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15 Marta Kadar 

Kuponların sıra numarası 
takip etmesi ~art değildir; o. 
kuyucularmıız bir kupondan 
muhtelif adette gönderebilir. 
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lngilte~e HükUmeti 40000 Tonluk 
Dretnot/ar • 

ınşasına karar verdi 

E.,~elki akşam Cumhurraisimiz ismet lnönD tarafındAn Çankayada Riyaseti Cumhur kişkUnde 
Ankarada buluRan askeri rical şerefine bir kabul resmi yapıldığmı yazmıştık. .. 

~ Ro"mimiı:, Oumhurroi~imizi d"1t\fütriJ\t bir\ik\t gö~\tr\yor 

Garip BirŞayia 
~ (\"~ 
'tta._ ) .tn dünkü savrsında 

~----"O tık #. ~ ~d.en •.rı lntransigeaut ga-

Yazan: Asım Us 
d:ı karıştırılmış olmuına hayret 
etmekle beraber bu hususta blr
ka«; söz ilAve etmeğl lüzumlu 
bulu7onu: 

~ Ql\ıete •lınnıış bir yazı Tar
t tıı.tınc:ı. ilin Londra muhabiri 
,., l;tı.? gönderilmiş olan bu 
;: tttq<'ll(tqıSfindekl Arap. Yah'1- Bedihi bir hakikattir ki Tür
~ Jt...,'1 clesfne Tt'irldrenln de ki7onln iştirak etmediği be7nel· 
~ · ll'ılıyo!'du. mllel herhangi bir konteranst.a 
~ . llsız g Türkiye nanuna gerek resmi g&-
lt t:"e tur:;eteclslnln ifadesi- rck hususi surette kimsenin söz 
~ ııa.._ .ngntore hiikfime-

~' lcontcransında İslam 
t ~e..:enınu.n etmek için Ya-

t~ ltat 
11 ~Yade Araplar tara· 

~- - ll)·ol'llı 
~-..... .__il b uş. Neticede kon-

soylcmcğc bir salAhJ;yctl yoktur. 
Filistin meselesinde başkalan 

ağzın<lı.n Türkiyenln tikri f()7le
dir, böyledir gibi çıkacak sözle
rin de hiç bir kıymeti olamaz. 

Cumlıurreisimizin liaf;ul resminde bulunanlardan 
bir grup 

Bazı Fransız gazetelerine göre 

Silahlanma işine bir senede 

885 MiJyon Ingiliz 
Iiras1 harcanacak 

Harbiye Bakanhğının 939 bütçesi 
kara ordusuna tahsis ediliyor 

(Ya.mı 7 nclde) , 

Hariciye Vekilimiz 
Bükreşe gitmek µzere bu sabah 

An karadan geliyor 

Başvekil SUmerbankta j fl'y 
Ankara, 16 (Hususi) - Baıvc· r 

kil Refik Saydam, refakatinde lk
tısat Vekili Hüsnü Çakır olduğu 
halde bugün öğleden ıonra Sli· 
merbanka ıiderek me~gul olmuJ. 
tur. 

Bir Avukat 
Müstakil Mebualuk Jçin 

Namzetlijini Koydu 
Dün intihap teftit heyetine Top 

kapıda oturan eıki hukuk muallim 
lerinden Avukat Ali Sacit iıminde 
bir zat müracaat ederek müsta'kil Harlcfye Vekili "f$0Jir11, S~ 
olarak namzetliğini koymuıtur. (Yaz1&1 3 ~) 

Dolmabahçe hAdisesi tahkikat evrakı 
Bazı noksanlann tamamlanması 

için Dahiliyeye iade edildi 
Ankara, 16 (Hususi) - Eski 

İstanbul valisi Muhittin Ustündağ 
ile emniyet müdürü Salih Kılıç ve 
arkadaşları hakkında Dolmabahçe 
izdilıamında 11 vatandaıın ölümi
lc neticelenen hadise hakkında da-

biliye müfetti§leri tarafından yapı 
lan tahkikat evrakı Devlet Şilr&ll 
ikinci dairesinin gördilğil bazı nol( 
sanlar yüzünden ikmal edilmek'. 
üzere Dahiliye Vekaletine iade ... 
dilmi§tir, 

~ l' tl~ Q. istikamette bir ka-

~~ ııı~ 1lıtlınau de Tarmış. 
~ ~--~ bU Yahudi davasını 

te Jtt ..... """Cıılel'fıı ellnd Tiir-
Qb.... •-c.q bt 9 

~~q)o~ r koz olarak saklı 

İhtimal ki Flllstln meselesin· 
de Türl.iye l"ahudllerin da,·a
.sını tmuyor, şayiası '.l'ür.k.l;ye ile 
İslAm Aleminin arasını a~mak 

İspanya hükUmeti.iiefranko Denizba~~-~eş~i/Q. 
müzakereye girişti tında degışıklikler ilet~ 'llt-eı';!· y Şayet İngiltere 

"'~it- "'ıl alı11dller aleyhin
~... t h11 ~o Jet Alınak isterse o 
" ' ~ ı Orta7a atılacakm.1'. 
" \> lu1e ~--~ ~~dı.'il11cı1 ~1ü11.11ur17et1 Arap 
~b~l' •- lnUcacıeıeslnde Ya-

..,, A '- ""'l'&fıncJ.a 
~ ~<le bulunuyor· 

isteyenlerin bir eseridir. Suri· 
ye, Mısır ve Irak gibi memleket
ler bll da,·ada Araplar tarafın· 

da 6lduğundan bu tarzda ncşri
;yat yapmaktan maksatlan Jçin 
bir la7da umanlar bulunabilir. 
}'akat be7hudedlr. 

Romada neşredilen tebliğde Frankistlerin nan
körlük yapmıyacakları bildiriliyor 

.Madrit, 16 (A.A.) - Dün saat 19.30 
da nasyonalist bataryaları 15 daki
ka şehrin merkezini dövmüşlerdir. 
Bombardıman gece yarısı tekrar edil
miştir. 

Romanın nıesul ınaharm Franko 
~iyasetinin an:ıhallarını pek iyi bi
lir. Çünkü, İtalya, daha 27 Temmuz 
1938 tarihinde birinci olarak Fran
konun talebine cevap nrmiş ve 18 
Teşrinisani 1936 tarihinde de Fran
ko hükftmeUnl tanımışh. 

~'Qı~~e~e bir harp çıktı· 
~~~1 to)t ~k11enlıı oymya
~11 el't.Q. ~olduğundan 
~~ıı l.ııcıııe kırmak iste
~ lloq.1 l'e bu ıncselede de 

lı ... llazal'Uıı kabul e
~ .. , 
1~~ bll ı,~rı okuyan Türkler 

~~--~ b~de bir hata bu
~~~ ederler. Acaba 
',:')'ell.l.ıı tecısı bu meseleye 
~~ Obn~ Yanlışlıkla ka-
l' ~... llsın diye şüpheye 

~~,.,.lınd 
•• ~ b a bir hata olup 
~ Ilı~ lhnı1ol'Uz. Fakat 
~ett .. ~ '-tıı-ıC•Zetesfnde okudu-

Zira Tiirk:iye Cumhuriyeti Os
manh İmparatorlupndan aynl
mtş <·'.an topraklar hakkındaki 
kararını tA Lozan konferan.sm· 
da vermı, ve bu karar be7nelmJ
lel a\.Jd mahJ7etfnde olmak üze.. 
re o zaman muahede7e de F 
miştlr: Daha açık bir ifade ile 
TürkJ7e CumhurfJ·etlnln ka
rarı ve arzusu Otıiman -
lı lmparatorlutundan ayrd • 
mış topraklar ahalisinin kendi 
mnkaddcratlarma kendileri hl-

kim olmasındadır. Bu itibarla 
Tür.kiye, Milletler Cemiyetlnd&
kl manda işleri ile de şimdi7e 
kadar alAkadar olmamişt:ır. 

Hakikat bundan ibaret oldu· 
-~ •tının 

)'aıııı ana \•e nıahl- ğuna göre, ~'iirk:iye; Filistin me-

tt 'l o~ ınadıinnıza emin seltshıdc Arap, yahut l."alıU<li 
'~~Ilı> ~e ~nun itin Filfstl- noktai nAzarına taraftArdır gibi 

"'~ltııe abutlı nıücade- sii:derln ne hiikmii ,.o nu\n&.v 
llln bu ş~kllde .,... olAbllJr. 

Paris, 18 (A.A.) - Yarın akşam 
Paristeıı Burgosa hareket edecek olan 
B. Leoıı Berarda, hariciye nezaretin· 
den iki büyük elçilik UtibI ve daha 
bazı memurlar refakat edecektir. 

Pari~. 16 (A.A.) - Bazı gazeteler, 
F'rD'lkO ile merkezi mıntakadaki cum 
huri.retçiler arasında temasın teessüs 
etmiş olduğunu btyan etmektedirler. 
Zannolunduğuna göre bir mütareke 
nkti veyahut şerefli bir teslim olma 
için mür.akerelere girişilmiştir. 

RO~lANIN TEBl.lGt 

Bir İngiliz nazırı son gwnlerdc 
milletler arasındaki nankörlüğü bü
yük bir belAğaUe mevzuubahis elmiş 
ise de harp saahsında, karada ve hı· 
vatla kurulmuş olan arkadaşlıfın hic 
bir Jz bırakmadan uçup gidccc!tirıi 
xannelmek İspanya ile ftolya ar:ıs.n
dakl menfaat tesanüdünü ve iki meın 
lcket arasındaki tabii temayülleri bil
memek oldulu gibi İspanyol milletini 
mertlik hislerinden de tegaful elmiş 

Roma, 16 (A.A.) - lnrormazlone demektir. 
Diplomatica, bu akşam, a~afıdald ya- Demokratik hükftmetlerin bu kadar 
rı r~sml tebliği neşretmektedir: uzun zamandır kabusu ol:ın birkaç 

J•'raıısız ye İngilizlerin galibi niha- on bin İtalyan gönüllüsüne gelince, 
yet ı:ıııımaya karar ,·ermiş olmaları hunlar kendilerine Franko tarafın -
lıAdiselerin makul seyrine t:ımamiy- dan vazilcleri bittiği söylenir söy • 
le uygundur. Fakat riyaklırlıktan lenmez meınleketlcrine dönecekler -
tehdide J\adar nra nhareket tanı on- dir. Ancak o zaman, fakat daha evvel 
l:ırın fiikı-Jerindeki karıııldılı ve Js. değil ..• Dosll:ıriyle Jıer:ıbcr her ne o
panyol rullleliııin psikolojilinl hiç .de ,luısa olsun sonuna kadar yürilmek 
tanımadıklarını sô9terffor. Fıi'Pııt lftll)'anın usıflarındandır. _. 

Bir avukata verilen 12000 lira meselesi 
de müfettişlerce tahkik ediliyor 

(Ya.mı 5 inci aaytfa4a) 

Maarif Vekili Tiyatro Mektebinde 

Maarif Vekilimiz Hasan Ali Yilcel yanında Güıel Sanattır U
mum Müdürü Suud Kemal Yetkin olduğu halde evvelki gün tiyatro 
mektebine gitmiştir. Vekil mektepte Profesör Kari Eybert'ten çalıı· 
malan hakkında izahat almıJ, talc bclerle konuımuı ve bir aıli.ddet 
meıgul olmuıtur. Resim B. Hasan Ali Yüceli'n tetkikleri esnasında 
alınnuıtır_. 
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Fikir ve sanat meseleleri: 

Hakiki şöhret ve 
şöhret ticareti 

SanatkArm me.~hur olmayı is· 
temeslni tabii görmelldinr. Sa.-
nat adanımm ne şatoları, ne 

Kuru yemiş 
ihracatı 

yatları, ne de bankalarda uyuk- Ceviz Ve Fındık Satııları 
layan milyonları vardır. Olsa Hararetlendi 
bile bunlar sanat adamını me
sut etmek için kllfi sebepler de· 
ğilcllr. 

Kuru meyva aatılları ve ihracatı 
gün geçtikçe hararetlenmektedir. 
Bilhassa Almanya ço'k fazla mik

Rcfahı, lüksü sanat hayatının tard~ mal almaya bCl§lamııtır. Bu 
bir hududu olarak telAkld et- yüzden kuru yemişlerin fiyatı yük 
mek llASıl miimkün olabilir. Ger- selmiıtir. 
çl zaman zaman ıstırap içinde İç cevizleri Anadoluda 54 ku
çırp.ma.n sanat &damlan refahı ruşa, kabuklu ceviz 18 kuruıtan 
hayatın son merhalesi saydıkla- satılmaktadır. 
nıu söylerler. Son hafta içinde 28 bin kilo iç 

.Halbu.k.1 bu cümleler insanla- ve 22 bin kilo da kabuklu ceviz sa 
rı aldatmamalıdır. Bu, re.is için- tılmııtrr. Bundan baıka fındık sa
tlo dudaklardan fırlamış sözler- tışları da çok hararetlidir. Kara-

·dcn başka bir şey değildir. Çüıı· denizin iç fındıkhn 84 - 88 kuruş 
kü yalnız saııatkAr değil, aşağı tur. Son hafta içinde 16,720 kilo 
yukarı herkes birçok şeyler söy- satılmııtır. 

lcr. Jt'akat insanı sadece bu söz- ihracata gelince bilhassa ceviz 
lcrln budu içindo miltalea et- ihracatı fazladır. Son haftada 
mck hata olur. İnsan ruhu söy- Hamburga 16257, Bratislava 6000 
lcnenıler kadar, söylenme7en iç ceviz ve Hamburga da 15000 
şeylerin ltadelerJyle doludur. kilo kabuklu ceviz gönderilmiştir. 
SanatkArı böyle bir arzu, böyle tç fındıklanndan da Amerikayı 
bir ruh dekoru içinde tasavvur 2000, yeni Zelanda 2000, Nevyor
etmelldJr. Sanatkarın tek ve ka 10.000, Fransaya 2000 kilo ih
şaşmaz arzusu ruhlara sızmak, racat yapılmııtır. !stanbulda fazla 
ruhların sedlrlııde 7erletmek, miktarda stok kuru yemiş birikti
insaa ruhlarında ebcd17ete ka- rilmektedir. 
nşmaktır. 

San.atkAnn taaavvur ettiği bir 
ebediyet vardır. Du ebediyet ar-
zusu onun bütün hayatını kap
lar. SanatkArın metafizik haya

tı budur. 
Onun ba7ata kartı zaafı Te 

kudreti hep bu noktada t.opl• 
nır. 

Sanat da ebediyetin muhteva
sı ne olacaktır? Yalnız admm 
dilden dile dolaşması ona istedi
{,rt ebediyet Alemini halkedebi
lir mi? 

Da nokta7a sekllktea mara 
ı.aldld, balla sanat k171Detl7le 

sahte ve sun1I egoizmi için bir 
, asıta haline koyan adam ara
sındaki fark derhal göze çar-

-<>-

14.000 Lira Meselesi 
Gümrük muhafaza başmüdür

lilğU tramvay tirketi tarafından 

14000 altın lira meselesi hakkın
da verilen cevabın tetkikini bitir
mittir. 

Şirket bu cevabında bu altınla
rı ıon iki ıene zarfında ve muh
telif tarihlerde Merkez Bankasına 
yatırdığını bildirmektedir. Muha
faza başmUdürlüğü bu hususta 
tahkikat yapmaktadır. 

Günır.ü.k ı~t~da 
Kazanaft'Nauaaotıiea 

Gümrükler baımüdlidüğü bir 
buçuk ay kadar evvel yapılan bir 
imtihanda kazanmış bulunan 24 
genci henUz bir memuriye tayin 

paıY. . . 
Gcç.lcl bir rü.zgAr gibi sadece edememittir. Yeni bir vazıyete go 

rekll\m Jrun·etlyle adını hatırla- re bu gençlerin uzun bir müddet 
um insan kendinden bir parça- daha tayinleri de hemen imkansız 
yr, ıncselA bir tabloyu, bir mıs- gibidir. 
rıu, bir roman tıplnl, bir htkAye Çünkü, 1 matttan itibaren nak
kahraDlJllllDI başkalarının zth- \edilmeleri kararla~tmlan Marma· 
nine yeni bir dünyaya 1enı bir ra ve Kar&deniz civarındaki do
in~an halkeder glbl salıverme- kuz gümrük idaresinden 25 me-
tlıkço ebediyete irlşemez. mur açıkta kalacaktır. Buna göre 

ilk açılacak münhaJlere bu memur 
!arın tayini mecburiyeti başgöster 
miştir. 

SanatkA.rdan kalan şe7 yara
tılmış mahlilklardır. Dunlan 
sildikten sonra geride kalan sa· 
deco bir fani insanın adıdır. 

Bu tanı adamın adı boş bir 
kalıııtır. llu kalıp tekrar edile, 
edllo şöhret kazanır ama, bu 
şöhret insanlar lçln zarfı yazılı, 
fakat içi boş bir mektuptan b&f
ka bir şey değildir. 

Muhtevasmt1an bir batıra ta
şımadığımız f(jhretlcr bir za
man için geçer akçe rolünü oy
narlar. Halis sanat kıymeti ye
rini bile tuttukları olur. Fakat 
rcklAm suyuyla dönen bu değir
meni ışöhret tlca.retindon başka 
bir şe7e yaramaz. 

Sanatta ebediyet nesilden ne
silc, rouhtovasmı teşkil etme~ 
kondislnl bnldkl nisyan meza
rından kurtarmaktır. Yunusa 
kim oödü dirobillr? Ve f(ibret 
tacirinin raşadığm• nasıl lnana· 
billrb. 

8ADR1ERTEM 

~ Cuma rFumarte.1 

> 
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t- 10: Kısı°!!! ıoıt Kasım 

Tütün Müzakereleri 
inhisarlar umum müdürü Mit· 

hat Yenel dün Ankaraya gitmiı
tir. İnhisarlar idaresiyle Ziraat ve 
tı Bankalarının müşterek kurduk
tan Türk tütUn Limited tirketi er 
kanından bazıları da Ankarada bu
lunmakta.dır. 

Ankarada tütün i§leri ve ihra
catı etrafında glSrilşmeler yapıla

cak, bilhassa Amerika ve Kanada
dan yapılan teklifler il%erinde ka
rarlar verilecektir. 

HlDREEHLİ 

Sirkecide bir sinemada mfistch
cin Cilm gösterilirken yakalanmı,, 
muhakemesi oıu:ror. Filmin müs
telıçea olup olmadı#ını tesblt için 
bir "ehlI hibre" teşkil edilmi,. 

Ehli hlbre arasında Turhan Tan 
da varmış. Cidden isabetli bir seçi,, 
tarlhl eser iddiaslyle uçkur Alim
leri tasvir eden bir ilstatl.. için 
biçilmiş karton! Yakında intibala
nnı okuruz. 

AZGIN MANDALAR 
Diln de böyle bir hAdise oldu: 

1 
Vakıtler ı Vasa.1 Eıanı~ Vasa j Eıat 1 ----

Mezbahaya götürülen sürüler a
rasından hazan bir manda co,nr, 
halka saldırır, bir hayli zarar ver· 
dikten sonra öldürQUlr. 

Esasen azan maııdalu nadirdir. 
6 fı l l ı ıo 6fı0 ı °' 

12 a e '~ 1~ 2s 6' • 
1 ~ 23 9 89 , ., 2'ı il 89 

Akşam 11 '6 12 00 1747 12 00 
Vataı 

lm••k 
l f 15 t 83 19 ı ~ ' llO 

6 • 1 11 so 6 18 ıt 27 1 

Her zaman olmaı. Fakat daimi ö-
1."llılere ne buyurulur. c•> 

CED,ECDAD!lESELESl 

Macar BaşvekiJI ceddinin Yahu
di olduğunu söyliyerek lstıruını 

vermi~. 
Fakat Yahudilerin en meşhuru o-

Et satış sisteminde müs
tahsiller zarar mı ediyor? 

lstanbulda et fiyatlarını normalden yukarıya çıkmaması 
için piyasaya müdahale eden Ziraat IKurumunun tatbik ettiği 
usul yalnız kasaplar için değil, Anadoluda kasaplık hayvan is. 
tihsal eden köylüler için de zararlı olduğunu iddia edenler var
dır. 

Bu hususta mütaleasmı 8Öyliyen bir mt bir muharririmi. 
ze şöyle demiştir: 

- Ziraat Kurumu et fiyatında ihtikara mani olmak i!:in A.. 
nadoludan hayvan getirtiyor. lstanbulda altı yüz kadar kasap 
bulunduğu halde bunlardan 25-30 kigiye et veriyor. Esnafın 
gerisi başka vastıalarla Anadoludan getirilecek hayvanları sa. 
tıyor. Eğer Ziraat Kurumu normal tartlar altmda Anadolu. 
dan hayvan tedarik edip l.stanbulda piyasaya bunları sattınr
sa meselede şiklyet edilecek bir cihet olamaz. Fakat böyle ol. 
muyor. Ziraat Kurumu kendisine bağlı olan yirmi beş, otuz ka. 
saba kendine mal olduğu fiyattan aşağıya, yani zararına o. 
lara.k et veriyor. Bu suretle piyasadaki altı yUze yakın kasaba 
ka.rp gayrimeşru bir rekabet yapılmış oluyor. Yilzlerce kasap 
ta Zi.ra&t Kurumunun verdiği fiyat üzerinden et tedarik edeme. 
yince bUyUk zararlar görUyor. 

Diğer taraftan Ziraat Kurumunun maliyet fiyatmda.iı aşa
ğıya piyasada et sattmnuı Anadoludaki hyvan mUstahailleri 
için de zararlı oluyor. Zira latanbulda resmi eller vaartulle ma. 
Uyetten qağıya et satıldığmı gören celepler köyltllerden hay. 
van almağa cesaret edemiyor. Anadoluda mllstalısil elindeki 
hayvan fiyatı bu suretle dijfllyor. Neticede köyltller eziliyor . ., 

Bu sözlerin ne dereceye kadar doğnı oldufunu tahkik için 
elimizde vurta yoktur. Ancak ileriye aUrillen mahzmo ehemmi. 
yetil olduğundan, duyduğumuzu ayni Ue kaydediyoruz. 

htanbulda et lılerinde ihtiklrla mücadele eden teşekkW 
bu huausta malftmat verirse efkAn umumiye aydmlablınI§ o. 
tur. Herhalde et fiyatının ~rmalden yukan çıkmasını arzu et
meyiz. Fakat hazine zararma olarak piyaaada et aatılmaamı, 
bu tUrltl et satıtma da yalnız bir kmım kasaplarm vasıta ya. 
oılmumı makul bulmayız. 

Mektep TÜRKÇE 
Müsamereleri öğretmenleri 

Maarif Vekaleti Yeni Dun·· İ t bul K L" . 
B K 1 Aldı a an ız ısesı 

azı arar ar Salonunda Tofılan..l· 1-r Okullar.on •arü ..ntt.k lftllaame.- ~ 
relerinde, gerekse sanat mUsame- Orta okulların tUr çe dersleriy-
reelrinde talebenin temsil ettiği le liselerin edebiyat derslerinde 
piyeslerin talebeye göre iyi seçil· KUltür Şurasına verilecek raporla 
mediği ve bazı erkek okullannda rı tesbit etmek üzere lise ve orta 
kız talebe rolüne erkek, kız okul- okullarda Türkçe, edebiyat öğret· 
lannda da eı'kek rolüne kız tale- menleri dün tatanbul kız lilesi aa-
benin çıktılı ıörillmil9tUr. lonunda bir toplantı yapmıılardır. 

Badema bütün bir piyesin ta· tlk tedrisat mUfettitleri de şa-
hıslannı kıs veya erkete tahvil et raya verece1deri ilk tedriaat itle
mek ıuretiyle oynanacak piyealer ri nımameainin kat! ıekllnt karar
muhakkak ıurette Maarif direkt6r lattırmııtar.dır. Yeni ıekil evvelce 
IUfU tarafından tetkik edilerek yazdıfmııs maddelerin daha cc-

Bazı talebelerin de mU.amere. niıletilmlı ıeklidir. 
lere ait davetiyeleri para ile aat-

Tamir görecek 
kaldınmlar 

Bu İş İçin 25.000 Lira 
Harcanacak 

Kad.Jı:öyde 1hlaa, Şefikbey, Ca
f erağa, Recaizadee'krem, Yoğurt
çu HasırcıbaJı sokaklarının kalc;lı 

nmlan, Merdivenköy ıoseıi, E
yUpte Çömlekçiyolu, Kumbaracı 

yokuıu, 'Osküdarda Asmalı soka
ğı, EminönUnde Hasırcılar, Şehre 
mininde Saray meydanı, Samatya
da Mllteaellim sokağı, Yedikulede 
Tatlıkaynak Küçükayaaofyada Ka 
dirci ıokağının kaldınmlannm in.. 
ıaaı ihale edilmiıtir. Bu tamirlere 
25000 lira harcanacaktır. 

·~~~~~~--~ 

GONON 
AKİSLERİ 

İstanbul ve 
otomobil p 

B lR sabah retı~,. 
manyada son d? 

cuz "Aile otomobilleri'' ~ 
ğını, 1940 senesinde pi~,. 
çıkarılacak olan bu otoıP , 
rin kolayca ve ucuzca ~""dt 
mümkün olacağını k•r-
ten sonra şöyle dcınJş: ~ 

bir 
"Bizim için her ailenin .,ı 

tomobile sahip olması, c0• u 
bir hayaldir." Ilı 

DJier bir sabah ref~ 
bu hayalin tahakkuk e ,p-
memleket heeabma ..,....ıs 
caAmı 7azarak di7or Jı:I: d-1 

"Maazallah tstanbulull b1I Jıer 
Belediye Garaj ve l3 r1 bU""rU aokaıtların4~ ..... 

Müdürlügu"' ·· e " ,ur•· alle bir otomobil sevk .,, 
0

J)il 
tatifa etmiı olan belediye ıaraj edene, hastahaneler otolO ,w 

mUdliril Tanlan yerine makine kazalarmın kurbanlarını ırl11' 
mOhendialerlnden Ekrem vekile- maz: yollarımız da, btrlb otP' 
ten tayin edilmiıtir. çarpıtarak hurd&hat oııııulı 11ıt 

Bir Memur Hakkında mobl~ enkazından geçlleJD• 

Takibat hale sellr." tJll 
ltereıtecilerdeki hamal idaresi Da balmry)an ı.t.anı.oJcJJ ~ 

kantar memurlarmdan Racıp Er- mobil Ahlbt olmak, -" ·..,d' 
kan dipkoçanlarda tahrifat yaptı- rı bir felAkettlr. Acaba~ 
fından dolayı itten el çektirilmiı- ten 6Tle mi? Müsait bir ,er~ 
tir. Haldmıda belediye mUfettitle- nb oldatu pman bu dal'";,,
rince tahkikata batlanmııtır. btlcllf sokaklarda "bir i1" 

Difer taraftan aldıltmu malO- çfpertm" "bir d~J.J" 
mata ıare belediye teftiı heyeti tim" Jah~t: ''KendiJll ıe~ 
k&dr.oeu delfttirilecektir. lak ollll'Wll" korku911le ~f 

Valinin Dünkü bil almaktan vazgeçer~_,,. 
Tetkikleri o takdirde 7eg&ııe ~ 

Vali ve Belediye Reial LQtfl belki de ...cıetinJzJD Jll ~ 
Kırdar diln Kuımpqaya clderek "parana bulunduğu .,_ıd~ 
o civar hallaııın dilekleri etrafmda c11n1z1 bir otomoblldell Ol 

0
11il 

tetkikler yapmııtır. · edebilmek" olacakUI'• ~e) 
Alqam Uzeri de müzeler müdür Ue gezen herhangi bit ... 

lilğilne gitmi§, müdür Aziz ile glS- görseniz; i~lntzden: 

rli~r:~Ur. • ---- r_, ___ 
1

_ .- ~etbaht zarallı; dl;rı._'14, 
Transatlantik ya uğrayacatıaı aklında •'*" 

19 Şubatta limanımıza eelecek ol17or. fjJmd..I kcyit jçJnd:ıt .,,,. 
olan 58000 tonlu'k Kont di Savoia durnken, hiç uınnıadığl efl I' 
transatlantiğinde vilayet erkaniy- niaınn, karşısına çıım~e~t: rJJ 
le gazetecilere bir' çay siyafeti ve- tlc<-slnde bir kolu kırıl~b ~ f', 
rilecek, vapur gezdirilecektir. bacağı yerinden O)'llar,1' ş~~· 

H ık 1 • d ki rıhr; çenesi eğrilir ••• ço ;' 
a ev e~ e ben böyle bir tehlikede~,;. 
Meraaım ton Param \'ar ııma, oıı fili.ti 

Pazar günü ~emleke1ti~ birç
1
ok baş~a, daha emniyetli ~ .... O' 

yerlerinde yenı halkev en açı ır- ha ~ t lh edirorı-:..~ 1 
. . alk 1 • d rcama8ı ere U iP" ken ıehrımudeki h ev en e ıe· tedbir 

. . kutl kla d oooh ••• Akıllı ve 1 neldevnyelrinı .•yaca r ır. dam olmak gibi var JJJ.I p 
Hr halkevl ıı:engın programlar Jet 11",-f. 

k b d .... nce 
tıklan ileri slirilldüğünden bu hu
susta tayakkuzla han.ket edile
cektir. 

bazırlamıılardır. Bu arada Fatih Fa at u uşu e cıe .ı1 
hal!cevinde pazar günü sabahleyin moblldekl &damın, ıı e dD~ 

Kirası Yüksek Görülen 10,5 ta gazeteciler için bir tcplan- kaldırımında emn11e~e~ 
Okullar Kiralanmıyacak tı tertip edilmiıtir. tıedblrll insanın nıu1' de~; 

Ancak fakir ve y::ksul talebe
ler menfaatine tertip edilen çay, 
balo ve konser gibi eğlenceler, res 
mi bilet ıekline ıokularak pul ve 
damga vergileri verildikten sonra 
satılabilecektir. 

Müsamereler m~akkak ıuret
te Nisan ayı sonunda verilecektir. 
Mayıs ayında müsamere vermek 
Vek&Jet tarafından talebelerin 
.derslerine ve imtihanlar·na engel 
teşkil edeceği için yasak edihniı
tir. 

lan Daroln, Eulsteln gibi, lnsnn
Jarın cedlerinin m:ıymun oldu#unu 
iddia ediyor. 

DOGRU SÖZE NE DENİR? 

Herr Goebbels dün söylemiş ol
duAu bir nutukla "lüzumundan faz
la zeki olan münevverlere söz \'e
rilmez" diyor, ve bununla; sözün, 
ancak kafi derecede ahrnakl:ıra 

verildiğini anlatmak istiyor. 
Haklıl 

O .MAHlLER K1 

\'4 • ~Q ömür çocuktur. Kendine 
bir prensip edinmiştir: Kolay anla
,ılnrnk \'e rağbe1i umumlyeyi cel
betmck için sığındığı "ıılelddelik" 

de Israr etmek'. 
Halbuki zevk sa}\lbldir. 
Geçenlarde ŞeTket R:ıdo, Oe :r~nl 

fBlrden b:ıbsettf. Bunlar, Nurullah 
Atanın be~endiklerl f&lrlerdl. Ve 
cidden, biltiln manulyle ,aır ço· 
euklnr. 

VA - Nft bunf:ırl:ı al:ıy ediyor -
clinkO şairler alel~delikten uznk-

Şimaiye kadar vilayet hesabına N k S • • tesir edebilecek şeyler 0 .,w_;,. evyor ergıaıne Bakarsınız· dünyad• " ,.. 
kira ile tutulan ilkokul haline ko- G"d k F "' fi ' bile .ti 

ı ece otogra ar emniyetslzliğ.l oıoın° .... 1 .. ~ nan binalann vaziyetleri tetkik e- .,_ 
dilmektedir. Evvelki günkil sayımızda Nev- melde bul&n ve t>ö11" ~ _. 

Bunların içlerinde okul olmaya 
elverifli, fakat fiyatleri yüksek ~ö 
rülen binalar bu ders yılı baıın
dan itibaren kiralanmayacaktır. 

Maarif mUdürlüğü viJayetle te
mas ederek yeni aene okul ihtiya
cı etrafında tetkikler yapmakta
dır. 

york aergiainin fotoğraf sergisi o- ketten sakındığı içlD il ~ ~ 
lamıyacağını yazmııtık. garantide sanan adadl< .ar' ~ 

N evyork sergisinin kıymetli aa. pış rtırilrken hiç uınJJl,,..,. .J/' 
nat mUıavirl Abidin Dıno bu bu· yerden bnşma dilşeıı ııf1l"'...,I 
susta diyor ki: Rahmeti Rahman" 1'•" ıı sı:, 

- Mevzuubahs fotoğraflar Dev Bert tarafta en son~~~ 
let Pavyonu için hazırlanmakta· ler gibi açarak sok~ IJ ~~ 
dır. Bunların yerine evelce mulaj d.wnana katan 0ıo111ob fi'UV" 
ve hey~eller ;aptın~ktı. F~kat ıeneler ve senelerce 1'" _,J 
muhtelıf idarı defitıklıMer ylizUn yaşayıp pıer. otJ":ıJ 
den kaybedilen zamandan dolayı Fakat ksadJDld' .pt r. 
heykellerin yapılması için vakit l i d h ~a btaııbllllJll ıt'.~ 

fır - •e Myle şiir yazmanın pek kalmadı. Esaıen muhtelif inkılip· rüç n ek, kJe e da JteU,,JO'e ~~' 
kolay olduğunu göstermek mnksa- . . • b 80 a arın 

lan temaıl etmelen ıcabeden u ..tbl k ltıne- ;;! diyle, nüktedan bir hanımefendiye aa oşup g •- bil 
"U •liri sö'-'leti'-·or: eserlerin ıosyal, eiyasl. ekonomik üdd t ~ 1tal• :a 
y ., J " 1 1 . ah . .. küldlir zun m e sa6 daf! ,, -

SICAK meae c eri u etmeaı muı • hl kaç ,.ataJI tP 'fll 
Soba yanıyor harıl harıl, Bunlar ancak allegorik olabilirdi zl veya r 1 ileccğilJI 4, 

. den raşaya ) pe 
l-'a:ık değil mi bu kömürlere? ve tekrar edıyorum, muvaffak ol· 

1
,, 1 ~e o, 

· etmek del!i uır. ,., J 
Jladern ki cehennemde yanacaklar maları ancak vakte muhtaçtı kı, " r"-" 

. . var, bu kadar dar bir zamanda Mikel - ki... • glj~ ~;~ 
Ncue şınıdıdcn ~ullanmamalr. Ancelo bile olsa, bir ıey yapamaz· Asnn tcaplarıll ıtJ, tf 
Burıları kok ycrıne'! mak isteyen adalllı ~ ~ 

Nasıl buldunuz? Gilzel de#il mi? dl. • . . . . bl bir safha alırs"~ 
Bu oiirin altına Orhnn \'eli tercd-ı Potomonta1a gelince, hakikatını ne gi 'k defiıl ,f 
düt etmeden imzasını atar. Bu nilk- olduğu gibi göstermekten batka sanlığm en bilr; 

11 
b ;.J 

t~don han~mcfen~lyi tebrik e}lcrlz. , bir gayesi olnuyan bu çarenin birıı.akllsellm" 1 el e bllJ1"! ' 
~asıl l\t. 'l ourdaın haberi olmadan sanat iddiası yoktur ve sade tek· lıdır. Şehrin iğrl d~; 
"nesir'' )'apıyorsa, bu hanımefendi 1 .k k 1 ~ u' 1ıı-ımdır k"ı ilan ve bozuk kal JJtl""_ , 
d h be i lm d ,. .1_,, k nı n~ san o m ... n ı cu , __ ..,'f1l ~ 

e, a r o a an şı ı- yapma • • 'k 'mobil kazalar~ 1' 
tadır bunu da temın etti . kil tlJ• ~ _..ı 

• Sergi, filhakika, bir fotoğraf, den blrlnl tet ,..,.,, ~ 
(•) Bakalım "Akbaba"" gazeten serglıi değildir. Netekim, heyket- lmuhakak vukd 01J11 ~ 

bu ~kiJ:lerln kim oldal:larını ıara- tratZUhtU ile Hadi oraya iki bey- vet etmez. ~cte ~, 
rok mı? Çünka r1fıkllle ''kan "Su" kel gönderiyorlar, bqndan bafka rı, en modern ıte 

11 
~,'..,I. 

oa:eteılnde ha~ikattcn anlamı11an- milzelerden de götUrUlen heykel- mit memleeJrtlerl il" "ıf":,ı,ı 
lnrı teh:ll lçın yapılan nuılnr- l F v n d k kr kaldı şehirlertııde 1' 
dan mürekkep bir karikatür için er var. otogra ar sa ece on e t.tıl 
"bu auılar kim?" diye ıormuıtu. malGmat içindir.,, oluyor... &en• 
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hu pisliğin önü 
böyle alınmaz 

l~ör_!!_p düşündükçe - -------
~~'~!~~.~~~~~-Hariciye Vekilimiz 

lstanbul havası 
Herkes şaşkın .. Guetelerde 

dünü ,.e bugünü gösteren resim· 
lcr basılıyor. Tcrmumetre grn-

dan İsviçreye Getirildi Bükrec:e gitmek üzere bu sabah tikleri çiziUyor. Dün sıcakhk 
l)llıı Yazan: Niza met tin Nazif 

ti lehri d ı 
Cenevre, (Hususi) -;- Katalon. Y dcrccc~i 18; hın·a durgun; d•"'-

yadan kaçırılan lspanyanm en A k d ( 1 ""'!!!> n ara an g e l"yo r ar, yamaçlar ycmycşJJ. Köprii· b &ı!ııf ca.cı 0 Cl§ıyordum. Birin. u: kaıabaıı:cı:.ri~!zden birinde, 
' >'acı gordum. Merak et-

elindeki kaıığı yogurt tenekesine kıymetli 520 resim tablosu ayın ele cekctJe dola.şıyorlar. Bugün 
daldırıp daldırıp yiyor. on üçüncü günü Cenevreye geti. A k 16 (AA) B"k I k' y "' k 

lca aıtıın • 
n ara, · · - u reı- te ı unan sefarethanesinde bir so:;u bıfıra yaklaşıyor. Hu·a 

- Bana ür tane alakok ywnur- rilerek Milletler Cemiyeti binası. t B Ik A t tı daı' • k · 1 • 
:s e a an n an mı onseyı ga a zıyafet verildikten sonra sa· poyraz; rüzgllr, buzdan bir tcs-

~ Pılar1 : .• • 
ı._ ~ l) ıtıühurlenmıı bir lo-
"llr'I, 11\la.t} 

ta yapı na konulmuştur. Bu levhalar a.. t 1 t d h b ı k .. d · op an ısın a azır u unma uze ray a verılecek konsere gidilecek, tere gibi kulak, burun bJçh·or. 
Diyecek oldum, Fakat o anda rasında dünya. mikyasında şöh • H . . V kil' Şiik .. S ğ " re arıcıye e ı ru araço - konser esnasında Kral Karol Ha- Paltoların yakalan kalkık, bas-

'""ll >'l arına belediye tara-
;cı tdiltc~~§tırılnuı olmasına hay-

da pi•man oldum. Zira dükkan sa- reti olan ressamların eserleri va.r ı f'k ·ı b' l'kt b k k' · · · :s u re ı ası ı e ır ı e u a şam ı rıcıye Vekilleriyle görilıecektir. lar omuzların arasına m;mmu-. 
bibi: dır. On beşinci asrm resim Usta. h b' e' 

ı~ derecede pis bir ki. 
~ir L 

dır eksprese takılan uıusi ır vagon Çarpmba günü öğleden evvel Dağlar, yamaçlar bulutla kan-
- Pekit dı Goblen'den 120 levha var , 1 • :_.J 1 •• 

a §ehnmu.uen ayrı mııtır. son bir toplantı yapılarak Balkan lı, lıuhlara darlık ,·eren e.mcr 
ki bütün eserlerin kıymeti yüz ~ 1t4ğıt ki. 

ta ·~ İıtcr bir ıster bir ilim adde-
tııııu c beyanname. Herkes 

Derdemer elindeki yogurda bu- Hariciye Vekiline Hariciye mU· anlaşmasının Biikreı konferansı bir kurşun rengi u~tıwı uca ya-
lanmıg ka~ğı dili ile sekiz on de- milyon İsviçre frangı tahmin e. dürlerinden Sedat Zeki Örs, kale- nihayete erecektir. Oailn Türkiye yılmış. 

d:Imiştir. ~rler arasında bulu. • 
fa y~ladı, .sonra pis önlilğüniln nan ve Velaskets'in fırçasından mimahsus müdürü Abdullah Zeki sefarethanesinde sefir Hamdullah .E\·et, lıerkes şaşıy<>I'. Arka-bi ~trı de na dikmiı, okuyor. 

~ İfadeg· Okudum ve çok çetrefil 
~ b 

1 0lınasına rağmen anla
~ UJok 

eteğı~e temızce (?~).aileli: MahaL çıkan bir levhaya meşhur Ame- P.:ılar ve husuıi kalemden İrfan Suphi Tanrıöver bir ziyafet vere· daşlar, bu ha,•anrn kaJJeşUğine 
lebi yıyenlere vverdığı t~mız. ka~ k· rikalı m:lyarder Morgan bir kaç Snbit Akça refakat etmektedir. cek, öğleden sonra da Yugoslav sataşı,·orlar. İstanbul bu!.. dl
larrn bulundugu bardaga dıkkatle ıl ö ltı milyon İsviçre fran- Hariciye Vekilini, istasyonda, aefaretanesin.de çay içilecektir. Çar yorlar. lstanbul, g~en 111 da 
yerlegtirdi, .. • . ~ı v::eaği teklif ettiği halde Riyaseticumhur umumi katibi, ha- ıamba akıaıru hareket eden tren- böyle fdf, a clostlar! Fakat biz 

~. ı. Pis b antayı belediye tefti§ 
tııi de ulrnuı, kapatmıı, sa-

':- Ciiz ayrıca cezaya çarpmrı. Bu sırada dukkina gıren bır Madrit hükUıneti muvafakat et. zı vekiller ve mebuslar, İngiltere lerle bütün hariciye vekilleri Bük geçeni unutuyoruz. 

lt4ird et. .. • d-·" b 1 d" ~ c tem· . "'-Um - e e ıye 
Ilı tdj,, ızlık mücadelesine de

müşteri piliv istemişti. Bana vere memişti. Resimler arasında Ga. ve Sovyet büyük elçileri, Arnavut reşi terkedeceklerdir. :Kollekslyonlan kanştırınız. 
ccği yumlrtalarr bir kenara bıra· Y-'dan 115. Greko'dan 48, Velas. luk, Bulgaristan, Yunanistan, Ro- Türkiye, Yugoslavya, Yunanis- Geçen sene de bugünkülere ben. 
'kıp eline bir tabak aldı, içini ev- kets'ten 45, Titslan'dan 30, Ru _ manya ve Yugoslavyanın Ankara tan ve Romanya hariciye vekille- zer $eyler razdığınızı görecelc
vell avucu ile ıildi. Sonra; ciğer- bens'ten 25 eser vardır. ~rlerin diplomatik mümessilleri ve Fran- ri Avrupa sulhilniln umuml vazi. sJnJz. İhtiyarlar: 

l'o'~ta .rOr, 
~t t bu ın" 
~L ~ d ucadeleyi güzel bul-
-~ t\>aın ~ o anda edemedim. Zira he-

lerinin bütün kuvveti ile bir: yerleetirildiği büyilk salonu on &ız maslahatgüzarı ile hariciye er- yeti hakkında görüşlerini ayrı ay- - İklim değişti. Bizim zama-

~tııitı Ct aklıma geldi ki bele. 
ı.... bıı it ıa_ıandırdığı lokanta yal 
·111b. ıntın d ~·1 b"' . 

- Pilbürrüf ı beş polis beklemektedir. General kanı uğurlamııtır. rı konuıacaklar, bunu müteakip nmıızda kışla yaz böyle kucak 
Etti, tabağın içini üfledi. Bir tü.. Franko bu kıymetli eserlerin Mil TOPLANTI PROGRAMI komıu devletlerle olan münasebet- kucağ'a değ-ildi. ' 

kürük duıuna uğrayan tabağa bir Jetler Cemiyeti bina.sına kabul e- Belgrad, (Husuıf) - Atinadan ter hakkında fikir taati edilecektir. Hükmünü veriyorlar. 
~""' eıı . . egı , utUn lstan-
lı:.~ bi ~y~ ve temiz lokantala
."S!.ı.. rtdır Gc .d k 
lı,.~"'l'irıi • rı e alanların 
"'Ct 0nunı rıı Yok a mukayese etmek 
ı.~ 'l'uh tur. O zaman da. 
'Qi af t . • 
~e bu . ecellı 1 - dedim - be. 
~ • aa1ı c gUn bir pisi kapamış 
~ .. }· .bu ~aya tutulan biz, ıehir 
.~ n hır · 
t,:ıt )iy0 td Pıs lokantadan ye-

h._ Ult Bu ·· . . . . 
q~ ·'\41.nta a · . gun pısın pııı 

tıı. >' gırmeğe mecbur ka-

~ıı 
~Ilı '•tırıa.r 
hıı bcıecli 1 }'azmaktan makaa. 
16 ~t'tJtct' tarafından yapılan 
rc~,:ltıc1t d~ .doğru bulmadığımı 
Olta ~l fıldir. !iayırl Bu ha
~ ~ta~dur, fakat faydasız. Ne 

.ll,i~Jilt le ile de her Yeri 'bir baı-
1:1~ -~!ekıivo~u \reva kay

i'l " dille;' •Utçu, mahallebici, 
~ teltcr atııarıru, gazinoları 
~tt "e ihrteker ıslah etmemize 

l'tr'll.d ıınaı Yoktur. Bunların 
~.:" t her ·· t"'<la tlerj gun belediye ni-
~ ÇoJc ne Uyğun olmıyan o 
~1ıı i' tııı 1,ı::aflar vardır ki gehri 
~~ lıcpııi:;n~en halis etmek i. 

'~' hhut bırden kapamak li-
l'tı . .' hepsini birden ıslah 

kepçe piliv koydu. Bedbaht milı- dilmesini protesto ederek iade - gelen haberlere a:öre Yunan Baı- Mart ayı b&Jında Romen Hariciye Bu doğnı mudur? Bizde es• 
teriye sundu ve akabinde bilmem lerini istemiştir. vekilinin yolculuk edeceği trenle nazın Gafenku'nun Varıovaya ya- kiden bert tutulmuş rasat rapor • 
neye bulagan parmaklarını dikkat -<>-- Yunan kralı da Seliniğe kadar pacağı ~iy;ırete _fevkalide ehemmi lan, hava Jurnallar.ı, sıcU, so-

le yaladıktan sonra tezgahın pis Mitralyözlü Haydutlar birlikte bulunacaktır. General Me yet verılmektedır. ğuk 1statlstlklcrl bulunmadıj1 
mermeri üstünde duran bir tavu- Bir Oteli Soydular taksas Selanik yollyle doğruca Bükreg konferansında Roman- için hilkmil ne: 
ğu aldı. Parçalamağa başladı. Miami, 16 (A.A.) - Ruvelver Belgrada gelecektir. Burada yeni yanın Bulgaristanla olan milnaza.. - E\·etı 

Midem bulanmııtı. Baıımı bela ve mitralyözlerle müsellah olan Başvekil Dragiıa lsvetkoviç'lc alı işleri ve Bulgaristan hükQme- Ne do: 
•v• · tinin Balakn Paktına iltihakı me· ya ıckmamak için yemedıgım yu- beş haydut, büyük bir otele gıre- taruııp görüşecek, Belgratta bir - HaJJr! 

tal · k v 1 .. seleleri rok ehemmiyetle üzerinde ı k ,_ bfllrf mur arın parasını v::rıp so aga rek kasaları soymuş ar ve ınucev- gün ve bir gece kalacaktır. ~ a arşıu.ıty z. Ancak kendi 
f ı d 000 d 1 durulacak meselelerin ba .. mda gel ı ıx.lml ıra ım. her ve para olarak 200. o ar Yeni Yugoslav hariciye nazın :s >·et şt 6 z za.mnnlnr içindeki 

mektdir. Şimdi sorarım belediyeye: çalm·ılardır. Sinsar Markoviç ile General Me- kışlan, yazları hatırlar ki, ara• 
- Bu dilkldncıyı ceza ile adam Haydutlar, otel müstahdeminin- taksas arasında ç.ok samimi tel- U .fU§turucu Maddeler <lB bir değişme fikrini '·erecek 

etmenin imkam var mı? den be~ ki§i ile be§ müşterinin el. graflar taati edilmittir. Kullaannlar Hakkında kadar aykırılık görmeyoruz. 
Hata bir değil, iki değil. !erini, aayklarını bağlamııtır. Türkiye Hariciye Vekili Şükril VaktJle Marmarap donduran 

Kaldı 'ki dükkanları tcftiıe me- --<>- Saraçoğlunun da Belgrada gelece- Sıhhat Vekaletinin soğuklar olurmu,. Halicin ke-
mur olanlar bu cihetlere aıla ıöz Kredi F onaiyede ği ve Sof yada trenin duracağı müd • nar tarafları daha birkaç Jil ön· 
a~mıy?rlar. c:>nlann temizlik de. Kazanan Numaralar det zarfında Bulgar Barekill ve bir f ebf İg-., İ ce buz tutmamış DlJfdı? .. 
dılden ıey nızamnamede yazılı o- Kahire, 16 (A.A.) _ Yüzde 3 Hariciye Nazırı Köseivanofla gö- "Yol oldu tisküdara bin ot.us· 
lan maddeler.de tasrih edilen şey- f . r ·ıa . 1i M Kr di Fon- rüşeceği bildiriliyor. Ankara, 16 (A.A.) - Sıhhat ve da Ak(lenlz dondu!" mısraı ha· 
ıcrdı · o n amname mutla a oır :12 1 1 a.nu.y~ . ~ır .. e . . . n t · at M V k "l · d 
Avrupa be!e;.xy 

1 
. 

1 
sıye tahvıllerının dilnku çekılııın- uç hariciye vekili Ni1 yoliyl. çtım uavenct e a etin en beri tarihiyle birlikte verlJ·or. 

Ul es nın n zamname- d 11.' Romen hududuna cidecekler; teblif edilııiiftitı 8a halde t.t&Dbal havUJJUD 
sinden tercüme edilmit bir eser- e: . . orada kendilerini bekJiyecek olan UTUıturucu maddeler mOpteU- delffmenUfl, 7enJ ve asri bir 
dir B i i likl d i b' 1903 senesi tahvıllennden 698 J 1 k . . d • 'k 
m . 1 : nevbp s er m~ en ır bin 571 numaraya 50 bin, 1911 ae- husul! trenle puar &ilnil Billrre- arının meme etımız e ıttti çe $mıankhk ••JılaIDAZ. 

em e ette ulunamaz ki beledi. . tah .11 1 d 23,. 537 fe varımı olacaklardır. çoğalmakta olmasından D&§i bun- Cevdet P•-·. . nesı vı er n en ''" numa. -r-
ye nızamnamestnde bunlara uyar ra 50 bin frank ikramiye kazan- Puarteai günü lSğledeo eyyel !ardan yakalananların alakalı ma- "'Dersaadette yaz ile ıa, TOk, 
madde bulunsun. mıılardır. protokol icabı bazı ziyaretler ya- kamlarca hayırsız adalardan birin ı.ıdos ile porraz ,·ardır. ICAnun-

Bu dükkincınrn ve buna benzer pıldtktan ıonra Romen hariciye de tecrit edileceklerine dair bazı larda üç gfın lodosla bahar olur, 
dükkancılann bu berbat hareket- Kızılayın Yardımları nazın Gafenku huıust bir öile ri- gazeteler.de haberler neıredildiği haziranda knnctlfcc bir poyra:ıı 
leri mutlaka pislik yapmak arzu- Ankara, 16 (A.A.) - Haber al yafeti verecektir. görülmktdir. ı.,w kış kürklcıinc bürüudil-
ıundan ileri gelmemektedir ıilphe- dıfımıza göre Kızılay cemiyeti ta- Ayni gün akJlmı Romen harici- Memleketimizde uyuıturucu rür." 
siz. rafından Cumhuriyet Halk Parti· ye nezareti binasında reıml bir zil maddeler iptilası, ötedenberi hli- DeınJştl. 

c. "''rt . 
~- b tlter . 
"il \ırııa... verilecek en ağu q tcıt ·• tek t- b Ctlttir er teker miltcneb-
~~ d lıııJar ~a?ırsak hata ederiz. 
~~ Cfi.J. Pis~1•lıkten hazzettikleri 

Bunlar piılifin ne demek oldu- al Ankara içtimai muavenet''komi- yafet verilecektir. Salı &ilnü kon- k~metçe ~lınmıı olan ka~u~t ted. ''Lübnantt da~lannda gexen-
ğunu bilmiyen bedbahtlardır. teıine bet yüz lira, Şili yersaram- feranıın içtimaı olacaktır. Ogün, bırler harıcinde her hangı hır fev· ler, etekt.e yaza, belde baluıra, 

de •ve.... . 
~,tdı"ltıcr· 1~~enıc_i temizden 

:~i ı ılı 1 ıçın pııtirler. 
h ~liteı ra e bir düklcln için.de 
bı~ll'e td •tl~dığını birkaç pis
~ ~n 'Yını: 
\ tlc . • lıtanb 

ta.., t'iıtden b' . ulun ikinci sınıf 
)~l lılt, Yu ... ırınde, su, süt, çor 
ilt Cbj ... Utta '}A 
~ · )fırı.• ltre • pı av, tatlı ve 
~lı.ı,r"'ltetiıe~a t~·bi feyler aatı-

rt, ' '"utatıa lldliye ınemurlan, 
ti ~t r, gazeteciler ve. 

~~lıtıı, hrızıı. I> 
' ~ Ulı:kindan içeri gi 

LOtfi Kırdar iri, bir sıhhat mü.. tısı felaketzedelerine iki bin lira, baıvekil muavini Arman Kalincs· kalide karar alınmasına Uizum tepede kışa kaYuştukJaı"Iru SÖJ
tehaısmdrr, ıehrimizin bu felake- İspanya .dahili harbı dclayısiyle ku Hariciye nezaretinde bir öile gösterecek derecede yayılnut de- lcrlor.1staııbul dağsız, yamaçsıs 
tine ancak §Öyle bir nihayet vere- Fransaya iltica eden felaketzedele ziyafeti verecektir. ğildir. bir düzlük içinde bu kudreti gÖ8 
bilir: re iki bin beş yüz lira yardım ya· Öğleden sonra üçilncil toplantı Bu itiba,rla bu maddeler Ozerin-

h 
terlyor. li'cna mı, snnkl? ••• 

Yiyecek ve içecek Ktmak mil- pılmıştır. yapılacaktır. Ogün akpmı BükreJ de aıh t ve ahdi bakımlardan mil- Jlakkı Süha GEZGİN 
saadeaini verenleri ve mUrakabe rakabe icrasına memur olan ve-------------
d G •• l • • d vekaletimizce bu hususta yeniden K 

e. enleri "medeni temizlik,. ten im - un er ın peş ın en: birtakım tedbirler alınması diltil- onıervatuvarda 
tiha.n etmek ve birçokları bu nev. _ nülmektedir. Konser Faaliyeti 
temizliğin tam cahili olan lokan- Önümüzdeki salı gece.si Fransız U-
tacılan ve yukarda aaydıfım esna-' y 1-ye ç e k kavga s 1 i khsa d Ve ka 1 eti yatrosundn ollmış kişilik ilk orkestra 
fı bir kurstan ıeçirip tenvir et-, konseri ''erılecckılr. Konscrntu"ar 
mek. Avrupaya 30 Talebe her ay biri talelıe, biri muallim kon. 

Meşhur miras yedi Veli Efendi bir ramazan günü beı, on G d k serf olmak üzere ikf meccani konser 
En Iükila Jokantalan dahi unut dostuna iftar ziyafeti vermig. Baharatlı bir çok yemeklerden, Ön erece . . de tertip etmiştir. Meccani konsorler-

mamahdır. Onlarda da mide bulan Ankara 16 (A.A.) Bilıilı d lı' · b· lll'll 1i'e.. tun t tısına uf rama.dan ve ıinirlenme-
" dUı.1_a • 

biberli büyilk bir pilav tabağından sonra sofraya buzlu hoşaf ' - ' en ırt Cumnrlesi giinü sanı 17.30 
teknik elemanların milll sanayii- da konservatm•ı:ır mezunlarından ve kAsesi konmuş, ellerine birer küçük mahallebi kaşığı verildiği V • "'qn llhfbfne baktım den yemek yemeğe veya bir ıey 

~il ı içmefe imktn yoktur. 

~~ llt 8ilet~O::---.--------
~ttt ~~e Şirket· cretlen Okul Kütüphaneleri 
t )a11 l)lftletini 1 liayriye bilet 
~tft t '".la 1 .. tcsbit edecek ko 
~~Iİ\ °ı>lanlllı 1~et direktörlü· 
\ lftltl' ~l' "e J, ıld idarenin bir 
~ t~-~trind~ar hcaaplariyle 
t to --ıre eJci t kl. 

~t l>~ teıc tel e ıflerini göz 

llk ve orta tedriaat müeaaeıele· 
rinde bulunan okul kütüphanele
rinin .ıenginleıtirilmeai etrafında 
Maarif Veklleti ve 1stanbul maa
rif mildilrlilğU tetkikler yapmak
tadır. 

mizin inkipfındaki ehemmiyetli konser,·nıuvar kcmıın muallimi b-
için misafirler susuiluktan içleri yandığı halde hop.ftan içe. tesirlerini nazan itibara alan tktı- keııdcr Ardan tarafından verlleeck-
mezlermi§, sadece kaşıklan kAseye dalduınak •uretile ıslata. sat Vekaleti, 3293 sayılı mütehas- Ur. Dunun için yuksek mekteplerle 
rak: sıa yefrııtirme kanunu hilkilmle . UseJere sıra Jle da,·ellyeler ıevıJlne 

_ Şıpn-! şıpn-f :ır rı. başlanmıştır. 
Dilleri ile yalarlar, dunırlarmı§. Veli Efendiye gelince o elin. ne istinaden bu sene, ilk olarak Orkcslra konserinden halkın kolay. 

deki kocaman kaşığı buzlu hoşaf kbesine daldmr, daldırır: Avrupaya 30 talebe gönderecek- Jıkla Jslffodcsi fcin fıileUer cok ucuz-
- Ohhh! ÖldUm! tir. Bu talebeler Avrupada derici- laldmıştır. 

lik, yünlil ve pamuklu mensucat Ayın 2~ ~ndc San ö#relrnenf Ren 
Diye içer, dunırmUf, , tahsili yapacaklardır Gelenbcvının vereceği meccani Şan 
Nihayet bir misafir miras yedi Veli Efendinin elindeki ka. T h .

1 
ö d ll k 

1 
b kon.serf fcin de şimdiden hazırlıklara 

şığı kapmıı: a ıı e g n er ece ta e e başlanmıştır. 
-Allah aşkına ver ıu k8flğı! Biraz da biz ölelim!,, 15 • 3 - 939 tarihinde, Ankara, Mart ayına alt konserler de ayın 

Bu kütüphanelere talebe için İstanbul, İzmir ve Bursa gibi bü. son haftasında Jlan edilecektir. 
yeni eserler lıconac:afı gibi öğret~ j Demış. yük tehirlerimizdeki bölge sanat KONSERVATUYAR TALEBE KABUL 

ıı~ t.ı~ Jc.ı.ccek hafta ikinci 
b. ~ti t.ır, ar 'lennek .. 
. "t tct\ uzere 

menler için de mesleld bilıilerini Avrupadaki totaliter devletlerle İngiltere ve Fransa ara.. okullannda açılacak müsabaka im IMTJHANl..ARI 
.ıı:aıta k l nı:ı. dil ---- ı smda son zamanlarda Adeta harbe doğru gider gibi görünen Ç05 ca eser er .ve e ec:ı::-&· tihanlarında sc~llecektir. Konservatuvarda bu defa yapılan 

tir. müstemleke davası işine Veli Efendi ile misafirleri vaziyetine Askerliğini yapmıJ olmak ve ikinci .sömestr devre.si müsabaka ile 

~ ~t~lttb· . t0pılrıtı 
tııı· ltı.in "e b da küçük deniz 
ı: lıı l.i,, u •rac14 ı:_ 
">t, de .ret .,, . uuıanda-

~fcıcrininaklıye licretle. 
\ teabit edecek-

'-~' \~; ~!'c!;::ea-:ı. ==== 
~"" "'lt~ta~ "celeııtıı faflr
\ ~~ .. ~uıa.. Uık 
>~···itte hiçe aa1• 

' \'ld~ OtoJııobtne-
&eçellle7ecetl 

~MttNta 

Yurtbilm•i Derslerinde biru benziyor. Dünyanın altınlarını kasalarına dolduran, dün. bölge sanat okulu mezunu bulun· kah~ ımlihnnınıı 224 kişi girmek fa-
e- yanm ilk maddelerini kendi memleketleri hesabına işleten bu . temış, imtihanda ancak 62 kişi alı-

Köy Kanunlan j devletlerin karşısmda mahrumiyet çeken o devletler galiba bir mak imtihana kabul prtlarının nabilml~tlr. 
Köy okullannda haftada iki de- giln: baıhcalandrr. İktısat Vekileti bu Bunların 20 si Şan, 21 ı Keman, 14 

fa okutulmakta olan yurt bilgisi _ Artık sizlerin yediğiniz, {çtiğinfz ·yeter .. Biraz da biz yoldaki milracaatlan tet'kike başla dil Piyano, S i Yiyolensel, 2 ıl Naza-
deralerinde lıclSy lflerl ve klSy ka- yiyelim ve içelim!,,, mııtır. _ri_:r_nt_t_ır_. ---------

nunlan etrafında talebeye kitap Diyerek hücum hareketine geçecekler.... Denizbank Umum Bozuk Yağ Satan 
ve mUlredat pr.cıramı dahilinde Tevekkeli demezler: Biri yer biri bakar, kıyamet ondan Müdürü Balıkpazarında yağcılık yapan 
eaaalı izahat verilcceli ıibi difer kopar) Ankara, 16 (Huıuıl) - Deniz Sacit, bozuk ve hileli ,..t •Uılm 
defllerde de aıruı ıetdikçe klSy H ban. lıc umum mi!dOr vekili Yusuf dan ikinci asliye ceza mahbme-
L- asan Kumr•yı z b &&nunlanna temaı edilecek, tale- r- ıya u Kbah Celdi. Veklletle te- since 3 giln haplı cczuma SUP.-be udınlattlacaktır. ,.__._ ..... ,.._.._ __________________ ., maalanna blplclı. tınhmftır, · 



Kızların hepsi çil yavrusu gibi 
dağılmıştı. Yalnız lli'konun yan.n
da duran yan çıplak kız 1likonun 
kuvvetli elinden henüz kendini 
kurtaramamış olduğu için orada 
idi ve gözleri yerinden fırlaaıış 
ne olacağını bekliyordu. 

- Nerey~ giJiyorm:? .• 
- Bir §CY sorma dedim ya .. Gi-

diyoruz. 
iliko gö.ğslinü öne doğru uzattı. - 2 5 -

Kolundaki km şiddetle fırlata

cak: 
tliko hiddetten ve meraktan pos bıyıklarından öpmekti. Bu 

çatlayacaktı. Gerçi kendisi arka- arzusunu saraya bırakmayı muva
- Bana kimse karışamaz anla- daşına çok fena yapmış, onu yal- fık buldu ve kendisine zevki için 

dm mı?.. nız bırakmıştı. Fakat iki gün için- ihanet eden arkadaşını bir hayli 
Diye bağırdı. .de Dayı ne olmuştu. Yanında ye- üzdü, korkuttu. 
Tam o esnada muhafız yeniçe- niçerilerle dolaşıyordu. Yoksa ye. lliko ilk önce sarayın zindanı-

riler kapıdan giriyorlardı. Dayı: niçeri ağası mı idi. Fakat elbisesi na atılmıştı. Fakat Dayı geldik-
- Bu adamı yakalayın, dogvru k" lb' "d' gene es ı e ıse ı ı. ten sonra ona yeni elbiseler giydi 

saraya götürüp hapsedin.. - Ne olursa olsun .cnunla 'ko- rilerek bir akşam evvel kerı.disine 
Dedi. nuıacak, ellerini çözdürccekti. tahsis edilen odaya getirilmesini 
İliko davranmak istedi. Fakat - Dayı, beni dinle sonra karış- emretti. 

üzerinde hiçbir silah yoktu. mam.. Dayı bu esnada Raziye kalfayı 
Dayı: Dayı emrini bu sefer hiddetle görmüş, arkadaşını da getirdiğini 
- Boşuna zahmet etme .. Başı- tekrarladı: müjdelemişti. Raziye kalfa mem-

na iş açarsın. Seni hapsediyorum. - Söyletme dedim şu zorbayı.. nun oldu : 
Cezan budur. Yeniçeri, üçüncü bir ihtar al- - Ben size haber gönderdiğim 

- Sen kimsin .. Beni nasıl hap- k' l' · · mamak için tekmeyi tlikonun kar- va ıt ~e ırsınız, dedi. 
sediyorsun .. 
Dayı şimdi yeniçerilere emir ve

riyordu: 
- Ellerini bağlayın.. kuvetli

cc .. Bazuları, yumrukları pektir. 
Sonra yanındaki yeniçeriye dön 

dü: 

mna indir.di. 
Zavallı 11iko, barsakları yerin. 

den koparılan bir hayvan gibi bö
ğürdü. 

Dayı yerinden kalrarak yeniçe
rinin karşısına geldi : 

- Sana vur dedim mi? .. 
- Biz pek yorulduk. Hazır s.of - Söyletmemek için başka ça-

lliko zindandan çıkarılarak ye
ni elbise giydirilirken mütemadi
yen soruyordu: 

- Dayı nerede? .. 
Fakat Dayının kim olduğunu 

bilen yoktu. Yeniçerilere de bu 
garip aadmın neyin nesi olduğu 

1 
hal~kıncia malumat verilmemişti. 

Vazifeleri onu giydirmekti. 

İliko, sarayın bir odasında kah
kahalarla gülmekte olan Dayı ile 
karşılaşınca yüzünü ekşitti: 

- Dayı, dedi. Bana ne yaptın? 
- Gel seni öpeyim Uiko .. 

- Sen ne oldµn Dayı .. Burada 
işin ne? .. 

- Bana darılmadrn mı lliko?. 

-:- Acısını çıkardım Dayı .. Hem 
benim de kabahatim vardı ama ni 
çin beni zindana attırdın .. Hem 
bunları bırak şimdi, burada işimiz 
ne? .• 

- Ben de bilmiyorum tıiko. 
Burada çok mühim işimiz var .. 
Saray adamı olduk artık .. Bu ge
ce mühim bir iş yapacağız. 

- Yoksa Eliso burada mı? .. 

- Söyledim ya .. Bir şeyden ha 
berim yok .. Ben de senin gibiyim. 

lki arkadaş fazla konuşamadı
lar. Kapı açılmış, ipekli elbiselere 

rada biraz irip nefes alalım.. Y oL 
ıs re yok .. Ağzını di'lcmek için ifnem --------------------------

daılar da bu zorbanın elini bağ- olsaydı yapacaktım. 

Tarihten bir yaprak : 
-······-·····-···········································-

ladıktan sonra buyururlar .. Hür- Dayı llikoya döndil: 
mUz abla güzel kızlarına söyle bi· - Daha söyliyecek misin .. Ağ. 
se ıarap sunsunlar .. 

zını açarsan zindana atarım seni.. 
Yeniçeri, eski ahbabı olan ka-

Marsın rubu 
öına döndü: Kapılar bir.den açılarak genç 

kızlar içeri doldular. Hürmüz ab. - Bizim zararımız yoktur. Faz 
· A d' la da aralarında O'ayet memnun la zararımızı görmezsın.. ma ı- • 

le.diklCl'imiz olmazsa karıımayız.. bir tavırla ilerliyordu. Dün b 
1liko timdi Dayının kendisine ma ut Kivan'ın ltalyadaki maceralarından bahset. 

- Her istediiinis baıUstüne, mı ı· B · • yaptıklarını unutmuı, aözlerini 1 ım. ugün de harp mabudu Mara'ı anlatacagım.y Annesinin 
lakin benim adamımı nereye götü • b · · k k kl Hürmüze dikerek yiyecek gibi ba ır çıçe 0 aması ile gebe kalarak doğurduğu bu harp ma. 
rürsünüz.. k d budunu en çok Romalılar severlerdi. Çü'nkü" Roma efsanesm· e 

- Onun cezası var .• Cezasını ıyor u. .. " 
çekecek. Ona kanıma artık .• Onu 

Dayanamadı : gore .w.ars Romüs'le Romülüs'ün, pederidir. 

hiç hatırlama .. Bize iyi prap, iyi - Hürmüz, diye bafırdı ve ili· Konsüller harbe gidecekleri vakit Mars mabedinde muaz.. 
yemek, gilzel kan verirsen yer, i- ve etti : zam merasimlerle kurbanlar keserler ve: 

v . "d iz - Alçak kan bu &Uzel kızları - Ey Mars, sen bizi koru .. diye dua elerlerdi. 
rer, eglenır, gı er .• ·u-- . 
~ _ BaıU.tUn• aialanm.. affede! --~~~··-~-~~· ımıH~ı••=d~-+~mı:r,~;n;'~m~~-·-~-· -~·' -~·-:-; Roı Lda aöhretli.bir "Mıh .h•-"Lı.ıa.... 

Yor un onıarı y'1e mır ~eronı numa-ıtu~ftın aesemadan g~gine vo ansil 
Hürmüz abla, böyle diyerek o- ·· kalırsam sana gosteririm.. denilen mukaddes kalkanı muhafaza. ile mükellef olduklarına 

dalardan :birine girdi. Telaşla e- inanırdı. 
mirler verdiği ouyuluyordu. Kol- Dayı, dayanamadı. Kızlardan 
ları sımsıkı bağlandıktan ıonra birini 11ikonun gözü önünde kolla- Bu kalkanın çok mühim sihri vardı. Hükfunetin istikbali 
kendine gelir gibi olan liko artık n arasına alırken: bu kalkana bağlı idi. Onun için ona benzer on .iki kalkan daha 
Dayı~ tamamiyle tanımıştı. Fa. - Bunlar senin gününde de yaptırarak her biri Palatin dağında bu Mars bekçileri mabe-
kat sevgili arkadaşının kendisini vardı, ama dedi, timdi gözüne gü dinde birer rahibin muhafazasına verilmişti. Rahipler sene. 
bu bale koymasına bir mllna vere- zel görünüyor. de bir defa on iki kalkanı merasimle yerlerinden çıkarır, iJahi-
miyordu. Hem bir eczadan bahse- Dayı Hürmüzün evinde çok eğ- ler, rakıslarla Roma şehrine getirirlerdi. Bu bayram martın on 
diyordu. Ne ceza vereceklermiş.. lenmedi. Bir maşraba ıarap içti. beşinde başlıyarak on dört gUn devam edermiş. Bu mabut na. 

mma boğa, koç. at, bazan da insan kurban zebhedilirdi. 
- Dayı .• Sana sözüm var.. Kızlardan birkaçını okşadı. Sonra 
Dayı sofra başına geçmiı, şa- yeniçerilere: Italya, mart on beşinde askeri vaziyetini tesbit etmiş ola. 

rap içmekle meşguldü. Yeniçeri- - Haydi yoldaşlar, dedi. Gide. cakmış. Hazırlığın efsanenin kalkan merasimine başladığı gil-

1 d b. b .1 ne uyması ne garip değil mi?. Ve gene ne garip tesadüftür ki, 
lere: im.. Bu zorbayı a ır ara a ı e 

insanlığın mabutlara insan kurban ettikleri devri asırlar ve 
- Söyletmeyin ıu zorbayL. saraya götürün .. 

f D d kl f asırlarca geriye atmış. ona "efsane,, adını vermiQ olmalarına 
Di~ emir verdi. Bir muha ız, ayının ora a yaptı arı, sır "' 

ı k k O rağmen Italya yeni h.arplere girerek Mars'm ruhunu şadetmegv e 
elini hançerine götürerek: li oya gösteriı yapma tı. nu 

- Bana bak, bağırsaklarını de- üzmekten maksadı da bu idi. Y.ok çal11ıyor. N. A. 
terim.. sa arkadaşını görür görmez ilk 

Diye önUne dikildL duyduğu arzu onu kucaklamak ve 

. ---------------~ bUrünmllt Raziye Xal!a g~rUn-

müştü. Yüzü gülüyordu. p VAKl1 
- Maşallah .. Ne çabuk hazırla-

mışsınız arkadaşınızı. 

1Hkoya yaklaştı: 
- Senin a.dın ne? 
- Dağ adamı! .. 
- Tam benim aradığımsınız •. 

ikinizi de memnun edeceğim .. Bu 
gece huzuru hümayQna çıkıyorsu-
nuz. 

- Nerededir huzuru hUmayQn. 
Dayı atıldı: 

- Sen sahiden Dağ aadmısın 
iliko .• Padişahın huzuruna çıka-
ca~ız. 

- Padiıahın huzuruna mı? .. 
- Huzuru hümaylln o demek .. 

Raziye Kalfaya dönerek: 
- Sultanını, biz öyle yere gi. 

demeyiz ki .. 
- Nasıl gidemezsiniz. Orada 

hiç sıkılmıyacaksınız. Hem çok 
eğleneceksiniz. Bu gece şev'ketlu
nun eğlence gecesi.. 

1liko ile Dayı büyük salona gir
dikleri vakit birden şaşırdılar. Göz 
leri kamaştı. 

üçüncü Sultan, atlas örtülerle 
süslü bir tahtta oturuyordu. Etra
fında genç kızlar serilmiş yatıyor 
lardr. Bir kenarda saz mütemadi
yen çalıyordu. 

lki yabancının girdiklerini gö. 
ren Raziye Kalfa yerde sürünür 
gibi pa.dişaha yaklaştı; eteğini öp
tü: 

- Geldiler Şevkethlm .. dedi. 
- Gelsinler töyle .. 

Raziye Kalfa Dayıya: 

ADO:XE T ARtfESI 1 
J/emlekd Jltlfllt~ 

dııır-
içinde 

155 
jf• 

Aylık 95 
3 aylık 260 4'5 " 
6 a)lık 475 820 " 
1 yıllık 900 16°0 , 

Tarifeden Balkan B~ 
için ayda otuz kuruş d erıet' 
Posta birliğine girmeyen 1 .,ıo
nyda yetmiş beşer kurul 
medilir. ,,,.. 

Abone kaydını blldirt11 ~ 
tup ve telgraf ücretini, ıskt il' 
parasının posta veya lı• odl t 
yollama ücretini idare Jı:e 
zerine alır. ui-" 
Türki11enin her posla merk 

V AKIT a abone uaıılıt;.a. 
Adres deAiştirıne oe 

25 L.uruştur. 

lLAN OCRETLE~I tllll • 
Ticaret ilnnlannın 5~: " 

satırı sondan itibaren 11 da ~ 
f:ılarında 40· iç sayfalard J, 

• rıı • kuruş; dördüncü saY ·oc dt 
ikinci ve üçüncüde 2; bi~ Jltf' 
4; başlık yanı kesmece 
dır. ı.ııtc' 
nn~·ük rok devamlı, •1 

J ' " ,.rı 
renkli ililn verenlere • .,, 

R ınl il" 
indirmeler yapılır. es uttıl'' 
rın santim • satırı 30 kU~'°""'i 
TlCARl ~L.UilYETTE O~ 

KÜÇÜK lı.J.2'1.A o 
Dir defa 30, iki defıısı ~ ~ 

defası (i5, dört defası 
0
75 a1 

defası 100 kuruştur. ç ııeP: 
Han verenlerin bir defa1~~~ vadır. Dört satırı geçen ,.. 
fazla satırları beş kuruştan 
sap edilir. ,,ettrlıtl'!: 

va- lli:met kupona " d J' 

küçük i/dn tarif esi ,,aı 1 - Şevketlunün huzuruna 
rın •• 
Dayı böyle bir yere cirmck ıöy 

le durac.f ruyaaını bile görmemiı
ti. Hem niçin çağırıldıklarını bile 
bilmiyordu. tlikonun kolundan 
sıktı : 

- Ben n.: yaparam, sen de öy
le yap .. 

Dedi ve yavaı yavaş ilerleme. 
ğe başladı. l>adişahın önüne ge
lince diz çöktü. Raziye Kalfamn 
yaptığı gibi eteklerini öptü. 

indirilir. ol""._ 
Yakıt hem doğrudall d ~ 
ya kendi idare yerinde, be;'ord! 
kara caddesinde \'akıl ~ 
altında KEMALEDDll'l ~ 
llıln Bürosu eliyle 11411 ~ 

l foırı: eder. (Büronun tt e 

~----~ ... ~-
V4K"\f a 

~ A•"1'""'' w-.aı....ı ... -... ..... ,_ 
sını iıaret etti. 

-..:. _.-,.... 
oıc.ı nu• J 

tıiko, arka.daşınrn ne ı8zlerini 
duymuş, ne de kolunu sıkmasın
dan bir ıcy anlamıştı. Gözleri, ya
rı çıplak kızlara dalmııtı. 

'Oçüncü Murat: 
- Siz güreı bilir misiniz? 
Diye sordu .• 

( Arka.!ı var) 

KLARK G.ABLE • MYRNA 
LOY - SPENCER TRACY 

tarafından FraMızca 

.A.§k ve zafer manzumeai 

-.ar:dCD.DeJ/~ 
ALEMDAR Sl°N;;.ı; 

iKi FILl\t 
1 - Seadnorita "",J~ 
2-K ın oJ-_./ ...ıııı1 

·-

Karamazof Kardeşler 
Yazan: Dostoyevski 

dan çıktı. Artık bu iti size anlatabili
rim. 

Cevabmr verdi. 

llk önçe s8zlerine inanmadım. An· 
cak üç gün ıonra meseleyi bütün te
ferruatiyle anlatınca ite aklım yattı. 

Onu delirdi aanmııtım. Meğer zavallı 
doğru söylüyormuş. Bu acı gerçek be
ni altüst etmiıti. On dört sene evvel 
genç, güzel, zengin bir .dul kadını öl
dürmüştü. Esrarlı misafirim bu kadına 
fena tutulmuı. Atkını söylemiş ve ev
lenmek istemif. Fakat kadın, stajdan 
dönmesini beklediği bir zabiti seviyor
muıı. Tekliflerini reddederek, h;r daha 
evine gelmemesini tenbih etmi~. Ev!n 
taksimatını bildiği için bir gece, trhli. 
keyi göze alarak bahçeye atlam·ş. Cü
rctli katiller, ihtiyatlılardan daha çok 
muvaffak olurlar. Netekim, bu da gö
zünü budaktan esirgemediği için hiç
bir l.ı bırakmadan eve girmiş. 

onun bütün ihtirasını ayaklandınnııtr. 
Yarın bu güzel varlığın, bir başka ku
cakta hazla kıvranacağı düşüncesi mi
safirimi çıldırtm·ş ve artık kendini tu
tamıyarak bıçağı sevgilisinin kalbine 
daldırmış. Zavallı ka.dın hiç ses çıkar
madan ölmüştil. 

. 11~ 
Zavallı adam, inkar edıyor, ~,;,_ 

nun kanadığını söylüyor, fakat JıC l,lf' 
inandıramıyordu. Hizmetçi kı• ~ t 
siz arka.daşlarına gittikleri, k' ı:cfiı"' 
çık bıraktığılannı itiraf ettilet:crl-' 
de deliller kafi görülerek Di: ~ 
ıe atıldı. Adli tahkikat ba1la ~ 
birdenbire adamcağız hastalal' il . -~ 
hafta ıonr 'kendine getcıned:~ ... 
Tabii dosyaıu rafa konuld\J~ o'ır 
de cezayı Aliahm verişine 

Çe9frm1 Hakkı Slba Ceqia - 98fi .-.... 

dJyurmaz olmuştu. Gerçi oralarda yi
ne hcrk·: s, beni güler yüzle karşılıyor, 
kon·.ı:ımaktan h~şlanıyordu. Fakat ben, 
o ben .değildim. Esrarlı misafirim bana 
yetiyor, oıaun parlak zekası, gözlerimi 
kamaştırıyordu. İçimc:le bir his, bana 
bu adamın büyük, ulvi ve kahramanca 
bir işe hazırladığını anlatıyor gibiydi. 

- Şüphesiz, benim bu sırrı keşfe kal 
kışmıyacağımı biliyor ve kendisi de 
ona dair en küçük bir söz bile sarfet
miyordu. Yalnız zaman zaman bana 
bir sırrını açmak isteğinin ruhunu ka. 
vurduğunu sezer gibi oluyordum. Bir 
ay sonra bu da oldu. Bir akşam: 

- Biliyor musunuz ki, kasabada be· 
nim sizi bu kadar sık ziyaret edişim, 
bir dedikodu mcvzuudur. Herkes. bir
birine bcnun sebebini sorup duruyor. 
Ama, ne zararı var? Yakında her şey 
anlaşılacak .. Bazan, ansızın kendini 
bir heyecan kaplar. Bir müddet kendi 
kendiyle boğuşur. Ve hemen kalkıp gi
derdi. Bazan da ti ruha inen gözleriy-

le bana uzun uzun ba'kardı. O demler
de ben kendi kendime: 

- Artık söyliyecek galiba 1 
Diye titrerdim. 

Fakat o, umulmadık bir iç kun-r 
le ihtirasını yener ve alelade bir mevzu 
üstünde konuşmağa başlardı. Uzun u
zun düşündüğü bir gündU. Yüzü ansı
zın sarardı, dudakları gerilip çırpıldı, 
gözleri dimdik bir bakıtla doldu. 

- Neniz var? .• Hasta mısınız? 
Diye sordum. 
- Ben ... Biliyor musunuz, ben bir 

cinayet işlemişimdir! ..• 

- Yüzü, patiska gibi bembeyaz ol
muştu. Gülümsemeğe çalışıy~rdu. Zih
nimde acı bir düşünce yanıp söndü. 
Kendi kendime: 

- Niçin gülüyor bu &dam? 
Dedim ve galiba ben de sarardım: 

- Deme Allahı seversen 1 .. 
Yine o garip gülütle: 

- tlk cümlenin bana neye mal oldu
ğunu gördünüz. Ama bir kere -ok yay-

Zahire ambarına tırmanarak bir pen
çcrcyi açmıı ve hizmetçilerin kilitleme
diklerini bildiği bir ara 'kapıdan süzül
müş. Karanlıkta el yurdamiyle etrafı 

yoklaya yoklaya, genç kadının bir gece 
kendisiyle aydınlanan odasını bulmuş. 

Aksi gibi iki oda hizmetçisi de bu gece 
gizlice bir arkadaılarma gitmişlerdi. U
ıaklar ise bodrum katında yatıyorlar. 
dı. 

Yatakta uyuyan kadinın manzarası, 

Cinayeti işledikten sonra, cehenne
mi bir ıuur aydınlığiyle suçu hizmetçi
lere yükleyecek izleri tertibe giriımiş. 
Kurbanının para çantasını almak, ko
modinin gözündeki elmasların g8rUnüı

te ıatafath, fakat kıymette düşük olan 
lannı, zevksiz bir hırsız rolü oynaya
rak aıırmıştı. Hatti daha ilerde bahse
deceğim birkaç yadigara bile el uzat
maktan çekinmemişti. Bütün bunları 
becer.dikten sonra yine geldiği yerden 
savuşmuştu. Ne hadisenin duyulduğu 
ertesi gün, ne de daha sonraalrı kimse 
hakiki katilden ıüphe etmedi. Bu kadı· 
na karşı aşkını kirrse bilmiyordu. Mün 
zevi yaşadığı için ıırnnı öğrenen ol-

mamıştı. Zabıta, ölünün uşaklarından 
Dimitri isminde birin.den tüpheleniycr 
Çünkü bu adam bir gün meyhanede 
sarhoş olmuş ve hanımını atıp tutarak 
onu haklayacağını söyle~ti. 

Cinayetten iki gün önce evden kaç
ması, kasaba dışında zilzuma sarhoş, 
belinde bıçak ve aaf eli kanlı olarak 
yakalanması, ıUpheleri kanaat haline 
getirmiıtL 

meseleyi kapattılar. 11'~ 
işte bu sırada vicdan sza~~~ 

Artık dcstum olan esrarlı ını tt tıK _; 
na anlattığına göre başlanı ~ ,r~ 
bap çekmemiş. Bütün t1tır;i; ~ 
ği bir kadını öldürerek ken .11detl 
nimetlerinden mahrum ct~csı,ğd'~ 
retmiı. Bir insan öldürınen~~ bJf)r_.tl 
duymıyormuş. O kadının bı ., ~' 
gitmesini aklına sığ.dıraın1!~r diJ.;J' 
türlü hareket edemiyeceğını ·"" 
yaptığına hak verirmiı. tJ)d"i,ıt 

Uşağın tevkifi biraz c•111Çaıııdl ' 
da ölümü onu scıysmamıştı. ,ır'_ tJ 
ölümün adalet korkusundan~ 
lak yerlerde bütün g~ce ~il· p 
neticesi diye kabul edıyor ~ ı' 

Evden çaldığı eşya .,e nıarı- °:J 
onu üzmüyordu. Çünkü b~ ._rr t" 
bir hırsız gibt çalmatn11• 1~~ . ·na 
mek, polisi şaşırtmak ıçı n~ 
ra çantasına ıelince, b\J .,.r) 

( _ve,,am• 
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Maceralan: 

6-VAKlT 17 ŞUBAT 1939 

l> gı hu nı·· eşıt Paşadan al- ı yor. Bahtsızlığa bakınız ki her-
~Ya u~aade üzerine Mowros kes bu muameleye karş-ı müsait 

1di: gonderdiği mektup şu bulunduğumuzu görerek devleti --- -----
IS'!' ~BU aliyenin vükel<isı aleyhinde iğbi- D . b k t k •t A r ı ______ ..;;.;;;;;; ı.; ~•l11raı r, 12 Şubat 18.55 m. gWteriyor •.. ~a~nolu>ı~ıyor ki en lZ an eş l a- R a a v o ve T ... yat r o 1 ııeaıııi11 ~nız bızı lngılız ka. bızım tahammulumuz, bir men. 1 

~ti. Şu. Ü§mesinden haberdar faati şahsiyedcn ileri geliyor. Hal t d d "" e ek ı •k l ıe _i.8tita -'atırıarı yazaığım sıra. buki gösterilen mü.sam.aha Jngiı. lll Q e1 CllŞ l l er J A k d 
"'"' 4'.'• 9•çt~~· heyet yerine kim. tere hükilmetine karşı nahoş bir lfj n ara ra yosu ık, Jjir kgırıı henüz öğreneme. §ey yapmamak arZtısu.nda bulım· e· k t ·ı 12000 ı· 1 • TÜRKiYE R\DYO Dl.FÜZYON ~· 80,,ı,,aç türlü. şayia dönü.. mam1zın im" neticesidir. Bunu>ıla ır avu a a verı en ıra mese esı POSTAL.\lll 

jaııs h:ıLcrlcri. l t.10 ~liit.ık (dans nıii
z.iği - pi.). 15.10 - 15.30 Tiirk müziği. 
C,.alunl:ır: Fahire Fers:ın, Helik Fer. 
san. Oku) .ın: ~cemi nıza. 1 - Tım· 

huri Ccıııil - llicazk:ir peşrevi. 2 -
ı: tU Cem il • Hicazkar şarkı { l.n \'Ik 
ıı:ı sana <lil), 3 - Arif lıcy - llh,-az. 
kar ş.:ır~ı (Açıl ey gonca sathrrkı . .ı 
- J.utrı lıry • Hicazkar şarkı <Sııııa 

ıı_olılıı günul :şuclolııı:ıyor). 5 - He Cık 
l· ers,"\n - Tanlıur taksimi. 6 - Arı! 

lı~y • Jlic:ızkiır şarkı (Guldü a~·ılıh 
yıne giil ~üılü). 7 - nakım - llİ<'az
kar }arkı (Uckledim fecre katlar). 8 
- Saz ,,; eıııaisi. l i.30 Program. ı i.3.> 
:'l!üzik (Dan~ saati . 1,1), 18.15 Türk 
ıııü.tiği - lııces:ız heyeti • Şetaraban 
faslı. 19 Konu5ma (Dış politika Iı:l

disc!rriJ. 19.15 Türk miiı.i~i (!laik 
türküleri • Sivaslı aşık \'eysel ve İb· 
rahim). l!l.3!' Türk mıiziği - ÇaÇJan
lar: Cenlet Çağla, Rerik Fcrsan, .l\e
ınal Ni) :ı1.i Seyhun. Okuyan: llalük 
ficrai. 20 Ajans, nıelcoroloji hnlıer· 

leri, ziraat borsası (fiyat). 20.15 Tem 
sil - G:ırmen lYazan - Prosper ~leri" 
mec). Tercüme ve radyoronik ruon
laj <Ekn nı Jlcşit). Temsil e.snasında 
lniı;uk orkeslra J. Zizelin opcrasın
tl::ın par~a r;alaraklır. 21.15 Memleket 
saat ayarı, e~ham, tahvilat, kambiyo 
• nukut borsası (fiyat). 21.25 Folk
lor (Halk miızi!li ve edelıi~ atı • JI. B. 
Yönet;;cn; Knlsi Tecer. 22 Haflahk 
posla kutusu. 22.30 - 24 Müzik, oı:>e· 
ra aryaları l Cazbantl), son ajans .,... 

eti li ~1ctÔ1']/a 1'ı dı~orlar ki Kraliçe beraber; i§ler artık öyle bir de. d .. f • 1 hk•k d .1. Türki11e Uadyosu - A 11kara lfallvosu 

/
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lo,.d ~ ye~ı kqlnnenin teşkL receye geidi ki bir gün evvc! bu. e mu ettış erce ta 1 e 1 ıyor D \ LG \ UZUNLUGU: :" ıı.,,1 erbi'ye h<ıoole etmiş. nun içinden ç.knıal• için .,ğraş. 1630 m. 183 K<•./120 Kw.; T. A. Q ~d llqz~reı da yeni kabineyi mazsak melek_eti.mize, padi.şa.hı· Denizbankm, kurulduğundan rıca bugünkü teşkilatı vücude ge 19,74 m. 15195 l\cs.120 Kw.; T. A. P. 

J'~kiı ed 8fon ve Lord Rusel'in mıza ve milletımı:::e karş~ hak~ka. bugüne _kadar n:ıuameH\tını göz_ tiren idarelerin, eskiden yalnız 31,iO ın. 91G5 Kcs.120 Kw. 
""'4 sı,. <ceklerini ileri .. .. ten mesul oüıcağız. den geçıren Malı ye ve lktısat Ve. başlarına nasıl çalıştıkları hak • '!'Cnıarn S.<A TiYLE 
O.ı.ı.,, "!f ordun yak<.::'!t'· Biliyonmn ki sefir bu inanılma' ki.letlerl müfettişleri ça!ışmala • kında da a!Aka darlardan izahat CU>L\ - 17 • 2 • 3' ~e-,.ı._%9ideceg~i de .. l ~ an. -~ekilde olan hareketini haklı gös. rına devam etmektedirler. istemiştir. 12.30 Pro~ranı. 12.35 Türk nıü-&i... ·~ ı..: soy cnıyor '-' 1iği • pi. 13 ~leınleket ~noat a'·arı, a· 
:··"<l viz Lo · l t Tetkik komisyonu yeniden Verilen malumata göre bu tet- J ~~ iy

8 

ka,,- rd Klarendon'un termek için kendisi mü.daha e c -
1200

·
0 1

. 
1 

k b" . .. . j,ıns, nıeleoroJoji haberleri. 13.10 _ 14 
:'11le wur bi1ıalcki . l medikçe Tiirkiyede hiç bir 1sla- ıra ı ır ış uzerınde tah. kikler neticesinde evvelce eski ~liizik ( l\iiı:lik orkestra - Şef: Necip 
~iı.Zareti muhafaz: ~~:s~~i hat yapı1amıyacağım, htristfyan ki1ka~k~apmag~kadbaşlamışt1zmır. ~:le. idarelerde mevcut olmadrğı hal • Aşkın): ı - Vinklcr _Kemanın aşı, 

-.,.

4 8 

tebaanın daima islômın zıılüm se e ı ı sene a ar evvel ırde de sonradan Denizbank tarafın • '"'km. 2 - n.,.ıho•·on - Mon"'ııo 
~ğı t_rat/ordun. ger· _ ~Hlndurug-u altında ezilip 7wla. batan İnebolu vapurunun muha. dan ihdas edilen Bakım ve mali (sol majör). 3 - Aulıert • Şişmanlar 
h. ~'"'~-- ı çayırı vvyw k · "tt" B · •t d · l • rrsıni "eridi (komik par"~).· • -
"'" bir "'--n, beni e h · cag~ın ve ilah Söyliycce7•tir. emesıne aı ır. u ışe aı osya- ış er organızasyonu şubeleri Jağ. " ' ,... • "'ı luret " ma rema.. ' ··• • · nm tetkikind 12000 r al k b · vedilecektir. z ''"'" · Aş' k oldom 

1 
nomml · 

5 

-~y <o,"' 2'~· bu meşhur diplo. Ben de buna cevaben diyecegın~ k t .. / d'~k ~· ;r ı. S""'" - S•b•h hmdi•loci (rnb). ~i.'.1-'etinae urlciyedeki meslek ve ]:>: Türkiyenin - böyle miıtem.a.dı bavtu ~ ucrbe ıknazar~ 1 ı . ~ tı ek~~ Denizbank neşriyat şubesinin G - Jlnnns Löhr - Tempo tempo (G::ı· 
·~o,.. n bahset - ke yen kendisini ted.enniye duçar e. e mış ve an anın ış erını a ıp de lağvı ile işlerinin materyal şu. lop). 7 - J. sırauss • Ritter I>asmnıı 

.,_ mege sev - d k k d" huk k ·· · 1 · be · d · h kk d · d < k > •il;, . . den br Un81tr mevcut oldukça _ e ece en ı u muşavır erı sıne evrı a m a da bir ta. opmtm '" pol ., . 8 - Nlcmonn. 
~k ?>ı ~hnız hli bu :Mt kt terakki.yata mazhar olabilmesi olduğu için bu meselenin tahkiki savvur vardır. Fakat Denizyolla. yarınki program. •ır l( ter gerçe en ı·· 1 ··rülm· .. t"' "d · d Zenci dansı. 9 - Leopold - Yeni dün 
ı .. 3te em evsan- f a.sZJl • ..., '-oat'd ı'mlcdns1zdır ve mcm uzum u go uş ur. rı ı aresı zamanın a materyal şu ~l- rn.1ek t' . J ..... muna.ssı • tN vv ı· V 

1 
t• .. b t be . t af d "d d 1 yanın eski şarkıları. (Amerikan ha· 

"1ı .. hı~te ' '".'". içön e>ı iyi his. leke ti tanıyanlar benim bu ifade- arı an ne ıceye gore, a an sı ar ın an 
1 

are e i en neş. "' '" • po tpucl ,il . 18.30 Prn•.-am. 
er l._ hassıstır. B Z b mi tc1'}it ve tasdikten geri dıırrııt. İnebolu vapuru hakkında !znıır riyat işlerinin şimdi çok geniş.. 18.3:> ~lüzik (Bir konserto - pl). rn 

'ıı, Pei;"'•dıı pek ııok u;un ~ k/- 1acakTardır mahkemesi kararını verdikten let:iği gilrüldüğünden neşriyat Konoııoa Cll•rt.lık ,.o, mvi•il. 19. 
~<;ok f ekiketlere ';' \ a.. Deı•leti ~liyenin menfaatleri sonra da va temyiz edilmiş ve son şu~ >Sinin lôğvedilemiyeceği ,. • 1' Tfi ek müı iği (incem heyeti • Şch ııQı-1,,. r.S<ıı. - se ep ı ı d b nka amın !stan nılmakt d D · b k tb naz fac;lı - Celal Tokses, Hakkı Der-
~- ~ıl1 ... t,. '~<ın Jıaris,kibirl• bı"r Rusya ile olan rııüsalahaya. §art ce se er. e a n a • a ır. enız an ma aa. ·~ " ,. l • bul! b k t t I t t I b ınan, Eşref Kadri, Hasan Gür, Ham-
.ı tcı,_,,1 o ,,,n_ Jı,.,.. _q d olmak üzere "-.::tün tebaai _qaha _ u ır avu a a yer a mış ır. smm ma erya şu esi tarafından ,.., • tat .. _, •• ,ey e ve v• • · di TohY. "'"i Üflec). 20 Aim, m" ~ ... '.'<'<ı b, ! "1uıkktı,m etmek •ev nenin içtimai terakk>yatını .alta. Müfettişler tarafından son de- ıdare edilmesi imkansız görül • tcornloii 1.,bcclcd, ''""" bo""' (!i-
ı-,,","'i>ıi ı,,; U.ması cihetile kendi nalı scniyeye havale ediy01'1ar. fa tetkik edilen mesele budu'.". mektedir. Şayet bu işler mater_ yol). 20.15 Tück müıi~i. Çobnl•" 
Gı, '<iecek -.ııeketin ..ahiln kı. Lord Stratfort ise bunun tama- KADROLARDA DEC!Ş!K.. yale devredilse dahi yine bu §U.. Holik Fec""• l'ohirc F""n, K. NI· 
~ .. ""t ı.,,,,/?d«r ileri gitmiş ve men ımUJı olan ınr yola gidiyor. LIKLER bede bir kaç kişinin neşriyat iş. l'"-i Serhon, Eşc.r Kodd. Okor•n-
ae..:1~ ı. - ~~ille-Um_ e_ ti merkezi. Biı~ümle t_eşcbbü.slerin, _bı_lgiinldi Diğer taraftan mevsuk olarak !erinden ayrılacağr anlaşıldığm. j Jar: l\lnhmul Karındaş, Sariye Tokay. "'!il """-·• dan bu hususta kat'i bir karar 1 - Emin •ğ•. Su•lnAk po,covl. 2 -
tı.e~. Oib· .

1 

va.sılik mcvkiine ve ~ıarınkı salôlı hallcrının ken. öğrendiğimize göre, umum mü • veril . t" Şiikrü o~ıııan • Suzinlik şarkı (l\füp-

Y ahancı Radyolardan 
Seçilmi§ Parçalar 

ProgramclaJ.:i vakillc:r 1"ürkive saa. 
li ü:uriıuı ve üi}leden ıonraJ.:i ıaaı 

olarak ıı~lmişlir: 
01'.ERALAR VE SE~FOM 

KONSERI.Ellt ~ ..... ..) ı~ :ah~ı aye_tZerde valiler ~ilcrüıin 1ıimmetlcri eseri oldu. dür Yusuf Ziya Erzin tarafın - memış ır. Lelan dert olan). 3 - Udl Ahmet -
~ıı,. ~ ... <?'_.,... ı Vas-tler (konsolos. gımu, tcbaa.yCJ verile?ı hakların dan tasdik edilmek üzere Anka. Ay başında maaşlarının nısfı. Suzlnfık şarkı (~feht içinde). 4 -
&iilet ~<ıbıqzı~şih,,.. »u ahuaı h e r ve m!ii.sanıle.lerin Türk taassup ma raya göt ü rülen bankanın yeni m alan 150 liradan fazla aylıklı Alımı:t R:ısjm - Suıinlık şarkı (Pek 9. 

1' >ı n "/ 1 lef · llo,, 

9

.: •he,,.,,.. nu . ":""'"" ho.y. ıa • etınden cebren islih8al olıııı. kadrolarında mühim değişiklik • memurlara paralarının diğer Y•- cmdoc "' d iiılm) . ~ - Fahire Fer· ~i!let "-~;ı bu •yet~, ihkı.l edi. dugunu ahaliye inand1rnıak irin er vardır. Denizbank kurulduk. rısı dün tevzi ednmiştir. "n - K•m••co lok•fm. • - Gilll"' 

9

.10 
teli/" oı,,._dı7, haysıyct .ve ehem_ her _:ıey.ya.pıl1yor. tan sonra evvelce bankayı teşkil Jı:ılk tiirküsil (Sinemde bir tutuşmuş) 

Londra .<N.): "~fanon\' {Mas· 
senet). 
Herllıı: 5 JncJ senfoni (Çay· 
kovsld). 

1 .,,;,·~ '•Ç 1- S•d•Ui• K•ynok ·>!ohm"' IDc 9.10 
etıe .. ttnı ·z a çokgenı:ı ve mu7ı, l~ım.dı S'tZe soralım: Bir hüldt eden müesseselerde bulunmadık. Yeni neşriyat : kil (işte seni seven) 8 -Tanburt Ce· 

ı,.1>; 14q,,~' l!ıeskilıı olduğu ci. met ;:ıütemadiyen böyle engeller. tarı halde teşkililıta yüksek ma· - mil - >loh•Y>"" '" "moi•i. 9 - S•-
""• ' . ...,,.

1

° kadar miişk-ül o. le UgTQ'Jm<ık mecburiyetinde bıı- aşla vazifelere yerleştirilmiş bu. Tıb F akltesi Mecmuası !fıhottln Pm" - Kih.,.nt ıackı (Hd· 

Leipzig: "Gizli nikah". (Ci
marosa), "Sihirli kaval'' (Mo
zartl. "Ali Baba'' ,(Cberubl .. 
ni) ,.es. 

lı~,.~•»ı1o;· •kette hükümet et. , lunursa iyi bir i.• görebilir mir lunan şef ve memurlardan çoğu o, •rtl• "" muut.,,m•n "km•kl• li ,.,,.,.oc). 10 - Udi Ho"n • Niha. 
a: l>ı, 'Ot dcgvild" 1 1 V k · v l kt b l vent şarkı (ll;ılırıından hlc çıkmı.). ·ı.ı-ı.,.L oZo ır. ngiliz se. e gere ecnebiler tuızarmda, açıga çıkarı ma a, un arın yer. ol:ın Tıb Fnkültesi !ılccmuasının al-b ''"it-ey sl 11 - Sadettin Kaynak - Muhayyer 

ıı- ~ ?>ıeal· ara yazd1ğı son gerek efradı tebaasına karsı miis. terine Denizbank kurulduktan tıncı Ye yedinci ~ayıları intişar et- (Bağrıma la') basayım). 21 
Memleket 

1~'1ıi.,.'Uteti Ya. ı ve bu mektubun tal~l ve kendine ldyık bir°" mevki sonra yeni teşkilatta. hiç bir va- saat ayarı. 21 Konuşma. 21.15 Es· 
~~t· {JQ=-:cte ~ı. resmi mahiyette muhafa.:::a ede"lnlir mi? zifeye tayin edilmiyen, yahut ev~ İzah lı:ıın, talıvilfıt, kambiyo - nukut bor. 
~ .:;- hi ı,,, 8~ •le ba.:ııltp 11eşrcdil. Me>ıfaatperest, yahut wk-uf . velki vazifesinden daha aşağı bir Emin Coıkundm adlı birinin "" (fiyat). 21.30 ''"'" !n•dl'o oc· 
' l>;z oı,,. az artık tahammü. ımz adamlarla etrafı al1"m1Ş 

0
_ mevkie getirilen eski deniz mü - ga2'temize m•nsup '"'" mmk k"'""' - ş,r, 11. Fo..ıt Alm). 1 -l>ı <ı.si 

1
Yan ı.-z·1 z Lo 

1 
· kı1-· ım kt W.A.Moı::ııl·Sl'nrcıninıibenıolmn-

%, ze b · . '"" ı ı.azır hale. an rd Stratfort Türlciyede essese erı er a.ı.... yer a a a - dolaşbğı Samsun valilig-inden aldı 1; .,et ır fık: T'" k ' b .. b k .. jör. ,\ıl:ıgio - ı\lll'gıo. Andtınle con 
i?i/e>ı 'l'lıetnurlarıır verebilir. Bu k~r Zer arasında taassup, irti. dır. Ayrıca ~-~~dan an~:~~ ğımız bir yazıda bildiriliyor. nıolc. :'llımıdlo ? J'rio. Fiıı:ıl. Allrgro. 

r~ et . '1ez nın kendilerine ·ap, ihmal ve iktid.arsı:::lıktan hal olan mec ısı are aza 1 arı. Gazetemizin bu adlı hi.- bir kim 2 - Ht Sclrnhrrl • "Hosaımıntle'' 
eq tıı·ı arct · b ··d·· · J"kl · ,. 'l>iıı,' ,"'ini 1'azıf esini nasıl lllJka bir şey görmüyor. M emle. le um~m mu "'." mu_~·~~ 1 .erıne " ile aıaka., yoktur. Başka yer· Pec•fc """' "'"' i ıı. "- ı " 3. 3 -

ı~Jc .. ~'1.fa kolayca tasavvur ketm bir saadet nümunesi oldu- de eskı ıdarelenn mudurlerınden terce de bilinmek üzere yazıyoruz. E. c.ricg 1 iııd l'l'r ı;tint sıiili. ~lor-
t l .,~ b· · 7'eb ~ - · a·ı kt d" · s ı ı > • ı ı co ı ~, "da aa. şahaneden gu ve idaresinin tslaha muhtaç bazıları tayın e ı me e ır. '""""'"""'g ı. • "' • . ""' "' · •ı:ııı~,._)ce::ıay,. v~ olan, yahut hak bulu,nmadıg·ı idd:iasınd<t der,.;zı·m. Kadroda kalacak bütün me - zenin liliiıııii). \nitr:ın~ Tıınz <Anit· ~ v"O l.q ... tıgr :-JN M 1 K rnnııı clırnsı). in dl'l" ll:ılle dc'i Hrrg-

10.15 
10.30 
11. 

Strasburg: "Ayda" (Verdi). 
Lil: 5 tnci senfoni (D;orjak).~ 
Sollens: "Cavalleria Bustica• 
no" Ofascagni). 

ODA MUS1K1St 
7.30 FrankCurt: Alman ~arkdan. 
8.20 Londı·a (n.): Piyano konseri. 
9.30 Sollens: Org. korQ .(Dah). 

11. E) fol kulesi: Şumann. 
HAFiF l\tUSlKl VE OPERETLER 

2.50 lladio Paris: Kadınlar korosu. 
8. Berliıı: Operet parçaları. 
8.15 Şlutgart, Bresin: "Yarasa" 

8.20 
9.10 
9.10 

10. 
10.10 

(Ştrauss). 
Yarşova: Hafi! parçalar. 
Königsberg: Vasneıı proiJ". 

Viyana: Karnaval havalan. 
Bedin: Viyana hava!Jrı. 
PraA 1: Mekbur klAstk parea-o 
lar. 

t''• .,,;. r •eZd'aya,. bir adam Bilôkia ben ötedenberi daho. ya. murlara evvelce Denizbank tara. ev Ol ıraatı kllni"' '°'' ki'"''"'" ;,,;,,,1cı. '2.30 
~ .. ı~ ınae, yahut sefa. pılacak pek rvık !oeyler vardır fından yapılan maaş zamları da. Müessif bir otomobil kazası neti· ~Hizik (harir nıiizil.ler, operetler ve 

~I <lg re-'mi bi ')"" !i J d"l kt a· B . i if ı'tdqn . r istinatgah fikrindeyim. Fakat benim kabttl kabul e ı meme e ır. u me • cesinde Aııkaratla Yefal etmi~ olan saıre • 111). 22.4:> ~liizik (l.:ızhand -
9 t Q. emı ... .:1~ ed ı · t · · t ....... eskı· 'l • '> • 12 ı·-.,,. °"'•tile ·~r. Vazifele_ emiyeceğim şey, bu millet ho.k. mur ar ıs er yenı ve .ıs e,- . Büyük >lilld Mccfi•i bütço oncümonl Çi""l !.•nloş ock«I''""· -'·'" • ·• • 
, ',,

1
_ek baht but:Tarın hoşuna kında L&rd StratfordWl besledi- idarelerde olsun aynı şarta tabı bli'o ı•fl Naci Ardonm robu için Şu· Son "'"" "''"'""' " ,..,nnkl pco .. 

lludapeşte: Radyo orkestrası. 
DANS MUSİKİSİ , 

10.15 Ilrfıksel 2; 1~15 Roma Ttl 
Turino gr.; 12.2:> Londra .(R.); ı. 

Londra (!\.), ı 41t,.oqzYet ...... sz~.lıgında bulunan g-i .<Mı fikı"r vo D"'vloti O.....,aniyc olacaklardır. batın 19 uncu pazar giinti öğle na- r:ım. '"' " nı. "'4 ısı b :.-- v v " • ~'" .. ~T ı Qtc:<tŞtKLER nı:ızını müteakıp Beşiktaşla Sinan- CU:\1 \IlTESl - 18 . 2 • :ı(} 
i ! liı. ~ de e. edi S'tlrette Yi yeniden ihya için bi:::e kabul TEŞ~\.Tl'A DE ·~ paşa camiinde ınc\'lı'ıt okunacağınıl:ın 13.311 Pro~r:ıl'l. ı:ı.3;, ~Hi1.ik (C:aı· 
,1~1 l,it tı te~kil med lctır. lJlü.kümet ettirmek istediği tahripkar va. Umum müdür Yusuf Ziya Er~ arzu edenleriıı teşrifleri rica olu- b:ınd • c.: iı.ııın) Lanlo'.' orkcstnısı. H 

r tıı c en ,, · I>uı, """'•! """'rlar daha ıntalardır (* ). zin şehrimizde bütçe ve kadro noc. Memleket '·"' " '""• mcteocolojl, a-

Eğelenceli köşe: 

\'AR\.'ETE \'E KABARELER 
11.30 Leipzig ve daha hlr~k Alman 

hlnc;yonları. 

PİYES, KONFERA!\S VE 
KOXUŞ)IALAH 

5.(0 Rndio Faris: ''Devlet ve yeni 
resim sanatı". 

'ıı tı~ 'P e~rııeye ~har değil. Şurasını ttnutmayınız ki bir işlerile uğraşırken alakadar şu • 
>ıı ırı.llı-;:ı.~h daY;_n ~e azleden. çok sebeplerle 'TJ'llinnettarı olduğu. be şeflerinden bir senelik faali • 
ı· ıt~?/ıq rı>ıd.an e~l-dır. Devlet muz lngiltercnin dostane nasihat yetlerine dair malumat almış, ay. 

~ !1 tıcıJc· biri8in _nıunhal olan bir Zarı ile Balnaliyi irşat etmesi 
ı_;ı., ?>ı .~t, b~7 t~yini icap et. Jıaklmıa k.atiyen muarız değiliz. ne çalışcv.xı.ğı::. BüsbiUün httsusi 

H JK \HW X AŞAÔI: 9.50 
1 - Sarıyeriıı m::ıruf sularından - ıo. 

Berin (uzun d.): Piyes. 
Roına gr.: Üç perd,lilc piyes. 

y.;. l)ı.u~~kcratı m~::~ir kottfe. Biz btı visayayı faydalı ve sela. oıan bu mektubu bir husu.si me- ~ r..--t--+-+-
tt 1~· lr;'cercye ~r milşlcill metimizi mucip teldkki ederiz. muriyeti havi gibi telakki etme. ı..._~1---...._ 
ı. '>ıı.1 ~t§<ıyet sizg~~mek l<izım Bizim §ikayet ettiğimiz şey ap<i. mcnizi rica ile sözlerime nihayet 9~~+-+-+
»;:r.ı ~tr Zarın bir e~lete hizmet §ik<ir burada edilen suiistinıaldir. veririm. Zira b-u mel<tup ahvali 
rıı ıı r<?(l <ltfor-t ta çogu halclmıda Bir takım itiraz ve şahsi ihtiras. hazırayı tasvir için yalnız ve mütı 
11 

... ct11ı~e nıunı:_afttıdan göste_ lar uğrım.da mem1cketin istildaZ ha.sıran size mahsustur. 
t·; rl"thq k Cii.rcti:;.aa,ta mutava- ve şanına zarar iras eder surette AL! 
tıı. '»Jq ı 'tn.iirtek· de 'bulunursa. bu haktan isti/ad~ olunmasıdır. (Devamı var J 
ı,it~ 1~e~ oluver=:. ~e m'ilrteşi işte bu haldir 7ci lngı"Ztere itti. 
'·~~ 'llğr etlel'inıi, sın~z. llarici fakı rakiplerine: "Mcnçilro/, 1ıat. 
,,,, -.ı ~eı~l'lıal,taa; ClıY'n.ı milşkü • ta bütün istediklerini istihsal et -
ıı, ·!iy~rlcr.&nde:·~a:r. devletler mi.1 olsaydı, yine btmdon :::iyade 

(•) Jleşrııtiyel inkılı1bındtm sonra 
yapılan ba:ı neşriyat araswda Lorıl 
Sfrcıdf ord tarufından vakli11le tavsi
ye edilen ve Ali paşanın bıı nıeklıı
bunrla (tahripkar) tabirivle tavsiye 
edilen ıslalıafın (karıunıı esasi i/d111), 
11ani Tım:imalı Jlayriueden sonra 
derlıal mrmiı'kel idaresinin rıuşmli
yet şıl:lint kalbi olcluiJıımı iddia e
denler olnm~lıır. Fakat Ali paşanın, 
mtkfrıbıı dikkatle okıınıırsa bu ı.~la
Jıat clwilcn şeyin o .:aman llırisli
van ftbeaya memleket idaresinde ve· 
riltctk Jıal.:, meııkl ve inııi11a:dan 
ibartl oldııi}u rok ae"ık giirülü11or. 

~ beyQ~Ctııe,'Ji ~~nın bir şe. nVİİ§kiilpenest olmıyaoaktı.n 
1,

1 
eı~l deın.c.<Ji i . Str_atfor. Dedirtiyor. 

~il~' hcır· 
4

tte di7Je ?1'" klifidir. Beyana muhtaç değildir ki mı. 
ti' ·h'l>ıe 1.<.'ih i.Jler· dayıhm: Aziz dos- rada hcıhse mevzu ettiğim mesele 
Ol~ ' Cr ' i11 •-<>l - b h f ~'l't ?tııı t . l)ey bu "!i er, pat. so>ı derece naziktir. Eger a ~c . 

'ıı 1>ıQ1ct tıbi.4ir. IJ <ıdam1n lron. tifjim M.t bundan bir şey sezerse 
. C/flt il oı 1tnmı . tt"k . / lht· ~te • <ın i-'ltekı . gı ı. çe va~ halimize! BHnun içın bu ta . 
lle~~<t,. e~ın_ deh~et~:ı, 11.ğrund.a M1t1tı kendiniz için srık7JJyaca1• ve 

t11 4't·~ı.~ oldı('' ı bır harp 11aki.t 1ıe ha1e göre söz söylemek 
ı lali te,%1;l d~v~eli <Ui. için mfisait f şrsatlardan istifade 

e crmı sarsı. etmek -'1lref11c ·maksadın 1msu1ii. 
.(ASIM US). 

SOLDAN S.\GA: 
1-Bclbaht bir memleket ahali sin· 

den. 2 - Dir hayvan - kendini be
~enmi,. 3 - ~fcrharnet - sürat. 4 -
Ters okuyunuz, bir nehir olur - Spor
tla t:ıkdir nitl:ısı. 5 - Bir emir • 
Telefon tabirlerinden. 6 - Allalıtıın 
• alfnbenin yanyana iki harfi. 7 -
Üzerine :yaıı yazılır. 8 - Amerikada 
takım adalar - dernek. g - naşına 
"k" gelirse solınılan ulıııun nleş olur. 
10 - Dürt larafı denizle muhal ka
ra· biiyiikler. 

İspanyada dövüşiiyle meşhur hayvan. 
2 - Argo lisan ın<ln scr::.em demek -
ses l::ıshilıi. 3 - Bir ne' i kı) metli taş. 
4 - lstanlıuldn bir semi. 5 - Bir e
mir· rüllıe. 6 - flircleniz - l:ıhza -
buracla değil, şur:ııla dejiil. 7 - \':ıy· 
<l:ııı r;ıknn - kırmızı • e\er. 8 - Ya
zık nicl:ıst - askeri bir rütbe. 9 -
!'ılübayaa - büyük. 10 - Tencerenin 
haba~ı • evin üstü. 

Dünkü Bilmecemizin 
Halledilmiş Şekli 

SOLD.\N SAG \: 
1 - Ayna - ol - ak. 2 - Saadel. 3 -

Ukde - h:ıi5. 4 - Mnil. n:ın. 5 - Ma
sal· an. G - Taın - alı. 7 -Af - T:ıuıı 
8 - An • leıt - knr.. O Yarın • h::ıla. 
10 - Tek - Mznn. 
YUK.\RTD.\~ AŞAC.I: 

1 - A5ııınan - ay. 2 - Yaka • ~:ı · 

nal. 3 - Nadim - re. 4 - Adelat • 
tık. 5 - Saten. 6 - Al - n:ıın:ız. 7 -
Bul - Iı :ı. 8 l\:111 • :ıııl ,nz. lJ - .\h • 
ala. 10 - Keser - eıaıı. 

10.15_!.:>ndra (H.): "hor 'Novello"• 

ŞEHİR TiYATROSU 
17.2.39 Cuma akşamı 

20.30 da 
Teptbaşı lJrcım Kısmı 

Blll. l\11SAFll'\ GELDİ 
l~li/.:lü/ Cadı/esi l\<ımrdl Kunıı 

YANLIŞLIKLAR KmtEDYASI 

~~ 
~\'j) 

HALK OPEilETt 
llıı akşam ~aat (9) da 

Büyıık Operet 
(Eski hıımam tski tas), 
Ynkınıla l\l::ıc-ar Balesl 

~~~ TUR.\:\ TiYATROSU 
llu akşam 

J ~ Okııuııcıı Bıırl11m Gues{ 

lt'h.. ,A;j Sahibinin Sesi bnşmu .. 
ı.:.ııı.ı ı~ ı.:.,. • ıkriye Jııı sene hmird« 
ses ıııiısahaknsında lıiriıJciliği kaza· 
nan :Melahat; Erluğrul Sacü. Tek; b
ıııail Dlinılılillii ve nrkaoa~ları (Sel; 

Alil:i re,•üsü; Milli ay:ık oyımlart 
Cumartesi matineden itibaren Hami~ 
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Bu hatta;{i .. kod dl. esini~ 
maçlar us. a~ a ıy 3' 

/enerli Fikrete 2, Gala- temelleri kazılm 
Pazar 2UnkU mae münnsehellte tasaraylı Adn~a ~Ay 9~ a başlan dl 

Boykot V erıldi · 8 t:'!t 
Beden ~erbiyesi lıtanbul Bölgesi lstanbUI adliye Saf3JI bin ~İtl 1\ 

Futbol Aıantığından: .,,e~ ~ ~ 
1s _ 2 _ 1939 PAZAR Gü?\"Ü yeri tayin edince heı•· -ı~i 

YAPILACAK MAÇLAR: ak ~ ~ 

Fenere dair Yine Galatasaray -
Kim ne derse desin! .. 
Şu iki sevimli klübümüzUn re

kabeti başka oluyor. 
Karş karşı geldikte de, el ele 

verdikte de duyulan heyecanı 
hangimiz inka.r edebiliriz? 

Kafir fudbolün üç buçuk me
raklısı varsa bunun iki buçuğu, 
k8.lı tenkid edilen rekabet yUzU. 
suyu hürmetinedir. Ben kendi 
hesabıma fudbolü, çelik çomak· 
tan daha fazla sevmemi bu reka
bete hamllediyorum. Hoş eski 
çelik çomaklar bugünkü fudbol 
m\isveddesinden daha heyecanlı 
idi ya! .. 

Şimdi dinleyin de bana hak 
vermeyin! .. 

Cuma günü Galatasaray-Fe. 
nerbahçe karşılaşıyor. Mekteb:ie 
daha salıdan faaliyete geçilir. 
Talebe fudbolcüleroen Ulvi, A
li, Burhan, L. Mehm.ed. Muslih, 
Zıt Kemal, Mithat, Hayri, Fethi, 
-sürüsüne maşaallah .. Zaten bü
tün takım talebe ... - sıkı perhize 
geçerler. Perhizden maksat zaıf. 
lık rejimi değil! Öbür manada .. 
Fakat sinirler de başlar gerilme
ğe ..• İçlerinde yalnız Ali pilav ta 
bağı adedini arttırmıştır. Kemal 
de sahada tatbik edeceği nev i
cad muziplikler düşünmekle meş 
guldür. O akşam "Gran-kur" da 
son antrenman, Adil Girayın ve 
Mütevelli Mehmedin huzurlann
d~ tamamlanır. Perşembe, öğle
den sonrayı beklemeden hatta 
tatlıdan da ferağat edilerek er. 
kenden klüp lokaline dUşUlür. 

Ertesi gün için bay Ziyadan 
direktif alınacak. Yusuf Ziya, 
erkanı harbiyesini Sadun Galip, 
Eşref Şefik, Tahir Yahya, Adil 
Giray, Sedad Riza ile teşkil etmiş 
bulunuyor. Salonun bir köşesi
ne toplanılır ve kondüktörün ma 
dam vasıtasiyle sunduğu çaylar, 
kahveler içilirken ertesi gün için 
"plan" ihzar edilir. Sadun Gali
bin Ali Naciye vereceği cevap, 
Tahir Yahyanın Çelebi Saide e
deceği mukabele, Milctebanın Fik 
rete karşı oynatılması, Ulvinin 
muhacim, atlet Vedadın santr
for, Nüzhetin kaleciliği hep bu 
fasılda karara bağlanır. Elekt
rikler havanın kararmasına rağ. 
men yakılmaz -şimdi de yakıl· 
mıyor amma, o zaman iktısat ol
sun diye değil! .. - esrarengiz va
ziyet muhafaza edilir. 

Galibiyet takdirinde Necibin 
Burgazdaki evinde ziyafet çıtla... 
tılır. Kunduralar Mahmudun ta
mirinden geçer. Yıkanmış par
çalı gömlekler Utücüden gelip 
kondüktöre teslim edilir. Per
şembeleri lokal kapısı tLklım tık 
Iıınd.ır. Simalar ekseriya yaban
cıdır. Kimi, oyunculardan birine 
yaklaşarak: 

- Bana bir davetiye bulabi. 
lir misiniz ? 

- Affedersiniz! Lakin sizi ta
nıyamadım! .. 

- Olsun efendim! Ben si2i ta-
. ' nıyorum ya ... 

Yahud: 
- Falanca fudbolcüyU gör

mek istiyorum! 
- Kim diyelim? .. 
- Geçen gün tramvayda na-

sırınıza basan zat geldi, dersiniz. 
Şeklinde beleşçiler muhavere

leri duyulur. 
Peki diğer ta.rafta neler olu. 

yor acaba? .• 
Kuşdiline giderken dere kena

rında Osmanın gazinosuna biti
şik şipşirin beyaz boyalı bir bi
na. Burası "Fenerbahçe Spor 
Klübü" lokalidir. Güzel tanzim 
edilmi.'? ufak bir bahçeden geçti
niz mi sağınıza bir tenis korlu 
gelir. Burada eğer akşam s:ıati 
ise emektar Galip Mısırlı Tevfik 
ile bir parti yapmakta.dır. Dok
tor İsmet, üstad Zeki ve Suadın 
ağızlarının suyu akıyor amma. 
ne çare ki ertesi günü mühim 
bir koz payla§ılacak. ''Barba" 
nın asık suratına alclırnuyarak 

yandaki kapıdan içeri dalanlar 
evvel! "Mocuk"la karşılaşırlar. 
Fener klUbünlin en büyi.ik husu. 
siyeU, şayanı takdir karakteri 
küçüklerin büyüklere hürmet, 

\azan: Muvakkaır ~kr..!m TaDQ rAKsw srADI: inşaata başlanac f ıı- sıı,k 
Anadoluhisar - Beylerbeyi A ta- .. .. nkaraYa ' 

'.umları saat 13.SO; hakem Suphi Ba- Ge~cn cuma gunu A . ..ıı;ııı' ~ •• 
d. lki ·· h ·mıze l.J ~il LUr. Fenerbahçe - Galatasaray A ta- ıp evve gun şe rı aP r 

.amları saat 15; hakem Tarık Oze- müddeiumumi, velaketten ~ k~! liitıc 
rengin. Yan hakemleri Halil Özbny- dan işlere dair görüşüp eli!~ ~ ltııı) İs' 
.• al ve Selaluıtlin özbaykal. aldığını ve Üsküdar adliye b'.P ;ı '•ı;- 1 

ıERb'F STADI: . meselesini halletti v ini söyle:ıııŞ r lı~ - ta 
Galata Gençler - Bo~azıçi A takım- .. . .g n tetXl'~ b~d. 

ıarı saat 9.30; hakem Şahap Şişman- Jskudar adlıye bınasını 1~ 1t ga 
->Alu. Karagümrük - Davutpaşa A ıa- ri kazılmağa başlanmıştır. _,w te, b }' 

R Cik o · · yar \ ilJ . .ımları saat 11.15;,.~akem . e · s- da temel atma merasun1 .. ıar ı Ola 
.nan Top. Vef~ - Suleyman~ye A ta- cak ve bina azami 150 gurı rtif! ~qıta ıı 
. .ımları saat 13; lıakeın Şa.zı T~zcan. f d ta am bitirilerek, ~ o 
1 011 hakemleri Halit Uzer ve Ahmet. m a m en . e~ect Otta 
.Jeşiktuş - Beykoz A takımları saat kemeler orada faaliyete g ~ .. 
L5; hakem lzzet Muhittin Apak. Yan lerdir. . ıerit' tt da~Çı 
.ıakeınleri Osman ve Reşat. inşaatla nafia mühendı~t3.)d dıııtı ~ 

Verilen Cezalar den Muhtar meş~ul ~ırn~airel ~11 ~6 
Anadolu klübünden Kadri Uluknl Bina tamamiyle hır adlıye . dl ~ ~t 

.!8 bir ay. Fencrbahce klübündeıı Fik- nin icabettircliği evsafı baıt ~ı:ır 
l'et Arıcan 236 ik.l uy. Kasımpaş~ klü- ca1ı:tır. dlif ·~İ~i 
ı>ünden lhsnn Kılerınan 1061 bır ay. n· _ t ft İstanbul a .~w ~ \i 
fopkapı klübüntlen Ali Zeren 1213 ıger ara .an eti 1Je'/." lilıı 

0 
l-' 

Jir ay. Galatasaray klübünden Cemil sarayı meselesı de Hey ~tıf ~ la 
...iürgen 1387 bir ihtar. Galatasaray ce tetkik edilmeğe başıanını,at t1 ıt Ilı 
klübunden Adnan lncirmen 23 bir Müddeiumumi Hikmet oıı. ~ ı. llı~th 

kl .. b .. d K. A l gidi~ ..ı ıttı. ay. Beykoz u un en azım rsa ray evrakını Ankaraya rf' I' •ılit 

;;74 bir ay. Vekiller Heyetinin tetkikine 
8 1~ tıı 

Yukarda klüpleri ve bölge numara- . . J ~, ~tg 
lariyle isimleri yazılı idmancılara lik mıştir. . . ~ si )lS ~ .... ~ 

Gatatasarayın ilk fodbol takımı:: Sağdan ayaktakiler: ilk Türk fudbolcüsü o zaman Catatasa
raylı şimdi ise Fenerbahçeli Fuad HUsnü, ağabeysi Fenerbahçeli Hil.mid HUsnü, Galatasaraylı E
min 

1

Bülend Asım, Ahmed Robenson, Galatasarayı kuran Ali Sami, Yugoslav fudbolcüsU Milo, 
Adnan. Otu'ranlar: Muallim Bekir, meşhur Hasan, Tevfik Fikret Boksör Sabri Mahir, Kürd Ce

maçlarındaki suiharekeUeri dolayısi- Artık hır y!lan hıkaye rııı ti "!Clı 
le lıizalarmda yazılı maddeler için alan saray hakkındaki ka~~ 4 J ~İtle 

·ı · ·ı e<11 • j, 't müsabaka boykotu c.c:_zaları.v~rı nıış- kaç güne kadar verı e~ " i 'ı ~ ~t 
lir. Bu cezalar teblıg tanhı olun maktadır. Hangi yer murıas P n ~ 4~ 1taı 
17 _ 2 -1939 tarihinden itibaren ba~- ın· •• k u··teakip }leırıe• ')~,,,_ 

• .. k r urse aran m ı... 11,.11: 
laamktadır. Alakadar kluplere ha cm k ··Q b· 

lal. Öndekiler: Hüseyin, Ores. 

büyüklerin de küçüklere muhab
bet beslemeleri ve otoriteyi sar· 
sacak laubali haceketlerden bU
yük bir hassasiyetle tevakki... 
İşte karşıya gelen alt kat salon
da. Fuad Hüsnü, Hasan Kamil, 
Saip Şevket, Avukat Ramiz, Ha 
mid Hüsnü, Muvaffak Menemen
ci, merhum ziraat vekili Sabri, 
Şekerci Ali Muhiddin .. Ali Naci 
de kendilerine iştirak etmiştir. 
de kendilerine iştirak etmiştir. 
O, bu topluluğun Göbelsi! .. Der. 
ken piyanonun alt başında is-
kemlelere mektebe başliyan' uslu 
çocuklar sükftnetinde ağır başlı, 
terbiyeli faal elemanlar. Kitlem 
adabına pek riayetkar olarak mev 
ki almışlar. Üstad Zeki, doktor 
İsmet, Nedim, Şekip, Kadri, Fa
hir, Sabih, Alaaddin, Bedri, Su
ad, Beleşçi ömer. O tarihlerde 
bu asil k.lübümUzde de pek öyle 
"parazitler" yok ... Cevat, Sedat, 
Fürtizan, Ulvi, Rağıp, Şehap, Sey 
fi, Nihad, Haydar gibi gençler 
de kapınıq dışında ağabeylerini 
hayran hayran seyretmekte .. 
Fikret, Muzaffer, M. Reşat daha 
geneler.. Dördüncü takım ele
manları.. Sahihin idaresindeki 
antrenman ve Mocuk'un idare. 
sindeki bir maçtan yorğun dön
müşler, muntazam duşlar altın
da keyifli keyifli soyunup giyi
necekler ... Yarınki dedikodu ile 
alakadar bile değiller .. Ha! .. Ni 
yaziyi, bu gelmiş geçmiş "en na 
zik Türk fudbolcü"sünü unut
tum sanmayın! .• O daha !stan
bula gelmemiş. lzmirde sanat. 
lar mektebinde okuyor ve Altay 
küçükleri sınıfında .. 

nk spro muharrirlerinden se
vimli arkadaş Salim Hamdi ga
zetesine fazla malumat topla
mak için yukarki katta müze
nin bulunduğu odada Sait Çele
biyi sıkıştırmış havadis istiyor. 

Derken cuma sabahı gelir ça. 
tar! .• 

Milliyet gazetesini açın! .. 
Fenere hücum! .. Akşamı açın 
Galata.saraya hücum!.. 

Bir elli vapuru Kadıköy iskele
sine yaklaşmaktadır. 

"Hamsi de koydum tatata
vaya.. Hamsi de koydum tatata
vaya! •• 

Sıçradı gitti hahahavayaya Jıa
lıahavaya? •• 

Citti de gelmez o kız buraya .. 
Aman mino mino mino, canım 
mino mino mino papazın kızı of? 
imamın kızı! .. " _ 

Gü verleden gelen bu sesler 
"Galatasaraylı"ların vapurda bu 
lunduklanna işaret .. 
Maçın neticesi ne olursa ol

sun "Hava" bugünkü kadar so. 
ğumaz ve söğüş olsun, dövüş ol 
sun, bugünkü kadar şumullü de
ğildir. 

Nitekim, meseli ertesi hafta, 
o zamanlar muhakkak ki Arse
naldan da kuvvetli ve şöhretli o
lan (Slavya.) lar, (Frcnçvaroş) 
lar, (Admira) lar karşısında el 
ele veren memleketin bu güzide 
evladlan düz beyaz ve bazan da 
lacivert-San-Kırmızı yollu for. 
malar altında Türkün yüzünü a
ğırlm '1.k için ayni gaye yolunda 
ayni mikdarda ter dökerler. 

O zamanın ileri fudbolümüzde 
düştüğümüz en büyük iki hata
yı da ilave etmeden yazımı bitir 
meyim. Biri "Bek.ir"in Avrupa
da bırakılması, diğeri "Refik" 
in diskalifiyesidir. Bu iki. büyük 
hata fudbolümüzün aleyhine bi 
rer ağır darbe olmuştur. Bir de 
daha eskisi var ki o da."Hasan" 
ın ekmek parası aradığı için sü
rünecek kadar sefalete maruz 
bırakılıp cüzamlı gibi "prof es
yonel" damğası vurularak futl
bolümüzden uzaklaştırılmasıdır. 

lerin bu idmancıları mü-;abakalara şaat:Jna başlanaca tır. ~ b·ıç 
Ben bu Uç "Gaf'' 1 da. affedemi- ithal etmemeleri lüzumu tebliit olu- --o- , ıt 

yorum. nur. B k k •• deki ~.~~~i 
Ayağımı, dolayısiyle gençli- BarutgÜcÜ Sahasında a 1 r oy ~ CÇ11ı~ 

mi feda ettiğim fudbolclan a.zı. Yapılacak Maçlar 1 ~ isi 
cık olsun şikayetçi değilim de 1 - Beyazıtspor - Barutgücü Ata- yara ama ttılı 01 
bugüne kadar devam edegelen kıınları saat 15.15 de. Ü K" . . B ı.Jı)'eJ1 . •t1t 
keşmekeşten gönlüm mustarip. 2 - Ile3•azıtspor - Barutgücü n ta- Ç ışıyı ıç8:~ , . ltbiıc 
Elbet her zevalin bir kemali ola kımlan snat 13.30 da. Tevkif Edı~~~rıde ~ !Qt q 
caktır. Ve Türk fudbolU de Ia- 3 - Beyazıtspor - Barutgücü G ta- Geçen ak~am BakırkoY ııda ~ Ütt 
yik olduğu parlaklığı her bakım kımlan saat 12 de. cep, Hüseyin ve Cevat ,ılı ~\iS\\ ~qıı 
dan ih.raz edec.ektir. Beygir Isırdı . ~.şiyi .b~ça~a yaralayaıı an'lte1Pe 'I 

Bemm meşın topa olan aş- Jı. 1. Ae paz"r verinde ekmekcı dun bırıncı sulh ceza 11'l ~.:1 • llıat 
w 1r .1 • • ~ ,. 1§ ~!-+ ,. ,/ ' l! . ' ,.u•• jl , •ı Jnm Y~>'\t_tcn;ı:n "?11 anntrt\An""!' ' -, .llllln u1;y10u• u .. ur;f..,u• 1-1iJl.u ... l.n"'"v --·o-J- :r-.. !ti 

sonra, onumuzdeki maçta her ı:. t. .... . • • . . w1 ""' .1 dilmi tir wıı 1ııJ r, 
k . kl .. b.. bo b kalın- ası.husu .:ıalıh ısmınde Dır çocugu sırtıu.uan ş • •rJılo ~ ıı ~a 

ı u un .... ra ere tri yan ve yasının ıs CI' '"l · 
sunu iddiaya scvkediyorsa. da, ısırmıştır. . .. . . . ~ . g'I ~ ııı 
Galatasaraylı olmaklığım Gala- Salih Etfal hastahanesıne kaldı- soyliyen carıh . tla ııır t/' >- ~al\ 

' · k d ıma ihti- - Yaralılardan Ceva ı.ıg 'th~ tasarayı, mantığım Fenerbahçe. nlmış, beygır u uz 0 51 
• . ndan ı11 l• t~ t, 

yi galip görüyor. Geçen seferki haline benaen müşahede alt:na a- kavga ctmı§tik, bu daşıııı. ~ > tUp 
tahmini de ilk hissim galip gel- lmmıştır. olarak yanına lO ~rk~ ııePsı r ~. 
digıW• için o yolda ayarlamıştım. dün gece beni çevırdı;_ . tı~ ı~. 

.. . h.. ttıle'' ~ l'tı.."llJı Hoş! Osman Münir arkadaşımız lı" Galatasaray forvetinden daha. den uzcrıme ucum e !<~. v t:'1lı 
San-Kırmızı aleyhindeki bir tah- mazbut gözükmüyor. Gala.tasa- maağ başladılar. Bakt~ c~:f I ~:ı,/1ll 
mine sütunlannda yer verir mi? rayın mutlaka kazanması için yet kötü; koştum; bıçagı tııııı~ 1~~ " 
Orası şüpheli!.. bir buçuk saatte Fener kalesini çünü yaraladım. Bunu ıcor }~I\ 

Takımları bilmemek de çok fe veresiye zorla.malan değil "de. y~ptım . ., demiştir. ~ l:t ~ 
na .. Avrupada bir hafta evveli- lik" bulup arada parlamaları ka-

1 
'~~~~ t 

16.n bile edilir. Bizde "siyaseti ha fi.. ki bu da şu yukarki eleman- --o- J,ııo~ ~~a 0 

riciye" gibi gizli tutuluyor. Ne larla -lakin bir tane noksansız- Memnu Mınta Jtıl~ b·aı 
hikmettir anlam1m!.. pek mümkün. Yoksa Şaban, E- Dolaşan Beyaı o.ı ııJf ~ ıt 

En akla yakın Galatasaray şek sad, serbest kalacak bir Fikre. 1 Sergiyev lvanikof adıtı 11~ f ~~lıd· 
linin: Osman; Lfıtfi, Adnan; Mu tin hazır loplariyle beni tahminim 1 yaz Rus, Bakırköyde ınetıleıı (. ~ilıd 
sa, Nubar, Bedii; Necdet, Süley- de bir kere daha aldatacaklar- takada sabahleyin dolaşıtlı.1sııı~ iır ill\t 
man, Cemil, Buduri, Sarafim ot dır. . . . lanmış, adliyeye tesliın e~f' ~ 1 1~~ 
duğuna göre ve Fenerbahçenin F~ner takımındaki ıstikrarsız . İ .k f 5org L-lr .. ~t~ı. 

dak. h Sergıycv vanı o atı• ıt .~ 
de Hüsameddin; Yaşar, Lebib; lkt:ın Galatasaray ı meş ur . ·-· . . . ceza 111 • ı~t 
Ali Riza, Angelidis, M. Reşat; zafa düşmekte.. Gal::tasaray da ~dı_;ı birı_nc~ su~~ ' ~~ t 

Şaban, Esat, Yaşar, Basri, Fik- Necdet, Süleyman ta.rafını f er- sınde demı~t~~ kı. 
1 

•aP~' t ~· 
ret halinde en kuvvetli manzara den daha ateşli bir hale sokabil - Ben utu tahtas ) ı.01 gııı' .,/ \j 1 

• ddi 'b' 1 c:o •• 1 de tarı f. l.ııı. gösterdiğine göre takımları Eş- melidir. Sala~a n gı ı e eman- r.m. uo:-ı gun er ... ~ıı' c'ı' ui t] 

ref Şefik vari bir kantara vurup lann ise aktıf fudbolda Adnan genç kız bana Bakırk~Y.f,11 t~ 11t 

kıyas ed~lim: Akın, Nuri Boı:ıut hatta Ömer mi, orada ütü tahtası 15~-yil ~ tııJ 
Kaleler; Fenerde daha emin, Besim kadar bile bir kiymeti kal ğunu söylemişti. Bakırıco ıııı:~ 

Geri müdafaa GaJatasarayda çok madığını anlamak için Avustur~a diğim için yanlı~lıkla ffle l 
kıvamında, haf hattı Mu.sanın müdafaasında. yer almı.j olmak ı- ta:raya girmişim.. ıııt ııl ~ 
klas üstünlüğüne rağmen Fe- ~ap etmez sa.nırım. Hakim Resit, suçlun 0ııı rf 
neme daha omojen. Hücum, dün Haydi çocuk!ar! .. Ağ-:beylerl- ., t filu cıdugıırı -:' 
yanın en iyi sol açığına malik niz gibi oynay ı nız!.. yben ıb.{amlc 

1
g ına ka!ar jıô 1 

est ıra o mas .. -.~ 
olmasına rağmen "antrenman- Muvakkar Ekrem Talu .. dd . ı:nuınılıi: 

evrakını mu cıu 

,.--0-a_h_i l_i_V_e_H_a __ r_i_c .... i-K.1_s_a_H_a_b_e_r _ı e-r--=I ... 
mış ... ır. 

')AHİLi 1 yapılacak taka~ işlerinde bilhassa ı- 939 ıarihindcn itibaren bir sene 1 luların mazideki_ hıılle:i, siyasi ve. ic· 
• D · ki" t ·r ı · · 1 ık·k tiftik üzerinde geniş muameleler ya- müdde:le muteber olmak iiıere ha- .imal lemayüllerı, tahsıl derecelerı ve enız na · ıye arı e erını e ı · . . 

için toplanan Şirketi Hayriye komis- ;>ılacağı temin edilmektedir. ~ırl:ınan tir~re_l ~u'.'a~·elesi dun ala yaşnyış tarz ve \'asıtalariyle icı.im~i 
yonu ücretleri normal bultluRundan •Türkiye Cumhuriyet ~Ierkez nan- •ndarlura bıldırılnıışur. uurumlarının etraflı ve sıhhntlı bır 
aync~ ipkasına karar vermiştir. 1 kasının ıs 11dncitcşriıı 937 tarihin- • Balık~·ılar Cemiyeti senelik umu· .urelle tahkiki alilkadarlara bilıliril-

• )[ezunen memleketinde bulunan den itibaren tedaviile çık:ırınağa baş- mi heyet Lopluntısı diiı1 Eıninöııi.i ıni5lir. Bun lıırd:ın suı:u işled i kleri 
Fransız elçisi n. ;\lasrigli bu halla Iadı/;ı yeni harfli banknotlar 15 Şu- Halkevinde yııpılınıştır. ıaın:ınlarda sarhoş ola nlı:ırın sıırhoş-
içinde şehrimize gelecek, Ankaraya bat 939 tarihine kadar yüz altı mil- luk derecc<;iyle miisk~r:ıt kull~nmnl~-
"'itmeden evvel buradaki Fransız yon dört yüz yirmi bir bin altı yüz • Türk Gemi Kurtarmn şirketi se- ınki itlynll:ırı dercccsı de tahkık edı-
b nelik umumi heyet toplantısı dün öğ-mckteplerini gözden geçirecektir. ı yirmi beş lirayı bulmuş ve bunun lecektir. 

k b ·ı· d · i ı ·ı· b ı tı leden s0ı11ra Tophanedeki eski Deniı-• Vali ve Dclcdiye Reisi O. Li'ılfi mu ıı ı ~n ~ esi\ lıJrı ı .. an mo ~r· 
Kırdar İstanbul hamamcılarıııın ter- dan aynı m.ktarda tedavülden çckıl yolları bına'>ın rhı rap1Jm15l ı r. Şirke' 

· · bir sene zar~ında 5::J bin liradan fazh.: kos suyunun ucuzlatılması yolunda mıştır. 
d :w· K tal kar etmiştir. yaı:ılıkları ınüraraatı kabul ederek, • Orman umum mü ürlüe1,ı ar 

bunı!::ın sonra metre mikabı 15 kuruş da tütün enstitüsü karşısında emlıild • Ank:ıraclan haber verild :ğiıte gü 
yerine ken<lilcrinden yarı fiyatın a- mitliyeye :ıit yüz bin metre murah- re, Türkllii;ü, Büyük ~fi Uet l\lecfüini 
lmmasını muvaCık görmü5tür. balık bir nrazide büyük bir fidanlı!: lıükümelio. mıınevt şahsiyetini, Rei· 

• tn~iltcrue t:ık:ııı suretiyle m:ıl yapma(: :ı leşr:b!:>ü-. f'lrııi5t·r. Hu hu- sicumhuru ve devletin ~il .'.ı lılı kııvvet-

:-IARtCI: 
• Gaz ,.e kimya h:'lrMne 1·ar~ı ted

'ıir ı\lmakta ol:ın Sofya şehri binalara 
zehirli gazlara karş.ı s1~ınaklar yap
ırmaktadır. Sofya belediye!'linin ge

lir lıiltçe,.inin ylizrle iki<:i g:ıı ve 1-im· 
va harbi ml.;ca<lelcsinc hasredilecek-ihı·:ırı iı;in Anl\:ır~ırla ba~lamı, olnn susta vil ~yclle de temas Nlilmi şt !r. !erini tahkir suı;larıntla hıııırlık lalı 

müza:a•rcler bitınioıtir. Anknra ile ı • Türkiye ile lsveç arasında 20 - l kikatı y:ınılırken. ayni z::ımanda suç- tir. 



l~~~-~~----~~-
inin İf çı IK siyasetini tuttuktan sonra 

Filistin konferansı hakkınoa ıngınerenrn neşre· 
decegi beyaz kitap 

murahhasların konferansa 

7-VAKIT 17 ŞUBAT 1939 

İngiltere 40000 tonluk 
Dretnot yaptıracak ına· alya Emperyalist gayeıe·rini Hintli 

1 de gvı. ş t ,. d. . ., alınmamaları büyük infial uyandırdı 
, ' t:'l'ıl r 1 m 1 ı Londra, 16 (Hususi) - ~ dedilmlş olduğu kaydedilmekte . 

t bın ~liiu !lstı~ ''lnt . berlayn Avam 'Kamarasında ver. dir. 

Lon~ra, l~ (A.~.) :-- Deyli Ekspres 1 mızın bu müthi şsurette arttırılması· 
gazetesı yem denız ınşaatı hakkında na mecbur eUJyor. 
aşağıdaki mahlmal1 vermektedir: De.}li llerald gazetesinden: 

Gelecek sene tezgAba konulacak o- Onümüzdekl mail yıl zarfında tes-

1118n •i~.t-t hi.ıe 1 ran,. gazetesmdel mantıki olarak, daha başka ufuk- diği beyanatta. Umumi Harp es. YAHUDİLER .MtLLI YUVA 
8 'I~ ı ınarıa, tal3ıan ırkçılığuıın Iar da açıyordu. Alman ilmdesini nasında Şerif Hüseyinle .Mısır İSTİYOR 

cak ıt~ ~ çıkıa11 ~~ anlatıyor,, batlıiı harfiyyen İtalyancaya tercüme ~t- fevkalade komiseri Mak Mahon 

Y~ ~ eı! k ıiyllıe•:~. Yuıda halyannı, mek bunun için kafi idi: arasında imzalanan mektupların Londra., 16 (A.A.) - Dün ak.. 

lan iki yeni dretnot kırkar bin ton- lihat için 885 milyon sarfedeceğiı, 
luk olac:ık ve 14 pus Hrine 1G ııus- Ger~i bunun sevinilecek tarah yok• 
luk toplarla mücehhez bulunacak· tur. Fakat bugünkü aln-al ve vaziyet 
tır. it"incle bu elzemdir \' e hükumet, mil. 
İnşa edilecek yeni muhafız gemiler him bir kısmını Yergilerle kapatma. 

de şimdikinden daha lıüyük toplarla Ra mecbur olmakla beraber, buna ka-ra J, "lltl'"'"ı' "Ulı tuttuktan sonra · k. · · d dil şam. ç k k d d e ü<W' 'a."-:'1•t aiya ~t· . ı _ İtalyan kanının üstün bu· bır beyaz ıta.p ıçın e neşre e.. o geç zamana a ar e • 
baıı r ı.. gı ~ o) ~- ın~ ne tekil lunduğu yerleri, her ne pahasına ceğini söylemiştir. Bu mektup • vam eden İn.giliz - Yahudi gö_ 

mücehhcz olacaktır. rar vermekte haklıdır. 
Oky:ınoslanla ticaret seyriseferini Meselenin tamamen malt ciheU ga-

-" 'lıtı unuyor. ı ~ · Fı' Iı·stin konferansına rüşmesi hakkında bu sabah öii!'. dir~tı' ~ er 'M · olursa olsun, i~gal ettikleri yer. arın ne,.rı ~ himaye)·e mahsus 60 tayyarelik yeni zetcler larafındıın henüz esaslı bir 
tııyyare gemileri inşa eıJiJecektir. surette tetkik edilmemeketdir. Du· bitı3İ' ) İsiıı:ır eın R:ampf., (Mücade !erle beraber ilha'k etmek. iştirak eden Arap murahhasla - renildiğine göre, dün akşamki 

e ·.ı '•ı,- 1 eserinde şöyle der: ' rın talebi üzerine kararlaşmış • konferansın en büyük kısmı, Ya.. Kara ordusuna gelince, harbiye• nunla berııber, rnütaba~sıs muharrir. 
bakanlığı hemen bütün 1939 bütçe- ler bu cihetten endişeye asla mahal 
sini kara ordusuna tahsis edecektir. olmadığı kanaatindedirler. 

ıe:;ıir ~lrııtdansayı ortada k ld k 2 - Yirmi dört milyon ltalya· tır. Zira bu mektuplarda !ngilte- hudilerin umumi noktai nazarı • 
te · r p n a ırma nı besliyecek, zenginleştirecek, · ·· t k'l b. Ara devleti nm izahına tahsis olunmuştur. <iaJ.'' t ga • alı:at bu Al • . renın mus a ı ır P 
• lf ıe, b >'e de <>n.cr ' ma~ya .ıçı.n !nld§afını ve hakimiyetini temin teşkil etmeğe razı olduğu kayde. Ancak bundan sonradır ki kon 
ya~ıı· ~ı 0,~!'ka blr s:h a~:ak .mılletımı- edecek başka yerler zaptetmek. dilmektedir. ferans, Filistine yapılacak Yahu. 

Bir fırka, deniz aşın hizmeti için her 
dakika amade bulunmak üzere ta
mamen seyyar hale konaacktır. 

YEi';l BiR TAHSiSAT 

ün ~ ı.trı . a uzerınde hak- s· M 1. · · d' k • di uh t' lı l · 
k 

ıı-J qıta. gelı§nıeyi tem. . '. b ' ınyor usso ının şım ıye a· Balfur beyanamesi ile Filistm. m acere ı esas mese esme 
' ~ <>lac: k ın ıçın ır dar tuttuğu tar'hi yani manevi k ı· I 'it temas etmiştir. 

gese'' Ortqd a tır. 
1
. l'k bı ' . kA . de ayrı bir devlet teş i ı ngı e. 

l~GlLlZ GAZETELER1N1N 
YEHD1KLER1 MALÜMAT 

Londra, 16 (A.A.) - Harbiye ne-
zareti iç.in 8.025.000 İngiliz lirası mik 
tıırında munzam tahsisat talebini mu. 
tazammın bir kanun lAyihası avam 

~~L . aki b emperya ıstı , u yenı ır ı, yanı hu"kümetinin bu mektuplarla '{ ıç· "'ransa nı • kı re Bu mesele üzerinde halen her. Londra, 16 (A.A.) - Silahlanma kamarasına teYdi edilecektir. 
. ıerif ti ilah t:ı, ntüst k amasın~. r. maddi emperyalistlikten daha vaki olan taahhüdünden sonra ol 

dı~ısd1 ~ti ~ o za~ bel Alman fuh.r~- kuvvetli, daha asil idi. Birincisi, duğu için evvelki taahhüdü nak. 
a jre' ~ 11Rtı.ıııt h Fr ... ansız • ı.ngılız italyaıılarm kendilerini doğrudan zedemiyeceği ileri sürUlmektedir. 
~a cJJ' ~Q • ltaıya ~z~agx ve bır Al· doğruya varisleri iddia edebilecek Bu noktai nazarı konferansta bu-

hangi bir uzlaşma 7.emini bulun.. masrafının pek ziyade arıt1rılması Al'IIERİKADA SİLAHLANMA 
ması imkanı mevcut gibi gözük. lngiliz matbuatında hayretsiz karşı- FAALiYETİ 

memektedir. Yahudiler, geniş lanmıştır. Vaşington, 18 (A.A.) -Meclis balı .. 
Times gazetesi başmakalesinde şim 

aıı: • ~Ötüyor~~~tıfaln kurmağı za. leri eski Roma medeniyetine isti- lunan Irak başvekili Nuri Sait 
muhaceret politikasına mutlak diye kadar elde edilen ,·eya elde e- riye komisyonu Alaskada ve Pasifik 
surette deva mqlunnıası lüzumu dilmek üzere lıulunan neticeleri gös- denizindeki üslerin tevsline matuf 

dtif llıı Sllilll • nat ediyor.du. Ve, bugiln Slavların Paşa izah etmişir. 
1 a ·11 t.: ıarka d... d ... sah'll d l1ı · 

ile Yahudi ajansının göstereceği teren mühim bir bi!Anço yapıyor. olarak 86 milyon 400 bin dolarlık tah-

ekonomik imkanlar nisbetinde bil h 1 d b sis:ıt layihasını kabul etmiştir. • ..;e'fv tıııı "'>'a.se ogru tutacağı- otur ugu ı er e, cıtın merme- N i Sait Paşaya. Butler'in ne 
ı tıl· b. Oları t, Alınan milletine la- ri üzerine oyulmuş hakiki Vene· ur verece~ merakla beklenL 
!l1l~ "14ıı arazith • . A k 1 cevap o 

atıf ~ ı &Ut .. ~ J• temın etmek mak dik aslanları, hakıkı Roma urt a-
on ' ltıc tugün .. .. .. d yor. 
'di•İ~ )cı tbaltıet . e gore Fransa bi- :ı goruyor u. Zannedildigın"'' e göre yeni neşre 

Deniz inşaatında, inşa a in e u. Komısyon bu inşaattan Guam ııda· 
tün dünya Yahudilerinin ''Millt lunan gemiler geçen ay zarfında 544 sının hariç tutulması hakkında cum. 
yuva" da iskan tarihi hakkının bin ton gibi muazzıım bir rakqma huriyetçi Hesu tarafından yapılan 
idamesi bahsinde ısrar eylemek. baliğ olmakta idi. Bu rakam ilkba· teklifi 5 reye karşı 14 reyle reddet• 

harda 659 bin 500 tona yükselecek-gı ı ted· sızcc b v b' • ! · • al' tı·k • e irıt: ,,, ı~ 
1 

ıt.' ı;-rans ogan ır va~ kınci nevı cmpery ıs ı ıs dilecek beyaz kitap Mak Ma. tedir. Araplar ise, ·bil~kis, mu . miştir. 
tir. 

~ ~gılter ayı imha etmek ı- bazı Fransız topraklarında yaşa.. hon'un mektupları hakkında res. 
si ııjl~ '1 bı~ bir~ ve ı~_alyaya yapıla- yanlara, hakikate tamamiyle mu· mi !ncrilterenin tefsirini ihtiva e. 

haceretin tam surette durmasını Hava inşaatında, malıim olduğu ü- FRANSIZ TAYYARE HEYETİ 
ve Filistinde bir milli Yahudi yu. zere evvelce çok tenkitleri mucip o- LONDRADA 

,.111 h eJıdir eşebbus fazla görül· hatif olarak asl! duymadıkları ve d kt'='. vası kurulması fikrinden tama. lan teslihat şimdi çabuk bir tempo i- Londra, 16 (A.A.) -Tayyare ln~a· 
ra• <f ••• • • ece ır. 
eri sı~ ,,1ıtler duyamıyacaklan emeller ısnat et- H h ld İngiltere hUk(tmeti 
" ( ı.. §e • §Unlar d . ,.. . d er a e • 
asiP ~ •q t ltaıy ı a ılave cdi~or: ouye varıyor ~· . . nin bu mektupları neşretmeğe 

miyle vazgeçilmesini istemekte _ le gitmektedir. 12 ay zarfında istih· atı Fransız sosyetesi reisi B. J'aguet, 
dir. Bu vaziyette, tahmin edil • su! iki misline cıkmış ve yakında tayyare inşaatı umum·. müfetti~l B. 

1n i dıı ba ziyade artacaktır. Du hususta- Jouk ve daha birçok eksperden mü-

ı:ll1eJl ~~q~li'a.nıa adan başlamalı, çun- Şu inkar edılemez bır hakıkat.. muvafakat göstermiş olması A. 
~ b~ltlatı h ~ln Fransızlara kargı tir: Akdeni% Alplart, yukan ;~ya raplar lehine istihsal edilmiş bir 

diğine göre, gHiz hükfimet ' ki rakam bittabi gizli tutulmakta· rekkep bir Fransız havacılık heyeti 
her iki tarafa da takip etmeği ar. dır. buraya gelmiştir. 

~ h'ıç de d ıs, harpten sonra esa. aşağı Alp ve Korsika ahal!sı 0 muvaffakıyet gibi telakki edili • 
zu eylediği politikayı kabul etti. 1 Üç ordu !cin efrat kaydı da iler- Bu heyet lngifü tayyare fabrika. 

, ır ltiıı h:s~?c değildi, bugün derece Fransız olmuşlar.dır kı, t- yor. 
recektir. !emektedir. Deniz için kayıt miktarı lnrını gezecek ve tayyare inşaatını 

ek' ~ ~~\ik lını almıştır.,, talyan komşulanna karşı hudut-
~ Csııılt i a.ten, kin bir gaye "d tan uzaktaki diğer Fransızlardan HİNDİST A.ı.'rr>A İNFİAL 
~~ . sın . d t gu en 

senede 15 bin kişi yani 1931 e naza- tetkik ey!I:receklir. 
AVUSTRALYANIN REDDİ raıı beş misli fazladır. Kara ordusu Reutcr ajansının lılldird iğine göre, 

efradından ela 77 bin kayıt fazlıı ya- heyet ayni zamanda Frnnsanın lngl-
Sidn,ey, 16 (A.A.) - Hükfunet pılmıştır. }laya kuvvetleri mevcudu liı modellerine göre motör ve daha 

yeni Guino'da bir Yahudi kolo. ınall sene sonunda muhtemel olarıık bı11.1 parçaları imal edebilmesi için 
nisi tesisi teklifini reddetmiştir. 39 bin razlalık gösterecektir. lilzuınlu brevelerin satın alınması i-

~ ı~İı\dit ~.eaı bir mayadır. Bu- daha fazla nefret duyarlar. Londra, 16 (A.A.) - Delhiden 

.. 1 -ı 0Iaıı. b• 1
• İtalyaya Alman bildirildiğine göre, Hint müslil. 

ıflg.•• ırL ır ..,,_.d lrk~ılık, Emperyalistlik ı Fil' t' k nf nsma ,' lch· 11; İ~Icrı cutı e sokulmuş ve Y man arının ıs ın o era 
ae ı<' 11cce1t b' Pek güçlükle farke- Şüphesiz Sinyör Mussolini de, İn.giliz müstemleke nazr.n ~~ 

Keza Avustralyada böyle bir ko. Umunıt kayıt 10-i bindir ki bu rıı· şini de görüşecektir. 

iiJl da il 11 ~~>'~ııruır millete hususi §e· Her Hitler kadar, hatta ondan da- fmdan kabul edilmemesı müsl~
ın .. \\ ~ 't'\ lınu~tur. Fakat yine ha iyi biliyordu ki, onun ırkçıhğı man rlle~assı arasında büyük bır 

loni tesisi hakkındaki diğer bir j' kam "iönüllü hLmı~t'.' usulü tııtbik e· . . 
teklifte reddedilmiştir. den bir memleket ıcııı memnuniyeti Emniyet Umum Müdür 

mucip bir ııeticedir. Esasen bu ne-
~us \ 'llıın.. l'tıahnda ' ·nr·aı dırm t • -·"l~h_. aslındaki maya emperyalistliğin bir §ekli veya for ı ı uyan ış ır. 

ankeı'l'le ~aıı "'lır: Kin ve haset. müllidür. Bu siyasetin zahiri ta· Delhi müslümanları tarafın • 
. ~<llırııll'ı~(lfetı maddi ve manc- uUannx bile idare edemiyece~ni da.n kabul edilen bir karar su-re. 

J~ğtlıı '1' t, 'l(ap?ıetıere ınecbur edil. her halde kendi kendine teslim e. tinde Hint mUslümanlarmm Fi • 

Yuyoslav Meclis Riyase
tine Simono'f iç \n\\hap 

edildi 01 ~a\l ~Cl.tıırt it: bir iktısadi siste· diyordu. Zira onun ne Avusturya· listinde ve Kudüste bliyük ala • 
ııir g~ 4ı)aıtı~ibat 1 dığı tahdidat, sıkr si lıları vardı, ne de Sudetlileri !.. kaları olduğunu ve Filistindeki Be1grad, 16 (A.A.) _ Mebu· 

ıa ıtııl' 'ttı ll'ıilı~~ Onun için bugün İ· Fakat ümdenin ikinci kısmı: mukaddes yerlerin müslüm~ • san Meclisi, bu sabah riyaset di
ıııı şl t~U~ daııa. h' .. kendisin.den daha Arazi fethi gayesi. Daha az gizli larm elinde bulunaca~ınr~ lngıl • vanı seçimi yapmıştır. 

a§e?si ~ )~r. ~İıJide Ur olan bir milleti bir gaye idi ve nüfusu gittikçe ar tere tarafından kendılerıne vaa. Hükumet ekseriyeti tarafından 
lı . t~f tı n gizliye haset edi· tan, bulunduğu yere sığmıyan bir ------------- riyasete namzet gösterilen sabık 
ıı:r' l ~ aı~il mili k d h y ıı.d Nazır B. Milan Simonoviç, 292 ıc~. ~;'1lıtı l'llara. ete ço a a uygu u. 

çeı::P ""li llrıryCt \'erilebilecek tek Habeşistanda zaptedilmiş olan Terfi edecek adliyeciler reyden 257 rey ile reisliğe seçil-
t .• ııı lı.. 'le ·· \tarsa o d 'ft'h miştir. İki reis vekilinin seçimin-
or1'" "'l~a ~trlit · ' a 1 1 ar ve arazinin bu ihtirasları tatmin et· Ankara, 16 (Husosi) - Terfi )~,· ıı. ,.,. t 1r Bu • · d de, hükumet ekseriyeti namzede. 

'(lt~ "Hllet· : nun ıçın e mi§ olması 18zımdı. Fakat Alman haklan tesbit edilen adliyeciler 
t ~•r · 01du~ ın~n ırk itibariyle emperyalistliğinden alınmış yeni arasında !stanbuldan onuncu de. ri, 264 rey alm · şlardır. 
"l(!c tııırııuıtı:u ıleri sürülüyor, ve İtalyan emperlayistliği ve bunun recede sulh hakimi Rahime Uga, Maçek listesi üzerinden seçilen 
\ cıı laıı. ı;-r ' hug:in inhitat ha- neticesi olan siyast ittifak Duçeyi icra memuru Nail Tokuz. Ek • 19 muhalif mebus, bu seçime işti· 
b·~ il.cağ, :.~sayı hakimiyeti aL lspanyaya, şimali Afrikaya doğru rem Yasaman, Halim Tanrıkulu, rak etmemiş ve riyaset için rey 

~~~~~r ta.rat:Yleniyor. Akdenize, hatta, imparatorlukla· on birinci derecede sulh hakimi toplanmağa başlanırken salonu 
t~1~dı il.leyh an, tneınlekette bir rın birleştiği nokta olan Süveyşe Ekrem Güven, aza muavini Se. terketmişlerdir. 
~~· ı, h ta:rırg~ d ş k' M 1 N . A s (' Yeni hükumet, beyannamesini, ~ lıı~ ~u t a doğurmak kadar sevketti. miha, e ıp us u, ıgar ara:.-
ı~~ il \le ~~ereyana, şilphesiz Materyalistliği, Yahudi aleyh· oğlu da vardır. !:>u akşam okuyacaktır. 

tice, kara orlusunun vazife ve mesu- Muavini Siirt Valisi Oldu 
liyetleriyle mi.ilenasip olmaktan he
nüz ı;-0k uzak bulunduğunu unutmak 
icap ettiği demek dc~ildir. 

Deyli Telegrar gazetesi de .bu ra
kııml:ırı gözden geçirerek şu netice-
ye varıyor: 

Dir ı;ene sonra askeri lınzırlıklnrı· 
mız gen·ek bir surette ilerlemiş olıı· 
caktır. Fakat dulıa evvel lşe başlıın
mamı5 olması teessürü muciptir. 

Deyli Ekspres diyor ki: 
Daha ş i nııliden kuvvetliyiz, fnkat 

yeni program bizi kimsenin terayilz 
cesurcı ini güstercıniyeccği derecede 
kuvvetli bir hale koyacııktır. 

Deyli ~Ieyil yazıyor : 

Jiükı'.'ımeıin hiç korkusu olmnsııı . 

tngiliı milleti yükü l ıı)ım nğa ama· 
dedir. Bu milletin htcd i#i iculmleıı 
gııyreli ynpıııaklır, yeler ki iyi sevk 
Ye idare etlilsin. 
Xews Clıron icle gazetesi bu defa ka
binenin tenkit cılılcmiyeecği kıınaa
lini göstererek diyor ki: 

}"aşizın ile Jlitlerizmin te şkil et
mcldc olduğu tehlike bizi masrarıarı· 

Ankara, 16 (Hususi) - Emni

yet umum müdür muavini İzzettin 
Çabar, Siirt valiliğine tayin ediI
mig, hazırlanan kararname Yük· 
sek Tasdike iktiran etmiştir. 

Izzettinden açılan yere kimin 
getirileceği henüz malam değil
dir. Diğer muavin HulUsi kendi.. 
sine vekalet edecektir. 

-0--

Ateş Tuğlası Hakkında 
Ankara, 16 

Ve kale tinden: 
(AA.) - !ktısat 

Teşviki sanayi kanununa mü
z :!yyel 2261 sayılı kanunun üçün
.::ü ma.d<lesi mucibince tanzim edil 
:niş olan fazla istihsal nizamname
si esasları dahilinde yapılan tet. 
kikat neticesinde ateş tuğlası ıa· 
nayiinde fazlai istihsal olıııadığr 

anlaşılmıştır. 

)ijt~lııı cc.dteıt~ne~verler zümresi tarlrğr, Fransız düşmanlığı gibi 
ttıct csl il · Zıra. Yahudilerin kinlerle beraber ırkçılık siyasetini 

'- V AJUT'ın kitap şeklinde roman tefrikası -
.,t_ c, k·· e OnJard . 

ı._ · ~rauı an boşalacak ttalyaya ithal ederek Hitler yıne 
~~ ~ ~ \· ·~ilı Cl.t lto ' para ve ilnvan ve mükemmel bir · şekilde • 

' a}'et tıacaktr. man emperyalistliğine hizmet e~t· 
ı ~·~~ d-l' ~t de h sız olan birçok mi§ cluyor.du. Yalnız, "Şarka og: 
\ı tek ta er Yerde olduğu gi· ruu siyasetinde kendisinin en dog 

lilllcle:y:afh Propaganda ile rudan doğruya rakibini ortadan 

1
1-. bağlanacaklardı. ' uzaklaştırmakla kalmıyor, ayni za 
ltl J manda onu Almanyanın Baltık ve 

&i J\ııı tkçılık Balkan ar:zilerinde yer alması i· 
~· l'aat b aşınca r-in imha edilmesi 'kendisine zaru-

t 11\i il.ltı ••• ~ 
~. h 1\ ele İl ~dan s· . ri görünen millet aleyhine sevket-
l4t ~~ikt' er tı· lnyör Musso· mi• oluyor. 
~ ıı,, ıtı~ ltler g'b. k ':il 

.1.4 tqt~ııada anası olan 
1 ı, ır çıtı- Ustaca bir hareket 1 Zira, ırkçı· 

le.ı•: ita. tı "a. ele aı ' etnperya· lık sayesinde Almanyarun fedakar 
tı .ıe ~i;ı ' A • .~geç~es· Ill.ca, bazx gaye. 

,. ,. "1) ' '<lq ı la lığı Tirol.dan ibaret kalıyor. 
edı: ~r' '~ ~sı111/il.tik h'· zungeliyordu. 

ı;la ~I. ~l 1trk ' /\ıllla Ulyasının, Tuna 
> ~ l'~ edil nyan l . 

tef (il i ı. 4tt· ı. ltı.esi . ın ehıne .ola 
i ~e, ı1 ~-"ti) . .._ tle "' ıcabedi yordu 1-

o~ • ~ı eceı. "alrn · 
ı.ıŞ ı ~ ,a.l'ırı,1 "'t:i, rı. açya sahilleri· 

~ı ,. lttrıa": de Dalmaçyada 
ıl tıq ~tt ı,, b~ı tluic e:rgeç di ~ 

~~· )c ~ ~ aca1c l ger 
JJ~-ıe 4:c1tıel' :eı:ıtıer h talyan ordu· 

dıı '(1 ~ ~~ ı ltk dı, Ududuna git. 
JıJJtl 1' l~]~aC»t ~lh'lt ı_ 

rl~ '<il "ıt ' aı:ar 
il' ~, l ·~ b· ~erde b' §t karşıya cep-

! ~' ~l'I~ ltbirıer~rbir~.criyle anla
uı>lı11 ıf'J' \,. ~\L "ertrlc} ~ rnutckabil ba-oe . ~ ._.,t e:r1 }" 
n ·1ıe ~~~ A.ıl't\ azun gelir. 

sı1::~i "ı ~~~ 1• b~~ ~f(~~nın Tiroldan 
·'" tı. h .. er •~ r tavb 

111i!ı~' ıı tt '<ttaft ıayıla. 
lt~tlııt ~· 1talyaya so 

tndcsi, gayet 

HAn 
lstanbul Asliye Altıncı Hukuk Mah-

kemesinden: 
38/ 1888 

Anna tarafından kocası Bakırköy 
Zeytinlik Odabaşı sokak 37 No. da 
mukim Bilançovlç oğlu Dlmitri alel'
hine boşanma davası ikame edilmiş 
ve gösterilen adresi müddeaaleyh on 
iki sene evvel lerkeylemiş olduğu 
meşruhatı ile namına gönderilen da
va arzuhali sureti iade kılınmakla 
dava arzubalinin iIAnen tebliAine ka· 
rnr ver11diğl cihetle dava arzubalinio 
bir sureti de mahkeme divanhanesi
ne talik ediJmekle işbu UAn tarihin· 
den itibaren müddeaaleyhin on gün 
zarfında cevap vermesi !Azım geldiği 
ilan olu.nur. 1.(V. P. 36), 

12 OLUMLE PAZARLIK 

ki bir yerine bir şey olmamıştı. Az sonra kalktı. Bir 
müddet evvel zarif bir spor otomobili olan arabası, 
şimdi berbat bir hara:be halindeydi. Telgraf direğiy. 
le otomobilin parçalanmış kapısı arasında sessiz ya. 
tan arkadaşı Kalmers'e yaklaştr. Onu dışarı cekti. 
Yolun kenarına getirip uzattı. Ve seslendi: 

-Kalmers! 
Fakat Kalmers'ten ses gelmiyordu. 

Con Brent telaşa düşerek arkadaşını muayene 
etmek istedi. Kalmers'in sağ kulağından kan sızı. 
yordu. Bir daha sarsıp haykırdı: 

- Kalmers, kardeşim! 

Fa.kat Kalmers'teki sükut devam ediyordu. 
Brent'i bir korku sardı. 

Kalmers ölmüş değildi. Fakat besbelli fena hal
de zedelenmişti. Kendisine muhakkak bakmak la. 
zımdr. Allah muhafaza etsin eğer Kalmers'e bir hal 
olursa ... .Arkadaşı Kalmers'e .... 

Derhal yerinden sıçnyarak yoldan geçmekte o. 
lan bir taksi arabasını durdurdu •.. Sonra. tekrar Kal. 
mers'in yanma koştu. Şaşırmıştı. Ne yapacağını bil. 
miyordu. Şoförün yardııniyle Kalmers'i yerinden kal· 
dırarak şehir dışındaki hastaneye getirdiler. 

Con Brent müthiş ·bir telaş içindeydi. Arkada. 
§lnI ameliyat !'!alonuna bıraktıktan sonra ge~tiği bek.. 
leme odasında heyecanla. Uç aşağı beş yukarı dola. 
şıyor; felaketine sebep olduğu arkadaşının akıbeti.. • 

· düşünüyordu. ıı,ı. -

ÖLO'MLE PAZARLIK 

yandırmak istiyorum... Şu a~ağıdaki gürültünün ne 
olduğunu iyice biliyor musunuz? Yolda hızla giden 
bir otomobil, kayaya çarptı. Parçalandı. içerisinde 
bana çok benzeyen bir adam var; ölmüş ... Şimdi der. 
hal harekete geçiniz. Ben soyunuyorum. Benim eL 
biselerimi ona giydireceğiz. Ondan çıkan elbiseleri de 
bana getiriniz. Ben giyeceğim ... Fakat şunu da unut
mayın .. Böyle otomobil kazalarında insanların yüzü 
tanınmaz bir hale gelir. Onun da icabma bn.karsı. 
nız. Hüviyeti anlaşılmasın.. olmaz mı? 

Çete efradı, bir müddet için Mangus'a yeniden 
bağlanmış gibi tuhaf tuhaf baktılar. Sonra derhal 
harekete geı:tiler. 

Red Mangus, kendi Uzcrindeki elbiselerini yır. 
ta yırta çıkarıyordu. Bu elbiseleri, tıpkı otomobil 
kazasına uğramış bir adamın elbiseleri haline getir. 
:rnck istiyordu. Bu arada cebinden hiç bir şey çıkar. 
mıyordu. Kendisine ait olan her şeyi elbiselerinin 
ceplerinde bırakıyordu. Böylece, öteki cesedi bu el
biseler içinde bulanlar, onun muhakkak surette Red 
M:ıngus olduğuna kanaat getireceklerine inanıyordu. 

On dakika sonra bu korkunç ameliye bitmişti. 
On dakika daha sonra da, boşuna takip etmekten 
yorulan bir polis kafilesi dönüşte bu parçalanmış 
otomobile ve yanı başındaki cesede tesadüf ettiler. 

Polisler otomobillerinden indi. Derhal kaza. ma.. 
halline koşuştular. tık işleri yerde yatan cesedi m11.o 
ayene etmek olmuştu_ · - - --
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bir 
bir 

inhisarlar U. Müdürlüğünden : 
ı - ldaremizin Çamaltı tuzl:ı.sı için alınacak iki adet Di?.Cl 

lokomotif kapalı zarf usulile eksiltmeye konmuştur. 
Muhammen bedeli sif lzmir (5-100) lira % 7,5 muvakkat te. 

mlnatı (405) liradır. 

II - Eksiltme 3-4-939 tarihine rastlıyan pazartesi günü 
saat l:S,30 da Kabataşta' Levazım ve mübayaat şubesindeki a. 
lrm komisyonunda yapılacaktır. 

III - Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen şu. 
beden alınabilir. 

IV - Eksiltmeye iştirak etmek isteyen firmaların fiatsız 

tekliflerini ve Detay resimlerini eksiltmeden bir hafta evvel İn
hisarlar Umum müdürlüğü Tuz fen şubesine iberayi tetkik tevdi 
etmeleri ve tekliflerinin kabulünü mutazammm vesika alma. 
lan I~dır. 

V - Mühürlü teklif mektubunu kanuni vesaik ile % 7,5 gü. 
venme parası makbuzu veya banka mektubunu ve münakasaya iş. 
tirak vesikasını ihtiva edecek olan kapalı zarfların ihale günü 
eksiltme saatinden bir saat evveline kadar yani nihayet saat 14,30 

za kadar mezkur komisyon başkanlığına ınakbuz mukabilinde 
vermeleri lazımdır. (1035) 

F oçateyn Deği~men Ta$oca~tan 
Türk ·A. Şirketinden : 

Hissedaran, heyeti umumiyesinin yıllık alelade toplantısı 
l 7-3-939 cuma günil .saat 13 de şirketin merkezi 1stanbulda 
Sirkecide Nemlizade han 11 numarada yapılacağından 18..akal 20 
hisse sahibi olan hissedaranın yevmi içtimadan bir hafta evvel 

hisse senetlerini şirket ve~sine teslim ile makbuz almaları ve 
içtimada hazır bulunmaları ilan olunur. 

RUZı~AMEl MÜZAKERAT: 

1 - 1938 senesi meclisi idare ve murakıp raporlarının okun. 
masr, 

2 - 1938 senesi bilaii.nço ve karüzarar hesaplarının tetkiki
le kabulü ve meclisi idare heyetinin ve murakıbın ibrası, 

3 - Yeni sene için murakıp intihabile ücretinin te:sbiti. 
4 - Yeni sene için heyeti idare azasının intihabile hakkı 

huzurlarının tesbiti. (V. P. 95) 

·-----..-.-------------------~ il 

EN iYi YOL ARKADAŞI 
- --

•• •• ozu 
Oldotunu her tecrllbeli 
seyyah blllr, tasdik VP 

tavsiye eder. 1 

Deni& tutmama, tren , .• ot.obUslerdo gelen ba.şdönmesl \'O 

gönül bulanhJanna karşı ıeyahate beraberlnlzdo 

Almayı 

unutmayınız. 

F1ATI: 25 - 40 - 60 -100 KURUŞTl'R 

- -
Taksim Nü.fuı Memurluğundan: 
Cilflnglr mahallesi lluyar sokak 

13 :\o. da oturan,., Bursa Meydancık 
mahallesi 61 hanesinıle k:ıyıth Seyit 
Mehmet oğlu Recep lstnnbııl beşinci 
hukuk mahkemesinin 24 • 1 - 939 
tarih ve 938/l 9Ş.f No. lu llAmirle 
Cnnbazoğulları soyadını .~k!loyer ola
rak deiıiştir<liğinden kanunu medeni
nin 26 ncı maddesi mucibince keyfi
yet ilAn olunur. (28324) 

Zayi 
Deniz Ticaret müdüriyetinden al

mış olduğum 222 :-\o. lıı reis şah:ı
ılctnamemi z:ıyi ettim. lliikınü yok
tur. -Alclınıtl. 

SAJIIBt : ASI~I US 

Nc,riyat Müdürü: il. ılhmel Sevengi/ 

Basıldığı yer: VAKiT Matbaası 

- VAKIT'm ldtao seklinde roman tefrikası -

Saçları kızıl olan bu adamın yüzü tanınmıya. 
cak derecede parçalanmıştı. Kan içindeydi. Fakat 
üzerindeki elbiseyi ara~tırdıkhırı zaman cebinde bul.· 
dukları vesikalar, bu cesedin Red Mangus'a ait ol· 
duğunda şüphe bırakmıyordu. 

Hatta Red Mangus'un, meşhur namlusu çen. 
tikli tabancası bile üzerindeydi. 

!çlerinden biri: 
- Mangus'un kendisi.. diye haykırdı. Serseri 

katil... Günün birinde böyle gebereceğini aklınd&n 

geçirmiş mi idi acaba!? 
Ceset şehre getirildi. Üç gün sonra bütün ka. 

nuni muameleleri bitirlmiş olsuğundan gömülmesi. 
ne izin verilmişti. Cesedin bulunduğunun üçüncü gü .. 
nü şehrin sokaklnrmdnn geçirilen cenazesi. tahmi· 
ninin fevkinde kalabalık bir kafile tarafından takip 
edilmekte ve bir çok çelenklerle süslenmiş bulun. 
maktaydı. Bu alay, şehrin mezarlığına doğru yol a. 
ladursun, hakiki Red ~fangus ise sahte bir pasaport. 
la büyük bir Atlantiğe atlamış ve Amerikayı belki 
de ebediyen terkederek lngiltereyc doğru yollanmış.. 
tı. 

-2-

- Minimini, güzel bir araba değil mi! 
Parlak, zarif bir spor otomobilini idare etmek• 

te olan Con Bıent, yanı ba,.mdn oturan adama böyle 
söylUyordu. 

ÖLÜ'MLE PAZARLIK ( 1 

Bu otomobili satın alması dolayısile bütçesinde 
büyük bir delik açılmış olan Con Brent, arkadaşı 

Riçard Kalmers'in ağzından yüreğe su serpecek bir 
kaç kelime içitmek jstiyordu. Onun bu otomobili 
methetmesini, bu suretle verdiği paranın boşa git. 
mediğin.e kendini bir kere daha inandırmak istiyor. 
du. 

Arkadaşı Kalmers ise şakacı bir adamdı: 
- Geçen ay vokua gelen otomobil kazalarının 

listesine baktım, dedi. Vasati olarak iki yüz elli ki. 
ıi ölmüş ... 

Con Brent gülerek: ~ 

- Bırak Allah aşkına, dedi. Benim ne kazaya 
uğramağa, ne de ölmeğe niyetim yok. 

Sonra karşısına "kapalrdır,, yazılı bir levha çık. 
ması üzerine derhal direksiyonu çevirdi~ usulile di· 
ğer bir yola geçti. Ve: 

- Görüyorsun ya, pedi.. Seyrüsefer nizamları. 
na riaayet ettikten sonra mesele yoktur. 

Şimdi takip ettiği yolda kalabalık yoktu. Kor~ 
nasını calara.k bir taraftan öbür tarafa geçmek is. 
tedi. lşte tam bu sırada umulmadık bir hndise vukua 
geldi. Nereden çıktığı belli olmıyan kocaman bir o.. 
t.omobil Con Brent'in otomobiline bir kamyon hr· 
zryla c:arptt. 

Brent'in otomobili yerin.den sıçrayıp şiddetle 

telgraf direğine çarptı. Brent kendisini yan ta.rafta. 
ki çimenler ~rinde buldu. 1',akat şayanı hayrettir 

1,eneke kutular 
kaş Alg P. n 

Grip n nezlenin, romatizma, ba, \'O dl' ağnlarmm en tdlrll 
cıdır. Teneke kutularda olduğundan dalma terkip ve~ 
hafaza eder. Her CC7.allec1c teklik kotmıu 7,:S koru,tor-

1 ocabnnda günde 3 .. " 
kaşe allnabnnnr 

• 
lstanbul Dafterdarlıgından : ~ 

:MuhaJllllleıı ı".I 
:r.JtJ 

Cumhuriyet müddeiumwniliğinden mUdevver olup 
tevkifhane garajında mahfuz Su tude Baker markalı 
radyolu, kaloriferli 5500432 şase ve 31860 D. motöt 
numaralı lacivert renkte döşemeli tam ve temiz 935 pjlJ 
modeli otomobil (12 parça avadanlığı ile beraber). 

Ayasofyada yanan adliye binası bahçesinde eDl•· 
net dairesi yanındaki binada mahfuz müddeiumumili\t· 
f.f...n miide.lOT.er li9duı:.lem:.muhtelif' rlns esva temi~ 

Dolmabahçe öarayında bir odada mahfuz 148 ka... 
lem muhtelif cins eşya. 

,, 
" " " •• ,. 73 

•• •• " " .. " 
12 .. •• .. ,, " 

,, 5 
Edirne kapı Çakırağa Yavuz sokağında ı nwna

ralı bakkal k6ylü Niko oğlu Aleksandırın yedi cmane. 
tinde bulun.an bir ~uval un (72) kilosu. 

Baltalimanı korusunda yıkılmış bir akasya ağaçile 
1-oru haricinde çayırda yıkılmış bir yabani harup ağa'" 
cm dan ~ıkacak 26 kental odun (beher kentali). 

,. 

u 1' 
Yukarıda cinse ve bulunduğu yerler yazılı otorııo~ de# 

eşya hizalarında gösterilen muhammen bedeller uze~ııı"' 
artırma usulile ayrı ayrı satılacaktır. Satış bedeli peşııı e !.I 
ver.ilece!<tir. İsteklilerin 28-2 939 salı günü saat 14 d~ 
nisbetinde teminat makbuzlarile beraber milli Emliı.k ntUd 
de toplanan komisyona müracaatları. (M~ 

t~I 
Muhammen bedeli 14452 lira olan 4664 adet :rıııJll ~~ 

atta Türk bayrağı 27. 2. 939 pazartesi giinU saat 15 de ., 
paşada gar binasındaki satınalma komisyonu tarafın~ 
zarf usu~ü ile. satın alınacaktır. . ,, h 

Bu ışe gırmek isteyenlerin kanunun tayin ettıği )ttllfı'f 
1083 lira 90 kuruşluk teminatlarını muhtevi tekli! :rıı~~ 
eksiltme günü saat (14) on dörde kadar komisyona ve 
zımdır. ~ 

. Bu işe ~it şartnameler Haydarpaşada gar bi11!';1) 
mısyon tarafından parasız olarak dağıtılmaktadır. < 1 

Türk Hava Kururf'ILI d 
Büyük Piyango5 

Beşinci keşide: 11 Mart 939 dadırd•' 
BOyUk ikramiye 50,000 Ur~ · 
Bundan baJka: 15 bin, 12 bin, tO b~ ' 

ikramiyelerle (20 bin ve 10 bin) lirab1' ~ 
mükafat vardır... uııe>1 

Bu tertipten bir bilet alarak iştirak etmeyi itım:ıl ~ıJS-.. 
de piyangonun mesut ve bahtiyarları arasına girmiş olıl 
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il 
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