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a bilıfl ,stl" 

lı f1'1aJc •fi 
yaııııt 

Yedinci İtalyan filo· 
su geri çağr1ldı 

ş 

lzmirde zelzele 
bmir, 14 (A.A.) - Bugün 

şehrimizde Raat 12.30 ve :ı ti.03 
de iki hafit zelzele kaydedllmii-
ur. -. 

VAKiT 
Şar ,,. Müs ak ası 

Hiç bir karar 
alınamadı 

Londranın karan alınacak 

(YaNı 6 nmda) 

· Topladığınız kuponla
rı en çok beğendiğiniz 
§arkı ile beraber 15 Mar· 
ta kadar bize gönderiniz. 

General Fr<m1ôo 

Hainan'ın işgali 
Londra ve Parise göre 

Vahim ihtilaflar doğuracak 

Papa dün öğleden aonra gömüldü 

Valikau, 14: (A.A. - Papa On birinci Pi'nln cenue merası. 
mi bugün öğleden ıonra. yapılmı-t ve tabut muvakkat kabre indi. 
rilnı.igtir. 
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Meseleler; -
inkllAp davasında 

vuzuh 
Bflyilk tecrübelerini muhtelit 

lclare makamlarmda ve tefrit 
mecllste on bet aenellk mtlte
madl faall7etiyle elde etmiş o
lan DabW7e Vekili Jt"alk Oztrak 
idare Amirlerine olduğu kadar 
etkArnamumtye7e J'&a ile veya
hut aözle müesm ol&nJara Jııkı. 
lap hftk6metinln hedeflerini bir 
kere daha vuzuhla, sarahatle 
ADI.attı. 

Tramvay, Tünel 
Şirketleri 

Bir Marttan itibaren 
ftfuvakkatldareye 

Geçecek 

Maarif Şurasına 
lıazırlık toplantısı 

Tramva1 ve Tünel tfrkttlerinln 
hareket kwınlanna ait tealim itle. 
rl bltirllmlttir. Devritealim ip ile 
ufrapn heyetin reisi, Nafia Veld 
letl §irketler baımlifettiıi Süruri 
diiıı litJi, Aksaray ve Bep1ctaı 
depolarına giderek çabtınalara ne
zaret etmiı, tetkiklerde bulunmuı
tur. 

Felsefe kitaplarının tadil ve 
ıslahı lüzumlu görülüyor 

Maarif Şuraaına tetkik edil- !ekler teabit edilmittir. Bu dilek
mek üzere gönderilecek muhteW lerin arasında Ali Haydann ruhi

Deblll1e Vekili Palk Ozt.rak 
nWere gönderdiil bir tamlnvle 
f11 e8Ulan tebarilz ettlri7or: 

1 - Kabine O. H. Partlsbdn 
lml'dup bir httt.metUr. Pud· 
ala premiplerini tahakkak et
tirmek vazifesidir. 

D - Hedef ileri, daha ileri, 
lalma llerldlr. 

m - nen harebt.t ne plgl 
anularm, ne cıe ihtlrularm va
muı ballne aokulamu. KıM
WI tnlal&bm ticareti ppda.... 

lV - İnkd&bm korunmUJ lk· 
llM eclen preuiplerl arMında 

ahl&k ve tullet blrlad pl&m lf
pl eclv. 

y - Gençllkcleld tullet Afkı, 
~ TUlte utrun4Ml fentat 
bJ'planm her vemıe ile tepik 
h takvl1e etmek, ve 'bunlarda
ki Jfl.ksek sevk ona daha iyi ta

llltdacaktır. 

Teallm itleri 28 Şubatta tama
men bitmit c.lacak vı bir marttan 
itibaren de iki tirket kurulacak 
muvakkat idare tarafından, idare
ye baılanacaktır. Muvakkat idare 
ye beniia tayin edilen yoktur. Bu
günlerde Ve'ktletten muvakkat lt
letmenin kadroları beklenmekte
dir. Yalnu memmlardaıı hiç kim

kWtilr itlerine ait dilekler ruana· 
meainln son ıeklinl teabit etmek 
üzere dün Orta okul direktörle
ri bir toplantı yapmıılardır. Tc.p
lantıda orta okul talebesine ait 
dilekler teıbit edilirken bazı mU.. 
n.plar da olmuı Te kat't n.zi
yet kararlaıttnlarak toplantıya 

ıon verilmlftir. 
Dün liıelerde o'kunan felaef e 

derslerinde yapılma11 iıtenen di-

Küçük San'at 
Menıuplan için 

Çahnan Çıtak mektepleri 
açdacak 

se açığa çıkanlmıyacaktır. 

mücevherler fktnat Ve'ktleti taralmdan ha
y eni Bir Davaya Daha zırlanarak Mecliı encümenlerine 

Sebe Od aevkedllen ldlçllk aanatlar kanun 
P 1 U projeıi ile bu dnı sanat erbabına 

Yenltehirde oturan 60 yaflann- birçok kolaylıldar ıötterilmekte, 
da Eleninbı evine bir ıece hırlIZ-

•e kilçiik eanatların inkipfı için 
1ar kapıyı kırarak cirmiıler, ka- birço'Jc tedbirler ılmmaktadır. 
dmcap uyurken aandıimdan 150 

VI - LAylldik asla ihmal .. bin drahmi, 109 tane 20 ftt lira Bu arada koopera~er kurul-
1Um11ecek bir eeutır. kıymetinde Yunan tahvllltmı ve ma11 için bilhaua esaslı kayıtlar 

VD- Kimsenin Tlcdanm• bir kutu dolusu mUce'fherat çal- vardır. Vekllet kUçllk sanatlar 
mtıdalıale edllemes. mıılardır. birliklerinin buı yerlerde koope. 

vm - KMnleket l4artmn4e Sabableyin cldlnl ~ Eteni, ratifler tefkil etmeeini ve blitUn 
b 1r11rt ı lar ihtl l küçük aanatldrların bunlara ifti-

a cap ve 1aç arm aancbtmm lanldıfım ve paraları- raldni mecbur kıla.bilecektir. emrin' tebei1et ed,lllr. ıım ,.ruade yeller ettilfniği W· Difer tt.raftan kanunda her ta-

yat kitabının iıtiladeye elverfıli 

olmadığı, yeniden yazılması, ıoe.. 

yoloji ve metafizik kitaplarının 

da tadili istenmiıtir. 

tik tedrisat lfletlne alt ruma· 
me taılaft mUf tttiflerden mürek
kep bir komiıyon tanfından dUn 
tauıamlanınııtır. Buıtm umumi 
heyete arsedilertli: bt't netice a· 
lınauktıt. 

iş bankası keşidesi· 
nin talilisi 

IX tterl bamleleıde memle- kttmif, polltt baıvutank, bunu 
ketin kuvvetleri dilfl.ncesbı h&- çalsa ... , .. Todori adındaki gen,. r~fta a'1laca'k çırak mektepleri i- Tllrkf t .. Bank:umm kU Uk 

~ s Ç1ll de maddeler vardır. Çuak ye q ç 
ıeketlerle israf edllmi1ecektll'. kwıdurac:ııun çalacafmı .aylemit- mekteplerine ve bu -kilde artla- h~ap sahiplerine muhtelif ta • 

DahlliJe VeklHmtsta lbhvo ~ :r :r .- rihlerde senede 32000 lir&_ verdi. 
içinde Jua14D rablal'I aJdml•tan ltlllllil'-&5Sd"öfiiii.illlilr~bq~m~da;:-•~yıla:;:c:~:;:k;:la:rdır;.:.--'-'- gr 1l'ialtlhidur. §uDiıt -KeşidesTnôe 
tamımı bir hakikatin ifadesi· genç kızla evvelce ni!Clrılanmrı o- Dersler haftada en az bet ve en bin liralık ikra.mi!eyi Üsküdarda 
41r. Çiinkil şu son üç a7lık bAdl· lup, oraya gidip gelen Todori ya- rok seki saat olacaktır Dutlukahve semtınde berber Tah 
1eler birçok tefsirlere 701 aç- kalanmıı, ıorcuya çekilmif, mah- :ı z • sin Hüsnü kazanmJft.Ir. 
mıştır. Memleket lçin4e ve dı· kemeye nrilmiı, fakat duruıma 55 yqmda olan Tahsin bet ae-
pnda efk&rmmumi7ede bazı te- sonunda masumiyetini flbat ede- Numan Menemencioilu nedenberi 11 Bankasında açtığı 
reddfltlil noktalarm mevcut bu- rek beraet kazanmııtır. Ankaraya Gitti kllçilk hesapta az.ar uar biriktir. 
l11nd11tunu bıkAra lünm )'Ok- Todori karan alır a1mu adliye. Tilrk. Alman kredi anlıpnaaı· diği paarlarla limdiye kadar 400 
f;ur. Onan sebebini t.ahlll etmek ye müracaat ederek. Eteni aley- nı imzaladıktan ıonra evvelki cün liradan fazla parası birilmıiıtir. 
•'DIJ'Orum ki daha maimi olur. hinde bir iftira davası llÇDUf. bu Berlinden .... ı...:-=-~ dönen Hari. Kazandığı bu bin liraya da do. 

tnkıllp davası tlsttlnde tereci· dava da dün sabah uliye ikinci ciye VeW~cJ::i Sekreteri B. kunmak fikrinde değildir. F.sa. 
lilt hU81lle getiren ruhi sebepler cezada batlanmııtır. Numan Menemencioflu, dUn ak- sen bUyUmekte olan yavrusunun 
f111llanbr: Eteni dmufm&da yine eaki iddi- pmki e'kapreale Antaraya gitmiı- tahsil murafaa brplık hazır • 

ı - Ttlrld1ecte lnkıl&p acaba aamda 11rar ederek: . lamaktaiı b&§lta bir gayesi olma-
tir, ğmı 

IDIUetemal olmuf mudur? - 10 bin liramı çalan budur; dı söylemektedir. 

Sevda filmi seyre
denlerin macerası 

Sinema Aleyhinde 

Şehir Meclisi dün saat CJll 
buçukta vali ve belediyi 
LQttı Kırdarm bqkanlıfmdl 
lanmıp. Geçen ceı.enfıl 
okunduktan IOnra Ke,-•UJCl~r~J 

Bulunanlar Hak mı yeni yapılan aebr.e pavyon 
Kazamyor ufalt yollan için 6100 "' 

Geçen yu ı ı yafU1da Nihal a. mUnakalesi hakkındaki btlt!',. 
dmda bir ku ı 7 yapııda Mehmet cUmeni mazbatası kabul ~ 
admda bir genç tarafmlan Tarsu- Keçi ve manda eti satan 
sa kaçmlmıttL Uzun müddet ara- dükklnlarma "Burada W 
nan küçllk ıevduedeler, nllıayet manda eti eatilır,, ibaresi 
Samıunda yakalanmıı, Sevim aile levhalar uılmuı hakkında 
sine, kız kaçırmaktan auçlu olarak kiye encümeni mazbatası ~ 
da Mehmet lıdliyeye tealim edil- du. Etem Akif söz aldı ve 
mitlerdi. Mehmet verdilf ifade- dedJ: 
ılnde ı "- Ben bir gUn tanıdıf09 

- Nihal il• çdam ,uıı ltvlfl- kuap dUkk&ııma girdim. Nt 
yorduk. Oılin ılnemaya ııttUt. pıyorsun? diye sordum. 
Film bir aık maeerusyda. Btllılt, etini koyun eti yapıyorulll 
ındilf lan iftneai vefllM1'lölt ita- bmı verdi. Bu haller gCSI 
çmyordu. Nihal lllmdın ltftta: iken manda ve öküz etlni 

- M•dım kl Mrtl lntronutt, lan diğer koyun eti sat&JI 
kaçır, dedi. Kabul ettim. !lınber- k&nlardan ayırmalıdır." 
ce Beyültta retlm liüa tektitdllt. Fuat Kafiı dUkkhlar& 
lôdta tteae atlaymu '1'attuu buri ti k uı 1 ki ııı mec ye on an ev 

çtı ... belediye tarafmdan bir ucıt& 
XUfllk lleltmıdta dia atıteua kabilinde verilmeain.e itlrd 

mthkemıllndt tluruftlli*U bit· Levha ·-.. ..:1 ...... ..... , J--.u.&•P asmayı 
lallllllf, munakeınt mUdıdeiüm~ bırakalım! dedi 
n1n J1tıli U.etkıt tilU •ıutlt 11.. • 
rUlınllftUt. Belediye iktieat itleri llJ 

Çemherlltattald Aamı Sttreyya cevap verdJ. 

Yaralama Nud o.::z. = e=.z:ı:::::. 
Çenberlltqta Otmaa buna lüzum görUldtlğilnU 

arbdqım karnııulaıı afat ıutttte df. Etem Akilin teklifi uytfl': 
,aralayan, Mehmet A1lnln dUiı *'" rillmlyerek enctımenın--·----
tıı:cesada mubıbmelln• batiü· kabul olundu. 
Uüftir. 

Mehmet Ali ı Yenlköyde Stmltçl llOk 

- ÇebbttUtqtakl --···· puartesl gtınlerl kurulm~ nede Olmall •• buı uı.dafllrla lan pazarın cuma gUnleri nrJl!r• .. 

takı lclyorctult. aıı ati Wtht bla ye tube blnuı ka.rpamda)d 
dufu lfbl diktim. laa1d ı.oıu-. da kurulmuı hakkmdald 
dan ... 1ı7a atefltt 41kllmlf jlW mWJdye encümenine, Et 
acı lçimlı bifltata'k fttladaın. it· Şirketi sarar ve • 
raftan kahkahalar koptu. Ben 0 • tufiyesf bakkmdaki tek1Jl « 
i~ ~~~-ıRP:1%~~~ !!-t!!J>!t.Qe epcUmenJ_e!'Jpalj 

man kadehime amonyak döldut· .Ab'buaia mesar~ ~ 
muı. Kavgaya baıladık; ıcnra ne yapılan tetkikata d~ır '1':i/J 

• • kereel okundu. Vali bizrat lf'Y 
olduğunu bilmıyorum.,. k dedi ki• 

Bu ifadeyi milteaJdp phltler v~ Be 'ktap: giderek sA 
dinlenilmiı. diğer phitlerin celbi it g6rd:n. Bun: ~ 
için de muhakeme bqka bir cilne ~ aparbmanJ: vHllrJlllP"".: 

bırakılmıttır. Mezarlık t& duvarlan 
Sır Olan Bohça bir haldedir. lçlnde ~ 

Moiz adında bir aeyyar satıcı oynuyorlar. On bet bin~ 
dün Mahmutpapya &itm!İ. Citebe- rabbamda olan blltuıı 
.ri almııtır. Mola alcbldanm bir park haline getirmemlz8 
&ohça halinde ııanp earmJJayarak misin takati yoktur. ŞiID 
gider'ken bir de çerap almak için rnnm yapacalıa. ~ 
bir dükktna girnqtir. zlml içinde milzeler icıaretl 

Bu 18tttbam4an lstlfacle eden- ben iyice biliyorum. O böyle ya
ler, tereddtldtln tlcaretlnl 1AP- parak benden 'kurtulmak istiyor, 
mak ı.te7enler bulundutu slbl ama ben paralamm onda bttakmı
!l'tlrkl7eyt tanmıa~ bıJal&bm yacap,, demiıtir. 

Yardımcı Öğretmenlerin 
Maaılan 

Ççrabı alırken bir köıeye bırak- §ekil bulacatıs. Bura~ 
tığı bohçanın sır olduğunu farket mear tq1arm1 mHn!IÜP bit 

Zeytinyağ lhracabmız mif, poliM baıvurmuıtur. Arama manda bqka bir yere _., .. .,..,_ 

bir millete ne7e mal oldupnu Muhakeme phitlerl çağırmak 
takdir eclemi7en Jdluelercle llserı batb bir cüne bıralalmı1-
nrc1Jıt. tır. 

Bunlar, lnlal&bı phst bir eeer o 
teklbade tuavvur et.mekteclU- Deımb.ank Kadrolan 
ler. Denisbanlmı kadro ve bUtsele-

Böyle tasavvur edenlerin te- rinin huırlanmıu bltmiıtir. U
recldtlde dilpnelerl, bafkalanm mum müdür Yuıuf Ziya Erzin'in 
bilerek, bilml7erek ruban bor buglln Ankaraya hareket etmeli 
p.neahala MV.ketmelerl mam- muhtemeldir. 
ldbıdll'. Difer taraftan banka muametı.. 

9 - Tflrld1eclekl tnlnl&p Jıa.. tiyle lnpeb Te 11 vapur ip ilze
rebtlerlnba mUlete mal olan rinde tetkikler yapan mllfettiıter 
bir bdro içinde Jlrildlilntl de itlerini bitirmek ilzereclirler. 
bUml7eDlerln kendi t.el&kldled- Buıllnlerde raporlarmı buırlaya
ne gGre ileri ltlrdtlklerl mtltale- rak Anbraya 18tt1receklerclir. 

alar t.ablat.l1le ileri hareketlere 
bl'fl .em.pati 4D;rma1&n1an da Sablan Et Maldneai 
harekete ptlrecek. ~elabal Haydar .admc1a blrlal dün ıece 
Te blemlerlnl f..u,ete MYb- sabaha bql, Tophanede koltuk-
4ecek bir &mlldlr. ~u Saidin erin• kapı kilidini Jma. 

G6slerl ile llerlJi 4elll. pıt- ra1ı: ıtnmt. ~erlclesa lılr et kıyma 
J1 takip eden Te onan bund.nl maldnni ~· Sabala olur ol 
clup.nl&r tabiatı ile "f"DZ1lhsu- mas makine~ k8teclü1 k8fteci 
luktan lstJtacle eclecekler; ve Mehmede 30 tutup rehin buak
ber taaU1et1 keneli anulan le- mııtır. Pabt Sait ipne ciderken, 
bbıe bir yfl8ika di19 Jm1lanaeak· ma1dnahd kMtedıılıı cameklnm
lanbr. Dedikodu, tmltı. &im .. ı da ıarmu,. polile hubr vererek 
sete81 bö1lece lnktpf semini ba- Haydan yakalatmıttır. 
lur. Dardilnctı aallye cen mahkeme 

Tereddilt havumı 1aratan ba aiııe verilen Haydar tevkif edilmi~ 
&millerdlr. tir. 

J>ehlH,. YM;lllmlw idare &- ============= 
mlrlerlnl ihdas edilmek istenen nbı hl'Sat buldukça tekrar et-
bu tereddllt havasmdan bilJftk tikleri bu esaslann bir kere da
bir vuzuhla kurtardı. ha luhı çok 7erlnde bir faall1e-

HIW Şefin ve kabine reisleri- tin ttacte.ıcUr. SADRİ ERTEM 

Bir mUddettenberl. maat alamı
yan yardımcı aıretmen:erin müte
rakim maq1armın Ttrilmeai için 
dUn Maarif V eklleti tarafından 
icabeden havale, orta okullar mu
haaebecilifine canderilmfttir. Ma 
q1arm verilmeaine blf1anacaktır. 

Mısırdan zeytinyağlarımıza rai sonunda çalanın Yakup ac1mda bir ceğiz.., 
bet çt:falmııtır. Son günlerde Mı- dilenci olduğu anlatıimıf, yakalan VallniD lzahatmda.11 ~~ 
IIt'a sabunluk olmak üzere 18 bin mqtır. lif ittifakla kabul edlldL '-· 
kilo zeytinyağı ganderilıııiıtir. Yakup birinci ıulh ceza Jılkimi mede bqka •aı111Ulecek ~ 

Aynca ceviz, fmdık ve kuru ü· Rqit tarafından 3 ay 15 cin hap. olm&dıfmdan cuma gflf!_fl _ _.,I 
zUm hakkında da talepler olmak- ıe mahkQm edilerek hemen tevkif mlmak nııere eelaeye :IPI-~ 
tadır. • olunmUftul'• ri1di. ~ 

-- - -
ŞARTA KARŞI ŞART ıat Maarif) mekteplerinin tlcretll 

Peyami Safa "Akpmn ıazetesl• mualllnı!r.rlne hlll ıeçen ve batıl 
nln akademi mevsuu Ozerinde yap. daha eneVcl a71ıklannı nrmemif 
maltla olduln ankete cenp verir· olıouıclır. 
ken, ha olarak g6aterdili isimler YERiNDE BiR KARAR 
arasında "fikirlerinden dönmemek ltalya bilkdmeil "Jour" ve "De-
ıartiyle .. ~" kaydlyle birkaç mubar. hata" ıuetelerinln muharririni 
rir sayıyor, ve listeye, her nasılsa biadntlan haricine çıkarmıı, Guileu
tevazu ıösterereJı:, kendisini sok- me'nln yeri bOf kalmasın diye, 
muyor. "Cumhuriyet" ve "La Republlıue" 

Biz, onun da listeye tirmeainl la- den bir muharrir istemi.Jtir. Fakat 
Uyoruz. Fakat likirlerloden dönmek bu gazeteler muharrirleri arasında 
prU1lc- •sen gideceksin ,ben ıidecelim" di-

ŞANTAJ )'e ibtilAf çıktıjından aralarında 
Şantajcılık filpheslı ki fena bir kur'a çekllecokUr. 

şeydir. "La Fontaine" nln rncıhur BU KADAR! DA.. 
karta ile tilki hlklyesinde, bu, bi- Sabah refiklerimizden birinin ka-
ıe, tl çocuklulumuıdanberl 61reil· rUeriıı suallerine cevap vermek üze· 
lir. Llkln, herkes karpya, aızın· re bir sütunu var. Gllzel fikir. O ka
dan peyniri kaptırdı diye acırken. dar sUzel ki, bir başka sabah ıaze
kimsenin aklına, karıanın o peyni.- tesl de buna benzer bir slltun açmıf 
ri nereden bulduluııu sormak ıeı. ve ikdamla devam ettiriyor. 
nılyor. Yalnıı bu slltunda, ıeçen liln. 

IGNEYI DE KENDiMiZE adapler au~ller ıördilk. Sualin de 
Maartr VeklleU, allık mekteple- adaptesi olur mu? Oluyor demek. 

rJnden butlarının muallimlere ma- Her halde o ıün kariler 1tAfl mJk
aflannı vermediklerinden bu cihe- tarda sual sormamışlar ki, "Marie -
Un teminini tamim ettirmektedir. Claire" nam mecmuadan tercüme 

Lakin i'in tuhafı yalnız azlık nıekı sualler ve ıene tercüme cevaplar 
teplerinin delil. çokluk .(yani biz. vardL 

....:...~~~~~~---

TercGme •• Teretlm4(,. ~ _ _ ~ ._ 15 Yıl Evvel ~ 
AMERiKA SERGISt FOTOG- Şelu'emamff dUcktıl• ,.,_ 

RAF 5ERGISl DECILDUt. ıatlıttt neıretmtıur. ııl' I 
Haber lldılımıza 16re Amerika lıtallıtl~• g6re, ıe~) .-... _, 

dllnya ıerıislnde enelc8 pluUk • ballan 7 Sub,atadJcad;1°ı ııbl' 
ıerler temsil edllmed karM'laftln- müıtür. Ban ar an .,,~, 

dllerltrl haıtalıkı. ölnt IJll 
lan bir kısma, bu sefer fotomonlaJ NOT: Fakat beledlı,,,ı!_.,. 
yapılmasına karar verllmlf.. ..fa il• lanJarın ııta.liıllllnl ~ 
bi kararlann hanıı salQıl,... la- da. Zira •• bir haf la ıttrf;;iiıı' 
tfnaden nrildllini bilııalJOl'UI. Lt- rakamı halkı bir ha11li ltOT 
kin, mevauu 7annın ldlltikil ve sa- ıanmaldadır 
nau olan bir dünya sersislne fo- • 
tolrafiarla iştirak elmeblD ıtıılln~l.-----~-----r. • JQAG karıı•ında ba)Tet ve deh,etten 
kendintl.d alamıyoruz. 

Fotolrafın vatanı a711fbUeeek 
bir memlekete fotolraflarla litmek 
kadar abes feY tuanur Olunamaa. 
Meıhnr aözdilr: Hırlati7an maball• 
sinde aalyaııcoz aalılmu derler. 

-

Yok, muhakkak bir fotolrafçıya lt ._ ___ ,, 
16 

ell 
vermek, para kazandırılmak isten!- •a .. •• 8 r.7 1 ıs .. 
/;,rsa, Kodak lil>l bQyilk mar~ aeıe 12 · 8 8 il t6 fi 
her sene fotolraf serıisl yaparlar. l1&1n•• ıu2 918 ıf,_ 
Bu serıilere ııtsfnler. Elimize, Ttlrk A_."' 17'1 1JCIO ıt1' 
güzelsanatlarını ıastennek için ıe-- Yat9• t!ft4 ı 8' ııf 
ten bu nadir fırsatı, ahbap nya da· ı ..... 11 G 17 ıı 16 

ha yakın bir dost fotolrafçı lehiDı'..u,. ___ ..:.._...,.__. 
tuiistlmale utratam97u. 
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de ~!!:. ı ıye e yenı ayın 
ır.ı• apııacak demokrasi ve nakiller 
rıaşb ~~ Yazan : s~ f ae t tin Kara o 8 k Ç• Ankara, 14 (Hususi) - Andrin tuvar mütehassıs ve mUdürU HiL paşa Nümune hastanesinden A -

d~ le oıa:a~ ~Usavi haklara ıaüjdeleyen mübeşşirlerin yüksek hükılmet doktoru Fethi Çumra- mi Istanbul Kuduz tedavi mUes. srm Trabzona, Kuruçaydan ls
reiJI hUr 01 dogduklarını, yaşa- işaretleridir. ya, Maraş hükumet doktoru Me. sesesi mütehassıılığma, Vekalet mail Amasyaya, Ayancık Boya . 

da tol ak için tnak v~ saadete ka. Dünyaya hür olarak gelen in. sut Andrine, Çermik hükfunet İçtimai Muavenet işleri dairesin.. bat frengi mücadele doktoru Me-
...... tI '"-,,~:. besledıkl · ıı M K den Nurettin İstanbul hıfzıssıh-,,..r 'l! ... ~ · erı eme e. san; cemiyet arasında va.şamak doktoru Mustafa araşa, a. t s yl k d 

Görüp düşündükçe 
~-.. =-=- ~- -

Bir neslin 
Alın yazısı 

Bugün olgun yaşta bulunan
lıır, 'l'ürki~ enin hem <.'n talihsiz 
çocuklan, bcm en bahtiyar ev
latJn.ı·ıdn·. cilerlJ i'· erınden hı'ç b' 1 ~ ha 111.boratuvarı mütehassıslıgıy . e amsuna, sag ı propagan ası 

li ıelllt~ ır suret e mecburiyetindir. Düşünen bir ka_ ğızınan hükumet doktoru Orhan a umum mUdürlliğU mütehassısı 
nıJJlııJ . ~etreğlııi ilan ediyoruz. faya malik, muayyen bir irade Erzuruma, Ovacık hükfimet dok. na.hıfzıssıhha işleri dairesinden Muhittin içtimai muavenet işleri 1'alllısiz, çilnkil: Balkan ve 
l~ ~Çıll ku, .... er bu hakların temi- ile mücehhez olan insanın,· ce- toru Sami Ba.lfiya, !zmir memle_ Bahri mezkr daire reis muavin- Biiyük Sauış'tan sonra, 1stik1Al _. ı · vetler· · · ı· Y• T k"rd - emleket hasta dairesine nakil ve tayin edilmiş. çe !'adeı · ını ıdare edilen_ :niyet dışında mücerret olarak ket hastanesinden Derviş Afyo - ıgme, e 1 ag m i\IÜ<·adclesl'nln bütün )"ükünü 

·dl. · (4 erınden ı kt d nesinden Liltfi Boluya, Haydar. lerdir. lıru 
.. t '7-177 a ma a ır- yaşamasına imkan yoktur. na. İstanbul hıfzıssıhha labora - taı;;ıwş, ynrnsın ııı ş, açlığ·ını, 

kP"' lik,,., d 6 tarihli Mu""ttehı't 
1' ..... e...,1 Cemiyet içinde yaşıyan insan k h b M b . . ı;cfaletinl, ıstıl'abmı ~ekmiştir. 

e~., ~llıesi), etleri istiklal be. bir çok şeylere muhtaçtır. Ona General Franko iki seneli ar in e us seçımı Yurdun beş, altı cephesinde, bi-
'd. u~ arııllrın h' bu ihtiyaçları temin eden hükU.. rinden ötekine koşarak onlar 

a 
111 Ilı ha~ tı Urriyet ve müsa_ mettir. Amme hizmetleri namı k ? • Ankara, 14 (Hususi) - Ev- ~al'ını;otılnr. Çiil giiııcşi altında, 

ok1Jllt6~ 1t ecıer. ~e:rtı .. inıtidadınca de- verdiğim.iz bu iş!erin heyeti mec- masraflarını ödeyebi 1 ece mi . yelki glin haber gelmemiş olan onlar kanu!tlular. l\ar tlpilel'l 
r e ~- 1-,,1.t urlü içtı·ma·ı tef_ Erzincandan da bugUn malıi 

le~:~ a?cak umumun müş muası, vatandaşların zımni rıza :..:_~--------------:--:----- mat geldi. - 'o buz O\ alıu·mı onlar yararak 
~tı ~aatuı.e . ve muvatakatıeri ne teşekkül e. b d Portekı'z Başvekili Salazar ile f ransız düşmımıı doğru yiiı-ii<mıer. 

elin te ~~:inat eder. Ce den hükfunetlcr tarafından görü. Liz 011 a Gecen devrede 4 mebus CI· Omürlct·I, silillı elde geçti. Sl-
tabu ~kkdülündeki gaye, Jür. sefiri neler görüştüler ? kartmış olan Erzincan YiHiyetl- lfı.lıı lıırnkıp da C\lcrinedöndük-

lltı"" e eğişmiyen hu- v · ı d b 
h .. 111\.. f atandaşm ihtiyaçlarını bihak l nın gene ayn sayı a mo us c ı- leri gt-lll ... c.ıu'dcıı ... npıJnn bir . .... _ 

,.(1 ' lirti"e'-ll.Jt a aza.s. ıdır. Bu hak_ . \" General Franko İspanyası n - -1 •••• ... ·--

"" q ., en..... kın temin edecek olan hükumet, 1 ka.racağı a.nlaşılwıştır. tanın yüküne omuz verdiler. 
Ö -_, •tulu··,.., ... ~eu _ıtıy. et mtilkiyet ferman veya emrı"vakı"lerle kuru- ha.ret cumhuriyetçi spanyaya. , 
JlılP"" .. 1 v 1 f 1 t lmiş 25 Şubata kadar devam ede- Yol yok, tren yok, geınl yok. 11 • ... ~ ~-~· ısa a mukave. lan degıy'ldı"r. Bı·ı~kı's adalet ve fa galebe edecek vaz ye e ge • 
- .. ~ı:. ~ ı.. cı ..... d beri yapı cek olan isimleri buluıımıyaııla- maıı yoktu. Sll'a iJc, en küçüğün-

011"' • «aki-· · zilet mefhumunu ıns· anların ru - tir. Fakat iki sene en · 
lı "<ılYetı ğ rın itirazları Uzerine verilecek ılen ba~lıyarak ba~rmağa ut-. qiç b' n esası millet - huna yerleştiren, halkr sayan·, l::ı n harbin mucip oldu u mas-
•- ır fert h" b" A .ırnrarlardan sonradır ki, kat'i ı·aştıln.ı•, Ha) at ağıl'laştı, geç.tnı -etı. do~ ' ıç ır heyet ona hakka, fazilete, ahlaka hUr. rafları ödemek meselesi var. -

\'e}.,. gn,_arnı h" ve nihai olarak seçime iştirak e- zor olllu. :ıı-.-.... hak· · Yan ıç bir te. metkar olmasını öğreten ve ken. cat a General Franko hesabına ·. 
:"'Qlıı.. 1llııyeti icra d 1 lt 1 decek ilk müntahip, bunların Bir ~·andan hu~udunu ko---. ""lltn . e emez. disfne mevdu vazifeleri yapan hti- iki buçuk senedenber a yan- " .., aou.-

. "'- lllni ~darenın· ı'fade 1 ek" seçeceği ikinci mUntehip ve er- ken, bir .... anda.ıı frind""Jd h••a-~?'ek h · kiimettir. ınr tarafından yapı an ve Y ... " ~ ., ._, 
de!aıanıu.n lrnayeyi, gerek ce. İdeal hükumet; Türk Teşkil!tı nu yirmi milyar frangı bulduğu karılacak mebus sayısı taayyUn beleri düzeltmcğe ~alışan bu ne-

ne,.... etsin kanun her fl öde edecektir. sil, yaşadıkça. yalnız verdi, Çek-ltt • vel bü F.sayiye kanununun 69 uncu mad söylenen harp masra arını -
llaa\Ti tlin vatandaşlar Altmcı Büyük Millet Meclisi- tiği ;yükün, katlandığı kültetln da bı'r Olmalıdır. Kanun kar desinde tavsif olunduğu tizere; yehilecek mi? 

e4ı, oldukı vatandaşlan kanun nazarında ı . Fransızca (Maç) mecmuası Por(ekiz Ba§Vekili Salazar ne kadar Kamutayın seçim dev· nimctlnl vatandan istemedi. Z.. 
11~etı . arından, fazilet d ki ill t k"ll · i ten Jste"'e de al .. "ak b-1--ıo·· etind b müsavi ve onları bilaistisna ka _ "C sa"'Isında bu mevzua temas relerin e m e ve ı erın n .. ..... şey Ull9" 

"oıet1·ı en aşka hiç bir ., " getirilmesini ahaliden istemişti. 1 t ki tmiştiı mazdı. 
~-t de Ineksı"zı·n vatandaşlar nuna riayetle mUkellef tutan hü- ederek şu malCımatı veriyor: sayısı şu seyr a P e ·: .._ Bu suretle de sekiz milyar elde 
etı receler· kUnıettir. Içtimai ademi müsavat Barselonun düşmesinden bir Birinci BUyük Millet Meclisin- Kışın odun derdini düşilntır, 

et-e a . ıne göre umumi etmiştir. Bundan sonra ticari 
ltıtabuı Ylıı haklara malik 0 _ vatandaşlar arasmd~. ihtir~a'. gUn evvel Lizbonda Portekiz muamelA.t neticesinde 1-Jndisi· de 437; İkinci Büyük Mlllet:Mec soğ·uktan titrer; takat eskilerin 

l. hlUttı.kuobhuıurıar. (1789 ta.. kıskançlığa bu da. gızlı ve sınsı Başvekili saıazar ile Fransız se- nin kaaslarına. altı mily ' r para !isinde 278; Üçllncll Büyük Mil· insafsızca kesip yangın ferine 
''it eŞer beyanname _ bir sınıf farkı teşekkülüne sebep !irı· Amelöruva arasında mU- ıet Meclisinde 316; DördUncU cedl'diklerl ormanların halini 

1 girmiştir. Bunların yekünu on ı· ı d 317 örd"'ğili ı ll b ı al eı- 'l'ür 0 ur. h"m bir muta.kat olmuştur. Ge- BUyllk Millet Mec ıs n e ; g u • ç ne ne ata a.maz. 
· ltiı~ k hür d .. .. İçtimai müsavat; vatand~la · 

1 
k n dostu olduğu sekiz mllyar tutmuştur ki yirmi Beşinci Büyük Millet Meclisin- Ormanları dinlendirmek, 0 re-

a ><qjYet ogar, hur ya. · • · f " · k" afl neral Fran onu milyara doldurmak için iki mil-llh~alt her t?,aş.~asma hasrol - rın ~ıkrı veCıç ı~aı ın ış d aı:~ı kadar Fransız sefiri ile de sıkı de 399. ~11 gövdelerde.ld 7arala.rı sar-
-~k urıu ta uf tt temm eder. emıyet arasın a ı . 1 Salazar bu yar kalır. Bunu da. Juan March ORDUDAN SEKİZ MEBUS mak uğrunda soğuğa katlanan 

h· tır. l{ sarr a a madı istikrarı muvazeneyi vil - münasebeti bu unan ile diğer bazıları vermiştir... nı rdı y b ı rd 
etı Ül-riyef Ukuku tabiiyeden d , t" . , mlilA.katta şöyle demiştir: ÇIKACAK o a r. a ancı yer c en ge-
liıt b~ltaı ın. herkes için hür. cu e ge ırır. 1 Juan March kimdir, bilir mi· len odunları pahalı yakan on-

",.I al'~l'. 11\l hlltnıın hudut hürri_ İçtimai müsavatı temine çalı. - Franko Almanyaya o a; siniz? Bu adam İspanyanın Rok Ordu, 14 (A.A.) - Mebus ln- lardır. Deınlryollarmm &in' 
'-. . . ~u°l\ ıa Udut ancak kanun şan demokratik idareler, bütün harp borçlarını ödedi. Fakat i- telleri şöhretini almış bir Yahu- tlhabı esas defterlerinin heyeti masrafını, JrurnJnş çağmın bfl-

~• ~bit digyer idare şekillerinden daha talyaya karşı henUz borçlu vaz · teftlşiyece tetkikatı tamamla- tün mihneti~• onlar rekJyor. ··.. ve tayin edf- ı 11 didir. Kendisi aslan Mayork a· lll ~ 
a.~· .... ...... b ..... . 

1 
güçtür. Zira, içtimar müsavatı te- yettedir. •Fransa, yahut ng - narak 11 Şubatta askıya kon-

,., v,. i -....,,.... k dasından olup 1435 seensinde E\·et zor· zahmetli bi ö ~'-e ...... ll 1 - - · - -n m.in. edepilrp.ek; afaki bir ~üıt··. t e.reden bil"i General Fran onun t T sbit edilen bUyUk, kü- ' ' r mi&&" 
"

1111 st\sn k re en 'ın e ti atitSüz ,ı l "i ... hu.dl k.a.lll~m.ı Qımaınn.da. dlnl- muş ur. e ·· ]"kl · hi " 1 k F f '<ltelleft· a anuna ria. • g u oır a~ı . ttalyayao1an tıorçıarın1011eme'tt ~Uk,kadın,erkekn\lfus 299 _9 c& surcu erm e ç şupıeyo. a-
•llllllf . ırıer. Her türlü te ve ahlaka bağlıdır. . lçin.muhtac olduğu parayı ken- ni değiştirmiş olan Yahudilerin b liğ ld ğ ndan vllAye- kat gene bu neslldir, ki memle-

ı:ı. tıı.h Ulgadı'raııe Ve fert imtiyaz.. İdare şeklinin adı ne olursa d"sin verirse zarar etmiş olmı- süJAleslndendfr. Gençllffnde ca· adede a 0 u u ket tarUıfno tonve.kfln hll"den ..r. 
~ ı e tımlzden bir fazlaılyle sekiz me- .... r.1 f'•- ........... -~ 

' • ,_ııt ~~~,,~, olllskun, bi_r müessede adalet •. ah. yacaktır. Her halde bu parala- hll olan, okuyup :yasma bilme- rece_, şan vo şere ...... a.u-.--.-
~eı "';:!~'· fazil t bul hl te J k Af bus çıkacaktır. bcdil ,,...,_ ~ "• alll, "'e ~.et, vicdan, tefek. ; . e unmaz, e ıye rın karşılığını alacaktır ... " yen J'uan March bir ara ı - e eşecea.wr. 
•,. .. ş 1m l VAKIT: DUnktı nUshamızda .. 

• iı:t·a~el teır, seyahat, akit yer :verı e~ vatandaş ar ara. Bu mUklUemeden sonra Lon· rikada tutun ziraatı ne meşgul birinci sayfadaki başlıkta nam- Yar~, ~rt b~ mamur bU 
ti l~a : llıellük ve tasar- smda, şefe, idare edenlere karşı d maye mahallesi, bU- olmuştur. Bunları kaçak sure- vatan ustundc g zlcrini , ..... 
er· '"enı· · · ·· ·· k · · · d Ik ranın ser zetalerln 22 Şubatta. na.n edile- 0 a.ç.ac.. 

"" 
1 'l'urı.1 ~Yet hak ve hür. ıyı gorunme ıçın rıya ve a a- tün dilnyanm malt merkezi olan tiyle İspanyaya gOtllrllP satmış· olan torunlarmuz elbette bu 

<(" "'er1n t b vukl k r b 1 1 B ceği yazılmıstır. Bu yanlıştır. .. ' "• (2n._ • a ii hukukun u yarış aş ar. . (Slti) de dikkate rarpan bir tır. 1918 senesinde Barse on an • ...:: .. 1 i ,.,...., in 1----•-
t ~ ~ 3 T t " Yazıda olduğu gibi 22 Martta· zor ~~er' ge-ru-<ş .a.aa-AU&&• ·?o. 1lsh•e k- 40 tarihli Teş. apılacak demokrası; va an • örUlmUştür· Muhte· kasının başına geçmiştir. Pri· ğmda bıraknırvacaklar. Kendi· 

l ı J an d · t " " il t t · e manzara g · dır. Tashih ederiz. -1 ~ ilci nı unumuzun 68 aşa ıç ımaı m sava emın · 1 i B kası Direktörü morlvera zamanında lspanyol Ierlııo lekesiz bfr bayrak, şanlı 
atı tıq.jı.,a~deleri). ' den, temelinde -itimat ve muhab. rem ngil z an p rtekiz Ba.a- dlktatörllnlln resmen tutun kra- ---o- b rih tloltta •unın .. bet bulunan demokrasidir. MontakU Norman o ·~ lr ta , kılıcın, akıl ve .HU• 
tıı~-aında uç mühim dö_ Böyle müesseselerde cemiye _ vekilinin Fransız sefirine bah- ıı olmuştur. 1931 senesinde bu Ucuz Radyo LAyıhası nın, kalem ve fırçanın sa.terle. 

· ~;aıtıı1ian aa~~-iyettar mec i ~ 1 seleye temas edince adam yetmiş yaşına girmiş bu- r1nJ armağan edenlere .karfı ı~.. 1Ian ed· butun dUnyaya tin menfaati ferdin şahst men - sett g me Ankara, 14 (Hususf) - Nafia 

•
" ltaıı.11 .... ılen bu beyanna- faatidir. Halk için hükUmet; sekreteri tarafından kendisine lunuyordu kl lspanya. meclisine Vekfileti tarafından ucuz radyo saygı dnyacaklar, hayranlık ve 
t~ ~ d · erilmiştır· mebus olarak se"ildi. Burada sevgi besleyeceklerdir. "'J.Sanıa~a enıok.ratik birer halkla olan hilkumettir. şu cevap v · " layihası yeni Meclisin ilk gilnle. 

?'efalı ~?..,.: _ Biliyor musunuz ki Gene- büyük mikyasta altın kaçakçı- rı"nde mu"zakere edilecektir. Ve_ Başlarken, bu olgun n.U. 

35 
ve saadet Safaeddin' Karan"""\'. t 

ral Frankonun Bitlere olduğu lığı etmekle itham olunmuş ur. kalet radyo fabrikalarına muay- TürkJyenln hem en taJ1lıs1z, hem .ooo tonluk << B ,. s mark>> !~b~::~:~iI~i!ye de on para bor- ::::::::~·;:ik~:ı~=~ .. :~::~ ~e:a~~ =~:;tı!~:;:~:~~ ~a::::ı:~::vIAtlarıdi7esıfat-
- Fakat Sltlnln en bUyUk istedi. Vermediğim için aleyhim tabileceklerini sormuştur. ömrün sonunda geçen unutu· 

d bankerleri bu fikirde değildir. de iftira. ediyor" diye mukabele- --o- lur. Yorgunluk diner, tekllenler 

. e n ,. z e ı· d ,. r ,. , d ,. Za.nnedildlğine göre Almanya- de bulunmuştur. Bundan sonra Yeni şehirdeki telefon artık bir ıstırap kaynağı olmak-
nın daha bir miktar alacağı on sekiz ay hapis cezasına mah- tan çıkar. Şu halde ne mutlu ba 

lf l vardır. küm edilmiştir. On yedinci ay- Santra~ nosle demenin, onların alm fa-
• ~b e,. bir nutuk söyledi -Sir, affedersiniz. Bu husus- da Juan March hapishane gar- Ankara., l4 (Hususi) -Yeni- zılarınaimrenmcmekiçJ.nkörve 

t ~ ~t• li ( ta zatınıza rakamlar ile tafslla.t dlyanr ile kaçarak CebelUttarı- §ehirdeki tesisatı ikmal edilen dn;ygusuz olmamız JAzmıgellr 
ıııa;;o da a_A.) - Bugün 1 cude getirdik. Otuz beş bin ton.. verebilirim: General Franko fa iltica etmiştir. İşler bozu- otomatik telefon santralı bu ay sanırım. 
'• -~~ ı:eJ;:11.:3isnıarck,, luk yeni saffıharp filolar~ zaptettlğl arazi uzerinde dört ıunca tekrar huduttan geçmiş, sonunda faaliyete geçecektir. Hakkı: Süha GEZGİN 

· l:lJlıarnıd B!o~nı und birincisi olan bu muazzam geıı:ıı milyar frank bulmuştur. Diğer General Franko tarafını tutmuş- Santral 2000 aboneyi tatmine- ------------
llevıe~· 'rôren. an denıze in • büyük Almanyanm parladığı bır taraftan geçen sene ecnebi mem tur. Son defa Generalin muh- decek, bu suretle An.karada. tele.. • • 

, ~ h~arti Ve~~S~da,_ bil. zamana tesadüf ediyor. Utandı • leketlerdekl bankalara ya tırıl· tac olduğu iki mflyar frank pa· fon buhranı kalkacaktır. 1 s v 1 ç re 
~~Ut b'U}llntn du ilerı ge. racak bir zillet devresinden son. ış olan paraların !spanyaya rayı o vermiştir. -o-- h d d 
~ ~Uk Sö:rıe U~tur. B. Hit ra. nasyonal sosyalist milleti yük m Tayyare kaçakçılık davası u u unu geçen 
~~asında nıiş Ve gemi. seliyor ve onu dahili ve harici si- G •• / • • d " 

,,~~~ . ~a vat-ck•ıu tkrnpa.nya §İ. yaset sahalarında kıyas götür. - un erın peşın en:------ Ankara, 14 (Hususi}-Tayya. iki Alman mu.ha-
,, ıp;,ı , Otı töv 0rtınu Bayan mez muvaffakıyetlere doğru gö. ...-... ---·- • w re kaçakçılığından mevkuf. bari- fızt feckif edildi ı l ı~lh.. ellfeld k,,._ t" .. 1 d Ruhinin " dP ~ ~ ~t· e0 a..~IŞ- uruyor. l k ? ciye memurların an avu 

"i: ~lediği n t İ§te bu şanlı devrede, bugünkü . Uarp o aca m l e katı Hamit Şevket muhakemeye Bern, 14 (A.A.) - Dün öfle-
~llth u Ukta denıi§ büyük Almanya.nııı te~eli~i ıc:ı - U ~ bir an evvel başlanması için al!. den sonra Grusche - Grisons ya-
~~id .i\ı.ınan ran eski adamları derın hır mın. kadar makama müracaatta bulun kınında ciddt bir hudut hAdise-
e11ı,eı~ teşku· b kuvvetleri. netle anmak mecburiyetindeyiz. Dün bir kaç kişi bir yerde toplanmq hasbihal ediyorlardı. muştur. si olmuştur. İki Alman hudut 

~'a.ı,. ~daz, 
1 
u ~dan altı Yeni imparatorluğun bu kurucu. İçlerinden biri arkadaşm.a §11 suali sordu: -o-- muhafızı, İsviçre toprağında lkl 

~l'f~lı ..\! larnı;t mi~ aldığı. lan arasında tarihte hepsinin - Ne dersin: Harp olacak mı? Olmıyacak mır Beden terbiyesi umum Avusturyalı mUlteclyl takip et-
~lı: ~aııYan: ~ııru:- kuv Ustünde yükselen bir adam görü- Muhatabı cevap verdi: mlşler ve üzerlerfndeki evrakı 

lla~tıel'i.Jı "e htlk1Un :ı:n.niyeti. yoruz: Bismarck. Bu kahramanı:rı - Ben olaca.k diyorum, zira §Öyle dllşUnüyorum: Devletler mUdUrlUğUnUn tamimi ve paraları alarak kendilerin! 
U~ e~eıt1 lnu"affaJcete, ha.kl~ hayatı tarihin başlı başına. bir milyonlar ve milyarlar sarfederek siWılamyorlarsa bunu ik. Ankara, 14 (Hususi) - Beden Almanyaya dönmeğe davet eyle-
~l eııeft· i~""· tyetıe ınU devresini teşkil eder. ,.ı 1 belki to nn1 f ı df 
e~aıt ır. l{eakı;'. vennek. Yeni Almanya için, bu adam tısaden top atmak f~n yapmıyor ıı.r, P atarak has a. Terbiyesi umum müdürlüğü mev. m şer r. 
tıeli ~nıaııYan~ır ~arp a_ dahili ve harici mümkün olabi. rmı yıkmak istiyorlar.,, cudu 500 den fazla bulunan resmi MUltecller, Almanyaya dön-
. llll:ıu de k ınUsell!h len her türlü mukavemetlere kar Bakılırsa. bu cevabı veren zatm biraz hakkını teslim et.. ve husus! müesseselere gönderdi. mekten imtina. etmişler ve ma-

l' "e lı oru.yacak _ şı milcadele etmiştir. Bismarck'ı, mek ıa.znn; fakat garip değil mi ki harp olsa da, olmasa da ne.. ği bir tezkere ile Beden Terbi _ ceralarını İsviçre memurlarına. 

111 'ttıe~ıa"a 01'tuııı- ayni husumetlere karşı mticadele tice bir yere varryor: Top atmak!... 1 yesi kanununun hükümlerine uy- anlatmışlar, onlar da hududu 
~llcaıt ~~etin lht~ızıa be_ etmek mecburiyetinde kalmış o. H K gun bir şekilde klüp açılmasmıltecavuz ettiklerinden dolayı Al-

lr de do Yaçlarını lan bir fert sıfatile benden daha a1an umçayı ve kapalı açık spor sahaları vil • man hudut muhafızlarını tevkif 
lla.nına 'VÜ. iyi kimse anlıyamaz.,, cude getirilmesini istemiştir. etmişlerdir. 



İçlerinden beğendiğin birisini 
alırsın. Kaç gün istersen beraber 
yaşarsın, sonra beğenmedim diye 
geri verirsin. Ben de ~ene onu bir 
başkasına satarım. 

-Peki bun.dan ne çıkar ?. 
- Bu esirler kız olma.dığı için 

kimse hediye almaz. Gönül eğlen
tlirmek için alır .. Biz de satarken 
öyle satarız. Siz karıyı baıka ye
re bıraksanız o gene bana gelir .. 
Çünkü benim malimdir. Aldığım 
paranın yarısını ona veririm. Ka
nuna uyınak için böyle yapıyoruz. 
Ama şimdi şevketlQ padişahımız 

bir ferman çıkar,dı. Karıların esir 
ticareti yapamıyacaklarını bildir
di. Bunun için işimiz güçleşti. 

- Demek bu tic:ıreti bırakacak 
11nız ! .. 

- Bırakır mıyım !hiç .. Ben b~ 
yaıtan sonra ne yaparım .• 

- Kanuna kar~ı durmak olur 
mu? •• 

- Karıı durmayız.. Kızlarımı 

kullanaack ~ir erkek arıyorum .. 
Onun için seni aradım, beğendim. 

- Beni mi .. Ben mi kullanaca
ğım eenin kızlarını .• 
Kadın gene kahkahalarla güL 

Clü: 
- Yok, dedi. Sen bir şey yap

mıyacaksın.. lste<liğin kızlarla 

gün ıeçireceksin. Para da alacak
aın .. İşleri ben yapacağım. İsim 

ıenin olacak .• 
tlilco birden : 
- ;Beni uygunsuz kadın tücca

n mı yapmak istiyorsun cadı ka
n?-: Diye köpürmek istedi. Fa
kat kendini tuttu. Sanki şimdi 

yaptığı it ne idi. 
Kadın sordu: 
- Bunda senin hiç bir zararın 

olmaz .. Hem eğlenirsi:ı, hem pa
ra kazanırsın. Nasıl kabul ediyor 
musun? .• 

- Ederim ama. benim istedik
lerimi verebilec&k mism? .• 

- Ne istiyorsun? .. 
- Onu kızlan gördükten, ne 

kadar kazandığımı anladıktan son 
ra ıöylerim.. Ama korkma, ben 
para meraklısı değilim.. Kızlar ho 
ıuma giderse belki para da al
mam .. 

- öyle ise bu akıam buluşup 
gidelim.. Seni akşam ezanında 
tersane iskelesinde beklerim .. 

!liko ile ihtiyar kadm odadan 
1:ieraber çıktılar. Dayr, arkadaşı
nın bu hiç akla gelmiy<!n işe girdL 
'ğinden canı sıkılmıştı. Hem ken· 
disine danıımadan iı yapıyordu. 

- :Sakalım, lbana bahsedecek 
mi? •• 

iSiye söylendi. 
niko o gece hiç görünmedi. Da

yr, meraktan sabaha kadar şarap 
rÇ'erek uyumadr. Acaba arkadaşı
nın başına bir felaket mi gelmişti. 

1stanbula geleli bir tek gün bir
birlerinden ayrılmamışlar, hep be 
iaber gezerek beraber eğlenmiş
ferat !Sonra iliko öyle •efahate 

e::-= 

düşkün biri de değildi. Onun ye
gane arzusu ıaraptı. İstanbulda 

kadrn bulmak en kolay iş olduğu 
halde bir gün bile karar vererek 
ka.dınlr eğlence tertip etmemişler
di. Tesadüf olunca kaçırmaz, eğ
lenirler, fakat ikinci gün aramaz
lardı. 

Dayr, ikinci gün de 1Iikonun 
gelmediğini görünce telatlandı. 

Peykenin altından kadının yüzü
nü de görememişti. Eğer bu kadın 
tüccarı kadını tanısaydı, onu bul
mak için elinden geleni yapardı. 
Akşam olmıtk üurc-ydi. Galata 

meyhanelerinden birine girdi. 1.tst
üste birkaç maşraba şarap içtik
ten sonra Arapcamiine doğru yü
rüdü. Sonra dönerek bir kayığa 
atldı. Y enicamiin önünde karaya 
çıkarak gezinmeğe başladı. 

Hava tamamiyle kararmış, et
rafta kimseler kalmamıştı. Dayı 

düşüne düşüne geziniyordu. A
yakları hiç odasına dcğru gitmi
yordu. Odada yapayalnız ne yapa 
caktı. Kiminle konuşacak, kime 
dert yanacaktı. Yalnızlığın acısı 

içine çöktü. Kimsesiz olmanın son 
suz babını duyuyordu. 

Düşüncelerine da'rr.ıj, nereye 
gideceğini .düşünmeJen yürüyen 
Dayı, kendine geldiği vakit At
meydanı önünde dolaştığını gör
dü. 
BabıhümayOn öniinden yeniçe. 

rilerin sesleri geliyordu. Birer göz 
gibi ışıklar parlıyorcu. Bu hal, 
Dayıyı ürpertti. Askerlik günleri
ni hatırladı. BabıhümayQn önünde 
yapılan kanlı bir nümayiş gözü
nün önüne geldi. 

Bir taraftan .da: 
- SipKli ner~• aide.çeı· 

Tophaneye geçmek için kayık 
bulunmaz, diye düşünüyordu. 

Karanlıkta bir ses : 
- Kim o? .. Diye gürledi. 
Dayı ne cevap verecekti. Kim

di? .. Neci idi? .. İşi gücii olmıyan 
bir serseri. Tehlikeli bir mmtaka
da dclaşmanın doğurat-i.leceği ne. 
ticeler kafasına üşüştü. Düşün!l!e 
den: 

- Bir yolcu .. Diye cevap ver 
di. 

Bir gölge Uzerine celiyordu 
Boşluğu dolduran karanlık, gele· 
nin silahlı bir Yeniçeri olJuğunu 
gizleyemiyordu. 

- Gece yarısı ne arıyorsun? .. 
- Yolumu kaybettim ... 
- Yabancı mısın? .. 

dan korkuyorsun .• "Yle mr? .• 
- Ben kimseden korkmam .. 
- Yürü öyle ise .• 
Yürüdüler. Ba.lbıhümayQn önün

de yeniçeri arkadaılanna. seslen
di: 

- Bir yabancı 1 .. 

VAKl1 
Jlemlektl 

içinde 

- Yoksa bir sarhoı mu? .• 
- Anlarız şimdi.. 

Aylık 95 
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- Yabanc~ olmasam burayil 

gelir miyim? .. 

Nöbetçi asker, Dayının tam ya

nına yaklaştıktan sonra baştan 

ayağa kadar süzdü: 

- Pek yabancıya bC'nzemiyor-

sun, ~el bakalım. kim olduğı.ıu 
anlarız. 

- Nereye gideceğiz •• 

- Bostancıbaşma. 

- Bcstancıbaşına mı, ama be. 
nim.. 

- Ha.. Demek Bostancıba~·. 

Tarihten bir yaprak: 
·········-···-····················-····-···· ....... ____ 
Cambazlık 

lsta.nbulda bir tek üstadı kalnuyan sanatlardan biri de 
cambazlıktır. Avrupada hala çok rağbet görmekte ve sahne
lerde yer almakta olan cambazlığın bizde tarihe karışması cid_ 
den acınacak bir haldir. Tarihin "Şubedebaz,, diye kaydettiği 
Türk cambazları mühim maharetler gösteriyorlardı. 

1şte bu oyunlardan bir kaçı: 
Çember oyununda bir çemberin içine, dışına, etrafına fin. 

~~nl~ konulur, cambaz uzaktan atılıp havada balık gibi sil. 
züldükten sonra bu çemberin içinden geçer, bir tek fincana 
çarpmazdı. Bazan çemberin etrafına bıçaklar sokulur ve cam. 
baz bu keskin, bıçakların arasına da ayni şekilde atılır, mu
vaffakıyetle geçerdi. Bu tehlikeli oyunun daha tehlikelisi de 
vardı. Çemberin arkasında bir adam iki kılıcı aralıkla tutardı. 
Çemberden geçen cambaz, bu keskin kılıçların arasından dama. 
baretle süzülürdü. Cambazların çember oyunları pek çoktu. 
~~nlardan biri de şudur: Adam boyu bir sırığı bacak yaparak 
suratle ko§maya başlıyan cambaz, birden kendini fırlatır, kar_ 
şısmdaki gene bıçaklı çemberden geçerdi. 

lşt~. bir .numara daha: Cambazın iki eli, iki ayağı bağla.. 
n~r. ve gozl.~m sıkıca kapatılarak bir zembilin içine konur. Zcın
bılın de a~ kapatılarak dikilir, üstüne a;Tıca bir peştcmal 
sarılır. Bütün bunlar bittikten sonra meydana dikilen uzun bir 
s~~ığın tepesine çıkarılarak bağlanır. Cambaz, hayret verici bir 
suratle bu ~a~~~rdan k~ndini kurtardıktan sonra sırığın üstün
de kahve ıbrıgınden fıncana boşalttığı kahveyi kemali süku 
netle içer. · 

Cambazlar, bunlara benzer daha bir çok ve her biri cid 
den bir maharet olan numaralar yaparlardı. Türk cambazlığı~ 
nm mahvoluşu, cidden zıyadır. 

Dayı sodu: 
- Sarhoşluk suç mu? •• 
Yeniçeri ditlerini gıcırdatır gi-

bi: 
- Suçun en büyüğü .• 
Diye mırıldandı. 
Birkaç adım daha yürümüıter

di. Ilerde bir hareket oldu. Fısıltı 
halin.de sesler gelmeğe başladı: 

- Raziye Kalfa .. 
- Raziye Kalfa .• 
Dayıyı yakalayan Yeniçeri de 

kendine çeki düzen venneğe çalı
şarak bir ıkenara çekilmiş, avını 

ortada bırakmıştr. Dayı, ne yapa
cağını şaşırmıştı. Orta yerde dur
duğu yerde kaldı. Yakalşmakta o
lan iki gölgeye bakmaya başladr. 

Gelenler, tam kendisinin önün-
de durmuşlardı. 

Bir kadın sesi: 
- Ağa sen misin?. 
Diye soruyordu. 
Dayı: 

- Ben Ağa filan değilim, dedi. 
Bir yabancıyım? ..• 

- Yabancı mı?.. Yabancının 

saray kapısı içinde işi ne? .. 
- Beni yclumdan çevirdiler .. 
- Demek sarhoşsun? .• 
- Sarhoş da değilim .. 
- Kadın tüccarı mısın? •• 
- Tüccarlığım da yok .• 
Yeniçerilerin : 

- Raziye Kalfa .. 
Diye önünden kaçtıkları kadın, 

tam Dayının yanına gelmişti. O
nun cüsseli vücuduna baktı. Baş· 
tan ayağa kadar eüzdil: 

- Ne it yaparsın peki? •• diye 
sordu. 

- Hiç bir it de yapmam.. 
- Peki benimle gel .. 
Raziye Kalfa yanındaki adama 

döndü: 
- Şucca bizi yalnız bırak .. 

'tl .... ::-i!!--- n "'l'.l-!li. 

Dayı evveli derin bir nefn aldı. 
Çünkü bir kadının yanında idi. 
Kadının kendisine alaka gösterdi

j ği de aşıkardı. Sarayda nüfuzlu ol 
duğu yeniçerilerin ondan kaçaıa-

1 !arı ve yanındaki adamın "Sulta.. 
nım,, .demesinden anlaşılıyordu. 

Demek ölüm veyahut dayak teh· 
tikesi kalmamıştı. 

- Senin adın ne? •• 

- Bana Dayı derler Sultanım .. 
Eskiden Mustafa imiş, ama ark<".· 
daşlarım. Dayı dediler. Dayı ka>
dı. 

- 1stanbulda hiç mi bir iş yar 
~'"'""' .. ,.,. .. 

0
• mıyorsun? Nasıl geçiniyorsun .. 

Tatilden istifade cderc7~ Yıtnanis tana giden V·niversiic talebeleri - Benden herkes korkar Sul-
iUhımü§lcrclir. Resmimiz talcbele ri Atüıada Y l t l b l l t unan ı a c e er c anım .. 

birlikte gösteriyor (Devamı var) 

ı yıllık 900 
Tarifeden Balk•ll 

d lcin ayda otuz kurut 
Posta birliğine iirrneyeıı 
ayua yetmiş beşer ı.uıııt 
medilir. 

Abone knydını bildf~O 
lup ve telgraf ücretin•·~ 
parasının posla ve.>-a Jıke 
yollama ücretini idare 
zerine alır. 
Türkiuenln her posla ırıet 

·ılıt• V AKIT a abone ua; ~ 
Adres değiştirme 11' 

25 l..uruştur. 

lLAN üCRETLtJll 
stO 

Ticaret ilAnlarının ıto 
satırı sondan itibaren i r41 
lalarında 40; iç sayla~ d' 
kuruş; dördüncü sa> ~ 
ikinci ve üçüncüde 2i Jıı 5 
4; başlık yanı kcsrneC8 

dır. 
Büyük, cok devaınll• 

renkli illin verenlere •~ 
indirmeler yapılır. nesıııl 
rın santim - satın 30 it 

TlCARl MAHiYETTE O 1l 
KOCÜK tLAK~ 'J& 

Bir defa 30, iki del•!; fi 
defası G5, dört defası Oç 
defası 100 kuruştur. sı 
ilan verenlerin bir del•ill 
vadır. Dört satırı geçen t•• 
fazla satırları beş kuruş 
sap edilir. 

lll:met kuponu 
küçük ilan tarif esi 
indirilir. 4". 
Vakıt hem doAruda0 beıı' 
ya kendi idare yerin~"'. t l 
kara caddesinde 'akl 
altında KEl\fALEDotı'l'JI 
IIAn Dürosu eliyle i~d: 
eder. (Büronun telefo1~ 

ALEMDAR stNf; 
JKI FiLM 

1 - Şeyhin al~/ 
2 - Napoli ıat 

Karamazof Kardeşler 
Diye bağırışıyorlardı. Ama, hiçbiri, 

hatta en büyük bir şiddetle aleyhim
d~ yürüyenler bile yumuşamışlardı. Ba 
na sevgi ve hürmetle !bakıyorlardı. is
tifam kabul edilinceye kadar bu tatlı 
şakal~r sürdü. Nerede karşılaşsak: 

erkekleri de benimle alakadar olmağa 
mecbur ederlerdi. Onların en çok me. 
rak ettikleri şey, benim: 

- Birimiz:, hepimizin suçundan me-
sulüz. 1 

ESRARLI MISAf !it 

-B- I 
rıl>Ctl 

Bu adam, kasabada çokta .,,f 

Yazan: Dostoyavski 
• I -. 

~eYll'ftl~ Hakki Süha Guaio - ge,.,__ • 
Şimdi halime gülüyorsunuz, fa_ 

kat aradan zaman geçince beni takdir 
edeceksiniz. 

- Yılların geçmesine lüzum yok. 
Şimdiden sizi takdir ediyor ve elimi u
::a tıyorum. Çünkü can.dan konuşan bir 
haliniz var. 

- Yok, yok bu llıtfunuzu scnraya 
:bırakınız. Uslanıp kusurlarımdan kur
tularak affınıza layık o1duğum zaman 
mükafatımı verirsiniz. 

Eve döndük. Şahidim bütün yol bo
yunca homurdandı durdu. Ben de bo
} una onu kucaklayıp öptüm. Meseleyi 
1'aber alan arkadaşlarım hemen toplan
cjlar. Benim yaptığım işi muhakeme 
ettiler ve şu hükmü verdiler : 

- Askerlik şerefini lekelediği için 
istifa etmelidir. 
Aralarında beni müdafaa edenler de 

ftrdı. Birkaçı birden: 
- c~atttinden ~üphelenmeğe hak

kımız yok. Madem. ki kur~una karşı 
gözünü ktrpma.dan durdu. 

- Evet ama, öteki atıcılardan kork 

tı.:ğu için af dilemediği ne maliim? .. 
- Eğer korksa idi, o da ateş eder, 

hakkını kullanır, belki de hazmını öl
dürürdü. Halbuki ı0, cömertçe silahını 
elinden fırlatıp attı ... Hatta isterse has 
mımn bir el daha ateş edebileceğini de 
söyledi. Hayır, işin içinde korku falan 
yok. Galiba meselenin ruhunu biz kav 
rayamıyoruz. 

Ben, bir kenarda sessizce bu didiş
meyi dinliyordum. Nihayet dayanama
dım ve de.dim, ki: 

- Sevgili dostlarım , kahraman ar
keidaşlarım. Şu istifa hadisesiyle lboşu
n:ı yorulmayınız. Çünkü ben, sizin hü
kümlerinizi bcldemeden onu daha bu 
Fa<bah Harbiye Nezaretine göndermiş 
bulunuyorum. Kabul edildiği dakika
.da bir manastıra gireceğim. 

Bunu duyunca, hepsi kahkahaalrla 
giilmeğe başldılar: 

- Şunu önceden söyleseydin a .. Ar
tık her şey anlaşılıyor .. Bir papas hak 
kında ı-lhette ki biz. hüküm vereme. 
yiz. 

- Eh, ;nasılsrn bakalım koca papas? 
Diye takılırlar, nazik bir sözle gön

lümü almağa can atarlardı. Kararım
dan ötürü üzülüycrlar ve: 

- Canım, vazgeç şu işten ... Manas. 
tırda sen ne yaparsın? .. 

- Cesur adamdır. Düello meydanın
da kendine doğru uçan kurşunu du
daklarında tatlı bir gülüşle karşıladı. 
Hasmının canını bağışladı. Mutlaka 
mukaddes bir ruya gördüğü için böy
le yapmıştır ... Muammanın düğümü 

he pişte bu ruyanın içindedir. 

Diyorlardı. 

İş kasabaya da yayılmıştı. O vakte 
kadar halkın bütün dikkatini üstüme 
çekmemiştim. Her aile beni dostça ka
bul ediyordu. işte o kadar. Fa'kat bu 
işten sonra herkes beni kapışmağa baş 
lamıştı. Benimle şakalaşanlarm gözle. 
rinde sevgi parlıyordu. Düelloden ötü
rü cezaya .da çarpılmadık. Çünkü has
mım bizim Generalin yakın akrabasın
da:ıdı. Ortada dökülmemiş bir kan da 
bulunmadığı için hadise, örtülüp ka
ı•a:ımıştı. 

Akşamları bir salonda toplaştık mı, 
bilhassa kadınlar etrafımı alırlar ve 

Dememin sırrı idi. 
- Hepimiz için birimiz neden ~ 

nasıl .mesut tutulabiliriz? Mesela sizin 
günahınızın cezasını niçin biz çekelim? 

Diyorlardı. 

- Niçin mi? .. Dünyada biz kimbilir 
ne vakittenberi yalanı gerçek diye ka
bul ediyoruz. Bakınız, işte ben, öm
rümde bir kere 'ruhumu çırçıplak orta
ya attım. Hepiniz halime gülüyorsu. 
nuz. Hem sevdiğiniz halde. 

Evsahibi hanım gülerek: 
- Sizin gibi bir adamı sevmemek 

kabil mi? 
Dedi. Salon kalabalıktı. Arkadan an

sızın biri ilerledi. Bu, düellomuza ıebep 
olan kadındı. Önümde durdu. Yerlere 
kadar eğilerek: 

- İzin verirseniz, ben alay etmek. 
ten pek uzak, derin bir samimiyetle si
ze hürmet beslediğimi ve yaptığınız 
işin büyüklüğünü anla.dığımı herkesin 
huzurunda söyliyeceğim . 

Dedi. Peşi sıra kocası da gelerek el
lerime sarıldı. Sevginin mihrakı olmuş
tum. Bu sırada müessir bakışlı bir ada
mında bana yaklaştığını gördüm. Ta. 
nımıyordum. Ömrümde onunla bir tek 
söz bile konuşmamıştım. 

himce bir işin başında buııı11ıı,f 
Herkesin hürmetini kaza~rn1?• ;,Y'!J 
le meşhur olmuş bir zengırıdı· •'* 

b·r ıı• yük paralar harcayarak, ı ~ıs 

ile, bir yetimler yuvası yay t1 rd•" 
lümünden sonra, çıkan kagı 'r 1' 
türlU daha birçok hayırlı i~le 
da anlaşdmıştl. 

ardı
Elli yaşlarında kadar v t"f':.J 

sert ve yalçındı. Pek az ~~rı:, ~ 
On sene evvel evlenmiş. uç d,,tll .. , . 
bibi olmuıtu. Karısı, herıu 
'kadındı. a~ 

Ertesi akşam, evimde yaP 
rıurı tururken, kapı açıldı ve c 

gördüm. • tif 
Ş .. l' . k" dalı• ~· ... ., unu soy ıyeyım, ı çı!'P'', 

verdiğim gün eski evirrıderı el< tıif 
. b . . k .. derer et 

mır enmı ıtaya gon .1011 

kadının apartımanında parısı ;şıe 
'ten :.ıı muştum. Zaten olup bı 5111 y~ 

sonra artık neferim Ana.~~ rıılı""' 1 
bakacak halim yoktu. fia 501'ilP 
laik telakkileri tamamiyle. el ıı•<' 

iJZ . ..d tı 
mam•ş ve dünyanın en g 111ıttı" : 

.b. utal1 . .&'' tinden bir ayıpmış gı ı l<llPar 
Esrarlı misafir, kapıyı .,rJ. 

(Devaoıs 
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~b~ülmecit dev~~ -1ı '"S~a~azan~ı!!~iu~alar~ 

- .... 
Bir Sivri Akıllının Maceraları: 

.\bq·· - 38 -
l.!. ti.lnıecit · "'ll.l:i de ıse bu gibi işlerde te göre Lord !strat Fort ekseriya 
tı. nanı:~Cede tecrübe edinmiş. sabahları erkence Dolma bahçe 
6e!esiıti Melunet Ali Paşa me. sarayına gider; Padişah ile mü
~asıtaau sar~y~a hususi adamlar lakat ederdi. 
Ut-iYord e &"Ulıu gününe takip et- Bu mülakatlarda Sadrazam Re
;~ Oldu. ~Başta sadrazam Reşit şit Paşa ile hariciye nazırı Ali Pa. 
ıı bir h ugu halde vükelanın top. şa. da bulunurdu. Muhtelif devlet 

AFYONDA f. Radyo ve Tiyatro f 
Satıal't alde gelişlerinden mak. meseleleri hakkında müzakereler Son altı sene 
ı.li, }.,' ll.e olduğunu derhal anla olurdu. Hatta Abdülmecit taban 
d efy h kk . 

Ankara radyosu 1 rc.\ .. I. :.! - _ccııııl ~c,> ~ Hıısc~ ili ş:ıı·kı 
( burnıck ıs ter gozlcrım her). 3 -

TÜRKİYE RADYO DlFOZYO:\ Xuri Şc~ıJa • llüseyni şarkı (Gel be. 
içinde yapılan işler 

aba 11.l' a ındaki mazbatayı titiz olduğu ıçın sefir ile 
~adaıı ~ebnelerine vakit bırak _ daima karşı karşıya oturdukları 
ka"Yet .. k hnıet Ali Pa.:ıadan .:ıi - iki demir koltuk, yerli yerinde 
6' • "' end· · ":; ":; 
illi attık l ısı başladı ve enişte- durmak için döşemeye mıhlanmış 11 ~ 
llef~eQ.ece ~.st_an~ulda bırakmayıp idi. • ·• 

~hdu··1 gını soyledi. Fakat Krım muharebesine ka-
lı nıec·a· l e\'tas1 Viik 1 ~ın bu dirayetli ma. dar bu şekilde devam eden müna. 

POSTALARI ııi vasiıııla şa<l el). 4 - Ihiseyin Fah-
Türkiye Haclyosu • Ankara Racluosu rcllin - ~arkı (;\terhıuuel kıl). 5 -
D.'. LG.-\ UZUXI.UGU: C.:cv<lct Çağla - Keıııaıı taksııui. G -

1ü3!l ın. 183 Kcs./120 Kw.; T. A. Q llüseyni lürkü (Dağlan aşanıadtıır). 
.ı ıg,i4 ru. 15195 Kcs. /20 Kw.; T. A. P. 7 - Tu:.eyui turkü l Yakııı gel )akı-
, 31,70 m. 9465 Kcs./20 Kw. ııo). 8 - Mnhıııut C.:clıilclliıı paşa -

TCHKIYE SA.\TlYLE bfalıan şarkı (Dili lıi~·arc :.cıuıı>. 9 
· . CARŞ.\)IBA - 15 _ 2 - 39 - Arif lıcliıı - lsfaıı şarkı lC.:aııda 
1 12.30 Program. 12.35 Türk rniizi- hasiyet ıııi \:ır). 10 - I:.f.ılıaıı lurkü 

~tll'nı.ı tı elanın da işini kolay. sibet harple sonra daha ziyade a.. 
~oz söy~~ ~Onlar için fazla bir ğirlaşmıştı. Zira o güne kadar 
~Si gün·~ge mahal kalmadı. Baba.lide yekine nlifuz sahibi dev 
l:ıa"Yi) ııu hu Çıkan (Takvimi Va. let lnğiltere iken Osmanlı 
d~ıı.ııı ~!(ası Damat Mehmet Ali devletinin müttefiki olara.k Krun 

1 1ldiğill.i .
1
• asta.monu) ya nefye- muharebesine iştirak eden Fran

& .4.bqiil 1 an ediyordu. Bu sureL sa ikinci müttefik !nğiltereden 
~tıı. taıeb~~cit. eniştesini vükela. nüfuzca geri kalmamak gayreti· 
1~at-ı ile ı. Uzerıne değil, kendi ih. ne kendisini kaptırmıştı. Bir hal-

a ~akat ıcra :~iş oluyordu. deki Babalide !nğiliz ve Fransız Afyondan bir gönmüı. 

it· pi. 13 '.\Ienıleket ~aat ayarı, ajans, (Fe:slegcıu ek<lım gül lıillı). 11 -
meteoroloji haberleri. 13.10 - H Mü- Halıııu Lıcyin lıayalı :ıraLaıı şarkı 
zik (Riyaseti cumhur bandosu • Şef: llıaııa ııuhlu <ll·i:ışui>. :!1 .Memleket 
Ihsan Küııçer). l - l\lario Koslı - :soıal ayan. U huHu~ıua. :!1.l::i l::slıaııı, 
'.\farş. 2 - Delibes - l\oppclya balesi- lahvilal, kanılıi~·o - Hukut 1.ıorsaı.ı lfi
nin polka ve mazurlı;a~ı. 3 - Keler - lal). :ıı.:ıu Muzık lEdip !:>ezen tara. 
Bela _ Şen İspanyol uvertürü . .ı - ııııuaıı 'ioloııscl solu), Aııtoıı Hulııııs· 
E. Kalıııaıın • :ır<.laş prensesi opere- tem - Sonata OJJU.S 18. Ccıııal Heşit • 
lin<.lcn potpuri. 18.30 Program. 18.35 !'i) aııoıla relal.:at cuc;ı. 21.55 '.\luzik 
.\lüzik (Cazlı:md - Ciian). Lıntoş or- l01ıera aryaları • pi). ı2.ı:; !ıliızik 
keslrası. 19.15 Türk müziği • lncesaz (Kıkiık orkeı.tra - ~ef: Necip Aşl.:ıu). ~ kad garıptir ki aradan bir nüfuzlarının müsademesi arasm-

llı a.r b" . ~e~ A.bdu ır _zaman geçer geç. da mütehayyir kalan Reşit Pa-
h t~}{ lnıecıt Mehmet Ali Pa- şanın hali iki kıskanç aşık ara

~elt İsta~~r bir iradesi ile affede. smda kalmış bir kadına benze-

Afyon, (Vakit)" - Vilayette 
son altı sene içinde yapılan işle. 
rin bir kısmını yazıycrum: 

Sandıklıda modem mükemmel Ula getirtmişti. yordu. 
l{ltı ** * !ki müttefik devlet arasındaki bir ilk mektep yaptırılmıştır. Bir 

;.a<lra~ ~Ulı~rebesinden evvel bu garip nüfuz mücadelesinde ga- eşi de Bolva.dmda yaptırılmış, yal 
lıııı .tanziın· eşıt Paşa dahili işle- !iba bir muvazene tesisetmek L nız, üstünün çatısı kalmıştır. Af· 
q arıci Siaseınde çekdiği zorluğu çin Sadrazam Reşit Paşa Lord yon merkezinde iki tane büyük 
\' ll., Çi.ink' t Sahasında görmeyor- lstrad Fordun samimi dostu ola- modern mektep inşa edilmiştir. 
el akit tir 1 be_Ynelmilel işlerde ne rak kalmıştı. Hariciye nazırı Re- Şuhutta Çcbanlarda hükumet 
liet'haı l:n ~.!nüşkU ile karşılaşsa şit Paşa ise Fransız siyasetine konakları yaptırılmaktadır. Şuhut 
~ l..ot-cı ! gılterenin İstanbul sefi- meyletmiş ve daha ziyade Fran. ta bir ilk mektep inşaatı çatısı ka-
litat'atot1:~at F'oraı. Osmanlı Im- sız sefirine dost olmuştu. panmak suretiyle tamamlanmış-

ye devrolunmuştur. faslı - Celıll Tokses, Hakkı Derman, 1 - Kulsclı - Macar marşı. :.ı - ~la-
Afyon merkezinde mevcut nü- Eşref Kadri, Hasan Gür, Hamdi To- iıı:ter - Viyaııaııın ~·ama~ır l ıka~ an 

mune fidanhğı her gün, her sene k:ıy, Basri Üfler {Mahur fa~h). 20 kadııılan (polka). :ı - De ~licheli • 
on binlerce meyvalı ve nıeyvasız Ajans, meteoroloji haberleri, ziraat Hasret (serenau). • - llelıbanlt • 
fidan köylere, kazalara, nahiyele- borsası (fi yal). 20.15 Türk müziği: Karnaval (vals). 5 - Lauleııschlager. 

Çalanlar: Yecilıe, Fahire Fersan, ne- - lklıalıar (Arjantin serenn<lı). G -
re dağıtmakta olduğu gibi yeni- fik Fersan, C. Çağla. Okuyanlar: Mus Kutsclı • hpanyol kapriçyosu. i -
den vilayetçe Emirdağı, Bolvadm, t:ıftı Çağlar, Scııı:ıhat Öztlensc!'I, 1 - !llüUer - Kücük serenat. s - De :ıuc. 
Sandıklı, Dinar kazaları, merkez- Kanuni Arif bey - Sullani yegılh peş- heli _ Şen serenad. 9 - Bucalossi • 
!erinde, Gazlıgöl kaplıcasında, çay revi. ~ - De~e. efeT~<li - S~llani Ye- Pe~talozza'nın Giribiribin şarkm. 
nahiyesinde birer fidanlık kurul- j ~ah ag~r ~emaısı (!'\ıh.an e~llm). 3 - 23.15 Müzik {CRZband • pl). 23.45 .. 

. Sanlurı Ethem cfen<lı - ): eg!ıh şar· ?4 s · 
muş ve bunlar da halka faydalı bır kı (Güller açmış). 4 _ Udt Ahmet e- - on aıans haberleri Ye yarınki 
h 1 · ·1 · · program. 

a e getırı mıştır. fendi - Yegah şarkı (Yara<ll\n ö;ylc 
Sinanpaşada bir fidanh'k kurul· yararmış ki). 5 - Lcminin - Yeglh .Yabancı Radyolardan 

b t\tqı .. ~un en halis bir dostu (Devamı var) tır 
aC lllu "' Yanlll.d · \'~'fı• l\ Yordu a yardımcı olarak y t p· ----- Vilayet içerI~inde köylerde köy 

ması için tedbir alınmıştır. Beledi. şarkı (Andıkça geçen günleri). O - Seçilmit Parçalar 
yece de Afyon şehrinde güzel bir Mustafanın • Yegah şarkı (A~kın ka. • Proğramdaki vakıt/er Türki11e ıaa. 

ııı~ 1 _ ~il ' umur a ıyasası kanununa tevfikan mükemmel mo 
~e~ePa ~'t\(\t ~aşa ~ı· " t b' . . Son günlerde yumurta ihracatı 
> ı ııı" ~.. " Yası er ıyesını dern ve yepyen1' köy mektepl.eri 
.. jif O' , "ilse ~t a. tatnaını t ! _.

1
. artma~a başlamıştır. Fakat Ana-

5" 'IJ ıııı.... aı:nış ı. ngı ız . al vücuda getirilmiştir. Birçok köy 
ı.; ere,,. ·~il. devlet · . k~ doludan fazla mıktarda taze m 
"<llı. C' Qcı r, ıçın ye a.ne em- 1 d' -· . . . h .. h odaları, köy konaklan, okuma o· 

~· .& ıı <>lliu" "'~ıa ..... ı.. 'lJL. ;,..,1.n....,.,..,_ geme ıgı ~~ın pıyasa enuz ara· 

•• v • _ ranlık yolunda). 7 - Raııunl Arif il üzerine ue öjjleclen sonraki ıaat 
sus agaçları fıda~gı yapılmı.ştır. bey (Saz semaisi). 8 - Mahmut II olarak vcrilnıi,ılir: 

Kazalar ve .daırem merkezınde Zavil şarkı (Altlı aklımı bir iOnce 9.30 Sotlcns: "Palyaçolar". (Leon-
hükumet konakları tamir ettiril· lcb). 9 - Leyla hanım - hüzaın (Ey :ka,·alJo). 
miştir. Belli ba§lı çok mühim o- sabahı hüsnü an). 10 - Faize -Aceııı 10. Frankfurl: Brahms ves. 
\an canlı ~e maddt imar e!ıcrlcnn· \ürdi tBlr ve[astı -yare düştüm). 11 10. Turino ir: "Salome" (R. Ştra-·O~· t tıı. Yatcı tllna inanmıştı. Fransa- retli .eleği dır. En çok yumurta ıs- O.alan <la. ya.ptu:~h·=!'-~T. 

~ eıe~i es 
1tnı ile uyanan Mısır me- tiyen mchı.lcket şimdilik ltalya. Afyon merkezinde büyük bir 

at\ı.,., llasına d Zafer Anıtı meydana getirilmi" ve 

den maada ve beledi mahalli bir- - Saz semaisi. 21 Memleket saat a- us~) Roma operasından nak-
yarı. 21 Konuşma (mizah saati). 21. len. 

çok işlerde Ytrdım yapmak ve re. 
sen yürümek suretiyle meydana 
getirilmiştir. 

d: ·~ Otd a Mehmet Ali Pa- ır. ,, 
bıcıı.e tıı.ı>·l.lsu !stanbulu tehdit e- Bir hafta içinde İtalyaya 1901 935 senesi Martının 24 üncü gü-
l~lı~qll~ ()ıı_te.reyi kurtarıcı olarak ' sandık yumurta ihraç edilmiş- nü Yüce İsmet 1nönünün kutsal 

10 Esham, tııhviliil, kambiyo. nukut 
bornuı (fiyııt). 21.30 TemJil - Sultı 

müjdecisi .komedi (yazan • S. Beh
zad). 22 .Müzik (Küçük orhlra - Şef : 

!\'ecip Aşkın): 1 - Jolıaıın Strau~s • 

10.30 .Straslıuı-g: Dvorjak. 
11. Paris P'l"T: Şurnaıın. 

ODA .MU.SlKlSl VE KONSERLER 
7.15 Berlin (uzun d.): Şarkı, pi

yano. 
tııtt &"ıbı ç · M h ı·r 1 k 1 1 b eliyle açılmış olan bu büyük tari-

h. " eın 
1 

. arlık Rusyasınm tır. u te ı mem c et er e era-
. "' e eler - b 1 hi eser, bütün Türkiye için bir şe 
cı"" il e'"'·eı ı karşısında da '"İ· ber bu miktar 2701 sandıgı u • 

"'ll • v b J ref sembolüdür. 
k. ~tu. "' u devlet yardımcısı muştur. 
"'~a k •Y.tisır G S l Ak d . . Afyon merkezinde yüz yataklı 
iti\?.; arş1 rı ıneselesinde Fran- • an' at ar a emısı modern bir hastahane inşa edil-
lıe ~ll.dığı gi~~syayı kendi ya~n.a Yıllık Toplantısı mektedir. Vilayetçe bir vali kona-
llıiitt arşı da Rusyanın tehdıdı- Güzel Sanatlar Akademisi Bir- ğı da yapılmış ve modern her tür 
l\ııı§tefik :Yap F'~ansayı kendine liği dün Alayköşkünde yıllık top lü medeni tesisleri cami bir bina 

t ll, rnaga muvaffak ol- lantısını yaparak yıllık faaliyet ra olmuş ve devlet büyükleri tarafm-
kııı:te bı.uıun . . porları tetkik edilmiş ve gelecek dan beğenilmiştir. 
~Ctıeb~Cfiri Lo ıçın Reşit Paşa İn- yıl için de esaslx bir program ha.. Afyon merkezin.de Adliye sara
~~\·] 1 devlet rd 1strat Fordu bir zırlanmasına karar verilerek tap- yı ve bir de Çocuk Esirgeme Ku
~ibi ettin en cansdetiri ğibi değil, lantx nihayet bulmuştur. rumu için bilhassa köylerden ge-
l'!I eıak an b' ·· t 
. ·f!Seı ki ea . ır mus eşa:ı Sahte Mısır liraları ıecek köy çccuklarının lisede oku-
11Qı,. e hakk erdı. Her halde bır k b' 
~ ·•a.ıı. d. Inda k" .. Mısır Maliye Vezaretinin ilAn masmı temin etme üzere ır pan 
dı;:l'<:I· erece . ı ınuraceatmı . t 1 ıştır 

lııq,,, ı. Lo:ra s
1
1nde hüsnü kabul ettiğine göre, piyasaya sahte sıyon Y~P m m . · . 

tııı.ı: Zaınan d st:rat Fordun za- Mısır liraları çıkmıştır. Bu 11- Beledıyece ~alı, ~ayretJı ~ele-
'la}ı evı t 

1 
h hepsi tek bir nu- diye reisinin hımmetı, gayretı, me 

~e §ik ele §ek!" : işlerine fuzili ra arın emc:t d ki o da şu- saisiyle modern bir asri mezarlık, 
~e ~al aYetıerin~ı :ııan müraceat mara taşıma a ır bir hal şehir gazinosu, şehir lo-
~ t§ırdı. 1 bıle hoş görme- dur: ' . · 

e- ltııqa 71H31 Mrsır lirası üzerinden tantası ve yenı bır çarşı yapılmış· 
h !'ayıla 1lr dolaYl ln ~ ·ı· ı p n sarrafiarrmızm tır. . 

~llrı~, .A.ba;;, . gı ız sefirinin muame e ya a i k tl . Çay kasabasında elektrık yapıl-
-evkii u numaraya na G " mış Bolvadın ve Sandıklı kasaba· 

K 
~l bir ho. -uınecıt nezdinde 'de b zarı d k -a erı· as Vardr. Rivaye- nt celbederiz. (Yeni UJl) ları~da elektrik santıral binaları 

a.pların senelik toplantısı dün yapıldı ~~~;!~~.:;~;;·:;·:~:~,:;.: 
. ~ aylarda da bu iki kasabada elek· 

. trik tenviratı tamamlanacak bir 
hale konulmuştur. Afyon merkez 
elektriği de her sene tekemmül 
ettirilmiştir. Son senede belediye-

tktısat Fakültesi 
Talebelerinin Tetkikleri 

Bütün işlerin yapılmasında vi· 
ıayet ve belediye azami dikkat ve 
hassasiyet göstermiştir. Vilayet 
ve belediyenin bu i~lerden .dolayı 
kimseye borcu yoktur. Hep peşin 
para ile yaptırılmıştır. Bugün i~ 
çin vilayet muhasebeleri hususiye 
sinin on para borcu olmadrğı gibi 
elyevm yüz küsur bin 1ira nakdi 
mevcudu da vardır. 

lı::öylülerin babası ve tam ma
na.siyle bir halk adamı olan Vali 
Bay Durmuş Evrendilek, köyleri 
ve köylüleri her vakit, içlerinde 
bulunmak suretiyle, işlerini biz.zat 
gördü~ü, yürüttüğü gibi köy yar
dım sandığı ile .de kuraklık ve sı
kıntılı zamanlarda Ziraat Banka-
smdan başka ayrıca aynen ve nak 
ten yardımlar yapmak suretiyle 
daima köylüyü kcrumu~. muhitin 
muhabcbtini kazanmıştır. 

Biikreş: ~fozart kuarteti. 
\'ar~ova: Chopinin balladlan 
Bu<lapeşte: Caz lriyosu. 

Bin hlr gece (Vals en<ligo). 2 - Gol· 9. 
\"in - Cambazlar (fokstrot) . 3 - Kom 10. 
ı:ık - Viyaııa :ışkı (potpuriler). ' - ıı. 
Lincke _ Dans melodisi. 5 - Schmal
~tieh - Küııiılon Ye P.sişe <Suiti). a) 
(rumba). el) Gezinti. e) Kavgacık ve 
barışma .. 23 .Miizik (Cazband). 23.45 

11.15 Kolonya: .HayıJıı, Bcellıoven, 
Mozart. 

IJAF1F l\IUS1Kl VE OPERETLER 

3.5 Ra<.lio Paris 8: Orkestra. 24 Son ajans lı:ılıcrleri Ye yarınkı 

prognım. 

PAR~IDlllE - 1ü 2 - 39 
12.311 l'J"Ogrııııı. 12.3;ı Türk müzi

ği· pi. ı:ı '.\lcııılckcl sa.ır :il ıırı, ajan~, 
uıell'ııloji lralıcl'lcri. 13.H _ J 1 ~liiziJ.: 
(C:ı:tlı:ınd - <,;igcııı) Lıuılo' orkc'\ll'a· 
sı. 18.1 O Prot:raııı. 18.35 :\liizi k ( 'olist 

8. Leipzig: Hafif parçalar. 
8. Varşoya: Viyana havaları. 
8.25 Prag 1: Bando konseri. 
9.40 Budapeşlc: Leh musildsi. 

10. Roma gr: "Madama di Tebe" 
(Lombar<.lo) • 

10.10 Pra~ 2: Film musikisi. 
ll.30 Birçok Alman istasyonları: ler - pi). 19 Koıııı~ıııa (Ziraat !\aali). 

t!l.15 Türk nıfıziği Clıwesaı suzinak 
faslı - Safiye Tuyakııı işlirikle). 20 12. 
Ajan~. ıııclcoroloji halıcrlcri ve zi. 

Hafif parçalar. 
Prağ 2: Bando konseri. 

DANS MUS1K1St 
11.30 Napoli gr.; 11.45 Oslo; 12.15 

Ronıa ır.; 12.25 Londra (R.); 1 Lon· 
dra tN.). 

ı·aal Jıor:-.a:-.ı Uİ}al). 2U.15 Tiirk ıııii

ziği - Çalanlar: \'c<'ilıe, Ce\det Çail· 
la, n. Fcrsaıı, K. X. Seyhun. Oku
yanlar: Saıl i l !o~s<'~. ~llizeyyen Se. 
nar. 1 - Aıı<lon usla · llihl'yni p~-

K.o\BARE VE VARYETELER 
9.35 I>osle Parisien: YTelle Gillıert. 

10. Leipzig: Skeçler. 

Eğelenceli köse : 
10.15 Londra (R.). 
12.15 Londra (N.). 
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YUJ\.\fllü.\.X AŞAGI: 
l - Kundura giyerken kullanılır, 

tahkir yerine de lrnllanılır - loptan 
s:ilış yeri, vaziyet. 2 - Harple düş
man tarafından hi~~edilme - bir pey· 
gamlıer. 3 - Demir lemiı:lemek.. yu. 10. 
va. 4 - Sert, parlnk bir kuma,. 5 -

5.30 

9. 

• Zanı;ın - lıir Anadolu çalgısı • bir lıe
t'e. 6 - l~ıe • in anıııamııkl:ııı emir. 
7 - Rir ~orgu niıla~ı - bir hece. 8 -
lliirıırct en ,arka çıkarmak - miil..eıu-
ıııel. 9 - K:ıdm emir - köpek. 10 -
lınar eden, lıiı- ne,·i ıniilıendis • icar. 

Dünkü Bilmecemizin 

10.30 

PİYES, KONFERA1'S YE 
KOXUŞ~lo\J,AB. 

llaılio Paris: ''Un ,·icux de la 
"ieille" (J. Marlel). 
Londra (H.): "Televizyon ve 
liyalro". 
Berlin (uzun d.): Dünya re~ 
si ııı !eri. 
ı :, rrı kulesi: "!lli~anlhrope", 

l \luli rre). 

Ek&ik Çıkan 
Yün Çileler 

üniversite, iktısat ve Hukuk 
Fakültesi birinci sınıf talebeleri 
dün Profesör Dobresbergerin baş 
kanlığı altın.da Cibali tütün fabri

kasını gezmişlerdir. 
soLDAN sM:.\: H 11 d"l . Ş ki" 

1 - De\·e katarı - Gümiiş tel. 2 - a e ı mıt e 1 

Piyasada satılan 100 gramlık 

yün çilelerin eksik çıktığı baklan
da lktısat Vekaletine yapxlan mü
racaatlar üzerine Vekalet bu hu· 
susta tetkikler yaptırmış, bu şikl 
yetlerin doğru olduğunu tesbit 
etmiştir. 

ı,,, ~~q 
!l lrJ,,ı ı>lcır a . . . 
~ "'ı~ ·'lcnelilç &nıiyetı dün sabah 11 de Eminönil Ha1kcvı salo-

;~ıl~~~nıe "1tıı hey~ti. umumiye kongresini yapmıştır. Bu kongrc
~'t'l'e h tır. ll10 ;::nnce cemiyete ait httSusat göril§ülnıiiş 1·c ka_bıcl 
.. l;ıı.e.ı· cyetin~ 'P n. maada heyeti ırnııımiye msfı 11cnidcn scç-ılcıı 
·ıı · " '>ti • erak • 'l'rı.1~rıJ._er teklif et .endedeci, parçacı ve tavukçıtüırdmı da aza sc. 
~ir 4tı neti~ ~ı.~ ve bıt tele lif muvrıfık giiriilerclc ru::namc 

• .... esınd • . e bu suretle idare }lfıyetiııin nısfı vem len-

Profesör Dobresherger dün ak
şam üniversite kcnferans salo
nunda "Endüstrileşmenin inkifaş 

tarzları,, mevzuu etrafında çok a
lakalı bir konferans vermiştir. 

VA~UTa 
ab©ınHe 

oll u ITil lkDZ 

Baston - yeııırl.:lere ~·eşni vermek i- SOLDA X S.\t..\: 
çin kullnnılaıı kokulu ol. 3 - Birden- 1 - Berlin - Sal. 2 - Uşak • llıa
lıire karşılaşmak - acı, keder. ·1 - rr. 3 - :\rimel. 4 - Sop;ı - A~. 5 -
Arpa s:ıt:ın - liikin, fakat maııa~rna Anane - l\lial. 6 - İfna - Su. i - A
gelir. 5 - Kokma - eskiden nrilen rı - Karla!. 8 - Mama _ Kıılu. 9 
hir iiıwan, arııanıtça iyi. 6 - Ehli r\aşar - Xaın. 1ll - İken - Alan. 
lıir h:u rnn - )"eni yapılaıı vnpurları- YLJKAR!DAX AŞAr.r: 
mız<.lan lı~inin adı. 7 - Teherrü - 1 - Bursa • Ki. 2 - Eş. Onarmak. 
ılih-e. 8 - Hilekar, cingöz, ,·akıl, sı- 3 - Raspa - l:.ışe. 4 - Ani • 1\:ın . 
r:ı. 9 - hk:ımhilin hiı'li~i - ıııe ~ lınr 5 - Erkfır. li - :Xiıa • Xn. 7 - Hi<;
lıir piyes isıııl. 10 - Tallı kırııırzı - ııı:uk. 8 - S:ıııı - Tıın:ı. 9 - Arl'rJ:ı 

ced. s:ıl:ın. 10 - Et - Tulııııı. 

Çilelerin çoğu 85 - 90 gram gel 
mektedir. Vekalet alakadarlara 
bu yolda sıkı tedbirler almalarmı 
ve bu ~ekilde hareket etmekte 
devam edenler hakkında kanuni 
takibat yapılmasını bildirmiştir. 



1 - V AKIT ti ŞUBAT 1939 

Roma, H (A.A.) - Huu aJuıtı yl verecelinl bllA zannedip duruyor- lan kimle dR..n .. -n uuı--
blldlriYor •• la F 1- "'9 ............. yor. ~ • r. akat &apanyada kaynayan altın 1 ri 

Kontrolil fmklnsız olan bazı ha· olmamıttır. Orada muzaffer olan a- e yakından takip et.mı, olan 
berlere ıöre, Franko, Devonshlre sil ve malrur bir mllleUn kahraman- her lapan.yol, fiiliyatta defille bl. 
zırhlısının ziyareti esnasında Mlnor- lılı ve imanıdır. le nihayette btttun memleketler 
ka adasının İtalyan tayyareleri tara- 1NGtıJz G.AZETELERlNtN ve ezcümle İngiltere liberal ve 
fından bombardıman edllmlı olına- sosyalistlerinin İspanya lehine 
sından dolayı Romaya hoınutsmlu-ı ~RİYATI yaptıklan hareketlerden dolayı 
tunu bildlnnt,ur. Londra, 14 (A.A.) - En mil· minnettardırlar. Fakat, bugün, 

Diiler taraftan meselenin dünkü hirn İngiliz gazeteleri, İngiliz hU. bunlardan, Ne-' .. 'e ve ark .. ;1, .... 

Perth • Ciano miHAkatında da mn Jdbnetlııfıı nasyoııallat lsp•nu 1 6A"""' ~ 
zuubabis oldulu bildirilmektedir. hükflm tini tanmıak fikrine doğo larma cesaret vermekte devam 

Paris, H (A.A.) - Bu sabahki na· e - etmekle artık manası JraJmam11 

Alman Sporu 
1 ·Fon Çamer. 2 ·Yeni şebeke. 3 • BUtçe. 

4 • Birlik. 5 • Akademi. 6- Atletizm. 
7 • Olimpiyatlar. 8 - Propoğanda. ......................................•......•.• , 
Yazan: Muvakkar Ekrem Tattı 

- 3 -(•) sırlar meclisi, aaat ıo da batlamıı ve ru yllrllmekte olduğunu bildir • bir harbe devamın ağır mesull • 
13.30 da bitmiıtir. Toplantı, mün. mektedlr. yetini berlerlne alıp almıyacak.. 
basıran B. Bonnet'nin harict vaziyet "Timea" ve "Dally Telegrapf" llJ'IDI aorabillriz. T eacil edilmit her sporcu iki mark kaydiye 
hakkındaki izahatını dinlemekle geç- gazeteleri, tanıma meaelesinl bq. ödemeye mecburdur. Bu ücret her sene ye-
miıUr. Nazırlar meclisi, B. Berardın makalel Kuhalefet ftçf pzeteleri lae, •d &- L _ 1 li 
enelce tavzif edildlli vazifesine de- erinde mevzuu bahset • hflldbnetln J'rankoyu tpmıak ar m en uuui edi ·r. Tutan bizim paramızla 
vam etmek üzere nasyonalist lspan- mekten istinklf etmektedir. Fa • ap.ğı yukan iki milyon lira eder. Hasılat ya. 
1aya dönmesine karar YermiıUr. kat ''Tlmes,, gazetesinin diplo - ZU91DldaJd "ifnıng aceleclllfi,, tak la k ka 

Bu toplantıda, nasyonalist lspanya- matik muharriri, kendi ıUtun.un. bih etmekle beraber, cumhuriyet.. pan spor r açı bıra n sporlara yardım 
nın hukukan tanınmasına dair hiç da tunları aöylilyor: çllere eeaaret verecek her tUrlU eder. Bütçe bizim paramızla 20 milyon 
bir karar alınmamıttır. Tahmin e- İngiliz hükdmetin.lıı esas fikri, imadan da çeldnmektedfr. M'.uha. liradır. 

Vakıhn Avrup 
haberleri 

Cenubi Amerikada oıdujU 
tlmall Amerikada futbol o 
rafbette değildir. Bununla 
ber IOJl zamanlarda oraya • 
çok tanmm't beynelml1el J. 
töhretlerl alan etmeye 
lardır. Bu meyanda S 
aolaçlğı Rado da hareket 
Uzeredir. 

• •• 
İngiltere kupası galibi 

en fazla muhtemel namzet. 

randa ıehrimize geleceil 
n.en Volverhampton dildiline ıöre, Parla hüktımeU, bu harbin sonuna ermesini t1cl.l et. lefet Seçi gwtelerl de, 'bqmaka. Alm.- _..un ~-'1r==um 

hususta Londranın kararını bekle- JeJerinc1e ba llahl9 ---- -..---- a!!L~~- kadar bol tahsilat bulamamqlar 
mektdeir. mektir. ln~ hllldllnetf, bugiln, vatkl -ektedir. temastan te- da en ebemmt;vetll rol oyna,..; dır. Memurların maqları da bu· *** 

Parls, u CA.A.> - Berardın vui- ~onun ~hat zaferinden e - • mali mekanlaa hıam1mıyacak radan temin edilir. Ve bir milyon Gelecek mevsimden 
fesine devam etmek üzere Burgosa mmdir. Bu nihai zafer, 8Ulh yo.. Kançelter Gardiyan diyor ki: kadar bult bir llateml.) idare e- TUrk lirasına baliğ olur. blltUn Romanya futbolcuıat' 
avdet etmesine hilkftmetçe karar ve- lu ile elde edilebilir. Ayni netice.. AlmanJarm ubıi hambkJa • clWr. ı.nnedJHr ki htlldlmet apo. Aynca beden terbiyesi mek. letlmı 1mtihanma tabi 

:!1::::t;;lN Şll\DETU KARARLARI ~e, k~vvetle de vanlablllr. Fakat rmm bir yavqlam• vuku& gel• ra slyadeeile para yardmımda tepleri ve yUkaek bir akademi. caklardır. Tayin edilen 
Jıladrit, u (A.A.) - Dün nazırlar u ikinci pkta, bir çok hayatlL miş olduğuna dair ortada hiç bir bulunur. Aala!. Spor, Alınan dev nin mUhim bir iradı ba idarece ri tutamryan elemenlara 

meclisinden sonra netredlleo beyan- rm mahvolması ve nasyonalist • emare yoktur. Alınanyada essiz !etine hiçbir zaman yük olmamı§. temin edilir. Propaganda için de verilmfyecektir. 
nam•den, hilk6nıetin tlddeW tedbir- lerin mlltteflklerinln müdahale - sadasız bir tarl4a ve tedrici te. tir. lnamlmaz, fakat dofrudur. ayrılan mebl!ğ yekhu elli bin •• • 
Jer alacalı ve bilhassa partilerle sen- ıi Jcap edecektir. Alman sponmun maU idaresinJ Türk lirasını miltecavbdfr. Bu mevsim Arjantinde fP 
dikalardan henüz ellerinde mevcut lngllla hllkbıetinln dilfUncesi.. rakkl suretlle devam etmekte o- büyük bir liyakatle hlllnU idare Muoo,kkar Ekrem Tolu yoJlıf! 
lmUyularl terketmelerinl iatiyeceli ne """"- cumhurl,,, .. +..aler b kı lan sef erberllfiıı, mart bldaye • ed t Ste .. -.. •-•-d ki para kazanmıt profes .ıh pi, 
anlatılmaktadır. • .. ~ .. , 3 '"'vor a • tinde tamamlanacağı tahmin edl. en za • ...._ &9IUU1 e. es (Devam eücek) bolcu millt takım solaÇia• 

lDAMA MAHKOM OLANLAR mmdan en iyi politika, teslim ol. lebflir. Londrada, tsPa.nya hak • foıtbol fede~yonu muhasebecisi çelle'dir. Bizim paranııslf. 
Banelona, u (A.A.) -Divanıharp makUr. Bu sebepten dolayı, İn· olan kimaedır. (•) R6p6rtajm ilk lammlan me'V'llmde on bin lira teJ11b1 

hapishane semis4 Uruıuayda icrayı gillz hllkbıetl, cumhuriyetçileri kmda bir karar almanm mUsta- Yeııt rejimin ilk gUnlerinde 10 ve 11 tarihli nUahaJannmda. 
Tulle etmit olan halk mahkemesi re- bot yere yeniden hayat fedaklr· cel mahiyeti kendlainf gaetermek malt 11kmtr içinde bulunan böy. dır miftlr. (.De1ııt.ınM 7 ,,#/'}'. 
isi Eınilio Salazar Ventura ile birinci hk1armda bulunmağa teşvik ede. tedir. Zira, geçen puartesl gll • le muazzam bir idarenin bugtın.. -·-----------=----------
:~~c~o=~~~b~~ı:~!':~::! ~:~~~: cek mahiyette herhangi bir p.rt ::·~:~ıa:~in:: kllolgunvedolgundurumunute- De Spor Ankara şampı·yonu ol 
mllio Naries, "Ölüm devriyesi" ıefi Deri stırmeden Franko hUkfunetL ld "'-• sam1maktacbr • minde bu zatm bUyUt himmeti ı 
Pablo Cerda ve anaqist Franclsco Dl tanımafa mlltemayildlr. la • DlJf 0 

U5
u • olmuştur. Kendlaine mahsus me. • • 

Piper'J bet raınıa ıratll llhm•ll)"ıe pan.yada m11h11ımat ne kadar ça Ayni suete mableeini ıayıe todu. tecrübesi, zıekhı bugt1ııkil Bu haftaki mUsabakalarda Ankara Gartçlerbırlı 
idama mahld\m etmiıtlr. bUik nihayete erene. kallrmmı 1tl bitiriyor: Umumi harp takdirin- imklnlan temin etmlftir. • " • 

Diler iki mü~rim, otuzar seııe bap- o kadar çabuk bqlar. . de lapanyanm hayat! ehemmiye.. Btlldmıetln yeglne ehemmiyet. Harbıyeda Galatasararı maglOp dtti 
H mahkQm edilmiıUr. G -rımee" gueteal, clifer taraf. ti, bugün Londrada tamamlle tak ll müzahereti olimpiyatlar vealle 
Mahkdmların dosyaaln, eneral tan bık •- uıynk 1 • i dir dilm. bul ktad ·u· 

F 
__ .. ... d ilmi Ur 'U a'l vb, , I& .ıapanya uu e Çll e 11 unına D', .e sile olmqtur l"ak&t ille o ka ua1&&oya SuD er f •• wn ı e., ... ,_ ... _ _, , • • 

bunların akıbetleri hakkında karar .llUl.wu-ıaga nm bir mektubunu neg ilk defa olarak aa.Wıiyettar mU. dar .. Bu mtm ilk faydalı bulllfU 
verecektr. redJyor. Kadariaga, bu mektu • p.hitler, kabinenin politikasını 111 olmU§tur: Her hangi bir klüp 

28.00 JıllLlS DONOYoa ~ 4iDr ~ · nkit l • 
Salnt • SebasUen, u <A.A.> - Son 8-ı .... 1da llliliiiitl~ı= ı sporcu sene. 

hafta zarfında 2800 milis Fraııklst ls- 400 ili !500 kt§l lSlmektedir. Bun. dlr. de iki mark 3cfemı;o._ 1 • ıo. 
panyll)'a sitmek arzusunu izhar et- --- Bu adeta bir "spor vergisi,, 

miıtir. Memleketlerine dönenler yaş- Londradakı· konferansta demektir. Daha gençler bir bu. 
larına 86ro askerlik ıubelerine veya 
muvakkaten tecrld kamplanna sevke- A I f ·ı· • • • • •kili • led"le çuk mark verirler. lete bu suret. 
dilmektedirler. Bundan bqka bin- rap ar ı ıstm IÇIR ıstı ıs 1 r le bir kere eaaa aıermaye elde e. 
Jerce alvll Franklat hududuna iltica Londra, 14 (A.A.) - İngllla 1 giliz noktai nuarmı izah etm1f.. dilmif olur. 

eı;:~::.~· (A.A.) _ SalAhlyettar bir ve J'lllatlıı Araptan murahhaa - tir. Sonra dehfeW hasılat bırakan 
membadan bildirlldiline ıöre, Aza- lan arumda bu aabah yapılan. Bqveldl ÇemberlaYDı içtima • sporlarm da. yardm1I bUyUktUr. 
na ispanya cumhur reisliilnden is- toplantıya Suudi ve Yemen mu. dan 80llr& Arap murahhaalarmı Bunlar dört tanedir: Bqta futbol 
uta etmemiftlr. rahhaalan da ittlrak etmltlerdir. kabul ederek yarım saat görlll • ki yalnız bqma büdçenin yüzde 

Col L'ares,- Fransız. lspanyol bu- m\lfttlr. aebenine tekabUl eder, hendbol, 
dudu, H (A.A.) - Franklstıer, dün Araplar, Sir Henry .Mac M'.a- Çemberlayn, Avam Kamara • tenis ve ...• atletizm! •• Evet! Atle-
.COl D'arese varmak suretiyle Katalon- hon ile Şerif Hüseyin arasmda aında beyanatta bulunarak mı • tizın ! .• Şaştınız delil mi? Atle- '.A"'""8 lik m4'G ba1cıalanndan bir glJrllnlll 

;.ıa.::~!ı'!:i~:1:!:~~~~~:i~Ô ı!:: teati edilen mektuplara lst1m: . aeyin Şerif ile Mac Mahon ara • tizm, Almanyada hasılat bırakan Ankara, (Hususi) - Şehrimis beraberliği temine ın~_..ııt. 
milis hududu ıecmiflerdlr. den Filist1n için ıstikW istemlf. ımda teati edilen mektupların bir sporlardandır. Sonra ıu basit lik maçlarına bu pazar da Muha. duysa da Ankaragllçl1111'A--

Bern, H (A.A.) - HtikQmet, Bur- lerdir. beyaz kitap halinde neşredilece- zannettiğimis, çoluk çocuk oyu • fızg\lcü stadında devam olundu. tıklan iki sayıya ınaııi 0 .. ıa 
ıosa bir orta elçi ı~ndermeıe karar Hariciye müstep.n Butler İn· ğinl blldlrmlftlr. nu diye gördtıfümtlz hendbol de Havanın biraZ serin olmHma rağ Jarmdan 4/2 gibi bir far,_ 
:Yermiıtlr. 6yle.. Hele, li1ks bir meffale aa. men stada tahminlerin fevkinde biyetl AnkaragUcUlUiere 

tsVlCRE FRANKOYU TANIYOR 1 ~ ~ 1 b di Beroe, H (A.A.) - lnlçre ajan- O h'I H . 1 K H be le mla.n tenise ne uyı:ulur?. kalabalık bir meraklı toplanm11 I ralt l&hadan çekil • 
aının bildirdillne rı&re, Franko hü- a 1 1 Y8 arlC iSi 8 r r Diğer btitUn sporlar murafla. bulunuyordu. B. Om.erin hakeınliil 
k6nıeU nezdindeld lsYiçre ajanlılı- • - • rmı bile kapatamazlar. Fakat l1k maçı, hakem Bay Muatfe. yapılan Harbiye - GalS,..; 
nın orta elçilile tahvili hosusunda DAHiLi lebenio daha çek istifade edebileceli her ihtimale ka!'ll her sene mu.. rin ldarelinde yapa.il Ankaragt1. maçı ile az kaldı bllyilk 
federal meclisince verilen karar, bir bale konacaktır. ayyen bir günde toplanan 11spor cU ile Gençlerbirliğl takıınlan o.. prizi~ ~etlceleniyo~U:.-.ı. 
cwnhuriyetçl ispanya hükQmeUyle • N. \'ekili Ali Cetinkaya tramvay • Kıırabilkte kunıhcıalt fehrin plı\n- lanesf,, de meseli be• yUz elli ·tibar' bir'b' 1 · k Harbıyelılerin rakıp ~ 
resml milnasegeUerlo kesilmesini in- ve tünel idaresi memurlarına ıönder- h 1 ak !1 F d "' yun ı ıyle ı ır erme ço 1 11"". 
taç edecektir. Maamafih resmi mil- dili bir tamimde, ıöyle demektedir: larını azır am z•re ransa an bin lira kadar bir para getirir yakın kuvvette görUııUyorlardı. (De'VCJ"'' 

Şimdi •·-d d ald 1 1 Role adında Lir mimar tehrimlze ki fayd .. - iııkıı.- edilem•• Ve bU Ve bunun neticeaı· olarak ta kar- 11 nasebetlerin kesilmesi bfitün rabıta- " ye .. ar evr ı ımız m- - aı- ...-. 
ların da kesilmesini tazammun etmi· tiyulı ılrkeUerin porsöneli için her gtlARelmlftllCI . tUn bu gibi t.eferrilattır ki Al· şılıklı yapılan hücumlar her iki S A C 
7ecektir. müessesenin hususiyetine nazaran : man sporunun hayatiyetini tda • kale için de oldukça tehlikeli o. T F t'-'1' 
CEMBERLA YN'E SORULAN SUAL kabul ve tatbik edilmiı olan esaslar • Devri Alem seyahati yapmakta kıl H'"..A- ti ---' bUt luyordu. tkı" ta..___ ..ıı- bu "'--. ekrar U uv ~ 

ı d t .. l ola_, y•dinci lıaı-n filosu d•rbal 1- me ar. uauwe n re1J11U • 1U11&U1 ua ~ Londra, 14 (A.A.) _Avam kama- dahil n e tramvay ve une memur ve •• " .,. "' tek 8a ) or 
rasında muhalif ifçi partisi lideri müstahdemleri de gene idare vazife- talyaya dönmek emrini almıfhr. çealnden spor için aynlmll şı!aşm•yı kazanmak um1 IJe ar f ayı 
AtUee hükl'.Unetin lspan>·ol nasyona- sinde ipka edilecek ve ayrıca bun- • On ikinci Piyer'in ölümü dola- metelik yoktur. fettikleri enerji oyuna her safha. Galatasaraym genç ~ 
llst ıDfkamatını fiilen nya hukukan lara kabiliyet n Uyakatlarına göre yısiyle yeni papa, maruıı birinde ae- Gelir toplandıktan 80nr& mu. amda yeni bir hıs temin ediyor. h kılıecfai Sacit öjet_........,. 
prtlı veya Jartsız olarak tanımadan kıymet ve mevki verilecektir." . çilecekUr. raf bütçesi nasıl tanzim edilir? du. Mekteplilerin çeJdl'M'I la-~ ball~~ 
evvel parlimento ile isUıare edip et- • Birkaç ay evvel deniıe indirllmıt • Fran ... ızca "Deha" ıazetesinin Ro- M tahsisat hi bir vakit rine henUs takmama tali bir 1L clfaint Killi kime ~ 
m''yece"ı'nı' emberlaynden M>rmu .. tur. olan "Saldıran" denizaltı gemimizin ma muhal1lrl hudut dışarı edilmi"° uayyen ç a y tesbit edilmez. Bu yıl bakarsmu tikrar temin edem--1• olPman • Jnmmcla -'-1 aJıDJ1 

Baıvekll ıu cevabı vermiştir: bu hafta içinde memleketimize ıeti- tir. -v ~-
Hilktlmet alacalı her türlü karan, rilmesl beklenmektedir. • Fnınsa hlHrQmeti, kendi toprakla- ho!tey için ayrılan para, ertesi na rafmen çok dtlllBD bir OJUD l Sadt ~ m1.wlld~ 

bittabi imkan basıl olur olmaz par~J Haliç tersanesinde imal olunan de- rında muhabirlik eden bazı Alman yıl denlzcilige verilmiştir. ~ıkaran CençlerblrUll ~ • .. • ~ Spor ~ 
lı\mentoya bildirecektir. .Fakat bil- nizaltı ıemllerimizden biri de, Nisan ınuhaJ;irlerioin evlerini arqtırarak Nitekim teşkllltm bu yıl en 111an taraftarlarmm ...._ ..._ ~ ya~ 
kılmetçe lüzum ıörillecek bir tedbiri 1 a!lnda merasimle denize lndırilecek· hxklf •tm:ştir. ziyade maddi yardımı dokunan hüratiyle f ~~Ü bll 

::~!~~b~=ı~'!:t!8~:i':ı~in~~k~~-I ur; şişhane yokutunda ıntası karar- icra Vekilleri Heyet.nin ::: ::~~ =~~;:!'1ı:; biN!nde= ~ Lt-::=k:~ ....... 11"'1iıf!! 
metin siyaseti hakkında mütaleasını lafan ''Maliye tahsil fuboai" nin plln- kararları !masrafa mütevakkıf sporlar o kinci dWreniD fi)r ~ Jed'9 •11vaff~ 
~illrm~~"nıMmal~~ ~n~nrl~H~ N~a V~~line Anku~l4(A~.)-~UV~--------~-----~----------~~-----

JTALYAN .MATBUATININ sönderilmltUr. Bloa eaki Şifbane ka-
ŞlDDETJ.t NEŞRİYATI rakolu arsasında yapılacaktır. kllleri Heyeti Aydın, Konya, 

Roma, u (A.A.) - llalya matbua- • Haber aldılımıza ıöre hilktlmet, Ordu, Tekirdağ, Tokat ve Van 
tı lnılltere ve Fransa tarafından Ge- pancar alım fiyatlarını. 10 ~ara art· vilf.yetlerinln taadUI cetvelleri· 
neral Frankoya yapılan para ve kre- tıracaktır. Pancar ekıcUcrı ~ehin• nl taıdlk etmiştir. 
dl tekliflerini 'iddelle takbih etmek- alınmakta o~n bu tedbir, mechs açı- Ankara, 14 (A.A.) - Ankara 
te ve bu teklineri General Franko- lır aı:ılmaı sevkedilecek bir kanun 
yu kazandılı zaferin semerelerinden llyih:ıslyle tahakkuk edecektir. Dl· 
mahrum etmek için yapılmıt teşeb- ler taraftan Bandırma civarında bir 
bü" olarak tavsif etmektedir. I şeker fabrıkılSI kurulacaktır. 

Tribune diyar ki: • MaoriC \" eklleti, mekteplerde o-
Altın oyunu demokrasilerin .ski kunan fızik kitapları üzerinde tetkik· 

sis emldlr. Onlar paranın birinci de- ler yapın:ılr (\zere htanhul n;v.rsl
rc.-ceıte ~11 oJdııAunu ,.e otoriter ıh•\"- ıes. ffo.-enllcriııdcn b:ızılnrını Ankn
lellere karşı mücadelede kat'l netice- raya çnğırmışl·... Fizik kitapları ta-

konservatuvar opera bölUmüne 
bir mütehassıs ve lzmtr vilAyeU 
maarif kadrosuna altı baş öl· 
retmen UAveılne ve Besni hU· 
•tdmet konağı lnşnının ikmali
ne lcra Vel~lllert Ile)'ctlnce ka· 
rar verllmlştlr. 

Bu haftaki mühim maç do.ayısiylelB 
YiNE GALATASARAY • FENERE DA 
Kıymanı arkadaşımız Muvakkar Ekrem TalD'nun DnUmUzdaki ~ 
yap:lacak Galatasaray - Fener müsabakası dolayısiyle yazdığı fi a 

ilde enteresan bir yazıyı Cnma conko nushamızda bula.ca~ 
................................................................. 



raırıvay Şirketinin 
to kasasındaki 

Oo Lira ne oldu 
bugn 

~dan n cevap verecek 
\'ay beş·§ sene kadar evvel 

~. ırket' 
· ""lı 8and .. 1 amelelerin in 

ıgında ınevcut iken 
?le Old .. 

attın U ugu belli olmıyan 
ltıllhat ra hakkında güm -

_......... ta ~l ba§lnüdilrlüğU de 

ile Udiirıuğg a~ıştır, Muhafaza 
hptJJfuıı şırkete bu altınla. 

!here ~rınuştur. Maliim 
~ 8and .. eırket bir vakitler 
Paras~gın~ki sermaye ne 

bir Piyas:: dil§eceğinden kor. 
llıUdd an altın toplamış 

)Ilı._ et son d u..: · ~k r· ra a bu altın-
.~ &aııdı:atıarla satmıştı. 
~lnı§ ve ~ 14000 kadar al. 

anı şırketin bunları n.e 
lı\l PlraJ~ılaınaınıştı. Şimdi i. 
Çt~ld ~ :memleket harf • 
h.l>ılın ıgı hakkında bir ih-

a .. _ ası Ü7.erine .. "k --·....-.-. teek· gumru 
ştUl' • ılAtı hadiseye el . 
,; ,.,,.' Şırketin bu hususta 

""Vaba .. 
rıı~~ecekti gore tahkikat ge 
~ .. r. 

taraftan 
14iyle .. şirketi teslim 
in h Ugraşan Nafia Ve 
lia-.. Ususi heyeti de kas~ 

"llt de . Pat-ay vır alırken hiç bir 
l40oQ ~~stıaınıştır. Bu su. 

~cut 01 nıın bugün şirket-
~~:dığı meydana çık. 
~~ adır. Şimdi şirke. 

ab1 tn ne Yaptığı hakkında. 
·. ~irket erakla beklenmekte -

1 bU~ı..:e~abını bugün vere. 
-cınıştir. 

rn· iJİ ırspor Ankara 
hınpiyonu oldu 
..,~'8at tarafı 6 tncıda) 

1§\ d.\..~ o 
\?.t ta·~ tid~an karşısın.
~~ ~ tuan ıarı kır. 

lt o naı tıstlinluff! te .. 
~t. ııa~ iıiıbıye yarı 
~:ıtt b' \te bu ara.da da 
~ ~ı ; f trsatla il\c sayıyı 

tibt ~o ehlikeyt vaktinde 
~ cid~en Harbiye işi 
... -'4lllı etti tutarak beraber
~Yse de sarı kırmızı 
3......1 1~i gol daha ya. 
~l'di"aıiYeti yine kendi 

~ı~ '<>tı da_,., 
Ilı~ Qaıa 'Likatarı yaklaştı-
~aıa, ~saray UstUnlüğU. 
lı ııı1l'ada. tnekte idi. Fakat 

tt.· 'rbil'el'l birdenbire parlı. 
~- 1'e itnk~:r Yine beraberli-
•~llı hı buldular. 4-4. 

ltaı lınesın 
ç a ark e çok az bir za... 

bı;lcarall. ~arkaya iki sayı 
Q., ~k~arltıa arbiyeliler ~ 
• -~·~ lldiJer sahadan galip o

-.ıe~ . 
~im, ~e::kunında Uç gol 

ıstanbul UçUncU icra memurluğundan : 
38/4966 

f _iN_HiS_ARL_AR 

7- VAKiT 15 ŞUBAT 1939 

UMUM MODORLOGONDEN 1 Yunus ve Hüseyin Kaptanın Tüfekçi oğlu llyas Kaptan
dan aldığı bin üç yUz lira. mukabilinde birinci sırada ipotek gös. 
terdiği ve borcun ödenmemesinden dolayı nyas Kaptanın va. 
risleri tarafından paraya ~evrilmesi için yapılan icnu muamele 
sırasında: 2280 numaralı kanun hükmüne tevfikan paraya. çevril. 
mesine karar verilen ve tamamına. üç yeminli ehlivukuf tarafın. 
dan 890 lira kıymet takdir edilıniş olan Küçükmustafapagada. Mol
la Hüsrev mahallesinde Helvacı sokağında. eski 15 yeni 18 numa. 
ralı bir bap k§gir hanenin tamamının evsaf ve meaahası apfrda 
yazılıdır. 

Maim cinsi Miktnn Muhammen B. Muvakkat T. Eksiltme 

Kristal yazı takı. 
mı 8 parçalı 

40 adet 
Lira Kuruş 
580 80 

Lira Kuruş 
43 56 

Şekli 

Pazarlık 
Saati 
15,30 

I - Şartname ve nilmunesi mucibince satın alınacak (40) adet kristal yazı takımına ait 7-2 
-989 tarihinde elde edilen falt !Ayık hadde görillmediğinden aç k eksiltmesi 10 gün temdit edil. 
mlfUr. 

Zemin katın cephesi sıvalı, diğer iki katın cephesi srvuudır. 
Oç kat nim kagir hane olup zemin kat, .zemini karisman dötell bir 
methal, bir hela, olup içinde kuyudan su alan mutfak vardır. 

II-Eksiltme 17-2--939 tarihine rutlıyan cuma gllnU yukarıda yazılı saatte !Kabaıa,ta Le.. 
vaznn ve Mübayaat ıubeıindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 

BIR1Nct KAT: Bu kata ahşap merdivenle çıkılmakta olup 

m - lsteklllerin % 7,5 muvakkat teminatlarile birlikte mez kfır komisyona gelmeleri ilan o. 
lunur. (983) 

bir koridor Ur.erinde iki oda bir hela. Keman Dersleri 
lKlNCl KAT: KüçUk bir koridor Uzerinde biri kUçUk diferi 

içinde yük ve dolabı olan büyük bir odadan ibarettir. Elektrik ve BmlnlJnJJ Halkt'11ndın: 
terkos tesisatı yoktur. Ayda sekiz lira kira getirmektedir, BirJncltetrJnde bışlıyan nimiz ke· 

HUDUDU: Şarkan Helvacı Ahmet sokak, gimalen 16 panel man derılerlndekl talebeden ikinci 
numaralı ev, garben 5 parsel numaralı evin bahçesi ve kısmen. • kursa ıeçenlerin bot kalın yerlerine 
parsel numaralı ev. Cenuben 18 parsel numaralı ev olup ipotek ee. talebe ahnıcılından arıu edenlerin 
ııedine göre de sağ tarafı Vehbi Efendi hanesi 110l tarafı tqçı Tev. klyıllannı yaptırmak Oaere iki adet 
fik Efendi hanesi arka tarafı llyas Efendi han.esi, cephesi HelVL vesika totolrafı ile Halkevl bllrosıına 
cı sokağı ile mahduttur. 28 Şubat 939 tarihine kadar müra-

caat etmeleri rica olunur. 
SAHASI: 28 metre murabbaıdrr. 
Kıymeti: Binanın vaziyeti hazıruı mevkii ve emaall alım 

satım kıymetleri nazara alınarak (sekiz yüz doksan) lira kıymet 
takdir edilmiştir. (Gayrimenkulün tamamına). 

1 - İşbu gayrimenkulün arttırma. şartnamesi 13-2-939 ta
rihinden itibaren 38/4966 numara ile İstanbul UçUncU icra daire. 
sinin muayyen numarasında berkesin görebifmesi fçfn açıktır. 

ııanda yazılı olanlardan fazla mal\1mat almak isteyenler, lfbu 
şartnameye ve 38/4996 numaralı dosya ile memuriyetimlze mUra. 
caat etmelidir. Yukarıda adresi yazılı gayrimenkuliln tamamı p&. 
raya çevrilecektir. 

2 - Arttırmaya iştirak için yukarıda yuıh kıymetin ~ ye. 
eli buçuğu nisbetinde pey veya milli bir bankanın teminat mektu· 
bunu tevdi edecektir. (Madde • 124) 

3 - İpotek sahibi alacaklaılarla alakadarların ve irtifak hak. 

BiLECiK 
Gürer Kitabevi 

BOtQn ıazete, mecmua n ki
taplar, mektep lenıımı ve kırta
ılyenlıı en iyili kltabnlmizde, 
bQtOn Vakıt netrbatını blıde 
bulıblllnlnlı. 

Dr. Necaettin Atasagun 
Sabahları 8.30 a kadar; akşım

lın 17 den sonra Ulell Tayyare 
Ap. Daire 2; No. 17 de hastalarını 
kabul eder. (Ttlıfon: 239G!\) 

--------------------~ 

kı sahiplerinin gayrimenkul üzerindeki haklarını hU1usile fala v~ 
masrafa dair olan iddialarını işbu ilan tarihinden itibaren 20 gUn 
i~inde evrakı mUsbitelerile birlikte memuriyetimir.e bildirmeleri -----------
icap eder. Aksi halde ha.klan tapu sicfü ile ııabit olmadıkça aa.!1111 .. ,-~lllı _ _._ .... _111111_~ .. lllııll .. W_ 
tı~ bedelinin paylaştırılmasından hariç kalacaklardır. 

4 - Gösterilen günde arttırmaya ieü.-ak edenler arttırma Yavuz Sezen 
şartnamesini okumuş ve lüzumlu malfımat allnll ve bunları tama. 
men kabul etmiş ad ve .itibar olunurlar. 

5 - Gayrimenkul .2-3-939 tarihinde pel'lembe gUnU u.at 1' 
den 16 y akadar lstanbul Uçilncü icra memurluğunda Uç defa baf· 
rıldıktan sonra en çok arttırana. ihale edilir. Ancak arttırma be. 
deli muhammen kıymetin % 75 §ini bulmaz veya aatıı lateye. 
nin alacağına rüçhanı olan diğer alacaklılar bulunup ta bedel ve 

Diplom Terzi 
Hakiki tek koıtilmlilk Jnılllı ku. 

maflarımıı ıeJmltllr. - 113 Bt11oll11 
Parmakkapı Ga11rel Apl. Tark Foto 

llul Dıli1nde. 

ın:ıuı~-ı;ıısn xrı~\in,\ 1fü:ı temin "u\\m\~ n\aaı.\\\a:rınm'"lllctmu. 1~,~ .... ,~_.,·~-~-lllıılll~lllııl9llıl~lllıı .. llıllllıl
uncl.-..ıaya~aa _.._ arttıranm taahhUdU baki kalmak · - - - - - - - - - -

üzere arttirma on be§ gün daha temdit edilerek 17-3-939 ta- .. -•••• •••••• 
rihinde cuma günll saat 14 den 16 ya kadar latan.bul UçUnoU Jcra 
:ı:.ıemurluğu odasında arttırma bedeli satış isteyenin alacğına 
riiçhan olan diğer alacaklılarm bu gayrimenkul ile temin edilmiş 
alacaklan mecmuundan fazlaya çıkmak V/! muhammen kıymetin 
% 75 şini tutmak §8.rtile en çok arttırana ihale edilir. Böyle bir be. 
del elde edilmeme ihale yapılmaz. Ve satış 2280 numaralı kanu. 
na tevfikan geri bırakılır. 

6 - Gayrimenkul kendilesine ihale olunan kimse derhal ve. 
ya verilen mühlet içinde parayı vermezse ihale kararı fesholuna. 
rak kendisinden evvel en yUksek teflifte bulunan kimse arzetmig 
olduğu bedelle almağa razı olursa ona. razı olmazsa veya bulun
mazsa hemen 15 gUn müddetle arttırmaya çıkarılıp en çok art. 
tırana. ihale edilir. İki ıhale arasındaki fark ve geçen gUnler için 
yüzde be§ten hesap olunacak faiz ve diğer zararlar aynca hUk. 
me hacet kalmaksızın memuriyetimizce alıcıdan tahsil olunur. 

7 - Alıcı arttırma bedeli haricinde olarak yalnız tapu ferağ 
harcını 20 senelik vakıf taviz bedelini ve ihale karar pullannı ver. 

meğe mecburdur. 
Müterakim vergilerle, tenvirat ve tanzifat ve dell~liye res. 

Or. Hafız Cemaı 
Dahiliye mUtehauıa. 
tıtanbul Dinnyolu. 
No. 104, Tel: 22398 

minden mütevellit belediye rüsu. 
mu ve müterakim vakıf icaresi 
alıcıya ait olmayıp arttırma be. 
delinden tenzil olunur. 

İşbu gayrimenkulün tamamı 
yukarıda gösterilen tarihte ls. 
tanbul Uçilncil icra memurluğu
nun odasmda igbu ilatl ve göate . 
rilen prtnamesf dairesinde satı. 
laca.ğt ilin olunur. (V. P. 54) 

• • • 
I - İdaremizin Pqabahçe Fabrikası Jçin şartnamesi muci. 

blnce eatm alınacak (1) adet devvar ve seyyar elektrikli iskele 
vinci 17-1-939 tarihinde ihale edilemediğinden yeniden kapalı 
zarf u.suliyle eksiltmeye konmUftur. 

Il - Muhammen bedeli sif İstanbul (13.000) lira ve muvakkat 
teminatı (975) liradır. 

m - Eksiltme 31-3-939 tarihine rastlıyan cuma gün.il sa. 
at 15.30 da Kabataıta Levazım ve MUbayaat şubesindeki alım ko. 
miıyonunda yapılacaktır. 

rv - Şartnameler paruu olarak; her gün sözil geçen ıube. 
den almabllir. 

V - Eksiltmeye l§tirak etmek 1Btcyen firmaların mufassal 
fennt tekliflerile beraber kataloglarını, kaldırma indirme ve fren 
tertibatını açık olarak gösteren realmlerini, birinci sınıf bir firma 
olduklarını gösterir evrakın ihale tarihinden en az (7) gün evve
line kadar İnhisarlar Umum MUdUrlilğU Müskirat Fabrikaalr 111-
besine vermeleri ve tekliflerinin kabulUnil mutuo.mmın vesika al. 
maları lAzımdır. Aksi takdirde eksiltmeye isfü;al edemezler. 

VI - MUhUrlil teklif mektubunu, kanun! '•esaik ile 5. el mad
dede yuılı eksiltmeye i§tirak vesikası ve % 7,5 güvenme parası 
makbuzu veya banka teminat mektub\ınu ihtiva edecek olan ka. 
palı zarflarm eksiltme gUnU en geç eaat 14.30 a kadar mezkfır ko
misyon ba§kıı.nlığına makbuz mukabilinde vermeleri lazımdır. (984) 

••• 
Malın clnsl Miktan Muhammen bedel % 7,5 muvakkat 

Metre Teminatı 

Jnce ve kalın çivili 2400 Lira Lira 
kayııı Sil 4320 324 

I - Şartname ve nilmuneleri mucibince yukarıda yazılı ka. 
r.tlar açık elaıiltmeye konmuş ve muhammen bedelile teminat. 
akçası hiularında gösterilmiştir. 

ll - Eksiltme 27-2-939 tarihine rastlıyan pazartesi günU 
saat 14 de Kabataşta Levazım ve mUbayaat §ubesindeki alım ko
misyonunda yapılacaktır. 

m - Şartnameleri parasız olarak her gün sözü. geçen gube. 
den alınabileceği gi.bi numuneler de görülebilir. 

IV - İsteklilerin eksiltme gUnU muayyen saatte teminat pa. 
ralarlle birlikte mukQr kom197oııa plmelerl nan olunur. (852) 

T. C . 
Nafıa VekAIPtl tsıanbol Elektrik 
fşl~rl Umum MUdOrlOğDndenı 

I - Muhammen bedeli 19000 lira tutan kaldırım'1:amiratı itl 
kapalı zarf usulile eksiltıneye konulmuıtur. 

2 - Eksiltme 2 Mart 939 perşembe günU saat 15 de idarenin 
TUnel başında Metro han binasının altıncı katında toplanacak ek
siltme komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Bu i§e ait şartname ve mukavele projeleri idare merkez 
veznesinden 95 kurug kukabilinde dağıtılmaktadır. 

4 - Muvakkat teminat (1425) liradır. 

5 - Teklif mektuplarının 2490 sayılı kanun abklmma uygun 
olarak ve eksiltmeden en az bir saat evvel makbuz mukabilinde 
komisyon reisliğine verilmiş bulunması lazımdır. (986) 

._ 
~ idf sa anın en iyi 0 
'l:ete' te~i kırmızılılar ga: Yeni Bir Nevi Tüfek 
~.~ltilınekkten Bonra mil. Stokholm'dan bildirildiğine gö-

- V AKIT'm kJtap şeklinde roman tefrikası -

\ 
1 

1 lb.ağıeı hatasını işle • re tsveçte Eakiltuna'daki bir ıilih 
V ~ k lf I'"' PAolrnıyacaklar - fabrikasın.da içşilerden biri yeni 

1 1 

bir tüfek icadetmiştir. 
L b vru pa Silahçılık aleminde inkılap ya- - -
fl a pacağı söylenen bu yeni icat oto· manzara yalnız bundan ibaret değildi.. Otomobilin §andı. Red Mangus böyle etrafına bakınırken ya ka-

) ( erleri matik bir tüfektir Ve bUiÜn ordu· yanı başında boylu boyunca yatan bir adam göı.e çar. pıdaki Sivil memuru tanırsa . ., 
1 

' ~ tar I !arda kullanılan tüfeklerin birkaç pıyordu. Ay ışığı altında ada.mm kan içinde olan yil· Onun dikkatini çevirmek için şu sözleri söyledi: 
fu.tho .. a ı 6 ncıda) misli kuvvette olduğu, çok daha zU görUnUyordu. Mangus, kayanın kenanndan doğru - Bana bak Red ... Gazetelerin senin hakkında 

!t:~ llı~Uıı :ınetodik kal uzun mesafeye ateş ettiği söylen. sessizce aşağıya indi, kamı.edeye yaklqtı. Bu adam yazdıklan yazılardan haberin var mı? 
~lllg'hı ~~ .rol oynamış mektedir. tıpkı kendininki gibi kızıl saçlan olan genç bir a. Fakat Mangus'un guetelerde kendine dair çı. 
~ta llOlb.an gı}ı~ a.ntren,örü Isveç ordusunda hütün askerle- damdı. kan yazılara ehemmiyet vermediği görülüyordu. Zi-
~ ~ eciiı ~alılar tarafm re bu silihtan verilecefi bildirili- Red Mangus çok geçmeden tekrar arkadaşlarr. ra D~lon'~n teklüine kulak asmadı.Geçirmekte olduğu 

~ h."ll\ıbt •trılet.ir. - yor. Bununla beraber, tüfeğin hu- nın yenına geldi. Ve ilk olarak ıu suali sordu. gayrıtabıi hayatın verdiği endişe ile bir kere daha 
' ~eli*• ıusiyeti tamamiyle gizli tutulmak- - Çocuklar ... Polisi beni takip etmekten vaz. a:ıan kabl~lvuku bir hisle rahatı bozulmug gibly. 

~· '1 bu hat~ ınilli karşı tadır. geçirmek için bir fikir aklınıza geliyor mu? dı. Adeta bır geyden şüpheleniyordu. 
~~ l'lıtua. da de\ram t. ================ ötekiler, yine evvelki gibi omuz silkerek cevap ~asen kalabalık yerlerden hO§lanmıyordu. He. 

ttorı.ı Y l>IU'a.gu e bol kıyafetiye cenazeyi takip et. verdiler: le "Hogart meyhanesi" nden hiç hoşlanmamı§b. 
'~a ~4.-ı ~ennı: 3-;1• mişlerdir. Takım kalecisi Zöhrer _ Biz ne biliriz. Şef sensin! Her şeyi idare e. İşte böylece içerisinde uyanan şüpheleri yatı§. 

) 'el'i 8.?ıtfn \re B r. u Sindelarm en son oynamış oldu. · den, herkesten çok bilen sen ... Çareyi sen bul! tır w ükfın t · ·daı 'Prnl§l p 'Yıı bi rezilya ğu futbolu da bir yastık üstün. maga, s e ve ıtı ini kaybetmemeğe çalıfll'. 
ardı rer JllUsa.. d be be .. t''rmilştUr Mangus cesaretini toplayıp, mumffer bir gU· ken gözleri kapıdaki adama dokundu: 

tıı .. _ ••~ e ra r go u · lüşle: - Vay .. dedi. Mayk burada ne arıyor? 
lıa~~ ·~ eıı k *** - öyle ise buldum, -dedi .. Beni takip etmekten Mangus'un bu apansız gunli karşısında Dllon şa-
11..~ ~ J:ı:ı.e~hur U~etıı ta • 

12 
§Ube.t tarihinde Fransada onları vazgeçirmek için, öldUğümU göstermekten gakaldı. Cevap vedmerdi. Cevap vermiyecekti. Fakat 

hı. il-, llgOslayyad ~?arya oynanan lik maçlarında Rasing başka çare yoktur. Birdenbire korku ile dolan gözlerindeki mana.. Man. 
~ • a ıkı ınaç Sen Etyeni, MarseY Ekselsiyoru, Bu müphem mütalea karşmmda bUtUn çete ef. gus'a ki.fi gelmişti. 
~ 11- 11- Strazbug Fiv'i, Diyep Monpliye • radı biribirlerine hayretle baln§mağa başladılar. Birdenbire bir patlama oldu. Bir haykll"lf, bir 
~~ c\,!!~ eın.aıı yi yenmiş Suşu takımı Antib'1e - Ne demek istiyorsun? Yoksa niyetin öbUr gilrUltU ... Çıngar kopmuştu.. 
t~~ ta,::et~lr r.lınemiş llfır sıfıra berabere kalmıştır. dünyayı boylamak mıdır? Dandl Dllonu kan tçinde bırakan Red Mangua, 
~ı, · l'a" ·~ııı 

011 
b· ındela • *** Mangus. daha yaşamak istediğini gösteren bir 90kağa bakan bir pencereye doğru 81çradL 

~ " ~·1lrn ın kfı:ıi h ıeı- 1 El' d 4\~t\' ış \re kcn ~ u. Buz il?.erinde hokey dilnya şam aşa: ın e tuttu~'U tabancayı pencerenin canıma 
a futboıcuı dı klU. ,piyonluğu finalinde Kanada Ame - Hayır, dedi. Ne münasebet.. Bilakis bana sıktı. Sonra kuvvetli omuzile pencereye dayandığı 

art fut- rikayr 4-
2 
mağllıp etmiştir. benziyen bir başkası vasıtasile öldUğUm çnnmı u. . gibi §8Jlgll' şangır apğıya indirdi. Ve açılan delik-

--~~~-=-~~~~~~~~~~~~~~~~-

8 öLüMLE PAZARLIK OLU'MLE PAZARLIK 5 



8 - VAKiT 15 ŞUBAT 1939 

Avrupanın bayat, kurtlu çocuk gıdalarından sakınınız.! Yavrularınızın midesini abur cuburla dol
durmayınız! Tabii saf, lezzetli 

HASAN 
Buna çocuklar 
bayıl ı y o r
lar. Çok iştahlı 
ve severek bü -
yürler. Bu saf öz 
lü unların vita
mini bol, gıdası 
çok ve kalorisi 
yüksektir. Bütün 
çocuk doktorları 
buna ıahadet e • 
der. Avrupada 
diplomalarla mu 
saddak birincili • 
ği kazanmıştır. 

Bu kadar yüksek 
evsafa malik ta
bii gıda ancak 

HASAN 
özlü 

unlarıdır 
Pirinç, Yulaf 
Mercimek,Buğ
day, irmik, Pa
tates, Mısır, Tür
lü, Bezelya, Ba
lem, Ça vdarözü 
unlannı çocuk • 
larımza yediri -. 
nız. 

•• • Kiitalıya sulh hukuk hükimli{iirıılen: kıymetli keza bir ve harınnn yerinde rakılır. l\lüşteri bir hafla zarfında p:ı-
Operatöı- Dr. Cafer Tayyar 

ŞiŞLt CERRAHI KLlNIGI 
Havadar, ucuz hususi has

tane, her nevi erkek ve ka
dın ameliyattan, dimağ, sinir 
estetik (yüz buru~ukluğu, 

meme, kann sarkıklığı, ve 
çirkinlik) ameliyatları. (Ka. 
dm ve doğum). Zarureti olan. 

Perli kiiyünden seter oğlu Mehmet 40 llrıı kıymetli bir ve Ada mevkiinde rayı ,·ermezse ihale bozularak 15 gün 
Uzun ile aynı kül den Çırak oj:jlu l\hı- 25 lira kn melli iki Ye yine Jm me\·. müddclle yeniden :ırlırmay:ı çıkarılır 
rat \'arisleri Falına Şahin ''e Halice kide 40 ı. ı dcyedn le 3 dönüm iki Bu ikinci arttırmada en 7.iyaclc nrtlı
lnan ve s:ıircnin şayi:ın nıulasarrıf buçuk C\ k, ki cenıan 9 parça tarla ranın üzerine ihale olur. İki ihale a
oldııkları hudut ve e\·s:ırı s.ıirı·lcri kabili kısmet olmadığından salılar:ık rasındaki fark \'e faiz önce alandan 

lara 100 de 50 tenzilat 
Şişli meydanı No. 201, 35·261 

şarln:ıınelerincle yazılı Deyirınen Onü suyun izalesine dair ,·erilen kar:ır:ı ıohsil edilir. Jşbu tarlaların ihalesine 
ıne\•kiinıle 25 lira mııh:uıınıcn kiynıel bin:ıcn açık:ırllırm:ı surelile U / 3/ !t !J kadar lılrikmiş ,·ergisiylc drlliıliyc

li 3 evlek ve Deyirınrn Ad:ı ınr\·kiiıı - ali günü saat 14 de mahkeme kale- sini alan ödeyecektir. Müşteri şarln:ı
tle 30 lira kiymelli hir rlünuııı ıl,i ı•\'. mıncle satılacaklır. Arllırm:ı şarlna. mclerinde yazılı hiilün şeraiti kabul 
lck ve ku) u me' ki inde 10 Jiı a ki~ ıııl'I- ıııclrri 20/2/939 dan itibaren açıktır. ve itiraz hakkını iskat elmiş sayılır. 
fi 10 döniim ve Yaka mevki inde 20 Alınak isle) enler % de on nisbelinde F:ızlo molüm:ıl almak isteyenler ınah
lira kıyınelli bir ılünliın hir lıuçuk lcııı inal Yerıneğe mecburdur . . Muay- keme knlerninılc 93!1 • 2 numaralı 
e\lek ve Darp yeri mc\'kiinde 20 lira yen günde usıılen bağırllırılclıktan dosyada me\·cut şartnameleri okııya
kıymclli lıir ,.c aynı mevkide 30 lira sonra en çok arllıranın üzerinde lıı- bilir. (282i9) 

- V AKIT'ın kitaı• şeklinde roman tefrikası -

ÖLO'MLE PAZARLIK 

ten sokağa fırladı. 
Şimdi serbestti. Fakat süratle etrafına bakın. 

ca, polis otomobillerinin gelmekte olduğunu gördü. 
Kırılan camın gürültülerini işitmiş olan nokta 

polisi birdenbire Mangus'tan tarafa döndü. Mangus 
tabancasını o istikamete doğnı bir iki kere boşalt. 
tıktan sonra bir sokağın içine daldı. 

Koştuğu müddetçe, silahını da dolduruyordu. 
Bir saat sonra. bir mucize kabilinden tekrar çe

tcsile buluştuğu zaman şehir hudutlarının bir hayli 
dışın,da ve bitkin bir haldeydi. 

*** 
Vakit gece yatısı ... Mangus çetesi efradının ara. 

sında onlala ilk defa olarak münakaşa etmek külfe. 
tine katlanıyor. Mangus o güne kadar çetesinin 
fikrini asla dinlemiş değildi. Fakat bugün, bu tehli. 
keli kaçış gününde herkesin fikrini almağa muhtaç 
bir vaziyette bulunuyordu. 

Bu müsait vaziyeti fırsat bilen arkadaştan da 
bugüne kadar bu adam yüzünden başlarına gelmiş 

olan felaketlerin acı~:ın1 çıkarmağı akıllarından gc-
çiriyorlardı. 

, 

İçlerinden biri: 
- Bi.7.e ne 10ruyorsun? dedi. Ne yapacağını sen 

pek !l~ bilirsirı. Bugüne kadar sordun mu; danıştın 
m:' 

'Red Mangus'un canı sıkılıyordu. Fakat şimdiki 
halde mUcadelenln sırası değildi .. Ne derlerse desin 

ÖL'OMLE PAZARLIK 1 

ler. Tehlikeden, tehlike mıntakasından yakayı sıyır. 
maktan başka hiç bir şey dü_şünmek istemiyordu. 

Arkadaşları ise, tepeden tmıağa nefret ve kin 
kesilmişlerdi. Şimdi şehir dışında kalmışlardı. Bir 
daha da şehre avdet etmek imkanı yoktu. Bu vazL 
yette ne olacak? Bütün bu tedbirsizliklerin sebebi 
Mangus idi. Hele Dandi Dilon'un hilesine kapılmış 
olmasını hiç affedemiyorlardı. 

İçlerinden bir diğeri, Mangus'u daha mUşkül va
ziyete sokmak veya bulunduklan müşkül vaziyeti bir 
kere daha hissettirmek için: 

- Ne yapacağız, dedi. Söyle bakalım. Nereye 
gitsek. polisle karşılaşacağız ... 

Filhakika, bulundukları sarp kayanın üzerinden. 
aşağıya, büyük şoseye baktıkları zaman, vızır vızır 
polis otomobillerinin geçtiğini göriiyorlardı. Fakat 
polis otomobillerinin bir müddet sonra ardı kesildi. 
Be<Jbclli. onların nerede olduğunu tahmin edememiş, 
belki de daha ilerilere doğru kaçmış olduklarını zan. 
ncderek yollarına devam etmişlerdi. 

Derken bir otomobil sesi daha işitildi. Sonra 
tnüthis bir gürültii o1du ... 

M~()'\JS, ihtiyatla yerinden oynadı. Bulunduğu 

yüksek kayanın kenarından doğru aşağıya baktı. 
Güriiltünün sebebi anl:ış1lıyordu. Geniı.; şosenin, 

tam kayanın altına fsabet eden yerin.de bir otomobil 
harabesi görUlilyordu. Hızla giderken kayaya çarpa
rak parçalanmış olan bir otomobil.. Fakat görülen 

Teneke kutulard8 
kaşe Algopan 

Grip ,.e nezleıılıı, romatizma, b8f ve dit ağrılamun en Utfllll 
cıdır. Teneke kutularda oldaianclaa c1alma terkip ve tellJ4lll 
halaza eder. Her ecunede teklik kutasa '7,5 kuraıtar· 

Dcabında günde 3 "' 
kaşe aıınablllr 

istanbul Emniyet Sandığı Direktörlugon;I 

Gayrimenkul sahş ilanı 
Bayan Zehranm 2344 7 he.sap nuınarasile sa.nPJ& 

dığı (450) liraya kareı birinci derecede ipotek edip~_..... 
cun ödenmemesinden dolayı yapılan takip üzerine 32()2 .!., 
kanunwı. 46 mcı maddesinin matufu 40 mcı maddesiııl ı:-/;1 
ması icap eden Boğaziçinde Ortaköyde dere boYJ,ı c~aııJl 
140-140 mükerrer yeni 178, 180, 182 kapı numaralf dl11' y ~ 
gir bir evin tamamı bir buçuk ay mUddetle açık artt~! 
"---'°"-J·........._~,__...._"'-''-.L.&...~ ~ c ...... "' J u..l'·~-.. v- --- • 

girmek isteyen (175) lira. pey akçesi verecektfr. Mi~.-w 
m1zdan biriniDı teminat mektubu da kabul olunur. Bi~. 
vergilerle belediye resimleri ve vakıf Jcaresi ve tavis b80""'" 
liliye rüsumu borçluya aittir. Arttırma şartnamesi~ 
tarihinden itibaren tetkik etmek isteyenlere sandıklı 
servisinde açık bulundurulacakbr. Tapu sicil kaydı ve sıJt 
izahat da prlnamede ve takip dosyasında vardır. 
miş olanlar bunları tetkik ederek satılığa çıkarılan .':. 
hakkında her şeyi öğrenmiş ad ve itibar olunur. Birıll ıcııı' 
4-4-939 tarihine müsadif salı günü Cağaloğlunda 
ğımızda saat on dörtten on altıya kadar yapılacaktır• 
ihale yapılabilmesi için teklif edilecek bedelin tercib8!,. 
ir.ap eden gayrimenkul mükellefiyeti ile sandık ~· 
men geçmiş olması şarttır. Aksi takdirde son art zı: 
dil baki kalmak şartile 21-4-939 tarihine müsadif 
cuma günü ayni mahalde ve ayni saatte son arttırma~ ~ 
tır. Bu arttırmada gayrimenkul en çok arttıranın US~ 
lacaktır. Hakları tapu sicillerile sabit olmıyan ali~ 'fi 
tifak hakkı sahiplerinin bu haklarım ve hususile fa~ ~ 
f e dair iddialarını ili.n tarihinden itibaren yirmi gilJ1 :; 
rakı müsbitelerile beraber dairemize bildirmeleri l~~ 
auretle haklarını bildirmemiş olanlarla haklan tap.u fi~ 
bit olmıyanlar satış bedelinin paylaşmasından harıç 1' 
ha fazla malumat almak isteyenlerin 938/579 dos"f&1~ sandığımız hukuk i§leri servisine müracaat etmeleri 
olunur. 

• • • 
DİKKAT 

Emniyet Sandığı: Sandıktan alınan gayrlmenfUld' ~ 
mek isteyenlere muhamminlerimizin koymuş olduğu ;; 
fmr tecavüz etmemek üzere iştirak bedelinin ya.rısııı• 
vermek suretile kolaylık göstermektedir. (953) 

Türk Hava Kuruf11" 

Büyük PiYangoB 
Beşinci keşide: 11 Mart 939 dad1';,ıt 

BOyOk ikramiye 50,000 Ur~· 
Bundan baıka: 15 bin, 12 bin, JO ;Jıi 

ikramiyelerle (20 bin ve 10 bin) Iiralı1' ~ 
mükafat vardır... rJJll".'. ı 

Bu tertipten bir bilet alarak iştirak etmeyi ~ıuııal ~ 
de piyangonun mesut ve bahtiyarları arasına girınıŞ 01 


