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Gazetemiz Yeni 
Bir Müaabakaya 
Hazırlanıyor: 

SPoncuü]] 
'ı·· ffı~balcamız, 
~?ı~i Her Gün 
~dar Edecek 

engin hediyeler 
_. ... o1. .... •!lôtı Bütün T e/er

)'/e Pek Yakında 
Ver .... 
~ ecegrz .. 

pCu~h_uriyet Halk 

Cumhurreisimiz ve Bayan lnönü evvelki gün Çan.,iaya'da Cumlıurre
isliği köşkünde bir kabul resmi tertip etmişlerdir. Törende Başvekilimiz, 
Mareşal Çakmak, vekiller, ordu müfetti§leri ve diğer birçok zatlar refi
kalariyle birlikte bulunmuşlardır. Milli Şef ve muhterem refikaları da
vetlilerine ikram ve iltifatlarda bulunmuşlardır. Tören samimi hasbihal
lerle sona ermiştir. artısı ve intihaplar 

,~::;::=M!!'~.!!.!. ı Milli Şef Ankara Halkevinde 
llet'-b babına aıt h•Zll'hklar J Reisicumhur Halkevlerini birkat daha yararh 

Reisicumhurun 
teşekkürleri 

'ell ~~J'Or. 1Ju hazırlıklar 0- İ yapmak için düşüncelerini söylediler 
"'ılte .uıtfhabatta en mühim J An.kara, 21 (A.A.) - Riya.seti. 
»'ee il ti 'llaerinc alan Cnmhuri- Ankara, 21 (A.A.) - Bugün Cuınhurreisimiz Milli Şef cumhur katibi umumiliğinden: 
">~k Pal'tishıln umumi ,... : İsmet İnönü halkevlerinin 7 nci yıldönilmil dolayısiyle açılan Halkevlerinin yıldönümü müna 
' bir ker0 gözönilne getir- i sergileri görmek ve halkevlerinin genel çalışmalarını belirten sebetiyle yurdun her tarafından 
~Y<laJıcbr. 1 iz.erleri incelemek üzere Ankara halkevini şcreflendirmişlerdir. temiz duygu ve temennileri havJ 
~ htıtıyet llalk Partisi dc-1 Halkevlerine milletçe gösterilen alaka ve evlerin çalış. telgraflar alan Reisicumhur ls " 
ı.. ~bnızın her se}'dcn ev- .malanndaki yeni verim üzerinde dikkat ve hassasiyetle du. met İnönü teşekkürlerinin ve hal 
~l'p llet ıza gelen şe7 Umumf ı-an Mlrır Şef verilen izahatı alaka ile dinlemiş bUtUn ~alışmala- kevi ınensuplarınına iyi baları • 
-ctıl.ll lccstnde P&rtalanarak ra dair ayn ayn sualler sormuş ve halkevlerlni bir kat daha I 1ar hakkmdald temennllerinhı 
""tı l»e Osnınnlı imparatorluğu. başarılı ve yararlı yapmak için gereken tedbirler tir.erindeki : JbJAğma Anadolu Ajansmı md ., 
"~ı tJ l':lşan Te ümJtsfz manza.. düşüncelerini söylemişlerdir. 1 mur etmişlerdir. 
~e e ltıiitarcko günleridir. o Halkevlerinin ve Ankara halkevinin çalşnalarmdan mem.. ==:f ------------

le lca1ıl' lc.t bir tnrnrt nn Çnnnk];:n. nun kaldığını belirten Milli Şef, evde bir saat kadar durmuş, bil. Japon f ayyarelerı· 
cı." hıl'ıltnnnı Atatiirk :t stanbul· tün halkcvcilere bir .kat daha şevk Yerecek yakın alakasını ve :. 
bıl'll~kaç slHUı nrka<ln!'ı ne te,·eccühünü bezletmek suretiyle ha1kcv1erinin ehemmiyet ve : Honkonkta lngı·ı,·z 
~e~ ~!~:: una 

1 
~ıkıyor<iu ve ... ~~~:~:i.~.::.~~~-~~~--~~~~~-~~~:.~~~~~~.:~~ .. -·--·-· .......... .i • • • 

~ 8>"tle n gn ip de,·letlcrin arazısını 

Bombardıman ettiler 11 

J 
-

Balkan 
Antantı 

Enternasyonal meseleleri 
birer birer tetkik etti 
Balkanların müstesna bir 

blok alduğu müşahede edildi 
Gafenko diyor kn: 

" Bu devrede Avrupa sulhunun 
geçirdiği müşkil3t Antantı daha 

ziyade perçinlemiştir ,, 
Ililkreş, 21 (A.A.) - Dün öğleden 

sonra Knıl Carol, Elen Dnşvekili ve 
Hariciye Nazırı General Metaks;ıs, 

Tilrkhe Hariciye Vekili D. Şükrü Sa. 
racoğlu'yu ve Yııgoslal"J a Hariciye 
Nazırı B. Cincar l\larko\·iç'i kabul el· 
miştir. 

Bukreş, 21 (A.A.) - Diln akşam. 
Balkan antantı daimt konse) i Azaq 
şerefine verilen büyük ılyafet sonun~ 
da, Homanya hariciye na:ı:ırı B. G84 
fanko, hnrnrelli bir nutuk söylemll4 
lir. 

(Devamı 6 nmda) ' 

Dün akşam bir yahudi kızı 
tramvay altında kalarak öldü 

~ _,., i3. 

ölü Var hadİS8 pek 1 • Kaz"lidaii ~onra Zabılti ~mur1dn 1ıih1riT«ıl yapıyor 
vahim görülüyor ... (}'"azısı '1 ncfde); 

~".;::.e;~ .ı:~~::.·:;ı·:şg~·ı::: Beden istişare heyeti Başvekilin 
)~"l'lıı<la ın~ııcu i~in bir idam 

~1!::· :..:::.:::ı:~;.~:y ::~; re i s 1 i gv i n d e top 1 a n d ı 
"1 tla ec glri~lyonln. 1 tnn
Jtı 'fl<le 0 ttebı işgal kun·ctıerinln 
ta.. C!t \•eJ'lıncnk haline gelen hl
...... Jtlaırt saltanat hükümcu ise 
~. cle11 1'ıırıırının icrası f~ln e: 

Memleketin istikbalini tevdi edeceğimiz gençliğin 
sıhhat ve kuvveti ve yurd müdafaasına hazır· 
lanması için azami yardımı yapmak vazifemizdir 

Honskong, 21 (A.A.) -Bu s:iliali -=,=---:::-------------------.........; 
Japon ı:ı:n :ırelcri tıınıfınd:ın yapılan r a b z o n B e 1 e diye s ,· n ı· n 
lıomb:ırdınıan neticesinde lngillı 

ıırıızisindc Ölenlerin adedi 11 e lı:illl gu·· zel bı·r teşebbu·· su·· 
olmuştur. D:ıh:ı bir çok ta Jarah var. 
dır. 

~ ı..... gelen h 
""llSu. er şeyi yapmakta 

b l~ıe l' etnııyor<lu. 
~l hug·· '-' le l>,. Unkii Cumhuriyet 
~ 01811 ~sının teşekkülüne e
l fl.ueı-,ıe le ll\•vct kayna'!..lan 0 

~~ ... .-\y~ndını göstermiştir. 
Mı."~ 1 n, )fanlsa vo ha,·a· 
.... ~ftltet •lnııbuı Jıiikilmcthıln 
'"il... \·e 1 
,._"Qttn h taat tavsiyelerine 
~,(eııcı-ı areketc geçen halk 
Ilı la \re1- Ay,·alıkta sfnıdlkJ " ,_ ~uınıı · .._ ı <1:tıllıand z Al1 Çetinkaya-
11._ llt ıııu ... ası altında düşnıa-

lt~ '-'•taa t ~~ti lltı •onr a eşini açmıştır. 
~ (!11 .lle le a ecnebi işgal km·
~if.rı.l'ta, arşılaşan her taraf· 
ttı._etJel'i l»•rtıı llllJJi kunct ha-
ı ... ~ll .a Cllnlannı , 
-...rı. "laturk.. ıştır. Samsuna 
' ' .. lltorıu~ un ilk işi Osmanlı 
Jtt 'l'n.,lc ~unun enkazı Jçln· 

il o llUUeu ı 
llt ~ l:tı.tuı le 11 kurtarmak 
lıştlı ltıeı-Jc lt\'\'ctlcrln :ldarcsl
~t" il\: 01.ın e~o toplamağa ça-
t. .._ .._ llŞtur -.. .• 
"l)~la .. ~oııneıe · ~rzurnm ve 
telft ~lır r.l bu maksa!la 
bı~etıe11" 1\fcnılekeUn muh
~rl- lel'lrıc] ndo Parça parça n 
ı.._ '""'•- cıı hab 1 ~ .... -.UJllarıaı-a ers = lJfr şc· 
~u... lntıc .. ..ıı k: ecnebi işgaline 

"'•t -.eıe at ~ lll &at llt ku an, llihnyet 

(Ya:ı~ 7 ncide) 

Yeni Afgan Büyük Elçisi Ekselans Faiz Muhammet Han ev. 
velki gün beraberlerinde elçilik H;ri gelenler! o!_duğu hnld~ Et. 
noğrafya mU.zesine giderek Ebedı Şef Atatürkun manevı hu· 
zuruna tazimlerini sunmuştur. Resmim~ Büyük Elçiyi Ebedi Şc. 
fimizin tabutu başında gösteriyor. 

Çin kö~ !erinde ölenlerin sayısı ise 
çok :ığırdır. Şum köyü tamamiyle 
harap olmuştur. Aralarında ağır ya .. 
rahlar da bulunan binlerce Cinli 
Hongkong"a iltica elmektedir. 1111$.. 
ianeler y:ırahl:ırJ:ı dolnıuşlıır. 

(Devamı 3 fldüde) 

Kısaca '------
"Balkan federasyonu,, 
/Jlr rcf iliinıi: "son sc11clcrln tecrü

belerine" lıakıp dıiııya siyasell ü:e· 
rinclc büyıık deıılcllerln funil olduğu. 
1111,· J.urul: Jevlellcrin ise, büyük bir 
<levlctitı kanadı allına sığınmağa, ya 
vasat bir <icvell halimle yaşamağa ve 
yalıııt istiklallerini fada clmefje nıec
bur bulunduklarını yazarak, hakları
m, Jıııdııllarını, istiktallcrini koru
mak irin kiiçiik devletlerin bir araya 
oelmcl: :arurdinde olduklarından 

bıılıscdiyor ve Balkanları tclıdil ede
bi/uel: lelılikclerin en şaft siperi ol· 
mak ü::cre bir "federasyon" kurmak 
f ikı-irıi ortaya atıyor. 

ittifak, anlaJma, federasyon veya 

A erl.kadan Tayyare ı·hracının tabii kaynaşma .•• Medeniyet r•e sullı m · namına hepsi iyi •.• Fakat Balkan dev· 
lellcrlni "küçük devlet" ve bu anlaş-

d 
• • f • mayı bir devle/in mevcudiyet ve is-

i a h d 1• 1 1 s e n 1 y o r tlklUllni muhaf a:a için bir :aruret 
diye J.:alıul etmek ..• Bcına lıalJlrf •• 

"eıı ll11 lnab ı ~le Cemiyeti adı-
e11 aıı. :ın "d 

''rııı..ıı ~e bö u ataa kil\·· 
'll<l~ hı~ t"~e bir ınerkez et

hıı-ıes..... reJsın idaresi al

1'ürkiyc. "küçük <lerılcl" değildir. 

AA yan azasından bı·rı· Mecıı·se l'e Türldyc, böyle bir birliği islil.:ld-
linin mulıa/arası endişesiyle değil, • 

1
,.. •h d• lnJanlık 61emlnde sullııın mrıhafa:ası 

. ••ıeJc ZQ 
(D ruretıni der-

etJQmı 9 Uncuda) 

bır kanun ayı ası ver 1 l~ln ilt~:a'? e~er .• Al:si, ~ar/hin ıeu· 
rıni dcg/,(fırnıış bır nııllctın rocıığan, 

(Yazısı 3 tıncUilO>. aan sadir. olmamalıdır, 

Karadeniz Panayırı 
Hazırlanıyor 

• 

· -- ~ Trabzoncum bir göriinü., 

, ..................... . 
~·•••••••••••+•+•o•-'"'-~--.._~ 

BİR RUH MUAMMASI 

BÜYÜK HİKAYE 
Yazan: Refik Ahmet Seven~ll 

Yarından itibaren VA K 1 T Sütunlarında 
, ............................................... , 
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işaretler : ---
1 Medeniyet 

"- Biz medeniyete mi uya
lmı? ilkokullarda 

"-1\lcdcniyotl kendimize mJ Tarih Müfredat 
uyduralım? 

nu münakaşa istihale deno- Programında Değişiklik 
sinde bulunan ccmiyetlel'de rn.. yapıldı 
şaynn insanların znman zaman Maarif Vekaleti, ilk okullann 
kem1Herlne sorduklan suallerin dört ve beşinci sınıflarında okutu
hüli\sru;Hlır. lan tarih müfredat programında 

l\Iedenlyeti kendi l icat etme- bazı değişikliklerin yapılmasını 
uygun görmüşlerdir. Değilişlik 

önümüzdeki lders yılından itiba· 
ren tatbik edilecektir. 

miş, ona nni bir takım zaruret· 
lerle kabul etmiş olan cemiyet
lerde bir ned ruh bikıntısı \"Br· 

d,ır. İtiyadın lınsreil mütemadi
yen hnrilrullldcliğinl hisscttlrlr. 
Yakalığı boğazına ilk detn ta.

kan ndnının çel..-til,ri Azabı, ya· 
bnnynk y'ürümcye alışmış bir a
dnmın kundura. içinde al ağının 
çektiği ıkıntının derecesini tah 
min çok müşküldür. 

Medeniyeti sadece teknik mu· 
knbill olnro.k aldığım halde o
nun ithalat cmteası halini alma-
sınm doğurduğu güçlüklere işn.
l'Ct ediyorum. Bütün bir nıhun 
değişmesi me~zuunn hesap ha· 
rlci tutuyorum. 

Yelken ,·e kürek J·ullanma.sı-

Yeni programa göre dördüncü 
sınıfta gösterilecek mevzular ıun
lardır: 

llk insanların yaşayışları, tarih
ten önceki geçirdikleri devirler; 
Mağara devri, çobanlık devri, zi
raat devri, maden .devri, Türk ır
kının anayurdu, Türk mekleniyeti 
nin nasıl dünyaya yayıldığı, Türk 
lerin Orta Asyada hayatları ve 
medeniyetleri, Anadoluda ve kom 
~u memleketlerde, Selçuk Türkle
rinin birleşmesine kadar geçen ta· 
rihi devirlerde kurulmuş medeni· 
yetlere kısa bir bakış; göçlerden 
sonra islamlığın yayılışına ka!dar 
Asyada Türk medeniyeti mevzu· 

ru öğrenmiş lnsıının retken ve 
larını ihtiva etmekte ve bilhassa 

I·lrek itlyndı iistüne çıknral~ 
yurdumuzda mevcut tarihi eser· 

modern gemi' idaresini derhal 
terden istifadeye çok değer ver-

öğrenccoğ1nl \ 'C bunu can sıkın· mektedir. 
tı,ı duynıııdnn tatbik edeceğini 
tnsm·vur iDıkAnsızdır. Beşinci Sınıf 

Ilu psikolojik hal, zaman za· Yeni programda, beşinci sınıfın 
n~n insnıılnrn: tarihi, bir nevi medeniyet tarihi-

- Artık )'Cter •• Du medeniyet dir. Burada; İslam • Türk, camia 
!tnın meydana getirl:liği eserler, 
büyük Selçuk Türk imparatorluğu 
zamanında Türk medeniyeti, Ana 
doluda Türk Selçuk medeniyeti, 
Osmanlı Türk medeniyeti, Os 
manb devrinde on sekizinci asır
da başlayan yenileşme, Osmanlı 
i:np:ıratorluğunun inkırazı ve se
bepleri. Mondros mütarekesi ve 
mütarekeden sonra Türkiyenin 
vaziyeti, Atatürk, Türkiye 4cvlc
tinin kuruluşu ve lstiklal savaşı ; 

J•ı.rnz dn bize intibak etsin, ya· 
.ııl benim itiyatlarun onu idal'o 
etsin! dedirtir? 
Eğer bir adamın hayntındnki 

JtlyntJnr fClkCn \ 'O küreğe göre 
ayal'lanmı~sa modern vapurun 
bütün cihazlarını o, yelken ve 
kiil'ck ~e\iycsiııe indirmek ister. 
Halbuki medeniyet mütemadi
yen dinamik kudretinl muha
faza e<ler. Her nn yenne.,mclıtc 
olun teknik insanı yeni, yeni l· 
tlyıı.tlnr peyda etmeğo mecbur 

lsmet İnönü ve Lozan; Cumhuri
yetin kuruluşu; Türk inlalabımn 

eder. 
İ k "til h tal bl t muhtelif cepheleri ve imparator· 
nsanın o , an r ara- • . . 

r ] D 
M 11 tc<JIM k luk ldevrındekı vazıyctlerle muka· 

I \':lTC ır. e1:;.ŞlllCf 5 c.. ft• l · (H'!Af • }"°- • d" 1 
~ l dl ~ 1 kt iti yese erı. ı a etın agvı, ın i e c nr ten nuen ayrı ma an, - . . . . 

, d bl .. :ı<. dUnya ışlerının ayrılması, batıl iti 
ynt.nrın an r mep·ıının ""ba· 

d 
k lm lbl k kat kaynaklarının kaldmlmnsı, 

cın nn ·oı:rı ka ası~ uz:tl~ Türk kadınına temin edilen hak· 
ı~.c;;mnk,ım or r. unu . Jar, medeni kıyafetin kabulü, Türk 
cuıule He ifade eder, kfıh lnsll n· h fl . . k b 1.. ı 1 1 .. ar erının a u u, mparator u. 
ki hareketleriyle boyle hareket d . d h 1,__ b'lh k" 1 .. 
eder. 

Bereket versin, insan ''mede· 
niyete mi uyayım, yokı:;n mede
niyeti kcmllme mi uydurayım" 
diye düşünürken ihtlynrlık çö· 
kcr, itiyntlan dalın genç olan 

evrın e a ıu ve ı assa oy u· 
yü ve çiftçiyi ezen amillerin iza
lesi, iktısadi kalkınma, demiryol 
lan ve nafia işleri, fabrikalar, ban 
kalar, okullar gibi ilerleme ve yül. 
selme safhaları hakkında bilgiler .. 

ne iller !:;;başına gelirler.. Karaya Oturan Yat 
İnsanlar bu psikolojiye sahlp İngiliz lordlarmdan birine ait 

oldukları lınl<le ya ihtiyarlama- bir yat dün Yeniköyde Kirazh 
snlar, dünya. çl\ğlnr değiştirme- mevkiinde karaya otur:mu§sa da 
seydi terakki ne ıı<:nfp bir malı· Denizbankın vesaiti tarafından 
lfık oh-."Clu? kurtarılmıştır. 

GONUN 
AKİSLERi 

Macellan.as. dava· Denizhan~ bütçesi Suvat vapuru ş em 5 i y 
Slnda yeni bir Safha lda~e Meclıs Az8:I~r:ma ?ervanenin Tamir Edil-

1 

Verılen Ücret tndırılıyor !11esine Lüzum Görüldü a n $ 1 
Şirketin Franko Tarah
na Geçtiği Bildirilerek 
Ambargonun Kaldırıl

ması istendi 
Bir müddet evvel ÇanakkalcıJe 

İtalyan Kapapino vapuru ile hüku 
metçi lspanyaya ait Macellanos 
gemisi çarpışmış, Kapapino bat
mış, Macallanos haciz altına alı-
narak limanımıza getirilmiş, vaka 
ikinci ticaret mahkemesine intikal 
ederek muhakemesine başlanmış 
tı ve karar bugün verilecekti. Fa· 
kat dava dün bambaşka bir safha 
göstermiş, iş bir hayli enteresan 
.nahiyet almıştır. 

Macellanos vapurunun vekilliği 
ni şimdiye kadar avukat Gad Fran 
ko deruhte etmekte idi. Dünkü cel 
seye, avukat Abdürrahman MUniı:; 
gelmiş ve şöyle demiştir: 

- Macellanos vapurunun men 
.>up clduğu "Transatlantik,, şirke
tinin vekiliyim. Bu şirket heyet; 
j::Jaresi birkaç gün evvel Franko 
lspanyasr arazisinde yaptığı bir 
toplantı.da, vapur hakkında şirket 
namına resen dava ikame edilme 
si için müsaade almıştır. 

Davada şimdiye kadar malUm 
olduğu üzere taraf, İspanya cum
huriyetçileri idi. Fakat şimdi va· 
ziyet !değişmiş ve şirket Frankc 
tarafına geçmiştir. Binaenaleyh 
şimdi ben şirket vekili sıfatiyle, 
gemiye konan ambargonun kaldı 
rılmasını istiyorum.,, 

Mahkeme bunun üzerine mliza 
kereye çekilmiş, işi, tahkike muh
taç görerek, tet1.lk için muhake
meyi başka bir güne bırakmıştır. 

K.ü~ük Jvzçf Sç-a-bc.ol; 

Bırakıldı 

Denizbank bütçe ve kadrclarını 
tasdik ettirmek üzere Ankaraya 
gitmiş olan umum müdür Yusuf 
Ziya Erzin bu hafta şehrimize dö
ne• ~ktir. Ankaradan alakadarlara 
gelen malumata göre, kadroların 

tasdiki tamamlanmış yalnız bütçe· 
ler üzerinde uzun tetkiklere lü· 
zum görülmüştür. Yine bu haber
lere nazaran, bankaya sonradan 
girmİ§ olan birçok memurların a· 
çıkta kalacağı ve bakım, mali iş· 
ler organizasyon şubelerinin Uiğvi 
teeyyüt etmektedir. 

Bundan başka bankanın meclisi 
:ı:ıare azalarına verilmekte olan 
300 lira 200 liraya indirilmiş, mec 
lisi idare reisine de bundan sonr~ 
350 lira verilmesi kabul edilmiş 
tir. 
Diğer taraftan Benizbank mua 

melatiyle Satye binası işini tetkil 
eden 1ktısat ve Maliye Vekaletle· 
ri müfettişleri henüz çalışmalarını 
bitirmemişlerdir. Müfetti_şler bazı 

meseleler hakkında eski umum mi" 
dürün de malumntmı almağı lü 
zum görmüşler, kendisini dave. 
etmişlerdir. fki gürdenberi Yu
suf Ziya Öni§ bankaya gelerek 
müfettişlerin sorgularına cevaplaı 

vermektedir. 
Denizbank tarafından Satye bi 

nası dolayısiyle emvaline haciz ko 
nulan Satye şirketi dün mahkeme· 
nin bu yoldaki kararına itiraz et· 
"'lliştir. 

-o---

tatürkün annesinin kabr: 
!zmirden bildirildiğine göre E

bedi Şef Atatürkün annesinin 
Karşıyakada Soğukkuyu mevki • 
inde Salihpaşa camiindeki kabri 
icin veni bir. plan hnzırla.nnııs. bu 
nliın dahilinde ~aatın hemen 
başlaması knrarlaşmıştır. 

Alkazar sinemasın.da gördükte- Camiin duvarları yıkılarnk cL 
ri "Kırbaçlı Süvari,, filmini evde vardan istimlak olunan arsa ile 
tabanca ve kırbaçta taklit eder- birlikte burnsı ağaçlandırılacak. 
ken, arkadaşı ı 1 yaşındaki Pari· tır. Bu mevkide çok güzel biı 
koyu gözünden kurşunla vurarak park vücude getirilecektir, 
öldüren 14 yaşındaki Jozefin du- Ayrıca Salihpa§a camii yerin 
ruş'tlası dün ide ağırcezada görül- ıle güzel bir cami yaptırılmnsı dr 
müştür, düşünülmektetlir. 

Dinlenen şahitlerin hepsi işin --o--
bir kaza neticesi meydana geldiği Öğretmen Ve 
kanaatin.:Je bulunmuşlar; mahke- Jirektörlerin T oplantıs· 
me de suçlu çocuğun tahliyesine . . .... 
karar vererek celseyi başka bfr .. Maarı: ~nras~da ~oruş~lmek 
güne bırakmıştır. uzere te.dıf edilecek maarif me

-o---

İstanbul Matbuat 
Müşavirliği 

İstanbul matbuat mü~avirliği 
için açılan imtihan dün yapılmı , 
dört kişi girmiştir. 

seleleri hakkında hazırlanan ra. 
por muhtelif tahsil müessesele • 
rinde çalı~an öğretmen ve direk. 
törlerinin önümüzdeki pazartesi 
güııü yapacakları umumi bir top. 
lantı ile sona erecektir. 

Toplantı Istanbul a]tsam sa
nat mektebinde yapılacaktır. 

Bu halin inşaat ile bertaraf e. 
dilemiyeceği tesbit edildiğinden 
pervanenin suya batırılması için 
vapurunun kıç tarafına ağırlık 

:tonması kararlaşmış, vapur Ka
sımpaşa havuzlarına alınarak bu 
işe derhal başlanmıştır. Bir kaç 
!ilndenberi vapurun kıç tarafına 
büyük kalıplar halinde beton a. 
tırlıklar konmaktadır. 

Diğer taraftan Sus vapunı da 
tstinye havuzlarında tamir ediL 
mektedir. Vapurun pervanesi çı. 
tarılmış, bir kanaduun iğrl oldu. 
!il görülmilştür. 

İlk okullara her yıl kış mevsi
ni mUnasebetile teshin için verL 
'en mahrukatm, başmunlliınler 
tarafından yapılan şikayetler ne. 
ticesi eksik verildiği anlaşılmak. 
tadır. Vaziyetle maarif mUdilrlü-
1il derhal meşgul olmaya b:ışla. 
mıştır. 

_______ SADRİ ERTEM ~~~~~~~~~~~:::.l:;~~~~~~~~~~~~~l~~~~::.Z~~R:;~ 
Kartalda Mendirek 

Deniz ticaret müdürlüğü kU -
çük den.iz vasıalarmı nf ırtmah 
zamanlarda içine sığmabilmesi 

için Kartalda bir mendirek inşa.. 
sına başlamıştır. Limanın yapıl. 

mnsına 10 bin lira sarfedilecek, 
yaz ortasına kadar da tamamla. 
nacaktır. 

İbrahim Hoyi'nin 
Konferansı 

Falih Ilctlkcvinden: 
Mutat harta konferanslarının be· 

şinelsl bu akşam saat 20.30 da mu
harrir lhrahim Hoyi tarafından (İn
giliz edebiyatı) mevzuunda evimiz 
lmrnğında verilecektir. Bu konferan
sa herkes gelebilir. 

:S Çarşam. ~ Perşem. 
> :::ıır:::: 22 SURAT 112 ı SUBA T 
C:C 2 Muharrcmd 3 Muharrem 1 
.... 107 Kasım H 10 ı Kasım 

Vakıtler J Vm·J E"•'I v .... ""'' 1 

GDn•• ı-;: 12!'iS~-;; 1251 
oQıe 1228 687 1228 6R6 

lkıne11 15 ~ !l 88ı ı·, ~o n 38 
Akşam 17 li2 12 00 17 fı!J 12 00 
vat:•• 1921 ısı 1!1'24 ııu 
imsak ôCS 1117 50G 1114 

VUR ABAIJD~A 

Su "Dcnizbnnk" olmasa idi, mu· 
hnkkak ki icat etmek lazımdı. Zı.· 
vallı müessese! 

fınpeks işi dediler, nrkasındnn 
hlr şey çıkmndı. Etrüsk diyorl:ır, 
fakat kimse, bu "tontonu bulıri" le
rln eski deniz yolları idaresi tnrn
fıııdan ısmarlnnınış, yaptırılmış ol
duğunu düşünmüyor. 

"Denizb:ınk" yolsuzlukları düzelt 
mck için kurulmuştu. H:ıllıuki şim
di yolsuzluğa hız veriliyor. 

AYAKLA YAZAN ŞAİR 
Nüktedan meslektaşımız FcJck 

Ilurhnn ayağı ile yazan bir İngiliz 
ş:ıirdcn b:ıhset.liyor ,.e kendine malı 
sus telmihlerle, mevzuu - tabir ca
izse - tatlılaştırıyor. 

Burada hatırlatmak istedi(t1miz 
bir nokta var. Aynklariyle yazan 
~:ılr \"C muharrirler zannedlldllji 
kadar n:ıtlir dcğilcllr. Di:ı:, bir çok
lıırını tnnınz ki, snymağn kalkı~

sok, bir akademi dolusu tutar. 

TI~Şl{İLAT, lURTASn~ 

E~klden bir !ipor teşkilt\tı yoktu. 
Rlüpler kendi aralarında anlaşarak 
mnçl:ır y:ıparl:ırdı. 

Fakat o z:ımnn spor Yardı. 
Şimdi bir teşkll1it var. İçtimalar 

feA u.e AletJli 
---- 1-2 - ._. ........... 

ı:ıpılıyor, görüşülfiyor. Jlattll, diin 
gelen Ankara hnvadisJcrinden hlri
slndc, lcşldliitın, lisanslara yapıştı
rılan pı•l bedelleri hnkkınd:ı kırta
sl kararlar aldığını da y:ızıyor. E
YCi, şimdi, teşkilli.t var. 

Fakat spor yok. 
Diraz kendimizi zorlar, ve düşü

nürsek, - çfinkü spor h:ıratırııız 
bir insanı eskitecek kadar yeni de
ğildir - hemen hiitiin sporlnr, "teş
kllıit" tan değil, "tt>şkiliıtsızlık" 
devresinden çıkmıştır. 

l\Ieselıi evvelce bok~, hokey fıılnn 
oynanırdı. Şimdi? 

Şimdi kayak v:ır. Fakat onu dn 
ynpnnlnr "leşkiltıt" değil, eşhası 

sn lise ... 

İSTEMEK VE YAPl\IAIC 

Ileş arkadaş bir oraya geldiler, 
nı; bt>ş kuruş ,·crrlilcr, lstnnhul şe-

hlri şchirine bir rcı;im galerisi k:ı
z:ındırnc~';Jar. Gnyct ınbil. Ilu ga
leri çok mahviyet'·'r bir şey ola· 
cnk. 

Öte taraftan kocnmnn bir Şt>hlr 
idare~! vnr. St'nrlerdenherl hu me
~<'le iizcrinrlc durur. rliişiinür. Ya
pılan münakaşnlnr için snrfrdilcn 
7:am:ını parnya tahvil etmek hiri
nln nklın:ı sct-ıc, görülecektir ki, 
dört ressam nrkad:ışın parasını cep 

Jcrinclcn vercrcıı: at"mt;.ı nnnnnndık
lnrı snlcl'iııin multcııııııcl;ni l apabi 
fülcrdi. 

Fakat ...... 
.lUE\TSİl\lf Dllt 

"İkdam" refikimiz mnl'll:ın itiba 
ren fo:ıl"ycle geçecekmiş, bir süı l< 

ilünlar yapıyor. 
Gene damları nl:tarmak !cop ede 

cek galiba! 
nız VE ONlıAR 

Avrupa nıulınrrirlcrl sent>lerct 
dolaşır, bir eser ynzarlnr. llizdekj
lcr aksine, bir seyahat yapıp on e 
~er yazarlar. 

Pcyaı:ıi Snf:ı, A vrup:ı;) on beş 
yimıi iin!Uk bir seyahat ynptı. C..:a· 
zetesintle, nyl:ırcn ynzn yaza bitir
medi, .sonra da kitap ynzt.lı. 

Hikmet Feridun Amerikaya glttı 
Döneli bir sene oluyor, hüla hatı

ralarının dö!<fintülcri vor. 
Ali Naci Karacan Ccnuht Afri

kaya ~:':ti. Sifnht neşriyatını lnhri· 
riyc tahvil ederek "Bugün" gazete· 
sinde ne,retıl. Şimdi, yeniden ya. 
zacnk. 

Hnttn N'uuct Snfo Co5l,ıın iıç gOn 
için nııdnğn gitti. On üç siin olu
yor, hala anlntıyor. 

lş inntln hlndl cnlilı:ı !.. 
bcı'dbbayo,r-

niş tir. 

--o-- Kongreye da~el Dört Eroinci Tu~ulcu • t 
Zabıta KadıköyUnde dört ero • Şehremini Halkcııind~'11ıd' 11 ' 

inci yakalamıştır. Bunların adı Evimiz kollarının i ıerl tıl 1 
kt 1 koıısre ,.~ 

Hüseyin, Agop, Kemal ve Ah • ~·apılma a 0 nn nı1il 
· - 25/2/1939 cumartesi S ı. · 

mettır. Bu dort kişi aşçı Ahme. ld "tlb pılacaktıI• A ~~ 
• a • en l aren ya 1 ,. ~ . 

dın dlikkanmda. toplanıp eroın . . . t sos~ ı;o ' 
çekmişlerse de çabuk tutulmuş • d Dil, T~~:h, Ede~ıt~ıİarırı~ 6e& 
!ardır. Hüseyin zabıta memurla. 1

1
m _veb 

11
. aps~rnd) 590ı 1 ·11,rı~ .. .. b" "k b. re crı e ı gun e ı;o J., 

nnı gorunce uyu ır esrar par- D"" A t .1 ,.e spor 0 " , 
~ ı~er r, em~ı , 20 3 ı 

C'~sını agzma atarak yutmuş, ken kongreleri gece s:ınt iİ)'.cıcrlP 
dısi hemen Haydarp:ışa hastane. Evimize J:ayıtlı biltfin 
~ine kaldırılmıştır. rtneri rica olunur. 
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snaf ve halka Görüp dUşUndUkçe 
~-- ~ ___. __ 
Bir istifa karşısında NNEZAHETO MİNEL 

öğüt 

İMAN! 
Amerl'kadan Tayyare ı·hractnın İngiliz - Alman se:ı:::~s=;~~:~ ~::n~:~s::~ •tııo Yazan : Os mil n Cem a I b den çekildi. Onu yakmdan tam-

ı-~~ .. ~~·ı:~~nik~: :;~~~~:~~=r:~.b::;r~:;gı. ta h d ı' d ı' ,. sten ,. yor iş iri iği :~an~~~r. bu haberi hiç yadırga-
lt ;>ıı- celerine dair ·· Her iki Tarafın Adının etrafında bilgisiz .. 6 . -.ı Yazını ne gu. - Şunu al da bana elli dirhem • 

0 ben b ştı. ekmek ver! diyeceği yerde 0 yüz " d b• . M 
1
. Menfaatleri Yeni Bir uldtsiz bir Hliiballllklo hnrca-

taııs llrada Nizametti d" h l"k k w "k" r l Ayan azasın an ırı ec ıse Tetkikten C:: .. ·rilecek nan bir söz, hakikatten ne ka· "i"likıllleda. bahsetmedı·g-·ı b'ır- ır em ı e mege ı ı e ıy e ya- 1n "-o pıc:ıır elle ·ı b" · · · giltcre ile Almanya nrasın. 1 dnr uzak olın·sıı olı.un onun has-
~... rı bir b" "" , ne ıraz evırıp çevır - • I"' •h d• 

, ~«Q: er ırer sayıp dikten sonra dişine ve mideşine bır kanun ayı ası ver 1 da yeni bir müzakere başlaması sasjyctindc izsiz kalmaz. Her-
k aıı esnar en uygun gelen tarafı koparıp ö. ihtimalinden bahsedilmektedir. 1 hnngl bir banknya, 7.llmanın a · 

.... - ..... ~ Parın ın kağıda uza. nUne çeker. kalanını da bir tara. Vaşington, 21 (A.A.) - Ayan. dellerine ait gizli teferrüatm şim Yakın istikbaldeki İngiliz -/halısı oldu dile, lıikmn cdllh·-
• ··• .t\ıtıa aklarnu tükürük_ fa iter ki 0 parça biraz sonra bir dan Nye, Amerikan tayyare ih- di Fransada malU.m olduğunu ve Alman menafiini gözden geçir - kon, biitiin ömrünü örnek bir 
•• rı.e iğr n Allahrm, bu ne başka müşteriye verilir. Ama 0 racatmm tahdidine, ordunun giz.. bu kanunun artık bu vaziyeti de. meğe yanyacak olan böyle birıtcmJzlik, bir hnyır n)dmlığl, de-
~ben,~; ~~: §eydir. Ge- parçayı ikiye eli ile bir hayli e_ Ji tutmak istediği modellerin ilı.. ğişÜrem.iyeceğini söylemiştir. müzakere imkanı, Berlin siyasi rece Jne ) iikscltnılş bir a<l.nmı 

""cekreh 1 1 Yazımla bu virip çeviren adamın elleri pis _ racmın menedilmesine \'e istik - Mumaileyh, Amerika hükCıme. mahafilinde sık sık mevzuu balı- inl'itmek, en hnfit mannslyle 
~ b·· §eyden bahsetmi~ miş, kimin umurunda? balde ecnebi memleketlerince si. tinin tayyare satışlarını ne su. solmaktadır. Bilhassa Berlindeki kı)mct hıiküml<'rlno sahip ol· 
lhenç ·

0
Ylelikle bazı esna.. 6 - 1çkili yerlerdeki mezeler ... pariş edilmesi muhtemel olan tay retle teshil ettiğine dair hazine "İngiliz • Alman Cemiyeti,, nde mnınnk demektir. 

e' ~ ~~~in._.vazgeçirebil - Yani artık mcr.elcr .. Eh artık bun yarelerin Amerikan arazisinde ve harbiye ne7.a ·eti mümessilleri verilen ve Berlindeki İngiliz sefL "J>nra alını~" t.ıı\>kl znman 
t~ bir hu~m,d~ani bu işi lan yemiyen canlara ne mutlu! ecnebiler tarafından tecrUbesine tarafından yapılan L .... yanata rağ- rinin de bulunduğu bir ziyafette tcrnuslnclc <:O~ koro mnna ını 

b lnca.Jr .. e ınnıiş olan Ds.ha önceden bir kaç müşterinin j müsaade edilmemesine dair bir men bu işin "şüpheli bir iş,, ol. ~ö~lenen nutuklardan sonra ~~ c1cğiştfrir. Hepimiz bu dünJ ada 
~oru Yti7.de beşini! Bu. "'atalı dalıp çıkmış ve sonradan kanun layihası tevdi etmiştir. duğunu kaydetmiş fakat satışla. 1~~ımal daha. kuvvetle kendını birer sebeple ıınra nhyonız. lil
do' ~ ~u gibi esnafın üzerine yanm kaşık şey daha ek.I Nve matbuata beyanat'-'l bu- nn peşin para ile yapıldığına da. gostermektedır. ml zeka mı, kimi ndclcslnin 

ti' eski · §ı hala eski huy. lererek yeni müşteriye sulun. tuna~ak bu kanunun Fransaya ir Morgenthau tarafından yapı. Bu ziyafette uzun bir mezu. knn etini kimi ı;;aııatını satar. 
bi 8ebat ına~larında olduk- ınuş olan bu nesneyi yeyin de iş. ,tayyare ihraç edilmesine mani lan beyanattan memnun olduğu- niyet de\Tesinden sonra vazifesL Hn an ~ın ·ıi de bunlardan 

11ı~ geÇeıı edkıyorlar. tahınız açılsın! olmadıgı-nı rUnkU bu tayyare mo- nu ilave eylemiştir. ne avdet eden lngiliz sefirine hi. J iri J ·a ar:k iki ''Üz )inni bin 
"'\lt1• a §a İst :o tabe d il · t· k' "B' k 1. ' 

0 l P l biti >1:f l1ufk nı anbul 7 - Bir aşçıda, bir lokantada. n en mış ır 1; ız, a Uralik hir (lnHıc1aki hnl .. kmı al-
?lde acı dUkkanları K h t F Af · k 12 T bimizde lngiliz - Alman dostluk n b' - sımz. arşmrza, ya u yanınıza ransanın rı a- ayyare J t büt·· Al mış. nuncfa şnı:;ılncak, dokunu· 
!lir de ıraz Yufka alacak oturan sallapati bir müşteri, tam arzu arını aşıyan un mnn. l i h k l k ki l'a ne bak 1 be 1 .1 1 U betl . lacnk nn ı b r n sız ı l'Ar, 

ı... rn..., ayım, yuf . siz çorbaya uzanırken cebinden d k• k ti • f ar, yne mı e m nase erın 1 ? 
JC l'e---~ Yaprak l a 1 uvve erı çarpış 1 b' d h hl d 1 gnzctclcro sermaye o uyor .... tl~ti a ıp ta te. mendini çıkarıp sümkUrmeğe baş ıraz a a vuzu a ny ın anma • d .. 
'1trı-en ren çırak her yuf-

1 
d d .. 't te . d" Haklı Uo haksızı ayırmakta Uf" 

ıı; ar Haydi b kalım oya oya sını umı ve mennı e ıyoruz; .. .. _ 
llı.esltı ~arnıaklarını tükiL · a ' Roma, 21 (A.A.) - Roma ma. Ved ~I parçalandı ve o kanaatteyiz ki iki milletin tuğumuz bu iğrenç çukurlar de-

lllı? 'I'ab·· f içiniz çorbanızı! hafili ltalyanm Trablustaki kuv- tec:ırı"kı' mesaı'sı· 1.çı·n yenı· ve se- ğil midir, ki memlekette gazete 
b P: ıı, ena hal. 8 - Bu da bir başka tilrlUsU: vetler'ı·nı· arttırması Urerine A • P 1 (Fl ·d ) 21 (A. "" ~le d ensa~o ~· . orı a ' mereli bir unsur teessüs etmiş. \"O gnzetecl)i ncmncnk hale ko-
k._ Sen 0 ı Üstü başı §afi köpeği~de~ . a. vam Kamarasındaki müzakerele. A.) - Sıslı bır havada uçuş ta. . yuyor. 

~İi~ OUJ"ad::r~ kakğıda sa. ba pis, saçlar yağdan bıribırıne ri ve İngiliz \'e Fransız gar.etele. !imleri yapmakta olan ceman 121 tirD·•: l t'k ahaf"l d 1n . Dikkat iulklo sarfcttlğlmlz 
~e 0°!'uını aş a şey a. yapışmış, pantal<?nu di~ kapak. - rinin neşriyatını hararetle mev • tayyareden mürekkep filolar ara r ıp ~a 1 ~~ e ldgı. l>ir cümle bugiin baroyu büyük 
ot .. ~ldazı dar lanna kadar çamur ıçinde bır zuubahseylemektedir. sında şiddetli bir çarpışma ol • , ız d"kk tml an .. mzd ? ·ıyen . e;ı ,.o nek (trğ' erli l>lr reisten mab· '41 ""Qeki b· savuştum. Ve elinde bir işporta, ötekinde pas - t ve ı a e go en geçırı mesı ı. ı· 
dtrı.-ı. V ır başka yufkacı- tan sapsarı bir gaz tenekesi .. lş. Mezkfır mahafilde ehemmiyet- muş ur. çin mUsait bir fırsat zuhur etti. nım etti. Duna., ıoıcbep olanlar, 
tııatrk akıa bu ikinci yuf. portada, tenekede. simit, çörek. le kaydolunduğun.a göre, sene ba. Tayyarelerden yedisi dUşmüş - frinden bahsedilmektedir. Gerçi ncnbn Hasnn HnyrJnin bu reis· 

11'1 lb..:ırı.6di e; Parmaklarını tU. peynirli pidelerle dolu! Hem yü. şındanberi Fransa eimali Afrika t.ür. Pilotlardan. biri ölmiiş, bi. Hitlerle Çemberlay'in yeniden liğl zamanmıln. yalltıi;,rı işlerden 
P ı.:"llltk~ akat bu da kağı_ rUyor, hem de ikide bir durup ve Somalideki kuvvetlerini azim ı:ı kaybolmuş, bır kaçı da para.. buluşmalarına ihtimal verilmi - hnlıcr<lnr ıımlırlar? Onun mil

i e (aıkınParnıağını tUkürük nezleli burnunu bir elinin baş ve derecede arttırmıştır. Daha ki.. şUtle hayatlarını kurtarmağa yor. Fakat herhalde Frnnsı~ - rnknh<'~l altında bizzat "hak"· 
.. J lıqtrp ca hemen kendim sahadet parmaklan arasına sıkış nunusani başında Fransa şimali muvaffak olmuştur. İtalyan anlaşmazlığı bu iki tara.. kın knznndır, ... ıııc,kl nedir? A· 

oP"'. ~· OQa duvardan bir kağıt tmp burnunda birikmiş olan su.. Afrikada 97 tabur piyade, 8 alay fı \'e mUttefiklerini biribirile kar vukntJığm şerefi hangi mcrha-
ttı ~l'si::t~ın.. Uzattım a_ ıu, nezleli ifrazatı ile iki tarafını sipahi ve 30 bin kişilikte diğer Frankodan şı karşıya getirmeden önce, 1n. leye ,·ardı? ''Baro·• mm nüfuzu, 

I~ St°'!erere]c·el'ifçi oğlu ne- ganice zifosladıktan sonra, bir askeri sınıflara mensup asker giltere ile Almanya arasında bir nasıl bir kudret elde etti? Bun· 
~ \~' ~ ~h.tn · taraftan ıslanan parmaklarını toplamı3 bulunuyordu. o zaman. Cumhuriyetçileri tamamen noktai nazar teatisi olacaktrr. ııı.r aıımnu~. taranmış, tartılıp 

ol ( ~j~ et 0lınasm be. pantalonunun arkasına sUrüp danberi bu yekfın mühim surette ezmesi isteniyor (Niyıız Kronik?) tahlll edilmiş midir? 
\\ qb~~ onlan temizlemeğe! çalışıyor, bir artmıştır. -<>-- "Bnnl.mıın hukuk müşavirle· 
as ~ ISı ~~kendisine uzat. y1111rlRn ifo Ptrnfmda.ki ilk mck. Soma.lide ise bugün sekiz bin Se. Roma, 21 (A.A.) - "Giornalc Sovyet Bahriye Komiseri rı, anık:ıtları \Rrken, ona niçin 

İ'(ij lJ tuıcliru en alırken yine tep çocuklarına sesleniy.or: negalli asker ve bundan ba§ka Ci. D'italia., ıueteai, Fraııkoyu b- Amerika ya Gidiyor başvuruldu?" dcnUJyor. 
t'~ı d.iyeı· klemesin mi? - Haniya taze simit, yağlı çö- butlde bir kruvazör, Uç torpfto, panyada kalan Cumhuriyetçileri ~-aıza '""emps" g""'""tesine Nltin olacıı ? .. Artılarında o 
1 §e"'eııtı ki yufka. kada. ............. .& -
'l "e J, r p· rek, peynirli pide! 30 harp tayyaresi vardır. tamamiyle e:ımefe davet ediyor Moskovadan bildiriliyor: kuclrcttc mlnnı bulunmadığı 1· 

rı.ııı.1~ boyıedi~~=c:k, t~-~ ilgkö. Ve zavallı çocuklar da öğle Eğer İngiltere Akdeniz statü - ve diyor ki: Haber alındığına göre Sovyet çin. Eğer, meselede bir lhtlsu 
"'•i 0I>lar ·· e u ur - :1aydosunda bu enfes gıda mad. kosu formUlüne ehemmiyet veri. "Fransıı: ldelegesi Berard Bur- bahriye komiseri Amiral !sakov, i!;ii mevzuubahis 1 e, bunda ban
ıtı~ bu ~lecek, lakin, ge delerile kendilerine kan ve can yorsa, bu statükoyu İtalyanın de. gos'da kabul edilnüyecelr tekli~- deniz in~aat mühendislerinden ka.yı küçfık düşürecek bir ter 

ha en, öv·· a ve kadayıfları yapıyorlar! ğil fakat şimali Afrikadaki siJfilı_ lerde bu. lundu. Fransa, Cumhurı- 1 mürekkep altı ki§ilik bir hey.etin do yoktuı·. Çüııl.ii Ha an Hapl 
ı. h.~a1t .... ' llrnıeden 8.fiyetıc İnsan, !stanbulda daha böyle lanmalan ile ve Suriyede takip il h 1 k t ~ .~IQl .... yet~ enn mu teme , mu aveme · başında olarak ya.kında. Amcrıka. çapındaki adamlar, şunun bu· 
tİbj ların h ne övürtücU şeylerle karşılaşı • ettiği emperyalist hareketıeı:_le teri üzerine spekülasyon yaparak ya gidecektir. mm kadrosuna sığ"Inazlar. Onlar 

d... ~,. l>ii"' elva gibi, pey_ yor. Fransanın ihlal etmekte oldugu '~ltıi -...ecıen Franko hükumetini tanımak husu Sovyet heyetinin Amerikaya nıuhte.-;cm lılr yalnızlıkla tek 
'b,,'I.? Yenilenlerine Nizamın dedig-i gibi buradaki nu görmesi lazımdır. 

'"'Ör sunda pa:ıarlıfa giri§iyor. 1 tetk.ik. at iç.in .mi.,_ Y. oksa müba~a. • başlarmn l aşarlar ... Rn. h ,.e 1~ 
ı.. eıc"İni bir kısım insanlara temizlik kurs t tt - ıu d - ı 
'4 b· :ı n pu · · f Denı·zbank Kadrosu Frankonun muarızlarını silah a ıçın mı gı ıgı ma m egı - fanlarının kaleleri ustünde, an-

ıl~- ır önı·· ' gaçecının lan a"ılacak olursa hiç te ena d" F k S t hil-
L. -~ Uk vard k" .. " ı kuvvetı'yJe ezmesi lazımdır. Fran- ır. a at geçen sene, ovye cak kendi fradclerinln ba:rrap 
-.q~ lldı'" ır 1 mu§ ve versı"z bı"r ic:ı yapılmış olmaz. H 0

) De · Am 'k d h 
(>it h gı bUtu·· d • · "" Ankara, 21 ( ususı - nız. ko bu suretle zafer·ını"n s"ıyaıt te- kfımetinin erı a an arp ge. <1a1 ..... lanır. 

; l. . t-araı n ma enı Elnc:>!afetu·· -ı·nel iman, · i b"t" e-"'ı> k arı hep bu .. 1.... ~ - '" bank kadro ve bütçesın n tes ı ı reddu'"tlere mahal bırakmaıına ma- ~isi. hatta.· bir .iki zırhlı alaca. Ben, k<>n .. ıma, bu d·~c~ 
a "il o·· . on uge Dıı.r-ndan k-urslan açmalı he. · b ·· d d - ü dd def 1 b h - "'& ~ç ""arnlUkten çıkardıgı- man.' """' müzakerelenne ugun e evam ni olacaktır.,, gm?an: m tea.. ıt a ar a - de, bu ilmi payede, bir varlığın 

~ t' aıa 1 edilmi .. tir. Yarın bir neticeye va- sedılmı'" oldugu hatırlardadır 
• l"\_ r a .mu .. şteriye Osman Cemal "" "" • lnclHlliclnd"'n dcdanımda b'l· 

"' ueıtıek k bö nlacağı tahmin olunuyor. Yanı· Surı'ye Başvekı·ı1• Diğer taraftan, yine haber ve. ük hi 1 te ""elinde .. ı ylelik- . . •. .. . . y r acı < uynyonım. 
~l' \>e bun ~nde bir çok Japon tayyareleri -o- . nldıgın_e ?or~, Alman harıcıye Onda irfanla fazilet birtbl· 

~ı-:. dıı.... kır}i, paslı pa. Maliye Vekili Hasta Şam, 21 (A.A.) - Suriye Reı- n:~etı kiti.carAı anlaşmalnrbes~~~; rlnclcn iistfin birer kıymet halin-
·qer ~'!ladan ~..J~) Ankara, 21 (Hususi) _ Mali. sicumburunun ısraaı üzerine nas- sının şar vrupa ~u 1 ~ı 

~ do' e ı.._ '11·- geçtiği elle (Bn-• tarafı 1 inı..-İ«.M> .. b" k gUn y'"'naliat partisi reislerinden Maz- D Ş M k .. .. .. <le birleşmiştir. Otuz beş sene-' ~ uo., -.ııa bö "'Y ye Vekili Fuat Agrah ır aç ., r. nurre os ovaya onumuz. 
't ıq.. ·rek, pu - Hongkong valisi ile mevki Jrnma~. denberi hastadır. Evinden çıkma. har Raalane Pap yeni suriye ka- deki ayın 10 na doğru gelecektir. ilk bir imtihandan sonra orta-

~~ili lokanta danı hlidise mahalllnc giderek bır maktadır. binesini kurmağı kabul etmiJtir. Evvelce de bildirildiği gibi, Dr. da kalan bu şerefll neticeye dil 
aıı~ e lllutr lann yüzde rapor lıazırlnmışlardır. _ Şnurre Almanya ile Sovyetler uzatmakla, yalnız kendimize za-
)ı~ ''erıak, Yahut meze Diğer taraflan bildirildiğine gore • d ~r ,·ermiş huJunnyoruz 
"Q~aıı J erı Japon tayyareleri bizzat ·~giliı top- - Gu··nıerı·n peşın en: Birliği arasındaki ticari münase. r. • 
lıı~tt ldıı- Ö e ayakyolları raklarında bir yolcu trenıni mitral. batı takviye imkanını anyacak- Onu tanıynn1ardan bir tek ki· 
~ltıı~larda Y_le ki buralar. yöz ateşi altına almışlar ve Jngi!lı -••• ' •• tır. Bu arada Almanyanm Sov - ş1 çıkıp da bunun aksini iddia 

...ı hi,_,b...,~''la h Pı§en karnaba- ı d uçmuşlar ....1 • d odcnıcz 
eır_,.,t ·:ıl ~e ... k ela kokusu daı·- :ıııkerl karargAhı fizer n e • Nazarı· ye a,_ em ı n e yetler Birliğine harp malzemesi • ati 

fYPıı. ~" ı.- dır satması da muhtemeldir. İstifa mese1cslnl dikk e o-. a''aı.. _,_§hin gı"bı' ge. . . h .. d. ....ı· pek va-J il. o• İngiliz mahafllı u ıse,, Lehistan da yakında Sovyetler kn)'un11z, derin bir hassasl7etln, 
daı~1t'tbak ~~ıldikten sonra 1lim görmektedir. J Amerika üniversitelerinden birinin liboratuvarında bir ura- Birliği ile bir ticarl anlaşma ya. içli bir titlzUğin arkasındaki 

~it CaJc heı_ıçın bu mutfak. Şanglıay 21 (A.A.) - ' 0 apon k k te k lbed'l i B hld" · %1c a fareı . tayyaresi İ,nnçau şehrini bomba;dı_ 'liwn atomu ~arçal~naylirkade-~~vkel"kl a 
1
1 m § ... k ub. "hıti~lfl bme. pacaktır. Fakat Almanyanın Mos hii)·ük ,.e temiz ruhu görilrsü· 

cJıl · !3o l>ek b' . erı için de . · ç tayyareleri muda. .:ıeniyet ilemınde bu gışı ı ere yo açaca ır ı " aş. kova ile temasa geÇlllesinin Le . nüz. Hakkı Süha GEZGİN 
.. ~ : tı.._ tlra bu D~çb~lmiş bir kaf. ~:~ee .. ı;:~~~~nd~n bulunrlukları~dan 'angıcı olarak gösterenler var. histanda bir itiraz uyandırdığına --5. rt T ·ı 1 • -= 1 r '""ıı':. .. Qlelt f .. t? 1 Yerlerde he- " h besı ol ı k b" fwk · · ıgo a arı e en sııd , ~ "'lıia ., ıye çok şiddetli bir haya mu are · Hakikaten yirmi beş sene evve onan ır nazarıyesınc dair henUz haber alınmamıştır. Ankara, 

21 
(Hus··-~) - tk•·--t 

'( ' l' ~erl n müşteriler muştur. . .,.öre bugün etrafımızda elle tattuğumuz maddelerden hepsi atom ~ uoa. 

tlft,~ i t~t'i dotru erin. Yeme içm~ ~i~ Japd~n~tı;_hlldiniı~~d~ı~:ı~ı\':n~~!a: .lenilen gö:r.e görünmez :r.errelerden teşekkill eder; fakat bu zerre. Nevyorklakİ Alman V:ekfüe~ sigor~ tarifelerini tet. 
~ 'l:ı·Ye tiri açılan kapıların_ ·~sının uşuru e erden her biri başlı başına bir 8.Jemdir; öyle bir llem ki fenni VL kık ettırmektedır. Alınacak neti. 
~) ~f~~tllti kap Çıkarlar. dır. 31talarla üzerine tesir icra ederek tahrip edilse bile yüz milyon ki- ların nümayı·ş,· cclere göre tarifeler ya cüz'l ta-

til ııır ~ ~i a dö'117P dUkkanıarm. Burgostaki siyasi CIVat derecesinde bir kuvvet elde edilmiş olur. Ondan sonra §İm. dilatla ipka veya tenzil olunacak-
1't flit,_ te ... ı . ecek bir ku'"tUk 20 1 tır 

ul~ .. , 21 kl ·· Ü meler Jı" göre görUnmez derecede kUçUk olan bir atom parçası ile deniz. yara 1 YAr :==.:=:=:=:=:=:=:=== lıİld. ~u~u 1 • e Pisliğin ne gor Ş 
ltı .. ı..ı Ult ""'" .... _bı.lıniyen bı"r ta- . ı~rde bilylik transatlantik gemileri yUrütUlebilir; bugilnkil miha_ Nevyork, 21 (A.A.) - Fritz bi- zat ta hatip, Yahudilik aley. 
"·ı '<.ıı.ı~I.\: Paris 21 (A.A.) - Fıgaro ga.. ıı"k usulleri ile başarılamıyan bir çok bUyük teşebbll!ler tabak. 
~ l>aralarıl'iler kasaba ve. r.etesi, ~esmi malUınata istina . Kuhıı. iki bin polis memurunun hinde bulunurken Ruzvelte "Ro. 

ha ... \. ~. l'i ... _ bu pirzola kU- · mm ·uk ettirilebilir. himayesinde Madison Squarc Gar senfeld,, dediği sırada IKuhn'a 
"" •ıR-> - ... ı.e b den Burgostaki İngiliz aJan Fakat dikkate deg-er bir noktadır ki Amerika üniversitelerin-
~ la vqi;ı_ k ıraktıklan g·ı ' d 1 si Beraro den'de yapılan toplantıda aslen yaklaşmak istemiş ise de muma. 

N •L - asapı - da yarın Fransız e .eg.e nazır le bo""yle bı'r atomun tahrip edilerek içerisinde saklı olan milyon. 
""" "I! - a,ı- da ·· Alman olan 25.000 Amerikalının ileyhin şahsi muhafızları tarafm. 

ıt " 1llt ~ı.ıece1tı . muş ıle Frankonun harıcıye .. ırca k'ılovat kuvvetin meydana çıkarıldığından, yahut çıkanlmak d ~ bı a,..... ' erı par 1 ı cak mu huzurun a bir nutuk söylemiştir. dan tekmelerle yere dUşilrUlmllf. 
I' b J•ıı Ye a arrr Japonlar arasında yapı~- . 

1
· ·zere bulunduğundan bahsedilirken dUnkU posta ile gelen Avnıpn Bir davetname ile salona gir. 1 tUr. 

~ ~tİltıdil§ka rn~e b~akır, son zakerelere iştirak edecegını ya .. az.etelerinden birinde bir fen adamının aalAhlyeti ile yazılmış 1 
_.f '1'~ I', e bit- ı..A_~rıye yine o. miı o an muharrir Dorothy .NUmayişçilerin içtimadan llOll-sr•" 'h YG.§ka Pirzola d"' . maktadır. • B bir makalede gördük. Bu makale atom nuariyeainin gençlik ve Thompson, yüksek sesle Kuhn ile ra Yorkv111e Cermen mahallesine 

111 :.Al c:saıı 0 "Petit Parisien., gazetesı, ur 'tibar gUnlerini geçirerek artJk ihtiyarlık de.,.'ine &irdiiini iddia 
15- ~· ""- llin .. loıtanta gos mUzakerelerinin iyi bir cere. 1diyor! ,, alay etmiş ve "hücum kıtala.n,, salimen dönebilmeleri için gece. 
•• 0ıı•" <ı:t•Ln <>n.u ... e k ve aşçılarda kte ld ğunu ve nm tehditkar bir '·aziyet takm. nin geç bir saatine kadar polis 
" 4 ıı_'<ll ·• o ı yan takip etme 0 u Acaba hangisine inanalım? al .. o "' 0~arı Ya n.u an ve or. ve yarın bir netice elde edilme. m arma ragınen polisin himaye. metro istasyonlarını ve bQtUn na. 
lerll' l11ı .rtya ikiye bö. sinin muhtemel bulunduğunu kay Hasan Kumçayı sinde yerinden knnıldamamıştır. kil vasıalarmı muhafu.a altma 

dırhe.mlik ek. dediyor. 11-----------------··---............ H\lvlyeti teebit edilemiyen diğer alm.I§br. 
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dere~e memnundu. Uıküdara sara
yın büyük kayığı ile geçtiler. Sfü;
lü atları, herkesin gözünü kendi -
!erine çekiyordu. Handa kilçük bir 
mola verdiler. Tam hareket ede • 
cekleri vakıt genç bir delikanlı yak 
laştı: 

- Ağalar, dedi. Uzak yola gi. 
derseniz beni de yoldaş c:iin .. 

Dayr dalikanlıyı süzdü: 
-Sen nereye gidersin? 

- Ben ç~k uzaklara gitmek is-
terim .. 

- Bizden uza~a mı? 
- Beli .. 
- Nereye? 
- Kafkas seferine giden ordu-

ya .• 
ilik o ali.kadar olarak kanştı: 
- Orduda ne işin var senin? 
- Babam harbe gitti. 
- Sen niçin gidersL'!? 
- Anam hasta idi.. Yanında 

kalmıştım .. 
- Şimdi niçin bırakırsın onu? 

Delikanlı b~ynunu büktü: 
- o öldü .• 
Onun masum hali iki arkadaşı 

müteessir etmişti. Yemişçiye : 

- Bir zavallı.dır. Alalım .. dedi
ler. 

Gün görmüş başmabeyinci gü • 
lümsedi: 

- Yükü sizin karışmam .. 
Diye mukabele ett i. 
Dayı: 

- Ama atın yok .. Biz süvariyiz. 
Delikanlı, hep başı yerde konu 

ıuyordu: 

- Bir at alacak akçem var. 
Raziye kalfa, Dayı ile 1likoya 

kafi mikdartda altın vermişti. Bü • 
tün hayatları huvardahkla geçen 
iki arkadaş bakıştılar. Dayı başını 
' 'olur,, manasında eğdi. iliko bir 
çocuk gibi scvınerek koştu. Birkaç 
dakika s:>nra eğerli bir atla gel -
mişti. Delikanlıya : 

- Adın ne senin küçük? 
Diye aordu. 
- Hamza .. 
- Hamza, bu at bizim armağa· 

nımız olsun. Kabul et. 
- Ama ben bu iyiliği ödiye • 

mem .. Akçesini alın benden .. 
- Yok, yok.. Şimdi yoJjaş olu. 

yoruz. Nem iz varsa orta malı olu. 
yor. Eğer iyi binici isen, gönlümil· 
zü daha hoş etmiş olursun .• 

Hamza, hareket eder etmez, ne 
yaman bir binici olduğunu göster· 
mişti. O kadar ki ihtiyar olduğu 
belli olan atı, onun usta ellerinde 
şaha k:ılkıyor, kişniyor ve uçuyor 
du. 

Bu hal, en çok ilikoyu sevindir. 
mişti: 

- Bize yardımı da olur Dayı .. 
- Bizim vazifemiz onu babası. 

na teslim etmektir lliko .. Babası
na yarasın ... 

Dayının emrel:Jer gibi sözleri, 
İlikonun ağzını kapamıştı. 

Kafkas ordusu başkumandam 

Sinan Paşa, Tomaniç Boğazı kale-

sinin inıasile meşgulken müjdeyi 
aldı. 

Ordu o gün en büyük bayramı
nı yaptı. 

Paşa: 

- Bana müjdeyi getirenler be. 
nim misafirlerimdir. Onları eğlen. 
direlim .. Diyordu. Dayı ile lliko _ 
nun dönmiyeceklerini öğrenince 

daha fazla sevindi. Hamzaya ge
lince, zavallı delikanlı babasını 

bulamamıştı. Uiko onu teselli etti : 

- Vaktimiz var arkadaş, arar, 
buluruz elbet .. Bizi kardeş bil.. Se
nin için çalışırız, ama şimdi eğle • 
nelim .. 

İliko şarapsız duramıyordu. Si. 
nan Paşanın iltifatı, esasen saray
dan getirdikleri name, onların =ıer 
bestilerini kat kat arttırıycrdu. 

Şarap sofrası en büyük çadni:ia 
kurulmuştu. !Iiko: 

- Dayı, diyordu. Çok mesu -
dum .. Bugünleri gördüğüm için 
Allahıma bin şükür olsun. 

- Ben hep Elisoyu düşünüyo -
rum. Sen ne çabuk unuttun onu .. 

- Unuturmuyum hiç Dayı .. 
Hele annesini aklımdan çıkaramı
y orum .. 

Hamza iki arkadaşının konuş -
malarma kulak kabartıyovdu. Bir 
aralık: 

- Ağalar, dedi, benden gizli 
bir şeyler kc-nuşuyorsunuz. Ben 
engel olmıyayım. 

Dayı : 

- Yok, dedi. Bizim gizli bir i. 
§İmiz yok .. Derdimizden bahaedi. 
yoruz. 

- D ert içinizi yakmış gibi .• Ben 
de ana acısı, baba yokluğu çeke
rim .. Ben de dertliyim. 

- Do~nı Hamza sen bizden 
yanıkıun.. 

- Amma benitn derdimi s1z u-
nutturuyorsunuz. 

Çadıra Sinan Paşa girmişti. 

hep birden ayağa kalktılar. Paşa 
ayrı ayrı iltifat tti. Hamzanın çe· 
nesini okşadı. 

- Bunlar da yoldaşınız mı? .• 
- Beli... 
- Onu da hizmetime aklım .. 
Başmabeyinci bıyık altından gü 

!erek Iliko ile Dayıya baktı. Onlar 
da bakıştılar. 

Sinan Paşa: 
- Rahatınız bozulmasın .. Ra· 

hat edin .• Yarın sefere çıkıyoruz. 
Yeni diyarlar fethedeceğiz, Gürcü 
keferesine de hesap soracağız. Or
dumuz yok iken birçok zarar ver
mişler. 

İliko atıldı-

- Demek seferimiz: Gürcista-
na .. 

- Niyetimiz öyle .. 
Sadrazam Paşa çadırdan çıkar-

ken Hamza ya gene iltifat etti: 
- Senin adın ne? .. 
- Hamza .. 
- Artık maiyetimde rahat e-

dersin .. 
Hamza boynunu bükmüştü. Yü 

zü bir an içinde kızarmıştı. 
Sinan Paşa çadırdan çıkınca 

Yemişçi : 

Sadrazam ehlikeyf olsa gerek .. 
Diye söylendi. 

İliko Hamzaya: 
- Memnun oldun mu? 
Diye sordu. 

- Ben kimsenin maiyetini is
temem. Siz yoldaşlık ederseniz ge 
lirim .. 

- Yoksa gelmez misin? .• 

- Buradan dönerim .. 
- Ya paşa bırakmazsa? .. 
Hamza düşünmet:Ien cevap ver· 

di : 
- Kendimi öldürürüm .. 
İki arkadaş bir daha bakıştılar. 
Başmabeyinci, Sinan Paşa tara· 

frndan davet edilmişti. Çadırda üç 
yoldaş kalmıştı. İliko durmaı:lan 
içiyordu. Hamza-

I 
- Yoldaş, içmeyiniz, dedi. Si

zinle dertleşmek isterim .. 
- Benim adım Hamza değil 

yoldaşlar ... 
- Hamza değil mi, bize yalan 

mı söyledin .. 
Dayı: 

- Adını gizlemekten ne kaza· 
nırsın J:i? .. 

- Benim a:lımı ikiniz de bilir· 
siniz. 

- fı;.- miyiz? •• 
- Evet, benim adım Elisodur. 
Dayı ile Iliko yerlerinden fırla

mışlardı. İliko c:ğzına götürmekte 
cldu~u şarap maşrabasını düsür· 
müştü. 

- Yalan .. 
Dayı tekrarladı : 

- Yalan .. Buna dünyada inana 
namam .. 

- inanın ki ben Elisoyum. Siz 
beni bulamadınız, ben buldum. 
Allah bana yardım etti. 

- Peki bizi nereden bil:lin, ne
reden tanıdın? .• 

- Sizi Bursa.da öğrendim .. Ka
ra Halilin evinin önündeki konuş· 
mayı duydum. 
Dayı sordu: 
- Hangi konuşma? •• 
- 1Iia ile konuşmayı .• 
Uiko, arkadaşına anlatmaya lü· 

Antikacı dükkanındaki hırsızlık 
Bir doktor olan suçlu 

şuurunu kaybetti 
D ün Beyoğlundaki büyük anti

kacı dükkanlarından birinde, mü
him bir sirkat haldisesi olmuştur. 

hırsızlğı yapanın içtimai mevkii 
yüksek, muhitinde dürüstlüğü ile 
tanınmış bir dokt~ı- olmasıdır. Ya 
kalandıktan sonra, yaptığı işin e
hemmiyetini idrak ederek büyük 
bir korku ve heyecana düşen hır· 
sız doktor, nihayet hemen sevke
dildiği mahkemede şuurunu kay
betmiş, çıldırmıştır. 

dınlık kısma giderek tetkike baş
lamıştır. 

işte bu sxralda gözü kasaya Hi
s.en Ekrt!m ;,,;nrı ... ı,; ri-•- ..;ı __ .. _ 

paraları görünce kendini kaybet-
miş, Abidinin de hançerle meşgul 
olmasını fırsat bilerek elini dal
dırmış. rastgelen 1700 lirayı ala
rak cebine indirmiştir. 

Fakat dükkancı Abidin Ekre· 
min hareketini farketmiş, bağırıp 
çağırmağa başlamıştır. 

Polisler yetişmiş, Ekrem para
lar cebinde olaraic yakalanmıştır. 

Yaka şöyle olmuştur: ı Hemen hakkında zabıt tutula
Ekrem adındaki suçlu bugün- rak Beyoğlu cürmü meşhut nöbet 

lerde para sıkıntısına uğramış, se· çisi sulh mahkemesine sevkeldilen 
nclerdenberi sakaldığı antika bir Ekrem, sorguya çekilmiş, fakat 
hançeri satmağa karar vermiştir. : sorulan suallere saçma cevaplar 
Bunun üzerine hançeri yanına al-· vermiş, bağ'irıp çağırmış, kahka
mış ve Tokatliyanın üst köşesin- halarla gülmüştür. 
deki antikacı Abidinin dükkanına Bunun [ terine bakim, Ekremin 
giderek göstermiştir. Abidin ka tabibi adlice muaytnesinc karar 
mayı almış, vitrin tarafındaki ay- vermiştir. 

zum g~rmediği lliayr a.nlattt. ö: ı---;ıı;;;;;am;;;;;aı;;ıı;:ıı::ıs:__,/_.... 
nunla konuştuklarım tekrarladı. • VAK [I 1 
Eliso: 1 

- İşte, ldedi, ben, bu konuşma
ların hepsini duydum. Çünkü ben 
ilia'nın karısı olmuştum. Beni sev 
di. Karrlığa aldı. Adımı da Zehra 
yaptı. 

1liko dişlerini gıcırdatıyordu
- Hain arkadaş. . Ona bunca 

iyiliğim olmuştu. 

- Uia gene esir ticareti yapı· 

yor. Kafkasyadan gelen esirlerin 
yüz kadarını saklaıdılar. 

- Sakladılar mı? .. Nerede! 
- lstanbulda.. Kara Halil ile 

Uia Bursaya ayüa bir gelirlerdi. 
- Kadınları nerede idi? 
- Marmara sahilinde bir yer: 

de. Yeraltı bir mahzende imiş. 
Dayı dayanamadı: 

- Ne diyorsun Hamza.. Şey 
Eliso, yüz kadın mahzende ne ya· 
pıyor? 

- Canım mahzen değil, yeral
bnda büyük bir ev yapmışlar .• Kız 
lar orada imiş. Gizli eğlenceler 

tertip ediyorlarmış. 
- Yerini biliyor musun? .. 
- Bilmem.. 1lia söylerdi. Çok 

para kazanırlardı. 
Eliso, Bursadan nasıl kaçtığını, 

kendilerini bulmak için neler çek· 
tiğini anlathktan sonra: 

- Ağalar, dcı:Ji, benim için çok 
seneler dolaştığınızı duydum. Ku
laklarıma inanma.dım. Anamın İs· 

tanbulda olduğu doğru mu? •. Onu 
görmeden yaşayamıy.crdum. Bana 
bir iyilik yapın. Yanına varayım. 

Dayı ile 1liko çok müşkül bir 
vaziyette olduklarını hissediyor· 
laridı. Bu vaziyette sefere devam 
etmenin manası yoktu. Kafkasya· 
ya gidip ne yapacaklardı. lliko: 

- Dayı, dedi, 1stanbula dön
menin yolunu arayalım. Yeraltı 

kızlarını da bulur, meydana çıka
rınz. Eliso da anasına vanr. 

- Doğru, lakin ordudan nasıl 

.\IlONE TARtFı:sl r 
AI emlekel 11:,,,1 

irinde 155 jlo 
Aylık 95 

4
%) , 

3 8) lık 21i0 826 , 
6 oylık 4i5 
1 yıll ık 900 ı&oO , 

ııı 
TarHcdcn Dalklld ,.al 

dUr 
için ayda otuz kunJŞ 
Posta bi rliği ne girınereıı 
ayda yetmiş beşer J,:urlll 
mcdilir. 

Abone kaydını bildi~ıı 
lup Ye telgraf ücretin•• ~ 
pnrosının posta ,.eya b;eo~ 
yoll:ımn Ocrctlnl idare 
zerine o l ır. 

Türkiuenin her posta nıtr 
VAKıra abone ya:ılı~ 

~ · . ıe oc Adres det;ıştırn 

25 ı..uruştur. 

1LAN üCRE'fLt:ld ıııf 
s•rı 

Ticaret {!Anlarının jJlO 
satırı sondan itibaren 

1 
rd' 

f~larında 40; ic sarr•.:,d• 
kuruş; dördüncü ~)bir• 
ikinci ve üçüncüde 2, 5 f 
4; başlık yanı kesmece 
dır. 

Büyük, çok denınlı. ~ 
renkli ililn verenlere ·~ u 
indirmeler yapılır. Rcs~rııtl' 
rın santim - satırı 30 k ı1 
Tlc.rnt l'ılAHlYE'f'.l'E o~'IJ 

KOCCK tLA:NL~ ~J 
Bir defa 30, iki def•;; ff 

defası 65, dört defası o~ ;; 
defası 100 kuruştur. 

1 
iliın verenlerin bir def•;.ııı f 
Yadır. Dört satırı geçen 

1
, 11 

fazla satırları beş kuruş 
sap edilir. 

lli:mel kuponu 
kiiC'Ük ildn tarifesi 
indirilir. 

6
1.'. 

\'akıt lıem doğrudan ı11 
. de fit ya kendi ıdare yerın ' ~:cıı 

kara cnıldesinıle \':ıkıl JJI".', 
altında REMALEDDl!-l ~~~ 
İllin Bürosu eliyle uAn 1".ı 
eder. (Büronun teıtfonıı: 

çıkalım.. Paşa bizi bırakmaz, bizi • . cı 

bırakırsa Elisoyu vermez, Haberini gönderdi. l1'1n • 
El. l d t ettJ. ıso ya var ı : de ordu Tiflise harc:lce 
- Beni Paşaya bırakırsanız \t 

kenl:limi öld .. iirüm Gürcistan baştan8{F-o 
Vaziyet c\1Jaen nazikti. Kuvvet --u. oraunayvan rı .,e 

h
• • • bi kıSlın , . 

ve cesaretin bu işte hiç hiı1cmü ızmetını yapan r 5.~ · G" .. k 11 dan 1 
. .ıı y.cktu. Kaçmak da imkansızdı. Bin n, urcu ra arın 0,dıır 

lerce askerin arasından üçü birden arsob'ın ihbarı ile ıran 
nereye gidebilirlerdi. karşılaşarak mahvoldu. 6' 

lliko, Dayı ve Eliso ordu~ 
rılma imkanını bulaınadan fel• 

. Buse kadar gelmişler.it. 
·· .. · · k ha ı"ndı' jstJflll"' ..J uçu ıçın ço z · . artlf":i 
uzaklaştıkça teessiirle~ı ıı•~ 
Dayı ile ilikonun eskı uıaJiC 

Bu canlanıyor ve büsbütün 

- Hiç olmazsa ikiniz kaçarsı
nız. Ben de bir yolunu arar, ken
dimi kurtarır, İstanbula gelirim. 

- Doğru İliko, Hi.kin biz nasıl 
kaçarız.. Hele bir sefere çıkılsın, 
bir harp olsun .. 

- Beni ne yapacaksınız .. 
akşam paşa isterse .. 

İliko buna da çare buldu-
- Sen hastalanırsın Eliso, ldedi. 

Boynun şişmiş gibi bağlarsın ... 
Sinan Paşa, Hamzanın hasta

lanmış olduğu haberine üzülmüş· 

tü: 

lardı. J 
lliko: puıır.1 
- Ah, Dayı diyordu· 

1 
,:/. 

şu g'üzel diyarı he~. k~!l ;pif 1' 
y.cr. Gürcüler bir turli.1 rl-'' 
Ierini ellerinde tutaınıY0 , ;J 

...ı·10·· 
tün gayretleri boşa g,...;, 

- Yoldaşlar ona iyi baksınlar. ( De'J 
;J! 

Hemen herkes gfıya acıyormuş gibi yi kendi ameli hazırlıyordu. ~ 
Dediler. Artık ithamlar ..,,e 

·Karamazof Kardeşler 
bazı gizli şeylerin karışmış olması ihti
mali vardır. Bir kere Manastırda ''Sta· 
reç., liğin aleyhinde bir cereyan sezili
yorl::lu. Z.....simanrn hayatında kimsenin 
dedikodu 'yapmaya cesaret edememişti. 
Bu müesseseyi yıkmak, bu nüfuzdan 
kurtulmak istiyenler az değillerdi. Zi
yarete gelenler dışarı çıkar çıkmaz va· 
kayı ba§kalarına söylüyorlar, onlar da 
daha baskalarına yayıyorlardı. ' 

- Nasıl oluyor da böyle bir şey mey 
ldana geliyor? .. Zavallı bir deri, bir ke
mik kalmıştı. Niçin bu kadar çabuk ta
affün etsin? ... 

başlamıştı : 
- Sıkı perhiz yapmazdı~ 1* 

- Oroç tutmazdı 1 ~" 

Yazan: Dostoyevski 

-
Paisyos Baba, düşünceli bir tavırla: 
- Belki ağlamakta haklısın .. Belki 

sana bu gözyaşlarım İsa veı1Ji. Çüqkü: 
"Iztrrab~mzı ruhunuzun acısını dindi
ren ilk yardımcı olarak size gözyaşla

rını verdim!,. diyen odur. 
Sözlerini söyledi ve kendisinin de 

dayanamıyarak ağlryacağını hissedin. 
ce uzaklaştı. 

Yakıt geçiyor, cenaze kararlaştm -
lan programa göre hazırlanıyordu. J o 
zcf .... · · 'ln sonra, okuma nöbetini Pa 
isyos aldı. 

Fa!;at ::.aat üçe doğru yukarda bah
aettgim beklenmez hadise başgösterin
ce, .ortalık allak bullak oldu. 

Cenaze, tabuta konup ta büyük salo
na girilince, birisi pencerelerin açılıp 

açılmıyacağını sormuştu. Fakat xarga
şahk ve telaş arasında bu soruşu birkaç 
kişide;ı başH:a kimse duymamıştı. Böy· 
le muk•:Jdea bir adamın birdenbire r ' 

riiyüp kokacağını hiç biri aklına getir
meyor, hatt!l tam aksini bekliyordu. 

Öğleden bira z sonra salonda dolaşan 

lar, birbirlerine söylemekten çekindik
leri bir şeyler hissetmeye başladılar. 

Ama üçe doğru hadise öyle feci bir a
çıklıkla ortaya çıktı ki, duym<.yan kal
madı. Dindarları yeise, .dinsizleri sevin
ce b:::ğan bu hadise cenazenin kokma· 
ğa başlaması Mi. Tabuttan korkunç bir 
koku dağılıyor ve gittikçe şiddetini art 
tırryordu. Manastıı:rmızın tarihinde böy 
le hiçbir vaka kaydeclilmemiştir. Gerçi, 
bütün ömiirlerini ibadetle, hayırla geçir 
miş bir çok zahitlerin cenazeleri de 
çürümiiş, fakat şehirde kimse bundan 
yüksünmemi§ti. 

Bunun aksine, vücutları uzun zaman 
dağılmadan !duran, kokmayanlar da var 
dı. Mesela 1810 da yüz beş yaşında ölen 
Stareç ''Job., un tabutu bunlardandı. 

Keskin bir perhiz ile meşhur olan bu 
Stareçin hatırası hala hürmetle anılıyor
du. 

"Zosima .. gibi hayatında azizlik pa· 
yesine yükseltilen qir keşişin böyle bir 
günde çürüyiiş:.i pe kfeaa tesir etmişti. 

Bana kalırsa bu çürüyüş hikayesine 

Kimi , başını üzüntü ile salla
yor, kimi sevincini saklamıyor ama kim 
se çıkıp da bu fena yiirekli insanlara 
yaptıkları işten ötürü bir tek kelime söy 
lemiyor, zavallı ölüyü müdafaa etmiyor 
l:iu. Gerçi henüz evin dışına çıkanlar gö 
rülmemişti. Sevinç duyanlar ela, zevk
lerini ancak bakışlarındaki parıltılarla 

anlatıyorlardı. 

Paisyos Baba, hiç bir ııeyin farkında 
olmamış gibi İncil ckumakta devam e· 
diyor, etrafında fısıldanan: 

- Demek Tanrının Zosima hakkın

.daki hü'kmü insanlarınkine benzemiyor
muş ! 

Sözlerini işitmemezlikten geliyordu. 
Bunu ilk defa. kasabanın çok di rJ:.lar 

tanınmış bir şahsiyeti söylemişti. Zaten 
keşişler de kulaktan kulağa ayni hük
mü fısıldayıp duruyorlardı. İşin fenası , 
bunu, adeta içleri ferahla yarak söylü· 
yorlar ve havadis yayıldıkça, güri:ltü 
h alini alıyordu. Yavaş yavaş ilk dakil:a 
larm ağırbaşlılığın.dan eser kalmamıştı. 

Diyorlar. Başkaları da: 
- Allahm hikmeti bu ... Eğer bütün 

günahkarlar gibi onun da cenazesi yir
mi dört saat sonra kokmağa başlasay
dı, hadiseyi tabii bulacaktık. Fakat bun 
da başka bir şey olsa gerek I 

Mütaleasınr ileri sürüyorlardı. Buna 
karşı söylenecek söz bulunamıyordu. 

Allame Jozefa Baba: "Tefessüh, her za 
man bir kötülüğiin şahidi gibi lcabul e· 
.dilemez.,, Dedi ve birtakım eski örnek
ler göstermeğe kalkıştı. Amma ker.!di 
de şaşırmıştı. Söylediklerinde iman kuv 
vetinin ateşli inandmcılrğı yoktu. 

- Siz, cesede bakmayın.. diyordu. 
Eğer kemikler kararırsa, suç belli olur; 
eğer balmumu gibi sararırsa sahibinin 
erdiğine alamettir. 

Amma bütün bunlara metelik veren 
olmıyordu. Şuradan buradan tecavüze 
benzeyen imalı laf atmalar, kinayeler 
yağmağa başladı. Durğun yaratılışlı J~ 

zefa Baba, incin1:li ve sustu. 
Stareçliğin düşmanları bunu fırsat 

bilerek başlarını kaldırdılar: 

- Barsanof Babanın cenazesi taaf-
fün etmek şöyle dursun, T:ıbutunun a
ralıklarından ortalığa güzel bir rayiha, 
bile dağılmışt. Ona bu mübarek netice-

- Filezoflar gibi, o .da c~~ec.611 

mecazi bir varlık o1:iuğunu s<i'l ,c1f 
- Hakiki ateşten eser butıtı1 

inanmazdı! 
1 

bııııl" 
- Kurabiyeye bayılır. çaya ıı' 

atıştırırdı! 1,r I' 
- Bunları da ona hep kadın tJ 

rirdi 1 letdeıı l 
- Kendisini gerçek eren jfel' 

·· ·· d' " k 1 ·n "3
' rıxr, onune ız ço en erı 4' 

yaptıklarına inanrr.dı. }Jt.Y'.~ ,~ 
En kötüleri , müteveffanın 

0
,e)tell ,ıı 

sinip susarak, manastırda ç t'ııl~.ı 
ve şimdi meydanı boş buJuncda ., bi"' 

1 r 3" ·ı koyu müteassıplardı. Bun 8 derÔ1 
- itirafları da suiistirrıal ~ 
Diy ecek kadar ileri gitrrıi~tı. lı' il' 

iŞmalli keşiş, ''Tarapont,, ~ ; 
dünkü mülakatını düşünilYor ~ 
hak vererek: d ğrıı' ,P' 

- Meğer bu meczup san 
1

1 ıııt 
u~nık ruhlu bir bahtiyarını~ıcaıatıJİ' 

Diyordu. Tam bu sıral:la ~ 
arasında o da göründü. e1' •'~r 

Bu keşişin höcresinden P t. 51) ıı· 
bile sı.. ,ıe 

çıktığım, hatta kiliseye . de bi' 1' ıdı<' 
mediğini, fakat kendi halı~ erıin ~} 
der sayıldığı için buna 1cı~5 ,fJ'l'f 
ma.dığını söylemiştik. ( e 



~a~ li'ı-atısı~ 
rl. ala ar, lng·ı· · · d ·ı 
"<l.1J3t l'ak "Çe 1 ız Başvekili Çemberlayn'ın şemsıycsın en 1 -

~1reı-e~-kavaıyeı"' rndberıayn,. isimli bir dans icat etmişlerdir. Bu 
oı; • "'h ... r en b. · ı. ~itı ,_ an.gi k d ır1, elinde bir şemsiye ile kalabalık arasına 
ıt • "'Olıı .. _ a ınıa d t·~· 
'' 1·1 ~ t>,,.,,, • ansetmek isterse o kadının danset ıgı er. "' l'ak ı. ...... sı y · · • ll arak .esının sapını takıyor· ve o kadın derhal er. 

~~ u Set Şernsıy ı · • 
aacl§ er, açıkt e 1 adanıa gelip onunla dansediyor. 

1 arıyor· bö~ kalan erkek şemsiyeyi alıp kendine bir dans 
• Ylec e oyun devam ediyor: 

1-YAKIT 22 ŞUBAT 1939 

Bir Sivri Akıllının Maceraları: 

Panayıra Karadeniz Panayırı 
adı verilecektir. Komşu dost Sov 
yet Cumhuriyetinin; Sovyet Er. 
menistan, Gürcüstan birlikleri, 
!ran komşu ve kardeş hükfimeti, 
hatta Afganistan kardeş milleti 
ve Karadeniz etrafında bulunan 
Bulgaristan ve Romanya hükfı: 
mclerinin, de iştirak edeceklerı 
tahmin edilmektedir. 

Bu yıl için birinci kademe ola. 
rak Atapark jandarma komutan. 
lığı binasına kadar uzatılacak. 
gelecek sene 'Kavak meydanına 
kadar uzatılmak surctile ikmal 
olunacaktır. 

Ergani 
Sh·:ı'5 - Erzurum 111 

19.35 
19.80 

Progranıclaki valiil/u Turkiyc saa. 
ti ü:uine ve iialcdcn soma.ki saat 
olarak verilmiştir: • 
OPERALAR \'E SENFONi 
KONSEHJ.ERI: 

9.10 \ ı)nııa: Vcrdinin rckuicml. 
9.15 Dudapeşte: "l'sta çıılgıcılar" 

Operadan n:ıklen, 2 ncl ve a. 
ciıncu perdeler (\0agncr). 
Prng 1: "Fırlın:ı" lı:antatası 
lJarıok). 

ilama sr: "Adriana Lccouv. 
reur" ( Cilca). 
l.ondra (N.), Bcilln (uzun 
dalga): Londrıı rad)osundaı:ı 
orkestra konseri. 

ODA 1\IUSlJ\lSl VE KONSERLEH: 
7.30 Bcrlin (uz. d.): $arkı, pi)ııno, 
7.35 Leipzig: Triyo Jllaydn). 
9.10 Münih: Şarkı. 

ıo. Yıırşo,·a: Chopin. 
10.25 Stutıgart: Dvorjak. 
11.5 Varşova: Piyano ko"iıserf. 
11.15 Kolon.rıı: Kuintet. 
HAFlF .l\IUSJK1 \ 0 E OPERETLER: 
8. Lciptig: Orkestra, dans h• 

valan. 
8. Varşova: HaJk oıtkestrası. 
8.25 Pralf 1: Ham musUd. 
9.10 Hamburg: Mnhtellt J>arçalar. 

12.30 J>rogrnrn. 12.3a Turk mü- 9.30 Napoli gr: Hafit parcalar. 
zi~I • ııl. ı 3 Memleket 5 ı:ıt ı) .ırı, a- 10.30 Bük re~: Orkestra. 
jens 'e ıııctcoroloJi lı ıberlcrı. 13.10 I0.30 Ul: "Sihirli kaynak" Ni"ercL 
14 Muzık (c zo ııt - ~ıg ııı) l.:ıntoş or- 11.30 Birçok Alman Jstasyonlan. 
keslr:.m.. 18.30 Proıtı 1111. 18.35 Mli-

1
' ı. Frankfurı: Operet parcaları. 

zik (Şen od:ı mu igı ( lır lıim Ozgur DANS MUStKtSl: 
\'C Ateş hucc klcı i. Hl Konu ınn (zıra· 9.10 Konigsberg (Hcilsoerg); ıı. 
al nalı). 19.la Turk rııüııih (ınce 30 Nnpoli grupu; 12.10 Brfiksel l; 
snz fo-,Jı: Ihı e) nı fa lı). < eJ;ıl Tok- 12.25 Londra (R.); ı.15 Londra (N.). 
ses, Hakkı Derııı.ın, 1 şref J\:ıdri, lln- YAllYETE VE KABARELER: • 
sun Gıır, lfamdi 'lok ıy, ll:ısı i Üfler. 9.30 Poste P:ırisien: Yuetıe Gilbert 
20 Ajan , rnelcorolojı h oerleri, :ıi- 10.20 J.ondra (R.): B:ınd Ynggon. 
r:ı:ıl lıor nsı (fi)nl). 20.IJ Tıırk nıü· ll.10 Postc P:ırisicn: Müzikhol. 
:ıfği. ç ıl.ınl r: \'ecıhc. Hıışcn Knnı. PİYES, KOXFERANS VE 
Ce' det < ,ıgl.ı. Okıı ıılnr: S:ıdl Hoş- K0l\1JŞ:'.\IAL \fi: 
ses, Hadıfe. 1 - l'eşrc~. 2 - Sndul. 9.30 Ilcromünslcr: "Marconi". 
l:ıh a a nııılı ~~er sem:ıi - Bir elif cek- 10. Fr:ınkfurl: Şopenhauer hak-
di. 3 'l :ınhuri Cemil mııhan er şar- kındıı bir pi~ es. 
kı - J>ilr lerze olıır. 4 - Halimi hey 
muh:ıyyer ş:ırkı - Serapa hüsnü nn-

Eğelenceli köşe : 
ALEMDAR SiNEMASI 

tKI FtLM 
1-Raspotin 
2 - Barones ve uşağı 

,ı..-__ _ 
ı l--+-+-t--t--t--
3 

'1 
8 ~ı-+-+--+--

-+-1-
9 

ı..-ı.-.ı.-

fO 

): t;K.-\HllJ.\, .\.ŞAGI: 

1 - Mektep - şamar. 2 - ınce -
hlr ne' l lııç:ık. 3 - Mükemmel - hir 
çiçek ismi. 4 - Koz helnısı - Jınşı

nn "P" gelince Ccnubl Afrik:ıda lıir 
rııeınlckct olur. 5 - B:ığa mensup -
zerre (?). (i - Şınınlin aksi istik:ııııcl 
• kör. 7 - Bir azamız - spor ıııc~ da
ııı. 8 - Tarihi hir isim. 9 - Ba~ına 
"K" koyup ç:ıl:ılları pnrl:ıtınız - Fin 
lancliyanın pa)itnhtı. 10 - Kir. 'a
tanımızdnn lıir p:ırça. 

Dünkü Bilmecemizin 
Halledilmiş Şekli 

Sor.DA~ SAGA: 1 - J\ızılny, 2 - Ağa - J"snlin, 

- no 
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Cum~urir~ H~k\ ~al ~~ ~nta 

Avrupa haberlerl. Gelecel" hafta başlanacak 1 iParlisi I~~ !~~.i~~?.~~r D. c.ro~.8.~!~:!~.~ .. ~::fü . . \ O an hnl takdir etmiş, Atatürkün mil· !erine hoş geldiniz demış ve dun.rıı 
Fransız gazetelerinin yazdıkla. ş li şefliği bütün memleketçe bu: karışıklıklar içinde bulunurken Bal· 

nna göre nisanda Kahirede ta. ı· ı t M a ı: 1 a r 1 . uretle tanınmıştır. Dundan kon bağlarının, Balkan milletlerinin 
nınmış Fransız - Mısır - Türk sonra Miidnfnal Hukuk CemJye- derin sulh a.rzu ihtiyacına tercümıın 
tl tl 

Unin <lelAleti le Ankar-"'a Bi· oı_ın.a~ suretıyle, gittlk~e .ku_ "''ct.ı_en-
a e er! arasında bir müsabaka . .. Y '"' dığını hatırlatmış ,.e suzlcrıne ~oyll 
yapılacaktır. Yapılamıyan Uç seneki karşılaşmalar tekrar edil- rtncJ Illiyuk Millet Meclisi top- dcrnm etmiştir: 

*** k IU 1 · b lanmıştır. Atatiirkün başku- Son Ankara toplııntısındanberi bı· 
Milli takımımızın antrenörlü . mezSB U p erın U Seneki müsabakalara man<lnnlığı altınıln. u~aşılnı·nk ribırini tnkip eden mühim hüdise 

ğünü yapmak için şehrimizde bu. girmiyecek[erİ Söyleniyor milli kurtuluş hedefJno l'nrıl- terden, Balkan anıuntı dnhu ziyndı. 
!unmuş olan ve bir kaç maçta da M t d mıştır müıtuhid olarak çıkmııjtır. DızJer, 
h k l"k 

1 
ar sonun a yapılacağı sa. / §ılaşmalardan geriye kalan il .. • umumi sulh direktiflerine sadık biı 

a em ı etmiş olan ngiltere - nılan milli kü.rne müsaba. kalarına de yapılmamıatır. Bunlardaçnu İkinci Biiyük Millet Mecll 1 halde, kcndımiıe nit nıentuatleriııııı 
nin en yüksek futbol adamların. 1 il intihabı esnasında Atntürkün le müşterek bir suretle alilkadıır oln-
dan Körtis Buts lngilterede bı"r geçen pazar .sona e~n ık m~çl~ 1930 - 1931 senesi neticeleneme. b k da ı ğ lt d 'Ull. cn'•ız u·· k k.. k L .. ,~ d ı ı rı arasm.dakı boş gtinlerden ısti- miştir. 

1935 
_ 

1936 
ve 

1936 
_ aş ·uman n ı ı a ın a !• ı ., · U) u · ·uçu ·, u un c\ et er 

maçta hakemlik ederken ylizüne fade edılerek şilt karşılaşma.la. 1937 senelerinde ı"se hl,. lın 1'Iücndclc harckcttnJ idare eden orasında aııl:ışmayo \C yaklaşma):ı 
gelen bir ıı::ıütıe nakavt olmuc ve .., yapı a- ."ll"ıdnta .. l Hukuk "~mı etinin 11.ıaıur her ga. Fet, bizim. fııal sempa-

11 li rma başlanacağını daha bir haf. mıştır. " .. ~ Y tınıızle teşvık cdılecektır. Mıllelle 
tuhaf tesadüf top seyrini takip ta evvel okuyucularımıza haber İşte b . t" Hnlk Parti. t, <'" .. murJyctin HA· rin hayat ve emııi)'elini seni~ !Jır ul-
ederek kaleye girip gol olmuııtur. vermi§t:k u vazı ye ın, bugünlerde nımlan sonra da Coın!ıurlyet 1 çilde nlfıkadar eyleyen biı) tik ek on o· 
Bir müddet baygın kalan Buts 

1 
' başlanacak olan şilt müsabakala. Hnlk Partisi adını alıiı;,ını gö- mık meselelerin hallinde işbirlığ 

golü saymamıı:ıtrr. Perşembe günU mıntaka mer - niçin bir takım anlaı:ımazlık . 11 • J "" k · d t d"l · 1 ' k "' • rüyonız. Bundan sonra gene A· yapm:ı. t;ı _arıu c. dıyoruz.. ste~imiz, *** ezme ave e ı mış o an lüp lara uol açacagıv zannedı"lınektedir t ı b k hb J tatürkün bal'l1-.. ..,1ığı altında~ ··ı- ı C ır · ımsenın nleyhınde hareket 
Sindelarm futbole ilk başladL mura asları bu seneki şilt mU~ Çünkü İstanbul Beden Terbiyesi .. .. .. • .. .. etmeksizin, gayreUerııııizln ağırlığını 

v sabakalarx için kur'a çekecekler- mtid"" I""ğü" • rnk uçuncu, <lorduncll, beşinci terazinin ycılnız sulh kefesine kovu 
gı memlekette namına bir abide uru • şıldin onuncu senesi n· ~ 
dikilecektir. dir. olduğunu ileri silrerek bu defa so ıiyiik Millet Mccli leri fntl- rnk müşterek istıkJül idealimize du 

<:::!iJt ı b d hnplnrının hep C. H. Partisi ta- rüsl bir suretle hizmet eylemektir. *** '.6 maç arı l1Il an tanı on se. nuncu müsabakaları yaptırmak r d • • v bili ~lcnılekellerıınıziıı milli \'oıifelcrinı 
ne evvel bnı:ılamıştı Şı'lt C h ar d d k. ra m nn )"RP---_."":"11 yorw~. 

Almanya bu hafta Yugoslav. 
ya ile yapacağı milli karşılaşma 
ile 156 ncı milli maçını oynamı~ 
oluyor. 

*** 
Macaristanda resmi şampiyo -

na tesis edilelidenberi lik maçla. 
rmda en fazla gol atmış oyunc11 
meşhur Takaç'tır. Şimdi tekaUt 
olan bu futbolru Oto gazetesinin 
Macaristan muhabiridir. 

*** 

....., · um u. zusun a ır ı bu da diğer klilp serbest bir tarzda yapabilmelerinı 
riyet Halk Partisi tarafından ko~ lerin itirazlarına sebep olacak • C. H. rartlslnln en yüksek şt- rnilmkün kıloc:ık niz:ımı mfidafao e-
nulmuc:tur. Bu ı:ıı·ıaı·n n--rı"nde tır. arı milli bh·llk mefhumunun d r.· •1. b 1 . • "' t.- ~ ece6ız. ecru e erımız, bizi birıbi-
on senenin birincisi için ayrılmış Yapılmıyan ve yahut ta baı:ıla. her v~ktt mücssem bir mJsnli ol· rimize bağlayan aııtantın bü) ük kıy-
on pla~n ••ardır h "' mak, başta hulunnn )filli Şefin metini biıe takdır ettirmiştir. Bul-• - er sene yapı. nıp yarıda kalan seneler tekrar Jacak olan maçl d dlrcktiflerl ile bir tek ln!'öan ..f. kan sullııı, tululınası zor bir lıahistı. 

nr an sonra - 0 edilmezse ~ildin sahibi bugun·· den ,,.. m v · · · nl v k bi hareket etmektir. Onun için Sulh az. ıııım. 0i zın herkesi inandır.acoı.. 
e sımın şampıyo ugunu aza.. malumdur. O da Fenerbahçedı"r. k ı t t d k b b b ·· k"" h t la .... 

1 
·uV\·e 111e ı ıma e ere u a sı mu· 

nan klübün ismi ha~kedilecek Ye Halbuki birer birinciliği olan Atntur un aya mc goru en Yaffnkıyelle tuttuk ve tutmakta dıı 
on sene içinde şiltte en fazla is. Galatasaray, Beşiktaş ve İstan _ bu şuurlu disiplin manzarsı bir- devam edeceğiz. 
mi yazılmış olan klüp te - on se. bulspor ba§ta olmak üzere; bu. çolc memleketlerde yanlış anla- B. Gafcnko, bundıın sqnrn, Atatfir. 
nenin sonunda - bu kıymetli şiL gün birinci sınıf takımlara tam şılm.ıştı: "Atntiirk bir gün ölür- kün yUksek şahsiyetini anarak, se 
de sahip olacaktır. se birçok gizli ilıtirnslnr mey- çen ııenc Ankara toplantı.sı es.nasın-

• bir rikip halini alan Vefa veya. d k ak T- ki k b dıı, llalkon ııntontmm istıklınlıııe ne 
Olimpiyatların futbol yıldızı ·1926 senesinde başlanan ve ev- but Beykoz gibi kuvvetli tegek. nnıı. çı ac TC ur ye a 1 o- derece emin olduğunu gösteren söz. 

Uruguaylı Petrone ~imdi futbol. velki yazımızda bulunan çetveldc kiiller haklı olarak itiraz edecek. ti meçhul hMiselcre sahne ola· terini hatırl:ılnııştır. 
cu simsarlığı ~tmektedir. Cenubi ~örüldüğü gibi üç defa Fenerbnh- lerdir. caktır" diyenler vardı. . . 
A 

"k d ltal lt ta . b" k d G 1 tas Ata türkün o""liimü ~Ü hesiz Romanya harıcı:re nazırı, ~eçen es-
merı a an yava a ı ne "eın ırer ere e a a arayın, İşitiğimize göre perşembe ak. ., P ne antanta parlak bir surette riyaset 

eleman getirip klüplerle pazarlı. Bel"ikta0ın Ye lstanbulsporun bi. memleket ve millet hesabına 1 B M k ı · 

,ın ehemmiyetini 
Slorn" gazetesi diyor ki: 

1 Turkiye ile münasebetıerirU 1' 

na dürüst ve dostane oıınuşıur· 
.aristıın, mııallakın hulıınıın ,, f 
ncseJeleri tasfiye ederek ilk d~·ı 
kiye ile bir doslluk muııbedcsı ıı 
wmıştır. Yeni Türkiye, auıgıırtı 
cin büyük sempati ııyandırııı:ıiı: ıı 
\tatürk ile y:ıkın arkad:ışınrın•~ • ·ınn ,, 
~rılıırı, Dulgııristnııdn dili ~ ıı 
cnn ile takip olunmuştur. •,. 
hatalarını tnshih etmek ,e ~:ı 
yolunda ilerlemek icin nuısıır• 1 
;:ayrclleri de, ~üpulıesiz J;i, ııb 
matbuatında ve saliıhiyetıor ~.;;J 
terinde sempatik akisler _u)'ll~ ın 
uıdır. lki memleket, lıın;ok bil~ 
rek menfaatlere maliktir ve b~ 
müdafaa edecek vasıtalar tııı ~-t 
daima hemfikir olmuştur. IJtl ~,ıf 
yet, muhakkak ki, yakınd:ı ı\;rtr 
da Bulgar harici politikasını 1 

1 
,fi 

denler ile Türk de,•let ndıııntıır t 
~ındn yııpılacnk görüşmelerle rı' 
rüz ettirilecektir. Türkire. ıı; ğl f 
,·ek ilinin llulgnristondn geçır 1 

s 
aller csnasınd:ı, iki nılllct ıı~eıı 
uzun seneler zarfında vücuda iilltf 
miş dostluğun iki memleket 111 

1 
betlerine kıymetli bir esas 

0 
/ 

krıldığını hisseyledigıne şnpııe 
tur. "' "' şamı toplanacak olan klüp murah ey eyen . ctn ·sasın S:l)Tel erını 

ğa girişmiştir. rinciliği ile nihayetlenen bu kar. hasları mmt k . . .. çok elim bir kayıp olmuştur. tebarüz ettirmiştir. Bulgarıstonla Sc-_--------------------------- a a reısıne muraca. ı b ··1·· nl d t" .k . ı NAN ÇiLtGi"'pf; at ederek 
1 

.. ;oaknt n o um ay zaman n unı ·te ıınz:ı anan ıınlaşmayı nıev:ı:uu YU EL 1 .. 

Bu~yar fulbnl kafı·ıesı· reı·sı" futboJu•·mu··z . · yapı amıyan u~ sene. Tlirklyo için bir ihtiras ve ma· bahis eyliyerek bu vesikanın bütiln ZIYAFET J nın maçlarına bundan boyle de. 1 t na ba lan ç olarak milletleri ontunın dohil olmağa davcı ~ 
vam etmelerini istiyeceklerdir. cerıı. ıaya 1 

• ş gt arzusunun Lir burhunını teşkil etti· Bükreş, 21 (A.A.) -13° ~e; ve fuibolcülerı·miz ı·ç,·n ne dı·yor Bu haklı arzulan kabul edilmez.. sananlar keııdılcrinln ne katlar ğini bildirmiştir. • 'lhoyet D. Mc.. saat 20 de Balkan Antantı ı• c 
se galibi bugünden malum olan nldnn<lıklarmr da anlmışlrdır. toksasın son Belgrot ziyaretini de murahhasları şerefine yuna:' 

Gayrifederelerden Şişli ve Pe. nun da asabını bozar. Bu maçta şilt müsabakalarının bu seneki Zira Büyük Millet Meclisi en ~~n.tırlatı~ı~ :.c ~u,:i.rnret e~ıı:ıs~~n Jiğinde bir ziyafet verilı:rıiştı~~ 
ra ile yaptıkları müsabakaları ka ta böyle olmuştur. Penaltıyı at- k::ırşılaıımalar n · t" k t · kü~ük bir tereddüde düşmeksi- ı ·ı mcm e .:e ın :ı. ·an anlan ına a Iicyetler yemekten sonra t 

'kl . 1 a ış ıra c mıyc. zi t t t .. .., .. fntldn Cum- lılık müşterek poliliknlorının milşa-
zandıktan son,ra dün şehrimizden mak cesaretini kimse göster~me. ce erdır. n sme nonu nu •· .. d d "ı .uıoı· 1 dı.~.1- · ı· -·~~- ..sarayına giderek şereflerine .. e 

mış• Ill"hayet atan da bU mu""hım" llU~.l".I ne ••••-, --- ..ıı.- '-"--= uC e C l-lO ~-mı tır. hareket etmiş olan Bulgar fut - ·· "'Jturnın :un~rtı~ 
bolcuları Galatasaray - Fener - fırsatı ka,.ırmıatır. lsta n bu' • Ankara huriyet Hnlk Prtisinin en bil· n. Ga~nk • Pll~JpJ ıııııanlı !

5
• 

11 ~ •• 1 ~ tc n den Ilü· liklıa'iııe sarsılmaz emniyeti bulun-
bahçe maçını seyretmek üzere sa. - Her iki takımda kimleri be- yuk ,·nr ıgını ms c dıığur·ı yeniden teyit ederek bilir-
ha kenarındaki parmaklıkların ğendiniz? İstanbulda iki maç yapmak is. yük J{unıltay "Değişmez Baş· miş Ye :.odahiııi, Balkon nntantı de\'· 
dibine yayılmış alfika ile maçı ta. - Fenerde: Her iki bek. Bil. tiyen Ankara muhteliti mıntaka- kan" intihap etmiştir. letlcrl reislcnniıı, muhterem misa
kip ediyorlardı. Haftaym arasın. hassa sol bekin vuruşları çok düz ya müracaat etmiştir. Mali şarL Şimdi İsmet tnönii'nün ~filli rirlcrinin şan, şeref ve rerııhına i~· 
da bu fırsatı kaçırmıyarak kafile gün. Reşat usta bir haf, fakat bi. !arda mutabakat hasıl olursa An.. Şefliği alhnıla Altıncı fliiyiilı: nıiştir. . . . 
reislerinden ufak bir konuşma ri- raz ağır. Basri çok kuvvetli bir I karalı futbolcular gelecek cu. Millet l\leclisi intihabı hnzırlık· re~· ~~~~~~:ı~·r~e~~~n;e~t ~:r~~nk:;~ 
ca ettim büyük bir nezaketle su. muhacim, fakat biraz eahsi. Naci 

1 

martesi ve pazar günleri İstanbul lnt·ı devam ediyor. lt"akat artık cc\'ap \'ererek Homonyanın kcndlle
allerime cevap vermek için ye. yi çok beğendim. muhteliti ile iki maç yapacaklar. bu intihabın neticesi memleket rine gösterdiği lıaroretli hüsnü ka 
rinden kalkıp koluma girdi. Galatasarayda: Lfıtfi İstanbul dır. • için ycııl lıir bh·llk nümuııcsi o- buldcn dolııyı teşekkür etmiş \'c Ho-

- Şişli takımını nasıl buldu. da gördüğüm dört kuvvetli takı- Bu müsabakalar, geçen sene lll<'.ıtı;.nula hiç kimse en kiiçiik ınan)oyı yükıoek mukııddcratına do~-
nuz? mm en tecrübeli bir mUdafii, ke. İstanbul muhtelitinin Ankaraya bir ;üpbeye bilo <liişme)or. ru gütilren Kral K?rolıın önderlif;in-

ASI~l US de noınen milletlnın her sah:ıdn kay. 
- Çok enerjik ve atletik bir ta. sişleri, yer tutu.tıları mükemmel, yaptığı seyahatin bir revanşı ola- · deıtl~i Jıiiyük terakkiler karşısındaki 

kım. Yalnız yer tutuş ve oyuncu yalnız topa uzun vuramıyor. Mu. caktır. Bu kar§ıl:ışmaların her d hayranlığını ifade ellemiştir. 
marke etmeleri çok zayıf. Attığı- sa kadar temiz her vaziyette to. ikisi de İstanbul lehine netice _ Belçika Kabinesi kurul U B. Mctoksas, lıil:itıara, nalkan an-
mız ilk Uç golde sağ bekle sağ ha. pu stop eden oyuncu görmedim. lenmişti. Brüksel, 21 (A.A.) - B. Pir • tantının ilk )~arntıcılarından lıirı 0 • 

fm büyük hataları vardı. Paslan mükemmel, enerjisi az. !ot, Katoliklerle sosyalistlerden ınıı Atatürküıı yüksek şnhsiyetin ı 

- Kimleri beğendiniz? Galatasaray muhacim hattı ikin. Li k Ha Si 1 a" f ı başka azası bulunmıyan kabinesi hürmclle anmıştır. 
- HüsnU, Yusuf, Nubar ve biL el devrede iki iç istisna edilirse ni teşkil etmiştir. Sosyalistlerden Elen başvekili, lıun<lıııı ~onra, Bal 

hassa Diran. fevkalade bir fut • mükemmeldi. Ki l T B S d h · . Hmı nto kan nıeınlekclleri elçiliklerinin bü-Üp ere aksim Edildi · u an. ancıye, par e - > nk eıçm~e "Ükse1tıımi• oımnsı ke ... ·· 
bol K 1 ·1 · k ıf - Hakemlerimizi nasıl buldu- 1 B Gutt m t; J v ~ cu. a ccı erı ço zay · G ·· ·· ya mensup O mıyan · ' a.. fi'-·etinin Balkan rnilletlerl orosındo-nuz? eçen pazar gunu sona eren . . .. ~ 

- Perayı nasıl buldunuz? b k" f tbol 1.k hye nazırı olmuşlardır. Mılli mu ki dosllu~un :reni uir tezohiirüııil teş 
- Çok mcnunuz. Dürüst spor. u sene ı u ı maçlarının d f l v IA t - Şi§liye nazaran daha telrnik. • h 1 t kı k d ""rt b' 1. ı a aa nazır rgına par amen oya kil etmekte bulunduğunu do koyde-
1 Y 1 U h k · 1 d d umumı ası a ı r o ın L . 

Fakat zayıf bir takım. Sağ ve sol cu ar. a ruz Ç a emın z e e t t t B 
1 

mensup olmıyan general Denıs dcrek sözlerine şö) le ılc' nm ctıniş-
qÖrdüguv"müz ehemmiyetli bir ek. ra u muş ur. u para evve ce · ·ı · · D h'l" t" lir: hnflan mağ!Ubiyetlerine amil ol. . k .1 • ld v 'b" kl.. getırı mıştır. a ı ıye nezare ı, 

muşlardır. Kaleci ile Bambino siklik var. Avantaj kaidesine hiç learrarrasverdı mış o u~u ·gılukı t ukp. sosyalistlerden B. Ecklers'e tevdi Butüıı işbirliklerine acık olan Bol 
... 

1
·a,_··et etmiyorlar. a ın a - şampıyon a a 1 t kan antantının tec:ıvüzkllr hic bir he-

fevkal8.de idiler. ' o unmu~ ur d r· ıı ı d r. zandıklan derecelere göre _tak. · · c ı u unmn ıeını tekrar etnıeğe hn· 
Galatasaray - Fener maçın - Son Galatasaray - Fener ma. . d"l t N f d T . l eeı yo!~tıır. Hiç bir .leni anlaşma 

dan sonra da sorduğum suallere çını idare eden hakemi en iyi bul. sım e 1 miştir. kinci kümenin A a ıa a ay~n er mazakere edecek ve imznlayocak de. 
Bulgar kafile reisi §U cevaplan dum. Soğukkanlı, kararlarında ve B grupları birinciliğini kaza- Ankara, 21 (Hususı) - Dev. !liliz. Zıra rnen·ut onl:ışınıılar, tok-
verdi: tereddütsüz. bilhassa çok otori • nan Kasımpa§a ve Anadoluhisar let hava yollan umum müdür "iye<leıı rııiisto~rıidir. Dört dı.wlclin 

klüplcri elli bcııer lira, aynı· kü. muavini Arif Demirer Nafia mil. milli ar:ızilerıııi ve ölülerinin konı !
-"Galatasaray çok enerjik ve ter. 

tık maçımızı l
·dare eden ha _ menin ikincileri de kırkar lira al fettioligvine, ~·apı iQleri umum mü le kot'i suretle çizilıı_ıiş hudullnrını 

sagvlam bir takım. Fener daha "' J "' h r •· k d d ı ~ mışlardır. d" ·· K" A d t ft" h f mu a aza eı...ıııe · azmın en o ıa satı· 
teknik. Fakat eski iki rakip olan kem ikinci devrede çok asabi idi. ~ru. _. azım Y ar : ış ey: 1 lam lıir bağ ıııe' cııt olJrnaz. 
bu takmılann maçları fazla si _ Halkınızın spor terbiyesi §ayanı Birinci küme takımlo.rmm al - reıshgıne, devlet demıryolları ış. Bız, lıurad:ı, politikamıza sadaka 
nirli oynandığı için hakiki oyun. takdirdir. Gerek halkınızdan ge. dıkları hisseler eunlardır: Beşik. letme umum müdürlüğü müşa • limizi ilfin için toplanmış lıulunu
larıru gösteremediklerine kani im. rek !darecilerinizden çok memnu. taş 704, Fenerbahçe 660, Galata- vir avukat Raşit Çelebi oğlu Na- ~ oruz. L'nıuını sulh eserine hizmcltl 
Galatasaray daha Ml.kim oyna _ nuz. j s~ray 616; Vefa 572'. ~eykoz 3C8, fıa hukuk miişavirliğine tayin e. de.:ını cdece~ız. Bulgaristan ile Se· 

- 1 k - Size son bir sual daha sor:ı. Suleymanıve 264, Hılal 242. Ton. dilmişlerdir. j tnııık onlaşmıısını imza sureıi~le hu 
masına ragmen go çı aramama. ____ .ırzunıuzun eıı iyi lıürhıınını vcrdık. 

"ki · · k b h t"d" F · cagı-m· eg-er tak"""ınız bu "'o··rdu·· ka.nı 220. 1stanbulspor 198, Gü. Sil ıçııı a a n l ır. ener ıse • .... c - s·sikleı Te!;vi { Scl:ınık onl:ışmil ı, Hulgarıst:ın il 
Galatasaray baskısı altına gir - ~nilz Galatasaray - Fenerle neş 176 lir:ı. r1t·· b l- l-.; nnı'.an oııtıırıtı de,ıcııcri nrasınrl 
dileten sonra fazla favullü oyna. karşıla~ma imkanını bulsa idi ne. J U ? ~ 3.rl ıniı-;nvaıııı ıee su inıi mümkün kılan 
mağa başladı. Bu de onların da.. ticeyi nası ltahmin edersiniz? TamŞUVa"• 8

.erlen Terbiuesi lstwıtmı Dölt1esi :ıiL· :::nt:ınt ıı ... ,nsı ~aratmak !Jahsınd ' 
j fı , ıl<lel A/arılıjjınclaıı_ •. • 1 karşılı lı hüı.nu ni~ elle ~·apılan mü 

ha iyi bir netice almasına mani - Herhalde çok sıkı bir oyun j ı 193" ı ı ı hl ı ı " . - ., ~cnes >o ~e r ne leş- ı:a'kerclerln bir neticesidir. Selfıııi 
oldu. Gollerde iki kalecinin de ha. ve iyi bir günümüzde olmak §ar. Romanyanın kuvvetlı futbol vik :y:ırı~ı 2G şulı:ıı l!l30 ırnı:nr siinii anl::ışıııası, tnrilıt bir danüm no!,ta 
talan ı.•adı. Galatasaray kaleci. J tile oynarsa!= ~ans hanr;i t~afa tnkımlanndan Tamu::var klübü Yn"ılae:ıktır. lsıdır ve nıill~llcrimiz tnrnfınd:ın can-
sinin topa fazla yumrukla vur- gülerse o tar:ıf gnlip gelirdi... bu paz'1.r sabahı şehrimize ge!e. I 2 - Yarış yolu Mecidiyeköy - Is- don arzu edilen d:ıha iyi Lıir istik-
ması daimi bir tehlike idi. Fener E. lrlutıu cek, o gün saat 11 de gayrifcderc ~-inyt', Tra_byo • Me_cidi.lcköy olmak bal i~·ın ümlllcr veren hır 1ı:c1ısedir. 
kalecisi daha iyi. ler.:len Şişli ile bir müsabaka ya. uzere 28 kılomt'tredır. 1 Bu,;iinün v~hlııı güçlü!ı.l ... ri ve yarının 

Bir de ı:ıu mühim noktayı not Es'.''\ırim anır~no··ru·· pnc:ı1·tır 1 3 
-Sabah s:ıat lam dokuz buçukla endişeli \"aziyell karşısında Balkan 

ıw '!!"'. ~ l ~ . ·· · r.ıecidiye'~öy I,ikör fnbriknsı önün. antantı, sulhun ın':,·iyesi işine nıües 
edhıi.z. Per.altı atı§ları için ta- BJr turne ya:;.ımalcta olan Ro . den hı.ıre':et edikce!:tlr. sir surette işhirli~ini selirmlşlir. 
kımda muayyen bir oyuncu bu. Dojcılık kllibil hall:evi r"l'al:L rn:ını·..,lı fut~JO'cu:~r r·rni r;::n··n • - Yorı~lorıı işllrnk edet'ek id B. Hctal"as, konferanııın mıı\'offn 
Junmalıdrr. Penaltı olduğu :-.aman mi ~udolski e"l~r!m fedcrnsyonu a';'":ı .. 11 ~chrimizden hare!&ct e- mııncıların mii'i"C<'"I olmnlnrı n '"11• kıye:i Jıal,kın•J:ıki teınerınil"rini bil 
s::ıhada atışı yapacak oyuncu se"., tarafından htanbul mırıtakns·n do '·I i · ... · ı~· t" ·-.:ı ri';tan C\HI ır. kililllıııı verilmiş ,.,. rfirmiş n: sıjzJeriııi şö:,lc lıitlrıııiş-

k k t af k ] • i b" 11 d • :: . • . wCe' er ı ın !l'.'em te lmlı.ue B" ,;ı Jet l'cd<'r:ıs •oııuıııırı \"izcsini h:ı tir· 
me !!'§I ar a ccıs ne ıraz a çalışmak uzere. eskrım antre- I :valnız bir ovun oyn::.m:ı.k mecbu 1 1 " • 1 · d Ilı t · ı· ,· 
U it d

• v• "bi t k 1 . ' •· • . 1 • 1 \' llı\"ıye CUZ .:ınını raz e mesı U· ı timorlın yr.niflen clo~ın:ısı \"e endi. 
m ver ıgı gı a aca oyuncu. nörU olarak anga3"e etmistir. r yetınde:i re ~ • 1 • r · zımdır. ~clcrin yerini süJ,üıı ,.c uzun bir bn-

Bükreş, 21 (A.A.) - :aaş" 
.nuavini Kalinesku ve refiki!~!~ 
gün başvekfilet konağında J3 f 
Antantı heyeti murahhasata? tif· 
refine bir öğle ziyafeti verıtl1! 

Ziyafette hükumet erl>.
8 Je ~ 

. ı O 
;aray nazırı ve ><urmay reıs 

.!Ir bulunmuştur. ~f 

Bükreş, 21 (A.A.) - ıcrıı\ 
rol Yugoslavya hariciye ~if 
Mnrkoviç'e Romanya yıldız;. 
unın büyük haçını verrııiştı!• el 

f,I" 
GAFENKONUN MtlT~L 

dari' 
Bükreş, 21 (A.A.) - P ,.ııt 

nazırı Gafenko, "La Rouıı>ı;ı!l' 
mecmuasın:ia yazdığı bir ııı• 
de diyor ki: ~r 

Beşinci yıldönümünü id~ 
Jcn Balkan Antantı, cnu ıcııbilı 
rın kendisine bağladıkları ·r $' 
ümitleri tahakkuk cttirı:rıiştl~ı 
devrede Avrupa sulhünUn g"},ş 
"'i milşklilat Antantı daha ıı 
perçinlemiştir. 81,11' 

Bug:in bu umumi sııllı f 
"yi günde de kötü günde ,de 

nebileceğimizi biliyoruz. 

Bükreş, 21 (A.A.) -
~jansı bildiriyor: ı;l 

Dün ve bugün toplanan .. 
11 

,~ ı 
d . • k • bUtil .t 

ntantı aımı onseyı ıı" . "'e ıı tcrnasyonal meselelerı aoiS' 
sene cereyan eden bütün ~ 
. b" b" k"k t jr.tı!· rı ırer ırer tet ı e rıı ~ J 

,ıııı 
Konsey, dört heyeti ııııı'11,t 6' 

• eisi tarafından verilen iıa ııit 
•tinde balkanlann ınUteS~ P 
~lok olm:ık itibariyle bÜ~~e .;( 

. bırt•· .:! 
an menfaatlerinin bır .Jeııı'' 

gun olduğ-.ınu müşahede e) 
. ~ 
tır. usıifıl" 

Konsey, Balkanların ııı·ıci rP' ( 
bir siyasi ve iktısa.di teşrı 0eil 
si hususunda .dört :saıı:aııseısr 

tinin .ı.rzusunu isbat eden işd' 
. yıeııı r. 

:ınlaş:nasınr da tctkık e &St>J. 
Nihai tebliğin çarş:ırrı~ ıııeıt!Vf. ~ 

-natbuata verilme:i rntıh•e 13ıl~ 
E'..i'trel, 21 (A.A.) - illi~ 

:\ntantı dahıi konseyi ~0Je ı6· 
sabah saat 10,30. di(;erı tt 1'~ 
da olmak üzere il:i t-;.pıanetııılfti' 
rak müzakerelere devarı> 



aden 'stişare heyeti Beş ekilin Dünkü tramvay 
kazası re •sıı•gv ı'nde toplandı Dün akşam üzeri Sirkecide ö. 

~ata, • lümle neticelen bir kaza olmuş-

lle\'r 21 {A.A.) - Y . . uni - .. k. b . l tur: 
esine b enı ıç- n yetle goruyorum ı, u ış er Hocapacı. .. da oturan 5 yoaında 

t \.._d aşlamış olan Bar: ı · kted· ,,,.... ......, 
1 ~ en te b. • "' yo una gırme ır. Klara isminde bir Yahudi kızı 

ı.._r UgU iller r ıyesı genel di. Yardımıma ihtiyaç olan husus. . . . . 
"il sah h kez istişare heye 1 d . . "' d . Bekl Sırkecıde Şahınpaşa otelı ka1'§ı -
~ b a sa t - ar a emrmıze cıma eyım. e. k. k kta tr 1 .qa.. a dokuz bu,.ukta d•Y• . d 1 b d b""t smda ı so a n amvay yo u. 

1lıt •a l{u "' ıgınız yar ım arın aşın a u . . . 
ifa ~ tunıu merkezi sa. çenin geleceğini tahmin ediyo • na çıkmış, bırdenbıre koearak 

da.ııuıı r:f:ı~~-il doktor Refik rum. Bu hususta da yardımları. karşı tarafa geçmek istemiştir. 
t~ ıgınde toplanmış . mı yapmakta hiç bir zaman te. Bu sırada vatman Hasanın idare. 
Ce lda, ge . reddüt ctmiyeceğim. Çünkü, mem sindeki 92 numaralı Kurtuluş -
~l! 'l'ane ~el dırektör gene- !eketin istikbalini tevdi edeceği. Beyazıt tramvayı Sultanahmet 
f~ tabii rv e ın~rkez istişare miz gençliğin sıhhat ve kuvveti istikametinden geliyordu. Vat -

bııı ~Yonıa e mün~hap ~za- ve yurt müdafaasına hazırlan • man kızın ansızın önüne çıktığı
~ llıtnıu§lardr ve daıre re1sle. ması için azami yardımı yapmak nı görmüş ve hemen fren yapmış.. 

1-el'i 'I3ll§veır: vazifemizdir. sa da. travmayrn çarpmasına m&-

~tbiyesi k kıl açmış ..c be. Çalışmalarınızda muvaffakı - ni olamamıştır. Arabanın §idde\. 
a~f.ı. hazırı anununun tatbi • yetler dileyerek yerimi generale r sadmesi neticesi Klara yere yu. 
-...ı. hatııı- ~na~ nizamname- terkediyor ve işime gidiyorum. ;arlanarak tekerleklerin altına 
r ta "'" UZerınd 1 d · eııllr rafından v .e ge?e 1

- Bundan sonra celse tatil edil. gitmiş, başı ezilerek ölmüştür. 
~il' !§tir. erılen ızahat miş ve heyet azası Başvekili u. 

Saat k ğurladıktan sonra saat 14 de top Kazaya zabıta memurları el -
d tı llikk adar devanı eden bu lanmak üzere hava kurumundan koymuşlardır. Seyrüsefer mUhen 
0~r .;:;~ dinleyen Başve. ayrılmışlardır. dislerinden Beşir vaka yerine ge. 
'°ılra he ık Saydam, bun _ !erek keşif yapmıştır. Vatman 

Jı.. ~lard Yete şu beyanatta Adi' d I : I Hasan nezaret altına alınmıştır. 
~deniı ır: IJ8 8 3Jın 0r Bugün adliyeye verilecektir. Ka. 

bo~ıe ~~r Vakit spor işle . Ankara, 21 {Hususi) - Devlet za yüzUnden tramvaylar bir saat 
balesine Riizeı, bilhassa sıhhat şurasında açık olan birinci smıf kadar i!}liyememiştir. 
~le b· llluvazj yUrümesini muavinliklere ikinci sınıf mua. ;r Çerçeve i~erisine a- vinlerden Ziya Önen, Arif Hik
llde b Sterdim. Sıhhiye Ve. met Yamanoğlu, ikinci sınıf mu. 
~lt ın Ulunduğum zaman bu avinliklere üçüncü sınıf muavin. 

'tıcır he~~gu! ... olmuştum. Hat. lerden Yusuf Vardar, Şükr~ G_lis 

Kaymakamlar 
aras.nda tayinler 

~l' ka 1~1gini alakalandı _ ralıoğlu, üçüncü sınıf muavınhk. 
başlatç kıtabnı da tercüme. lere birinci sınıf mülazımlardan Ankara, 21 (Husust) - Akhi. 

ltı bınıştını. Öyle zannedi- Salih Aktan. Samim Bilge, birin. sar kaymakamlığına Erdekten 
L Unlar bitmiş olacak _ ci sınıf mülazımlıklara da ikinci Bedri öz.er, Udik kaymakam -
-~Ilı sınıf mülazımlardan Akiye Era- lığına Karapınardan Neşet Or • 

~: b~Yiik derdim, l2.l7 nil'. Naime Ersanın terfian tayin. honlu, .. Finike ka.ym~kamlığın~ 
da ~kı gençliğin neşvU lerı tensip olunmu~tur. Gündogmuştan Adıl Dündar, Tug 

~ <ılın Uzır olan sporlarla • rul kaymakamlığına Karakoçan. 
N.Df; :"l'!l~0 alarr idi. .--• ' dan 1zzet Kılavuz, Saray kayma. 

lc~d~ ki, bunlar yoluna Dr. KEMAL OZSAN kamlığına Fekeden Haydar Ekin. 
J3ı.l ,.'fi. ~ ite~'. l3u hususta sayın tdrar yollan, deri ve frengi ci, Emirdağ kaymakamlığına Me-

h1t~eıı. tık ederim ve mesai ha.talıldan müteba111aı nemenden Emin Ergüven. Mene. 
%t d· arkadaşı f. Tüııelbqı, istiklal caddesi men kaymakamlığına Polis mil • 
~tıh.._~~rim. !şte beara. muva · No. 380 Bursa pazan üstü. fettişlerinden Ruhi Çalışlar, Gü. 

~ ~ l.Sted·... nım sene- .. k k 1 y M 
ıgim ı.. •. ·di M -.. Telefon 41235 ,.- müşhacıkoy ayma am ıgma e 

uqı • em. B d - T sudiyeden Mazhar aş ogan, e-
fennl kaymamaklığına Karaisalı. 
dan Hıfzı TüZUn, Karaisalı kay. 
makam hğma Kfliaten Necmettin 
Ercin, Kilis kayınakamhfma Ho. 

' 
iNHiSARLAR 

40 lık çivi 15/50 m/m. 
Kadranlı otomatik basklll 
Kilot pantalon 
Kasket 
Kaput 
Çizme kösele 

7 - V A~IT Z2 ŞUBAT l93S 

UMUM MODO LOGO 'DEN 1 
Mikdarı 

2000 kilo 
1 adet 

•• j2 takım 
12 ,, 
12 •• 
12 ., 

Muhammen B. 
Lira Kuruş 

375 -
700 -

546-

Muvakkat T. Eksiltme 
Lir aKuru3 saati 

28 12 14 
52 50 15 

41 95 15,30 

I - Yukanda cins ve m1kdan yazılı (3) kalem malzeme şartname ve mevcut nümuneleri m 
cibince ay.ı ayrı eksiltmeye konmuştur. u. 

il - Muhammen bedelleriyle muvak'~at teminatlrar hizalrında gösterllmiştir. 
m - Eksiltme 3-3-939 tarihine rıu.thyan cuma günü hizalarında yazılı saatlerde Kabataş. 

tA kain levazım ve mlibayaat şu besindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 

IV - Şaratnameler her gUn aözU geçen §Ubeden parasız olarak alınabileceği gibi numuneler 
de görülebilir. 

isteklilerin eksiltme için tayin edllen gün ve saatte % 7,5 güvenme paralariyle birlikte mez 
kC..: komisyona gelmeleri ilan olu nur. (940) 

• • • 
Cinsi Mikdan Muhammen B. % 7.5 Saat: 

Beheri Tutan teminatı 
Li. Kr. Li. Kr. Li. Kr. 

Kere su 1209 M2 51987- 3899 03 15 
Beyaz çul 115000 adet -70 33033- 2477 48 lG,1~ 
''başı bağlı,. "kilosu,, "takriben" 
DiU beyaz ka. 250000 metre -15,5 38750- 2906 25 16 
naviçe 

I - Şartnameleri ve numuneleri mucibince yukarıda yazılı malzeme ayrı ayrı kapalı zarf 
usulile satın almacaktrr. 

Il - Muhammen bedelleriyle mlvakkat teminatları hizalarında gösterilmi§tir. 
m - Eksiltme 27-2-939 tarihine rastlıyan pazartesi günU hi.zalannda yazılı saatlerde Ka

batqta Levaztm ve MUbayaat §ubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 

IV - Kereste eartnamesi 260 kuruş beyaz çul şartnamesi 165 kuruş kanavi1:e şartnamesi 
de 194 kurut bedel mukabilinde her giln sözü geçen şubeden ve İzmir başmüdürlilğünden alma. 
bilir. 

V - Eksiltmeye girmek isteyc..lerin milhürlil teklif mc: tuplarmı kanuni vesaik ıle % 7,5 gü. 
venme parası makbuzlarını veya banka teminat mektubunu ihti v edecek kapalı zarflarını ihale 
saatlerinden birer saat evv·Iine kadar yukarıda adı geçen komisyon başkanlığına makbuz muka.. 
bilinde vermeleri ilAn olunur. 826 

• •• 

Cinsi Mikdan Muhammen B. % 7,5 Muv. T. Saati 
Lira Kuruş Lfra Kuru§ 

Lbtik Çizme uzun ve kısa . 
konçlu. 127 çift 745.- 55 87 14,30 
Balıkçı muşambası kısa ca. 
ket, muşamba ve pantalon 150 adet 906.- 67 98 15 
Bahariye Bakımevi elektirik 
tesisatı işi ~.58 24 ll 15,30 

ı - CinsJerfJe muhammen bedelleri ve muvakkat teminat mfkdarlnrı yukarıda yazılı mal
~me ve il ayn ayn eksiltmeye konmu3tur. f l~. . zattan Turgut Başka!a, ~dağ -

5aıarı 1 lllıkta madeni kaymakamlıgma Dıyar • 
~lan 3 ~ve ınuhammen bedel lerile muvakkat teminatları aşağıda bakır maiyet memuru Fahrettin 

b· lS.3o ~te ~uhteviyatı muhtelif malzeme 8·3-1939 ~şamba gü Ahıshalı, Şarkikaraağaç kayma. 
~ 1~ ıncta an ıtibaren sırasiyle ve kapalı zarf usulü ile Ankarada i kam lığına Aydın maiyet memu -

n - Eksiltme 8-3-939 tarihine rastlıyan çarşamba gUnü hizalarında gösterilen saatlerde 
Kabataşta Levazım ve Mübayaat §Ubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 

z. -

~~ ı~ &i sat~n alınacaktır. ru Tevfik Karademir, Bulancık 

m - Şartname ve keşifnameler her gün sözü geçen şubeden parasız olnrak alınabileceği gi. 
bi numuneler de görülebilir. 

ltaııUn l'lnek ıstiyenlerin a~ğı da hizalarında yazılı muvakkat temi kaymakamlığına mahalli idare • 
~ kollliu~ tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini aynı gün saat 14,30 ler umum müdürlüğünden S~dık 

IV - İsteklilerin muayyen gün "e saatte kanunt vesaik ile birlikte mezkflr komisyona gel. 
meleri ve çizme ile muşambalar içn nümune getirmeleri ilan olunur. (1083) 

aıtn,.~ S}I on reisliğine vermeleri lazımdır Günel Nevşehir kaymakamhgma Tıbbi Ttbliğlu: 
_""ili .. er • ' 

t1a 1' Parasız olarak Ankarada Malzeme dairesinden, Hay- Polmurdan Edip Yavuz. Feke 
eseUüzn ve sevk sefliğin den dağıtılacaktır. (1033) kaymakamlığına Mustafa Aycan, Türk Mikrobiyoloji Ceıniyellnclen: 

"' Çal kaymakamlığına eski iskan 23/ŞubnV39 perşembe günü saat 

Miktarı Muhammen Muvakkat memurlarından Rüştü Ülker, Kır 18,30 dn Etibba odası konrernnıı sn. 
· t · t · kt l - Salahattin lonundn Dr. V. l\fu:ıllim th·e:rs M:ıs-,. Kg. bedeh emına ı şehır me upçu uguna 

Lira Lira Ercin, Edirne vilayeti hukuk iş.. kar ve Dr .. Perihan Çamhel tarafın. 

Yeni nl:lsriyat: 
h'.tUa1'asar Frengi 

Cerrchpnşn h:ıslıılınnesi sııhık cil
dıye ıııütelı:ıssısı Dr. Jlı'lzirıı Pekin 
lnrnfrıııl:ın nesrcdilrn (l\ll il r SU 
FRENc;f) isimli kitnpln frenıılnln lıü
liin rıınhh elini olnnr:ı nçıklıAıle go -~~te}if 

~'e toz boya ve üstü· 
~eft r}'~O kalem) 93.000 8210 

11400 

leri müdilrlüğüne Eskişehirden 
615.75 Münip İlban naklen tayin edil -

dan tebliğde huhınulncaAınılnn, sa., ı .. ilıllğinılcıı hem doktorl:ır, hem le 
yın mesleklnşJarın teşrHi rica olu- hnlka hl lap cclı'r larzdn ) :ır.ılnn bu 

855 mi3lerdir. nur. eseri karilerim ize ttl\ i;\ c erleriz. 

Müzik Kursu 
Beşil.trn l/all•eı l11dtn: 

fü·iıni7.dc nçıhın müzik kursunda 

urnıırlc<ıi \C ı; lı gıınlcri sanı 17 den 

lilo:ırcn J,C'ınan, J>i) ano, mandolin Ye 

kilare dersleri 'erılmeğe başlanmış
lır. Jsıcklilcriıı her snn Halke,·lne 
clcrek ko~ ıtl rını yaııtırınnl:ırı Hl· 

zımdır. 

l el'tıikı~ı 30.000 
~) ve sikatif (3 ka- ---------------------------------------------·~-----------

l u 27.000 17050 1278.75 

:-"t?-t l 9 • * * 
ı.' $() 
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tarihinden itibaren; içilecek su nakliyatında kul. 

t 'l'ttJ. Vag
0
;:a ınabreçlerine iade edilecek boş kaplara, tarife

~.~~llacak~ra ınahsws ücretleri tatbik edilmek suretile ten. 
~-. •• l.lr. 

"Clfs·ıa 
~ 1 

t ist88yonlardan istenilebilir. (604) (1169) 
~rl._QlrQ \f - .. -----------
~tlqi .. ekaleti lstanbul Elektrik işleri Umum 
l, ~nelen: 
~ lı'abtik 
~e;~ becıeu ~~htiyac~ için C. 1. F. olarak alınacak olan ve mu. 

l 
< lto!l..ı:tı .. 015) lıra tutan 5150 adet ateş tuğlası açık ek-
ba~ ~k .. ·1 ustur. 
~ ~lll ol tnı a v da ıtetre 8 mart çarşamba günü sa:ıt 15 de idarenin Tü. 

a e eJ.tsııt o han binasının 6 ncı katında toplanacak art. 
'~ ~u 1;:e ~0misyonunda yapılacaktır. 

i ....._,;;isinde aıt §artname ve mukavele projesi idarenin Le. 
~......, Uvakk Parasız olarak tevzi edilmektedir. 
erliı ls~kıu:;.terninat (151,13) yUz elli bir lira on üç kuru~ur. 
~ tUıı ın ınuvakkat teminatları ve kanuni belgelerı ile 

44/ı• Ve saatte komisyonda hazır bulunmaları. (1125) 

ıaQr B l 
~'ı>ı e ecliyesinden: 

t.~t c'dİtııakta ol . . 
"<ll'ılttı_ deııi g .. an Akhısar Elektrik şebeke işlerine ılfıvetcn hU. 
~ l ......, ~tır. ~rg-1.'ıına ait elektrik şebeke işi açık eksiltmeye 

!~ti lier istekıı . . . . . 
~ ......._ {1: dair ves·Na.fıa VekA.letınce bu gibi şehır ışlermı ya. 
tı le er iıstekı- ıkayı haiz olacaktır. 
l, lh'trıinat 1 

1 bedeli keşfi olan 1732 lira 99 kurugun % 7,5 
I! t , aıe 6 ~:rak verecektir. 
~ to~~ıa ve: 93~ pazartesi günü saat 15 tedir. 

l'iilebUi lletınce mtı.saddak kesif ve §artnameler bele. 
r. (1160) 

- \'.UUT'ın kitap şeklinde roman tefrikası -
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- Hayır ... Vasiyetnameyi ben alıp götürece
ğim ... Allahaısmarladık Mister Prid.. Yardımınıza 
çok tE:şekkür ederim ..• 

Con Brent avukatının yazıhanesinden c;ıkar çık. 
maz. doi?ruca postaneye gitmişti. Ve vasiyetnameyi 
taahhütlil olarak Red Mangus'a göndermişti. 

Bu işi gördükten sonra bir geniş nefes aldı. Ar. 
tık düşünülecek başka bir şey olml\drğına kanidi. Red 
Mangus mektubu alır almaz. belki de hemen hare. 
kete germek kararını verirdi. Halinden eli çabuk ol. 
duğu anla!;iıhyordu. Ne kadar <:.abuk işini görürse, 
kendisi için o kadar iyi olacaktı. Belki de yarından 
itibaren, borcunu ödemiş bulunacaktı. 

Tekrar evine dönerek odasına girdi. Şöminenin 
karşısıa oturdu .. Bir sigara yaktı. 

Ja.n Kalmers'e bir mektup yazmağı da düşünü
yordu. öIUmiinden sonrn bulunup açılacak bir mek-

tup! ... 
Fakat sonra bu mektubun polisin. P-line geçme. 

si ihtimalini dll~ündü. O zaman belki Red Mangus 
ta işe knrtqırdı. Mektup yazmaktan vazge~ti. 

Fakat Kalmenı ne haldeydi acaba!? Hastaneve 
tele!on etmeğe cesaret edemiyordu. Fakat kendisi nl. 
ilk Uıtfcvantan sonra bir daha tağJrmadıklarma ba. 
kılırsa. arkııdaşı belki de henUz yaşıyordu. 

Belki de zavallı. o feci haliyle, günlerce yaşrya. 

caktı. 
Dıpnda ortalık kararıyordu. Batan güneşi bir 

OLUMLE P AZARLil{ 

çüp giderek kendilerine bir şervet 
§Ündüm. 

- lia, anladım. Şöyle yoluyla 
boylamak istiyorsun öyle mi? 

25 

bırakmağı dil. 

öbür dünyayı 

- Bilmiyorum. Bildiğim bir şey varsa, o da bu 
ailenin benim hayat sigortam olan mebHtğı alabil. 
meleridir. Onun için sana teklifte bulunuyorum. Be
nim kabıma bak. Sana beş bin sterlin vasiyet ede. 
ceğim. 

Red Mangus, ağzım bir kapan gibi kapamıştı. 
Bir şey söylemiyordu. Bir müddet sonra: 

- Beş bin sterlin kafi değil... Knk bin sterlin 
yap ta anlaşalım. 

Con Brent vaziyeti süratlc muhakeme etti .. 
Kalmers aile ·ne elli bin sterlin de bıraksa kafi ad. 
dediyordu. 

- Sana on bin sterlin vereceğim? dedi. Kabul 
mü? 

Red Mangus, bu söz üzerine kocamnn elini ma
sanın bir tarafından uzattı: 

- Ver elini, dedi. Söz mü söz!.. Şimdi vasiyeL 
nameyi hazırlaman lazım de.Yil mi?. 

- Yarın avukatlarıma gidip vasiyetnameyi ye. 
niden tanzim ettireceğim. Ve sana vereceğim. Bu au. 
retle, ir.abmda parayı almak için güçlilk çekmiye. 
ceksin! 

Red Mangus, bu teklifi bir lahza için büyük bir 
ciddiyetle diliilndil. Sonra: 
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Le 
Er 

Si ·ıc 

Burusukluk 
v 

Pörsüklök 

hiyarı HASAN 
ir inli 

HASAN yağlı ve yaiın: acı ha. 
dem, yağıız kar ve yarnn yağlı ge
ce ve &'ündüz kremleri çilleri ve 

ıivilcderi ve Ieaıeleri kat'İyyen 

izale eder. ihtiyarlan ıeaçleıtirir, 

gençleri 1rinelleıtirir, 

·-----
1 1 1 ve 

il 

' . . ' '1 !.ı "~ ' " ' '1 
". 11 ı 

1 Gribi, nezleyi, Romatizmayı, di' \'e ba, ağnlarmı hemen geçlrenycgine ka,elerdlr. ~ladeni kutularda olduğundan teslri \ "C terkibi 
1abittlr. tıımine ,.o markMma lutren dikkat . ller eczane de t eklik kutu<;n 7,5 kurn'}tur . 

uıııilllllllllllllın~ll!llllDm~ıın mnııınm111fü1nııooını~ırı11ıuuııı~ıııınııı ııııııım iıun.ııımınmnıruı.ıım ıııııııııınıııını~••~mım ıı ummMmın 

SAIIIBl : ASIM US Neşriyat Müdürü: R. Ahmet SevenollBasrldrğı yer: \"AIUT Matbaası 

- V AKIT 'm kitaı> ~cldln<lo r oman te!rik.ası -

26 öl..üMLE PAZARLTK 

- Pek aıa., dedi. Sen vasıyetnameyi hazırlat ve 
bana getir. Daha iyisi gönder. İşte sana aqresimi 
vereyim. 

Rcd Mangus, Londranın berbat mahallelerinden 
birinde bir adres verdi. Sonra viski 6işesini kavra
yıp her ikisinin de bardağına biber parça koydu. Yu. 
var!adılar. 

Fakat Con Brent Red Mangus'un istikbalini dü. 
şünüyordu: 

- Yalnız. dedi. şurası var: Beni öldürürken 
yakalanırsan idam edilirsin ... (Sonra birdenbire) a. 
dam oon de .. Sen benim işimi mümkün olduğu ka. 
dar çabuk gör de ... Planı kurmak sana aittir. lster
scn sokakta, istersen evimde .. Daha iyisi evimde ... 

Con Brent bundan sonra elini cebine sokarak 
bir anahtar çıkardı, Red Mangus'a uzattı: 

- lşte apartımanının anahtarı. Adresi de bir 
kağıda yazıp sana vereyim, üçüncü kattayım .. . 

- Pekrua delikanlı ... Bana göre hava hoş ... Sen 
paradan haber ver! 

Sonra iki gün içinde Con Brent yeni vasiyet'. 
nameyi hazırladı. Birinci vasiyetnamede bütün va. 
nnı yoğunu Kalmers'in kız kardeşi Jan IKalmers'e 
ttrketmiştf. Şimdi. içerisinden on bin ster1in Gtka. 
rıhp Mangus'a \'eril<likten sonra geri kalanı J an 
Kalmers'e terkediliyordu. · 

Bu çabuk değişiklik karşısında herhangi avukat 
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olsa, şaşa.kalırdı. Fakat avukat Prid, hiç ııaşmadr. 
Vasiyetnameyi usulünce tanzim eden avukat 

Prid zerrece hayret eseri göstermemişti. 
Yalnız Con Brent şahitler önünde imzasını attık. 

tan sonra şöyle bir sual sormuştu: 
- Pe<leriniz, bir zamanlar büyük bir Umit bes

lerdi. Büyük Rigmor servetine nail olabilmek timi. 
di... Amcanızın kızı Mis Rigmor'u hatırlarsınız de.. 
ğil mi? .. Bir gün onun ölecrğini ve servetini kendi. 
ne bırakacağnu umuyordu. Fakat pederiniz bu fimL 
ele kavuşamadan gitti. Şimdi sizin bir kiı:?iyc on bin 
sterlin miras bıraktığın:zı göriince hatırıma o hadi
se geldi. Acaba Mis Rigmor vefat ederek o mtihim 
servetini size mi bıraktı? 

Con Brent acı acı güldü: 
- Zer.gin akr:ıl:alnr, böyle makul işler yaparlar 

mı? Eğer merak ediyorsanız söyleyeyim. Miras br. 
rnktığlm on bin sterlin, hayat sigortamdan kalacak 
paradır. Hem size şu sigorta. mukavclennmemi de 
bırakayım; olma?. mı? ... Belki başıma bir ı:;ey gelir. 

Bu sözden sonra Con Brent. muknvelennmeyi 
avukata vermişti. Avukat bu sefer de hiç bir heye. 
can alameti gostcrmemi~ti. SJdcec mukavelename. 
yi açmış, Con Brent'in altmış bin sterline sigorta 
f'dildiğini görmliş, okumuş \'e çekmecesine koymuş. 
tıı. Ark'.lsındnn şöyle d<>miı;ti: 

- İsterseniz vasiyetname de benim yanımda 
kalsın:-

Beyaz bir 

Çehre 

Latif bir 

Cild 

bir 

Ten 

Gergin bir 

Vücud 

Cazibeli 

Gençlik 

Güzel 

Billur 

bn 
Yüz 

Gerdan 

HASAN ismine ve 
markasına dikkat. 
HASAN DEPOSU 

28/4610 
/stanbul 3 ncü icra memıır 

Musa Alpulal'ın lı{usta!~af
Tosuna olan borcundan. d ~· 
cuz \'e paraya cc,·rHmesıne 0 ·ı k . . >·ed rı en ·aınyon şasısı ve ·ııc 

Jar \'esalre 24/2/939 taribl ~ 
dit cuma gilnü saat 16 >"'1~ çık arttırma suretlle BcY0ğ 

• · nd• gallıda Amerıkan garnJI .
0 

ğından talip olnnların tA>'1 

ı;ün ve saatte illin olunan 
hazır bulunacak olan da~ 
muruna müraceatıarı i 

1 
ı.üzumunda ikinci nrttırııı~s' 
halde 2712/939 tarihine rrt~) 
zartesi günü saat t-l dan 
yapılacaktır. 

~·ıt~ 
İyi bir terzi mi anyor::ı..--

lşte size bir adres 
Diplom terzi 

YAVUZ SEZE~ 
(ı!: 

113 Deyoğlu ParmakknP1 as 
partımanı Türk Foto eri 

938/673 

Üskildar Toptaşında Cıııtı'' 
da oturan Adilenin kocası • 
da sakin Esnl oğlu Salih ııJtf 
tığı ihtar da,·uından dol•>

1 

iknmetgdhı malı1m oırnad1l1 

nen yapılan tcbliğal üzerine 

tınan muhakeme neticesıııdt 
mecicnlnin 132 nci maddesi 

111 

dÖll ce bir ay zarfında evine , 

lillk vazifelerini ifa eıınes~ 
938 tarihinde knrıır verilt 

1111r· 
yet ı;azcte ile de iliin olu 

ZAYİ 
dJ 

Galata nüfus meınurıııR11~ 
Hım nüfus tezkeremi ve sııtt 
kerlik şubesinden aldı§ır1l ·ol 
k . • t • '-'eniJerı 
eremı zayı c tım. • _.. 

~ım, hükiimleri yoktur. tfllrP 
jjumlu /loca /Jasan oğlız C 
man. 

liJ\ ~ 1 AU Gl UNLcl"l t..~ iP 
TUTULMAKDAN iYIP 

Akhisar Belediyesind en: . b/ 
1 - Akhisarda 900 adet elektrik abonalerine aıt 

ların yapılması işçiliği açık eksiltmeye çıkarılmıştır. 
2 - Bu işin bedeli muhammeni 1800 liradır. . 
3 - İhale: 6 mart 939 pazartesi günü saat 15 tedı~tıf· /) 
4 - lsteklilerin ikinci sınıf ehliyeti haiz olması sıı.1Jl1e1' • 

l 5 - Bedeli muhammenin % 7,5 çuğu teminat verı 
tile eksiltmeye girilir. (1152) 

kızıl 

B 


