya ıunu ııtıyorum, ya bunu d B' Udd d d b 1ı: . • , . ım. ır m et ur um, e le-
ıstı yorum dıyc hiç bir uman bır d' T" • . . d U kl . , ım. ır tır tıtrıyor um. za aı-
şey ıöylemeıdı. Fak.at halınıdeıı tıv 1 k 

gını an ayınca apıyı açtım· Git-
anlıyordum: Sarılmıt otııruyordu . t" f Old & 'b' k f ' f . mış ı u6 um ıı ı ıo a a ır-
vc bana ıotuk var mı dıye sora• 1 d U imd ö lilk k • • a ım. zer e n , ayı ıa .. 
gıbı bakıyordu. Burnu da kıpkır· d t l"k d y 1 . . . . . . rım a er ı var ı. o un ortasın-
mızı kesılmıştı. Kendısını bırakıp d d d f b k b . . . . a ur um, etra a a rnmayı aı-
gıdemedım. Bılıyordum, onu bu 1 d G" d 1. d • • h . a ım. oren e ı emıştır mu ak-
halde bırakıp gıdccek olunam ıon kak ..• 
ra bir ıdaha hiç yilıfine bakmamak 
lazımdı. Bununla beral>er, gitme
yim kalayım mı diye sordum. 
" - Yo, Ellen, dedi, sen beni dü
şünme, Delikanlıyı beı:l:tmek ol· 
maz.,, öyle iyi bir kadındır lci o, 
madam, kendisini hiç dügünmez. 
Onun böyle ıöylemeıi heni daha 
fazla tere<idüde dilıür'.!U. Acaba, 
diye dütilnilycrdum... Bu aıraua 

elinden mendili yere dil§tÜ ve ken 
disi iğildi almaya. O zamana ka· 
dar hiç yapmaJıjı bir şeydi bu 
Hemen atrJ:Iıru, tuttum: "- Ne 
yap·yorsunuz?,, diye Lağırdım. 

Gülüyordu: '' - Ne y:ıpayım, di
yordu, alışayım artık,..... Gözyaı 

!arımı zor tuttum. Konsola dofru 
gittim, oradaki gümüt takımlarım 
siler gibi yaptı:n. Heyecan içinde 
idim. Evlcnmcscm nasıi olur diye 

---- __ _.._ 

••• Ne .o? Saat çalıyor! Siıl u
yutmadım, affedersiniz. SözUmU 
kesseidiniz keşke. Ayaklarınızı ör
teyim mi, mal:Iam? Ben her gece 
bizim hanımın ayaklarını ııkı ııln 
örterim. Sonra: " - Hadi Allah 
rahatlık versin, Ellen, der. Hadi 

1 

git yat. Sabahleyin erken kalkar-
sın.,. Bunlara o kadar alıgmııtım 
ki bir ıün bunları ıöylemiyecek 

olursa ne yapanm bilmem .. 

••• Bazan dil§ünürUm de ... bir 
şey olacak olursa ne yaparım di
ye ... Fakat düşünmekle olmaz ki, 
değil mi, madam? düıünmekten 

bir ıey çıkmaz. Zaten daima ldü
şiinmedim. DilşUnmeye baılaya
cak olsam, kendi kendime: "Bı

rak ıu düıilnmeyi, Ellen 1 derim. 
lşin mi yok. Ne dü§ünüyorsun! ... ., 

fstaııbul Belediyesi ilanlar• 
...... ~ ~rtıa nıilnakasaya konmll§tur. 

81llden U 1Ş için tanzim edilen eartname idaremiz levazım 
~ ...... '), Parasız olarak almbilir 

Ilı i qlipı . 1 rf da hale .. ~r §artnameye göre hazırlıyacakları kapa ı za -
~~ t' 'l'ak ~u olan 27 Mart 939 pazartesi günü saat on beşe 
~ \'e~~nı Sıraservi caddesindeki idare merkezinde mUdlL 
abuı e 1

.§ 0lnıalıdrrlar. Bu saatten sonra gelecek kapalı zarf. 
dılznez. 

Yalnız bu haftaya mahsus olmak Uure 1 mart salı günkü 
1zmit hattı postası yapılmıyacaktır. ........................................ , 

Beyoflu; ZUhreviye, Haseki, Cerrahpa§a hastanelerile 
ZeynepkAmfJ dofumevine JUzumu olan ve hepsine 8879 lira 92 ku. 
ruı bedel tahmin olunan Amerikan ve kefenlik bez, ailte yüzU, 
yilz havlusu ve saire kapalı zarfla eksiltmeye konulmu§tur. Ek. 
siltme 13.3-939 pazartesi gilnil saat 15 te Daimi Encllmen.de ya. 
pılacaktır. Listesile şartnamesı levazım mlidilrlUğünde görlllebi. 
lir. istekliler 2490 sayılı kanunda yazılı \'esikn ve 665 lira 99 ku.. 
ruşluk ilk teminat makbuz veya mektubile beraber teklif mele. 
tuplarını havi kapalı zarflarını yukarda yazılı günde saat H de 
kadar Daimi EncUmene vermelidirler. Bu aaatten sonra verile• 

~itap R esmi Hazırlama Müsabakası 
'~ı!1atrır v . . 
t~iıı 36 tan ekılliğince hazırlattırılan Fransızca ders kıtapla_-

lif Jı llıa11.e~ renkli levha yaptırılacaktır .. Bu levh~.ların her ~ı-
~ )l a~kt v : ressarn tarafından temin edilmek uzcre on 1.ıra 
i a ltıı "e erııecektir. Bu işe talip olanların yapılacak resı.m. 
ı!ı~1llda §artnamelerini görmek üzere 6- 10 mart 1939 tarıh.. 

'l'ı; 'l'a!il>l G~ıatasaray lisesi mUdürIUğüne milracaatları Jl. 
lat~ ~rJı" erın alacakları izahata ve tesbit edilen şrtnameye 
. ~ar ,,acakı . . 39 t 'hine kadar 
ltı al' ı· . arı ıkışer örneği 15 mart 19 arı 

tal>la ısesı mUdürlU -.. t ı· etmeleri icap eder. 
tol'(U rı haz gune es ım - . ksada uy. 

• b . .ır. en r ırhyan komisyonca yaptıgı resım ma . k 
~~e... essarn d" - - m"mur cdılece -.. ıJltıi e ıger tabloları da yapmaga .. . 

y n resimler sahiplerine geri verilecek~~Sa) (l335) 

•~t, 
l'~den 

1
11 b u1 Maarif ıVIOdOr lUğUnden: 

~~i J~ ettirilen Ak 45 i ·Ik okulda açılacak ço. 
l'tıı~~ Çın l( . saray c ı ktep 

1 llıaJı 8 llUzn eçıhatun mahallesinin Hacı Bayram ~ 
...-· ...... .ı ~~ llle<Je a.raıı ve H. Hüseyine ait evin tamamının 1 ve 

~1-lat ?tanı Asınıa ait evin tamamının 1200 lira bedelle _umu. 
ta.J.ık takdir· ~a istlınlAkine karar verilmiş ve bu evlere 81.t h~
~ iı· ediır:n.i ı IYmet raporunun mahalline ve Belediye .daıresı

an <>ltuı !J olduğu 1295 tarihli istimlak kararnaınesıne tev. 
ur. (1473) 

/ stanbul Üniversitesi Rektörlüğünden : 

ist. Vakıflar .. Q~~ek.törlüğU ilanları 
Kıymeti 
Lira Kr. 

940 00 

225 20 

Pey prası 
Lira Kr. 

70 05 

16 85 

Aksaray Gureba Hilseyin ağa mahallesi 
Te~<ke sokağında 5 No. lu 5 oda iki sofa ve 
iki helası ve terası bulunan ahşap evin 
tamamı. 

Mercan Dayalratun mahallesi Valdehan L 
kinci kemer Ust katta 42 .No. lu kftgir oda
nın tamamı. 

Yukarıda yazılı mahlül emliık 15 gün müddetle açık arttır. 

maya çıkarılmıştır. 
Jhalesi 13..3.939 pazartesi günü saat 14 de icra edileceğinden 

taliplerin Çenberlitaşta Vakıflar Başmildiltlilğü MahlUlit Kale. 
mine müracaatları. (1240) 

Mll tf Sdray l ar MOdUrlUğUnden: 
1 _ Dolmabahçe sarayı mUştemilitmdan, Hayrettin iskele. 

si ya.nındaki binanın çatı tamiratı açık eksiltmeye konulmu§tur. 

2 _ Yapılacak tan1iratın tahmin,t bedeli iki bin yüz yinni beş 

Ura on bir kuruştur . 
3 - Bu tamirata muteallik birinci keşif cet\'eli ile şartname-

nin birer suretleri pazardan bıışka her gün Dolmabahçede Milli 
Saraylar Müdürlüğü kaleminden alınabilir. 

4 _ Eksiltme :Martın on dördiıncü salı gi.inü saat on be~t.e 
Milli Saraylar MüdUrlUğil binasında yapılacaktır. 

5 - Mu\'akkat teminat (160) liradır. Bu paranın, eksiltmenin 
yapılacağı vakitten evvel Malsandığına yatınlmış bulunması Ja. 
zımdır. 

6 - Eksiltmeye girecek olanlar Ticaret Odasına kayıtlı bu. 
ıunacaklar ve şimdiye kadar başka yerlerde yaptıkları tamirat 
işlerine dair elde ettikleri vesikalarla bu vesikaları göstermek 
suretile eksiltme gününden evvel Milli Saraylar Mimarlığından 
aynca &lacaklan fenni iktidar şahadetnamesini ve teminat parası 
makbuzunu muayyen zamana kadar Eksiltme Heyetine tevdi ~ 
deceklerdir. (1057) 

cek zarflar kabul olunmaz. (l) (1275) 

*** 
Keşif bedeli 11535 lira 85 kuruş olan Kerestecilerde Sebze 

Hali içinde yapılacak asfalt yol kapalı zarfla eksiltmeye konul. 
muıtur. Eksiltme 13.3-939 pazartesi günü saat 15 de Da!mt En. 
cllmende yapılacaktır. Keşif evrakile §artnamesi levazım mUdUr .. 
lUğUnde görillebilir. İstekliler 2490 sayılı kanunda yazılı vesika. 
dan başka Yollar şubesinden alacakları vesikayı Fen tgleri MU.. 
dilrlUğüne tasdik ettirdikten sonra ve Ticaret odası vealkaaile 
865 Jira 19 kuru§luk ilk teminat makbuz \'eya mektubile beraber 
teklif mektuplarını havi kapalı zarflannı yukarda yazılı gUnde 
saat 14 de kadar Daimi Encümene vermelidirlc.r. Bu saatten aon. 
ra verilecek zarflar kabul olunmaz. (B) (1274) 

*** 
Bir metresinin mu-

hammen bedeli sahası ilk 
Ada teminat 
No. L. K M. S. L. X. 

Aksaray yangın yerinde 955.3 24 
harita numaralı arsanın arka. 
sında yüzsüz arsa 
Cihangir yangın yerinde Firuz 
ağa mahallesinde Terlikçi soka. 
ğında 533 ve 426-1 harita nu. 
maralr arsalar arasında 15 

murabbaı 

8 00 216,00 129 60 

santim yilzlil arsa 10 ] 50 1 13 
Yukarıda semti, mahalle ve sokağı, numara ı, sahası ve 

muhammen kıymetleri yazılı bulunan yerl<'r satılm k ü7.ere ay. 
rı ayn açık artbnnnya konul mu tur. Ş:u tnamelerl I..evazım 
müdiirlüğünde görülebilir. 

İstekliler hizalarında gösterilen ilk teminat makbuz veya 
mektubile beraber 14.3.939 salı gUnli saat 14.30 dn Daimi En.. 
cilmende bulunmalıdırlar. (B) (1276) 

ftda ndul l>eflerdarh!l'ınden : 
FAiirnekapıda Çakırağa Yavuz sokağında 1 numaralı bakkal 

köylü Aleksandınn yedi emanetinde bulunan bir çuval un (72) 
kilosu Muhammen beş lira Uzerinden satılacaktır. lstiyenlerin 
yüzde 7,5 teminatlarilc beraber l0.3.939 cuma Unil saat 14.30 da 
Milli Emlak mUdür!Uğünde toplanan komisyona müracaatlan. 

(M.) (1469) 
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Vitamin, Kalori, Gıda kaynağıdır 
Çocuklann en bayati gıdasıdır. Türkiyede ve dünyada HASAN YULAF öZONON benzerine tendüf etmek mümkün olamaz. Bunu yalnız İngiltere yapabilmittir. 
dar zam..-m f:eçer. Halbuki çocuklar gayet taze ) UL.\F öZONDE N istihd~ e<lebilir. l :ASAN YULAF öZO bilhassa kemikleri kuvvetlendirir. Adıelelere sertlik 
met eder. Bununla beraber çabuk yürür, çabuk dit çıloarır. HA SA N YULAF öZtLE beslenen yavrular bütün ömründe hastalık çekmezler. Tam bir sıhhata 

lngiltereden buraya gelirıct1' · 
verir. Vücudün tekaıniiliiıl' 

malik olurlar. 

Kırıkhk, Esneme Ve Rehavet 
Hastalıkların piş tarıdır, fakat onları 

ile karşılıya bilirsiniz ! 

RadyoJin müesseselerince hazır

lanan ve Türk kimyevi müstah

zarlannın en muvaffaklarından 

biri olan o ilaçtır ki vücudü nez

le, grip, bron§it hastalıklarına 

karşı kale gibi müdafaa eder, ha
rareti ııiit· 'atle dü§ürür ve bütün 

ağrıları geçirir. 

iN 

Aldanmayınız. Rağbet gören her şeyin taklit ve 
benzeri vardır. GRIPiN yerine başka bir marka 

verirlerse §iddetle reddediniz 

fır. •• .. (J. • \ 

Meriç Sulh llııkuk Malıkemesimleıı: 

Küplü köyünden d:ıvacı Tlusan oğ
lu Bekir ile yine o köyden dava o· 
lunan Muhsine ve Czeyir ve arkatlaş. 
!arı hakkında cereyan eden .J :ıcnl 

davasının muhakemesinde: 
Miiddeaale:yhlerden Muhsine il 

Üzeyirin sonradan mukim olcluklıı r · 
J{eşanın Znreriye mahallesi ve Türk 
men köyünde bulunmadıklarından i 
liinen yapılan lebliğııt üzerine muay. 
yen günde m:ıhkemeye ı:;elmeılikle· 

rinden haklarında verilen muamele· 

BUGÜN· KUMBARANIZA·ATACAGINIZ· 5~KÜRU~ 

li gıyap kararının da iliınen tebliği- .__ 
ne ve muhakemenin 6 - 3 - 939 pa- •-
zarıesi sanl ona taliki ne karar veril· 
miş olmakln mücldeaalcyhler muny· 
yen günde gelmedikleri veya bir ve
kil göndermeıl i kleri takdirde dııYoya 
gıyaplarında bakılacağı ilanen trhl iğ 
olunur. (28;)03) 

Adalar Sulh Ma.hkemesinden: 
939/44 

JJüyükada Mallılgazi ve Bıışlala so
kak 25 No. da sakin elyevm ikamet· 
sahı ıneçhııl Ali Fclımi paşaya. 

llfatilta ile şaylan ve müştereken 
muıasarrif IJUlunduğıınuz Büyükada
da l\lalülg:ızi ve Başlala sokak 25 No. 
lı hanenin kabiliyeti taksim iyesi ol· 
madığından açık arttırma ile satıla
rak şuyuunun izalesi hakkında sözli 
geçen l\Iııtcltanın aleyhinize açtığı 

dava üzerine ikamelg:ihınız meçhul 
bulunduğu daveti)re zahrine mliba. 
~ir tarafından verilen şerhten anla
şılmış olduğundan ilılnen tebliğat ic
rasına ve duruşmanın 7 - 4 - 939 ta
rihine müsadif cuma günü saat on 
dörde talikine karar verilmiştir. O 
gün ve saatte bizzat gelmeniz veya 
bir vekil göndermeniz lüıumu tebliğ 
mllkaınına kaim olıunk ilzerc illln o· 
lunur. 

-
-------_____ _. 

- ------i --

YARtN·_KURACAGINIZ · EVİN :TEMElİDİ~ 
.,~. 

T. C. 
ZiRAAT BANKASI 

-,-iN-HiS-AR-LA-R -U-MU_M _M-00-ÜRL-ÜG-~ ÜN-~ 
~ Cinsi Mikdan vahi Beheri Muh. B, 

Lira Kuru~ 
Tutarı 

Lira Kr. 
2360.-
3003.-

% 7,5 temina. ' 

Gaz yağı 16000 Kg. 147 60 
Göztaşı 182()0 ,, 16,5 
Göztaşı serpme makL 

Lira K. 
177.-
225.22 

şellil j.l 
açık ek· j.~ . , , . 

nası (Vermeral marka) 110 adet 15 
Kükürt için serpme 

1650.- 123,75 • .. .. 
makinası (Superba 
veya Vazüv marka) 140 ,, 15 1560.- ·- 117.- ,. 

ı - Şartnameleri mucibince yukarıda yazılı ( 4) kalem malzeme ayrı ayrı açık 

konmuştur. 
II - Muhammen bedellerile muvakkat teminatları hizalarında gösterilmiştir. ııer3' 
m - Eksiltme 13-3-939 tarihine rastlryan pazartesi günü hizalarında yazılı saa 

bataşta kain şubemizin alım komisyonunda yapılacaktır. 
IV - Şartnameler her gün sözü geçen şubeden parasız olarak alınabilir . 
V - İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatte % 7,5 güvenme 

likte mezkur komisyona gelmeleri ilan olunur. (1081) 

Cinsi Adet 
' 

Beyaz Çul "Bnşıbağlı,, 115000 

*** Muhammen 
Fiatı Bedeli 

Kr. Lira 
70 33033 

4'Kilosu,, "Takriben,, 
~o~ 

t - Yukarıda yazılı çullar için 27-2-939 tarihinde kapalı zarfla yapılan ;unıı.lcııS' 
lif olunan fiat haddi layı:k görülmediğinden pazarlıkla mübayaası kararlaştrılmıştı:r. . ııSı 

II - Pazarlık 7- 3-939 tarihinde saat 16,30 da Kabataşta Levazım müdüriyet bili 
komisyonunda yapılacaktır. 1ııııııf rrr - Taliplerin teminat akçeleriyle birlikte belli günde komisyona gelmeleri ilatı 0 

(j.• 

• • • 0 • 0 t.. - . -1 ' •• ,. .. I 

Göz Hekimi 
Dr. M urat Rami Aydın 
Taksim - T:ılimlınnc lJrfrı :ıp::ırtm:ın 

Telefon: 4 15:>3. l\lıınyene: Pazardan 
lı:ı<,;ka her gün 14 - 18 e k:ı<lar. 

Dr. Necaettin Atasagun 
Sa bo lıhıı ·ı 8.:iO n l.:ııl :ı r; ::ık~:ım

l:ırı 17 den sonra Uıleli T:ıyy:ıre 
>\p. Daire 2; No. 17 de hastalnrını 
kabul Clkr. (Telef on: 23!J:i:\) 

--------------
Bu hafta çıkan 

Resiınli Hafta' yı 

• • • • }t9t 

I - Şartnamesi mucibince maa teferruat bir adet bil ~ 
za.nı kapalı zarf usulile eksiltmeye konmuştur. Jllıı'" 

II - Muhammen bedeli sif İstanbul 12500 lira "'e 1 
teminatı 937.50 liradır. .. il 6'~ 

III - Eksiltme 14.3.939 tarihine rastlıyan salı giiPJ{o!ll1 

do Kabataşta Levazım ve Mubayaat şubesindeki AJ!!l'.l 

nunda yapılacaktır. .. cJl ş 
IV - Şartnameler parasız olarak her gün sözu geÇ ..i) 

alınabilir. .. a.53 tfl~ 
V - Eksiltmeye girmek istiyen firmalar ınunak iJlİ fıı~ 

den nihayet bir hafta evveline kadar fiatsız tek~ifle~erı11e~ 
lar Umum Müdürlüğü müskirat fabrikalar şubesıne ·~tJlle s~ 
tekliflerinin kabulünü mutazammin bir vesikayı ekSl 
den bir gün evveline kadar almaları lazımdır. ıttıJlıııııd• 

VI - Eksiltmeye girmek istiyenlcrin teklif nıe 111iıı't 
nuni vesaik yüzde 7,5 güvenme parası veya banka. te 1' ol~ 
tubunu ve münakasaya iştirak vesikasını ihtiva edece11l(!l~ 
palı zarflarını eksiltme günU en geç s:ıat 14 e k:~a.~: ,.e! 
dı geçen komisyon başkanlığına makbuz mukabılın 

SAJilBt : ı\SlM US Neşriyat l\lüdlirü: U. ıilımel s,·uenui!Basıldığı yer: V AIUT Matbaası 
Okuyunuz ilan olunur. (591). 


