
ir 
0~etıerıe .JJapon
't en~,. arasında 

'ro(i bir çarpışma oldu 
1 o, 25 (A. 

~ tônderi A.) - Harbin'den Dol\).ei A .. 
"lterıeri len. bir mesajda Japon ve Sov
bUdiriı~a.rasrnda yeni bir hadise vuku bul

' "'llektedir. 
~hri ~ilinde kain Riupien civa· --,K ... ~ ile J an bir müsademeye 50 Sovyet 

apon lıudut devriyeleri i§tirak et • 
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Kuponların sıra numarası 
takip etmesi eart değildir; o. 
kuyucularnnız bir kupondan 
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1 'Dörl Ba7JdlJn ımtımessili Bü.1Creş top1mifıaınaa 

Hariciye Vekilimiz Bugün Atinada 

13 Jd§iden teşekkül e<Ieceli Baro liaysiyet Qivanmm T azan~ 
~en cumartesi gUnkü toplantıda. s cçilml§, diğer 6 sı mtisavi rey: al
dıklarından yeniden intihap yap ılmasma karar verilmişti. 

. Seçime, dün öğleden sonra yapılan toplantıda devam edilmiş 
ve diğer 6 azalığa, H'd.seyin Saadettin, Yusuf Kemal, Nail Taner, 
Sadi Rıza, Şük(lf e Ziya, Münir Çoğul seçilmi§lerdir. 

Yılanlar yine iş başında 
Ermeni Taşınıak Komitesi
nin bir münasebetsızanoı 

(Yazısı ô ncula) 

c:::ec:·=-=·=·=·= .. =·=--=>==•======c::;t 
===Futbol, Yüzme, Atletizm ve 
==Güreş Amatörleri Arasında t 

lsi(!.nbulun Spor 
Yıldızını Seçiyoruz 
Bütün okuyuculanmız bu yeni müsabakamı za da çok büyük bir 

kolaylıkla İ§tİrak edebilecekler 
Müsabakada kazanan okuyncnlanmız vereceğimiz zen gfn miikAtat Ust.esinl 7akmda 

neşrt"'deceilz 
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işaretler: 
----~ 

Oniversite 
Talebe Birliği Maarif Şurası 
Vnlversitedc bir "Talebe Bir· Şehrimizde aon toplantı 

llğinln" kurulacaiını işliyoruz. yarın yapılıyor 
Dağınıklık b~ıbozukluk demek Maarif Şurasında göril§ülecek 
tir. Bafıbozukluk her zaman kültür meselelerini tesbit etmek 
nlzam.-ız bir hayatın ifadesidir. üzere toplantıların ıonuncusu ya
Nizameız hayat her zaman ni- nn yapılacaktır. 
zamlı ha7ata karşı bozgun ver- Hususi liseler mUdürlerinin Ma 
mele malık6mdur. Canlı, neşe- arif Şurasında isteklerini teıbit et
li bir topluluk bizim yalnız ta· mek üzere yaptıkları toplantı da 
lehe ba7atmda değil, her saha· harareti geçmiı ve birçok mUna 
da parolamız olmalıdır. kaf&lar yapılmııtır. 

'Unlvenlte gençlltfnln toplu Bu münakaplarda resmi lisele 
bir halele bulunması onun tnkı· rfn haiz oldukları hakların aynen 
IAp kadroeuna&ld hizmetlerini husust liselere de verilmesi isten 
kola7lqtıracaiı gibi, fert, fert mittir. 
genç lnMnlann tnld""ı flzerln· Resmi lise talimatnemelerinin 
de de Jdintller kadar. batı& on· aynen bu okullarda da tatbik edil 
dan daha fazla tesirli olacak- meıi karar altına ahnmtttır. 

tır. Fakir Üniversitelilere 
Gençliltn kuvvetini başıbof yardım 

bırakmak en deterli hazineyi Univeraitede okuyan fakir talebe 
faim&J• Ul'ketmek demektir. ye yardımda bulunmak üzere ya
Gençlltf teşldlAttan mahrum bil" pılan teşkilit fay.dalı neticeler ver· 
halde bırakmak onun kadrosu mittir. 200 e yakın vatandaı Uni· 
lçln4eld lnsanlan teker, teker veraiteye yardımda bulunmugtur. 
fert bll.Une 90km&k. kuacası o-
nu ld.eal buhranına namzet bı· 
ı akmak demektir. 

Hem ideal baknnm<lan, hem 
de insanın kendi nıhunu teşkil 
h::kımmdan kııliteli topluluğun 

tesiri DMJl lıı.k.Ar edlleblllr? 

Rum okullarında derı 
aaatlan 

Yeni hazırlanan Rum okullan 
talimatnamesindeki haftalık ders 
saatlerinin resmi liseler gibi 36 

saata indirilmesi kaydı 'konmuştu. 
Bu 'karann iderhal tatbiki için 

Yabancr memleketler ünlver· kul d" kt'" 1 . · •1 · o ıre or erıne enur ven mıı· 

s:ıtelerlnln ve kollejlerlnln adam ti H · d 1 ri ,_ t • r. angı en e n A&Ç&r aaa ın-

halketme, insan yetl~tlrme, m~ dirileceği yakında tesbit edilecek
f otlan içinde en ehemmiyetli t• 

ır. 
unsur talebe teşekktlllcrldir. 

Bu teşekkilllertn insan ruhunun 
pflriizlcrtnl aldığı, insan ruhu
nun dalaletlerlnl temlzle<llğl 

Vapurlar hakkında 
hazırlanan rapor 

muhakkaktır. Vniverslte kür- Almanya.da inşa edilerek limanı · 
süsll ve semineri lle insanın ka· mıza gclmi§ olan vapurlar üzerin· 
fasında bir değişme. bir olgun· de çalı§an komisyon Etrüsk'ten 
Juk yaıırt:ıyorsa. neşeli, olgun &()Ora Sus ve Trak vapurları hak· 
tnlcbe teşekldlllerl de bu sekA kuıdald raporalnru da bazırlamıt, 
fnallyctlnl ha.yata indirmekte, d.Un akşam Ankaraya g5nderinİı· 
i;','Udur ki hakiki entelektüel ha· ur. 
yata intibak etmekted~r. Vnt- Etrii11k vapurunda evvelce de 
\'Crsıtcdckl faal talebe toplulu- yazdığımız gibi yalnız, kazanlar 
ğudur ki b.akild entektüel ha- mahzurlu görülmüştür. 
yatını ha~edecektir. Hıılbukl Vapuıt.la görülen diğer ufak te· 
yalnu kltaplarm, 1dlnrlilcrln fek kusurlar çolc ehemmiyetsiz ıey 
halkedecetf milnener bu vazl· lerdir. 
reyi hakkl7le bapramı7acaktır. Denizbank kadrosu 
Onun ba7atı ile, tefekküril ar... Denizbankın yeni kadrosu 'Salı 

sında muhakkak ki bir tezad gllnU memurlara tebliğ edilecek· 
bulunacaktır. çClnkil, muayyen tir. Umum müdür Yusuf Ziya Er· 
saatlerde ldlnll etrafmda topla· zin bu huıuıta çalıımaiarıru bitir 
nan luanlar, blrlblrlerlnden ay- mittir. 
rıldıktAn eonra gilnfln uzun sa- Ea1d umum mlldilr Yusuf Ziya 
atlerlnde d.enlze atılmıt teker öniı dün bankaya gelerek yeni 
parçalan gibi tatlarını, lezzetle- umum mUdürii ziyaret etmiş ve 
rlnl, IQlbıevverlikten nasibi ol· blr mllddet görüımilttür. 
m.IJaD muhitlerde erltmeıe, da· --o--
ba do,&rııau onlara intibak et- Damızlık hayvan geliyor 
meğe mecbur olacaklat"Clır. Yuğoslavya:lan 2000 tane da 

C nlı kaliteli bir talebe te- mızlık kıvırcık koyunu ile Bulga-a , . d 
kkülil bir iiniversitenin IAzım rııtan an 15 tane boz ırktan da· 

!:nsurlanndan biridir. mızhk .inek getirilecektir. Bunlar 
SADRI ERTEM muhtelif mmtakalara değıtılacak-

br. 

VALl 
Yalova ve Bursaya gide- ihtiyar bir kadın Ankaradan ~ 

ceklere kolayhk yandı Be 1 ed iye le 
Ya 1 a Va Ot O b U•• S .Hadia~y~ Küçük Bir Bankasında 

Dıkkataızlık Sebep Oldu 
Dün, yine dikkattiz bir ihtiyar Bet Milyon Lira b Ücret] eri i n d j ri 1 i yor. kadın, diri diri yanarak •fır su· yapılacak 

rette yaralanmııtır. Birkaç gUn evvel ~ 
Yaz mevsiminin yaklaıması do

!ayısiyle Denbbank Yalova ve 
Buraaya gideceklere timdi4en ko 
laylrklar hazir.Jamağa baılanuıtır. 
Yapılan teıebbilsler neticeaindc 
Mudanyadan Bunaya iıliyen oto· 
bilslerin ücretleri yan yanya in· 
dirilmiıtir. Evvelce yalnu: gidiş 
50, gidit • ıeliı 80 kuruıken tim· 
di gidit 25; ıfdlf ıeliı de 40 ku· 
nıı olmuıtur. 

İstanbul • Buraa yolcululu u 
cuzladıfı için bu ~u Bunaya rağ

betin çok artacap muhakkak gö 
rillm~ktedir. 

Denizbank Yalova iıkelesl için 
Kaplıcalar arasında iıliyen otobü~ 
lerin fiyatlerinl de indirmek ilrerc 
teıebbüslere geçmittir. 

Diğer taraftan banka Yalova is· Şehremininde Arpaemlni mahal- gitmiş olan Vall ve Bel ~ 
kelesi ile Kaplıcalar araaında ve lesinde oturan Alinin kansı 60 ya· lslmlz Doktor LGtfi ıcırd Ol 
ayni zamanda Yal.cıva - Bursa ara- tında Şadiye lr.ocau evde bulun· sabah şehrimize dönlllllfl 
sınd.aki otobüs nakliyatını kendisi madığı bir sırada yataia uaanmıı. Vali muharrlrtmlse fi 
temın etmek hususunda hazırlık- aiğara içmeğe baılamııqr. Fakat natta bulunmuştur: Jl!1ıl 
!ara da ba§almıı~· 1 Şadiye u ıonra uyuyunca ılgara "Ankarada BU7t1k ftl 
Avrupanın birçok firmalariylc yorganının ilzerine diltmUıtilr. beni lt\tfen kabul ve tıd ~ 

modern otobilsler milbayaası için ı yurdular. Bu esnada sııtd ff 
temaslar yapılmaktadır. ~teı .bUtiln yorpm aanmı ve lstanbula ka"ı berıtetl' 

Yaz mevsimine kadar otobüs sa denn bır uykuya dalan Şadiye, •· tanbulluların maıamu 0~.ı 
tın almak kabil olursa bu yollar- cı acı bağırarak uyanmıı, fakat ya sek bislerlnl ve sempatlleP" 
daki nakliyatı Denizbank temin t~.tan k~k~ıına rafmen entari- bar buyurdular. ~ 
:decektir. Diğer taraftan bankanın sının ateıını .CSndUrememiftir. Gerek sayın Başve-'1 

teıebb:isil ile asfalt olarak inpaı· I Nihayet komıulann yetiımeai rek diğer veklllerimls ,ıs 
na baılanan Mudanya • Buru ıo- ile feci bir iSIUmden kurtulan Şa· ıun vazf;yeU ve lhtJ7aÇl 111 
sesi yarılanmıştrr. 1 diye, baygın bir halde cankurta- kındakl izahatımı att.k• 
Ayrıca Denlzbank bllhaaaa Ya- ran otomobili ile Gureba butaha- ledUer. Kendllertndt 

lovaya .olan vapur tarifesini mii- 1 nesine kaldmlmııtır. !un ihtiyaçlarını temlO ~ 
him miktarda tenzil edecektir. hını ikmal için eamııııt ~ .. 

--K~------------~------------------------------~ oldu~unuıöylemefelOP'" 
asımpaşadaki i ki k a z a 17 yatında bir hırsız tur. a rl 

tövbe etti Blı burada vaztfel• ıdtJ yaralama davası Birisi Küçük Bir Dun 17 yqında mahir bir hır s österdlllmtz dikkat,, 
Çocuğun Ölümü tle 11%, ikinci ıulh ceza mahkemesin le hbmet kablllyetıoılsl 0 Polis kurtunile yarala- Neticelendi de hapse mahkllm edilmigtir. cağız. Merkez de bizi iP 

nan suçlu itiraf ediyor olan ;yardımiartyle daıısı• 
DUn ıehrimlzde iki feci kan ol Kirkor adında olan bu hıraıs ro- ye edecek ve bu auretl• 

Dört bet ay evvel Kaaımpaıada ~ 
muı, birisi Slilmle neticelenmittir. cuk dökmecilerde Artinlıı dilkkl- mu•• en kııa zamanda olup, bütün semti heyecana düşü· -

b" ı - Geclikpaıada oturan 12 ya· nma Uç defa arka arkaya ciretek "Olunu bulmu• olacağı•· 
ren ır yaralama vakasının dün •ında Bili! oğlu Rifat ögvle üzeri bi k . . J .,. 4 
asliye ikinci ecza mahkemesinde :s rço pırınç madeni çalmıı, sat- Belediye namına !Jete ... 

mektepten çıkımı, evine gitmek m.ııbr. Jlr• 
duruımasrna baflanmııtır. üzere Alemdar caddesinden ce- Bankasından 6 milyon 

Vaka şudur: çerken birdenbire ıoför Ali Rıza- Duruşma aonunda 6 ay c;eza yi :ıar istikraz imkAnı teOJ~ 
Ali adın.da birisi arkadaşı lbra- ıun kamyonu ile kargılagmıştır. yen K~rkor, yaşının küçüklüğün· m1ştlr. Bunu şehrin toı• fi' 

himle bir akşam üzeri Kasımpaşa· Zavallı çocuk kamyonun ant çı- den ~ti~a~e ~d~rek bu müddet 1,5 an faydalı ve en tasarru ~ 
da Andonun meyhanesine ıitmi§ kııından ıaıırmıı, kaçacap yerde 1 aya ınclirilmııtir. cilde aarfetmek uzere 

1~ 
rakı iç~iı, fakat para vermeğe ya· altına dUımUıtür. Suçlu çocuk karardan ıonra bir lan pllnları bazırla)'ar 
naımanuıtır. Bu ıuretlc birkaç metre •llrUk- daha hıruzhk yapmıyacatına na- başlıyacağız. ~ 
• Andon ılramQn fayda11zhtını lenerek ar~~ olaıı Rifat he· mUAlu. blr_aa~,,._,...-r.:,....~ htabll t.mlrenln tıfkflf:~ 
anlayınca, gidip bir polis getirmiş , nen ölmüştür. min et iıt!r· .., pıTmaaı lçln lcl'& re el 
buna çok kızan Ali, alacağını is- '"\ rar verdi. latanbula arı·ı 11 

Suçlu şoför yakatanmıı, çocu- ıet bUtreılnden yardUil y•r tiyen meyhanecinin üzerine atıla " 
rak sustalı çala ile kamını deımi~ ğun ceaci:li muayeneden sonra def- Ankaradaki yeni bp sı da tetkik edllmektedlf~ 

nedilmiıtir. letanbulun imar pl&.IS1 

tir. Polisin yanında olmasına rağ· 2 - tngiliz tebaasından 7 5 7a- fakültesi klk frln Bacı.vekil kendi ~I 
men, çekinmiyerck adam yarala· " v ., 

mağa kalkan Ali, bundan sonra ..§ında Sogi diln sabah Şiıtide bir Ankarada yapılacak yeni tıp altında bir komisyon tef tı• 
polisin: caddeden geçerken, Mccidiyekö- fakültesi için tanmmıı mlm&rlar rek bizzat meşgul oıuP 

- Dur! sözlerine de aldırma- yünden Eminönüne Kiden vatman arasında açılan avan proje milA· hakkında kat'l blr karat 
d Ü • Şevketin arabasının udemcsine bakası bitmı .. ve ll'....-Aız mim••. • ·aktır. .uıJ, onun ı a zenne atılarak ya· 'il ~ A &ü6ll ..... "" 

ralamak iıtemiıtir. Fakat poliste maruz kalmıı, birkaç metre ileri· lanndan Jan Valter tarafmdan 
.k . ye fırlayarak afu ıurctte yaralan h"'"""''A_A_ proje kabul ....ın-ı •• ti davranmıı, gerıye çekilmek su· .._ .. ~ ~ 

i 1 k 1 t :nıştır. 1 
ret y e urtu muş ur. Sofi çocuk hastahanesine 'kaldı· Ur. 

Bunun üzerine Ali kaçmağa ye· 
tenmiı. kendine gelebilen p~lis de nlrruş, vatman ıda yakalanmı§tır. FakWtenin yapılacağı yeri gör 

ukasından 'koımağa baılamııtır. mek üzere Ankaraya gelmiı olan 
Ali durmayınca, polis tabanca- Eroin Satanlar Jan Vnltcr esaı projesini hazır -

sını çıkararak arkasından ateşe lamak Uzere bugünlerde Parise 
başlamı§tır. Atılan kurıunlarc!ar Langada kahveci Alinin eroin dönecektir. Bu zat, Fransa bUkt· 

Jattıg~ı haber alrnmıı, dün §Oför metinin resmi mimarı unvanını birisi Alinin bacağına isab:t et-
=ni§, yere düıilrmUttilr. Mustafa, Ethem, Cemal, Mustafa taşımaktadır. Paris ve LU'de ye-

Dün mahkemede All bunların ve Agiha eroin utarken hepsi de ni yapılmakta olan tıp fakWtele. 
doğru olduğunu, ancak rakı para- cürmü meıhut halinde yakalanmıı rinin pl!nları da bu ııanatklr ta. 

1 rd 
1 
rafından hazırlanmıgtır. 

smı verdiğini iddia etmiı, fahitlet a ır. Fr mi ;c... 
. an.sız marmm yaptı6.. a -

<linlenilmiıtir. Muhakeme karar i· Suçlular betlnet allıye ceza mah j ö , ...... ı ...ı fakül 
çın aş a ır gune ıra mıştır. emeaıne ve rer ır. temiz ııekiz müteferrik binadan 

-0---

Haydarpaıa ve tf_k 
liadadaki yapılacY 

pavyonlar ; ~ 
Haydarpap. butaneal~~· ı bı..~ 

beliada aanatoryomuııa b.."' 
larak yapılacak 150 ger ~ ~\Ilı 
pavyonl&rm pllnlan h~' 
ve Sıhhiye Veklletlnce~~ 
dilmiştir. Sıhhiye VekAl' ~ 
te§an B. Asım Arar 'fo'I r, " 
umum mUdilrU Ekrenı f,ı 
yoiılarm ya;nlacağı y,i~ıet"ıetl.'.ıl' 
mek üzere eehrlmbe geırıs'l"".J 

Zabıt katibi alınacak 

• b k b" ·· b kıl k · rilmi·.1 d' 1 van pro eye g re 3çUJ. 1.1p • 

-,-1111-;-"-.. ~-~Ji---.-1111-,-~-..-~-~--·------"-.. -.. -~----111-,-111-1111-"-..-1111~---.. - .. -111-1111.-."-;.-.-IW'!-\~-.. -----.--_,-.,--.-.-.-.-._-,._-- mUrekkep olacaktır. Faltülteye 
ba3lı hastane 750 yatak alabile-

lzmlr emrazı IArlye fJ) f 
'le Ulve olara.k yapda~d'" 
taklı verem pavyonuııuJl OC ~ 

lılanbul lliiddelumumlll6lnden: 

lst. mabakim n devairi adllyesin· 
de açık bulunan ve açılacak olan bin 
kuruş maa,ıı zabıt kllt ipliklerine me
murin kanununun (4) üncü madde· 
sinde yazılı vasıf ve şartları haiz ve 
daktilo ile seri yazı yazan talipler 
arasında musabnka ile münasipleri 
alınacnlından iste! lilerin bu madde
de yazılı belgeleri hamilen imtihan 
sünfi olan 2 mnrt 939 perşembe günü 
saat ondan - bir gün ev\·ellne kadar 
lst. adliye encümeni başkanlığına 

müracaat eylemeleri. 
~--------------

Paz:ır Pazartesi 
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İHTİSAS 1'1ESEI~Est 

Atatürk'ün yaptığı her inkılApta 
bir hikmet olduğu gün geçtikçe da· 
ha kuvvetli bir şekilde kendini gös· 
teriyor. 

Herkesin bir so:>·adı alması ne iyi 
oldu. Yoksa, meselıl, ıon günlerde· 
ki "Yusuf Ziya" Jar orasında şnşı
rır kalırdık, ve Akbabacı Yusuf Zl
)'a ile, Dcnl:r:bankın birinci ve ikin· 
ci umum müdürleri araıındnki fıır· 
kı oyırt edemezdik. \·akıa arala· 
nnda isim münasebetinden başka 

milnnscbeller de olmnmış değildir. 

Yoksa, kolny esprileriyle meşhur 

Yusuf Ziya Dcnizbanklan bıılıseder· 
kcn bü) le der miydi: 

' 'Jlem nlrin 1a1malı? Deni: bu .. 
Dalgası olur, a11a1oru olur." 

YEl\'1 BiR SEFİR 

Memleketin lek "ciddl" gazetesi, 
I3alknn antnntının Franko)-U huku· 
kan tanımaya karar verdiğini )'az· 
dı. - Filen bakalım ne :r:nman tanı
yacak? - lstanbulun en çok satı. 
fan! ! Jınkikl!I faknt gayri ciddi! 
lılr o.kşaın gazetesi de, n:rni lınlıc

ri teyit etti. 
Artık mesele kalmamı1tır. Biz de, 

feA ue .Alevfı 
---~---,_,.-._,_,,__.._,_, __________ _ 

refiklerimizden geri kalmamak için 
bir haber verelim: 

Hususi olarak ötırendiAlmize göre 
son günlerde yapılacağı bildirilen 
hariciye deillşikllklerinden biri de 
Bay Peyami Safanın Franko nezdi· 
ne sngir olarak tayinine karar veril
mi' olmasıdır. Kıynıclli e<lib, En· 
dülils diyarına merhum Abdülhak 
lllmilten seliim sötürerck girecek 
ve n8lcbi ihtimal, aktör Buı-Jı;ı net

tiııi buldurarak yanına alııcnk, lıöy
Jcce, Pransonın ispanyaya gönder· 
nılş oldu~u Berar sibl mühim roller 
O) nnyacaktır. 

Hariciye Vekili Saracolilu yeni 
saglrin koşumlarının şimd iden ha· 
zı rlanmasın ı bilcl i rmişllr. 
Okuyucul:ırı ın:z, hu haberin tek

zip ccl:Imlyeceğlne şimd iden emin 
ol:ıbllırler. 

TEDAi 

Ankara caddesinden geçerken, 
g6zlcrimlz, gazete satan bir dükkA· 
nın camekiınına ilişti. Sıra ile (Ka
rikatür), O'cdi r.nn), (Ar) ,.e is
mini hntırlnynmndığımız bir mec
mua daha gördük. Son sayıları idı. 
Hepsinin ll:r:erinde tam tıplak, yn-

n çıplak, dlSrtte bir çıplak Te ırfyf· 
nik birer kadın resmi vardı. Bun· 
lar o tekilde duruyorlardı ki, lste
miyerek, aklımıza, ıeçenlerde cOr
mO meşhut halinde yakalanan mOs
tehcen film ıeldL 

BUZ 
Bir sinema t6yle bir IJAn vermlı: 

Dilnyannı 8 harikası: 
t -- Mısır ehramları. 2 - ltıpl

ter heykeli. 3 - Dlyana mabedi. 4 
-- Scmirnmis bahçeleri. 5 - Rados 
heykdl. 6 -- Jskenderiye feneri. 7 
- Mnusolc mezarı. 8 - Kasırga. 

Amnn ne soğuk!.. Ya yanlışlal'8 

ne hııyurulur? 
ŞÜPHEYE J\IABAL YOK 

General Franko aıılan Yahudi mi· 
dlr? 

Son günlerde "raslst" di1nyasını 
alA'•ado.r eden mesele budur. 
İsmine bakılırsa, Generalin Art 

ırka mensup olmadılı %annedllir. 
Faka~ hpanyayı )"aahncı hpanyol· 
lnrdan 1 kurtarmak için kullandı#ı 
orduların Araplardan \'e ltalyarılar
dan müteşekkil oldulıuııa bakılırsa, 
kendisinin halis lıir rnslst olduauna 
şüphe kalmıyor 

cek bUyUklllktedir. Sıhhiye Ve • 
k~letinden verilen maJQ.mata g6. 
re, fakUlte binalarmm lnşaatma 
önUmUzdeki hazirandan evvel ft . 
len başlanmış ve bfllndiği tbere 
biltUn in~at 1942 aeneslnde bit
miş bulunacaktır. 

an basırlaıumftu'. Her d•.,. 
yonun lnıaatma pek ~..Aftı , 
'anacağı haber verıııne~~-~ 

Blllndlğt gibi bu pa~ P' 

·in ge~n sene 550 bin pP""" 

ıloat kabul edllmltth'~ ~. 

T oros ~ enç,er Birliğinde Topla~ · 



a 

ariciye . Vekilinıiz 
~~5~gün Atinada 

1o \1cJtir A.) - Türki- dar bliyilk rol oynayan bu dostluk. 
burada 

1 
dün gece yan tan ve bu doıtan!= ve ıahsi temas 

Oııdt 'lf.art. hareket etmit ve tan her fırsatta istifade edeceğim 
~O\>is iJecıye Nazırı B. Ciı Bu ak!am memleketiniz hakkın 

3 - VAKll 26 ŞUBAT 1939 
r:. · · , ı .. .. ·n o ..... ·r.·'"·1· 
L.ı • ı v~ ı Ü • - ... -

Bir Si.> asi ~~P -~şU~!_kç!. 

T~:dl!~~~ ....... Dil, Tarih Fakültesin· Sanat mektepleri 
A bir konuıma: ld ve afefyeler 

els 
.\J· lı. Sı>aJıo T"" ki 1 lia da • ur · da bUy:ik bir takdir hiısiyle ve & 

MiL tlçi.ı y r Aktay, Yu· kan Antantı siyas~ti hakkında tan 
da 

,_: ·.:: . .:.=-..:ı:~ en 2 ta 1 e be çı k a rıJ d 1 ve~~::~:;:k;Cc\~]Jccrt!nei~cerhllcemnmJe·· 
•"ar verJilderini farzediyorum. Ba " " • 
.akdirde acaba fbılya ile Alman- Dio·~r bazı ta'ebe~er de m h ~f'ktcn d e nnlnşılnbHfr. Fakat 

· -~t ... l'e liariciye neza· h k .... enıtırl :>:ı uzuru alple hareket edece· 
/adan hangisi daha evvel tecavü::i 1: "ıJ it • U - .ıallon onlara koşuşundaki id 

.1.r harekete baılar, ha."laiai ö'.>ü- • elif suret'e•r'e c d ld .·:lk sırrı, ondnn da iistün bfr 
ü:riin ark.asından yardıma gelir \.. L 1 ""' eza.an ırı 1 'ıl\cUse ~llıf mütnl l"n cdflcbfllr. Itır. arı tarafındaı · ı J m.,, 

ltAt12ı 
tr.t, ~BEYANATI 

25 (A 

Jcrsiniz7 Ankara, 26 (Hu:ıusi) - Dil yeni zamanlar grupundan Hakkı Çünkii dc\Jctlc halkın bir 
_ Bu defa 1-..ı:ı.rp oluna Itrlya tarih, coğrafya fakUltesi taleb ~si ; avra:1 ve Hulusi adlı iki talebe . ~oktııcJn bu kndnr ,Jcrfn bir an-

i"e \' ı.:. . ·A.) - T"" k" c~ ur ıyc 
"-t lg 'da s~~açoglu, dü . 

Belgrat, 25 (A.A.) - Dün ak 
ıam har.c!ye n:ızrrı Çinçar Markı.

il'iç, Saraçoğlunun ıercline bir zi 
yafet vermiıtir. Başvekil Çvetko 
'ilç ile Türkiye, Yunaqistan vt 
Bulgaristarun Belgrad elçileri Ro 
manya maslahatgüzarı, Saraçoğlu 
nun maiyetindeki zevat, Türkiye 
nin Bel~nt sefaretin!n yüksek na 
murları, hUkChnet erk~m ve bari 
ciye nezaretinin yUksek memurla 
rı bu ziyafette luız:ır bulunmuşlaı 

.un m:U; emeU rini il -rİye ~ürı •. C!:i nin bu sömestr tatilinde Balkan!<: ıin fakülteden kayıtlarının silin ~~·ı~ı~. uyuşnınlnn, pek seyrek 

.le ol11eaktır. Buna i Üra il · teca ra yapacağı seyahat yilzlinden ta- r.csine, diğer iki talebenin le .oriın ur. 

td'tfaretiııd l'urkiyellin Bel
"trec L_ e gazetecileri ka 

.rü:ı harc!.cti ltnlya. lar tarafmdan l:be arasında vaki olan ihtiliftan neccanilikten ihracına, on talebe l\ln~rif , .cJcAlctJ, filkenılzln 

.»tlayacltır aanır.m. O.adan ıon- .dolayı Vekalet meseleyi tetkik et- nin .de bir sömestr müddetince ne ıcr koşeslnclc a~tıf.rı sonat mck· 

''Ciı ueyana ~ dcllliı· . tta bulunmuş 
eı it -ır Jti : 

, a t.Jii Abrnnlar Romanın yardı· mi§, önayak olduğu ileri sürUlen hariliğe nakline karar verilmiştir epleı·bıe bol tahs isat ayırmış· 
mına gelecektir. Hem c!e Alımn- ~ • • • • ır. Ornlara ghJenlcrfn nazar.! 
anın wnumi harpte ıe;:rd!ği bir Pe~t!:. ..... effırı?'ız n ı Kont Ciano - >llgfJ crJnl yükscltfrken, ameli Pek }'~ti • 

~ lııcııuı nun neticesin-
~ '-ıı de\'J tın~ Bilkreştc 
~ detu, do etfnın mUme11il· 

ocrübe var. Jtalya o zaman mcr L..ıya eb ahada da &)'JÜ kcskinlJğe ka-
;:czi Je\ 1-tlerin rr.üttefiki olduğu Budapeıte, 25 (A.A.) - Maca: Va rcov a da ,ışıııa ları ftln, bol dera hart••· 

b~· ~tııc bi r1~.,~kadaı, hatta 
. r ı.ııı:te ,.,., 

Qı . den . ruı§tım, 
lictcrih \'tc.danen ve zih· 

dır. 

Atina, 25 (A.A.) - Atina A 

',alde harp ili nm.!an sonra ipt.:ıdn !elgraf ajansı bildiriyor: "it r-ı ' 'eriyor. 
.,itarru kttll!ı. Sonra Alnnnyanm TUrkiye orta elçisi B. Behic Er· ( Jk • . arafı l ıncılt) 
asımlıın tarafına geçti. Bu dcla gın bu akıam Naib Prens Horty 
imanlar Jtalyan:n daha en·el ile Bayan Horty ıereflerine bir 

DUn akpm hariciye bakanlı& 
.ıususi kalem direktöril Alman}i 
cl~iliğine eelerek hadiselerden do 
layı hükQmetinin teessür ve teeı· 
s iiflerini bliyUk el~iye bildirmittir. 

Yıl sonlarında bu mekteple
rin nçt1kları tıcr!l'fler - başka 

1lç hlr 11> akn.t şahidi olmaea bl· 
le- onların ne gilzcl ve verimli 
bir çnlışma Jçln llc yilkscldfkle
rlnl çok açık bir ~urette ı~ 
rir. 

·~· olarak i!c}'i ve hepimize 
·~ •ltlJd,ı. Yaptığımıza kan: 

"anıı bildiriyor: 

Ati a halkını yann Başvekil B 
Metaks:ıs ile birlikte buraya ge 
l : cek olan Türkiye Hariciye Ve· 
kili B. S~raçoğlu için çok hararet· 
U ve ~a:nimi bir kabule hazırlan 

ıM"be a-inniı olmasını gönnek iı dine vermiştir. 

""td"' il, GUz etJer. Dinede Nihayet huıuıi kalem 
~ ıı~ \' el memleket: 
ttıı 11'4 gc~r ~u~o-lav milleti-

ıt -ll. Btr dığı eserleri tak· 

- Evet, mcntıki ve siyaıi wzi· mil Jürü B. Unay ile Hariciye Na· 
. t böyledir. Fakat Almanya da· zrrı Kont Caaky, eski Baı~kil 

f b tc n .. _ llOlctaya ca lı b" 
~ . ·'Carı d. • n ı. 

Hl h;'.., O da ıkkatinlzi celbe· 

a evvel hal"be girerse ark.umdan Kortn Betten, General Tanczeos, Danzig, 25 (A.A.) - Yilzlerce 
Al U • • Yalnız, bu arada düfünillme-

i .alya gelmesin diye korkarsa ay- eski nazırlardan Conseilleno, Mec· ı man nıverarte talebesi Leh ta· 
ı b l lAzımgclcn bl rnokta var: 

ıi en ·ite ltalyanlarm da bu.lun- lis reisi Kont Szeıenyi, Belçika ve e e yurduna hücum ederek: ,.Dan 
makta:iır. 

... illi Zllenııek tl · · rl 0, il •ela . ~ erunızdcn 
et• d- "il llaı1c ınctı ıçin yeıan .. 

Bütün ıehir ıimdiden Türk ve 
'lunan bayraklariyle donatılmış 
tır. 

naz mı? ftaJyanlar bu endiıenin Yunanistan orta elçileri ye diğer ziıi Yahudi haıeratından nasıl te· 
;evki ile daha evvel Alm.uı)'911m şahsiyetler de hazır bulunmutlar· mizledikse Lehli haıerattan da 8y· 

Çocuklnr, bu mekteplere p• 
clerek )'lllarca okuyorlar, kimi 
Jlkfş, klmJ nakış öğ'renlfor, ki• 
nü güzel şapka, çiçek 7ap17or. 
Fakat mektep bitince, banl&r, 
bol bir bayata tıkamayorlar. B-

~· J Aı _ rı.. an ~aktıdır 
"CQ "" ~ilti • , ..ı_ L- la ı"st--'·te ma dır. le temizliyeceır.iz,, diye haykırmı§ 

ısı ·•at b Yeler .ortaya konu 
1 .,,o ' eaıaıı ~ nazariyeleri takip 
l ro• tı' e h"•J· 

Gazeteler S<ıra"'o.~lunun tercil aruc: ua~ mumı ~ • • :ır ---------- - . uı:iır. 
meihallni ve fotoğraflarını neşre- . ur gör .. lmez m!7 • Ziraat Bankasında 
derek, Yunan milletinin B. Sarat - O b.nlde bD" ihtimal kalıyor: Çıkan kavgada altı Lehli talebe 

yara!anm.ııtır. Lehistarun Danzig 
deki umumi komiseri bu h3diselc 
ri Senato nezdinde protesto etmi§ 
tir ve bir Leh tebliğine göre, Se 
noto asayişinin muhafaza edilece 
ği hakkında komisere teminat veı 
miıtir. 

taJc ·.ır \' .,. ısat evvelce 
eti• 1P Cdc: na_zariyeler h!disc· oğlunun ıahsmda yalnız &.:ı6t v / ki müttefiki~ mÜ§terel:e;:ı ayni Makam Tahsisatı Yok 
• f ı. tlaltad . Bıze l.izım olan he 
.. •lr b ar cd • 

ı Ilı.il · oc11 •• en bır hedef, bi. 
eıe lttlcr· ınuıterek ideali b"ı ,, t · ırıu . , ... 
ıı fi r l!ıt lııill zın \'e tehirli, köy· 
eııılll d1' "tıı lıc etıerirnize mensup 

·ı r b" ' 
mart ~ ~ibi b' irinin sinesind 
rutl• ~ ~: t ,u. ırbirlerinl sevecek· 

t t •Çe art 
e 1 t . 1 ı bir an ~fahı payla· 
araJ ~ oı11b •cntez 1eklinde g<: 

ıı ıoru ... B 
"" "a.:... . - u ideale var 

'il' -.. ıle mi il ' ll c 0 yoksa naza-
~ ~ ~Ctj tı:lcrrııık Ul:nmdı 

. t~ ·~ ilde a ıl~cak mil~ 
bır •~- lltı gelrr. cı Mu'n., 

~l.E • - .. 
~~ gioj cı ' bırakıp hal:ika 
:
1 Paktı..ı~ aJ.aııın; bu hakikat 
~, "tt, 
JI~ Cj>j Orta 
~.., tıııııı Y• koymak, Ba · 
tı ~tlcri Ya_1nız devletlerin 
~ell, dırijanların değil, 
~ il ~ lılensup fertlerC:e. 

-~'b ttcCilcrbı olnıaıına çalıımak 
· ' ~c -.azif eıidir 
· f>ıı bna .tarafından • kabul 

• l>_ Cnırıt • · a Ilı '\Cllbi ıçın bUyUk bir 

mllttefik Tilrkiycnia bir mümessi l ?lllUnda, ay~ ~tt~ harbe ba§l~- Ankara, 26 ( Hususi) - Birkaç 
tini değil, ayni zamanda Elen V • ~ı ... Harp ihtimal.~ ya .bu tekıl· gün evvel gazetelerde Ziraat Ban· 
Balkanlar barışının mühim bir a· le ola~. ~ut muttelilder ~a: kasında makam tahsisatının kaldı· 
nili ve iki memleket arasıntla me\ sında bırbırlenne karı• olan gızlı nldığına dair bir haber intiıar et
::ut sağlam b:ığlan ıeı!"mlayacağı .!ımıİyesiz:lik milleleraraıı sulhüne mişti. Verilen malumata göre mec 
nı kaydediyorlar ve Atina ahatfal ardım edecek.M lisi idare reis ve Azalarına maktu 
nin, B. Saraçoğlunu alkı§larken HASAN Kt't !ÇAYJ bir maaı verilmekte ve bunun ha· 
blltiln Yunan milletinin hissiyatı 

1 
G I N b"t'" d .. k" ricinde hakkı huzur makam tahsi· 

na tercUman olacağını biJ.Uiriyor eneraz· es tll 1~ un U satı gibi baılıca bir tediyat yaprl-
lar. ıyare erı mamaktadır. 

Savorona Y ab 
H'ariciye Veltllimiz{ Pirceen al 

..... ı. H-. .... ~v ......... ,.a d:BniU: ... 
leye doğru limanımızdan hareket 
etmiştir. 

Yat, bugün öğleyin Pireye var
nıı olacaktır. 

Tahmin olunduğuna ıöre bil· 
yUk elçiliğin ıüvaresi pazarteıi ak 
pmı bu gemide .erilecek, aalı ıil 
nil de Vekili alarak yola çıkacak
tır. 

7 Japon Tayyaresi 
Dütürüldü 

An.kara, 25 (A.A.) - İngiliz iktısat Vekaletinin bu yo1.da 
:stihbaran dairesi mUdür mu avi vcrmiı olduğu bir karar da yok
ni General F. Beamnent Nesbitt tur. 

·~~-~~-----

hiı .-.bala muhafız &Ja..ymm tatfJf AJm ..... ,,ı-•J 
1tatında haZil" bulunduktan sonra anya • a·...-ıuye 
~aat 13,30 da Jandarma ve polis Ticareti 
enstitülerini ziyaret etmiştir. Ge Bertin, 25 (A.~.) - ''Ana.dolu 
'!el Kurmay istihbarat şubesi mU Ajansının hususi muhabiri bildiri 
dilril Albay Bahaettin Kuban ta yor:., 
rafmdan misafir general şerefine Almanyada Tlirk ticaret odaaı· 
Anadolu Klübünde bir öğle ziya nrn bu yılki genel toplantısı Tilr
feti verilmiş ve bu ziyafette Milll kiye Cumhuriyeti Berlin büyük 
Müdafaa hava mllste§an Genel el~ilİ Hamdi Arpag'm riyaseti al· 
Kurmay hava mUşaviri muhafız tında Türk ve Alman halanıun 
alayı ve merkez komutanları tn iştirakiyle bugiln yaprlmııtır. 

Var§:>Va, 25 (A.A.) - Lvov 
dakf LehU talebe de Danzig •· 
leyhinde nlimayiıler tertip Ye Po
liteknik mektebinde toplanarak 
Danrig aleyhinde karar suretleri 
kabul ctmi1tir • 

Fransız İspanyol 
Anlaşması imzalandı 

( Bllf tarafı 1 inci<h) 

Londra, 25 (A.A.) - Salibi 
yettar bir membadan bildirildiği
ne ıöre Çemberlayn, pazartesi giı 
nü ö;?leden sonra ineilterenin Bur 
goa hükilmetini tandığını Avam 
Kamaraama bildirecektir. 

er kendllerinln sermayeleri 
yoksa, e\'lerlne gömUlmelıc .,.. 
runcla kalıyorlar. 

Halbnld, devletin bo mektep
lerle \'armak istediği gaye, 1&1• 
nız m lele hocaaı J'8tlfıir11Hık 

leğlldlr. 

Bunclan daha önce, memle
kette müı-tahsll yetJ~frmek, se
,4 \ "O kabiliyet 8ahfplerlnl ret .. 

ha ka\'Uştnrmaktll'. Fakat 1"I 
lizcl iı:ıteklerle b eraber t.ed.btr 

noksanlığı yt1T.iinden iş geniş • 
ılnnlarla ,.Orftmeyor. 

fstnnbnldnkf attıJrcler, ba 
mektcpt.en çtkanlnra kftrşı ka
palu'lrr. Ust.nlar, kı~kanç bfr ha. 
.ıstıkle oftlnn k~ndllcrlnden a-
·nk tutuyorlar. 

Gençler, hl\n,..lslne başmna
lnr: 

- Bir sene bedava çalllJIDADDI 
Azım r CC\"abmı alıyorlar. 

ıı~._hbe~e • daima Prense 

1
; ~ lf UttGın b~r hUrmet tap· 
~ I ~ t~Clcl etinizin erk~iy· 
~ ~ ~lttt; Pek kıymetli ze
.,,.. ~!Ilı~ 11>"orı.ııtı, llla tamaıniyle ka 

Şanghay, 25 (A.A.) - Çin A· 
janaı bildiriy.~: 

giliz sefareti bava ve deniz ate,e Odanın yıllık raporunda ıöylen 
]eri ve mihmandar deniz binbagı diği üzere, Türkiye • Almanya ti· 
sı Aziz hazır bulunmuşlardır. Ge careti 1938 de 280 milyon mark 
neral öğleden sonra Orman çiftli gibi bliylik bir yeJruna varmııtır. 
ği ve barajı gezmi§tir. Bu akşam Bundan 125 milyonu Almanyaya 
'iehlr Jokantasmda misafir gene 155 milyonu da Almanyanın TUr
ral tarafından bir kokteyl parti ldyeye ihracatını teıkil eylemekte-

Ayni zamanda Hodgaon, 1ngil· 
terenin bu brarmdan Burgoı'u 
haberdar ederek bir lneiliz sefiri
nin tayini için Frankonun afrema 
nmı iıtiyecektir. Bu ıefirin Lord 
London Derry olmaaı kuvvetle 
muhtemeldir. 

nu, ne insafsız tekliftfrr •• ~ 
YıllattA almteri, gö:ım111'11 d61t• 
müş, emek harcamıf bir gence, 
<laha hayatm eşitinde: 
-Plraşkmaf 

Demek, dilnrayı tekkeye ce
\'lrmek olmaz mı? 

_._..,, •i}> 

~l .::;t f§lerinde bu ka· 

15 Şubatta Şanghay Uzerinde 
yapılan tfddetli bir hava muhare
beal eanaıın.da 7 Japon tayyareıl 
dütUrlllmil§tUr. 

Şapka, nakış. çiçek atelyelerl. 

tertin edHece'ttir. dfr. (~• 5 flCltfa) 

~ -----........ --.......... --1----------~ r beni de korkutınuıtuı bu aab.b gelm ac:eJa bir telsraf üurine • da fÖYle bir romu var, eier arzu edeneniz. •• 
Dedim. Kacl1n adnlanılc. ıetf ~ IJ • patasnu alıp hlalnbula yoUanımt; dojnaau aevinüm. 

Jl"'.ı. I R R u H Genç Alman 1eyyahlan Alayunt gölünü aönnefe ailmitler; 
otelde ihtiyar Aawrikalı kan koca ile benclaı '-fka l:iıme yok... 
Anne im ne oldu acaba? .. 

UA M.M.A Si 
Eljmdeld killabm son yapraf- pvirip lrapadıktan sonra ha-

r.ı n gizlice l'erinerek yerimden kalktım. Pencereden dıpna 
hcllHık bir manzara içinde l'öriinüyor. Otelin önüncleki ufalt yol 
yafmur ıı.ltmda pml pm.I prnldayarak lavnJı,.or, af8idara dolnı 
afa~P yayılan vadinin bir kenarında Meriıaıoa dokuma fıııllri. 
baı fU kadar bin itçi,. ekmek bzanchran, .bir o kadar köylünün 
utih..J kunetinİ ödeym miİUMM, a.nJeket .... )'Ünde ileri bir 
aclnn olanık ...Uıleıyip yayılıyor. 

Henüz ,.eıennemiı dut aiaçlan, yapraklan dölriilmüı kam 
lar, yüzlerce, binlerce apç, yerden plana clefilmit de aanld 
,.pıurla birlikte gökten apaiıya .doiru aiiı:Wüyormuı aibi gö
riinüyor. Karpda uzakta Repdiye clailannm u&a çizclifi tath 
ınünhmiJerle peyyizaj bir kat daha aiizelleıi7or. 

Bizim eararenıiz yol Ye otel ..Udqı ne oldu? Bir anLk 
beni beyafı ümitlendirir gibi olan vaziyet bir vehim "9 lıalya
clan 1111 iblret7 Gittiler mi? 

Otel katibinin yüksek te1le verdiği f>ir cevap ii21erine erb
ma C:öndüm. Baılayac:ağı yerde t>itmiı .gibi ıörilnen maceramın 
ka!ıra.ma."lı değil, fakat l'AV!e•İ burada idi. Vakit gcçinnıek için 
okunulacak roman filan tibi bir :t•Y buldunnanın mümkün olup 
olm&d:ğmı soruyor, katip: 

- Ada.'lı gönderelim, çartıdaki wtapçı diiklWılarmdıan al
dıralım; ae romaıu istiyorsunuz? 

Diyor. 
Kadın, ba cefttPt&n memnun olnmnrıtı. Çarp,. adam P

tlermelr azan İf, Adeta ıobmyaeak 19y ... 
Kitfp bana dolnı Wmrak aaald ,.n:hm diliyor, kendiaW 

bu mütkül 'VUİyetten kurtarmamı iati;yw aibi idi. H.raf lbir te-
reddiit pçinlikten sonra ıoalara dojna bir adım attım: , · 

- Bilmem aid Wr aııilıdclet IMfllll WsNPr mi, ..... r rw 

- Size lbmı olur beed... Rahatsız oım.:,. ... , --• -• bilmmn kL. --. -. .. ar, 

Şeklinde kekeler ... i bir ceYap 'Nrdi,. 

- Ben okuJVP Wtirdim, eledim, alma, menman olıı•r._m 
olnımu, nz~iniz. 

ela._ - 8eaim ;p.. et.fil, diye ceqp verdi, 1ozım pek ..1a1ıyw 

Sonra tefelddlr eclenık aynlclr, benc:lea alclıp l'CllmlU lmlta· 
fana llkııbrarak asansöre dofru ilerledi. 

htanhalclan Bur.ya gelip de otel odaama Jaıp.nıp laaJan ita 
yan deli~ •llemnek ümidim aönmüıtü; fllbt hiç ıolnwna 
oaun neyıa neıi, kim, naaıl hir haleti nahiye içinde olduiuna _. 
lamalc imkinlannı ... ...-.. llir ahtı.phk baflıyorda itte. .. 

• Akflllll J'~ ~ Sunada olduiuma hlı6eıo abp ....... 
bir ahbabımla birlikte :redikı otelcWci müıteri bdıwıma ,
pbreler ilin olmat. Vladala plap kıt efleneeleri 7....-k iati-
7en prip kıyafetli, lıoc-nen kunduralı, külot pantaloalu, kıaa 
deri ceketli ecnebiler relmitlercli. Anne kız alonun öWir ucmida 

7emelclerini ~ eon.. clıpn çdonnk üzere hizİbl oturd.aiu
mm: masanm J'UllllClan geçecadercli. Y aılı kadın hana dott na
zarlarla bakb, •)"aia kalkıp seJimlamak fınatuu kaçmnachm. 
Sonra beni ziyarete plen ıarbdaıanla birlikte yemııılc ..ıan ..... 
yanındaki küçiic oyun odaıma 1'8rerelı kumara daldık. 

Gece yatağıma :rirerla!n ayakta kendi kendime düfiindüm: 
Ben buraya befJllll dinleodirmeğe geldim. Fakat olmaz Wr 

ıeyle lııaEamı )"Ol'a)'Ol'UID btanbulda bdm latlıfına iman 1111 

aiwfi? AclllJD aea de. clinJeaclirnee dinlendim· )"&nD ;çantam alıp 
tıtenllaladaM,im... , . 

-·-
Bol bir ..... iDdama dolma,; adeta ,..,.. ,.... Wr ;w.w.. 

(DtUCllM .-). 
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Fakat parası olımyan müslüman 
lar, büyük sarık. giyme müsaadesi 
ni alamıyorlar, bu yüzden şeyh 

Şucca'a ateş püskürüyorlardı. Şe

hirde birçok padişah varmış gibi 
muhtelif kimselerin arzuları hü
küm sürüyoıidu. Çünkü Murattan 
bir emir almak hiç de güç olmı I 

ır- ·••ıı-= .... -,-il Amerikada ve A vrupada.. 1 

1 
Bütün dünyada oldugu gibi. .. 

lSTANBULDA DA 
TYRONE POWER g ALiCE FAYE'nin 

n muhteşem temsilleri ve 

=ı 

Memleket 
içind• 

Aylık 
1 

95 
3 aylık 260 
6 aylık 475 

yordu. 
Şehzade Mehmedin düğününü ıa da "Mimarbaşı,, ünvam ile in· 

görülmemi§ bir tantana ile yap- ıaata nezaret ediyordu. 
mak için hazırlanıyordu. Şark ·ıe Meşinden kaba bir elbise giymiş 
garp hükümdarlarının elçileri bu· beş yüz kişi buyunlarmıda kırba
lunacaktı. Asya ve Avrupa hüküm larla dolaşır, intizamı bczanlara 
darlarına davetnameler yazılmıştı. su dökerlerdi. 

Sünnet ağaçlarım şehirde dolaş· 
tırabilmek için birçok dar sokak
lar genişletilmiş, evler yıktırılmış
tr. 

kat elbise takdim etti. 
Padişahın berberliğinden vezir

liğe terfi eden Cerrah Mehmet Pa 
şa on beş bin altın kıymetinde at
lar, elb:Seler, köleler, gümüş oyun 
caklar hediye etti. 

ı. .. :: 
ı: 

SA R AY Sinemasının 
müstesna programı 

ı yıllık 900 
Tarifeden Balk•ll 

için ayda otuz kurut 
Posta birliiUne girnıeY:, 
ayda yetmiş beşer ku 

O vakit Avrupa devletleri Vene- Haziranın birinde Padişah deb
dik, Avusturya, Rusya, Lehistan, dehe ve tantana ile Atmeydanın
Transilvanya., Buğdan, Eflak, Ra- daki İbrahim Paşa sarayına ge1di. 
göze, Asyada İran, Gürcistan, öz- Alayın nihayetinde sırma elbise 
bey memaliki, Amerikada Cezair, giymiş çavuş ve neferlerle saray 
Trablus, Fas, Marakeş idi. ağaları ve askerler bulunuyordu. 

Padişah, oğluna eşine rastlan-, Onı:lan sonra sünnet ağaçaln ge
mamış sünnet düğünü yapt1rmak liyordu. Bu ağaçlardan yirmi 
için hazırlığa başlandığı günlerde Zira ve daha uzan dört sünnet 
Dayı, lliko, Eliso ve yedi Gürcü ağacının etrafında seksen yeniçeri 
sililışör 1stanbula girmişlerdi. duruyordu. Daha sonra altın işlc-
Düğün, İstanbul yerinden oy - meli ve kırmızı renkte elbise ile 

nıyordu. Her cvtde, her kahvede iki siyah sorguçlu bir kavuk giy
bir tek mevzu vardı : Sünnet dil- miş olan veliaht geliyordu. Sağ 
fünü. kulağına gayet ağır pahalı bir ya-

Dört yüz adım uzunluğunda ve kut takılmıştı. Belinde gene kıy
yilz adım genişliğinde olan Atmey metli taılarla süslü bir kılınç par
ılanı, seyircilerin rahat edebilme- lıyordu. Elinde altınla tezyin edil· 
leri ve kolayca seyredebilmeleri miı billurdan bir topuz ışık ıaçı
için hazırlanmıştı. Sultanlar için yoıı:iu. 
tbrahim Paşa aarayının avlusunda Şehzade düğün yerine gelir gel 
köşkler, üstü örtülü karargahlar mez doğru babasına ckğru ilerli
yapılmııtı (1) . yerek elini öptü. Bu sırada sünnet 

Sarayın alt tarafında ve gene on- ağaçları sarayın karşısına dikilmiş, 
oan baıka bir bina vardı. Bu bina- muzika neşeli havalar çalmaya bşa 
run temeli taştandı. Üzerine üç lamıştt. 

kat taht yapılmıştı. Birinci katta üç gün sonra sultanlar bir şe
ecnebi devlet elçileri, ikinci katta kerleme kirvanı ile beraber At
içeri ve dıprı ağaları, üçüncü kat- meydanına geldiler. Macaristan 
ta beyler beyleri ve vüzzot otura- ve fiosna hududu esirlerinden on 
caktı. yeni esir bunları takip ediyordu. 

lbrahim Pata sarayının karşı- Bu esirlerin gösterecekleri çok 
l!nda veziriazam Ahmet Paşa sa- çetin oyunlar, seyircileri eğletidi· 
:rayının bulunduğu yerde ırı.:zika recekti. 
'duracaktı. Ayrıca düğün ağaçlan Esirler, hançerlerle birbirlerini 
oa burada bulunacaktı. Daha aşa- vurdular; mızraklarla birbirlerini 
ğıda gene o tarafta Acem elçisi i- deldiler. Biri. daha ço'k gayrete ge 
çin bir "temaşagilı., yapılmıştL lerek demir bir harbeyi vücuduna 
Xavanında birkaç yüz mumlu bir sapladı. Onu görenler, rekabet e
avize takılan bu bina cidden gü- dercesine vücutlarını delik deşik 
ıeldi. ediyorlardı. Aldikları yararlan iki 

Yanında Fransa elçisinin tema- esirin ölmesi, halkı ürkütmüştü. 
pıam vardı. Kaptanpaşanın te- Padişah, esirlerin oyunlarını men
mapgilu karşısında ıerbet ve di- etti. 
ğer ferahlık veren içkilerin hazır· Şekerlemeler çok sanatkarane 
lanması için büyük bir çadır kurul yapılmıştı. Dokuz fil, on yedi ars
muıtu. lan, on dokuz pars, yirmi iki at, 
Meydanın ortasında iki direk yirmi bir deve, dört zürafe, dokuz 

'dikilmişti. Biri kırmızı boya ile deniz km, yirmi beı doğan, on 
boyanmış, ötekine zeytinyağı sü- bir leylek, sekiz turna, sekiz ör
ı:ülmil§tü. Bu ikinci direğin tepe- dek ve daha birçok şekiller vaıdı. 
sine, üzerine binlerce fenar asıh Hepsi on dokuz hayvana yük
büyük bir çenber konulmuştu. Fe- lenmişti. Hayvanların sekizine kır
nerler, gece Atmey.danıru aytdınla- mızı, yedisine sırmalı Şam kuma· 
tıyordu. şından gaıiyeler vurulmuştu. 

Rumeli beylerbeyi İbrahim Pa- Şekerlemelerin tevziatında Zen 

Bu eğlencelerden sonra vezirle
rin hediye tak.dimi merasimi ya
pıldı. Sinanpaşa padişaha, mükel
lef eğerler vurulmuş beş at, şeh
zadeye muhteşem elbiseler, altın
lar içinde ve incili gaşiyeler vurul 
muş üç at takdim etti. Bu hediye 
lerin kıymeti kırk bin altın tah
min cı::liliyordu. 

İkinci vezir Siyavüş Paşa 20 bin 
altın kıymetinde sekiz at ve sır
malı kumaşlar verdi. üçüncü ve
zir Hadim Mesih Paşa ikisi mü
kemmel eğerlenmiş dört at ile c
tuz bin altın kıymetinde yüz: elli 

Sadrazam kethüı:lası Osman bey 
de on bin altın değerinde kumaş 
eşya, Gürcü ve Kıbris köleleri ge
tirmişti . 

Düğün devam ettikçe her akşam 
meydanda bin tabak pilav ile her 
tabak için bir ekmek ve pişirilmiş 
yirmi öküz dağıtılırdı. 

(Devamı ı·ar) --------( 1) Bu iUrahim Paıa ıarayı, son 
aylarda uzun m ünakaplara yol a
çan hapishan~ binasının bulundu
ğu yerde idi. 

____ ..,. B U G lO N ...... __ _ 

SA KAR YA SINEMASINDA 
Mevsimin en güzel Filmi 

SENOBITA 
JEANETIE MAC-DONALD NELSON EDDY 

·BOVCK 
CAZ 

FRANSIZCA SöZLO 

Filminde ta'kdir alkıştan top
lamaktaı:iır. Bilhassa 1RV1NG 

K BERLİ'nin ve musikisi ALİCE 

1 
FA YE'nin şarkıları büyük birfi 
alaka ile dinlenmektedir. R 

Cidden bugün görülecek biri 
IJ fil~ saat 1 ve 2,30 da tenz:ilatlı 

il 
matıneler 

:::::::::n••••m::ı••• 

Beynelmilel Caz muganniyes' 

L YBiA DIMAS' ı 
PA~K 

OTEL' de 
D1NLEY1N1Z 

•·--•~PEK YAKIN DA~--• 
Ses Krah AB Do L v E H A B 'a 

• 11111m~11~~ 

medilir. re' 
Abone kııyJınt bildi 

tup ve telgraf ücretlıı~~ 
parasının posta ve) .. 
yollama ficretini idare 
zerine alır. 
Türkiuenin her posta ttıtl 

ıııt· 
l'ARITa abone Jla% OC 
Adres deliiştirnı• 

25 ı..uruş~ 
iLAN t)CR st• 

Ticaret llAnlarınııı ııı• 
satırı sondan itibaren a)j 
falarında 40; le saYr yr• 
kuruş; dördilncil ~ blrı 
ikinci ve üçüncüde 2;c. t 
4; başlık yanı kesnt 
dır. 

Bilyük, cok devarnıı•,,.rı 
renkli ilAn verenlere ıııl 
indirmeler yapılır. Re5k 
rın santim - satırı 30 

TiCARİ MAHİYET'f6 ~Jl 
KÜÇÜK JLA1''L 

Bir defa 30, iki der~ ff 
defası 65, dört defası CO 
defası 100 kuruştur. f,sl 
JIAn verenlerin bir de pl 
vadır. Dört satırı geçeıı !-' 
fazla satırları beş J,;urıJŞ 
sap edilir. 

lllzmet 
kilçük ildn 
indirilir. 
Vakıt hem do~rudall ~ 
ya kendi idare yerinde, t 
kara caddesinde '1~ 
altında KE~lALEDDı>, 
llln Bürosu eliyle ili~ 
eder. (Büronun telef orıll· 

tr• 
im 

Senenin en muazzam ve en 
Muhteiem Fransız :fjlml Rus ta~·hinin Jı(anlı çar-• 

Ui! 
ınıı ::i. . ... 
iii 
:::ı ::11 .... .... • ::ı .... .... .... .... 1 ... 

ii~ !ili 

TAÇLICANAVAR 
İ I? EK 

SiNEMASINDA 

Başrolde: 

HARRY BAUR 
Harikulide bir muvaffakıyet 

kazanmaktadır • 
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M E L E K Sinemasında 
4 haftadanberi akıllara hayret veren bir muvaffakıyet ve rağbet kazanan 

p, "düğüncübaşı,, memur edilmiı- ci ve diğer cambazlar bağlı direk
ti. Sokullunun damadı olan Ana- ler, Atmeydanındaki dikili taş ve 
"dolu Beylerbeyi Cafer Paşa, şer- amut üzerinde yaptıkları oyunlar Prol't'am çar§amb. &'Ünü kat'i 

Bugün saat 12,45 ve 2,30 da tenzilatlı matineler. ~ .... ~ .. ~ betçibaşı idi. Kaptan Genç Ali Pa- la halkı eğlcndiriyorlaıt:lı. ................... 
------------~~-=;;;;;;o;;;;;~~~~~~~~~~~~~!i!!!!!!!!~!!!!!!!ii!!!!!~~!!!!!!!~iliiiiiiiiii!i!iWi!!~i5i!ii!!i!iiii~iiiii!!i5i!ii!!i!!!ii!ii1i5!Eiiii!!!i!~~~~~~~~~~ 

- Korkmayın, o değili di. Bu umulmaz ziyaretinle b~ni pek beraber gittim. Gece yarı~ ı ~ 
~ . 

• 

Karamazof Kardeşler 
Yazan: Dostoyevski 

. -
ÇeYi~a: Hakkı Silb• Ceqia - 107~ · •• 

Ama, verdiği sermayeyi, nerelere ya
tırıp, na•ıl işleteceğini öğretmi§. kir ve 
kazanç yollarını göstermişti. işte bu sı
ralarda bir para işinden ötürü Gruşini
ka Fiyodor Karamazofla tanışmıştı. Fi
yodorun ldelicesine aşık olduğunu anla
yan hamisi, hasta döşeğin.de bile gül
mekten kendini alamadı, fakat "Dimit
ri,, nin de işe karıştığını görünce: 

- Gruşinika, demişti, eğer bunlar 
arasından birini seçme ğe karar verecek
sen, ihtiyarı tercih et ve seninle evlen
meden asli yanına sokma. Yüzbaşiyle 
bağdı:.şma. Ondan hiç bir şey kopara
maz:sın. 

İhtiyar çapkın, ömrünün sonunda 
böyle konuşmuştu. Gerçekten de beş 
ay sonra ördü. Kasabada çok kişi 
Gruşinikaya karşı baba ile oğlun aşkını 
biliyor. fakat genç kwının bunlardan 
laaııgiaine daha yumuşak davrandığını 

keatiremiyordu. Hatta en yakın olanla
rın bile bu noktada sağlam bilgileri yok
tu. N etekim, s.cnra üstünde duracağı
mu: facia yüzünden mahkemeye gelen 

uşaklar, Gruşinikanın Dimitriyi korku 
belası kabul ettiğini söylediler. Çünkü 
Dimitri : 
-·Eğer, beni içeri almazsan,ıeni öl

dürürüm. 
Demişti. 

Gruşinika A'kajo mobilyalarla döşeli 
üç o:lalık evinde pek rahat bir ömür sü
rüyordu. Aliyoşa ile Rakitin geldikleri 
vakit hava kararmış; fakat henüz lam
balar yakılmamıştı. Genç kadın, biraz 
yıpranmış meşin divana uzanmış yatı

yordu. Başının altında iki yastık vardı. 
Siyah ipekten bi.r elbise giymiş, saçla
rını kendisine pek yakışan bir dantelle 
örtmüştü. Omuzunda donuk altından 
bir broş vardı. 

Yüzü, idudaldarı kızarmıştı. Bir aya
ğı sinirli sinirli ıallanıyor, birini bekler
ken sabırsızlandı ğı anlaşılıyordu . Ge
lenlerin çıkardıkları gürültü ile silkine 
rek sıçradı ve ürkek bir sesle : 

- Kim o? ... 
Diye haykırdı. Oda hizmetçisi hemen 

onu yatıştırmağa kcıtu ve: 

Del:li. sevindirdin •. , önce ''Mitya,, kapılan almasını söyledim. On da~ıııJ' 
Aliyoşayı kolun.dan t utarak salona zorlıyor sanıp ürkmüştüm... Çünkü .c- radan fırlayarak kaçtım. OO 

sokan Rakitin: na karşı suçluyum. Biraz evvel aldat- Iaıacağım diye içim titriyord\1-1 
- Nesi var acaba? tım. İhtiyar "Kozma., ya gidecefimi, - Niçin giyimlisin? ç.a1' 
Diye dütündü. Gruıinika, h enüz ken hesap göreceğimizi söylemiştim. Hafta- baı örtiln var. • tı 

dini toplayamamış, ayakta duruyordu. <Ja bir kere gerçi oraya ıiderim. Ben- - Tuhaf kendinsin ..• D~ 
Baş örtüsünün altından kurtulup boşa- den başkasına emniyeti olmadıiı için him bir haber bekliyoruııı. ti 
nan gür bir tutam kestane renkli saç, odaya kapanır ve defterleri kanıtmrız. pırrr diye uçacağı~. Bir d~~ 
aağ omuzun un üstüne düşmüştü. Fakat Ama, ''Fen ya,, sizi nasıl bıraktı da gir- miyecekıiniz. Neye süsJendi 
misafirlerinin kimler olduğunu anlama· diniz? .. Fenya !. Fenya ! ... Hadi koı ara- anladın mı? .. 
dan düzeltmeğe kalkışmadı : ba kapısınından bak bak~lım, görilnür- - Nereye uçacaksın? ff't 

- Ah, sen misin Rakitin, ödümü ko- terde yüzbaşı var mı? Çok korltuyo- _Eğer sana bunu ıorırl• 
paı:l:iın ... Kim var yanın.da? ..• - sonra rum.. difini söylersin yavrum! e) 
Aliycşayı tanıyınca - bak hele... Ra- - Baktım m!dam, baktım. Kimıecik Rakitin onu hayretle ,uıer ..ıı: 
kitin ... Nasıl başardın bu işi?... ler yok. Ben de lr.:>rktuğum için aralık- di: • P" 

Diye haykırdı. lardan sık sık gözetliy.c.rum. - Ne 'kadar şensin... S~dİ 
Rakitin, emir vermeğe salahiyetli tek - Pancurlar kapalı mx? .. indir per- halde görmemiştim. Baloya 

lifsiz iJir adam tavriyle: •deleri... Işık görünmesin f. .. Aliyoıa, kar galiba. 1' oJd 
- Söyle de ışı'l getirsinler. deşinizden bu akşam pek korkuyorum. _ Sen balonun ne deıııe 
Dedi. Gruşinika, çok sinirli bir halde idi, biliyor musun? 
- Tabii, tabii ... "Fenya", mum ge· bag-ıra bag-ıra konucuyordu. y ' ..,, • :r - a sen. doJY. 

tır !. .. Tam zamanında düştün Raki tin 1 Rakitin: _ Ben, üç sene evvel, P ıo g 
Aliyoşaya cici bir ıclam verdi ve - Ne diye korkuyorsun? önceleri nu evlenldirdiği vakit bir ~. 

aynaya dönerek, saçlarını düzeltti... böyle değildin. Onu istediğin gibi çekip tüm ... Ama evimde bir pr ut" 
Memnun olmamışa benziyordu. çeviriyordun. varken seninle ne diye. ko\,,ııt 

Yüzü biıl:ienbirc değişen Rakitin: Dedi. Sevgili Aliyqa, gözlerırne d• ~ 
- Fena zamanda mı geldik yoksa?.. - Mühim bir haber bekliyorum .. Mit cağım geliyor .. Nasıl old~ JıİÇ b' 
Diye sordu. yadan onun için korkuy~um. Benim din sen? ... Doğrusu, senı t>i' 
- Yok canım, beni korkuttun ... Hep ''Kozma., ya gittiğime inanmadı sanr yoraum. Ziyaretin pek fe~1' 

ıi bu işte.. • rım. Şin:l:ii Fiyodorun bahçeıinde puıu- na rastladığı halde yine .~netitıl 
Gruşinika bu cevabı verdiktl'n sonra, ya yatmıştır. Eğer hakikaten, orada ise, num. Otur benim g?ı:el g~ıjbi. 

gülümsiyerek Aliyeışaya döndü: buraya gelemez:. Benim de .içim ferah- raya .... Şuraya ha şöyle .. • lf)(Jf) 
- Korkma ben<ien yavrucuğcm, de- lar. İhtiyara da gittim. Hattl Mitya ile (DeVtıfll' 
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Fi 2 1 
Bir Sivri Akıllının Macera lan: 

Abdülmecit devrinde -
Saray -entrik;Jarı 

~ HALK OPERETİ 
1 .Mııtine lG; Akşnnı O da: 

ı ~ 100 I~ 
~ PlPlC-\ 

Eski Lffıi"an BOŞ'\"t!kill meşlıur pi· Meşhur op~rct 3 perde 

Fütüriımin Otuzuncu 
Yıldönümü 

ALEMDAR SiNEMASI 

tKI FiLM 

İtalyan şairi Marinettınin ~ı
kardığı fütürizm cereyan:.nın ge· 
çen gUn. otuzuncu yıldöııilmU ol· 
du. Fakat bu yıldönUmU v.k sö • 
nilk "kutlandı',,. Ro-:ııad11 :Mari . 
netti bir toplantı tertip etmiş ve 
kendiı:i kısa bir konferR.ns ver • 1 - Rcuputin .., 

2 - Baronez. Qe uşagı. 
mi~:r. 

Marinetti bu konierans!Dda, 
fülilıismin eserlerini orada anlat 

- marun kabil olamıyacasını söyle· 
tniş, ııonra sözU kendii!ırcJcn son· 
ra bu e;el"eyanı takip eden gen~ 
cıair ,.e ressamlara ve....,nıştir. 
:> . Füti:rism, dinamik lb'r sanat 

~ isteyen, bugünkil hareketli dev • 
rin mınatini yapmak, • !sminde:ı 
de anlaşı~dığı gibi - latikbali ha • 
zıdamak gayesini gUden cereyan 
dır. Bıınun resimdeki mektebine 
''havacılık resmi,, diyorlar ve fil· 
türist ressamlar şimdiye kadar 
yer yüziinde duyulanlardan baş.. 

· ~' ka olarak. gökyüziinde duyulan 
~~f ~.,., _ hisleri ifadeye çalışıyorlar: Tay. 

<lr•!ea yare resimleri, tayyareden görü-

,ıı•I e Maarif Şılrasına 1ın zırlık olmok il:ere yapılan t<>p. len manzaraların gaıip şekilleri 
l,~~<ı.aı. lantıdan bir görünüş di~türisnıin bu otuzun•u yıldö-

,~ ' ~U~ .;,1~1Iususi) _ Hal • Maarif şurasına hıwrlık ol _ nUmü MarJnettınU: b? _k~nf ·~· 
tos ı" ug';'" w ... : .!e yıldönUmü mak ürere vili.yet merkez öğret. ve _toplantı~ .. ye_n'. futurıst ı;aır-~"ı '.ili \>e k 

1
1 nalkevinde bü- menlerı müfettişlerle bır!Hıte mer lerın bazı ııırlerını okumaların • 

ı l ı "<e deıı l~ •balıkla yapıldı. kez Cumhuriyet oku.onda topla dan ibaret kalmış, ltalyan g•'."'· 
i~ ~ d, 1 toı-.n· Ya kadar Ankara ııarak düıüncelerini te;bit etmiı- leleri bundan pek az babsctınıı· 

11 tı'ıı' b l<Qi ~likıa.ı1 ~adyo ~le dinlendi. ıerd"r. Ayrıca vilayetimiz eğit • lerdır. . .. b'ı ~ '-n 'eııine b Qxşı ıle Evimiz menli okullarında çalışan 71 e • Bir Fran~z gazetesıne_ go~. \~ t· ~>ık Ve tarih aş~adı, Halkevi ğitıncn için Ziraat V~kll!iğinden bunun seı.:bı !:oH~al. ~rSolın mıh· 
fi' 'r ()k •nı l<uıı." dıl, edobiyat ko gönderilen puiluklara ek olar•~ veridir. Çünku . ıt er, _ysuz • ~ . ., "'lldı~en tar :r Direktiırü U· bu defa da aşı bıçak ve ıııakasla. !aşmış •ana!,, dıye_ mubrelıf mek 

d
1 

1 

11ij~ • ll1 a ından b" .. d 
1 

. t' Hepsi .,erlerine teplere mensup resım snn:ıtlnrına 
}li ıı ~Olt aıı2ull1el ır Sl.ylev rı a ge mış ır. .• \ f"'tU • . d b r) 'anlı er okundu; bu tev•i edilmek Urere•ir. hücum ederken u rısmı e u 

tJ6 olarak ya~atıldı. arada saymıştır. 

• 
dan geçen malların yüzde ellisi 
İngiliz vapurları ile taşınmaktadır. 
Ingilterenin, Basra körfezinden 
yüklediği petrollar, Avusturalya· 
dan getirttiği !buğdaylar, Malezya· 
dan aldığı zeytinyağlar, Hindistan 
buğdayları, Birmanya pirin!jleri, 
Sonda 'kalayı ve daha birçok mils· 
temlcke istihsalatı hep buradan 

ge!ımcktcdir. 

V nin diğer bacağı 

yanist ve )Jestekfır Pndcrcvsld bugün (Foks) :renı bale heycU 

• •e,·yorkla bir konser veriyor. 

Bu, Paderevski'nin radyodaki dör
düncü konseridir. Dunun için, sün
Jerdenberi sabırsızlıkla beklenmek· 
leydi. 

Bugfin dfinyanın en büyük piyanis
ti \'C musiki fıleminde şimdiye kadar 
:rctlşmiş en büyük piyanistlerden lıi· 
ri sayılan Pndere,•ski bundan bir ikı 
sene en-el "Mehtap sonntnsı" ismin· 
de bir sesll film çevirmi~ ,.e lıund:ı 
kendi bestelediği ayni isimdeki bir 
parçayı pi)·anoda çıiltmşlı. 

ŞEHiR TiYATROSU 
26 • 2 • 89 Pazar güıı~ 
düz 15.30 Gece 20.30 da 
Tcpebaşı Anna 1\arenln 

KOYEOl KIS.m: 
Bir Muhasip Aranıyor. 

V°~IJ TURAN TlYATllOSU ( 1 Bııgiin saat 15 de; Ge~t 
'J l 20.30 da: Erlu~rul S:ıcft 
()... ' ' Tek ,.e arkodnşlan 
llıb... A•' S E F 1 L L E R 

ÇINLILFH; (St.) AUld Rrvüsii •• 

Ne~var,' Ne yok? 
O tu• tıene .oara .!!,~ısında bu· 

lunacaği"mı enc!'iıelr"viiiyeti tim· 
diden tetkik etmek üzere, harita· 
nın başına geçen 1ngilterenin gö· 
züne bir nokta çarpıyor : Siz de haritaya bakacak olursa· Meşhur Aşıklar j Fransız Cumhurreiıi 
ruz gS<ününUz ki, JC>zıldcnizhı bu iskambil Ki.ğıdı Oldu? Üniformamı Giyecek?,: 
§imal nihayeti, biri Süveyş kana- Genç bir Amerikalı kadın yeni Fransanın, müstemlekeleri ol .. 
lına doğru uzayan, diğeri Akaba bir iskambil oyunu çıkarmış. Bun 
körfezinde nihayet bulan bir V da kağıtlara kız, oğlan, papaz gi. duğu için, Cumhurreisine de ar nı zamanda ''imparator,, unvanı'1 

şe~linS~~:iir. Bu çatlıalıiln ıoAldkadki ~a- tbi !hatimler yher~e ke1debiy~t~1 ve nm da verilmesine dair bazı şey~ 
cagı uveyş kana e enıze arı eme§ ur aşı arın ısım e • Jer d"§fuıUldUv .... bağlanmış bulunuyor. §arktaki de ri veriliyor: Tristan'la lsolda, Ro ki u h . gunl .udy~iksve es. 

. . d k . b. 1 . ·1 ·ı J ı· t Ki p t ·ı An cum urreıs erın en s:cı Fo. aynı şekıl e A denızle ır eştm e meo ı e u ıe . eo a ra ı c - run d b d" .. d"' v.. .1A · t · ak a unu u~ ugun ı avo 
mez mı? onıus ve zamanımıza en y ın- etmi tik 

İşte şiındi İngiltere bunu düşü· lardan Misis Simpsonl:ı l{ral Ed· § • 

nüyor. Zira, Akaba ile, Akdeniz varddır. Şimdi Fransız Cumhurreisinin 
sahilindeki Gaza veya Rafa arasın· Oyun öyle oynanıyor ki. bu byUk merasimlerde üniforma giy 
daki saha, yani Filistinin cenubu çiftleri kim bir araya getirip ev. mesi lüzumu ileri sürülüyor ve 
tngilterenin elindedir. lendirlrse, kazanıyor. Faknt bu • bu, bilhassa M. Lebnın'iln Lond. 

Akaba ile Rafa arasında, Sina nun için. papazın nikah kıyması ra seyahati münasebetile dÜ§Ünü· 

dağının şark eteğinde uzun bir Hızım. Papaz kimin elinde ise o. lilyor . 
vadi vardır. Burası Finikelilerin yuna o hakim oluyor. Bu papaz Çünkü, kral Beşinci Oorc'un 
ticaret yolu idi. Arap muharipleri, da Kant.erböri piskoposu ismi ve- cenaze merasimine gittikleri za. 
haçlılar hep buradan geçmişlerdir. rilmiş ki, bu da 1ngilterenin mcş- man, öbUr hükümdarların sırma-

Bu yol iizerindcn bir kanal a;· bur bir simasıdır. h, işlemeli elbiseleri arasmda 
mak, zor olmakla beraber, müm· Bu isimlerin kullanılmasına ba Fransız Cumhurreisi siyah elbise 
kün olmıyacak bir şey değildir. zı kimseler itiraz etmiştir. Fakat si ile pek sönük kalmış.. Şimdi 
Belki elli, altmış sene a.cnra Hin· Amerikada çok rağbet gBrdiiğü onun da, b ugibi merasimlerde 
distan yolu Akaoa kanalından ge· için kimsenin dinlediği yokmuş.. giymek üzere resmi bir üniforma 

k 

sı olmasını istiyorlar. 

çece ... Şemsiye Moda Oluyor Şemsiyesi ile meşhur olan nt . Bu fikir pek yeni değildir. Ken 

Görüp düşün dükçe 
~.,, ~ _ ...-,,,.. 

Sanat mektepleri 
ve atelyeler 

(Baş tarafı 3 ncüde) 
bn memlekette kazanan ycrl<'r· 
dir. Bu memleket iistatJanrıa 
kufnklarmı nc;makla, llcllan 
borçlarmdan hir kısmını ixleye
billrler. Şimdi bunu kcrıdiliklc-
rinclen yapmazlarsa, yarın der 

giliz Başvekili Çembcrlayn'ın gü- disini imparator ilan ettirmek is-< 
nün adamı olması, şemsiyeye ye. tiyen o eski Fransız Cumhurreisi 
niden bir itibar kazandırdı. Ha . Fcliks For bunu düşünmüş ,.e 
ber verildiğine göre, Avrupanın kendisine bir üniforma bulmuı 
bUyük şehirlerinden birçoğunda için tarihi eserlerde ihtisası olan 
gen•ç ve şık kimseler şemsiye ile bir ressamı memur etmiş. 
gezmiye başlamışlardır. Ressam Cumhurreisine siyah 

1ngilterede şemsiye hemen he - \'e beyaz kumaştan yapılıp Uzeri~ 
men yaz, kış, sokağa çıkarken ne sırmalnrla nerkis ve menekşe. 
kimsenin ihmal etmediği, şapka lcr işlenecek bir elbise nüınunesi 
ve eldiven gibi IUzumlu şeyler • çiziyor, getiriyor. Cumhurreisi 
den biridir. Çünkü senenin her bunu bcgveniyor ve derhal terzisi 
mevsimi bilhassa Londradn, ha· ni çağırıyor. 

Jet eliyle bu, bir mecburiyet ha- va ekseriya yağışlı geçer ve bi ~ 
llno .konulabilir. raz evvel güneş varken biraz son 1''akat Cumhurriyaseti teşrifat 
Değerinde, ist itladında, ilmi ra yağmur yağmağa başlar. Sa- dairesi şefi bu fikre itiraz ediyor. 

\·e ameli kıymetinde eksiği ol· bahleyin sokağa çıkarken yağ • O sırada esasen Dreyfus meeelesi · 
mı yan bi rvıırlık asla be<lnaya mur tehlikesini her an mevcut çıkıyor. Cumhurreisi de, daha faz 
mahkum cdiicınn·:. la bir karışıklıktan korkarak, 

saymanız ve şemsiyenizi unutma. JAlzım.gclirsc, ~ anat okulları· manız lazımdır. kendisine üniforma yaptirma.k • 

n~n blr~r atclyc J;::ısmı da ~~·~.a- v Buna mukabil, Avrupanm di • tan vazgeçiyor. bıU_r. 'o benN•, hn tc-şebbusun ger f:ehirlerinde. yo.ğmur:u ha • .:k=al=k=m=ı=şt=ı=.Çe=m=b=erl=a=)=~=le=:be:;::=ra=be=r 
a h unsurlarmılun biridir. valarda bile şemsiye taşımak a • bu da tekrar moda olmak üzere_ 

Uııkkı Süha GEZG1X deti son, senelere kadar adet& r. 



6 - VAKiT 26 ŞUBAT 1939 

~M~1-Jf~lft~4~ 
F enerbahçe ( B J takımları 

şampiyonu oldu 

Yılanlar yine 
başında • 

ış 

Ermeni Taşnak Komite
sin:n bir münasebetsizliği 

Varna, Burgaz ve FJllbede 
yaşayan Ermenilerden Taşnak 
komitesine Aza olanlar Sofyada 
bu komite resi (General) Kara· 

Maarif Şorasında neler konuşulaı 

i~Taiiii- N"8jidı 
Fikirleri 

• ( ) b• • kin Nejdeh başta olduğu halde, Maçın bjrin:i devresı o - o ıtmesıne Türk ye ve Türklük aleyhine 
! 12 sayfalık bUyUk bir propagan· İstanbul Erkek Lisesi yardirek bilir. Fakat zordur ve 

rag~ men Feneriiler ikinci devrede 3 gol attılar,ddalr.beyaı:namesı neşretıı:lşler- töril ve tanınmış idarecilerimiz - .niz yoktur diye bu 111. 
den Bay Tahir Nejat Ş\lra hak Um, fikir - bir keliıneylt -

Haıeket 
Meselesi 

Noktası 
Olmalıdır 

DUn Taksim stadında Galata - Biz Galatasaray birinci takı - en elemanları, arkadaşlarmm 1 • Baştan aşalı saçma sapan kllida açtığımız anket etrafında· :nedenlyet seviyemizi t 
saray • Fener (B) takımları ara- mmm Fenerin takviyeli (B) ta. kazı il7.erine müsabaka saatinden manasızlıklarla dolu olan bu be- ki düşüncelerini ıu gekilde anlat. bırakmak doğru olur aı• 
smda şampiyona maçı yapıldı. Bu kımına mağlup olmasındaki se - ancak beg on dakika evvel, bugiln yannamenin neşredilmesine, tı: dil cemlyetile birleşlnCI 
maçta Galatasaray 3. O kazanır. bebi oyunculardan ziyade idare- takımda yer alacaklarını öğre~ ~ Başvektl Gospodin Köselvano- Her halde Şfıra bir komisyon niden beklediğimizi vere 
sa pmpiyon olacaktı. Lakin Sa· ~ilere buluyoruz. Zira oyuncu - mişlerdir. Bunun en bilyük del_ilı fun muhaliflerinden eski Baş· değildlr ve yapacağı l§ler de da 1<5zJerlmden ŞOranm 
rıkırmızılılar şampiyonluğu ka - :ardan birçokları bugün maçları· de Galatasaraym sahaya on kışi vekil Çankotun arka.daşları va· ha çok yüksek olmalıdır. Maari.. dll kuracağı, bir dil 
zanmak için birinci takımlarını nın olduğundan haberdar bile de çıkarabilmesidir. sıta olmuştur. fimizin yıllardır kati hal çareleri lddiuı çıkarılmasın. 
çıkardıkları halde Fenerin takvi - ğildiler. Nitekim oyupculardan ı T. I\., Dclülağ bekllyen birçok leleri var. Uma- efliz zenginlik, gü.zetllk 
yeli (B) takımına 3 - O yenildiler. bazılan, daha doğru su takımın BUyUk ve mUttchid bir Er· ilim ki Ştira. tereddlidlln kararttı- hlıtı karşıımda sadece fi 
Bu maçta na7.arı dikkati çeken menlstan hUiyası taşıyan bu lğı yolum\17.& bir mayıs gllnql tat Tllrk dilini bugUııkU 
bir nokta da her iki takımda (4) Vakıtm buyuk roportajı : yapraklar itinde General Kreki- l hlık ve aydınlığını saçım.. Ma - lıktan kurtaracak ana 
milıt oyuncu bulunmasıydı. nin iki makalesi, Nobar paşanın arif ve mekteplerimizin Ştlraya rt kurmak ve onu metrte 
Takımlar sahaya şu kadro ile •···· ++••• •• •••••• bir kıllşesl, Mamlgonyanların açılacak binbir derdi arasında 'buatta. yurdun "her 

çıktılar: A 1 s kartal, bıçak ve yılanlı bir tuğ· bence en önemlisi, gecikilmesi mantafftırma· vazife!tni de 
ll'enerbahçe: Hüsamcttin - Le- m an p o r u rası, Agop Baranyanın (Erme· biç caiz olmıyan ve kati bir hal 1 mfyetile Maarif Ve.k!JetiJll 

bip, Saim _ Ocvat, Ali Rı::ıa., Fct- nlstan kurtuluyor) başlıklı bir çaresine mühtaç olanı (tUrkçe) 'let etmektir. 
M. Vahit, Basri, Naci, Muza/fer, yazısı Terenik Demirciyanın Er· dir. nmın ve bUtUn her geyimlzin Saklama~& Inzuın yok- ı) 
Haklun. 1 - Fon Çamer. 2 - Yeni şebeke. 3 -Bütçe. 1 meni tllrkülerl hakkında bir hU- temeli olan bu dil davası kati • dilimizde acı bir perişaııfbitJ 

GakıtMaNJ!f: O.mıan - Cemil, 4 - e·ırlı'k. 5 - Akadem·ı. 6 -Atletizm. ıa.sa~ı. Bolveşlltler tarafındanıyetle halledilmedikçe den, ki - vuı esiyor. Herkes aytl 
IA.tfı . Bkrem, Bedii, Musa - Sa. öldUrUldUğU resminin altına ya- tap, mektep, ve maarif içlıı har- denin arkanndadır. g~ 
l4hatt'1ı, Mehmet, Sület_rman, 7 • Qf;mpiyatlar. 8 • Propaganda. zııan Birinci Horen'in btr foto#- canan emekler daima yarım, da devreslıılıı, hattl. bazı d bil' 
Neodet. ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ratı, Alişan ile Sanduht'un re·lıma köksüz mahsuller vermeğı lllm zU.mrelerinin ~ııer!_ 

Burada bir noktaya daha işa . Yazan.· Muvakkar ~~krem l'a 1 t} simleri, Arara.t dağının ve Erzu·'mahkfundur. Tllrk dili inlaltp için n dl\şilnilşlerin lzfni giif .-! 
ret edelim kf, haftalarca evve! rumvun birer manzaarsı ile, dedir ve buglln y6neleceii elbet Onlversiteye yazılan bet 1, 
yapılacağı bilindiği halde Galata· - 7 -(•) Ahoronyanın yazdığı (Arar&t) de belll değildir. Onu her devrin· nl bir lleme seyahat euııi' 
saray bq kaptanlığı futıbolcüle - C B h • • adlı bir hlkA.yesl, Kastan Zar- de tarif milmkllndil: Divancılann dlr. Bu gençler Osmanlı~tııt• 
rint haberdar etmemiş ve son Olimpiyatlar hazırlıldariyle · usc ısmm• yandan (Yolcu ve onun yolu) tanzimatçılarm, edeblyab cedide. terin en koyularmdan öıv ft ~ 
dakika.da sahaya ancak (10) ki- de bir müfettİ§ meşgul bulunmaktadır. Bu mühim başlıklı bir makale ne Rafflnln ellerin blrlbirlerfrıden u çok tılahlarla, yahut !itince 

11 el çıkmak mecburiyetinde kal - vazifeyi başarmak için her türlü iktidara sahip yazdığı (CelAlettln) adlı eser- farklı lisan akideleri vardı. Bir !\ancadan alınmış terlır11~1., mı3t1. Duyduğumum göre baş • nlan mumaileyh, her spor teknisyenlerini munta- den bir parca, Osmanlı Banka· kafiye meselesi, frenk kelimele - ~ııaşır ve derhal muhitin 
kaptanlık gazetelerdeki tebliği zaman içtimaa davet ederek müdavelei efkar ey· sınr bombalayanlardan Şair (Si· rinin nazma ilk sokulUfU ne can- vasmı yadrr~. Bir nıt1~ 
klti görerek maçtan iki gUn ev· ler. Dahiliye nezaretine bağlı olan bu hareketin amanto) Adom Yarjiyan ile A· 1ı münakaşalara yol açmıftı. Zi - 1fae dlU ve terimlerile 
vel takımının yaptığı antrenman. vedia tsafagyan ve Tanfyel Va- ya Gökalp milll edebiyatçıların 'calksa yadırganır. 
da cumartesi gUnU (B) takımları tahsisatı seende yüz elli bin Türk lirasıdır. ruJanrn birer şiiri; Türkiye a- dil prenalplerinl düsturlaetınmt· BtıtUn bunlar millt frf~j 
eampfyonluk ma~ı yapılacağını Alman sporunun "lider,, i Fon büyük 'bir kumbara bulunur ki leyhine mm çeviren Ermeni ar· b. Son on yıl iç~ bu premipler rarmadır, gün geçtikçe ' 
oyuncularına söylemeği zait ad • Çamerin erkinıharbiyesinde mü-, buna rastgele atılan mebaliğ de tfstıarinin hlyanete dair fık· ge\'§edi. Kılavuz tilrkçesl deh~· artacafı da muhakkaktJl"• 
detmig. z.ehey gaflet!.. hlm simalarından biri de M. C. Bu senede bir defa bO§altılıp muhte- ralar ve en nihayet ( Ermenlsta· milnll kaybedince, dilimiz vazilı ~ amana. bıra.kalJJll • 

..,ı.ı::!e!!":..!n:ı': ~ ::;dır. Bu ""t.!' iki vazlfeal vaı- ~~~ = :,°= ı:.ı:..: ::nu::':!.~!'!:!!,!"'lıklı n· r.::::e.~::.~~ bot da n:'"'IO"C-b~ıe 
Sankırmızılılar rUzgan lehlerine Spor ~enlikleri organizasyon - kül etmi~ olur. raftan Türk zevkin~. -'Nflt·dUlıiln var Tnekktllle zaman 
almJt olmalarına ve rakiplerine lim . tl ü B , Bnlgaristanda yaşayan Er- dehuma aykırı uydurma kelime • ktlnd' 
.....,..,, clalıa kuvvetli olmalanD• ~:'u,~ktiirü ve o pıya ar m =o:'~~~ ııporeu- menllerln Taonak •• ııoeyaJ de· ler çıJııp batarken, dl/tar tanf - :;.~ ııa;::"'! ":,~ 
rağmen maç U7.erinde bir hl.kimi- Olimpiyatlar milfettifi? lar için bir sanatoryom açılmıe- mokrat namlarlyle ikiye arnı- 1 tan frenk kelimeleri atkın bir melele ile g6~ ol 
yet tesls edemiyorlar. SaIMıattin Evet!. Fakat Berlin müsabaka.. tır. Burada bir aen.e zarfında 350 dıkr ve Taşnak komitesine glr· lpervuızlıkla sevimll dDlmlgtn unutmamak sanıretındeJi" 
ve Mehmedin bozuk oyunları za.. larmdan bir iki ay evvel kurul. atlet muhtelif tedavi görmli§tUr. miş olanların TUrkJUk ve TUr- 1 göğallnde köpUrUp tapyor. Bio • "'&l' ecliyormn: 
ten ııob&n olan for hattmm. ne- mUf bu idarenin vazifesi eöyle 200 yataklı ve 15 mUtehuını dok kiye aleyhine yıllardan bert ça-

1 
bir gtlçlOğe ~aş e~yen yalçın q.r Şilra bu dil ~ 

tice almasına mlni oluyor. Nec - sathi bir bUro lgl değil, ollmpl - tor mevcutludur. Yalnız sporcu- lışmakta olduğu malOmumuz· ı iradeli bir mılletlıı dillnl bu YI· veya hiç olmaaa haJU l 
detlıı bUtibı alanlan Lebip ta • yatlar için atletleri bizzat hazır- lara mahSU8tur. Her tUrlU mas - dur, fakat, Bulgarlstanda Köse· kıcı saldın~lar önünde boynu bU ımemıe mar ederek tşl 111 
rafmdali kesiliyor. For hattının tamaktır. Zira Almanya ollmpi - rafım yukarda l1ml geçen mtıea. lvanof hUkt\mett iktidara gele· kUk görmek ne acıdır!. Dil, va· nmancla " katlyetle 
yeglııe oyuncusu Silleyman.. yadın ehemmiyetini ve gUçlUkleri sese temin eder. ll~enberl bUtftn komiteler, par- 1tan kadar aziz, bayrak kadar mu. salAhi-tll bir kurula b 

Birinci devre her iki takımm ni takdir etmiştir. Sonra sigorta: gelir. Yaralı ve u, ve menfi teşekkUllerln ka· !kaddestir. Onun lstiklAllııl de en ~kledt~miz favdalarlll 
da bozuk oyunu ile ve ıifıra sıfır Buseh de.sporun bUtUn tefer. sakat sporcunun istikbali kapan- patılarak dağıtıLdıtını da blll· titiz bir kıskant>ltkla konımak ienk bh- it ~Ut oıur. 
ber&1,:_belııcrllikdleevrebl~. yhoerr. iki takımda rüatına fevkalade vukufu olan mış ve mahvolmuş sayılmaz. yoruz.. zaruretinde)'iz. Vakla bu it çok A --•-...#1 

.. . . .. maltlmath, zeki, dtlkUsantasyon (Devam edecek) mrdur. Buna ancak kuvvetll ve """ .. 
neticeyi lehlerme çevırmege _ça- olan bir idarecidir. Bizzat sporcu Baş tarafı 10, 11, 15, 16, 18 ve Şlmdl~I Bulgar hOkamettne çalı§kan bir akademi çare bula· BASAN BBD 
Jışıyorla.r. Bu devrede Fenerliler dur da. Üç olimpiyada iştirak e. 23 tarihli nUehalanmızdadır. muhalif olan Çankof taraftarla· ~ 
rilJJgltm yardimile hemen G~a. dip jimnastikte ve pentatlonda Mu.akkor Ekrem TALU rı birkaç serseri Ermenlden a· Hava taarruzlarına kar" 
tasaray maif aahaama yerleştı • beynelmilel olmqtur. Spor eenlik caba ne bekleyebilirdi, ki Tttrk • 1 
ler. lerinln idaresini 11enelerce elinde Beyoğlu Halkevi . Bulgar dostluğunun 60 yıldan- korunma nızamnames 
Sanbrmmlılar da ta~ bulundurmut olmakla tekmil 1 • Voleybol Maçlan bert bu derece kuvvem ve samı- .. f 

da tadillt yaparak Cemılı aantr- darecileri tanımıı bulunmakta - nk D ncl katagori Çelik. mi olmadığı bir zamanda bu t tb•k mevkııne konuyo 
fora, Sallhattinl ııoll~, Mehm~ : dır. Bilgisi ve göhretl cihaneilmul kol H=arpaşa arasında. tUl'lU bir hezeyannamenln neş· a 1 I' 
cll solaçığa ~ lki bek v;~ki dilr. Bilhassa atletizme aynca bir 1_1512.15 Çelikkol galip. rine vasıta olmuşlardır. Ankara, 26 (Husual) - Han' rlııe gırsre hazar samaııd~ 
hafla oynanıaga başl~ılard .. d"~ zaafı vardır. Mqhur Trosbah bL lklııci maç y Mühendis ve Hay Bahusus kl TUrk ve Bulgar taarruzlarına kartı korunma a17en mıntakalarda 
nun neticesi aleyh~erıne acl o:a ~ le onun fikrini aormadan bir ha darpqa döml flnal maçı 10.15 m1lletlerlnl'n hayati menfaatle· kanununun 12 ncl maddealne sön.dUrQlmeal ve ka~ 
ve lıkabbade Fener!~ bir k rekette bulunmaz. Haydarpap., 7.15 Y. MUhendia, r1 namına, Ud memlekeUn daha tevflkaıı genel kurma1 batk6'- teortl'-tlerl t.rtlp oloJl 

m·1:m~ ~- Haydi ;; OllmpiJ&tlar-V9 AVl'Up& 'birin • 15.11 Ha~ fazla 1&kanlqarak mevcut doet- ııtıııca hazırlanan 'H cıeyıet t Ba ı.era-.ıer1a J9P 
~ :Jnmmd• detltiklik cWklerlnde oldaiu flbl her en : .. 1 • ıuıu Wr kardetllk derecealne ruından ıeçlrlt• lıan..,,... l Ya -el 1 

Udaf ternuyonal karplqma1a.r arife Kv d.qyar aazete en ıkarmak utrunda faall7eUer lanna kup •M.a ..,...,.... '...........,.. l'alaıt .:..= ı!r..ıe ": lhıdo 'l'r<ılbalıla lrafa kafaya ve.. Köyltla"1l aıubtoJlf ııahalarda" :nam ederken Balıar Bapekl. mu! .. bnrldlllllll.._...t -·- 'G9PI!~~ =Uler yfrm1ncl cla.klkıda Na- rip hdniaclıfl ptbıar eldılen biJheaea kiSy .. llıiJ, airaat itleri, Ilne mllh&llf olular, Balkanla· ki nl~ameala •t•• " Mnalarla 
el tabii bir alam ile lklncl golle- muvaffakıyetli olmqtur. ktiy kanunlan llık~ bilP,lerinl f mı bulutau Ye berrak hayuını mqı .. llller a>!r .... ~ ftmtal-----· " ...... 
rJnl ,aptdar Bu ld&reıılıı spor veklletlne lrttırmall mabadiyle ~ 1 karatmaya tetebb'1• •tmltler- l•••· Yana • 

Yine ~tMaraJ tabınında ballı olmayıp da dahlllyeye f.l • k8y duvar &~eı.rinin m • tdlrı. lecekf.ll". laı•-.ı~# 
K trı Bedii diyeti tun tat ..t,r Jd Almu- tc~ 'bir pfdldı nqrl için tet-1 

dellllJdJk. 111& 8Ul ora, vada ~ let1n ber bunyeabı· Lkler J&~· Köy duvar ıuı. Bulgartıtan~a bU1Uk 
~ de'=1 =-beke.ıaİtbal!Wv ~ ,9 eh:ıye~ bulmUI bil' hldt • guetelerl lntliü silnl::rl arttın-: Tttrk dostu Goapodlıı Köıelva· 
Olm•nt cı. 1a11trhafa çıkarma.k· sedir. Yalma 938 olimpiyadı için bcaktır. ınofun (General) Karakln etra-

Galatuarayblar tereddtlt et. dahlliye vekAletlnln yaptıp J&r- Bu pzetelore göre llretmenlc-j tında toplana~ eski bet, OD Tat- 1918 senesi hirbir zamafl 
ta ıeeMI l'abt blltOn bmı1ar dun yamıı milyon Tllrk lirasıdır. rin köylüye 1arayacak faydah bil- nak aergUzetteuıuna lAzımıe- ır 
:1,.ı..... .. Tüm... mmfutlııdeıı Bu -Jd ~ ele ltHO Fin - cileri de ilbe edilecdttlt. len dersi vereceğine eminiz. tekerrür efmiyecektir 
sl,ade mazarratı ıartınflyor. Nl- landl7a ollmplyatlan folıı de iki • A ·-•--

tekim denenlA eonianD& cıotru ytıs blıı Una~. Defterler Kalc:lıtıldı Alm•nyaclan ~nwa MUnlh. 25 (A.A.) - Bolnu- a...111Ja11ıtm Jlitlll', 
Ali JlJla 20 pastan oekt1l:l 'bir Ylne tekrar ~ı!'l· Almınya. Şubatin ep 'blrlnd cnnu. uıWiıl y abudiler da 18yleclill nutukta ••ecnebi ,.., Dit* ld: 
llltJe t.a.Jmnma 3 ncll goltl kazan sponm lçtfmD.t. ldUtOrel, ılyaal seçim l:lefter!ert d:.:a aquı kaldı- Bulln, 25 (A.A.) _ Retml bir pracılannua harbe ~- -.ıdde koıkun•: 
dınycr. Ve maç da bundan toma ehemmlyetbıl idrak etmlttir. nlmJttır. Kaymakamlarla parti menbadan blldlrlldli!lne ı~re.I ;)llmlJoc'clllln. OiUla 
her lJd tarafm da neticeels &km- Şimdi bir de diler l&J&DJ dik- bafbalan mttntahip tanl aeçiml i· l ı 938 Tqrinlaanlalne kadar Alman 1 rlka BirleJlk dOYlederiadell eonn ~ -~ 
lan arumda 3. O l'eDıerbı P - bt bir mellel

9
J9 temu edelim. çbl aaadıldarm konıcaklan ~lyayı tırkcden Yahudilerin acSıa. ıYahudllerin ptdlderl 411~ ..... lrtlldlml IJmla ~ 

Ubl,.U Dl bltl~r, llua?Wt fub.. Blm için (Dr ri tetblt etmektedirler. 140.000 kadlrdır. 1931 T11r'nlaa· l ket1tr ela-'_. Ml ,je ... dllm llJdr 11&141~ 
Bil dme. Galatuar&1b1u' bn at.b Sport1ıllfe) •

1
• bir n!l!nde bu ana kadar da 100.000 e ' -Y--~ dide Jd!uwJ-

GerlM 48.- bll't'Ok flnatl8I' • 
11181

•
1111 ~- Alman • Alm•nva "Cer. ... uı Öldü ~" Yahudi Al:nanyadan ç~ ıara · • Wamlu '* .... A" 

4an latlfade edemedUet. yadaki her 8pol' lwebt1erlnc1e .,; • .. . 1 • -r- ' Cenubi AmerPra Mı.tWrl. t1e tlı'lklnMte IDQt...-: 

... lld lolımda ıı&e ı.tu O-~ ~ Jıbılat b~~ ıı: eı~::I bri.ı-nya,. terked:n Yohudlle-
1 
Prant, fncU-.. • .._.... - 11; ... boJaa ·~ = =,:; :!: =-Bor .,;; ,,..:.:r::, · wııa.cıorıro:ıtıa Btleılen ııı:ara on- rln bDylJlı: eklerlyeti ~ ııır-,ıı.. Jmsre, Çla, tliler --= = 

laftal:t ti, de oltilıpl)'at tempeMR llklfnde eısm vefat etmlttlf· 11etik dnlıtlerine ptmiftlr. Ame- .............. 



Bevoğlu f ünci1 Sulh llukıık Alah-
f 

934/150 

kemeıinde: 
Terekesine mahkemece el konulan 

ölü Hasan terekeslnılen alacaklı Be· 
yo#lu Bursa sokak 42 No. da oturan 
Settara usulü dairesinde yapılan HA
nen tebHJala raJmen muhakeme gil
nll olan 24-2-939 tarihinde mumal· 
leyh mahkemeye gelmemlf ve hak
kında gıyap kararının ilanen 
yapılmasına karar verilmiş ol~a~a 
Sctıarın muhakemenin talik edıldıAı 
13-3-939 s1&l 10 da mahkemeye gel
medlJI ve iUraı etrııediJi tııkdirde 
mirasçıların terekeyi tesUm almak 
talebine kartı iUraı hakkını artı~ 
dermeyan edemiyeceJi ve tereke mı· 
rasçıJara teslim edileceJi gıyap ka· 
ran makamına kaim olmak üzre UAn 
olunur. (28423) 

ZAYİ 
928 senesi Bezza:ıyon lisesi 9 uncu 

sınırıan aldıJım tasdiknameyi kay· 
hellim. Yenisini cıkaracaJımdan e_s· 
kisinin hllkmll )'oktur. - Bakırkoy 
Oımaniye Ctmi11t.I ıokak, ıauı n. 
il. N. Nurıtl. 

1939 

Resimli Hafta 
mecmuası 

Bu hafta çıkan 
son sayısı 

~k stıal ;yurlar ve ,.ımler:J 

dolachır. AJmaiı uatmaJDUS-

.._'91_,_. __ ~·-J ,..-- - -:--ccff11 
~uu.>-----
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1 iNHiSARLAR UMUM MODORLOGONDEN 1 
Maim cin. M.ikdarı .Muhammen B. .Muvakkat Te. Eksiltme şekli Saati 

Lira IU\ Lira Kr. 
Süpürge 3000 adet 341.25 25.59 Bazarlık 115.30 
Üzüm kes. Bıç. 10 ,, 350.- 26.- ,, 16.-
Cibali F. Ahçılığı işi 16.30 

ı - Cibali Fabrikası memur ve amele lokantası ahçılığı bir sene mUddetl& eksilstmeye kon 
muştur. Ve mevcut nUmuneler mucibince yukanda yazılı iki kalem malume pazarlıkla aatm 
alınacaktır. 

II - Eksiltme 7-3-939 tarihine rastlıyan salı gllnü yukanda hizalarında yazılı saatlerde 
Krı.bataıta Levazım ve Mübayaatıubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 

m - Şartnameler, yemek fiat listeleri her gUn &azil geçengubeden alınacağı gibi nUmuııe. 
ler de görülebilir. 

IV - İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gl1n ve saatler de % 7,5 gUvenme ve ahçılık 

i§ine iştirak edecekler 300 liralık depozitolarile yukarıda adı geçen komisyona gelıneleri illn 
olunur. (990) 

Cinsi Mikdarı 

Muşamba 27 ad. 
Selefon kağıdr 15000 taba'Jc 
Çuval ağazı dikme 1 ad. sif 
maki nası İzmir 

••• 
Muhammen B. 

Lira Kr. 
378 • 
806 ,25 
•90 .-

% 7,5 
Muv. Te. 

Lira K. 
28 35 

60 ,7 
96 75 

Ekafltmenlı. 
Şekli 

açık eksiltme 

•• .. 
•• " 

Saati 

1' 
14,30 
15 

I - Cins ve mikdarı tahmin bedeli ve teminatı yukanda yaz.ılı Uç kalem malr.eme eartname. 
leri ve nümuneleri mucibince ayrı ayn eksiltmeye konmuştur. 

n - Eksiltme 16-3-939 perşembe günU hlzalarmda yazılı saatlerde Kabataşta Levazım ve 
mübayaat şubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 

rn - Şahrtname ve nUmuneler her gUn sözll geçen '1!beden paraslZ almabilir. 
IV _ Dikiş makinası eksiltmesine iştirak etmek isteyenler fenni tekliflerinin inhisarlar u. 

mum mUdürHlğü tuz fen şubesine beş gün evvel berayf tatbik tevdi etmeleri ve tekliflerinin kabu. 
Iilnü mutazamtnm iştirak vesikası almalan lhımdır. Eksiltmeye iştirak edecekler % 7,5 güvenme 
paralarile münakasa için tayin edilen gün ve saatlerde yukarıda adı geçen komisyona gelmeleri 
ila nolunur. (1129) 

( BUGÜ~ • K~MBARANIZA·ATACAGINIZ · 5· kURU$} 

. -
I 

lıtanbul Asliye Malıkenıesi Altıncı 
l/ukuk Dairesirıden: 

939/ 27 

o ..... -------.._ _____ _ 
Hikmet Üzülmez tnrafınd:ın kocnsı 

~· eyyeJce lslenbul Unkapanı Hacı· 
kadın Hızır Klllhan sokak 34 numa
ralı evde iken halen ikametgfthı meç· 
lıuJ lsmnil aleyhine at'ılıın boşanma 
davası için bnnlardan mfıdılaleylı ls
rnailin 28·3-939 salı günfi saat 14 <le 
mahkememiz tahkikat lıtıkimli!:inde 
hazır buhı~ması lüzumunun on beş 
siin milddetle gazete ile ilAnına ,.e 
imlA kılınacak daveli)·cnln bir nüs· 
hasının da mahkeme divanhanesine 
asılmasına karar verildiğinden mu
maileyh lsmallin yevmi mezkQr Ye 
snalle hazır bulunması \'eya bir vekil 
göndermesi nksl halde gıyabında tah
kikata bakılacağı tebliJ yerine ge~
mek üzere UAn olunur. 

YARIN·KURACAGINIZ ·EVİN:TEMELİDIR 
u ~· 

T. C. 
SAHiBi : ASIM US 

Neşriyat Müdürü: R. Ahmet Seuenoiı 

Basıldığı yer: VAKIT Matbaası 
ZiRAAT BANKASI 

- VAKIT'm kitap şeklinde roman tetrt.kası -

36 OLO'MLE PAZARLIK 
~~~~~~~~~~~~--

hazırlıyacaktı. Ve bu vasiyetnamede Red Mangus'un 
ismi geçmiyecekti... 

Con Brent, böyle bir mektup yazıp bırakmak 
istiyordu. Derhal apartımana çıkarak eşyasını top. 
]adı. Sonra mektubu yazmak Uzere oturdu. İtina ile 
hazırladı. İmzaladı. Fakat şimdi bu mektubu nere
ye koymalıydı? Red Mangus, adam öldUrmek rnak. 
sadile geleceği için, herhalde gece vakti oturma oda. 
smm etrafına iyice bakmazdı. Orada kimseyi göre. 
meyince doğrudan doğruya yatak odasına geçece~ 
ti. Onun için, mektulbu oturma odasının, meseli, §<>

minesi ft7,erine koymakta bir fayda yoktu. 

Acaba yatak odasının neresine koymalıydı? Con 
Brent Red Mangus'un yatak odasında ne yolda hare. 
ket edeceğini tasarlamağa koyudu. Acaba ışı:klan 
ya.kar mıydı. Herhalde ~~de doyksan yakmazdı .. ~u 
işlerde tecrilbesi olduğu ıçın dognıca yatağa .yilril. 
yecek ve bir an içinde işini bitirecekti. Şu halde mek. 
tubu orada da görmiyecekti. Şu halde mektubu ya. 
tak odasına dahi bırakmanın bir faydası yoktu. 

Bunun Uurine Con Brent mektubu ate§e ata
rak bavulunu alıp derhal caddeye çıkt:J. 

Evvel! Londranm dışında mahut hastaneye en 
yakın bir köye gitmek istiyordu. F&kat sonra bu 

fikrinden vazgeçti 

ÖLO'MLE PAZARLIK 

- Sabahtanberi kapı a~aktan canım çıkt:J. 
Hepsi de sivil polis ... Hepsi de bu adamı eonıyor. O. 
nun yilzllnden şUphe altına girdim. Herkes beni de 
onunla alakada rsanryor. 

- Mangus'u niçin arayorlardı? 

- Bilmem ki .. Bir pasaport mesele!i var. Belki 
de başka meseleler de vardır. Fakat Mister Mangua 
kendisinin arandığım herhalde biliyordu ki, daha 
snbahlcyin saat yedi sularında gitti. 

- Nereye gittiğini de bilmiyorsun öyle mi? 
- Demindenbcri söylUyorum ya... Nereye git. 

tiğinl haber vermedi... Allah a§kma sabahtanberi 
sual soran sorana... Bir de sen canımı çıkarma. .. 

Con Brent böylece daha fazla ileri gitmenin doğ. 
ru olmıyacağmı anladı. Çünkü az daha kapı yllzllne 
kapanıyordu. Cebinden bozuk bir kaç ıilin çıkara
rak ev sahibine sundu: 

- Söyle, dedi, Mister Mangus'a diln akşam ta. 
ahhUtlU bir mektup geldi mi? 

- Evet, geldi. Hatta makbuzunu ben alıp im. 
zaladım. Ve Memtubu Mister Mangus'un odum& 
Jı:oydum. Herhalde gelin.ce almıı olacak. Zira gittik. 
t.en 10nra odasını temizlel'lken, mektup namına bir 
eey bulamadım. 

Con Brentin cesareti b1ru kmJm.aia t.afıdı Bir 
..ı daha 90l'd11: 
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Baş - Diş • Romatizma Kadınların Ay Sancılarını 
Derhal Geçirir. Eczanelerden 1 lik ve 12 lik Ambalajları 

nı lsrarla arayınız. Taklitlerinden sakının 

• - ınıwınıııınııın111111ııooı~m•~mooıımooıı1111Dıoo~w• ... • 

şüphesiz heosinden tesirli teneke kutularda 1 
1 

1 1 1 ve 

1 1 Gribi, . .. ıe,.ı, Bomaıtzma,.., dit ve bq •inlanaı hemen ,,.ı,eayegi.ne kqelenfü, Maaeal kalalanla oıaapaa... tesiri•• terldbl 
~ ublttlr. ismine 'f'e markuma 16tfen dikkat. Her eczanede teklik kutusu '7,5 kuro) tur. 

mıoomu11mııı------
Nafıa Vekaletinden: 

I - Sivas - Erzurum, Diyarbakır, Cizre, Irmak, Ereğli hat
larile merkez istimlak bürosunda çalıştırılmak ve yapılacak im. 
tihanda gösterecekleri ehliyet ve liyakate göre 150 liraya ka. 
dar ücret verilmek üzere münhal olan istimlak fen memurluk. 
larile istimlak kısım şefliklerine ve istimlak memurluğuna müna. 
sipleri tayin edilecektir. 

2 - Demiryolu güzergahı ile tarafeyninde bulunan gayri
menkullerin haritalarını !labilecek ve tersimatı ile her tUrlU 
mesabalarını yapabilecek olanlardan, 

3 - Tapu veya kadastro dairelerinin fen kısımlarında liakal 
üç sene bilfiil çalışmış bulunanlardan, · 

4 - Kadastro mektebinden mezun olanlardan, 
Bu memuriyetlere talip olanların nüfus hüviyet cUzdanları ile 

evvelce çalıştıkları yerlerden aldıkları Yesikalarını ve polisten mu. 
saddak iyi bal kağıtlarile mektep şahadetnamelcrini 1.!c:· adet ve. 
sika fotoğrafı ile sıhhat raporlannı bir istidı:.ya bağlayz.rak vekL 
letimize müracaatlan lAzımdır. ' 

5 - Müsabaka imtihanı 1-3-939 tarihinde saat onda vekile. 
timiz iı~aat dairesinde yapılacaktır. (518) (1006) 

Türk Hava Kurumu 

Büyük Piyangosu 
Beşnici keşide: 11 Mart 939 dadır. 

BUyUk ikramiye 50,000 llradır 

Bundan başka: 15 bin, 12 bin, 10 bin liralık 
!kramiyelerle (20 bin ve 10 bin) liralık iki adet 
nüki.fat vardır ... 

Bu tertipten bir bilet alarak iştirak etmeyi ihmal etmeyiniz. Siz 
de piyangonun mesut ve bahtiyarları arasına girmiş olursunuz ... 

- VAKIT'ın kit~ şeklinde roman tefrikası -

34 OLüMLE PAZARLIK 

- Mister Mangus dün gece kaçta eve geldi bilL 
yor musun? 

- Gece yarısından sonra.. . Saat iki sularında 
olacak ... Zira saatin biri çaldığını işittim. Mister 
Mangus sonra geldi. 

Con Brent evden a)Tildı. Yürüdüğü yollar, as
falttan değil de !anki pamuktandı. Yer ayağının al. 
tında çöküyor gibiydi. 

Şimdi ne yapacaktı. Red Mangus vasiyetname. 
yi almıştı. 

Herhalde on bin sterlini kazanmak istiyecekti. 
Hele şimdi polisten de kaçtığına göre, bu on bin ster. 
lini ka.za.n.mak içi.n bir an evvel harekete geçmesi 
muhtemeldi. 

Red Mangus, on bin sterlini feda edebilecek bir 
adam değildi. Her ne pahasına olursa olsun bunu ka. 
zanmak istiyeceği muhakkaktı. İşin fen.ası şu ki, 
Con Brent. Red Mangus'un nerede olduğunu bilmi
yordu. Bu suretle ona yeni vaziyeti anlatmağa im. 
kfuı yoktu. 

Bu şerait içinde, derhal öldürülüvermesi ka. 
bildi öyle ya... Vasiyetnameyi alan ve pazarlığını 
önceden yapmış bulunan Red Mangus kararlaştırıl. 
dığı veçhile işini görmekte serbestti. Halbuki bu işin 
görülmesine lüzum kalmamıştı. Ölmek mi? .. Bili.kia 
yaşama.k lazımdı. 

Şimdi ne yapmalıydı ? Sokakta kendinden geç.. 
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miş bir halde dolaşarak oturduğu evin önilne geldi
ğini gördü. Ve ürktU. Çünkü Red Mans-us'un bura. 
larda bulun.arak cinayetini işlemesi muhtemeldi. 

Fakat az sonra bu endişesi zail oldu. Herhalde 
Mangus bu cinayetini güpegündüz ~şlemek ihtiyat. 
sızlığmda bulunmazdı. Belki de geceleyin gelirdi. 
Şimdiki halde eve girmekte bir mahzur olmadığını 

kararlaştırdı. 

Bununla beraber, bu evde daha !azla kalmak 
doğru değildi. Geceleyin Red Mangus herhalde ge. 
lirdi. Ne yapmalrydı yarabbi? Ne yapmalıydı da, bu 
kızıl saçlı herüe, artık kendisinin, ölmesine ihtiyaç 
kalmadığını anlatmalıydı ? 

Con Brent bu sırada ikinci bir mesele karşısın. 
da kaldı. Red Manı;us'u bulup, bu işten sarfı nazar 
eylediğini söylediği zaman o na.sıl bir taVTr takına
caktı. On bin sterlini feda etmek suretile bir anlaş. 
mayı bozmağa yanaşacaklardan değildi. 

Con Brent bundan sonra şu karara geldi. Apar. 
tımana dönmek ... Tası tarağı toplayıp derhal Lon. 
dradan dışan çıkmak ... Ve giderken Red Mangus'a. 
bir mektup bırakmak ... 

Bu mektupta artık mezkôr anlaşmayı tatbike 
l ilzum kalmadığını yazacaktı. Yaşamak istiyordu. 
Son bir .kaç saat içinde vukua gelen ıhadiseler plfinı 
değiştirmişti. Bundan sonra. yeni bir vasiyetname 

Karagilnırilkte KaragümrUk meydanile 
rabulut sokağı esaslı kaldırım tamiri 
Edirn.ekapıda Neşter sokağı kaldırımının 

bir kısınmm esaslı tamiri 
1030.57 

Yukarda keşif !bedelleri yazılı yol tamirleri ayrı afd 
Eiltmeye konulmuştur. Keşif evrakile şartnameleri 
dürlüğünde görülebilir. İstekliler 2490 sayılı kanunda 
kadan başka fen işleri müdürlüğünden ve ticaret od 
ları vesikalarla lhaziranda. gösterilen ilk temina.t 
mektubile beraber 28-2.939 salı günü saat 14 buçukt' 
cümende bulunmalıdırlar. (i) (900) 

• • • 
Keşif bedeli 2271 lira olan Ortaköy deresinin ~ 

yan kaldırımının tamiri açık eksiltmeye konulmuştur· 
kile şartnamesi Levazım Müdürlilğünde görtllebilit· 
24.90 sayılı kanunda yazılı vesikadan 'başka Fen tşlerl 
ğünden ve Ticaret Odasından alacakları vesikalarla 170 
nışluk ilk temin.at makbuz veya mektubile !beraber 6" • .A 
lı günü saat H ibuçukta Da.imt Encümende buluıımalJCP"r 

*** 
Ke~if bedeli 3333 lira 22 kuruş olan Pangaltıda 

kağmın katranlı şose inşası açık eksiltmeye konulJO pit• 
evrakile şartnamesi Levazım Müdürlüğünde görüleb eıl 
ler 2490 sayılı kanunda yazılı vesikad&Dı başk& Fen fil 
ğünden alacakları fen ehliyet ve Ticaret Odası veSi 
lira 99 kuruşluk i~ teminat makbuz veya. mektul:>ile bt 
3-939 cuma günü saat 14 buçukta Daq.u Encümende 
dırlar. (1176) 

* * * 
Keşü bedeli 1982 lira 35 kuruş olan Karaağaç nı~ ~ 

mahallindeki tecritha.nede yaptırılacak tadilat ve ıaınıtı 
siltmcye konulmuştur. Keşif evrakile §artnamcsi J.ıC" ... ıı 
!üğün<le görülebilir. lstekliler 24.90 sayılı kanunda Y~ 
dan başka Fen İ§leri Müdürlüğünden alacaklan fen e 
caret Odası vesikalarile 148 lira 68 kuruşluk ilk tenıi' 
veya mektubile beraber 14-3-939 salı günü saat 1 
Daimt Encümende bulunmalıdırlar. (1273) 

Jst<mhtil Dördümcü i cra Memurluğundan : 

934/1639 
Alacağını bili.hara Fatmaya devril temlik ede!l 

Mehmet Şinasi ve Hüseyin Hafinin borç aldıkları dört 
mukabil vefaen ferağ edilen Aksaray, Alembey mahallutı' 
zen sokağında on iki No. lu 290 arşın murabbaında ~ tit 
ta arsanın bu .kere paraya çevrilmesine karar verilnlil 

Takdir edilen kıymtei 832 lira 50 kuruştur. 

Hududu: Sağ tarafı Hüseyin Hafiye ifrazen tahs~ 
~~ Vlılu»t .Bıırb&ııettia ve aaire. ar.ka@.J .~t'i: 
Burh(lllıetthün :ve Emanet malı arsalan, ön tarafı tarııo 

Bele~ye ~tevziatında: 34 üncü aradlf1464 barit' 
suıı almıştır. ~ 
1 - İşbu gayri menkuliln arttırma şartnamesi 1o--3 ..... 

h inden itıöaren 934/1639 No. ile İstanbul Dörd~~-
iresinin muayyen numarasın.da herkesin göre'bıJJP".:; 
çıktır. nanda onlardan fazla malfımat almak istiyeı:".J 
şartnameye ve 934/1639 dosya numarasile nıeıtl 
müracaat etmelidir. 

2 - Arttırmaya iştirak için yukanda. yazılı kıynıetiJl 
nisbetinde pey veya milll bir ban}fanm teminat !J1 
di edilecektir. (Madde 124) 11 

3 - 1 potek sahibi alacaklılarla diğer alrtkadarlaı111 ~ 
hakkı sahiplerinin gayri menkul ti7.erindeki h~l 
sile faiz ve masrafa. dair olan iddialarını işbu iliD 
itibaren yirmi gün içinde evrakı müsbitelerile 
muriyetimize bildirmeleri icap eder. Aksi hald8 ol 
ile saıbit olmadıkça satış bedelinin paylaşnıasl1l 
kalırlar. . -""""' 

4 - Gösterilen günde artırmaya iştirak edenler artı'";.,d 
mesini okumuş ve lüzumlu malfunat almış ve t>ıJJıl"" 
men kabul etmiş ad ve itibar olunurlar. 4 

5 - Gayri menkul 30-3--1939 tarihinde perşembe ~ 
den 16 ya kadar İstanbul Dördüncü İcra Menı~ 
defa. bağınldıktan sonra en çok artırana ihale . 
artırma bedeli muhammen kıymetin yüzde 75 iJll 
ya. salı§ isteyenin alacağına ruchanı olan diğel' ~ 
bulunup da bedel bunlarm 1bu gayri menkul ile t ~ 
alacaklannm mecmuundan fazla.,va çıkmazsa eJ1 t 

nın taahhüdil !baki 'kalmak Ü7.ere artırma 15 gün aab: il 
lerek 14-4-1939 tarihinde cuma günü saat ~ 
kadar İstanbul Dördüncü İcra Memurluğu oda~ 
bedeli satış isteyenin alacağına ruçhanı olin t.r' 
lılarm bu gayri menkul ile temin edilmiş aıacalt~ 
undan fazlaya. çıkmak ve muhammen kıymeti~ ıe _, 
tutmak şa.rtile en çok artıran.a. ihale edilir. J3Ö~ 
elde edilme7M ihale yapılmaz ve satış 2280 n 
na tevfikan geri bırakılır. ııal 

6 - Gayri menkul kendisine ihale olunan klınse d~ f 
rilen mühlet içinde parayı vermezse ihale ka.t s11 
rak kendisinden evvel en yüksek teklifte bul~~ 
zetıniş olduğu bedelle almıya razı olursa ona. 

bulunmaZBI. hemen on beş gün müddetle artırnı~~~1' -ti 
çok arttırana ihale edilir. tki ihale arasnıdalu diıe'. 
günler için yüzde 5 den hesap olunacak faiz. vetiıtl" 
lar aynca hükme hacet kalmaksızın memurıye J 
dan tahsil olunur. (Madde 133) {tf"' ' 

7 - Alıcı artırma bedeli haricinde olarak yalnız ta~~ 'r; 
cını yirmi senelik vakıf taviz bedelini ve ibate .ı' ~ 
nnı vermiye mecburdur. deıtJ"-'.ı ~ 
Müterakim vergiler, tenvirat ve tanzif a: "8 iJll 
minden miltevellit belediye nısumu ve muters:enPı.,; 
resi alıcıya ait olmayıp artırma bedelind~ f;tııft 
lşbu gayri menkul yukanda gösterilen tarıbte gö't 
dUncll icra Memurluğu odasında işbu il~n ve ıuıılJJ'· 
tırnıa 1&rtnamesi dairesinde satılacağı ılan ~ zs> ev. s. • 


