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VAKiT 
Şarkı Müsabaka 

KUPC)NU 
No ·25 

Bu Kupoıları Toplayınız 
ao adet olduktan ıonra ea çok 

beiendfibüa prkoua s6ftell1le 
.beraber blse Cönclerecekalııls •• .. 

~n. devirler tarihine bü. 
llQ ~ır ıahife ilave edecek o. 
'~?Ya harbinde Barselo. 
letJtiı du§rrıesi dönüm noktası 
lilıte , eden bir hadisedir. Ta. 
~de 'Ba.rseıonanm zaptı,, her 
Itca.k l'~ınanıara bile mevzu o· 
~hır vaka olarak kala. 

Bir italyan · Gazetesi Yazıyor: 

İTALYA , İ STEKLERİNİ İLERİ SORMEKTE ÇOK GERİ KALMIYACAKTIR 

~~lona, iki buçuk sene 
biııcıe ~lıyan İspanya har. 
&llıı nıhayet nasıl düştü? 
1fetı :: &'ilnü gününe tesbit e_ 

~ ır Yazıyı bugünden itiba-

r--- - . 1 ıspanga 

'~re başlıyoruz. Burada 
leJıri onanın son günlerinde 
~hayatını, hükumet er. 
bi l'tı faaliyetini bir film gi. 
l': e?'akla takip edeceksiniz. 
erli>ıci 

~ay/amı::da okuyunuz 

8,uounku beynelmi
~r buhran içinde 
ıktısadı Amiller 
-tın V aza o: Asım Us 

)•lt 4. el'.flta Cumhurrelıi Ruz. 
-.._,

0 
l'aıı Meclisinin askeri ko

"-teı-nunda aö7Iediii mahrem 
4- .\ın •ra.sında: "Harp vuku un
~ 41~1'.ilı;annı budu Fl"anaa>' llli?' Demedi mi? Be
~·~ lahlbı, ben bö7le bir tef 
'-hr ~· dedikten eoma 
"-~' 0 1ledt idi." dire fırar
le ~llınaııın ,.e bu fıtlkamet-
'ell.l llzad.rya mütalealar 7ü

u ~rtık manası kalmaz. 
~ T&r kt Rwrveltln •· 
'-ltt.er ~Tfil noktasından to
llt 01-.;vletıere kal'fı aempaU-
'llla •it da malftmdur; son 
~ l'da. ıse bu sempati nok
~ katılan maddi bir taknn 
)~;: 4.ınertkalılan daha zı. 'tal gfjtere ve Fransa tarafı. 
~ .... - e1ıetu 
~ttı recek: bir mahiyet 'b.r. 
~ctı etmek: istedfflmlz bu 
~ «le,.~ller al'a8ında totali
~ l•- eııertn yani Alman 
'la.~"'"'·t• ' 1• 
.. :""llıldt 11111 takip ettlii otarşi 

~~ ıı r; bu devletlerin Am.e
e Ola ik -.. ettıu 11 tlsadl münase-

""'t 01- a&garı derece7e indir. 
.,_ ....... -.ı.l'ldır 
~~l& • 

r 

kede ıörüyorlar ve müdafaa menilerine daha büyiik bir ehemmiyet 
\'eriyorlar. Bu arada Cebelüllarık Akdenizin en mühim noktası haJini 
almı,tır. 

Cebelüllarık, bugün, hakikaten Anupanın siyasetine hakim bir 
mcTki halindedir. İnıilizlerin buradaki tahkimat n terlibalı orasını 

hücum edilemez bir hale cctirmiJlir. 
. Cebelülhırık'a, lnıiliz ba:rralı bundan iki yüz otuz beş yıl enel, 

1704 senesinde, dünyanın iki büyük ticaret yolunun birleşliji nokla
daki kaya üzerine dikilmişti. O zaman Cebelüllarık henüz ispanyaya 
;ıit bulunuyordu. Fakat lngillere burasını lamamiyle eline geçirmek 
isteyerek mcharebeye girişti n İspanya ile beraber Fransanın da mü-

. 
dafaasıaa rajmen 13 Temmuz 1713 de lıolaz tamamen İaciliz hlkimi-
yeti allına tirdi. ' 

ı 715 den 1770 a kadar İspanya, Cebelilllank'ı lnıilizlerden. ıeri 
almak için ~ekiz kere müzakereye ıiri~miş, l 779 dan 1783 e kadar da 

1'ransa ile berubcr Cebelüllarık'ı muhasara altında bulundunnuıtur, 

F.1kat, bütün bunlara rajınen Cebelüıtarık ıene lnıilıerede kalmıştır. 

Dugün, Cehelüllarık istih1ı:Amları bir taraftan bolaıa, diler taraf. 
lan İspanya topraklarına ve Septeye hlkim bir vaziyettedir. Sahiller
deki kayalara ıizll toplar yerleşlirildiklen ve 'kayalarda birer islibklm 

kurulduktan haşka, ayrıca, münasip yerlerde betondan sun'l kayalar 
da yüksellilruİJIİr. Bu suretle bfilün dal Te ıahili bir istibklm haline 

getirilmiştir. 

Mukavemet 
~..,..,,.., 

edemeyecek mi? 

Cumhuriyetçi lspanyın111 
mevcudiyeti munıkatt 

edjliyor 

Fransaya akm 
Askerler ve halk mute
rnadiyen hududu geçiyor 

.(Ycuan 6 ....... ). 1 

lnanma)C İatem~ 

Bir ~yia 

Eski Seyr.isefain 
arması 

Bir~an Acenteameml 
Sabldı?. 

N~'t ~ Ceçen gün Alman7a 
~l'e be ~1'1 Dr. Funk gazete- Türki7eden almAk istl7or. 

~eıa,.1_~_•11&: tta bulunarak fÖJ- Bugüne kadar Almanyanm 
.,,. ~ Amerikadan döris Ue satın aldı-

~t ~ta şimdiye • kadar iı eş7a71 kllrlq ıı.teml Ue bat
!?_>ar l!la..\ınertkadan reklnu 6 ka memleketlerden tedarik et· 
,~ '1.ı rk tutan türlü etra mele lmk&n yana o devletin bu 
tı> ~.,!'Ol'du. Bundan ıonra tanda hareket etme•Jnl pek ta
"-le ~lka attık mübadele nre- bil bulmak IAsımpl.Jr. 

İngiltere Fransaya harpte 
yardım edecek mi 

1 Karabükte elektrik tesiıatı 
yakmda tamamlamyor 

' lllardaıı Ye TürklJe- Şu kadar var ki bir de meıe-
~ lta~ edeceğiz." lenin Amerika1a taalhlk eden 
~~it bd.a kaldJtma göre cihet.lal gözöniine getlnneUdlr: 
,~ti ~ lr DlÜddet enel tıı- Alman7amn senede bef milyar 
) tene :arete ıeldfil za- markı bulan müba7aatmı Ame· 
'-a~ b lllıa benzer bazı be- rikadan kesmesi esasen henüz 
~~tuı;1Qıunuı: iktı•&dJ buhrandan kurtulma· 
'rt.._ ~ cı.n •0 nra Türki7eden DUf, mll7onlarca ffsizlerine fş 
>ıt ~. ln&Uar daha ziyade bulamamı., olan bu memleketi 
)' ı~e ;,:ttnıaı ki gelecek 7enitt&ft&n iktuadi swntıra 
1-..:~~tı b kJ7entn Alman7a- utratır. Amerika Cumhurrelsl 
~·'' il' ıntlyar markı bu· Ruzveltln de ufukta bir ihtimal 
.\J~I olarak ıörünen bu 7enJ buhra-
'~t~ _._ na k•Pfı da tedbir alması tabii 
''-~ 7 qqdJye kadar 7e- delfl midir? 
'~ ~ecıe!~lar tutan müberaa. Bis ö7le zanned17onıs ki Rus· 

t oia11 Amertkadan veltla b .. ...n.. Amerlkadan son• 
\'e b ........ S l'dan u hl&llan niçin ra 7es&ne döviz memleketi olan 

>'t 'e \'e Tür}d7eden te- lnstıtere ve Frama7a ltarŞI doat 
~ it t•resınt düfinil· ye Jardımcı çehre ile pjrtbıme-
'~ ~e ünde bu vuf7etla de teuri Tar
\q ~ b~ Sadece dövb ile dır. Nitekim ton &ilnlerin tel· 
t\> ~11.ktıı r hlebl.lekettir. Dö· gral haberleri arumda .Ameri· 
~ ~ de DlÜfküIAta uğ. kanın tnatıtere ve Franaara ıi· 
t\ ~ ~l'a Avu.turya71 ve JAh aat.arak 7ardmı etmesi an
l' ttırıu Uı •mır aldıktan son· cak: bedelleri~ ödenmeü pr
"-.:' ıı. lba1 •• t11açıannı klirlng tına ballı oldap Jıakkmda bir 
G~ ~elere re lııUırtc ve mamul fıkra vardı ki lsaha çabftıtmm 

il. n 1'.i olabllecett.ı noktal naurı teflt edeeek ma
alkanlardan ye hlyettedlr. 

Fransanın menfaatları 
ne demektir? 

Birkaç gün evvel Alman Cumhurreisl '"tl'Başnkili Bitler Rayş. 
taida beyanatta bulunarak Fransa ile İlalya arasında mncat cersin
Jiğe temas elmiş ,.e şayet İtalya ile t•ransa arasında bir harp TUkua 
ıelecek olursa Alınanyanın müttefik sıfatiylı ltalyaya 7ardım ede
cejini açıkça ifade etmişli. Yani Hiller o be7analulda f6yle demiıU: 

- Nas)·onal sosyalizm Almanyasının dost Jtaıra;va yapacajı yar
dım hususunda kimsenin ıüphdi bulunmamak lhımdır. Bııaünltü 

lıalya aleyhine beyhude yere açılacak bir harpte ,(nutkun fran&a
casında buradaki harp kelimesine bir de ideolojik ııfatı ilho edil
miştir), sebep ne olµrsa olsun Almanyanın l>u devlet 7anında bulu· 
n:ıcajına herkesin kanaat ermesi sadece sulha hizmet eder." 

Hilleriu bu beyanatı kapalı bir irade ile olsa da İtalya ile Al
manya arasında tedafil ve tecavllzl bir ittifakın Tilcuduaa hbat eden 
bir vesika diye kabul olunabilir. 

Bu takdirde fikirlere şö:rle bir sualin nril olm1 •111 miimkln 
delildir: Acaba Almanyanın İtalyaya vaadellili Jnı ıardım derece
sinde İngiltere dahi Fransaya ayni ıekllde muannet edecek mnkide 

midir? 
işte tnıiliz Başvekil Cemberlayn evvelki ıün Avam Jtamaruın

da sorulan bir suale cevap verdiji sırada bu noktayı tebarüz ettıre. 

rek şöyle demiJtlr: 
- Bupnden yarın icin bldiselerin neler huırla1acalını tayin 

eıınek mümklln delildir. Bununla beraber ıu ciheti açıkça söylemeli 
uzlre bilirim: İngiltere ile Fransa arasındaki menfaat iıllrakl • 
haldedir ki her nereden ıelirse ırelstn, Fransanın hayati menraat-

(Devomt 6 ıncıda) 

Alakadar mütehassıslar şehrimiz· 
den geçerek. LQndraya giffiler 

. .r.-.. 11. 'C. ~. P"Aı B. latM• COIUIOlJv 
(Ya.us 1 W..J 

Fransa ispanya tamamiyetiniı 
· tehdidine müsaade edemez 
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Denizbankta 
Müfettitler Hazırladık

lan Raporu Vekalete 
Gönderdiler 

~nizbankta çalışmakta olan 
müfetti11Ier Satie binası etrafm
daki tetkiklerini bitirmişler, ra. 
porlarmı Vekalete göndermişler. 
dir. Bu iş artık Nafia ve lktısat 
Vekaletleri arasında halledilecek. 
tir. 

Sütçüler cemiyeti 
senelik toplantısi 
Esnaftan Alınan Aidat 
Miktarlan Deği§tirildi 
SiltçWer cemiyeti senelik umu. 

mt heyet toplantısıu dUn sabah 
birle3ik esnaf cemiyetleri mer. 
kezinde ynpm13tır. 

Diğer taraftan 11 vapurun 
Swan Hunter firmasına yolsuz o. 
larak ihale edildiğini iddia eden 
diğer firma mümessilleri ayrı ay- Toplantıyı birle§ik esnaf cemi· 
n çağırılarak kendilerinden ma. yetlerl mUdUrü açmış ve arka. 
lfunat alınmıştır. Banka muame. sından içtima reisi ve katipleri 
liitı ii1.erindeki tetkikler henüz seçilmiştir. Reisliğe Sait Akyıl. 
bitmemiştir. Heyet esaslı olarak dız, kAtipliklere Ömer Gençay ve 
bu işle me3gul olmakta ve bir se. Mehmet Özgtll intihap edildikten 
ne içinde Avrupadan yapılan bil. sonra hesapların tetkiki için Uc; 
cUmle mübayaatlara ait evrak- ki3ilik bir encümen te3kil edil. 
la bütün sipariş işlerini sıkı su. mi§, buna da torahim Özçetin, 
rette gözden geçirmektedir. İsmail Uysal ve lsmail Şıldım se.. 

çilıni3lerdir. •k Bundan sonra idare heyetinin Karabokte elektrı cemiyet nizamnamesinin aı inci 
• maddesinin tadili hakkındaki tek 

tesısatı lifi okurunuı kabul edilmigtir. Bu 
teklüe göre esnaftan alınan aidat 

Bir müddettenberi Karabükte miktatlan indirilmekte ve mad
demir ve çelik fabrikalarının inşa- de şu ıekle sokulmaktadır. 

atı ve elektrik tesisatını teftiı et- Silt mUstahsillerlle dilkkln sa. 
mekte olan Branerd 1irketi müdür hibi aUtçUlerin birinci smıftan 
terinden B. James Coonolby ile 650, ikinci sınıftan 550, UçilncU. 
.. General Electric" kumpanyası den 450, nakil vasıtasile seyyar 
mütehassıslarından B. C. A. Paul süt satanlardan 450 ve diğer sey. 
diin ıehrimize gelerek Londraya yar satıcılardan 250, çırak ve ço. 
gitmi§leriiir. hanlardan da 150 kuruş aidat alı-

B. Connolby Türkiyeye illc defa nacaktır. 
olarak gelmi§ bulunmaktadır. Hal Fakat idare heyeti, esnaf has. 
kımızın çalışma prtlarmr çok ıev tanesinin inşasına. yardım etmek 
migtir. O kadar ki diin kendisiyle iktiza ederse bu miktarları en 
Park Otelde buluşan arkada§ımı· fazla bir lira artırmak salahiye. 

za: tine ma1lktir. 

Seçim defterleri 
cumartesiye açılıyor 

İııtahap tefti§ heyeti diln sabahtan ak§ama kadar defter. 
leri tetkik ile me6gul olmuştur. Öğleden sonra vali de teftiş he
yetine riya.set etmiştir. 

Tetkikten geçen defterler yarından itibaren kaymakamlık. 
lara aade edilecektir. DUn de yazdığımız gibi defterler cumar
tsi sabahı asılacak, on beş glin asılı kalacaktır. Defterler şu.. 
b::ıtın 25 inci gilnU ak§amı indirilecektir. Resimde defterleri tet. 

iskemleden 

GONON 
AKİSLERİ 

Muallimler 
çıkan kavga için 

Bir Kahveci y AZIN töpJanacak 11')1...., 
Şnrası" nda ilk ;ıneku&' 

Bıçakla Yaralandı · _,,.. 
lşlerJne dair konuşulacak ... ~ 

Dün şehrimizde yeni bir yara.. 
lama vakası olmuştur. ruznamesi tesbit edildi. 'il' 

Fatihte Karagümrükte Taş Bu meyanda muallimlere ~ 
handa kahvecilik yapan İhsan, kil ,·asıtalarında kolayJıklaı' ~ 
d·un· .. "I, .... _ d"kk~ k k mln edilmesi de düş;ünülece 

GA9Gll1 u anını apar en alı"' 
bir sandalyasmrn eksik olduğunu Bence muallimler için 11' 
farketmiş, bitişikteki kunduracı cak tedbirJerln en iJiler!Jld 
lsmallin dUkki.nına giderek ora- birisi budur. 
da olup olmadığına bakınııtır. Bir mualllm, her gün -:: 
İhsan sanda1yaınru bir mllşte. mnda mektebine yetişmek,,, 

rinin altında görmUıt: ne kadar rol yürüyor; ne ,,dl' 
- Bu benim sandalyamdrr, dL tar para sarfediyor ve ne 1' f 

ye çekip alm13tır. Kunduracı ıs. helecanlı dakikalar geçirir°" ıı" 
mail buna çok kızını§, İhsanın üs. Öyle tahmin edfyonım ıı.t. il' 
tUne atılmış, kavga etıneğe baş- manında l'azlfest başında b':ı,t 
lamışlardır. nabllmeğl günün tik biiyük ,. 

Bu sırada lhsan hll'Bmı alamı. sullycti sayan mualJlın, ~~ 
yarak ellndeki sandalya ile dille* besinden ürker ..• Fakat -:;. 
kanın camlarını yere indirmiştir. bir ürkmek? .• Geç kalıp,-~...., 
İsmail de buna kızarak kundura. fesine ihmal gösterip kfiÇ~ 
cı bıçağını çekmiş, İhsanı birkaç ne fena bir örnek olmaktall V 
yerinde nağır surete yaralamıg • k:er •.. Sabahın erken saatle~ 
tır. de onu sokaklar bofUDC" 1'09"": 

İhsan üade veremiyecek bir ran ve bazan tasarruf tçlll .,t 

M f Ş E . 1 halde Cerrahpaşa hastanesine tün bir yolu ya1an yürfiteJI ., '-

a a rİ Orası mınönU istim iki yatınlmış. t1m1au ya.kaıanmııtır. ıemızbelecaneıbetteldblr_.. . 

h 1 
İsmall dUn·adliyeye getlrilmi§- zaharet görmeltydi! 

kikten geçiren heyet görülmektedir. -

azır ıkları Ayrılan Paradan ttr .. suc;lu mUddeiumumUikte ver. l\Iualllmlere tramvart•~' 
100 Bin Lira Kaldı diği lfadeı.dnde: tobUslerde, vapur ve trenleıd' 

Ruzname İçin Bugün EminönUnde yıkılmakta olan - İhsan sandalyaamr gelip tamamen talebe.re verilell tı1' 
Müdürlerin Toplantııı EminönU hanının etrafına çe. mUşterlmin altından çekti. Hare.. veıilmelldlr B ttA kcndlleıf" 

Var kilen tahta perdelerin irtüaı u ketinin doğru olmadğmı iöyle • den J'&n bllet ;.rası ~ 
İlk tedrisat mUfettialerinin An olduğundan üst katlar yıkılırken dim. Kızdı, camları kırmağa baş. d 

karada toplanacak olan kWtUr aşağıya demir ve tqların dllş- ladı. Ellerinden tutınak hıterken Mrr.. h 
şflrasmda görUıtUiecek meselele • mesi ihtimali görUldilğünden diln de yere dU§tU, masada duran bı- IZ8 arZUSU ~ 
rl tesbit etmek ur.ere bit toplantı yıkılma İ§f menedilmf11tir. Tahta çağa saplanarak yaralandı., de. Meşhur bir mizah mu~ 
yaptıklarını ve bu toplantıda ka- perdeler yükseltilecek ve bu işe miştir. bir gazeteye verdJğl nıfil ~ 

'' - Tanıdığım Türkler, be- Cemiyetin her sene azaların • 1 bir de ehlf.vetnameli kalfa neza. İsmail birinci 11o'l"CP'l1 hlkimll * da ''bugünkü muharrirterloJ4"1 
'- bil" 1 • lı 1 d ~ rar aştırılan rumıameyi yazımı • ·e,. 

ni aa ıyet erı, ça ıma an, ve da eksilmeler olduğu götUl üğiln. t k MUf ttl l b ı-et edecektir. ~ince tevkif edilmi•tlr. mundan fazla .. .ın- başlı b _...,. 
• 1 h · ı . e § er u sabah ta top. J ",l -&&& ,,,-

güzel ahlaklarıy e çok müte assıs den bu housta bilhassa sUt mUı- 1 k Diğer taraftan Kızılay hanmın -o--- tunu" söylilJor: "HalbuJÖ -" 
etti,.. eğer bütün Türkler, böyle tahsillerinden ve sUtçU dilkkln anara kat'i programı VUcude H K V d bl ... df~ C>'Ptlreceklerdı'r yıkılm8.!ı da ihale edilmi§tir. BL on!! ,...,.U!' apurun a- yatımızın neşeye çok .,,,.. __.lf 
ise, - ki öyle olduklanndan hiç ve mandıralardan yanlarına ala • 0

"' • ~ ~ rd B ... 1,,,. •· 
DiO..r taraftan •"·-ada ··..ıı •• n naların yıkılması için ayrılan pa- ki Ka,.•kçılık ~~- _ır •• _ı~ııu-"'_s•. miza• " &'"4b"•

111
': .ıı ıı.üphe etmiyorum - Karabük fab caklan nıU.tahdemlerln ve aut .,.. ~uc go. Y91.&· r-- _ _ ,,_ 

" . leeek lieelerhı vaztyeıMlnt ımeu.. radan elde l ()(),.bin ~ınıatt. 
rikalannm ve onun gibi nice fab- sattıracaklan adamların cemıye- • Bu para ı'le de Yenı'camı'de park Eosen - Hongkon."' vapuru ka )'Or ~ sı ve resmi lise müdürleri bugiln ~ · ··•• 
rikaların i§letilmesi çok kolay ola- te kayıtlı olup olmadığına dikkat Gal t 

1
. . d karşısındaki bazı dükk9.nlar is . çakçılığı etrafında Beykoz müd. Mizahi kim istemez? .-..t a asaray ısesın e, orta mek- ,,. 

cak, memlei:et hesabına azami iati etmeleri temenni edilmi§tir. Ge. t '"d" 1 . B ~ 1 k tlmlak edilecektir. Bundan son. deiumumtliğince yapılan tahki • bafatm övle fecA, .. 11var1'1·~· ep mu ur erı eyog u a şam kız • • 
fadeler temin edilecektir.,, çen yıl da aza adetlerinin azalma.. ra meydana nazır olarak yapı- kata devam edilmektedir. bassa ~1ra-... ~ so"zleri ~·1 d sanat mektebinde, muallim mek. J - n&& 

Demi tir sı ve bilhassa bir çok azaların a tebi müdürleri İstanbul Çapa kız lacak binaların irtifaı camiin son Evvelki akşam sorgudan sonra olan meşhur mJzah nı .Ati 
.1 • . . . cemiyetle alakadar olmıyarak a- cemaat yerinin boyunu ge,.miye. tevkif edilen geminin ikinci kap. nin ha,·atı ı.. .... lıbaşma bit 1 ' 

Fabnkaların elektrik techizatiy idatlannı vermemeleri yUzünden muallim mektebinde, sanat mek. " tanı Ozvald, 500 lira kefaletle CAAT "deX.:ı .,_,mtdir". ""' 
le alikadar bulwıan B Paul da kl tebi müdürleri de akşam sanat o. cektir. ~· 

· . • cemiyet bütçesi 600 lira açı a -o-- serbest bırakılmıştır. Buna ramnen neşesini oı1"' 
Karabilkteld arkadaşlaruun çok 1• kapatılmı.,.ll'. kulunda toplanarak ruznameleri D'" de Sok . k s e&&& 

9 " h l kl d Gıda Maddeleri Ve un onı umpanya mm faza edebilmesi •anı ~ 
yi p.rtlar içinde çalı1tıklanru IÖ.y- Bu yUzden geçen yıl 4000 lira :ızır ıyaca ar ır. depo müdüril .Matlamara Beykoz şa:> 
!edikten 901U'a ıu izahatı vermıı- tahmin edilen bütçe 939 yılı için --o-- Haçlar Hakkında. müddeiumumiğine celbedilerek i. tı8r1:·r·· örnek """ 
tir: 3300 lira olarak tesbit edilmi3 . Köy Eğitmen Bir Tamim Cadesi alınmıştır. r 

•• - Dünyanın en modem tek- tir. Bundan sonra cemiyetin yeni Kusları Dı·ı•er taraftan gemı· tayfala _ lştc günün mizahlarılld.&"l..ı,. Belediye reisliği tarafından şu o __ -ır rr" 
niğini haiz demir ve çelik fahri- idare heyeti .intihabı yapılmıs ve Bir kaç yıldanberi tesis edilen belere gönderilen bir tamimde rından J...eon ve !smailin evin.de rl: Zannederim kl muJUU"~-# 
kalarından biri olacak olan Kara· asli azalıklara: Mustafa ZPki Ccn köy eğitmen kurslarının çok ö • gıda maddeleri ile eczanelerdeki arama yapılmıştır. Arama sonun. el Sadullah tarafından , 
bil'k fabrikalarmın elektrik tesisa- giz. Ali Cemal Altıntaş. Musta. nemli neticeler verdiğini gören ua.çlıırı başka maddelerle karı§ _ da bir çok kaçak iskambil kağıt- dilmiştir; aynen fk.tlbaB 
tı da o nisbette en yüksek, en mil· fa Gilrakın. Mehmet Ener, Mus. Vekfüet bu işe daha fazla ehem- tıranların şiddetle cezalandırıla . lan ile sigara paketleri ele geçi. ruın: .~ 
kemmel olaca'ktır. Bu defa, kum- tafa Karabacak, Sait Akyıldız, miyet verecektir. Geçen yıl 8 vi. cakları bildirilmiştir. rilmiştir. "İkdam" refikimizin: I 
panyamr temsilen Karabilkteki e- yedek azaltklara da: İsmail Uy. layette tesis edilen kurslar bilL --o- Tahkikata ehemmiyetle devam lerin heykelini dikellill!" ~ 4t 
lektrikleme mesaisini cözden ge- şal, 1smail Gönül, İbrahim Özçe- çenin vereceği imklnlar dairesin. Şi§Iİ Depolla edilmektedir. ne cenp verenlerden biri rl,I, 
çirdim. Uç haftaya, nihayet bir a- tin, Abdull:ıh Gürsoy, Ömer Gen. de çoğaltılacak ve açılamıyan vL -o-- Ömer Rıza ile NizamettlJS ~-• .ı 

d. Teslim Almclı ıııo' ya kadar elektrik tecbi.zatı hazır- çay eeçilriıişler ır. layetlcrde de açılacaktır. iki Erojnci yaka.landı fe de birer heykel dik 
D. - t afta '' ü v kAl Tramvay ve Tünel şirketleri. , 

Iamnı• bulunacaktır. Fabrikanın l ıgcr ar n .w.aar e 4 e- ,.. Beyazıtta Ç"dırcılar cadde • istiyor. 
1 
... J .. 

:ır 15 Y l E Bugu""n i k.. d · til gut 1 k nin malzeme ve tesisatları devri "' ~ • in•aatına oldugv u kadar elektrik ı vve t oy te rısa e meş 0 aca s.;nde oturan sabıkalılardan ero- Dun, bu iki meslektaş 
" b' , .. t d · t ··a·· ı·· teslim muamelesi devam etmek. I 

techizatının vücuda getirilmesine IIJNDRA-Porttklzln Fi1lkt. mın· ır .KOY e rısa umum mu uru. tedir. inci Topal Hasanla Balatta Os. görUştUm, ikisi de: .,1ı 
de c:yni hararetle çalı•ılmaktadır. takalarında isyan lıartkttleri başla- ğü de tesis etmek düşüncesinde - man ve Hayım isminde iki kisi "- Bizim, diyorlar, ~-r"" .A " ı 1 di Dün Şişli deposu tesisatı tes. ~ _ ~_J 
Londradaki merkezlerimizle temu mııtır. Aıiluln reisleri un (O anmış. r. vakalanmı.,,tır mizi dlkmeslnler, IJl W 

.. .. .. . ıır. Porto halkı hükılme.t kuvvetleri- ---<>- lim alınmıştır. • ~ · :sı• 
tan sonra, onumuzdekı ayın başın-

11 
d 1 t' ttı·· 1 ~·Jıir Bunlar eroinleri ka,.ak"'I Ham. kendimize versinler: 

nt it~ m en m ına e. yınc en •" Q t T d • t --.-o--- " ~ !'' 
da tekrar gelerek o sıralarda kıı- bombal'dıman tdllmtıttr. Llıboncla r a e rıaa Ankara Kitap Sergisi diden aldıklannı söylediklerinden dikleri yerde dururuz 
men baılıyacalıc olan faaliyeti göz-Jda lltıleuaı çok artmııtır. Müd~r Muavini Ankarada açılacak olan bilyük Hamdi de yakaJanmıştır. Dilenmek ~ 
den geçireceğiz.,, B .. ........ g"' anlar' Maarif Vekaleti orta tedrisat kitap sergisinin hazırlıklarına de- Dlr dJlencl, bolaZJ to~ ~·' 

B. Connolli, fabrikalarm iıteme.' ugun .ır.10 • umum müdür muavini Bay Ke. vam edilmektedir. Sergi pavyon. ikinci Nevi Elanek ı~ gün Belediye hizDletbl 
ğe açıldığı zamandan ton· 1 Subat günü 17t gectıl do~nlar: nan Anknrndan şehrimize gelmiş lannın mühim bir kısmı bitmiş. İkinci nevi ekmek için bugün lışmağa mahkfun oı:ınut- ~ 
ra da bir müddet kalarak tetriki- Buıiln doAanlar Merih ve Utarit tir. Bay Renan şehrimizdeki or. tir. Bu iale meşgul olmak üzere vine bir tecrübe yapılacaktır. Bu ı~ gün sonra ne r•~'_ı>:_J 

. nilfuzu altındadır. Tedbirsiz olurlar. ~ " UP -'f 
mesaıde devam edecektir, Billlln faziletlerine, maharetlerine. ta okul direktörlerile okulların lstanbuldan davet edilen bazı sefer yüzde otuz mısır unu ile nlz? Yiyecek tatlı ge ,.,ı 

Şimdi KarabUk fabrikalarının samimiyetlerine raAmen birçok zah- muhtelif ihtiyaçlan etrafında tet maarif mensuplan bugün Anka. yüzde yetmiş yumu§ak un konu.. mfyetinln uzatıımasuıl _J 
inıa itleri kısmen tamamlanıp te- _m_eı_e_ma_ruz __ ka_ı_ır_ıa_r. _____ _.;._k_ik_Ie_r_y_ap_m_akt_a_d_ll'_. ______ ra_y_a_hare __ k_et_ed_e_c_e_kl_e_rd_i_r. __ __:._ıa_c_a_k_tır __ . _________ ter? ıWır 

ıiaatın yerleıtirilmcaine de başlan 
dıfı için, bu huıuala alüadar ye
ni mUbendiılerin celmeal lcabet
miıtir. Bu mUhendialerin ilk cru
pu Karabilke celmiı bulunmakta
dır. tı ilerledikçe difer lfUplar da 
gelecektir. 

Karabil'kte aarfedilecek kömil
rün de büy\ik mikyasta nakline 
baılanmrştır. Bu ara.da bir hayli 
demir madeni getirilmiştir. 

Hacivat • Karaaöz 
1skenderunda "Haclyvat ve Ka 

ragöz., fltm1l haftalık mizahi 
bir guete çıkmaya b&.§lamıştır. 

Sahibi Tarık Mümtaz Yazgan. 
alptır. 

.Daın 1KU1t 10 da Em~n'il ha11wbufe ynpt1,aca'k olan Kasap lar cemiyeti !umumi heyet top1antıM e~eriyet ôlmmnım yilzün
tlen 14 şubata bırakılmı§tır. A kıy köşlcünde top'lanan ressamla'r ccmiıyeti de yine e~eri.yet olmadığından göril§melcrini ~ka 
bir güne bıra1omı.1lardır. Resimlerde her ıiT:i cemiyet toplantısın dan birer intiba görülmektedir. 

Yoksa tekrar dilencitl•
mahkfim mu olur!? 

Bir nutkun ilhamı_rca ~ 
Amerika Relstcu:ınb1'A~..J' 

veltin ''hudutıarıuıO 0~ dır" dediği zannedlle~ 
dan sonra, İngiliz Jll ıılf~j 
rlnden bazılan be:ınen 11''1 
yazıya.ta döküldUler~ıe f 
dan "Cassandra" iDl ~ı I 
zan bir meslektaş di>'0~8.., I 

••- lnglltere zaid tr 
1

,,. .J 
ld Amerika, ze.ld Jtll:ısf"/ 
ld TUrklye, zaid ıtolll tlO ,.1 
müteşekkil bir kuY1'ecl ıır'",; 
manya zaid ltaıya, ı~t ııJ6( 
yaya karşı ne kabir b llleJB 
teşkil edeceğini dUoUil 

. zum yoktur." 
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Kararını vermesi için birkaç sa• 
niye kalnuştı. Dönmek, kurtuluf 
yerine ölüm tehlikesi dcğurabi -
lirdi. Kara Halil, tlikonun gelme. 
diğini görünce hiddetlenebilirdi. 

O halde? 
Atını mahmuzladı ve dörtnalla 

Kara Halilin yanına doğru ilerle -
di. Bu esnada kararını da vermiş-
ti. in'kar etmenin manası yoktu. 
Evet, Eliso ile konuştum. Onu 
sevdim. Bana mükafat olarak onu • 
ver, başka hiçbir şey istemem .• 

diyecekti. 
KARA HALILIN 

PLANI 

-16-

--k'Af\(AÇ 
~Ni'Y:Z'f Ziiın Kl.ZLA \< l 

ŞEREFE VERiLEN 
ZiYAFET 

kızların halılar üzerine serilmiş ol 
duklarmı gördü. 

• VAKl1 
ABO~E TARlfESI 

il 1 

J!emlekel dı:d 
• içinde 1~~ 

Aylık 95 ,~; 
3 aylıli 2G? ;20 
G aylık 47a 

160
0 

1 yıllık 900 9;-
Tariredcn Balkan dO 

için ayda o tuz kuruş "' 
Posta birliğine girmeY111'ş' 
ayda yetmiş beşer ı.urtı 
medilir. 

d·reO Abone kaydını bil ı. ~ 
tup ve telgraf ücretin1

• ~· 
ııaıı: 

parasının posta veya JıtO 
yollama ücretini idare Esirci Kara Halil, tlikonun ezi

le büzüle yalvarmasını büyük bir 
neşe ile dinledi"kten sonra: 

_ Ben dedi, arkadaşlarımın 

gönlünü daima yaparım. Sen gizli 
gizli iş gördüğün için kıznuştım. 
Yoksa &eni bir değil bin Elisoya 

dcğiımem .. dedi. 

- Görüyorsun ya, diyordu. Tif 
lisi senden .daha iyi öğrendim. 

iliko, Kara Halili dinliyor, bir- • 
an önce şaraba kavuşmak için a
cele ediyordu. 

Karanlık bir sckaktan geçiyor
lardı. Birden önlerine iki atlı çık-
tı. Kara Halil : 

Kara Halil ile Iliko büyük :ıir 

merasimle karşılaştılar. Evin ka
pısında külahlı Yeniçeriler dolaşı
yc·rdu. İçerden şakrak bir musiki 
sesi, kadın kahkahalarr geliyordu. 

Kara Halil: 
- işte Dağlar Kralı dedi, bü

tün bu eğlenceler senin şerefine 
oluyor, anladın mı? .• İsterdim, 1d 
Elisoyu da burada bulundurayım, 
fakat daha evvelden .düşünmemiş
tim. Eğer onu bu kadar çok sev
diğini bilse idim, muhakkak su
rette c genç kızı kafileden ayırır, 
::enin için bu ziyafete getirirdim. 
Fakat bu akşam da onsuz eğlen .. 
Bak ne güzel, ne şirin kızlar var. 
Doğrusu ben Kafkas kızlarına ba-

yılmm. Mısırdan ne güzeller getir 
dim esir pazarlarına. Ne boylu 
poslu kızlar sattım ama, içlerin.de 
Kafkas kızlan kadar cana ya1nn
larına rastlamadım .• 

Haydi, geç şimdi masanın başı
na, al maşrabayı eline ve istedi
ğin, beğendiğin kızı da dizlerine 
oturt, günlerdir çektiğin yorgun
luk sona ersin. Bak unutuyordum, 
burada güzel çalgı çalan kızlar da 
var, hangi şarkıyı istersen söyle
tebilirsin .. 

zerine alır. ~ 

1"ürkiyenin her posta ırıtt 
•1/ıt· 

VAKlT"a abone ya; ocrt~ 
Adre~ değiştirme 

25 luruştur. 

iLAN üCRETLf:Jd 
s~O 

Sonra ilave etti : 
- Şiındi Potiye gönderdiğimiz 

kızlar yedi yüzü buldu. Artık is
tediğimiz gibi rahat edebiliriz. Yo 
ruldun değil mi? .. 

iliko: 
- Ne yorulması, .dedi. Bunlar 

birim alıştığnruz işler... Gecesi 
gündüzü dağda geçen insan için 
yorgunluğun manası yok .. 

- Hey yoldaşlar .. 
Diye haykırdı. Fakat süvariler 

cevap verrnemişlercli. Kara Halil 
bir daha seslendi: 

- Kimsiniz? .. 
- Biz yolcuyuz .. 
Gürcüce cevap vermişlerdi. Bi

ri atını sürmeğe bile davranmıştı. 
Kara Halil piştovunu çekti: 

iki arkadaş, evin büyük bir sa
lonuna girdiler. Meşalelerle ay
dınlanan odada ilk göze çarpan 
uzun bir sofra, iki tarafında şarap 
fıçıları vardı. Uiko gözlerini oğuş
turarak etrafı daha dikkatle sü
zünce bir kenarda yarı çıplak genç 

iliko, şaraba yaklaşırken içinde 
garip bir hüzün duydu. Kendi yur 
du bir yabancı hükumet tarafın
dan istila edilmişti. Genç kızları 
zorla eğlence yerlerine getirilerek 
zevklere alet ediliyordu ve kendi
si bunu göre göre, bile bile eğle
necek, hatta .düşmanların yaptık
larını kendisi de yapacaktı. 

Ticaret illnlarıoın . 11~ 
şatırı sondan itibaren ; rOJ 
falarında 40; iç sayfa.:ad' 
kuruş; dördüncü ~)biri 
ikinci ve üçüncüde 2, 5 
4; başlık yanı kesmece 
dır. ~l 

Büyük, çok deYaınlıı ,·rı ~ 
renkli ilan verenlere 11 j i 
indirmeler yapılır. aes~r~ı 
rın santim - satırı 30 ~ 

- Ya tehlike .. 
_Bu işler : - scygunculuk ka-

dar tehlikeli değil.. 

- Kımıldamayın, ateş ederim .. 
Diye bağırdı. Sonra İlikoya: 
- Yaklaş şunlara, kim olduk!:ı 

rını anla .. 

Tarihten bir yaprak: .. ............................................... _ .......... . 
o i 1 i Kesnıe 

TiCARi MAHiYETTE ~~ 
KÜÇÜK tLANL 5 

Bir defa 30. iki defa!~ fi 
defası 65, dört defası tJç ~ 

- Yok lliko öyle deme .. Daha 
tehlikeli .. Fakat biz kolay taraf
larına rastladık. Allah yardım et
ti. Sonra Gürcistamn vaziyeti de 
karışık ... Harpler bu milleti mah
vetmi~. Eli silah tutan kalmamış. 

iliko birkaç adım atmıştı. Sü
varilerden birinin ilia olduğunu 

görünce bir.den itidalini kaybetti. 
llia ise kralını görmüş olmaktan 
mütevellit sevinçle haykırmak ü
zere idi. Gürcü haydut, süratlc 
üzerine yürüdü. Yavaşça, susma
sını işaret ettikten sonra, sert bir 
sesle: 

Dil insanın başma ne saadetler ve ne felaketler getirir. Gü. 
zel bir nükte ile bir hiciv dille ortaya çıktığı halde ceza daima 
başa yükletilir. Bunun bin bir misali var: 

Hiddetle maşrabasım lı:aptı. Ba
şına kadar doldurarak bir defada 
bitir.di. Sonra bir daha doldurdu. 

defası 100 kuruştur. r sı 
ilan verenlerin bir de 

3

11, 
vadır. Dört satırı geçen .ııJI 
fazla satırları beş ı.urıı. 
sap edilir. ıirJ 

llizmet kuponu gea:d' 
küçük ilan tarif esi il 
indirilir. ~o· 

Vakıt hem doğru.da~ )lt~ 
va kendi idare yerınd ' l \ ., • l;ı ~ 

iliko, Kara Halili dikkatle s;i-

zerek: 

Zalim Haccacm bir fıkrası çok güzeldir. Hicretin birinci 
asrında yetişen Arap şairlerinden Leyla hiç aklına gelmediği bir 
hal ile karşılaşmış. Haccacm adamlarından biri karşısına dikil
miş, yanında bir de hacamatçı: 

onu da içti. 
Kara Halil: 

- Acele etme Kralım, dedi, bü 
tün fıçılar bizim.. Kimse elimiz
den alamaz. Yavaş yavaş, eğlene 
eğlene iç. 

kara caddesinde '~tı l ~ 
allında KEMALED~ ~o ~ 
!lan Bürosu eliyle ıl , : 
eder. (/Jüronun telefoftll• 

- Hepsinden fazla dedi, bu iş- - Böyle gece yansı nereye gi
diyorsunuz? .• 

- Efendimiz dilinizi kC'seceğim .. demişler. 
lerde sizin drayetiniz bizi kazan
dırdı. Aldığınız tertibat olmasay
dı muhakkak kan akardı. 

Sualini sordu. 

Leyla sebebini sormuş. Memur: "Emir, Leylarun dilini ke. 
sin,, diye emir göndeı·di; cevabını vermiş. Fakat İliko Kara Halilin söyle

dikelrini duymuyordu bile. Bir ü
çüncü maşrabayı son damlasına 
kadar içmeğe hazırlanırken Kara ı 
Halil omuzundan tutarak: 

'-Demek drayetimi beğendin? 
ilia gülemiycrdu. iliko arkada

şına döndü: 

Arap şairesi gülümsemiş, sonra hiddetle: 

- Heı:n çok .. - İki köylü, de.di, dillerini yut 
mu§lar galiba .. Korkak keratalar .. 
İnsan gibi ata da binmişsiniz. Şim 
di sizin atlarınızı alıp yaya bıra
kalım da aklınız başınıza gelsin .. 

- Budala herif, demiş, Emir sana dilimi ıtye ile kesesin 
diye emir etti.. Hacamatçı vasıtasile değil. Bilmez misin ki e_ 

- öyle ise bu akşam eğleniyo-
r~z. Sabaha kadar şarap içeceğiz ... 
Sen de yakında Elisona kavuşaca
ğın için neşeli ol.. 

mir ve nehi erbabınca bu manada kullanılır bir tabirdir. 1 
Tabii bu cevap karşısında memur geri dönerek cevabı Hac

caca götürmüş. Haccaç ta Leylanın cevabından son derece malı. 
zfız olarak şairi taltif ebniş.. N. A. 

- Dur, dedi. Senin kim oldu
!ı.\nı.t 'b?rada btıltinanlar::l t::ın•h
yım .• Kara Halil, 0 gece için mükel-

lef bir sofra hazırlamıştı. Günler
dir eli kolu bağlı bir halde ordu
nun içinde, bin bir korku ile yaşa
yan lliko, hal! korkudan kurtula
mamrş olmasına rağmc;ı sevinmiş
ti. Nerede ise ağzr!lm suyu aka
caktı. O an için Kara Halile duy
duğu kin ve nefreti unutmuştu: 

- Ya~a Kara Halil .. diye hay

kırdr. 
- Demek sevin.din? .. 
- Sevinmez olur muyum? .. Şa-

rabın tadını bile unutuyordum. 
- Dur hele senin için daha gü

zel eğlenceler hazırladım .. 

.... (• 1 

llia, bir aralık haydudun kendi-
sini ~a~yamaclığmı sanarak; 

- Ben, ben .. 
Derneğe başlamıştr. 

lliko, Kara Halile : 
- Varsın gitsinler, dedi. Bir 

maşraba şarap fazla içeriz. Doğ
rusu bunların yüzün.den şarap iç
meli:ten olmak hiç işime gelmez. 

Kara Halil, piştovunu tekrar 
beline sokarken ka~anlıkta dalga 
dalga uzayan bir kahkaha attı: 

- Haydi öyle ise, bırak onla
rr .. Yolumuza devam edelim.. de
di. 

Sonra yüzsek sesle ve ·Gürcü-

ce: 
- Hey kızlar, diye bağırdı. Bu 

gördüğünüz kahramanı tanır mı

sınız. Ben size kim okluğunu söy
liyeyim .. Bu, Gürcistan dağlarının 
kralı ilikodur. Onun asıl adını çok 
kimse bilmez. Ona yalnız ''Dağla-
rın Kralı,, derler .. Ne o; niçin öyle . 1·p 4 

korkuyorsunuz. Yoksa onun her PJ' ~ TUR.~~11 0J;f, 
tarafa dehşet salan adını siz de mi 1içrs1 

S.!s Kra ,·c 
duydunuz. Fakat korkmayınız. /,1 Yüccscs 1' tt 

Dağların Kralı şimdi eski huyun- .ılluıflııuç _~s1•1ıı1ııı1ı1ııı1i1 r_Jı,~,;~· Jı Jıiirr/ 
dan vazgeçti. Haydutluğu da bı-~ 
raktı. Güzel bir sevgilisi de var. 1.ı 

Akşam karanlığı çökerken iki 
arkadaş, Tiflisin tenha mahallele
ri~e doğru yiiriidüler. Kara Ha

lil: 

İliko atlattığı tehlikeden dola
yı derin bir nefes aklı. Kendi ken
dine: 

-- --...X 

Adı Elise. Şimdi o yanında bulun- HALK üPEF~ rtı ~ 
madrğx için üzülüyor ama siz gön- Bu akşam 9 da: pto< ~·tsı1 Yeni Efgan sefirinin Cumhur reisimize itinuıtnamesini verd.iğ4~ 
lünü alır, eğlendirirsiniz. YAZ.\:\: MaJınıııl ,.1Jd1 

- Nedir bu aksilikler.. Diye 
söylendi. 

yazmıştık, resmimiz, sefiri Çan kayadl.l riyaset Ctımlıur lcö§l~üne 
girerken gösteriyor 

Pek yakında l\lııcıır • ıırl 
(Devamı var) Yeni ve büyük b:ılc / 

~·,7 

~~~~iiiiiii'~~~~~~~~~~~~~~~;;;;;,;;;;öô03~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ f. 
zevk olduğunu işitmiştim. Meğer doğ- - Evet Dimitri bu akşam dönüyor. diyakov ilk basamakta sürçere;. fi 

Karamazof Kardeşler 
Yazan: Dostoyevski 
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- Şu halde bu mel'un Çermançiya
ya beni, siz kendi elinizle atıyorsunuz 
öyle mi? 

Dedi. Fiyo.dor, oğlunun sorusunda
ki manayı anlamadı, yahut anlamak is
temedi. Sevinçle: 

- Gidiyorsun değil mi, aferin sana .. 
Bir tezkere de yazarak lazım gelen i
zahatı vereceğim. 

- Bilmem... Bakalım, belki yolda 
karar vereceğim. 

- Yolda mı? .. Şimdiden kararlaş
tırsan olmaz mı? Git işi bitir, parayı 
papasa teslim et. Bana da bir iki sa
tırla işi a~11at. Sonra Allah selamet ver
sin. Git gideceğin yere. Papas seni is· 
tasyona kadar araba ile götürür. 

İhtiyar, ortalığı telaşa veriyordu. 
Otorup bir mektup yazdı. Masaya kah 
valtı hazırlandı. Konyak şişeleri açıldı. 
Araba kosturuldu. Aralarında birçok 
~eyler ko~u!fulduğu halde Dimitrinin 
adı geçmemişti. Fiyodor ivanın bu ani 
kararından lStürü: 

- Galiba onu sıkıyorum! 

Diye düşünüyordu. Ayrılma sırasın
da oğluna sarılacakmış gibi bir tavır 
takındı, fakat delikanlı, onunla öpüş
mekten kurtulmak için hemen elini u
zattı. ihtiyar bunu anladı ve durdu. 

- Hadi Allah selamet versin. Yine 
gelirsin inşallah. Bilirsin, ki seni gör
mek beni her vakit sevindirir. 

ivan "Tarantas,, a bindi. (1) 
Babası son bir kere daha: 
- Güle güle oğlum, sakın bana gü

cenme. 
Diye seslendi. Grigori, Marta, Smer

diyakov da vedalaşmak için geçirmeğe 
çıkmışlardı. ivan her birine onar rub
le verdi. Smerdiyakov, halıyı düzelt
mek için koştu. 

!van, kararının aksine: 
- Görüyorsun a, işte Çermançiyaya 

gidiyorum. 
Dedi. Bunu sonraları uzun müddet 

hatırlamıştı. 

Smer.diyakov, onun gözleri içine da-

•arak · 
- .Zeki adamlarla kcnuşmamn bir 

ru imiş. - Dimitri, sen bana bir hizmette bu- lanmıştı. Marta, düşüşü görıne 1
;1 

Cevabım verdi. . lunabilir misin? Git babam, Fiyodor sara nöbetinin başlangıçında 11:,ı-ı 
Tarantas, dörtnala hareket etti. Yol- Pavbviç Karamazovu gör ve ona be- çıkardığı acı çığlığı duydıt· .~ ff>ul 

cu, meşguldü. Fakat buna rağmen te- nim Çermançiyaya gitmediğimi söyle. nerken sarası tutup da rnı dLJŞ 
1
/ 

pelere, ovaalra, ve yüksekten uçan ya- - Başüstüne. Ben, zaten kendileri- yoksa düşüş mü hastalığın t~ııııi· 
ban ördekleri sürüsüne bakıyordu. ni tanırım. sebep olmuştu. Bunu kimse ıJ'ldJ ~ 

İvan ansızın içinde tatlı bir huzur İvan gülerek: du. Onu merdivenlerin aJtbaŞ ı.ıjll 
durgunluğu duyyu. Seyisle konuşmağa - öyle ise şu bahşişi al.. Madem ki dinden geçmiş bir halde bııl"'ıııfo! 
çalıştı ve müjikin verdiği bir cevap, tanıyorsun ... Ondan bir şey koparamı- Müthiş ıstıraplar içinde kı"rı l~ 
pek hoşuna gitti. Fakat biraz sonra zih yacağını da biliyorsun demektir. ağzından köpükler saçılıyordt.l; 011 
ninin meşgul okluğunu anladı ve sus- Arabacı gülerek: ce sandılar, ki düşüş netice~1ı,Iı 
tu. Temiz havayı derin derin teneffüs - Doğru söylüyorsunuz... De.di. bir tarafı kırılnuştır. Fakat 
etmeğe koyuldu. Aliyoşayr, düşündü. Gerçek öyledir. Emrinizi yerine geti- rumuştu. tıif ~ 
Fakat küçük bir silkinişle bunların ha- receğim efendim. Onu mahzenden çıkartnal< t'I'!'' 
yalleri hafızasından uçtular. Kendinde Akşamın saat yedisinde İvan Mos- le oldu. Komşular yardıırt et ~eti f 
''Ze"ki bir adamla konuşmaktaki zevk kova 'katar:na binmişti. ''Geçmiş, ar- bela çikardılar. işe nezaret ~1'· ti' 
nedir? .. Bu ne demektir? Bana niçin tık geride kaldı. Ben, yeni yepyeni bir dor, hastaya bir şamar vıır i-dİ· (/' 
böyle dedi? .. ,, diye bir iç s:>rgusu be- hayata, başka muhitlere doğru gidiyo- kendinden geçmiş bir halde ttİ 1'11 
Iirmişti. Sonra başka ,bir şey zihnini tır rum.,, diye kendi kendine konuşan i- seneki buhran gibi bir pöbe 

0 
ı• 

maladı: van, daha cümlesini bitirmeden, yüre- Başına buz koymuşıard~tof çJ 
_ Ne diye ona Çermançiyaya gitti- ğinde o vakte kadar duymadığı dere- Akşama doğru Fiycdor do·ti~t e 

ğimi söyledim? cede şiddetli bir iç sıkıntısının kabar- tı. Bu hükumetin en çok 1 a)'e~e ~ 
''Valovya,. istasyonuna varınca, İvan <lığını sezerek çarpındı. Bütün gece bir hekimdi. Dikkatlice ~ıı ıt"' jJI 

indi. Başka bir arabacı ile pazarlık et- gamlı geçti ve ta Mos'kovaya varınca- Fevkalade bir nöbet oldLlg~e"'sı",i 
ti. Sonra her nedense fikrini değiştir- ya kadar gönlün.deki bulutlar dağılma- lar yapabileceğini, ilaçlara bil' d'1~ di: dı. Kendine geldiği dakikada verdiği mcsini, ertesi güne ıcada~ vi ,.o (ı 

_ Moskova trenine beni yetiştirebi- hüküm de şu oldu: lik olmazsa başka bir te. ~3ıco"ıl' 
- Ben, sefil herifin biriyim! y ·· 1 a· srnerd1Y lir misiniz? tacaaını soy e ı. 0 ıııl'· ~ 

D . d B" k b" den . Fiyodor ise, oa.,ylunun hareketinden gorı'n.,ı"n pavyonunda yatI! ,ı,.,,ı• I; ıye sor u. ır açı ır • .. 
sonra, içinin ferahladığını duymuştu. (Det ıı 

- Bafistüne ! "1' 
Dediler. Tekrar sordu: İki saat keyif çatt!. Konya'k içti. Fakat da 

1 sonra fena bı'r ha· dise keyfini lı:açırdı. (1) Tarantas, RusY8' .ı 1r. _ ı"ciniz.den hic kasabaya döneceı< ı s•" 
~ ~ k · · · S r bir nevi yaylı yol ara.,:ı Mahzene bir qey alma ıçın gıren me kimse var mı? :ı 
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Bir Sivri Akıllının Maceraıarı: 

Abdülmecit devrinde ·- 1---~ 

Saray entrikaları 
....... 
--- Yazan : Asım Us 
~ -31 -
~ ! Paea - Bu ie için yapı. lan temelin bot bir emekten iba. 
~ezne ua~~le ba~ittir. Bir mu. ret olmadığını da göstermek isti
~ 

0 
~U tayın olunur. lki yorsunuz. Bu vesile ile kulunuzun 

~~de Meclisi valada bu- riyaset ettiğim Meclisi valiya da p b h d d • ı • ı ı ~~~;~~!~vr~\.~~~:~aş~~ ~1~ı!:::ı,e~~~~a;::ı-~~:d~: A aşa a çe e emır ıyen/ Radyo ve Tiyatro 1 
\it. :Neu an cevap vermesi iste. mizin yüksek maksadınız uğrun. sya vapuru nası br diit" c_ede hakkı adaletin ica. da hizmete çalıpcağım. Arka. _______ _.._ 1111 __ ...,. ______ ..., _____ _ 

\.~'.erek m•cli~ bir k•- ~~=·~:~~~'·:yr~~:r:~:ı~ soı ııulup batırıldı Meşhu9r81~11i0rrartist ~i:E:~':ı::~~~ır:~~~:~5!:ifr::~:~ 
llıat iate davada bizzat bulun. rim. O gün için Mustafa Naili Pa. ~ maisi. 21 Memleket saııt ayarı, konu,. 
~Qı.lek ~rn: Paşam, Avrupanın şaya da davetiye gönderirim.,, ıııa (mizah saati). 21,20 Esham ıah-
"'lel'izıi e ınıız hakkındaki telak. Bu konuşmadan bir kaç gün Korsanlık suçile muhakemeye \'il6t,knınbi)o-nu1'utborsası (fiyat) 
~ ~:ınız. herkesten iyi bi. sonra sadrazam Reşit Paşa ile 

21
•
30 

Temsil <Hir vak'a). Yazan: Ek-
uevlet k rt k . . dr T A c d d d · ı · rem Re~iı. Sö) le.ren: Xeşet BerUireıı. 

lllat ı u arma ıçın sa azam mazulü Mustafa Naı ı gv lf eza a evam e 1 IYQf 22 Müzik 11\ü,.ük orkestra_ ..:.·er· ...... _ 
""~tı Hayriyeyi ilin ettik. Pna Meclisi vala huzurunda kar. ' •J ·'~ ıııı,,_-.. 4' ~ cip .~şkın): ı - 7.iehrer - "Uer scbat-

.. ~t 1 Hayriyeden başlıca şılaştılar. Geçen yaz ortalarına doğru hac-J ik yapar m11ın, dedi. 10 liramı zıneistcr" operetinin val~leri. 2 _ 

~let tnemleketimizde artık Fakat bu iki Tanz.imatı Hayri. zedilerek paraya çevrilmek üzere aldı, beni vapura yerleıtirdi. Va- Stolz - \'i) anııda ilkbahar. 3 _ r.in-
llıllaznel ~~runa şahsi ve keyfi ye Paşasının karşılaşması bugün -:>a~abahçe önünde demirlenen purda kimıe yoktu. Aradan 15 eke - Uımlma: (fantezi>. 4 - ı.io· 
~ te"": e erın kanştırılmaması • adliye mahkemeleri önünde yapı. •'Asya,, vapuru, Hasan Sabuncu, gün geçince, gemi yavaı yavaı ıu eke· Kıpri <Serenat). 5 - l.incke -tılıı .~ıı etrn k Olimpl)·atlırda (marş). 6 - Kııl-
"'leı..1.ld' . e ti. Fakat temin lan duruşmalara hiç benzemiyor- Şevket Dalgakıran, Ali Akyıldız alma&a bagladı. Hüınüyü gördüm, 'U 

1 
mınn - J\ontu Mariça operetindl'n 

~ir 8a nıı? du. Heyet muvacehesinde Re§it ve kayıkçı Nuri adın.da dört kişi vaziyeti anlattım: potpuri. 7 - Johann Strauss • Şrn 
~' ~ ~~ret mazulü olan Mus. Paşa ile Mustafa Naili Paşa için tarafından makineleri, pusulası ve - Sen tamir ettir, sonra para· \'i.rana (nls). 23 Mih:ik (caıbant _ 
lfe~ıh Paşa selefim Kıbrıs- i:l..i koltuk konmuştu. O vaktin a. diğer birçok eıyaları muhtelif ge· sını alırız, dedi. Tabii param ol- pi.). 23,45 - 24 Son ajans haberleri 
~ ket Paşanın teşvikinden deti veçhile çubuklar da getiril. celerde karaya çıkarılarak satıl- maC:ığı için tamir ettiremedim. Va ve )arınkl proıram. 
tf)e N UVVet ve cesaretle Hari. mişti. Bu hali ile mahkeme heye. mış, sonra igin meydana çıkmama- pur da battı. 9 - 2 - 39 PERŞEMBE: 
~ :ı:tini işgal ettiğim bir ti daha ziyade bir istişare mcc. sı için delinerek batırılmıştı. Fakat batmadan evvel içindeki 
:"P arlıi nını bahçe duvarımı yı. lisme benziyordu. Yakalanarak ''Korsanlık,, ıuçiy· eıyalar ziyan olmaım, diye ırka
~ hi rne tecavüz ediyor. Za. Muhakemenin cereyanına ge - le ağırceza mahkemesine ıevkedi- daglarla karaya çıkardık hurdacaıc 
~ket? ehemmiyeti olmıyan bu lince; iptida ,Reşit Paşa davasını len dört suçlunun dün muhakeme- lara ıattık. Parayı paylagtık ... 
t~ade n .~edeniyet alemine kar takrir etti. Mirgündeki sahilha. terine baglanmıştır. Muhakeme, bazı tabitlerin gel· 
;:4!ı enetı~i mana büyüktür. Dev nesine komşusu Mustafa Naili Okunan tahkikat evrakına göre, memesinden dolayı baıka bir güne 
'iş Yüksek makamlarından Paşanın nasıl tecavüz ettiğini an. suçlular bir gün her nasılsa vapu· bırakılmııtır. 
l'ılUııtiinlal eden bir adam kendi lattı. Sonra Meclisi villdan icap run mahcuz olduğunu, içinde 'kim- ------------
~İ:Yet ~n emin olamazsa bu eden muamelenin icrasını istedi. sc bulunmadığını öğrenmiglerdir, 
~!' ll'ıi, b~kalarına temin oluna. Bundan sonra Meclis reisi Yu. bunun üzerine gemiyi soymak hu· 

Bir Çocuk Balta lle 
Yaralandı 

lral"ri a_n ettiğimiz Tanzima- suf Kamil Paşa, Mustafa Naili ıusunda bir çare dütünmügler ve 
~~letıe/e~n ciddiyetine başka Pqaya dönerek suallere ba§ladı: töyle bir plan tertip ctmiılerdir; 
'"llll' ini; ınandırmak kabil ola. - Pa~a hazretleri, sadrazam içlerinden Haıan bir gün gemi-
~ b .. Re3it Paşa hazretlerinin heyet ye ıidecek: 

llıt('trı urun devletin sadaret muvacehesindeki takrirlerini din _ Ben 7 inci icra memurlufu 
l\ lcu~na g~ç~im. En büyük ic.. led~~· Zatı samilerinden ıiki.. tarafından geminin muhafaıası i
~ p e~lerını elimde tutuyo. yetçıdırler. Bahçele duvarlarını çin bekçi tayi nolundum. Gemi.de 
~u~ıvahın mührünü hamil keyfi olarak yıkıp arazilerine te- yatacağım, diyecek ve ıonra diğer 
" ke~rn. MuaWa Naili Pa. cavUzde bulunmupunuz. Bu ha. teri de kayıkla geceleri gemiye ya· 

~lrew. tccavUzUne karşı ben· ı:e]fe~ rı mJmp veı:. ••Hr\ ~? ...... , l'llu L.rı.tf Tl'J'\"!"" -rfaurak, c1yaları, makineleri çala· 
ıı. daha amele ile mukabele. " en bunu izah buyurur mWRC :r "~ kol ., i:aliJar l 't t bun ay bir şey yoktur. mız. ,, Dört açıkıöziln bu ~ mu-
~ bİııat ~.Ya.pm.ı~acağım. Çün •.. Y1;18uf KAmil p~ bu auali vaffak olmuı ve b;~ -.,o pobbee cdil-
"qhi;y .1lan ettıgim Tanzimatı uz.erıne Mustafa Naılı Paşanın , ~ı~~n kuru l&ftan ibaret elleri, ayakları titremeğe başla. meden gemiye bekçi bırakılan Ha· 
-:~o•&l.( lleme anlatmak isti. dı. Halinde hiddet ve şiddet pey. san içeride kaldıiı müddetçe ma-
la~ 

1
_ da. oldu. Fransadan yapılacak is- kineleri aökmüf, sabaha Jcartı ge-

-~ ııı;erıdi 'lbı len arkadatl&n ile karaya ıönde-
't htUt· ı ettiğimiz kanun. tikraz ifini müzakere için Parite rerek ıattırmııtır. Bu suretle 29 
)oıı_. etJn Unılerine kendimiz ita- gönderilecek adam meteleainden 
''il.le bu~k başkalanndan ne dolayı heyeti vükellda. nasıl gil. parça eıya çalan korsanlar, ıuçla-

ıta t· 1 rının meydana çıkmaması için ıon 
}ı~Ullaa a ı bekleyebiliriz? rültü çıkardı ise bu defa da mu.. ıece vapuru batırmaiı kurmuılar· 
~İ•i v· lıfustara Naili Paşa hakemeye b~r sokak kavgası man 
~ ~ ala huzuruna 

1 
l'dir zarası verdi. Davada. mahkeme dır. fıı... '4e •ad ge me ı • . . "f . • .. y u! Ki o gece hazırladıkları son eıya-

~'~a razanı oldu w hald reıaı vazı esmı goren us -"ll"at- teleceğim. Her~k~ . be mil Paşaya hitap ederek: lan kayıkçı Nuri, Ali ile karaya 
t.ı. """ ı ımız u Ara 

1 
. ı· 1 Be . ,,0··tur·· mil•, ikinci dönüıünde de 

~~"'li··~e11eıesinden uh k - pkir i ! Arapkırıı. nı • :ıı ..._ "' ;y
1 

m a eme ·sı· ed' ., B . Şe'fketi almııtır; vapur bu esnada, 
il~~ z. Hangi . . h kl ı ıcvap mı ıyorsun . u senın al lıı. '"'QliıiJı mızın a ı. b dd' d w•ldi ' delindiği için yavaı yavaı su a· 
~ rtı l'llütecaviz old w k a m egı r.,, ""~ııı Uvacebeıinde ugu a. Diyordu. rak batmakta idi. 
~ıı.. il'. Bu -uh meydana çık. Yusuf Klmil Pqa onun bu hi. Fakat d•nı·zdc ıuçluların kayı-
lı.:' bu &&& akeme vesilesile "' ~ hıielekette en bUyük rüt. tabına. k&111 ıu tanda mukabe. ğından başka bir Jcayık .daha vardn 
,., ır~ ..... ~tuıa.n ricalin d k lede bulunuyordu: Bu muhafaza memurluğunun ka· 
• 1 "" ~ A·~-- e anun (Dnmm nr) ilci e ~~ya çıkmadıklL yıiıdır. t 1Yacaklan anlqılma- Kayı'kçı Nurinin birkaç ıece 
ıı/~ l'l'•- •• arka arkaya ıemiye &itmesi ıüp-
tıı >; 'rl!ııi -aıu Pqa - Efendi. VAKiT 8 he uyandırmıf, taruıuda baflan· 

~~-le bu ~atı Hayriyeyi illn et. 8 b 0 n 8 mı ıtır. 
'it\ ... ,enıiek tte k Nuri karna çıkar çıkmaz ya-

~lf fikri . e anun ve olunuz d k 1 'atnj ... ?111 ilk temel taşını kalanmıılardır. Ora a ne yaptı • 
.. ı:a att .-. ..-. - - - - -;-ma ları ıorulmuı. hepeini itiraf ede-

~ mız. Şimdi atı. ..:..;..LJWWU.?S- - -

Kemerburgaz nahiyesine bağlı 
Çif talan köyünde oturan 45 ya • 
şında KazlUın 14: yaşında Hamdi 
isminde bir çocuk tarafından bal 
ta ile vücudünün muhtelif yerle· 
rinden ağır surette yaralanınıı • 
tır. Yaralı Guraba hastanesine 
yatırtlmıştır. Vaka hakkında tah. 
kikat yapılıyor. 

Sobaya benzin dökünce 
Ulelide Ordu cac!clMinde otu -

ran posta ve telrraf müdür mua. 
vini Şevkinin kızı 16 yaımda Sel 
ma dün sobaya hemin dökmilf, 
parlayınca yangm var! diye bL 
fırmıt. bunu sokaktan geçen bL 
rlıi duyarak civardaki bir dük. 
klıı~ kotmuıtur. Oradan itfaiye
ye telef on edilmiş, kısa bir za • 
man 90nra gelen itfaiye yagından 
eser görmiyerek dönınUıtür. 

Alacak Yüzünden 
Kavga 

Lalelide Fahribey caddesinde 
oturan tsmaille komıuıu lhıan 
alacak yüzünden kavga etmiıler. 
dir. İsmail kun9uracı bıçağı ile 
İhsanı arkasından yaralamııtır. 
Yaralı hastaneye kaldmlml§tır. 

ALEMDAR SiNEMASI 

iKi FiLM 
1 - Şeyhin aıla. 
2 - Napoli prlacuı. 

Birkaç güne kadar fehrimize bey
nelmilel :,öhreli haiz muganniyeler
ılen Bn. Lidya Diına\ ııelccektir. Yu· 
karda resmini gördüğünüz bu sanal· 
kir, ·esinin güzelliği ile dünyanın 
birçok merkezlerinde büyük takdir
ler kaaznmış bulunmaktadır. 

Ankara radyosu 
TCRKl\'E RADYO DlFOZYON 

POSTALARI 
Türkiue Radyosu • Ankara Ratluoııı 
DALGA t:ZU="LliCU: 

1639 m. 183 Kcs./120 Kw.; T. A. Q. 
19,'7-i m. 15195 Kcs./20 Kw.; T. A. P. 
31,70 m. 1466 Kcs./20 Kw. 

'l'ORltfV!!"S'A'A&ttt.i: 
1 • 2 - 39 ÇARŞAMBA~ 

12,30 Prol(rarn. 22,35 Türlt rnüzlli 
pi. 13 Memleket .saoat ayan, ajans, 
meteoroloji haberleri. 13,U • 14 Ri· 
ya"Seti Cumhur bandosu (Şef: Ihsan 
Küncer): 1 - Teike • Eski dostlar 
(marş). 2 - Maıuis - Güzelim (nls) 
3 - Suppe - Viyanada sabah, öllı Os
tü n akşam. (uvertür). 4 - Leroux. 
Flüt ve robua için fantezi. 5 - Ver
di • Maskeli balo operasından potpo
ri. 18,30 Proıram. 18,35 Mürik (ke. 
rnan solo: EnTer Kıpelman). Eeman 
rcsitnli: F.n'fer Kapclman. t - 1.an
l(cr - Sc~ l.ıol<l · Xinccik: (1.ıındler). 
2 - l>"aıııl.ırosio - Kü~·ük ~arkı (can
zonf'll:ı). opus 6. 3 -1.alo - lspınyol 
senronisiniıı Anılanle~i. 4 - Chopln 
- Mil lt'in - <;ece müdği (Xoclurne) 
do ılıcz minör. Hl Konu~nıı. 19.15 
Türk nıiiziğı (fasıl ht'yeli: Sullani· 
ycgiıh fnslı). 20 Ajans, nıetcuroloji 
halıl'rlcri, ziraat bor~ıı~il (fi~at). 20,15 
Türk müziği: Oku) anlar: Musıara 
Çığlar, Sııfi~e Tokay. al211lıır: Cudet 
Çıığla, Re[ik Fersın, Fahire ı-·ersan, 
liı,rd Kadri. 1 - Osman bey - Şeta. 
raban peşrc,·i. 2 - Taoburi Faize . 
Badei nııılat içil!in. 3 - l\lzım t:z • 
Gam seni trrı.eımcıse. 4 - Şemset
tin Zh·• - Ey ıoncı ıçıl. 5 - Rerık 
Fersan • Tanbur labinıi. 8 - Bimea 
Sen - Gül olsam. 7 - Saz semaisi. a 
- Refik enan. Rasi şarkı: Yıktı ci· 

~ rek batan vapur içinde bir arka· 

andıklıda ko·· yler fı·danlıg\J 1 ciaılannın bulunduğunu, kurtarıl-mana boğulacağım ıöylemiılcr-
dir. Kayıkla vapura gidilere'k Ha
san alınmıı. fakat vapur biru son 
ra tamamen batmııtır. Suçlular 
makine veaair alitını Galatada bur 
dacı Şükrü, Aıkuye, Nurayir ve 
Anok'a satmıtlardır. Nuri sorgu
ya çekilmiı, Nuri •uçu ıamamen 
ötekilere atarak ıöyle demiıtir: 

Eğelenceli köşe: 
-·· 

~~llı~klı, (\' • 

- Ben kayıkçıyım. Bunları da 
tanımam. Bir gün Hasan geldi. 
Beni vapura ıötür; icra bekçisi· 
yim, dedi götürdüm. Yarın gel, 
yüküm var, dedi ve eıyalan bir
çok ıeccler tapdık. Benim hiçbir 
ıeyden haberim yoktur.,, 

YUKARDAN ASAGf: 
1 - Afrikada bir memleket, bir 

mıbud. 2 - Sonuna ".~" ıetirilirse 
ciraJın hocası olur, onsuz iş meyda
na ıclmez. 3 - Bir emir, fermın. 

4 - Klfi derecede, sanat. 5 - Ge
ce, canlandırmak. 6 - Başına "C" 
konulunca Afrikadı bir liman olur. 
7 - Tersi imdattır, ıümlf. 1 - \'i
llyet, ıbenır. 9 - Erkek, bir oyun. 
10 - Bir illet. 

Dünkü Bilmecemizin 
Halledilmit Şekli 

1 - Diyojen. 2 - lsa, an, aba. 3 -
SOLDAN SAG.~: zar er günü. 4 - Ziba, jübile. 5 - As-

1- Asrımızın diktat~rlerinden. ri, en. 6 - Tckaüd, na. 7 - San, el-
2 - Sabih, afzına kadar dolu. 3 - ti. 8 - Camide. 9 - Rulet, ıümrı. 
Spor alanı, bir mabud. 4 - Bir hü- 10 - Nar, Balear. 
1'iimdar üonoı. 5 - Nota, muknele. YUK.-.RIDAN AŞAGI: 

12,30 Program. 12,35 Tlirk mıızı
ji - pi. 13 Memleket saat a)arı, ajans, 
,.e meteoroloji haberleri. 13,10 _ ı.& 
llüıik (t:vertürler Te bir lwnserto), 
pi. 18,3U f'roıram. 18,35 Müıik (ha
fif şıırkJIRr • pi.). 1!1 Konu,ına (zi
raat nati). U,15 Türk müıili (İnce 
saz fuıl takısı: Kürdili hicaıklr faa. 
Jı) Safiye Tokıyın i'tirakiyle. 20 A· 
jıns, meteoroloji haberleri, ziraat bor: 
usı (fiyat). 20,15 Türk müıili. Oku. 
yanlıır: Necmi Rıza, Semahat Ozden
ses. Çalanlar: Vecihe, Fahire Fıuın, 
Rdik ersan, CeTdet aÇjla: 1 - Oı
nıın bey - Uşak pe,rni. 2 - .Ali efen. 
di - ,arkı: Daim seni ben ararım. 1 
- M. Celllettin P•· • f&I'kı: Narı fir
kat şule pa,. 4 - ŞeTki bey • Uıak 
şarkı: Tutuldu damı zütriyare. 5 -
Supbi Ziya - Uşak farkı: Gllcendi bi
raz sözlerime. S - Fahire Fersan • 
Kemençe taksimi. 7 - Refik Ferun. 
- Hicaz şarkı: Gölsümden kaçıp ıit
tin. 8 - Refik Fersan - Hicaz şarkı: 
E:r benim sonca .aıam. t - TOrkG: 
fndJm :rariıt bahçesine. ıo - sar ... 
maisi. 21 Memleket sut ayan, lı:on~ 
ma. 21,15 Esham, tahTilll, 'kamhİJti • 
nukut borsası (fiyat). 21,30 Jıl~ 
(Saksafon 10lolan • Sükril Sanpınu 
tarafından). 21,40 Müaik ,(Jıleloclllfr 
p]). 22 Mtlrik (ltlcfik orbltra. Set: 
Necip Aıtın}: 1 - Liaeb • P.lle•
celi m•l'f· 2 - Ynin • 11Dudaklarin" 
operetinden potpuri. 3 - Paehenı• 
• Viyananın cuibeıi (nls). 4 - Le
uıcbner - llaıurta • fant•I. 5 -
Rossini - 11Hır1tr aaksalan" komik 04 
pera1ının uTertllrii. t - Llaeke ~ 
Veıılı - nll. 2S Mbik (danı misi• 
ın. 23,46 - 24 Son ajanı bab8rlerl,.. 
1arınkl prorram . 

Y cıbancr Tatlyolarıla 
••çİlmİI par'"'"': 

Proğramtlalcl oaltillır 'f'lrld111 ~ 
il berine ve ölfcdc11 ıonrdl aetlf 
olluak vcrllmlıUr • 

OPERALAR VE SEHPO!d 
XONSERLDI 

1.30 Budapetle: ''Snilla Be,._i .. 
(Roniai)) operadan nakten. 

t.30 Beri in: Ha1dn. 
10. Turino gr: "I.a Dama Koba" 

(\'olf Ferrari). 
18.15 I.il, Tuluz: "Sihirli kani" 

(Mosarl) Pariı operasından 

naklen. 
ODA MUSiKiSİ \'E KONSBaLER 
t.10 Beromünster: Mendelssolın 

o ideli. 
111. E:rfel kulesi: Kuintet! Mili 

musiki lletleri. 
tO. Varton: Cbopin. 
10.30 Stul«arl: Triyo. 
tı.30 Roma ır: Keman konseri. 
HAFiF MUSiKi \'E KOSSERLER 

2.50 Radio Paris; 7.10 BudaJ)ef\t 
CChtın bandosu): 8 Bükre,, Yat10Ta; 
10.10 Kolonya; 11.30 Birçok Alman 
istasyonları. 

DANS MUSiKiSi 
11.15 lstol.;holm; 11.30 Bresln, 

!liapoli lf,, Varton: 12,15 Roma fi'.; 
12.25 Londra (R.); 1.10 Londra (K.) 

\' AR\'ETE \'E KAB.~RELER 
t.10 Haıeburı: t.U Posle Pariıi· 

eft: 10.5 Londra (R.); 10.25 HilTer-
ııum 1. 
Pl\"ES, KONFERANS YE KO!lıı"lJŞJılA 
10. Roma ır: Piyes. 
111.30 E)·fel kulesi: "Sokrat•; Cer. 

nn~"'den bir piyes. ~ ,~rlerillde akı~>.-:- Köyler fidanlığı ilçebaym. ~-öy ~al.kın
~ t....._~bilece: _bırı~ır. Köyler fidanlığı Sandıklı koylennı e~
tat~~Yl« ede ıınkanlan çoğaltacaktır. Muhitte meyvacılıgı 
~iı ta~uh:k ol~ bu fidanlığın daimi bakıcıları vardır. ~e-

'itt· Uz hına, fidanlığın bekçi ve bakıcılarile memurıne 

Şevket ile Ali de suçu Ha.anın 
üstüne atmıılar, Haıan da büsbü· 
tün inkar etmiı. ıuçunu töyle te· 
vil etmiıtir: 

- Eskiden tanıdığım Hüınü a
dın.da bir icra memuru vardı. Ba
na bir gün Aıya vapurunda bekçi 

6 - Kılıc, Çarpuk. 7 - Musikide bir l - Diıi, acun. 2 - ha bel, ala. 
J.oftdra (R.): "Keadr,ındta 
bahsedilen adaM•. 

makam, ıüzel koku. 1 - Bir sayı, 3 - Yara, esmer. ' - Akait. 5 - t ı. 
hastıhanelerimizden biri. t - Drmir Jorjsand. 8 - Engürü, Eza. 7 - Zil· 
yolu, k:auhın s:ıtııi::ı. 10 -Şikiır, ):ıi\· hitle, iil. 1 - Ani. J.atıı«'. ' - Rffient, 
ruur. ra. 10 - Ta, en:ıiler. 

11.20 Kolonya: 1939 karnnal ..... 
ceelri. 

ır. 
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ispanya mukavemet edemeyecek mi ? Fransa ispanya tamamiyetin~n 
tehdidine müsaade edemez Roma, 7 (A.A.) - Giornale Franko tarafından işgaline "tat-

D'italia diyor ki: bik edllecektl"r. 
Londrada zannedlldlğine gö

re, General Franko bu adayı İ
talyan kıtaatının yardımına mu
ı;acaat edilmeksizin işgal niye
tindedir. 

BİRÇOK YA-RALI~AR 

KANGRENLi 

h!lA bir tehlike teşkil eden 
Fransadakl "Kızıl" İspanyol 

teşekkUllerlnln tamamen dağı
tılması ve sllAhtan tecridi, 

2 - Fransada bulunmaları 

gazip bir vaziyet teşkll eden 
"Kıeıl" İspanyol liderlerinin da
jıtılması ve tecritleri, 

Paris, 7 (A.A.) - Ayan mecli
sin.de nutuk söylenen B. Bonnet, 
son zamanlarda yabancı devlet 
adamları tarafından söylenen nu.. 
tukları mevzuu bahsetmiş ve 

kiben Fransız - İtalyan müna
sebetlerinden bahsederek, bu hu.. 
susta Fransa her türlü suitefeh. 
hümü ortadan kaldırmak için hiç 
bir gayretten çekinmemiştir, de
miştir. 

Times'lerin, Fransız • İngiliz 
menfaat birliğini tebarüz ettir
mek için tevessill ettikleri tarzıha
rekete İtalyan mctalibatmın naza
n itibara almmıyacağx mSnasını 

mı vermek lazımdır? Eğer bu böy 
le ise, demek ki Italyanlann haklı 
istekleri Çemberlayn'in siyasetine 
esas olan adilane sulhtan hariç tu
tulacaktır. Halbuki İngiltere hü
kftmeti pekala bilir ki, faşist İtal
ya isteklerini ileri sürmekten ge
ri kalrnıyaca.ktır. Ve Fransa da 
bilmelidir ki, İtalyan kuvvetleri 
İspanyada Frankonun nihai zafe
rine kadar kalacaklardır. 

3 - lspanyadaki "Kızıl" kuv- müteakiben ezcümle demiştir ki: 
Latour de Caroll, 7 (A.A.) - vetıerin kayıtsız ve şartsız tes- Fransa her §eyden evvel kendi 

Pulgcerda mmtakasının tahli- li.m olmaları, arazisini ve kendi imparatorlu -

İspanya meselesi hakkında, B. 
Bonnet, şunları söylemi§tir: 

Salamanga, 7 (A.A.) - U
mumt karargA.hm bir tebliğinde 
nasyonallstlerin Katalonya cep
hesinde mUhim bir ilerleme yap 
tıklarım bildirmektedir. 

Gerone cephesinde nasyona · 
list hattı Rloter'in sol sahilin -
den birkaç kilometre öteye ka -
dar varmıştır. Sahil mıntakasın
da da hat b~ ftehrin sağ sahili
ni takip etmektedir. 

Cerbere, 7 (A.A. )- Takri -
ben seklı bin muharip Porto -
bou'dan hududu geçerek Fran
sız topraklarına girmiştir. Fi
gueraa'tan sabile doğru çekil
mekte olan kıtaatm .da gelmesi 
bekleniyor. Son alman haberle
re göre, Lister Modesto kıtaatı 
mukavemete devam etmekte
dir. Beş yUz kadar kamyon hu
dudu geçmiştir. 

F'RANSIZ TOPRAKLARINA 
lNEN TAYYARELER 

Toulouse, 7 (A.A.) - Fransız 

topraklarına inmekte olan İs -
panyol tayyareleri Toulouse ve 
Francazal tayyare meydanla • 
rında. toplanmaktadır. Bunlarrn 
mUretteb~tı kamplara gönderi
lecektir. 

MERKEZİ !SP ANYADA 
MUKAVEMET 

EDİLEMlYECEK Ml? 

yesi yavaş yavaş devam ediyor. 
Kadınlar ve çocuklar biraz is
tirahat ettirildikten ve karın
ları doyurulduktan sonra dahi
le sevkedilmlşlerdir. İki ytiz mi
lisin silA.hları alınmış ve bin 
beş yUz yaralı da hastahane a
rabaları ile Liviadan gelmiştir. 
Bu yaralıların bir çokları gan
grenlidir. Livla ve Pulgcerda
da daha iki bin yaralı vardır. 
tıA.ç kalmadığından bu yaralı -
lar orada tedavi edllemiyor. 

Bu sabah saat yarımdan iti
baren İspanyol topçusu da Fran 
sız hududuna gelmeğe başlamış

tır. Kamyonlarla da askerler 
gelmektedir. Bunların siH'ı.hla
rı alındıktan sonra buradan Uç 

!ülometre içerde bulunan kamp 
ıara gönderllmlşlerdlr. 

35 BİN lSPANYOL ASKERİ 
FRANSAYA GEÇTİ 

Perplgnan, 7 (A.A.) - DUn 
gece tspanyadan kaçanların eş
yalarını taşıyan arabalar ara
sında içiııdo birkaç yüz bin 1n
ı.:ı;iliz lirası kıymetinde çubuk 
altın ve gUmUşU muhtevi 11 a
raba· yakalanmıştır. Bu araba
ları sevk edenler bu altın ve 
gilmUşUn lspanya bankasına ait 
olduğunu söylcmi~lerdir. Bun -
ıar sıkı bir nezaret altına alın
mışlardır. 

35.000 İspanyol askerinin bu
gUn Pulgcerda'.dan gelerek 
Fransız topraklarına iltica et -
mesl bekleniyor. 

ğunu teminat altına almak iste_ 
4 - İspanyadan kaldırılan ha- mekted.ir. 

zinelerin ve İspanya bankasına · Maamafih Fransa, diplomatik 
ait altınların iadesi. faaiyetini bu sebepten dolayı yal 
FRANKOCULAR iLERLİYOR nız kendi hudutları dahiline in -

Bilbao, 7 (A.A.) - Frankist hisar ettiremez. Fransa, dünya • 
kuvvetler, bütün Katalonya cep. n.m diğer mıntakalarındaki nü _ 
besinde ileri hareketlerine de - fuzundan vazgeı_:miyeceği gibi bü 
vam etmektedir. Haddi zatin.de yük devlet rolünün tahdit edil _ 
bu muharebeden ziyade bir te - mesine de müsaade eyleyemez. 
zimleme hareketidir. Zira, düş - Fransa, vaziyetin coğrafyanın ve 
man, artık çok az bir mukave - tarihin her millete hususi nüfuz 
met göstermektedir. Kuvvetler, mıntakaları vermiş olduğunu an
Fuigcerdaya doğru ilerlemekte lar. Fakat, Fransanm dünyanın 

ve halen bu şehrin cenubunda - her mıntakasında müdafaa ede. 
ki dağları tutmuş bulunmakta - ceği menfaatleri ve dostlukları 
dır. Ripdi bölgesinde, Frankist.. vardır. Fransa, tarihi boyunca 
ler, Ripoli - Vich ve Ripoli - Buig müteaddit defa kendi menfaat _ 
cerda şoselerini kesmişlerdir. Ri- terine yardım eden orta Avrupa 
poli muhasara edilmiş bulun • ve şarki Avrupadaki dostlukla. 
maktadır. rını idameden fariğ değildir. 

Olotun on iki kilometre cenu- Fransa, hiç bir yerden kendi-
bunda Las Planas zaptolunmuş. sini çekmiyecektir. Rakat, Fran 
tur. Olo, düşman tarafından talı- sa ayni zamanda rejim farkları. 
liye edi1mektedir. Frankist kuv. nı nazarı dikkate almaksızın kom 
vetler, Gerone bölgesinde, Sier . şu milletlerle itimattan mülhem 
ra Anner ile San Gregoriyi ele münasebetler idame etmelidir. 
geçirmişlerdir. Sahil boyunca i. Fransa her zaman Almanya ile 
lerliyen kıtalar, Rosas körfezine anlaşmak azmini göstermiştir. 
yaklaşmışlardır. Fransa, kuvvetli ve yeniden si -

NEGRL'J" FRANSAYA 
GEÇMEMİŞ 

Iahlanmış Almanyaya karşı oldu 
ğu kadar zayıf ve silahsız Al _ 
manyaya karşı da ayni derece
de uzlaşıcı zihniyet taşımıştır. 

B. Bonnet. son Fransız - AL 
man deklarasyonunun ehemmiye 
tini tebarüz ettirmiş ve mütea. 

' 

Hükumet daima ademi müda • 
hale prensipine sadık kalmıştır. 

Ispanyanm Fransa - Afrika yol 
lan üzerindeki mühim stratejik 
mahiyetini nazarı dikkate alarak 
herhangi bir devletin İspanya -
nm tamamiyetini ve binnetice 
Fransanm emniyetini tehdit et -
mesine müsaade edemez. 

Diğer taraftan, B. Saraut'nun 
da söylediği gibi hükfimet, bir 
yabancı hükfimetin Fransız ara. 
zisi içinde faaliyetine devamına 
müsaade etmiyecektir. 

İngiltere ve Amerika Birleşik 
devletlerile münasebetler hiç bir 
zaman bugünkü kadar iyi olma ~ 
mıştır. Fakat bu dostluklar hiç 
bir zaman kimee için herhangi 
bir tehdit mahiyetini haiz bulun. 
mamaktadır. 

Yugoslav kabinesi 
Belgrat, 7 (A.A.) - Yeni ka

bine, bugün öğleden sonra ilk 
toplantısıiıı yapmI§tır. 
Hırvat mahfillerinden öğreniL 

diğine göre, B. Maçek, Stoyadi -
noviç hükU.meti tarafından Hır _ 
vat memurlar hakkında alınan 

tedbirlerin ve azillerin derhal kal 
dmlmasını rica etmitşir. Bu ri. 
ca, müzakerelerin başlıyabilmesi 
için elzem şart olarak telakki e. 
dilmektedir. 

Perpingnan, 7 (AA.) - B. Neg 
rinin Fransaya geçmiş olduğu 
hakkında dün çıkan şayiaların 

hilafına olarak, İspanyol bük(i -
metinin reisinin halen İspanyada 
bulunduğu ve hududa bir kaç ki
limetre mesafede bir evde ikam~t 
eylediği. tey\t olunm.akta.t!n-. 

f .......... _ ................................................. . 
ı hıgiltere l=ransaya harpte 

yardım edecek mi ? 
( Ba, :aralı 1 incide} 

Karadenizde 
yapılacak lima'1 
Ereğlide mi, Çatala;sııı· 

da mı inşa Edilecek 
Karadenizde yapılacak b~ 

limanm Ereğlide mi yoksa Ç~ 
ağzında mı yapılması Jazıll1 11-e
ceği hakkında tetkikler ~a~ 
komisyon dün de Deniz ti~ 
müdürlüğünde çalışmaıa.rına 
vam etmiştir. 

Dünkü toplantılara lill1~ 
··d·· ·· Müf" ·t Necdet pe. umum mu uru ı tıe-

nizle İktısat ve Nafia Vekale d$ 
rinin iki ecnebi mütehassısı dJt 
iştirak etmiştir. Şimdiye kil 
yapılan tetkiklerde bilhassa~ 
Iiyat noktasından limanın .ÇS. Uf
ağzında inşası lüzumlu görUl111 

tür. 

Bu suretle kömür ocakl~ı1 ~ 
talağzma daha yakın olduğU ~ 
buradan vapurlara kolaylıkla 

1119 
lenecektir. Ereğli limanında ıçiO 
vapurlara kömür yüklenıek 81, 
ocaklardan Ereğliye kadar d~ 
rrca bir nakliye masrafı yaP 
lazım gelmektedir. lıııJ-

Çatalağzmda bu masraf 0tJJ • 
yacağı için hem kömür fiY11 erfJI' 
rmda, hem de navlun ucre~. 
de ehemmiyetli tenzilat otac~ 
Bilhassa navlun fiyatla~ı,_-l"ıet· 
lerin Ereğlide olduğu gibı g;;ist' 
ce beklemekten ku.rtula.C de' 
için çok inecektir. Ayrıcs. Jdll' 
miryolu Çatalağzma yakill 

0 tıt 
ğundan dahile yapılacak . k~ • 
nakliyatında kolaylık görül~ ı.ı
tir. Bu cihetlerden Çatala.ğıl u-
manı Ereğliye nisbetle dab~c:et 
vafık gelmektedir. Fakat ti dl 
vapurları sahipleri tarafll1~Jl1 ç-
fırtw..alı havalarda gemileril1 da' 
talağzmdan Ereğli limanı ~811u • 
istifade edemiyecekleri ilefl 
rülmektedir. .. ~ı11d' 

Deniz ticaret müdiirlU5".' w' 
Jp1'' 

C!lhı:ıon lrnmicıv.n" hn .cu>~ l~ 
rr ayrı tetkik etmektedir. foP )ll-
tılar on gün kadar su.receJc, ,? 
Zlrlanacak rapor Vekaletlere 
derilecektir. 

.. 
~tl 
~t 
~~( 
liı,lt 
'di 

Perpignan, 7 (A.A.) -İspan
yol mahaflll, cumhuriyetçi hU
kömettn !spanyadan iftlrakrn
danberl siyası havanın tama
men değişmiş olduğunu kabul 
etmektedir. 

Le Boulou, 7 (A.A.) - Blitlin 
hudut mıntalrnsı ile R eussillon 
ovası, geniş bir mUıtecller kam· 
pı haline gelmiştir. Mlilteciler, 
ambarlarda, antrepolarda, evle
rin sondurmalarmda ve hatta 
tarlalarda oturmaktadırlar. l\IU 

him miktarda asker ve jandar· 
ı:ıa kuvvct,l mıntakanın her ta
rafını nezaret altında bulun
durmakta ve sağlam blr baraj 
vUcuda getirmek için köprUleri 
muhafaza etmektedir. 

Dun gece Beyoğlunda 
ceryan kesildi 

Dün gece saat dokuz buçukta 
Beyoğlunda elektrik cereyanı 

birdenbire kesilmiş, sinemalarda, 
:tahvelerde diğer eğlence yerleri 
ile evler karanlıkta kalmıştır. 

Tramvaylar da yirmi dakika ka
dar işliyememiştir. Yalnız bu ke. 
silme garip bir şekil göstermiş _ 
tir. Mesela Saray sinemasının e. 
lektrikleri yanmadığı halde ya -
nmdaki Şark sineması sönmem~ 
tir. Pastahane ve lokantalarla bi. 
rahanelerde mumlar yakılmıştır. 

-0- • ~b 

inanmak istemedi" ~. 
Jcrinin tehdit altımı düşmesi zaruri olarak derhal memlekeUerimizi 
el birli~i ile harekete getirecektir." 

Bazı kimseler, cumhuriyetçi 
İspanyanın merkezi mmtakası

nın mukavemetinin devam ede
blllp edemlyeceğini suale şayan 
görmektedirler. Her ne paha
sına olursa. olsun, mukavemeti 
iltizam eden bazı zevat, son gUn
lerde Fransaya iltica etmişler
dir. Amele fırkaları zimamdar
ları ne a.skert mahafilin istika-

GüNt!LLÜLER HANGİ 
SARTLARLA ÇEK1LEB1L1R? 

Homa, 7 (A.A.) - Giornale 
D'!talia gazetesi, !spanyadan 
göntilllilerin geri çekilmesinin 
aşağıdaki şartlara bağlı olaca-

İtiraf etmek lüzımdır ki İngiliz Başvekilinin İngiltere ile Fran-
sa arasınd:ıki ittifakın derecesini tayin için söylediği bu söz Hille-

rin yukarıya kaydetıijtimiz sözü kadar kat'i ve sarih değildir, Bir 
kere Hitlerin beyanatı Almanya ile !tnl}·a arasında icabında tecavüzl 
bir harbe ı;ıirmek husıısundıı anlaşma bulunduğuna delfılet edecek 
sC'kilde olduğu halde Çenıberlayn'in sözü sade lngillere ile Fransa 
:ırasında tedafüi bir askeri ittifak bulundu~unu gösteriyor. Fazla 
olıırak im tedafüi ittifakın hududunu da "Fransanın hayatl menfaat-
kri tehlikeye düşmek haline" kasır ediyor. Onun için Çemberlayn'in 
hu söziinü okuyunca derhal insanın hatırına: 

ğimiz bir şaJia ~. 
butiJP 

Denizbankm devlet nıalı .,. ~ 
gemilerimiz için kabul ettigı ';J 
firma şekli bir çok tenkit~~uJıl
men resmen kabul ediltn1!t il et. 
nuyor. D. B. remzinin teŞ~~t 
tiği ve eski bir kalyondan 

1cri11'6 
olan bu firma, ilk günler ~e b8cf' 
mahiyetinde bir kaç geın~ a
sma resmedilmiş daha so 

- Acaba İtalya Korsikayı, yahut Cföutiyi almak için tecaYüz 
erlerse İngiltere hiikünıcti hu hareketi Fr::ıns::ının har:ıti menfaatlerine 
vaki olmuş bir tehdit leli\kki ederek Fransaya yardım edecek midir'}" 
ıtibi sualler geliyor... umumileştirilmişti. ; 

metlerini değiştirmiş oldukları 
muhakkaktır. ğınt yazıyor: 

1 - Nasyonalist İspanya için 

Cereyan saat on buçuğa doğru 
gelmiştir. Elektrik idaresinden 
aldığımız malumata göre cereyan 
hatlardaki bir bozukluktan ileri 
gelmiştir. 

-• • • • • • •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• • • • • • • • • • • • • • • • • • ı Bu sıralarda bazı ~1~.ıı' 
• ki seyrisefain firmasınlll ed'' 

CUMHURtYETÇt İSPANYA 
:MEVCUT DEôlL Ml? 

Londra, 7 (A.A. )- Röyter a
jansının siyası muharriri yazı
yor: 

Buglln İngiliz mahflllerini, 
cumhuriyetçi İspanya hUkftme
tinin hA.lA mevcut olup olmadığı 
meselesi işgal etmektedir. 

Bu mahfillere göre, vaziyet 
eskisi gibi olmakla beraber, fii

len böyle bir hUkumetin şimdi 
mevcut olduğunu kat'I olarak 
söylemek lmk!nsızdır. 

Yabancı gönUllUier ha.la. ts -
panyadadır. Bunun için Fran -
konun tanınması meselesinde 
İngiliz hattı hareketi değişme · 
mektdeir. Böyle blr tanınma bU 
tun yaabncı kıtaat İspanyadan 
~ekilmedikçe mllmkUn değildir. 

Verilen malumata göre, Fran
ko bu hususta yeni bir talepte 
bulunmamıştır. Bundan evvel
ki talepleri de, İspanyol toprak· 
larının bUyUk bir kısmının Fran 
kist işgali altında bulunduğu e
sasına dayanmaktadır. 

Tavassuta gelince, İngiltere 

h Ukömetl bu hususta iki tarafın 
emrine amadedir . Bu tavassut 

-.-.-~.-.-.-~~--~--.-~.-~.-.-.-.-.-.-~.-.-.-~.-.-.-.-.-.-.-.-.-.~.-.-.-.-.-.-.-.-.---.-.. -.-~-------------------- yerinde, daha güzel v~ :ı -~ 

l
r __________________ .__ daha uygun olduğunu 11 rıJl)liY 

Dahili Ve, Harı" c-ı Kısa Hab erler ~ müşlerdi.Fakatbuiddiala~.-: biri alakadarlar tarafınd~ di ışıt 

=----~---------... -------------------------------' rı dikkate alın.ınamıştı .. ŞefiJllail' i' DAHİLi • l\r· ı id · b ı d t•W• · ·· k' seyrıs tı~ : uzc er aresı, e e iyeye mii- • Cumhuriyet Halk P:ırtisinin, bu • ltalyan hüc-uın kıtaatı Genel Kur- ıgı~ıze gore es ~ aıı .;•r ıl• 
• Ayın on altıncı giinü Biikreşte racantln Ayaz:ığa ml'zarlığının hir seçimde, bnzı viliiyctlcrı.lc eksik nam. ınay Başkanı Viktor Lulzi Libyaya resinın .arması, bır Yun uzel lJ t 

toplanacak Balkan antantı konseyine çocuk bahçesi haline getirilmesine zet göstermesi ve bu sıırellc açık in- 1ilmişfü. acentcsı tarafından çok g ur•cf' 
Türkiye hükumeti namına is.· tirak e- mani olnıu~tur. rakılac-ak yerleri müstakil naııızclle- • ı l ar k denı·z yollarına ın t.11•· 

Z
. •· 313 tnlynn gazetelerinden "Popolo un a " v , 

· t<t )8R O r-- · f" ıra uurası " Yunan harbi" şe- 1·n k 1 I . -...-ı... ,, mezıye e en cııı uyprııı oypp Y r ·azanınıı arına yarı ıın etnıesı ıli Roma" Afriknnın m:ınicl:ır tıir suretile firmanın kullaıı- t" fı> 
decek ol:ın Hariciye \"ekilimiz n. bitlerinin gömülii bulunılu~u saha- !rnvyelle nıııhteıncl gi\rünıııektedir. cetı~ 
Şükrü Sarncoalunun dtıht' erkı>n sc· ıhr. Bu itibarla çocuk hah~·eııinin Be- h:ıritnsını naşretıniştir. Bu harita, kı satın alınmıştır. Bu a ~· 

,., " .k • Evvelki gün ün ivcrsite konfe- \lın,ın taleplerini gösterdiği gibi, l yıldızını d. "0.ı• 
vahalc rıknca.;,'ı ve Hul"::ır, Yu"oslav şı La-,taki Ihlamur veya \'işnccizade rans raloı1Lın la J> • z t E' F manm yanız ay tJ ,. 

/ 
J ~ " "' h ı d " < ,ecaı .tH c .>rem ransız Somalisinin hududtınll orta- ·c:-..ı:ı 
aşve ·ı erıy e goruş ıı ·ten ~;onra u- lüyor. için bir ihtifal yapılmış, Doçent Ali ıian kaldırarak burayı Eritre ve Ha- rere yerme ır aç b k"ll · 1 •· ·• 1 ··k y su a arın an lıiriııde tesisi düşünü- 1 k · b. h ı~ıı.>-

nan Başvekili Genemi ::'ıletaksasla Nihat, Sabri, Esat, Rnci, lklıicc, :ıeşistana ithal etmektedir. makla iktüa etmiştir. ·-'et'. 
birlikle Bükreşe gideceği haller alın- • Şehrimizdeki "Yugoslav Kliibii" .:\fehmet Doğrul, Adviye Tuğlu, H:ılll 1 deJll,,. f 
mıştır. ,ıazar .sabahı Tcpeb:ışındaki binasın- Ertürk ve Gündüz Yolıinş hitabeler • Türkiyenin Ati na orta elçisi Ru- Uzun seneler açık ~ A 

• Maliye \'ektıleti varicl:ıt umum da senelik toplantısını yaparak ye- \'ermiş, meı-humun şıirlerini okumuş· şen Eşref, elçilik binasında Yunan Türk bayrağını dalgalatl 1l jl"Y"ol· 
miidürü ı~mail Hakkı şehrimize ııel- ni idare heyetini scçel·eklir • !ardır. ~a:;,·ek!li ve r~riknsı ş~refine bir öğle milerimizin taşıdıkları b 0ğt" ... ~ miştir. Maliyenin ,·ııriılat işlerlyk• • htanbul vilayeti dahilinde ziran- Doçent Ali Nihal, Recai Zade Ekrc· ;-ıy~f~tı vermı,, .bu .~ıyafetıe Yunan nın satılması ne derece deCJile"'t 
meşgul olnıakladır. Yil;"ıyetinıizin bu t::ı zarar verecek Amillerle mücadele mi, "bugünkü sanat tclıikkimizc yol ı:ırıcıye nezarctı, ~·uksek memurla- du~u ayrıca münakaŞtı . .f. 
~eneki tahsilatı şayanı memnuniyet şay,ını dikkat neticeler vermiştir. :ıçnn mühim bir şalu;iyl'l" olarak tah. dyle bazı elçiler ve refikaları bulun. . bll~ r~j;t 
s:ıörülmektedir. 37 - 38 senesi içinde Çatalca, Silivri, lil etmiştir. muştur. bir mevzudur. Bizım ısv:r~ 

Bnkır!:öy, Eyüp, Sarıyer, ~ile, Bey- • H:ıhcr ıılınılığına göre romancı • lTngvar mıntnkııs1riclıı Çr.koslo- k~rşısmda işaret etme~~~ 
• l\::ısınıpıışncln yatan lnrihl Türk 

mimarı MustaCanın mcr.ıırının tamir 
edilmesine karar verilmiştir. Ru zrıl. 

lnehnh!ı hc:ı:imctinılen sonra 117 p:u
ça k:ıclırg::ıyı birden trrsnnecc kıw
lta koynr:ı!< kısa bir zamanda hazır 
lamış olaml;Ja meşhurdur. , 

Kendisi K::ı~ıınl)a~:ıcl:ı Türahibab:ı 
derg.'.ıhı içind·' 1007 tarihli bir me
ıarcl:ı ı:zfimiiliiıliir. 

• Şehrimizdeki Ni~ıkli tnl:-heler 

::oz kuz::ılarınd.ı 855 tnnc domuz öl- :falidc Edilı, hu nyın sonuna doğru rnk askerlerfoin Macar hudut mulın- mız nokta şu: Denıek edlı 
JGriihnUş!tlr. .>aristen lstanbula gdece:,ur. fızlıırı üzerine mitralyöz ateşi açtık- tarafından evvela ıska.~, ;;: 

Silivri kaza~ının lıir kısım köyleri l::ırı bildiriliyor. sonra talip çıkınca det~ -~,r 
tarı:ı raresinc1c.ı ta111:111ırıı teınizıen . ~-IAR1Cl · eer:.tı1 mictir. · • ~f:ıc?.,r aske.ri mal~amlıırı, Çekoslo- mile hudut harici edileJl .J~ 

, • Yeni Yur.oslııv başvekili Svckko. .rnk hu-'umetı nezdınde protestoda fain arması m·u· .... teri b~ulv 
Cs!:iiı.lar ve J\ıırtal kazıılarında ke- viç, kabineyi teşkil ettikten sonra ga- "" ..1: >U)llllffiUŞIUr. •• h• lA 1.-k e "(I'" 

se tırlıll;ırını toplattırma!• surcliyk •etec;lcri ka'ıul ederek Yııgo~lavya- . gore a i:1 gen.ç ı V cf v 
1~ı!l0 çam ağacı kurtnrılmıştı~. Ayrı- ııııı h:ı:-lci siya~etinde "herlııınri b!ı • Amerıkacla, uyu5turucu madde haf tm kte 0 df t:ıclP~,:.JI :careı i yapan 30 kişi yakalanmıştır. ,mu aza e e 1 • • _.ı~W'..d 
\!3 birçok nıey,·a aağ:lnrı iJ:,çlanmış leği~iklik '.'·apılmaynca~ını" söyle ta da bir milletin denı~ 
ve çekirac zuhur elmiş olan yerlerde :ni~ ve kabine buhrtinınn sciıep olnn • Laz'dyede ~ilahlı harekel!cr ye- , k 11 ılan bir fl ,pef' 
'>ülün siirrcıı-r itliir erlilıni5tir. '{ırvat meselcs;n'ıı J·at'i ~ıırclle h::ıl · tiden b::ış~fü;tcrmislir. P.nzı aşiretısen~ı~rce u ~ kle tetlC. tflO-

cok muhtemel olarak, Minorka öniiınüzcle'd rıınıarte~i rii•ıii i•·in nr 
roğlıı l!:ıl';e\·in rl ~ lıiı· "i'>"!i(kl:kr ıoıc 

adasının, meselenin kan döktll- ce'.>i" hazırl:ımıs lnrtlır. 

• Yun::ıııi~f:rnın An' :ıra el-;ili·~i ::ıs tine Ye huıııııı irin ~':ı,;rl,: ile hir nıı. ncn~urları iiı; köyü birc!l'n h::ı~mış, ı Yerını ~aş~a. bır şe deJJ~ 
';eri afr;nJjğ"ne Blıılw51 ı\paril,j t:ı· lrı~ma yn··nırl$•1 rrl•rp':ı'·J·ı milli lıir. ;uriYrli iandarınnJann silfıJılaI"ını aJ.ıkcn <;ekıleCI yer, ancak 
yin rdil;ııi5iir. lii{in daha s::ığlanı\"ln~:ıc:ı~ıııı il;he mışlardır. zcsi olabilirdi. 

meden halll mümkün olursa. etmiştir. 



lara mevzu olacak bir tarih 

Qrselonanın son 
günleri 

l?ır!' 
~unuaani 

.. Seferberlik 

' 
Bati Liman Daimi rt1119ell~ 

ınlltekaft Sille71Dn Faik Fenik, vefat 
etmlflir. 

Merhum, doktor Arif Etem Korı.. 
olo eniştesi, erklnJharp biobatıhlın. 
dan mllstata Ali Bıza llkiSnOn kayın
pederi, doktor operat6r HaynıU1ı1b 
Falk'in, ınus arkadapmısın )'llSI it
leri müdilril Milmtu Falk'Jn n lth
sat fakültesi tal~nden Fınık Fal· 
kJn babasıdır. 

Cenazesi, buıün -.ı U.JO da Kı .. 
sıltopraktald KuJQbapnda ti numa
ralı evinden kaldıtılarak. namuı 
Kadık67de Oama...,. camUnde Juh
nacak, Karacaahmettekl allt ıanar
lalına nalıll •• delnolıınacattır. 

Batan tanıdıtlanna tendldnl ..._ 
dJrmlt olan merbuma rabmet diler, 
kederli ailesine, huualJle lltlınlP 
Falk'a tUifellerlmbi blldirltb. 

iş bankası 
939 kumbara ikramiye

sinde kazananlar 

Prens Fevziyenin 
Düğünü 

7-VAKITI IUL\T t• 

Radyo ve moförlü vasdalar 

Gümrük resimleri 
indiriligor 

Valinin proğramı 

Nisan dnrealnde btltçeJI mah· 
terem heyetinlie takdim ederken 
bütün bu mevnlan nbmlara tt. 
:aaı etmek tuntlle tekrar ele aJa· 
:afnm arsecler •• muhtel9D llıi • 
yetinlse çaJıpWannda ....... • 
:cryetler dilerim. 

- V AJUT'.,. kitap teki.bade ruwaa telrlluwu -

HORTLAK 

t;evellit hislerinden derhal bahsetmeje başladı, f L 

kat birdenbire hiddetlendi ve cehennem!. eeytanl 
kuvvetler aleyhine atıp tutmağa başladı, Cenabı 
Hakkın naaıl olup ta bunların faaliyetine mllaaade 

ettiiine aöylenip durd1L 
FevkalAde bir h&diaenln cereyan etmlt oldufu• 

nu derhal anlıyaıı babpı, bu derece pddetll teeasll. 
rDn aebeplerini aordu. pnera.I: 

- Size anlatırım ama, dedi, inanmermnız! 

- Neden? 
_ Çilııkil • .ıs aneak akJmm ve manbfmıza uy. 

~ 19ylere tunırsımz. Ben de eskiden ıizin gibi 
lelim. fakat ••• 

- Bir tecrllbe ediniz. Oyle r.annettiğinis kadar 
naslara inanan blrlıd delilim. Hem eaueıı, sizbı, de.. 
lilJis hio bir iddia.da buluıımıyacağmm da biliyo. 
rum.. Bu lti'barla aözlerinizl bilyllk bir itimatla kar· 

,wyacatnn. 
-Harikullde, &eylere kolay kolay inanamıya. 
~ söylemekle batlıamız. Nuariyelerimin aley. 
hbı,4t Olan vulyetlerl hakikatle karplqtıktan ıo~ 
ra ~bul etmek nu:cburiyetlnde kaldmı. ve fevkatta. 

bJa bir sullkute ulradmı· 
~ Bil .ıszter berllle. babam. ttimadma rafmen 

geııerale ,npheU bir b&lalla baktJ. Bereket venin 
pneral ga"rmedl. ~eri. manzaran dalmıttJ. 

- Karnsteln'e mi glcli10nuınız? dedi, garip bir 
tesadtlf! Ben de sizden 'belli oraya götilrm.enizi rica 

I 

• 
HORTLAK 53 

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

Titreyerek 10rdum: 
- Bir tehlikem! var! 
- Zannetmem, t~lipıemenlz IÇln battl, der. 

bal kendlnlzl iyi btuetmemenis için bir 1ebep ,ok. 
Babama dönerek Madam Perrodon'u g6rlp 11-

remlyeceflmlzi IOrdu. Çalmhk. Gelince: 
- Yadam. dedi, Matmuelill llhbatf ,.rinde de. 

ğil. Umit ederim ki lyile§ir. Yalım. tedbir almak 
1Azmı. Bunu sif.e IODft aöylerim. ŞtmdlJlk llabllıa• 
U. bir an olsun. yalnız blrakmamalnnms. Verecetlm 
illç bundan ibarettir ve gayet mtıhlmcltr. 

Babam fllve etti: 
- Size bu husmta emin o1abilirls delft mil 
Madam Perrodon tasdik etti. Babam bu& cRS. 

nerek: 
- Sen de. kmm, dedi, doktorun cleclilderlut 

yapmaham. Yalnız, clolrtorda'n, hemen hemed .,al 
tanda h&atalıt emareleri pteren btrial için de 
tavtlyeler. rlea edeoellm. 

Bu kine mlsafirlml.nr. KacMm ki ü. 
eama t9rar avdet edeoeflnlzl tByle41nls. blwl.t. 
beraber yemek yer w onu da muayene ......, 
ICenclisi öğleden evvel odumc!an ~JanM da! .. 

Doktor: 
- Hay hay, saat ,edide bQn.c1a ~ 
Dedi ve babamJa beraber ~tblar. ~ 

onlarm hararetli bir mUnabp)'a ~ 
80D1'a, doktorun atma binerek rttttllnl g&dlm. Be. 
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• ' ' • ' 1 " ';ı 1. • mım11~111•1ınımııımıııooıı~~~m~~mırnıı~~-r • 1 

1 1 • ve şüphesiz hepsinden tesirli teneke kutularda 1 

Gribi, ne:r;leyl, Romatizmarı, diş n baş ağnlarmı hemen geçiren ycgine k~clerdlr. Madeni kutularda olduğundan tealrl \"e terkibi 
sabittir. bmlne ,.e markasına lütfen dikkat. Her eczanede teklik kutusu '7,5 kuru,tur. 

--ııı•H~ımıınıım~1111ırnııımıımrn~~ı~~ıııııııHınıı•~ııı~ıııımıımıınıııımı 

f BUGÜN· KUMBARANIZA·ATACAGINIZ · 5· KURU)] 

•111111111111•ınıı~ıııruııımıım~ 

Yeni neşriyat : 

l) l uş 

.Mcınlekeliıııiziıı edip ve mülefek
kirlcrini etrafında topla)an 01.CŞ 

nıecınu:ısının lıe)İnci sayısı da inti
~ar elıni,ıir. 

. -

... 

--------------

Münderecatı arasında: Halil \"eda
ılın garp \'C şark sorıası, :\lchıııet E
minin Türk inkıl{ıbı \"C frrt, ~lııstn
fa .:\ihadın Edcbiyntıınız.ıl:ı ıniinuka· 
ş:ılnr, Bedrettin Tııneelin lıazı tercü
meler hakkında, Mırzarrer Şeririn rad
yo programları, Pertev .:\:ıilinin Epo
ııe başlıklı yazılıırı ile Ahmet ll:ımdi 
\'C Ahmet Kutsinin giizel ,iirleri ve 
Erlalundan yapılmakta olan tercü
menin devana vıırılır. Taniyc ede
riz. 

lstan'buZ asli.ye altıncı httk'1lk 
mahkemesinden: 939121 

Cinsi Miktarı Muhammen bedeli % 7,5 teı:ni. :EltS 
Lira Kr. nat Li. !({rŞ. ~ 

Dekovil mal 3 kalem sif H. Paşa 4600.- 345.-
zemesi 
Muh. Mürekkep 2200 kilo 2190.-164.25 ' 
ve Vernik 
Baskül (100 ki) 1 adet sif 800.- 6().- ' 
Eczayı tıbbiye 75 kalem 643.- 48.23 ~ 

ı - Cinsleriyle miktarları yukarıda yazılı malzeJJle 
siltme usuliyle satın alınacaktır. 

II - Muhammen bedelleriyle muvakkat teı:nınatlatl 
rında gösterilmiştir. tJI 

m - Eksiltme 16-2-939 tarihine rastlıyan pet'Ştııı 
hizalarında yazılı saatlerde Kabataşta Levazım ve ?Jiib' 
besindeki Alım komisyonunda yapılacaktır. 

IV - Şartnamelerle listeler parasız olarak her gUll 
çen §Ubeden alınabilir. 

V - Dekovil malzemesi eksiltmeye girmek iste~ 
nın fiatsız tekliflerini. 'verecekleri malzemenin profill 
tay resimlerini, eksiltme gününden bir hafta evvelin8 ~1 
hisarlar Umum Müdürlüğü Tuz fen şubesine vermeleri ' 
meye girebilmek için tekliflerinin kabulünü mutazaınıxı.ı' 
sika almaları lazımdır. (625) 

• • • 
I - !di.remizin lzmir Tütün Fabrikası için (6) adet . 

motörü şartnamesi mucibince pazarlıkla satın alına.~ 
ll - Muhammen bedeli beheri (100) lira. hesabır 

lira ve muvakkat teminatı (45) liradır. 

.. III - Eksiltme 20-2- 939 tarihine ra.stlıyan P. dl 
nu saat 14: de Kaba.taşta Levazım ve Mübayaat şubCSill 
komisyonunda yapılacaktır. _A 

IV - Şartnameler p3.ra.sız olarak her gün sözil Y'. 
den alınabilir. 

V - Eksiltmeye iştirak etmek isteyenlerin fiya~ 
kataloğlarmı tetkik edilmek üzere ihale gününden on ~ 
ne kadar İnhisarlar Umum Müdürlüğü Tütün FabriıtJl 
l!!İne vermeleri ve tekliflerinin kabulünü mutazarnınIIl ' 
maları lizımdır. 

VI - !steklilerin pazarlrk için tayin edilen gUn ''6 

7,5 güvenme paralariyle birlikte yukarıda adı geÇell 
gelmeleri ilan olunur. (86), 

Hikmet Üzülmez tarafından koca
sı olup cv\"clcc lstanlıul uııkaııanı 
hacı kadın hızır Jdilhan sokak 34 
numaralı enle iken halen ikaınelga
hı meçhul hmail aleyhine açılan 
hoşanııın du·asına ait arzuhal sureti---------·------------

müddnleyhin gösterilen ikametgahı Kayseri Vilayetinden .. 
!erkle Sl'mli mcchule tıittilinden 

tınhsile biJa tebli~ iaıle .kılınması Bünyan civarında çıkan ve Beydeği.rmeni civarilld• 
iizerine im arzuhalın mahkeme di- mağa dökillen Sarımsaklı suyun un 100 kilometreli1' 
,·anhanesine asılmasına ve keyfiyetin 

YA tN·KURACAGINIZ ·EVİN·TEMf İOİR onbeş giin müddetle ilanına kar.ar e~ü.t edilmi§ ve fenni keşfin.in tanzim işine mevcut . d-' 
cıbınce eksiltmeye konulmuş ve bedel keQfi iki bin ıırs 

vcrildiğinılcn mahkememizin 939/27 ~ 1'J 
numarasında kayıtlı da\'al·a adı ı:ıe- bulunmuş ehliyeti 16-şubat-939 perşembe günü lcrıı. 

~· . } çen 1sın:ıiliıı on gun zarfında cevap dan taliplerin yüzde yedi buçuk teminatı muvakkate uıı 
vermesi liizumu telıll~ yerine geçmek birlikte Kayseri vilayet makamına müracatıarı il8.Il ~.s:ı 

~-~-~---~~~~----ı iizer<LilAn olunur. z 

Birirıci Sırııf Optralör 

Dr. CAFER TAYYAR 
l'aris Tıp Faküllt&i mc:ıımı 

Umumt ve sinir, elime~ cerrahisi 
ye (Kadın doğum) miitchassısı, er
kek ve kadın nmeliyatlıırı, dimağ 
ve estetik: ~Yü.ı buruşııkhıitu, me· 
me, karın sarkıklığı ve drkiıılik) 
ameliyatları- Her gün sabahları 
.muayene ~aat 8 den 10 a kadar 
MECCA~"'EN - Rtyoğlu Parnıakku
pı Rumeli han No. 1 .•. 

Kiralık ev ve dükkan 
lltşikluş l'akıf Akarlar ldarcsin. cdliııden isteklilerin 13 - 2 - 939 pn-

ı/en: zarlesi giinil s:ıı.ıt on hcşe k:ıılar Be. 
lleşiktaşla Akaretlerde 5,9:i num:ı- ~ikı:ı,ın Akaretlerde 5i numaralı :\tü. 

ralı evlerle 20 mükerrer ıHikk:ını:ır tc,·elli Kaymakamlığına müracaat el· 
açık artırma :rnretiyle kiraya verile- mel eri. (V. P. 11) 

Konservatuvar direktörlüğünden: 
lkinci sömestr talebe kaydı muamelesine başlanmı§tır. 11 şu. 

bat cumartesi ününe kadar istida ile direktörlüğe müracaat edil
mesi. (760) 

938/1568 
Beyoğlu birirıci sııllı hukuk Jııikim

liğiııdrrı: 

Hamparsonun, Şişli ÇirteceYiz caıl
ılesi, Kııya sokak knrşı~ında 13/15 
~- hı Gürcü apnrtıınaıı, hirinci ka
tında, Vafiye aleyhine açtığı yirmi 
lıeş lira alacak daYasının cari duruş
ma~ı sırasnda, müıldaaleyhin ika
mc~ahının nıeçhuliyetine binaen, 
nı:ıhkeınecc ilfınen 15 gün müddetle 
tebli~nt icra~ına karar ,-erihniş oldu
ğundan, muhakeme günü olan 22·2-
!139 saat H de bizzat nya bih·ckiıle 
ııı:ıhkem<.'ye gelrncnir., tebliğ maka
mına kaim olmak üzere ilıln olunur. 

(28208) 

SAHİBİ : ASIM US 
.:\eşriyal Müdürü: R. Alımel Sevengil 
Basıldığı yer: V AKIT Matbaası 

- Y AJUT'ın kitap şeklinde roman tefrikası -

54 HORTLAK 

men ayni zamanda, şatonun bahçesine postacı gir
miş ve ha.bama bir sürü mektuplar getirmişti. 

Biraz sonra. babam geldi ve bana bir mektup 
uza.tarak: 

- General Spielsdorf'tan geliyor, kendisinin 
bugün burada olacağını yazıyor. Belki gelir, yahut 
yanna kalır. 

Diye sıkıntılı bir halle, sanki generalin gelme. 
sini hiç te .istemiyormuş gibi bana uzattı. Herhalde 
bir dUşündüğü vardı ki, böyle hareket ediyordu. E. 
lini tutarak: 

sin? 
- Babacığım, dedim, bana doğruyu söyler mi-

Saçlarımı okşayarak cevap verdi: 
- Belki söylerim kızım. 
- Doktor beni çok mu hasta buluyor? 
- Hayır yavrum. Eğer tedbirler vaktinde alı.. 

nınııa çabucak iyileşeceğini söy!Uyor. Aziz dostumuz 
general misa.firliğe gelmek için bir baı,ka vakit in
tihap edebnirdi. Onu iyileşmiş bir halde karşılama. 
nı isterdim. 

- Peki ama babacığım. nem var ki. 
- Hiç. Bana bir sürü sualler sor up durma! 
Babam. bu sözleri o ana kadar hiç görmediğim 

MI' eertllkle !l5y!emfştf. Müteessir olduğumu gö. 
~ünce beni l5ptü ve, tatlı bir sesle: 

- Bir kaç gtine kadar, her feyi öğreneceksin. 
Şimdiki halde merıı.k etme· 
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Dedi ve odadan çıktr. Fakat derhal dönerek o 
gün öğleyin Karnslein köyüne kadar bir gezinti ya. 
pacağını, arabayı hazırlattığını, benimle beraber 
Madamın da gelmesini arzu ettiğini söyledi. Babam. 
orada oturan bir papazı ziyaret edeceğini bildirdi. 
Karmilla papazı tanımadığı için onu götürmüyor
du. O, Matma?.el Lafonten'le beraber, arkadan. bir 
başka araba ile, ve yanlarına yiyecek öte, beri ala. 
rak geleceklerdi. Öğle yemeğini kırda yiyecektik. 

Hazırlandık. Ve tam öğle üreri, şatodan hare. 
ket ettik. Geçtiğimiz yerlerde o kadar gfu.el manza. 
ralar vardı ki tarifi imkansızdır. Yol, va.diler arasın
dan kıvrılarak gidiyordu. Bir dönemeçte, karşımı. 

za birdenbire, general çıktı. Bir ata binmişti. Peşin. 
den, bir araba ile eşyaları geliyordu. 

Bizi görünce, attan indi. ve selamlaştık. Son. 
ra, arabamıza davet ettik. Aatı ile beraber eşyalan 
ve uşağını ~atoya göndererek yolumuza. devam et.. 
tik. 

Generali görmiyeli on ay kadar vardı. Fakat 
bu müddet zarfında on sene ihtiyarlamıştı. Yü:ıünün. 
sükunetini kaybetmiş olan çizgileri, il'ıüzün ve endL 
~c dolu idi. Koyu mavi gözleri bile artık nafiz bakış. 

larını kaybetmişti. Bu değişiklik sadece kederden 
olamazdı, herhalde daha bir çok başka ve şiddetli 
liebepler vardr. 

Yola tekrar koyulmuştuk kf, general, nskerlcre 
mahsus saffeti ile yeğenini kaybetmi~ olmaktan mil. 

Istan.bul ikinci icra dairesine: . 
5

16 
lKurtoğlu Hüseyinin lbrahimden istikraz ettiğı ( d> 

mukabil birinci derecede ipotek gösterdiği KasıınP~~ 
paşa mahallesinde Yumruk Mumhane sokağında cslc1 ~ 
kerrcr 10, mükerrer yeni 2-4-12-14 numaralarla~ 
kaydan Mumhane kotra ve dükkan elyevm ahır sıı.JJ1 
ne açık arttırmaya konulmuştur. /ı 

Evsafı: Ki.gir yemlikli inek ahırı ittisalinde saıtl ~ 
drr. Hane kısmı toprak bir avlu bir mutbah ve bB~ 1 
vardır. Matbahm zemini topraktır. Dükki.n maha.llı ) ~ 
Umum mesaha 1800 metre olup bundan 300 metre e 
ahır ve samanlık 16 metre murabbaı 2 katlı kılgir ıı~~ 
baki kısmı bahçedir. Bahçenin etratll duvarla mahdılııı--11 
sokağa nazır cephesinde etrafı duvarla mahdut 8.'' eıl 
!şbu gayrimenkulün tamamın.a.(26501ira kıymet takdır 
şartnamesi 4.-3-939 tarihinden itibaren herkesin 
için dairemiz divanhanesinde açık bulundurulacaktır· t j 
tırma 1~3-939 tarihine müsadif çarşamba günU S~ f. 
ye kadar Istanbul ikinci icra. dairesinde yapıı.andc 1' ~ 
rana ihale edilecektir. Ancak o gün verilen en ço 
hammen kıymetin % 75 şini bulmazsa arttınna.nuı 1' 
ki kalmak şart.ile arttırma on be§ gün temdit edileJ'C 9''1 
tarihine mü.sadif perşembe günü ayni saatte ve ııı ~ 
arttırması icra. ve en çok arttıranın Ustüne bırakıla.~ 
sahibi alacaklılarla diğer alakadarların bu gayrinı~ di-1 
ki hklarIDıI husu.siyle faiz ve masrafa dair olan .ldıerill 
tatihinden fübaren yirmi gün içinde evrakı mUsbı~e·ıi#. 
daireye bildirmeleri aksi takdirde hakları tapu s~cı 1' 
olmıyanların satış bedelinin paylaşmasından hal'1~ f~ 
lan talip olanların muhammen kıymetin % 7 bUÇ j}J 
veya milli banka teminat mektubu ibraz etmeleri {~ıe 
almak isteyenlerin her zaman 93i /1520 nuınal'3 J 

müracaat edebilecekleri ilan olunur. 


