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Paşa bunla11 oldukları yerde bir ikinci kureun, bir üçtiııcü, 

durdurmak; ilerlemelerine mani ol- dördUncU kul'§un daha fırladı. ie 
mak veyahut püskürtmek istiyor- her kurşun saımı •• cdefini bulmu§ 
du. Fakat kızıl Ruslar mUthiş silah gibiydi. Her vızlayış arasından bir 
atmağa b&§lanı11lardı. Pqanın bu· basmacı yere yuvarlamyor ve fani 
kadar fazla mermi ile mukabele e- dünyaya \.nllah) seslerile gbzlerlni 
deeek cesareti yoktu. kapıyorlardı. 

Lakin son dakikada her şey ola· Bu umit ü.ııuu,,cıı vazıyet ço:C 
cakiı. Pa§a gelen askerlere baktı. devam etmcdı. F:nver paşanın etta
Bunlarm adedi tahmin ettiği gıbi de- fına to}lJa.ıı_. maiyeti erkanı ya
ğildi. Her dakika arkadan daha bü- verler:i bir felakete uğray.ınca onl 
yük bir kuvvet çıkıyordu. Adetli. arın himayesıne koşan ve kanatlan 
köyden doğru uzanan bır şerit ha- altına alan analar gibi telaşlandılar. 
linde asker vardı. Fakat Enver pasa bu dakikad:ı 

Paşa bunları seyrederken: hiç tclflşlanınadı. Hatta eski beye-
- Ah .. dıyordu .. Bunları nıahve- canı bile knyuuıuu . Derhal soğuk 

den bir makineli tüfenk olması ka- kanlılığile etrafına bakmak ve a.s
fi idi ... Fakat . kerlcı1ni muhafaza için kumandalar 

Pa§anın kendi kendıne mırıldan- vermek istiyordu. 
dığını gören yanındakiler sanki o- Hemen sağa atladı \e: 
aun ne söylemek istediğini anlamı - - Ne oluyor .. Taarruz ne taı af-
m glbl teın-arladılar: tan? ][)emeğe kalmadı. 

- Ah .. Bir ağır makineli tüfcnk Bir serseri kurşun tam kalbi ü-
olsaydı.. zerine isabet etti.. Bu kurşun nere-

Fakat kwl Rualar ilerliyordu.. den gelmi§tl. Nasıl olmuttu. Okadar 
Bunlarla artık karşı kar§ıya son ne- yakından ve tam hedefine isabet e
fese kadar döğUşmek lizımdı. Paşa den kureun aı bulunur. 

İstanbulda Yeni 
Kütüphaneler 
Açılıyor 

Maarif Vekili Hasan Ali Yttcel 
ıstanbula gelltinde, fstanbulda mev
cut ldittlphanelerden, yeni neslin 
bilhassa ilk ve orta okul hatta lise 
talebelerinin lmf ade edemediklerini 
görmU§tUr. 

KlltUphaneleıimWie mevcut ki· 
taplann hemen hepsi eski yazılarla 
yazılı olduğu için, bu yazıyı okaya
mıyan talebeler güçlUk çekmektedir
ler. Bu ise tamamen modern talebe 
kitapbanelerinin açılmasını mecburi 
ve zaruı1 kılmaktadır. 

Böyle talebe kitaphanelerinden 
tstanbulda. sekiz kadarı yakında a
çılacaktır. 

Bunların bina ınesleleri belediye, 
evkaf ve müzeler idareslle yapılan 
müzakereler neticesinde halledilmiş 
ve Usküdarda Ahmediye medrese· 
sinin, lst.anbulda Damad 1brahinı 
Paşa medresesile, Fatihteki Tabha· 
ne, Nuruosmaniye medreselerinin 
birer çocuk kütüphanesi haline ge
tiıilmcsi kararlaştınlmışbr. 

Bundan başka yeniden büyük 
bir bina lnua edilmesi ve burasnım 
bir (Umumt kütüphane} haline ge
tirilmesi düRUnülmektedir. 

Açılacak olan kütüphanelerd~ 

harf inkılabından bu güne kadar 
neşredilen bUUln eserler bulunacak
tır. Her kütüphanenin muntazam 
bir fihristi bulunacak, aramlan ki
tap böylelikle çabucak bulunacak· 
tır' Kütüphanelerde konfora da faz· 
la ehemmiyet verHerektir. 

Okuyucularımız 
Diyor ki ı 

Bir fırıncının derdi 
.Arnawt köy, kötk caddesi 53 

numarada oturan fınncı Hakkı 
dün matbaamıza gelerek §Unlar 
söyledi.: 

(- ıstanbulda furun tutmak 
bugünkü gerait altında hemen be· 
men imkansız gibidir. lstanbulun 
büyUk semtlerinde büyük sermaye · 
darlar elmıek istihsalini tamamen 
inhisar altına almıelardır. San yer 
de, Anadolu Hisarında Rumeli hisa 
rında, '()sklidarda bütün istihsa· 
lat bir tek ki§inin elindedir. Kar§ı
bklı rekabet bulunmaması yüzün
den bunlar çok defa belecliyenin 
muayyen formalitesinden ba§ka 
nevide ekmek imal ediyorlar. 

Her dikkatli göz göre bilir ki 
ıstanbulun muhtelif semtlerindeki 
ekmekler başka başkadıı . BtttUn 
bunlara scbeb belediyenin teftişle
rinde dikkatli davrannılmaması 

ve kUçük sermayedarların turun 
açıp rekabet yapamamasıdır. Me
seli ben bir fırın tuttum. Bir stl
rü masarif de yaptım. Belediyeye 
ruhsatname almak için mUracaat 
ettim, altı ay uğra§üm. Ruhsatna
me alamadım, Bu esnada serma.. 
yem de bitti. Fırın açamadım. Bu 
çok mühim meseleyi gazeteniz va· 
sıta8lyle ilanını rlr.a ederim.) 

Yeni Sabah: Kariimizin bu söy
Jediklerlnln hakikate nekadu uy
ğun olduğunu bilmıyoruz. Beledi
yenin nazaı1 dikkatını celbederiz. 

Kanalizasyon 
Tesisatından 
İstifade 

lı,tanbulda 10 milyon lir& aaı-tlls 
vücude getirilen kanalizasyon teai
satı §imdiye kadar tesisat civarm
daki evlerin kanalizasyona bağlan· 
maması yüzünden muattal kalml§
tı. Halbuki 10 milyon lira gibi mu
azzam bir para earfile vücude geti
rilen bu tesisatın hikmeti vUcudn 
tehre nafi olmaktı. 

İstanbul belediyesi riyaseti ka
nalizasyonu faal bir hale getirmek 
için faaliyete geçml§tir. 

Bunun için de kanalizasyon ge
çen bütUn sokaklar civarındaki ev
ler kanalizasyona bağlanmağa mec
bur edileceklerdir. Bu mecburiyete 
riayet etmlyenlcrin cezalandınlına
sı için icap eden kanuni imkanlar 
araştırılacaktır. 

Belediye riyaseti bu hususta 
kat'i kararlar almak Uzeredir. Alı
nan bu kararların tatbikine sUratlr 
geçilecektir. Şimdiye kadar kanali 
zasyoııa bağlanan yegane cadde as 
falta tahvıli dolnyısile Ankara cad 
desidir. 
~~ 

Kaymakamlar toplanbs· 

J2fUBAT 1 .. 

Son hAdlaeler karfısmd• 
Franaız-lnglllz dostlu§u 

Son beynelmilel hidiselerin mey~ 
dana koyduğu hakikatlerden bin 
de, Fransız-tngiliz dostluğunun katı 
eeltlinhı tesbiti meselesidir. 

Avrupanm garbinde kuvvetli bir 
blok vUcude getiren bu iki devlet 
bilhassa. hidiaatın aevkile umumt 
harp baelangıcında birleşmişler, 

merkez! imparatorluklar zUınresi 
kargısında bareberce hareket etmiş
lerot. F .. Trat 1914 harbinden muzaf· 
fer çıktıklan zaman da aralarında. 
görüg birliği bazı noktalarda ayrıl
nuş, lngiltere Fransız siyasetin~ 
mani olabilecek vaziyetler ihdas et-
mlgtl. .. 

kendi askerlerinin vaziyetini karşı- Enver paşa. arkasındaki kaput ,.,..,~'V';-vvwvv..,..,..V'V'./V'\,...,....~""'""""" ,.._. _____________ , 

Beledıj e r is muavini Lütfi Ak 
soyun riyaseti altında dün İstan
bul kaymakamları bir toplantı yap 
mışlardır. Toplantıda mevzuu bah
sedilen meseleleı, kazalarda verilen 
tahsisatla yapılan ve yapılması icap 
eden yollan, ıstanbulun ağaçland1-
nlması için alınması icap eden ted
birleri ve ağaçlanması 18.zım gelen 
mahallerin tesbiti meseleleridir. 

tııgilterenin Esas prensibi, Av
rupada muvazene tesisi ve bunun 
için de oradaki devletlerin birbirle· 
rine faik bir mevki elde edememele
riydi. Halbuki harpten sonra ciha
nın ikinci mUstemleke imparatorlu· 
ğuna sahip olan ve ezeli raldbi Al· 
manyanın bir müddet için kollarını 
bağlıyım Fııa.nRA, merkezt Avrupa. 
da kurduğı1 siyasi manzumeler, ~ e 
o zamana göı e kuvvetlı ordusi.le 
Avrupada ha.kim bir mevkie malik 
olmuş ve Avrupa, hatta cihan si~a
setinI idareye kalkmıştı. Bu eebcp. 
ten lngilt re ta harp sonu muahe
delerinde bu vaziyetin önüne geç· 
meğe çalışmış, Almanyaya tahmil 
edilecek hükUmleri hafifletmek için 
uğı aşmış, sonradan da tamirat me
selelerinde Almanyaya mUsaadatta 
bulunmue, nihayet 1935 de Alman
larla bahri bir anlaşma bile akdet· 
mişti. Fransa bu vaziyet karpan
da ltalyaya dönerek yine 1935 de 
itilaf akdetmiş, o zamanki bafvekiJ 
B. Lavar Mussolininin Habqiatanı 
istilasına bazı §artlar altında ses 
çıkarmamıştı. mdaki dUşmanlaıın ilerleyişini gö.. altından geçerek kalbinin tam üze

rünoe duramadı hemen mavzerini rine isabet eden bu kurşunu yediğj 
aldı ve ileriye atlamak istedi. Llkin zaman birdenbire p§ırdı. 
yanındakiler: - Ay ... Diyebildi .. 

- Aman ]>$m .. Dediler. Sonra. Parlak gözleri birdenbire karar-
Enver paşa miithiş surette asa- dı, Ve bir heykel gibi yere yıkılıver-

bileomilti.. di. 

KÜL TÜR iŞLERİ 

ilk mektep kitapları 
İlkokulların dört ve be§inci sı

nıfl8J'Jnda üç sene müddetle okutu
lacak (Tarih) ve (Yurd bilgisi) ki-

- Ne var .. Ne olacak! ölümden 
mi korkacağım .. 

Paşa bundan sonra susmuş ve 
gözlerini etrafındakilere birer birer 
p,lldirmifti. Bu saniyede onun gözle 
rindeki derin manayı okuyanlar ol
ıaydı ıuna hUkmederlerdl. Paşa san 

Etrafındakiler.. maıyet erkinı.. taplarile yine ilkokulların btltünsı
basmacılar beyiıılenne birer ktır§\m nıflarında kullantlacak (Okuma ki
yemi§ gibi durdular ve ka:ldılar. Be- taplan) mUeabakaya konulmuştur. 
yinleı i i§liyordu. Zekilan kalmK· ,.,,...""'~rvvvvwV'V'.,..,.AAAA.AA.~~ 

ki: 
- ölüm.. öJUmden mi korkaca

ğım .. tşte hayat.. onun en n1Uhlm ve 
en çetin yollannı geçtim. lstanbul
dan Makedonyaya .. oradan Manas
tıra .. Nihayet Selanik 1stanbul.. 33 
yıllık bir halifeyi tahttan indi~n bir 
pnıb arasmda.. Nihayet nihayet.. 
iktidar mevkii .. Cihan harbı .. bu a
rada yapbğı i§}er. Ba§kumaııdan 
Enver paşa .. ve dostları Almanlara 
k&r11 (Enverland) (Enveristan) 
(Enver memleketi) diyecek kadar 
bOytıyen Enver pa§a .. bundan sonra 
feci lkibet.. mağı<ıbiyet .. firar .. Al
manya.. Rusya,, TUrkiıstan... Niha
yet Buharaya kilometrelerce uzak 
bir yer .. Balcivan, ayni §ekilde uzak 
bir dağ tepesi ve §imdi: 
mUthlş bir vaziyette kalmıştı. Artık 
askerlik, manbk denilen esaslardan 
usak bir avuç askerle kal'§lSllldaki 
mUtbltJ dUımıanlara meydan olru
mağa çalı§lyordu. 

En~r paşa birdenbire sol elini 
bldırdı ve sonra aklına bir IE!Y ge.1-
•mif gibi birden bire geriye döndü. 

- Gidecefiz .. dedi .. ÖIOrsek öJQ
~ röz. Gtdeceğis. 

Bu eözlerin sonunu yanındakiler 
duyabildiler, 

- Gfdeceğia .. 

Enver paşa beygirine bile atıa
mıya meyda!l kalmadan ileri ytlrtl
da. Fakat yanındaki arkaclaeJan 
•aıa: 

- Olmaz.. diyorlardı. Olamu. 
Fakat paf8JllD karan kati Jdi. 

O&lerinden mlld wlbıı atetım 
tmyordu. Aabfyetten.tJr tır titrl-
Jardu. ınthtt heJeeanh lcll B6yle '* ftllyette Clll1I men icla ab'alıf· 
llUI olıla,.. -.-. Qbcaktı. ra-
•md•ld ...... Dlftl' Pafa11 alı-
...... ... llU&ne!er ararken 
llirdmbire ...... bir kurtun geldf, 
n • inde duran bir bumacı: 

f - Yandım anam .. Diye yere yu. 
Yarlandı. 

) Ba oradaki ukerler arasınd$ 
•lthle bir heyecan uyandırdı, Her-

::-yle ~ bnemıetı. BJç khMe 
beJdemıyordu, 

.ÖU k&ı'iqalıJt. devam ederkea 

mı§tı. 

(Devamı var} 

Dün Bir Randevu 
Evi Daha 
Meydana Çıktı 

DUn gehrimizde gizli bir rande
w evi daha meydana Clkanlırııt ve 
bu fuh§ yatağı mUhUrlendiği gibi 

sahibi olan genç bir kadın da mOd
delumwnlllte teelim o~U§hır. 

Beyojlunda bulunan bu gisli ev 
ifleteıı (Gtllstlm) tın ayDi amanda 
21 yaemdan ktıçUk olan kıalan fuh.. 

I& da tetvik ettiği anl~an 
hakkında her fki cihetten takibata 
geçllmigtir. 

Gülsüm, dün 4 tlncU sorgu hi
kimliği tarafından yapılan lsticva
bını mllteakip tevkif olunmu§t;ur. 

DENİZLERDE 

Çatalağzı limanı 
Karadenizde yapılmuı kararla§

tı rı lan biiylik limanın projelerini tet.. 

kik etmek Uzere bir mfiddettenberi 
Deniz (l'icaret MUdUrJUğUnde çalış-

makta olan komisyon 9ehrimjzdekl 

mesaisini bltirmi§tir. Vekalet bu hu
su8taki karannı vermeden muhtelif 
projeler tir.erinde e888lı tetkikler 
yapacağından mezkur komisyon a· 

zaları bu Yolda Vekilete izahat 
vermek üzere bu akoamki ekspresle 
Ankaraya gideceklerdir. Komisyon 

azlan bu mesele etrafmda bir müd
det te Ank.arada çall§acaklardır. 

Bundan sonra hazırlanacak ra
porlar lkti8at ve Nafıa Vekaletleri 

tarafından ayrı ayı'l gözden geçiri· 
leccktir. 

Fakir Talebelere Yardım 

ı.taabal, llkohllan ,..,... ta· 
lebeye )'&rdım birUCi dila aaat 1' 
de •iDÖDü Balkni 11loeunda Yi
llJet idare heyetindea Hımjdjn ft. 
lwt.inde toplınmlllaJ'dır. 

Toplanbda llaartt mtıdttrtl Tev
ftk Kut'tan bqlra, Halkevi relsleri 

ile, lltanbul viJlyetine bağh kua

lana maarif memw-lan ve ilk okul 

Janhm tefekldmert murahhası ... 
bulnaaUll&nhr. 

llkokullara deftm eden muh· 
taç ve yoksul talebelere yardım et
mek için çareler dtl§tiııWmüe ve bir 
liğin gellratını çoğaltmak için bazı 
tefebbUslere gfri§ilmesi kararlqtı
rılmıftJr. 

Resim to,,wı•w.n bir sahneyi 
ptermektedir. 

Iliç içip deliren 
Adamın iddiası 
· Mehmet isminde bir adam dün 

adliyeye mUracaatJe şayanı dikkat 
bir §ikG.yette bulunmuştur: 

Mehmet, bir müddettenberi has 
ta. olduğundan tedavi için (Haseki 

hastahanesine müracaat ettiğini ve 
ora.da kendisine bir iliç verildiğini 
fakat bu naçtan ancak iki gUn birer 
kll§ıJc içtikten sonra tecennün ede
rek öteye beriye saldırdığını söyle
miştir!. 

Müdcleiumumilık, Mchmedi tabi
bi adliclc muayene ettirildikten son 
ra bir kore de (Ceınıhpaşa) hasta
hanesinde de muayenesine lüzum 

görMUş, ve diğer taraftan da ilacın 
bak>yesini (Tıbbı adli} kimyahanc
sine göndermiştir! .. 

Karadenlzda flrtına 
tekrar ha~ladı 

DUnden itibaren Karadenbde 
flddetli batı rüzgarlan esmekte ol-

An karaya ua\ı et e"l•en 
artlstlt:. r 

lııtaubul §Chir tiyatrosu artist 
]erinden Vasfi Riza, Bedia Ştetzeı 
ve Hazım Ankamda salı gUnü akşa 
mı- veı·Hec<;k bir temsilde hazır bu 
lunmak üzere Ankaraya davet olur 
muı;ılardır. 

Şehir tiyatrosunun bu en ku\' 
vctli üç elemanının Anknraya davet 
lerı lstanbul hir tiyatrosu hası 
latı ıçın bir sekte teskıl edeceğin 
tahmin eden İstanbul belediyesi ri 
yaseti iki a1 tistin salı gUnü akşam 
orada bulunmak üzere sah sabahı 
hareketlerin.in mümkün olup olma
dığını Ankaı aya soı muştlır. Bu su
retle bir tek temsil if;in Ankaraya 
celbolunan Uç artistim.iz halen oy· 
nadıkları şehir tiyııtr.su komedi 
kı.cımmın tatil olduğu akşam Anka
rada olacaklar,· bu suretle İstanbul 
§ehir tiyatrosu temsillerine hiç bir 
sekte vcrilıniyecektir. Ancak artist
lerin salı sabahı Ankaraya muva
salatları 'c o akşam verilecek tem

duğundan fırtına tekrar başlamış- sil için hiç olmazsa bir prova yap
tır. Seferde bulunan bir çok vapur- mış oJmnlan lüzumu Ankaradan 
lar Kara.denizdeki tabii limanlara kn.t'i olarak bildirilirse o r.aman ar· 
sığınmışlardır. Deniz Ticaret Mil- tistler pazartesi günü n.kr;amı An· 
dUrlUğü alakadar acente ve vapur- karayn hnıcket edeceklerdir. 
lnrn müteyakkız bulunmalarını bil· vvvvvvvvvvvvvv...'VVVVVV'vvvvvvv 

dirmintir. 

Denlzbankın yeni sene 
kadroları 

Denizbnnkın yeni sene kadrola
rının hazırlanması i§i gecikmiş ol
duğundan bankanm umum müdlııii 
Yusuf Ziya Erzin'm kadroyu tasdik 
ettirmek tlzcre Ankaraya gitmesi 

bir kaç giin gccikece.ktir. Bu hafta 
Ankarada İktisat Vekili Ziya Ça
kırın başkanlığı altmda bir taplanb 1 

yapılacak, Deniz müsteşarıııın da 
hazır bulunacağı bu toplantıda ye
ni kadro gözden geçirilecektir. 

MÜTEFERRiK 

Tino Rossi şehrimize 
geliyor 

G ·· mrük ve f hisarlar 
Veki in n te kikleri 
Bir mlıdd tteı beıi şehrimizde 

bulunan GunuUl ve 1nhisarlar Ve
kili Ali Rana Tarhan dün sabah 
gümrükler baı müdürlüğüne gelerek 
bir saat kadar meşgul olmu§ ve 
giiınrUkler mlldürU Medhi'den bazı 
17.ahat alnuşlardır. 

Vekil bundan sonra inhisarlar 
idaresine giderek ö ~leye kadar hu
susi dairesinde muhtelif işler üze
rinde çalışıru.ştır. 

TAK V l M 
Mu u w »' ~ 'HV'VV'.Vı.JVV 

12 a at 1~39 PAZAR 

Hferı : 22 Z fi h i c c e 1357 
Rumi: 30 aon Kin• 1354 

Kaaım: 97 

Fakat bu hldiaenin aksUlimel
leri karşısında İtalya-Almanya ile 
birleşince i3 değişmiş, Fransa ln· 
giltere ile birlikte hareket mecbu
riyetinde kalını§ ve haddi satiııde 
mümasil ve mü§terek menfaatleri 
yeni bir siyasi blok kal'§ısında, ara· 
larında ka\'l bir tesanüt vücude ge
tirmcğe ba.,tarnıştı. Roma • Berlin 
mihvcrinın son faaliyeti, bilhasa& 
Akdeniz ve tspanya meseleleri ba 
dostluğu ve tesanüdü art:tınmş ve 
son günlerdeki Frarunz ve :bıg1Hz 
başvekillerinin nutuklarile kat1 §e· 

killerini almıştır. 
Geçen 2:s k!nunusanide Frusız 

hariciye nazın B. Bonnet Fransa 
mebusan meclisinde, Fransa De tn
gilterenin sUrttkJenecekleri bir harp
te Büyük Britanya kuvvetleriııln 

Fransaya, Fransız askerlerinin de 
tngiltereye yardım edeceğini beyan 
etnıiş ve bunu müteakip tngilis bq
veldli M. N. Çimberlayn, Fransa ile 
münasebetlerinin, §İmdiye kadar bu 
kadar sıkı ve samimi olmadığım 

söyledikten sonra bir iki gün evvel 
Avam kamarasında resmen, P"ranaa 
ile memleketinin merıfaatlerindekt 

tesanüdll tebarilz ettirmiş ve ez
cümle bu vaziyetin, Fransanm ha
yatı menfaatlerine yapılacak her 
hangi bir tehdidin, hangi ta.raftan 
gel:rse gelsin derhal tngilterenin 
yardımını tevlit edeceğini de kati· 
yetlc ilave etmiştir. Bu SÖ%ler bey· 
nelmilcl kanşılr h <liselerin içerisin
de iki siyasi zUmrenin mevkilerlnJ 
~.k tamamile tesbit etmiştir. Ro
ma-Bcrlin mihveri karşısında ayni 
tesanüdü gösteren Parla - Lcndr& 
bolku meydana çıkmıştır. 

lngilterenin bu kadar Jrat't bir 
gekilde Fransanın yanında yer alma.
sına okadar ihtimal vermiyen Roma 
ve Berlin bu son nutuklar üaerine 
arbk tereddilt edecek vaziyette kal· 
mıyacaklar, bir harp ihtimali halin
d~ Fransa ile tngilteremn, brgr-
larında mevki alacağına inanmak 
mecburiyetinde buhmacaklardır. 

Beynebnile hMiseJerde mitteb-
bil taraflann hattı harelretJeriJri 
bu suretle her ttlrlD tefalrden uade 
bir pkikle tesbit edUJD191 ldltak· 
bel Avrupa aiyaetbade w .na~ 
hmda mühim temrlv tevlid edeeel 
mahiyettedir. 

Dr. Retat s.,., 

Sinema lJeminln meehur yılda
lanndan Tino Roaai memJeketiırrlz
de bir kaç konaer vermek üzere bo 
n.bahld ebpreele Avnıpadan ~
ınize gelecek ve akşam doğruca An-
kara.ya hareket edecektir. Olomoblt ÇatrptlUI• 

Tino Rossi'nin yanında aDeıd d_, !>otu aaati: "00 Yenitehir KGçQk dln7a 21 •a. 
bulunmaktadır. Sanatkir Aııkarada muada oturan Yoııti ı.tik.JlJ eacl-
Kızılay balosu mUnasebetile iki -.00 1\. .. 1 l2 28 İk' desin.ten &'eçer:ten 1789 •umaralı a VJf • ı , - ındi : 15,1' 
ler verdikten sonra ıtehıimiıe el&- Ak..- ı 11,38 - Yataı ı U.09 şoför Fahrinin idaresindeki oto • 

mobilin udme.sfne maruz kalara.k 
necek ve tehrimizde de bir kaç kon· lmdk: S,20 sat bacajından hafifçe yarata _ 
ser verecektir. 1, __________ ,, mıttır. V • ıuçlu 7akata.nm~. 
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• ~ : Dahiliye Türkiye Yutulmaz Ve Onu Yutmak 
1 

. ' • • 1 1• • Vekaletinin İstiyene kan kusturan bir lokmadır ! 
SON H - __ -... -~ 

Sıhhat Ve ka e ı n ı n T a m ·1 m ·1 (11attarafı l inci .. ~ada) bilmesi ihtimali azdır. Almanyayı bile kısmen • ınde alan 
gören orta seviyeli bir vatanda~m Her ne ise, bız ışln tahlllinl da· bu harita, eski Roma imparatorlu· 

1 O Y 111 k P rog ram 1 (B• tara~ı 1 inci .. ~adaJ tesir altında kalmamasına imkan ha salahiyetli kimselere ve tarihe ğunlJll hudutlarını göstemıektedir, 
1 l'arı ıeJ'imi manen mahkilm bir yoktur. MOnevver demiyoruz, zira bırakalım da asıl söylemek ıatediği- Ve İtalyan gençliğini çahıJrnağa tef.!· 

hl.Pblr mttnevver kafa .W milyonluk mlz bahse gelelim: vik eden bir sembol vazifesini 2'.Ö· 

41 Vildyette Birer Hastahane, 16 
Doğum Evi, 2 Dariildceze, 2 ı 

Ciizzam Hastahanesi Açılacak. 
Ankara: 11 (Hususi) - Sıhhat 

ve İçtimat Mua~enet VekAieti 10 
senelik bir fş programı yapmı,tı~. 
Bıı programa göre bir taraftan~
layet hastahanelerinin devlet büt
çesi içine alınması düşünülmekte 
ve 41 vilayette yeniden 500 yata~
lı birer hastahane açılması tesbıt 
edilmiş bulunmaktadır . 

25 kaza merkezinde yeniden bı
rer sıhhat merkez' kurulacaktır. 

Heybeliden ba.ı4ka iki yerde be. 
heri 600 yataklı iki sanatoryom, 
iki yer.de 500 er yataklı verem 
hastahaneleri, iki yerde 260 ,er 
Yataklı cen·ahi verem sanatoryo· 
ınu, 200 er yataklı iki parevan~or
f<>m ve 30 Yiliyette ayrıca bırer 
veremle mücadele dispanseri açı
lacaktır, IJaydarpaşa ve lznür 
hastahanelerinde veremliler ~in 
800 yataıklı pa vyonlaru;ı intasına 
başlanmak üzeredil'. 

Akıl Ye ıinir hastaltkları mUes-

seaelerinin yatak sa.) ı ı 4000. e çı
karıJ.a.caktır. 16 yerde behen 30, · 
60 yataklı doj'um evl_eı:i, mi.ızmın 

ııifasız hastalıklar ı~m beş yer-
ve y 1 'ht' r r de 250 şer ) ataklı metce, ı ı~ a 
ve düşkünler için 100 er ya.taklı 
iki darülllceze, beş yerde yemden 
çocuk ha~tahaneleıi, t"tanbul ve 
1z . dekilerden başka bulıa.şıcı has 
ta~~ar için beheri 50 ili 100 ya • 
taklı beş hasatahaııe, Elazıgd.~ ya· 

1 ....ıJct& olan 100 yataklı cuzam 
pı tn• 'k' de 
hastahanesinden başka ı ı yer 
260 ter yataklı eüza.ınlılar haıtta
hanesi yapılacaktır. Koy ebe mek 
t&bleriniıı sayısı arttınlac.a.ktır. 

t tmıat yardım işleri arasmda 
miih~m yer tıutan ve i~iler a~asın· 
da yapılacak olan içtimai sırorta 
tefkilitı iktisat v~kaleti tıarafın -

d h zırlanmaktadır. Bunun sıh-
an a .. ki k~I 

hl ve içtimai cihetle~ı ı . ve a e-
tiB mü~terek meuilerıyle ıtmam o 

Jun1ı&ca'ktır, 

it 1 ı lspan- ı Büyük ve Müthiş ayan ar A • 

d k 1 k bir yangın felaketi ya a a aca ı :.-.....- ., _ ..,... 
(8atfarala I İllCİ • 7fadal. --~· deNC8d8 

lik mutalibinl tönhı et;ıaelidir. -;::u...... ,....... çskll 
Abi takdbde ttaly.a, harbe hasır- LoAdra: ıı (A. A.) -. ~~nc-
dır." ter' de zo Mmedeıiberı gorül -

Demekte ~e tlHllan illn .t • hea -ıa lan büyil'k ve tiddetli bir 
meuuor '° d k. k nıetteclfr: . . tehtin merkezin e ı en-

"İtal,..nlar, n:-Mlz siyueti~ ~:~~nes maiazalarmm dahilini j 
Dıürakabe etRHtk ıçin bpanyad ib tm;fti.r. Ateı,, o kadar 
k:alnrorJar. ltalya ve AlmaayaDlR taühntl ~inanın -her tarafm& sirayet 

~ ım·ı 1 adalet s ra e"' 
aıutalebatl, beyne 1 e , t · ti' ki binanın he" katının . Domo.k1-.aı· e mu; r • 
esasma istiaad edıyor. ,. birden a:yni zamanda tutw,;ulı )il.H-

lerin laatt.i B Rooeeveıt 1•11 ~~=: makta oWutu ..OriUeılriliyerdtt. Yay 
dutu tebcll4tler ~ . 1 tüfek ateşı patırdıaıuı andıran 
leri bizi karanmız4an rucu ettire- :areögiz infilik .rüriıltülerf işi
ınez. ftalya, İspanyada AvruP:~ :ımiştiı. Bu esnada itfaiye efradı 
.., kurtamaı.ftır· Ve ltalyanl:ı&r, g nı M>ndurmeie uğraşıyordu. 
• • ff •'veti re- yangı neral Frankoııun muza eıı. M afı'h Mırnche~l' zabıta~n, 

d 1 :va- aam • · 
ıanet kesbedinceye ka ': t ·~aJt. yangınm lrlandalı tedhişçiler ta-
da kalacaklardır. J:lat:• t y~nl- rafından cıkarılmamı" olduğunu 

· aseti tamamıy e · . 
lıaı-, Fran.sarun S'Y t _ be\·an etmektedır. 
vuzuh kesbed.inceye kadar spa; ·Diğer taraftan bu ~abah Skeg-
fada kalabilirler. ~ t.s~anyal ~ ness•·.l,. butlins holiday damp'm 

i ··daha esı · uc; • • • her hangi -!bir ecııeb mu A mekbanelerinden bırınde de bır 
hay.atı ye ü tl JapıJmaınası Fran.sanın n çılcmı!lltır. Yangın, s ra e 

ınentaati ikti•&!\ından ise fi a~ya t· ~:::~ılmıştır. Yangından evvel, 
tin de lıal böyledir. Bın• etıct l- , e'khanede Uç infilak vukua 

... \ taf bu ~em 
taJuanm Fransa siya etınuı 111 1, · tı"r .. .. ı - re ıııış . ,,_ d 
larına nezaret etmek u~re tpan Zabıta, tahkik~t yaı>m.a111.ta ır. 
tada katması iyi bir şeydır. ~ansa: Amerika, Fransa ve 
•ın ttalyanııı tabii emellerını tanı 1 .

1 
d ki tefsirler 

bıaktan imtina bizzat Fı·ansa ve nım tere t g-•~ı.· 
' -'·t t 6 - ·ngto 11 (A.A.l - ıwuıı· Avrupa için meşum olac,_ ır Vat n, . da.sının 

fer ttalyaııın emelleri müz•kera.t y,.ttar ~:a.:~~i :tngil

l'olf7le tatmin edilmiyecek olun: Japonlar ~uvvet veya za
• u if silih kuvvetiyle yapılacaktı~· tere ve FransaD:.nnaja mataf si
l'ran.sa htikimeti ve F\·aıısız .ııftık - fmı nıeydaıla çı lkk' eimektedir· 
lbeti iki .. lrtan bi .. ni ihtiyar et- yasl .m- hareket tel ... "... __ ,..,..,hin 

' 'T" ~ maha.fil, koJIUl1ıı.c;ua lllUC'J • 

•!ilidir. I· ~ baU&l bulunan Japon· 
Jtu ga11Wı. bu9.a sonra ita dt>IC misakta tııgiHI anl•p&MIDID 

tanın · yulands lrikr! .aoeçe• - ınu- pJIUD l'raD6ll - · olaB tarafmı 
talebatııu W.ct etıaeldıe ve ltalya- • u mukaveaaetli , ldamalrta 
IU• tarihi olarak kendisb• aid o- bulmak tlzere zembıi ~ 
~a te.rıer.t. ne fasla ne de eblk ~!.!!v.;;~onm.Eat 
idçblr şey 1atemedilini n•v~ eyle- .l'll'WM .. .._.. ~ 

laektedir. X.. Parill ~(A.A,) _ Sa.Wıiyettar 
Amerikaaın aatbg· mahafll, 'll'rall8& h~ Hai· 

tanareler adasınm ifgal ediMemnin se-
v.....-, U (A.A.) - Harici· ::ıeri, mahiyeti ve ifgaliıı devamı 

re N-.nti ......,. 1939 ikiaci mttddetl hakkında Japon h~e· 
H • W6Dda. '9mAn dolar .LJ-.... _ iahat talep etmeei ıçın B. 

~ .. _u ...... t · ol kıymetlDıle ..art ~ Atll· .Arsene ffenry'e l&UJUA • vermış -
ID.aSı için ndlatnameler vermil ol· duğunu beyan etm~ler. hll-
tluğunu bildirmektedir. l)irenildiğine göre, tngiltel'e 

tklııcik&DWl esnasDMia taaütere- ~ Tok)'o htikOmeti nmıdlnde 
ıa. yaplaD tayyare w sair hUp mal mUma&İı bir ~ boluıımağa 
lelDeli --~vatı yekOını, 1,MS.200 w .. - .. vermilCb'· 

l/llfJTAAJ.. ..-- 11 *A.A.) - Sallhiyet· 
Dolara baliğ olP\UfWr· Londra, ' tarafm 

ll'ransa;ra sabi yapılması igiA Jiainan ad181D1• Japonlar • 
~ oJan ru)ılatlyeler yeldUıu. 4an tcaımı baJr8l1e ~· 
C589 J'raDS&1& yapıla (iN Dmıımm GIRM'* llEN 

·
386 

dolara " 289148 dola- .. EDILIXJEK :•kiyat Jet6DD da ı. · Roma, ıı (A.A.) - Havu a· 
baUt .,...... • ,._ muhablrillcleaı 
Papanın ceautll .. _ ..... HaiDan ada-

ttaıyan p.ze-...a, 
bugün kakhyor ımm igalbll cmcleki harllin u-

v atıkan ı 11 (A. A.) - P•P• cllD sonraki 1nkip6 tillerJMe bt'I 
cenaze töreni m....,..'- Fi' ~--- ..... ......_,...... 
wall ~atlauclık~ 

mevkie sokar. ~ ' ~ 
Bugün 1 çin bö.} le bir ihtimal bir milletin 10 milyon asker çıkar&· Ba§ta sevgili CUmhur reı imiz rllr, 

tamamen ortadan kalkmıs sayıla- bileceğini ve İtalyanın Frankist za. tsmet tnonil o14uğu halde bllttın bil· Nitekim n harita bizim tarih 
bllJr. Çtinkft evveli, fazilet ve ada- ferinden sonra Q.'tirldyeye saldımla- yUkl~rimfz -çol durendi8 insanlar- k taplanmızda da me •cuttur. Biıı -
leti şiar edınen hükflm n hiç ibir ğa kalkışacağım kabul etmek gaf- dır. Uzaktan )akından aziz vatanı- enaleyh böyle bir haritayı elde e -
suffstimali himaye değ ı "hm:al bile letini go te :mez. nma gelınesı melhuz her tebhkeyi mek için lngtlizce ko Unlst pro • 
etmıvec . m l k olduğu 'bi Son :&tiklal savaşı, TUrkıyerun bızden çok d ha evvel, bi den çok gandası yapan mecmu Jara abOne 
Tttrk matbu tının da bu hayır ve öyl,.. kolaylıkla yutulamıyan ve~ daha. eallhlyetle gôrtlp icap eden olmağa lüzum yoktur Bu hantayı 

d Jed m.ak istiyecek olana kan kusturan tedbırleıi aldıklan muhakkakbr. pekala bizim tarih kltaplanmızdan 
hakikat uğru a.ki müca e e va- bır lokma oldugunw u blltiln diınyaya d kopya etmek milmkUndUr. 
zifesini yapmakta ku ur etmiyece- Bu vazıyet kar ısında her 'l'Urk va-

isbat etmiştir. Türkiye, son şanh Ey sevgili vatandoa ı Kendim 
aı s,ilph~sizdir. tandaşına, vatanının ve kendi istik- ....,, • 
~p Eaf erlnden sonı a sulhun en büyük komünist propagandalarından ko-Bu hakikatleı ın o çarpma- balh den tam n anaı 'le em n olarak 

gaı antisinin kuvvetli olmak oldugu- ruduğ 'b b k ld ı t sı ve efkarıumumı eye tam hır it- yaşamak ve kendi işi gUctt ile meş- un gı ı u şe e emperya ıs 
nu en evvel anlamı§ ve o günden propagandalardan da muhafaza et minan ve itim~ g-e1mesı biraz da gul olmak dUşer. Ve o, ilk işarette • 
itibaren mehip ordusunu daha kuv Temiz dfma~da hl" bir heyula be zaman meselesi olduğu tabiidir. vatanı uğrunda kanını son damla- 6..... ~ -
vetli ve kudretli bir hale getirmek llrmesin' Sen aziz vatanımızda aa 

Çu"nkU güzel sozler dun~ ada hiç- sıııa kadar akıtmaktan çekinmez. · • -
için maddi, manevi her tiirltl feda- na mevdu vazifeyi kalbitt müsterih 

bı'ı• vaki-t e~ik olmamı tır ve ~oz Hakikat bu iken sırf dUşUncesi-
kfırlığı yapmıştır. . . ,, olarak yapmakta devam et! Yataı-

ile de hiç bir me~le hal~"Oluna7a- BUtUn TUrkıye tam manasile tes nın mahdu holması .ve gafleti ~ fmda rahat uyu! ÇUnkU bil ki, sen 
mıştır. Binaenaleyh tutu an yo un hir edilmez bir çelik tabya halinde- zundeı her angı bır empPn ah:-; k . etli kaf lar 
ciddiyeti, matbuatııı vatani vazi- dir. Bunu dost düşman herkes bilir. devlet n mıly nlarc:a lir mukabilin- buyur ıe:1ikuı~ö 

1 
ka "-- senınamkiçm 

k 'f d te d'~, . e eyı neme UM;re uy • 
fesini idra ve ı a a go r ıgı a- Ve böyle bir varlığa çatmanın ne de yaptıramıyacagı k u bir propa- tı Bir tak kın dimağ! 
zfm ve vakar fili) at il~ sa.bit ol- büyük bir cinnet olduğu bütün dün- gandaya aıet olmak bir Türk gaze- d~tUkleri :: t faşbu fi ti ann 
dukç.a herkesin kalbinde emniyet, yaca malfundur. tecısı ırin çok hazin bir şeydir. 

1
,.,.. '""'t rdfgtlee ve ~ ... :_tneşır 

h hı. t d ğ ~ guıı:ı e n p.yanı •-,,n• gay. 
ümit ve mu a ue o aı-. Bugün Türkıye 1talya ile dost· İtalyanın on milyon asker çıka· ret senin huzurunu bozmasın! 

Yalnız, hükumetin tam bir halk tur. General Franco nezdinde cıe bir rabileceğıni ve Türkiyeye taarru?: Eter vatanımız clddt bir tehli· 
hakimiyeti rejimine yakışacak sa. miimeaUi~ mevcuttur. Ve Gene- etmeğe hazırlandığı tekilde yazılar ke ta.rafından tehdit edilecek olur
mimiyet ve a~ıklık ile devlet iş- ral Franco'nun İapans.as a hlkim yazmü, tüphe yok ki halle Üllerin· sa, emin ol ki baı•m•wüiler 0011 

!erini teemmül ve idare etmesi, olması çok yakın görünüyor. Yal- de menfi tesit'lAr yapar. Uıtellk doat sana vaktinde haber vereceklerdir 
matbuatrn tenkid hihriyetini ra- nız işin garibi General Franconuıı mıUetleri de rencide eder, Bu memleketin harsına yabancı, b~ 
hatça knllanabilınesi efkirıumu- son zamanlardan tngil~ln"e tevec- Bir de nıahut haritadan bahse- milletin tanlı bayrağından nazlı hi· 
miyenin bir kııımındıt y.anhş tef- cüh etmiş görünmesidir. Bugün t- d?lim. Filblt.klka ~mada bGyie bir Iluni söküp atarak onu kıpkırmızı 
sirlere meydan açmamalı v-e mu- talyanm imaline körü körüne itaat ı harita mevcuttur. Yalnıs Tlhtiyeyl yapmağa .kalkll&D kafalardan çıkan 
zır ümitleri teı4Cİ etmemelidir. edecek bir İspanyanın ıe.,ekkiU ede-! değil, li'ra.nsayı, tngi1tereyt, hattl seslere kendini kaptırma! 

Cahil, görgüsüz, muhakeme ve •--....,....,1@1!1!11~--""""191 _____ ... _._._jlllllli_ ·------------------
h k. l b' """" vaır 'il ı · i'li!e 1111 2 

nıutalaaı11 ma dut ım~e er ır 

hükümetin kuvvetini adalet,ve ka- ''Bı·r Rı.c'Aı Harekete Ta \Et Fivatları nuna, halkın hukukuna nayette • '.T 
gö!flerditi itina iJe ölçemezler, y• ~k l'J.• 
yumruğunun ,iddeti ile anl.a.rlar; ft 1'" •• .t D ""ın· ıne yu se "' 
hiikünıetin itidalini zaaf telakki r a ar, 1 Y-usaı eg z ' Belediye Et narh komi yonu 
ederler, Böyle bir ~ey sezer gibi o- , dün toplanarak perakende Et fi-
lunca da tuğyan ve kii~tahlıga yatlııarını uzun bir tetkikten som·a 

meyil göHter~r~er. .. . Dah [ive Vekıli B f: ik Ô-rtrakın tez>·ide lüzum rörmil~ta.r. Yeni 
İşte Dahılıye Vekılı Fa1k Öz- 'J • - - -~ narha göre perakende Karaman 

trak valil~re.göıı~erdiği taıni.m ile Vilayetlere ve L'mum MüfettiR/ik 40 kuruştan 45 kurup, Dağlı<; 43 
böyle bir ıhtımah önlemek hızme- T den 48 ze, Sıtır 3!l ten 88 e çıka-

ti~i i~a edivor. Yeni kabine~in ~a· /ere Gönderdiği ı'tlühim Tamim rılmı~tır. Kuzu ve Kmrcık fiyat-
hıli sıyasette tuttuğu ~"Ol Turk ın- lan erbest bırakılm1ı,tır. Komis-
kılabınd bir gevscklik değil bıla- Y<>n toptan Et fiyatları ilzerinde 
kis bu iııkı at> hamleleri ~ye~indef tin ıltizamı ~t C.Orunm&81 en mühim ki narhın kıaldınlmasına karar ver-
temin edilen ileri adımlann bah- .9eVkC tublyor Genctildıeld fuilet lllfttJr Ba ıturetle toptan Et fiyat-
şettiii ha~ arlı bir inki~afttr. Türk " k 1 an ve vazife uğrunda fe- Jan Ozerfnde fiyat ıerbesttsi temin 
inkılabı büyük Atatürk'ün koydu- rq-a ve fcdakirlık duygularını heı edflmiı,tfr, 
ğu düı.1turlar dairesinde yükRek mn çok araflu ıı da l ı ~an · tıelo k 'Vesile i teı,vık ve takvi e tmk Diğf'r tar ftan, dün bir gaze
kadder11tma dogru hiç şa~madan. kı w tefsi.rleroe :, 3 tığı gori;lmtiıj· P bunlardakı yüksek r.evkı ona da- te tarafından i1erı sftrülen ehirde 
durnıı.daıı ilerli.vor. '!'utulan bir tür. het 1Jt taıutmak borcumuzdur. U- muhtemel et buhram ka ·,en m~v
yolun ha~ n· ve ~elamet. yolu oldu- Buıum üzeruw D:ı.hili~e Ve~ıi. ildik aala ınm&l etmlyet:eğimız bir cut olmıyan bir me eledir. Bel dt
ğu muvaıuil.at edilecek merhaJele1·- B. F'ıtik ö tıak tarafıııdan umumi eidStll'. Memleketin, .ıdareainde an- ye~ e böyle bir fht'mal haber ver
le fili ı-ıurette göze çarpaı'. Bugün müfetti hkJere \'e btitün vılayeUe•" cak hakiki .btiyac ve ıcablann P- mek i<'in ne zira t kurumu, ne kca
i*te 15 senelik çalışmanın tatlı bir mühim bir tam nı önderihniştir. • .. uıenne bağl. ız. Fakat kimsenin Raplar d el hl r aslR müra-
sc•mere ·n· toplamı~ \"C gittikçe da- Btınd oyle dcnılmek- vicdanınat mudahal yi tasavvur bi· caat etmem· l rd r. f anbudaJd 
ha iyileşmek umidleri urı hakikate teciir · le ctmeyız ileri h 1 lerimizde et t ku h r a · gibı ihtiyaca 
inkılap ettig"ııi e~erler·~ le gormus ı m~ ı· t m\· K"ıııde mılleturuz 11 km "etleruıı d .,Un<.'eRlz kafı mı ard me ut ur. 
bulunu) oruz. Cümhur ı.) et Rüku: ıeti h•reketlerle "af v heder etmeğe 

Milli hak'm" l rej ni 1 sami- ı l 1 pt ı. -O ıun asla taraftar J ız. s lahıv len· s··k t K 1 
mi bir iman He b.ığlı buluııaıı Turk pro ıamım ve orun meydana ge- nu-ı kullanı kcn mılli ku~etlcri- U reş e Omp 0 
in kıla bı bu ide li k lı ı ilaıı et- tirdiğı .. 1kıl plaA ıdame etmE"k '" mtzuı ku uk bır u .unu sarf eder- K f 1 J 
mekle ona erişmek ara:\lllda b 1 daima len idıp asla geri iör. ıe- k D bunun mukabılıni am Olarak eş o un. U 
me~afe bulundugunu µ k fri idrak mek ni~etile vvzifPyi ,,zerine alınış- el~e e• m~ h . bır zaman ihmal et· Pans, 11 (A.A.) -.Bsvas ajan. 
edecek kadar realite hıssiıı a- tır. • ~yecegımız ~ıı esastır Son zaman- sı Btlkreşten istihbar ediyor: 
hiptir. Rejimin yoluııu şaşırmadl· Bu sebeple biz ien iııkıl p h .... m-· ıda bazı llidi.;elerE" kaı-şı hükQ.- Zabıta, Başvekıl muavini ve da-
ğına ,büyük Atatürkün işaret etti- lelerinde gcvşeklık bekhyenler. bil- wrı ın .. ldıgı tedbirlerle ve yaptığı biliye ve milll müdafaa nasın B. 
ıc.ı· hedefe do&oru ı'lerı-..:aı .. jne en l'd" .ı k" ~- · · t »l ' cak suçlar ka"Şlaqıda Armand Calineaco aleyhine m:u-
• e ına:e me ı ıher ı 1;ı1z hı<.·bir rıc'i h r t,P_ lın tedb" ı d ~ 
büyük delı·ı mı"ll~ı hü kimiyet re~imi te ta f a an ır eı n ve yapılan ta- vecclh bir k(\mple meydana rıkar. .. "' ra tat· \"e nıiL.ıAit el ti:iz Uaima k" rde ba tti n.,_ ~ 
: .. aplaı·ıııa her merhalede daha zi- ıpıe n 1 re r. uuulara bazı mı.,.'ltll'. 
"" .Deri ~ en'eümi7.dir. Milletanı kiMselE' · f t ıı: 1sa. ..... u1-1---1 

Yade l·ı·a.'"et etmege fili imkin go- nn ıı:a e eme ~ Zabıta, geceleybı <hmur n:.ulıa-
·' si liyık oiduju terakkiye eri~~ı. '7'ek hususiyet um hatmınızdan 

r(iımesıdir, 1 . geç,. fızlar teşldlltın11 mensup 25 Jraivi · gin iakılap prensiplerini dak tı~ mı)o .....,. 
Bu fı'lı ı"mkanlar memleketin • te··kıf etmiı, bir telam infillk edici ve fakat tam bır temizlikle tat !c K dil te (f' ...1.ı-~- olan 

SÜk"ıı ve illtikrarı, birli~. efkarıu . 0 erme / 1 '"~ ır.•dJeler, el b\mbalan ve saire mti-
u "'' edeceğiz. B..ı bareketimizin şahsi r- va.zıt: 1 n ifa ederken bütün arka 

mum) .• " eııı'n d 0 hu olgun \ e vakarlı • aadt:re eyle:oıştfr. 
• .. a Z1l ve ihtiraslara i.let ve vasıta ol- dqlarunuı w f del ri deki 

tezaL·ürJ.eri ırlbi ~e,\ lerdir. Bunlar 1 a e m mana- öğrenildiğine göre, komplocular. 
il' e· muma ula mllaaade etrnıyecegi~. ları hat rla n uz k t t aı 

.kendi kendiliğinden ha.'lıl olmaz- Prensipler .-.ımıda abli.km fazıle- it ~ u mam a- yeni kanunu esasinin yıldöntlmii 
ıar. Hükumet tuttutu si~ t ile nn.1 eh mnriyE>tle dil 'rim ) mknaaebetile bu ayın 20 sJnde bir 

memle.kette .bu m:"di ve nıı&nevi lstanbul tramvaylarındaı T evfı·k Ru··ştu·· suikast icra etmek tasavvurunda 
inkişafı temıne hızmet eder. Bu l . . Aras bulunuyorlardı. 
meıde.Jcte hükumete yardım etmek yap.ı acak ye'"'ı.ıkler ititnatnamesini verdi Mandalay • Birmaaya ·, u <A. 
memleketin uzife!lini kolaylattır~ tllattatafı ,. 'ne' ıı•vt11<f"; ı ondra 11 ( A A.) A.) 20,000 kilinin Y•Jllllll oldu-

mak biz halk için- en bilyük bir Her iki !ÜriçP. in de\ redıl eek B I,\ 1 El Turklye klan tehdltklr bir nUmayif, &abib& 
' lJr Tev k RüKtü A- tarafından d .. ._ .. ._.~·r borçtur. Çünkii gaye memleketin teaj at V1! malzerne~i, ev" lce ka- ••"'"""flw • 

seviyesinde mütemadi bir yöksel yıt ve tesbit edıld'ğ d n de\ ra.s, Kral ıu ından kabul edıle- Zabıta ailih istimaline met.°l>W" 
me tamiDı etmek ve idareyi de bu teslim n'luameJAtının b rka · g rek timad am t d etm olm ştur Aralannda bazı Birman 
v(lkselme ile mütE"nasih surettıe k- .l .. ı--ı .ıı.: d tiı' rahipleri de bulunan 20 kişi yan.· 
, ,, IKlar ••~ıeın.eeel!I. lanmıf't.ır. 
milli hiktmiye idealine daha Y k- mektedtr. Numan Menemencioğlu 
Jqtırmaldır. · Zil± iillz .-ı 'ti I! .,. • 

Hüeeyin Cahid YALÇJN Hitler, yen· Yugoslav geliyor 
~_.,.._.....,.~ H . . N : 11 A A.) Tuık e 
"-"cwı,...,&. ancıye azarını 

Bu gazeteler, adanın sev~ i k B. 
bakımından Japonya için haiz oldu· kabul etti 
tu ehemmıyeti tebarüz ettinnekte Bertin, 11 (Hususi) M. Hit· 

ve Japonların bundan böyle Cia de- 1er bugün, yeni Yugoslavya haıı ·ı· 

nbdne girmeyı menetmefe ve tngi- 18 nazırlığuıa tayin olunan Yu os- ~ve~~o~~1e~u~z!!!u!!n!!!n!!!ı~ud~ae1~e~t~~~e!!'vam!!l!!!!"'!e!![!!'t· 
lbllerin Hong-Kong ~ e Franaızların lav sefiri M. tfarkoviçi kabul etm · miştir 

JtouangtcJıou üuübahrilerini natra- tir. M. Ma koviç akşam üstü, yeni 

... ~ muktıllliı' olMaklarmı Bu mUllkatta hariciye nazın I vazüesıne başlamak bere Belgnda 
11ft ••aldı...._ .,_ lttbbentrop dft huır buhmmw; ltareket euwttir. 

Ankarad-;.1~8uiz lil(fal 
ferellne zly•fel 

Ankara 11 (A. A ) - lleml -
kc ine avdet etmekte olan İngiltere 
bil> ilk el isi Sir Percy Lorrine şe
r fıne dün akşam h riciye vekili 
Şükril .Saracoğlu tarafından Anka
ra palasta bOyUk bir ziyafet veril
miş ve bu ziyafette M:aliy& VMili 
Futd Ağralı, Nafia VekUl Ali O.
tin kaya ile İngiltere bGyUk e1fiU 
ii ve hariciye vekiletf er.itm la&· 
SU' bulunmu.ıur. 
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~ 'rll.1<11 1 MATBUAT HATIRALARI Jj 'l>'IJ6'.~!.--~~~~~~~~~~~~~---~----------

Yl::!i~ft:~uf:.::. Beni Nasıl Çingene 
l::~ıı:k~7:ı::::~~!e;::: :.' Yapmak ı·stemı·şlerdı· ? rdım. F.saletmden, necabetindetı bq- • • 
;ka mesleği hakJnnda da izahat ve- . 
1 • 
iri.yor ve diyor ki: (Guetenise yas- . . 

mıt oldufum yuaya .karp gösterdi· ' 'S _J ç. l . LJ D . B . R 

Galatasaray Beykozla, Fener Top
kapı ile, Beşiktaş Hilalle oynuyor 

ğiniz btlytık a1lkaya deriu ve 8011· enaeft fngene eTlR cıayatına QfT iT oman GALATASARAY .. BEYK~ 
JUS taY&'llarımı ıunanm. İki a1ln- • Stad: Tak8im 

-ftr vermit oJdufunu cevabı aJAka lativoruz Romanın Kahramanı Sen_ Olacakaın ! '' Hakem: Refik Osmaa Top (Be-
jle okudum. Şahmm itibarile değil, '.T • jlküa§) 
b_UtUn TUrlı: geııçliği na~~ söyle- Bundan üç, dört yıl önce idi. o ,,. •• ,•••••••ıeı••••••·~-·••H l -Yani bu haUer tekmil senin, Galatasaray-Beykoz karşılaşma-
pm ki TUrJdye CUmhunyeti devrin zaman yazılarımı yazmakta. oldu-1 YAZ AN: yani eserin muharriri olan Osman sı bu haftanın en mühim maçıdır. 
~en sonra ualeUne leke sürecek hiç ğum bir gazetenin 18.hibi, bil' yaz Ooman Cemal Cemalin başından geçmiş olacak ve tık oyunlarmda 3:.1 galip gelen 
l>ir 1 ~rk ~enci hatırlamıyorum. Ma- gUnü, beni yanma çağırıp dedi ki: • v-~~I her kes bunu sahihden olmut; sana- san-kırmızılıların bu sefer de ka-

lamafih böyle olduğunu k~bul ~e- _ Arasıra şurada, burada çık· ..... -- ..... -·--•e(ul cak ! zanmalaı·ı muhakkak gibidfr. 
,liın. Bu cihette ısrar etmıyecegmı. mıg olan çingenelere ait yazılarınız- Bu pek ham, pek bayağı, pek Her iki tak1m da, kanunu sani-
'~Gelellm asıl işe: Cevabınızda mes- dan anlaşılıyor ki senin bunlara att sıkılmazca teklif karşısında nevrim denberi tatbik edilen karardan zi 

. etimin a~aletimden evvel mevzuu- iyi bir etüdün var. Onun i~in ben. dönmüş olmalı ki o hemen ilave et- yadesile müteessir olmuşlardır. 
bahsolacagını yazıyorsunuz. Ben şimdi senden ~ingenelere da.ır uzun. ti: ' Galatasaraylılar en iyi oyuncu-
! (18) yaşımdanberi ticaretle meşgu- ca ve bol resimli bir yazı isityoruın - Ne var bunda sanki- Bu, se- )arından Sacidi. Celili, Eşfakı, Sa 
lUm. Tuhafiyecilik ettim. O zama.-

1 
ynzar mısın? · nin için büyük bir muvaffakiyet o- !imi, Bülendi oyna.lar.:.ıyorlar. 

nm buhranı dolayu:ıile ticaretler Cevab verdim: lacaktır. Nitekim bundan önce bbı: Beykozlulsr ise Gazanfer, Kc 
durgundu, dükkanı kapatmağa. m~c _ Niçin yazmayayım, tabii Y'l• birisini dilenci kiyafetine sokup İs- mal, Sadettin. Cahit, Etemden mal 
bur oldum. Sonra komisyonculuk ıanm! tanbul sokaklarında dilendirerek ve rum kalmışlardır. 
yaptım.Bunda da bir temettü elde _ Ne tarzda yazacaksın? 1 sonra kendisine kendi imzasile mace. Son haftalar zarfında sarı . kı! 
edemeyince bir tüccann yanına ka- _ Ne tarzda isterseniz! ras.ını yazdırıp onu meşhur ettik.! 

1 m1Zılılar eksik taraflarını oldukc: 
tib ld O ta talı ·ı· dır p k. B t · ölür müsün, öldi.h'ür müsün? d ld d ı B.,h l ık o um. r ıil ım var . - e ı... unun arzını, yam ya o ur u ar. ı. assa so a~ me' 
j P&rti ocak reisliklerinde, azalıkla- zıy;ı ne şekilde yazacağını sen yarı- diye buna derlerdi it?te ! Sanki, ben kiinde oynattıkları Sarafiın hli ıu 
. rında bulundum. Şu hülasaya ve na kadar iyice düşün ve yarın geJ bunca yıldır kalemimle kendime na- zırda en isabetli şün çeken oyuncı 

· kendi kanaatime göre mebus nam- meseleyi halledelim! çiz bir şöhret yap.amamışım da bu Cemil de favullü ve sert oynamad 
· 1 sedi gösterilınekliğim icap eder. Ertesi gün öğleden sonra buluş- :muhterem bay arkıdaş beni çinge ğı ?.amanlar en iyi bir santrafordu; 

ç.unkü mütarekenin o fena günle- tuk ve o sordu: ne yaparak aleme karşı m~şhur et- Müdafaa hatları ise hemen heme· 
1 rinde piyasada ticaret yaparak va- - !stediğim yazıyı naı:;ıl yazaca- Oıman Cem'll tirecekti ! <'!'iki halinde. 
tanın, milletin çektiği iztıraplan ğını tasarladın mı? Hem ne yazık ki bu zat gazete- Beykozlular ise eksik yerleri• 

kı d Ö al . . gelince de bana şöyle demişti.: ı ı b · ya n an g ren, o acı yar arı ıçm- - Tasarladım! ere i k yazı yazmıya enım yanım- bir tiirlii kapatamıyorlar. 
de gizli tutan bir genç i<;in saylav- - Nasıl yazacaksın bakayım! - Eğer bu yazıyı benim dedi· da başlamı§ ve benden acizanede Bu macın normal neticesi yüzd 
lık çok değildir. İlah ... ) - Roman şeklinde- ğim tarzda yazarsan enun °1 ki ay- hem dille, hem kalemle ne teşvikler 80 ihtimal Galtasarayın galebesil·. 

k k ni zamanda kendine de emsalsiz bir Okuyucumun bu i inci me tu- Hafifçe yüzünü buruşturarak: görmüştü! bitecektir. 
bunu alınca mesleğinin ne olduğu - Roman şeklinde mi? dedi. şöhret temin edersin! O gün, onunla devam eden mu- FENERBAJIÇE _ TOPKAPI 
anlaşıldı amma kendisine namzetti- Lakin bu dediğim §ey ... bilmem ki.. Tabii ben de merakla kend~ine haveremizin alt tarafını yazmıya ha Stad: Fenerbah9(': 
fini koymasını tavsiye etmenin ye- roman şekline ... gelir mi? sormuştum: cet görmiyorum. Yalnız burada şiJn Hakem: Adnan Akın (t. S.) 
rinde olamıyacağı tezahür etti. Şa- Anlıyorum, onun maksadı. sen - Senin dediğin tarz nasıl bıı.- di o meselenin nasıl bittiğini anlatı- Fenerbahçelilerin Topkapıyı bü-
yet okuyucum munsif bir zat foe roman yazamazsın! demekti ve san· kayım? vereyim: yük bir farkla yenmek ihtimalleri 
b b · ,.A ,.A ·· ı b' d.. k O, zeki, yalıut kurnaz bakışları 
aş aşa verıp ~ra~r şoy e ır u- i roman yazanlar hep gökten zen- Bu bayağının bayağısı teklifle yüzde 90 dan fazladır. Bilhassa Fe-

1 d h b.h ı d lim b ile benim o andaki haleti ruhiyemi şüne im, aramız a as ı a e e : iIJe inmiş kimselerdi karşısında benim ne kadar içerledi- nerlilerin lisans muamelesini ikmal 
L f d ·ım1 be d h" 1 inceden inceye süzdükten sonra, ba a aramız a, son cı e n e ıç kimiz de bir müddet ımsup bir- ğimi gören ga;;mtenin genç sahibi ettikleri, altı ay zarfında kulüp de-

. b' · b k d z· ( .. kınız bana neler söylemiş, neler te ıyi ır tesır ıra ma ı. c.ııra mu- birimize bakıştıktan gonrn yine o tnm sırasmda lafa karışmış veba- ğiştiıme rekorunu kıran İzmirli 
1 · ı · teklif etmişti : tarekenin o fena gün erme e pıya- söze b:ısladı.: na: Basri ile Eskişehirli Şevketi de oy-

mill . - Sen yine bunu bir roman ola-sada ticaret yapıp vatanın, t'tm Sen rom::mdaı1 vaz geçsen de _ Sen nasıl istersen öyle yap! natacağı söyleniyor. 
kınd ·· rak yaz! Fakat ... bu roman, tam ha· çektiği iztizapları ya an goren ı-unu.... Dedikten sonra ertesi giin bir Topkapılıların ise son karardaıı 

kiki bir roman olsun ve bu romanın her asil gence) mebusluğa namzet- Söziinü l:estinı: nümunc olarak önüne koydugvum sonra kuvvetinden hayli kaybettiğ 
aRıl kahramanı de sen ol! -liğini koymasını kabul edecek olur- - Etüt şeklinde mi yazsam? defterdeki yirmi, otuz sayfa yazıvı ve son haftalar içinde de en mühir. 

topu bırakmıı eski sporcularla w 
hakemlerle yapt,ılar. Ankara.dald 
lik maçlannda bir takımda bir me
meur 'Onivereitelinln oynadığım ita• 
ber alınca takımında memurhılı: ya• 
pan ve ayni zamanda Univenôtey• 
devam eden üç oyuncusuna yer ver· 
dl Ankarada hiç bir itiraza. uğramJ
yan bu hareket burada hldise oldu. 
Ve neticede tstanbulsponı.n hükmen 
mağlubiyetine karar verildi. tşte 
bu kararı kanuna uygun bulmıyan 
tstanbulsporlular protesto ırıaka· 
romda tik maçlarını bir mUddet i~ 
terkederek karan da Devlet ŞiD'ası 
nezdinde protesto etmeğe karar ver, 
mişlerdir. 

RA-SAJl 

00 00 88 

Buz Üıf rinde dünya 
r: k~y şampiyonası 
BaJ VP. Zürih şehirlerinde yapı}.. 

makta olan buz Uzerinde dünya pm 
piyonası kR.1'3118.§Jnalannda Uç defa 
(10) ar dakikalık temditten eonra 
ttalya· Almanya ile 4-4 berabere 
kalmı§lardır. 

tngiltere Belçikayı 1-3, Kamada 
Lehistanı 0-4 domi final müsaNka
larmda Almanya Fnlandyayı l--12 
Çekoslovakya Yugoslavyayı 24 Çe
koslovakya İsviçreyi 0-1 Holu.da 
Lebistanı 0-9 Çekoslovakya Let.on· 
yayı 0-9 1talya Finladyayı 2-5 yen· 
mişlel'dir. 

12-2-939 pazar gtinü Baı utgüei 
saha.mdı rpıhc k maçlar 

1 - Şehremini Halkevi - Ba
rutgücü A takımları sa.at 15 de. 

A-Yeşilköy spor -Barutgü
cü B takımları. Raat 13 de. 

Sarhoş olup adam 
Döven kadın l!ak düşman işgali altında şehirler- - Sakın ha! Eti.it şekli pek o- - Ne gibi? okuyarak reklfiınlarını yapmış ve oyuncularından birinin kulübünde!' 

de, piyasada ticaretle uğraşanların kunmaz. Ben istiyorum ki şöyle me- Mesela, sen küçükken, gençkerı birkaç gün ic_:inde çingeneler roma istifa etmesile takımlarının hayl Son günlerde şehrimizde sarhoş 
aşağı yukaıı hepsinin namzetliğinı ı rak1ı, heyecanlı herkesi alakaland1- burada bir vukuat işlemiş, bu yüz- nını tefrikaya başlamıştı. zayıfladığı ınaliımdur. olarak vak'a çıkaran kadınların sa· 
koymaları icap eder ki bu takdirde racak bir şekilde olsun! den memleketini terkedip Romanya- İşte bizim yazı ve edehiyaCı1lc· Kanunusani kararından yegfu.ı-. yısı artmıştır! 
de Mi11et Meclisi esnaf Ioncasım. - Bmılar icin de ~niyi şekil, yı·ne ya yahut Burgaryaya kaçmrn., bir zarar görmiyen Fcnerbahçe ile ol· Bir kaç gün evvel Sirkecide sar-mimizin hazan. kendine göre ve iu-
dönmüş olur. (Acı günlerde piyasa· roman E;eklidir. sanırım! müddet oralarda serseri hayatı sür- dukca zarar gören Topkapımn ara- ho"'- bir vaziyette gece yakalall8Il 

sanı zorla çingene yapacak ka<hr '::I 

da ticaret]e rne.1gul olup ıztırab çek- Biraz diişiimlü, biraz alnını ka.- dükten sonra ...... gizlice ve kı· larnıda yapacağı bu maç futbol ka· ve bir gazinocuya tecavüz eden ba· 
böyle çok garip cilveleri varıhr. mek) millet vekilliği yapmak için rıştırdı ve: yafet değiştirerek tekrar burayı:ı. litesi br.kımmdan entercssan olma- yandan sonra, dün gece de, yine 

biç te kafi bir sebeb değildir. - Peki öyle ise, dedi. Sen başla gelip ben bir çingeneyim! diye bu- ..... KHy11•••0ğ .. ;;;İ;;;;;İ;~·.-~· ... ·· sa gerek. genç bir kadın sarhoşlukla bir kah-
Sonra sayın okuyucunun esale- bakalım ya.zmağa ! radaki çingenelerin arasına karış. BEŞfKTAŞ - HiL.AL vede vak'a çıkardığından mahkeme· 

tine, doğru ve açık sözlülüğüne rağ- O akşam gazete sahibi ile birlik- mış, bunların içindesiniz, on sene Konferansı St~tl: Şeref ye verilmiştir. 
men biraz tevazuu sevmediği anla- te kalktık bir otomQbil1e Bakırköy çingene olarak yaşayip, başından Köy öğretmenlerinin her türlü. Halrnrn: Şazi Tezcan (Gü.) Leman isminde bulunan bu ka-
tılıyor. Bunu da (0 acı yaraları i- taraflarına gidip kırlardaki göçebe Birçok çingenece maceralar ge- mesleki faliyetlerden istifade ede- Be.5ikta~lıların Hila karşısında dm, gece saat ı de Mercanda Bili· 

'çinde tutan bir genç için saylavlık çingenelerden bazılarının resimlerini çirmiş, bu suretle ~ingenelerin bü.. bilmeleri için Çatalca, Yalova, Şik farklı bir netice almaları mümkün lin kahvesine gitmiş ve kahve tete- . 
çok değildir.) cümlesinden anlıyo· alaruk döndük ve artık yazılacak tün esrarlarını öğrendikten sonra i- merkezlerile fstanbul erkek lisesin- ise <le siyah beyazlıların hiç umul- miştir. 
rum. ~eyin ıtıutlaka roman şeklinde ol- çinden çikıp eski '\'arlığına dönmüş de konferanslar tertip edilmiştir. madık zamanlarda sürprizler yap- Bilal, kendisine, bu saatte kah· 

Bukadar çocukça, bu derece su- ması için bu zatla tas tamam muta· olacaksın! Köy konferanslarının biricisi ması da beklenebilir. ve verile:rniyeceğini söyleyince sar. 
dan bir sebeble mi11et vekilliğine ö- bık kalarak ayrıldık. - Bu dediğin de olobilir, mesela dün saat 13 te Çatalca merkezinde En iyi oyuncularını son kararla hoş kadın buna çok kızmış ve lrah-
2enilmez. Ert~ı::i gün, ikindi vaktı ayni ga· romanda her hangi bir adama bu verilmiştir. kaybeden Beşiktaşlılar Şerefin d~ veciye küfürler savurmağa bagla-

Millet Meclisinde yer alacak mil- zetenin o zamanlar, yarı sekreterli- işi yaptırabiliriz. Muvaffak Uyamk tarafından bir aylık diskalifyesinden sonra kuv mıştır. 
let vekillcıinin çok esaslı fazilet ve ğini, hem de edebi kısımlar şefliği- - Yok, yok.. anlamadın dediği (tahrir) mevulu konferansta ŞiJe vetlerinden hayli kaybettiler. Bunun üzerine Billl de genç ka· 
meziyetlere SQhip olmaları gerektir. ni yapan bir arkadaşın teklifi ile mi? Bu adam bizzat sen olacaksın? merkezine bağlı btitiln köy mekteı; Hilallikr geçen hafta Gala.tasa- dını dövmeğe kalkışmış ve kavga. 
Binaenaleyh, gel aziz okuyucum, a- kalkıp yine bir otomobile athyarak • - Nasıl ben? hocalan bulunmuşlardır. raya büyük bir sayı farkile mağlup büyüdüğünden işe polis mUdahale 

t~:(~~~~~~~~ ~PM~~n ~~a~~~~~~~~~~~i-~~~(~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~n~~~h~~b~ cl~& 
irfan olamaz.) sözüne uy da bu sev· · onun gözü ile bir etüt yapmak ve ya ~ laudette Col ert;in l katli oynıyacak1arı şüphesizdir. Cürmü meşhud mahkemesi düu 
'dadan vaz g~. ÇünkU (ayağını yor- zılacak ~y için bir de ondan fikir İki sene evvel yine böyle bir Hi- bu vakanm m\ıhakemesini yapmış 
ranına göre uzatmayı bilmek) te ve ilham-! almak üzere tekrar yola Emaalalz zarafeti ve lal-De~iktaş maçmın berabere bit- ve Bilal dövmekten, Leman da BÖV· 

bir fazilettir ve bu hakikat tama- düzüldük. Uzatmıyalım, Kale dışın- GAR y CQOPER 'ı•n tiğini hatırlamamıza rağ·men bu haf mekten beraet etmişlerdir. 
anne anlaşıldıktan sonradır ki bu daki bazı çadırları gezerek Hazine- ta Beşik'.aşın galebesini yüzde 90 Yalnız Leman sarhoşluktan 3 
rurdun yUst1 gUler, ocağı tüter. Ba- dar çiftliğine vardık, or&daki yedi, ,• Deha ve şıklığı bu hafta bütün ihtimal dahilinde görüyoruz. lira para cezasına mahkfun olmu§-
ıaa hatınn kalmasın, gönlün kırı~ aekiz çadır halkının, hayvanlarının J SüLEYMANiYE - VEFA - t. SPOR tur. 
masın: fikrimi 90rdun, açıkça eöy- birçok resimlerini aldık, çocuklara, stanbul halkını Vefanın bu hafta fikstür muci- !'r------------.. 

11
i 

Jerlim. Alt taralı senin bllecetfn kadınlara elli, alt~ kuru§ para da- SA RAY biııce Güneşle maçı vardı. Güneşin Halkevleri 
bir I§~ TiLKi fıttık ve temmuz akşamlarının buğ- Sinemasına likten çekılmeMi ilzeriene Vefa oy- • ____________ _. 

[ 

................... ""•••••••--] day, arpa, mısır, yulaf kokulu har- namadan 3 puvan almı!i$ olacaktır. Fatih Halkevindenı 
A ke rk ı ı ri man yı~nları arasından iliklerimi- kOfturuyor ve Franeızca aözlU Yine bu hafta yapılması lazım 1 - Evimizin 115 ,ubat 939 çar-

s r ı ş e zi gıdıklıyan kıvamlı bir ne'"° ile yo- s E K 1 z 1 N c 1 gelen İstaubulspor • Süleymaniye ,amba günü saat 20,30 da İstan-....................................... 'Y"' 

hımuza dftzeldfk. Hazinedardan Top maçı, istanbulsporun likten çekil· bul atletizm monitörü ve evimi• AekerHk Yoklaması · 
kapıya kadar birbirimizle öyle hoş höyOk Ye güzel komedi fiimi caadaa alkıtlanıyor rnesı ÜZ8rine yapılamıyacaktır. spor şuıbesi .komite üyesi Marn lrfo· 

f 1 - Bu yıl askerlik çalına ri· litifeler, öyle tath yareııllklerle gel- F I tstanbulsporNlar son klnunu· ran tarafından (Seyahatlerim) ad-
ten Fatih ve Eyüp kasalan ile bu dik ki bu hatıra hanı 0 gün bizimi- oka Jurn•I ; ıpanya hidi1eleri mftltecilerin feci halleri sani kararile ldeta takımsız kal- 1ı bir konferans verilecektir. 
kazalara bağlı nahiyelerln 335 do· ~in unutulmaz bir hatıra da sayıla- Bugün saat 10.4S ve 12.4S te tenzilitJı matineler mışlardır. 2 _Bu konferansa berkes se-
lwnlularınm ilk yok\amaalnna 6 bilirdı. Llkin, otomobilimiz Topkapı Son maçlarını senelerce evvel lebilir. 

~~~~fü~~~~~~~~~~~... ------ ------------~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
askerlik ftıbeel binasında baslan- Evet Çapaya yaklaşırken ir:in I 
mıştu\ - ~ 

rengi ağır at?r değişmeye başladı. MELEK Sineması açıldığı günden 
bugüne kadar en çok beğeni-

len - en büyük rağbeti kazanan - en çok s~vilen 

ı - HergUn sabah aaat 9 dan ve Çapada mesPle hU~biltün o tatlı 
ISğle 12 ye kadar bu doğumluların çığrından çıktı, benim de bevniın 
f'oklamaları yapılacak ve 15 mart allik bullak oldu. Arabamız, 'rrop-
939 çaruamaba günü öğleye kadar kapıdan Şehreminine gelirken gaze· 
devam edecektir. tenin o zamanki yarı sekreteri ve • • • • 

• 8 - Bu kısa müddet içinde her dereden BU getirerek sözü yazılacak kıran şahane fJlm 

dugnrı~ kadu memleketimızde yapılan en muYaffak TOrk Filmi 

3 - Bu kısa müddet içinde yer edebi kısımlar Reft olan zat birkaç e bütün rekorl.arı Bu YU K VALS 
lnUkellef ıubeye müracaatla yokla- şeyin mevzu ve şekline dökmüş ve 

~ yaptırmuı ve yaptımuvan- bunun öyle bildiğimiz romanlar 

1
• p E K Sinemasında 

laruı aakerllk kanununun 17 fnd §eklinde yazılmayip bUsbütUn baş- H•rlkall bir muvaffaklyeUa devam ediyor 
lnaddeııi mucıbince cez:ılandırılaca· kabir tarzda yazılmasını ileriye sür Bugün saat 10.45 ve 12.45 te tenzilatlı mati:ıeler Devam Ediyor 

l~~~ ·. ~;~rao~~l ~mÇ~~~-----------------------~•-•&~ndllnl~ti~~d~.~~r-•• 
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Tefrika No. 30 Yazan: BEDIT ESEN 

Bır sonbahar akşanıının alac 1 
aranlığı renksiz pencere pcrdel 
ının arasından ıznrak bliyukç 
bır odayı aydınlatıyor glbıydı B ıı 
odanın doşeme ı guzel e bır kihm 

kaplı kösede temiz ortülenyle 
uyükçe karyolonın ı ınde zavallı 

Muhlis yatıyor, otuz be y larınd 

olan hasta b 'tün varını yogunu 
tarak hasta lığın deva aramış fak t 

hiçbir çare bulamamıştı Zavallının 

rengi hazan yapragı gıbt sararmış, 
avurt! rı ço mu eln a ık k nuklPrı 
çıkı~ , kesık kesık oksur fek şu 
kelimeleri zorlukla kansız dudakla
rından döküyordu 

- 'Mahmutcuğum bugun seni 
buraya çagırmamdakı yegine sebeb 
sana ~k mühım olan bir sım söy
liyeceğim. En eski arakadaşım ve 
candan sevdiğım yegane arkadaş 

sen varsın. Bugiın sana, e,. et buglh 
sana: beni bu hale koyan a&le SUTl· 

mı tevdi edeceğım. Şımdıyt> kada 
aaklıyabildim ! Artık tahammtilum 
kalmadı. Bu sırnn yalnız sende kal
masını son ricamla ıK>yliyorum. Ve 
dinle beni Mahmut!.. 1 

Hasta zorla nefea; ahyordu. 1ki 
üç defa öksürdü. Etnüı çürilmüş. 
halka halka olmuş gözlerini süzdü. 
Bakışlarını tavanda aabıt bir nokta
ya dikti. Anlatmıya devam etti: 

- Yanıma biraz daha sokul 
Mahmut: Kardeşım biliyonun ya: 
BeJkisle evlendiğım gün çok mesut
tum. O gün kayin vahden1 bana ne
kadar sevgi göstermişti. Düğün ge
eesi alt katta boynuma sanlarak 
ild yanağımdan öptü. Sona a (Muh
liaciğim adım11.a seref ver<lin. erkek
siz kalan bu eve neseler, saadetler 
getirdin. Seni ve klZlml candan teb
rik ederim.) demişti. O zaman otuz 
bet yqlannda olan bu kadm genç -. 
ya§Ulda sevdiği kocasını kaybetmiş-
ti. ftte onun için düğününde &e\'İn
cini yerinde bulmut ve kendisine 
benden hak vermiştim. 

Muhlisin burada goı kapakları 

açıldı. Omuzları bir iki defa zorla 
inip kalktı geniş bir göğüs geçir!
rek devam etti: 

- Ah Mahmut! kadın gün geç
tikçe kalbime hikirn oklu. Bu haki
miyete kendisi yol açtı. Beni kızın
dan öyle soğuttu, öyle desiseler bul
du ve beni öyle avladı kı, bir gece 
evet Ma:hmutcuğum bit gece evde 
kimseler yoktu. O benim dizime yat. 
tı ve-... Ve! ... anladın mı Mahmut 
ifte o meşum gece ben karımı aldat
tuu. CUrmüme ortak da karunın a
na8l idi. lşte :Mahmut bu cürmümü , 

'' 

ı nn Belkis daha iyi bile olınamıstı. 
Luhusa olduğu ıçın vatıyordu. Kı

zının hastalığı ona çok dokundu. 
(Kızım yaşamaı.aa ben de ya amam 

diyordu. Hen de karıma ok cı\ )r 
dum. Aklıma şeytani bir fikir· gel
di: Kaynanam esasen yeni dog n 
kendi kızından kurtulmak için sız
lanıp duruyordu. Kandırmakta gıiç· 
lük ~ktim. Ve bir gece hırs1z gibi 
ka) nıuwının kızı ıle karımın kızı

m değiştirdim. iki gün sonra karı
mın 1nzt oldu. 

Muhlis yatakta bunlaı1 Mahmu
da anlatırken derin d<!rin göğ(ig ge 
c;iriyor ve ReSİ gıttikQe uyıflıyordu 
Yerde sürünen suı yaprakların hı
şırtuu gibi son kelimeleri şu oldu. 

Mahmut! Mahmutcuğum! .. 
Kann1 anasınm k17.lnı severken (Ca
nım kızım, biricik e .. ·Iiıdım) dedik· 
çe ben de günden güne eridim. Ey 
Mahmut ifte ölmek Ü7.ere)'İm ye ö
lümü de seviyorum. Büyüclüğü za
man kwm (Gülaüıı) ne ->)'le e\•et 
o annesinin günahıdır- kwm kaı ~ 
mm kardeşidir! .. 

Muhlisin gözleri kapandı. Göğsii 
hareketsiz katdı. Çökük 
fkı damla göz yaşa hala dunıyordu. 

Mahmut erte.si gün Muhlisin ta
butu ardında gid~rken bu müthiş 
aile factasını dÜ§tinilyor kendi ken· 
dine şu suali aonıyordu: 

(Acaba Muhlisi gömerken bu 
aile sırrını da beraber gömmeli mi; 1 
yoksa (Gülsün) büyüdüğü zaman 
aöylemeli mi?.. Abldi9 KIS&küttk 

Lira kazanan 

29714 
Sonları 14 ile 

2 r l ra 

14748 
Sonl ra (48) l 

2 ~r lir a or i 

r 

maral r 
lırl r 

12000 
L ra kaz nanlar 

22136 
3000 

Lira kazanan 

11412 
1000 Lira kazananlar 

6137 
500 LiRA KAZA ANLAR 

23765 33639 26878 17560 5593 
28639 18487 15447 17253 26068 
76355 19770 6552 

200 LiRA KAANANLAR 

19645 38405 16197 13394 ı•s13 
ı 230 20064 6589 34107 22006 

22405 19557 13278 8507 32874 
ı 1126 7060 

100 LiRA KAZANANLAR 

8700 12559 37319 29064 34820 
10432 19914 10682 11379 25580 

5706 18612 36860 29060 17335 
29379 35767 29694 15192 25420 
227!1 30115 27171 36208 12232 
35849 39813 6166 51864 10647 
30171 38292 22724 13999 35316 
24800 

50 LiRA KAANANLAR 

37407 d6061 l985S 27907 15139 
236~11158814~76 6~6 33839 
i3112 28955 2~141 445~ 32228 
33.J 1077G Jl837 6177 14114 
658~ 304 40103 3 961 8932 
G~07 26~22 5510 ~7421 3023 
~•48 30465 l91fi!i ] 62~8 14798 

1464~ 17812 19342 12042 t7)49 
24818 15~Gl 4664 26446 12100 
29517 1440~ 27516 ~318 21~58 

15716 fl!"H>9 8 ~ 'l7~1 I 15196 
38 35958 24500 ~G2RG 10422 . . . . 27°2 639 

. v .r ~.. , • "~ ....... ' • "'· . .r ~ .. 

bu büyük cürmümü sana itiraf edi
yorum. Beni affet Mahmutcuğurn. 

.Bak halime! ... Allah bile beni affet
miyor. Hiç olmaz.coa ffen affet .. affet 
tın değil mi?! .. 

·. RADY,O.Li N .··. ' :- .~. ' .. ,• ' ' ' . .• ':' ~ 
Hastanın guıll"ri ya§ardı ve iki 

damla yaş çökük doğru 

akıyordu. Beş dakika kadaı odayı 
derin bir sUknt kapladı . .Muhlis bu
denblre kalkmak istedi. Ne çare ki 

r . . • 

ile SABAH, OGLE ve AKŞAı\1 
Her ycmektm 50IU'a mmtazaman ditlerinizi fır ala ıoız. 

Otodord otomobilini döndüre- - Tam zamaıunda geliyorsunu .. 
rek dar yola 1rirdiii sıradM, arözleri Sizi görür gö~, usun qmanla r 
endişeden parhyau Sv.anild: duymadığım §eri kokW1UDu hiMC

- Olfver burada! Bu halde a- der gibi oldum. 
yata kalkmak tama&miyle delilik Genç kadın, hutuını kıadımıa· 
clotrusu t diye bağırdı. ınak için her teyi hot gören bir dok 

Otomobil durur duımaz genç tor gibl güldü. ve.: 
kız karoeı,ine ko~rken o da ara- - kokuyu iki aenedenbeı; kul-

~o 

3 ZAN ANLAR 

267 -
16176 161% 17vl! 
~56IS 2881:> 11 ı _J210 17674 
11019 18067 362' 6 -~330., .6865 

bır tiu çıkmamı 
evın ter kedıp ocukl 

riyle yalr ız kalın ha)atında ıl 

pf en 11.'r l 7.ıyı duydu 

1424 22606 ~tfi68 ~879 1521~ 

38904 39714 1014~ 4018 24929 
31594 21264 1811~ 3317 24642 • 

Flbet ı) ı bır tah ·ili ol yavn 
laruıa el ha iyı hır ha) at temin ed 
bıln di Günlc:-ı <' ı iındııkt n som, 
hcmeı y g n lıiın t ınden . dikişın 

<fen i · if ıd' y kamı \•erdi Bu su 
reli" hJ.lkın g und n saklanarak 
bu un nlh mc l - siıritklcmeğe baı; 

l ıh Gcı cc bu Rekilde çalışmak hem 
cok yııırat ı. h<>m çok ha~siyet kı
rıcı bu ydi. Gunde h<'lkı yirmiden 
faıl t kf'ndinı bıl nez. ne istediğini 
bilmez, şımarık bir silrli kadına 

pt'0\3 yapmak, biçim beğendirmek 
M dit k 1 ak terde biı· kadın ~in ö

851~ ·rn 12H 6467 :.540t 15702 
2 G' 4824 84~2 16~07 7»9R 
7518 ıv726 7IJG ;,;2G ln4J< 
2~2u2 26604 2r.111 2~811 ~0~;,~ 
34423 28807 !),.; ;o ~211 2J 177 

62()8 176Ul 

Elbises=ni ku.-u ·urken 
yanan genç kız 

ı lümdcn beterdi. Fakat çocuklarının 
climctı için günde bin defa kahro. 

!arak ı m•-- de\am etti. Ne halasına 
1 ıı .ı -;abeyine gitmek istememişti. 

Kemerde Balı Bir süıii n.ısihatla onu tekrar yara
çevan sokağında Den·is kl7.I bes ya. lıyac ki ı lı. Nasıl olsa günün birin 
şında Mclek, ı Janan ct~ğıni atcst,,. de <'alı: mak icabc."<iecekti. Onu ko· 
kuruturken elbisesi aU..-ş almıs \'C < a ıl ba ı ıı,;t ırmak Ye ya büsbüti\n 

Jr.mır (Husu İ) 

.ıynlması idn telkrn yapartıl< ycnı. 
kızeağl7. clbeisesını söndium ge ça- den \kndimıck isteıneledne ta-
hşırk ıı vlicudunun muht ·lıf yerle- h ıın iil cd ~niyecekti. Ve olacaklar! 
ı·inden yımmıştır. z sanki gözıl• ôOl iiyor gibi.) di. El-

ag 81 8G m·ı...~ rıııın g tird•gı birkuc bin lira 

Kanlı bir cina. et ! bıuıı e ) nku ı ta ık t.:ıbıi ı.<ıüitaı co 
gahe~klı. Oıı nı ımı oıılara hiç gö
"ri.ının den bu odayı tuttu. Rendile
rinC' gitm tligi ı in d ılmamalarınıf 
eğer buscldJde gôı Usmck iizere kn. 
bul ederler · hiı bu meseleden bah
r.etı11em1>k &artilf• <'lkdnı öıııneğt• 

glf.'C" inı f.ılcat katiy<"n karat ımlau 

çe\ irmeh i in k ·ndisiııP bwaı· etnu·

mcl •r ' ııi .\az it. Nebildeıı bus ni uıı 
aynlınak bı. ıJ<'lUmak iMti)ordu. K·• 
nun kcrıdı ıni ırn.'Cbl!r C'dinciye ka
daı (lıta. tam biı scı bcstiyet veı mc·
mek1e gLzli bit intıka 11 almak istı
yordu. I• ıkrinin ıcad ettiği rnkib hı 
bır zaman onun ısmini taı;ınuyacak 
Onu t.aın ma•ı il(' calmı olmıya

c: ktı. Uu dü n e ile n ·11 ağır u~. 

kusundan uyandınk: 

Bergama (Hususi) Evvelki 
gün Bergamanın Kozak nahiyesin

de Çamavlu köyünde Ömer oğlu 

Yıldız, iıç acnc evvel ka\·ga ettiğı 

En u oğlu Mu tafaya J olda ra tla· 

mış, tekı ar kavgaya tutuşmuş ' 
bıçakla Mustafayı kalbi tiz ıinde11 

yaıahyarak oldurm"ifıtür 

Katil yakalanaı ak 

rilm~tu·. 

.ıdlıyey \ c 

Yeni bir müze 
Bir müddPl ten beri tamiı atına 

de\ am ed len u 1 vm. niycdeki fl8kı 

f" bhan b na mı teslun mudtlt• ı 

yakl mı tır. 

Bın i t-l r idare ın baglı o 

Ja.ı·ak k. la ak ı.e bıı (h lı muz sı) 
hulinde kullamlacakt1r. 

Bundan başka yine müzeler idıı. 
resme ait olan fotograf. heykel, mu
laj atelyel rınd<' in~aaı yakında la· 

Kım:-ıe ) ok diyorsun .. Haciz· 
den oka ınl ıı bu ın·ıl karını kaçır

tacak kadar seni nasıl değiştirır ' 
Niçin o zaman ızah etmedin bunu. 
Yaptıg111 hakar·et nckadar büyük o
lursa olsun o zaman seni affedecek
tim. Çılğın gibi a baha kadar sem 
bekledim .. Hatt:i beni azarlıyarak yo 
lumdan çevirmeni bekledim. O za-

Affedendniz madam, işinizi 
bozmağı hi~ istemezdim. Henüz sa
bah oluyordu ki bizim köyden defli 
koduyu seven birisi ortalığı velvele-

ye verdi. Ve hudttl.llardıı. 
(MllsyU Reggi'nin ölümünden 

beri m· dfa ayaz \at•) eli.\ e ö~ leıı

meğe başladılar .. 
bay.a 4otru geliyordu. Oliver'in ı,a- !anmıyorum dedi. 
katı ve g~ft müthiş surette morar - Hafızam biraz kuvvetlidir. aöy 
mlfb. Fakat sıhhati y~rinde gö- !ediğim tarihte mendilinlzde bu Je
rlnlyordu. vanta Jcokuw vardı. Ben M.ls Bra-

Tefrika No. 13 Çeviren : R. SAGAV Godard: 

- Nuılsın Svanild ! diye ba- vendol'u daha evvelden görmüş i
fırdı. Kızmayınız ve derhal m~- elim. Kendileri deli olmama mani ol
terfh o01un, zira dan gece geçen şey dular. Bu son sözleri kardeşine dö
leri hatırhyamıyorum. Uyandığım • nerek söylemi.§ti. 
zaman doktor vaziyetimin iyi -0ldu Luna, genç adama du.,Unceli bir 
tunu soyledi. ~valh ktspejimi bu tavırla bakarak! 
ralarda bıralcamazaıın. Svanild ya iki aene .evvel Şelsok bP.stahane-
nındaki, bahsettiğim Spiritizma (j amde ~alı§lyordum diye cevab ver-
tadlanndan birisi mi? di. Orada tedavi mi ediliyordunuz? 

Genç kız, kardeşini kucakladı. - Daha aonra bwldan babsede-
~alms bulUD8a1ardı, hınçkırıklarla rim. Yalnız arkadaelanma göster
~ Nihayet: diğiniz ihtimam o derece böyUk fdl 

-: Kardefim Ollver, Mis Braven· ki hep bunu asli unutmntar. Belki 
llol diye, her ikisini de t&mlbrdı. sız unutmuş olabilirsiniz o kadar ka

OJfvex sol elini Luna} a uutank ..._ labeJek bir Jıutıhuaede 1la b,... 
18-.li ~vırla: - ~k ,w.eı mtiqö e ..... ; 

Şimdi va.zıfem OJ"lllanda, genç ktz 
nasıl! 

Oliveıin cehı c.sı değısti: 

Boyuna nyıklıy r \le mute
madiyen (bir e\' kadar bUyUk bn 
.,eyin) kendisine hUcum ettığioi eöy
leyüp duruyor. Her halde kurtul
mam imkanı yok. 

Söylediklerinize baRk&. bir şey 
111ve edecek misiniz" 

Hayır, doktorun almış oldu
ğu notlara ilave edecek bir kelimem 
bile yok. 

- öyle ise ormana gidelim- Fa-
-eiadan sonra buralara giren oldu 
mu! 

- Oldu. tleride gôrdtiğttııUz a
dam. lemi Verendir. 

Oliveı , bunlaıı söylerken eilıl • 
Godard ile hararetli bir surette ko
nuşan ve orman bekçisı kiyafetinde 
ıri bir genç adamı gösteri} ordu. 

Varen, zavallı KV.'ın nişanh
ı idi. Od karde!;lerin bu i i yaptığı 
nı zannediyor ve onlan yakalayıp 
astırmak fıkrinde. Zaten bildikleri
ni size anlatacak. Varen ! buraya 
gelsene. 

Yüzö hidd tten tagayyur etmi§ 
gözlen uykusuzluktan çekilmiş iri 

bir genç yanlarına yaklqtı. Omu· 

zundaki tuf enğl tutan eli titriyor
du: 

Luna: 
- Ormanda olan tetkikatta bu

lunmak istiyordu dedi .• 

Kafi Veren! diye sözünü keti· 
mek istedi. 

Affedin müsyü, fakat her-
şeyi doğru söylemeliyim. Baıkalan
nın neler saçmaladığım mllayU Da
manda bildirmek lizım. Benimle be
raber askere giden, harbde Kambre 
ôniınde matrasındalri suyun yansını 
bana veren ve yansmı de kendisi j. 
işitmek ceğini söyliyerek beni kor
kutmak için yalan söyli) en, müsyü 
Reggi hakkında böyle şeyler işit
mek öyle sinirlerimi bozdu ki, za
v~ı Kat'm ba§ına gelenler yeti§mi
yormU§ gibi, şimdi de mllaytt Regg~ 
nin ismini kirletmek istiyorlar. 
aUkünet bulmak için biraz duraladı. 
Sonra ilive etti: 

- Bu sebepten ormanda dola
prak Ad kardeşler hakkında ma-

bana in n yavrum yemın ederun ki 
hay tımda başka hiçbir kadm yoktu 
Send n onra deliye dgnmüştüm 
Adam oldür dcscler öldürecek vazı
yette idim. Senin her gidi§inde mu
habbet dellilları kapımı aflndınr 

ben hepsini kuğardım. Bu defa bu
naldığım, yeis, yalnızlık dakikala
nmda yokluğundan intikam alır gı
bi bir hisle (gelsinler) dedJm. Sana 
bütün nıukaddesatlm üzerine yemin 
ederim ki derin bir vicdan azabı ve 
iğrenme hissıle hepsini birer birer 
ko\•dum. ÖT.ene bezene bezletmeğe 
kOŞtuldarı tehvet hazlnelerinJ bo
§&ltmadan defolup gıttiler. Onlal'I 
kapıdan içeri sokmakta bir gftnlh 
bir cinayetti. Yatak odasının efiiin
den koğuşum suçumu azaltamaz bi
liyorum fakat çektiğim uabt. bot 
bırakbğın yen görmemek için nere
lere kadar alçaldığımı anlatmak is
tiyorum. Medit .. Kendine acmıayor
san bana da hiç acımıyacak mısın• 

Art.ık acınacak bir şey gor
miyorum. Diye Medıt cevab verdı. 
Vaktile .. bunlar g~meden önlemek 
ldn beraber bir tedbir alabilirdin 
Fakat şimdi geri dönillemez. On ae
ne beraber yüriimUsilz.. birdenbire 
yoll&rJnıı~ ayrılmış ne çıkar" DOn
yada. ilk gôıiilmllş bir ııey değil ya. 
Böylece sürer gideriz bakahm neye 
vanr? 

Hayır Medit .. Ne senı bu sefa· 
letinP ne kendimi bu pis hayata bl· 
rakmağa razı değılım. Yu\•ana dön
meğe mecbursun. (Can benim J.. 
tersem olüri.im) dıyeme7..'iln. Seaı 

bukadar seven kocana ahmakça ha
tasını bukadar ağır ödetem~ 

Ne kendini ne diger üç canı göz 16· 
re göre azaba, ızt1raba, ölüme 81-
r 'leıncğe hakkın yok Jşte diden-

. nf" kapanarak senden af dileyorum 
Bir ı ahibe günah çıkartıı gibi rubu 
mun b\itün sefaletini önüne döktüm 
Temı7. ellerinle bu kırlenen nıhu ail, 
yıka ... hayatımı, ka\•uşmnk için carı 
attığım ~ime layık olacak hale sok . 
Beni cennetin<len kuvma .. 

G:ıyı i ihtiyari eli. dizinde hınç
kımn sc-vgıli ba a uzandı Parmak-
larını, bir zamanlar karıştırmaktan 
dünyanın en bü.) ük zevkıru aldıgı 

kıvu cık siyah saclara daldırdı. Göz 
lcı ınin temiz7 billur yaşları eUerile 
dökülüyor, bu başın güni.hlarmı yı 
kıyordu. 

Nebil, cocuk olma kalk YAY· 
rum .. Dedi. 

(De•••• Yar) 

!Umat topladım. Bundan aonra il 
Hamand ile beraber köpeği e\"e ge
tirmek için buraya ce1dfk. 

~vanild sordu : 

Ad kard~ler hakkıııda •• 
ler duydun? 

- Şartı, evlude ~at.yor, bir ba
cağı Junlmış. Joe de mD.thi§ aurette 
dayak yemi§. M. Hudaonwı onnaıı 
bekçisi ile kavgağ etmişler. 

Luna, çantasını açarak, bir değ· 
nek parçası çıkardı ve: 

- Geceleyin husule gelen hidi
llelerin tabii bir izahını öğrenmek 
li.zun diyerek bu değneği yere doğ
ru sarkıttı. 

Godord: 
- Bu, su arıyanların kullandık

ları değnek mi? diye sordu. 
- Sudan bqka ,eyler de hisse-

11er. Roeka rahat dur .. 

Genç kadının iri köpeği emre i
taat ederek olduğu yerde kaldı 

Değnek, genç kadının birleşDl.lf. 
elleri arasında sallanıyordu. Llma 
dimdik, g&Jeri bUzUlmU, bir ıekflde 
duruyordu. Nihayet oldufu yerde 
döndtl. 

(Devamı Yar) 
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Anonim Şirketinden : 
namına memle-

Tabletleri laer ec:zaaecle arayuuz. (Posta kat-

-= ÜskO.dar icra Memurluğundan: 
V'akOdarda Balabanda 49 No. da Behçete borçlu lstanbul Div ..... 

fOlanda. Biç.ki JUrdu sokak 4 No. da Ayşı Sabihanın Kadıköy Osmaıa 
•ta mahallesi Söi'ftUQçeşme eski 127 fenf taj 128 No. lu v• Piı Ce-
90alettin dil.kkAnı sola F~tma dilkkinı arkası Fatma hane ve bahçeli 
ld llPtltl çeşmesiyle mahdut tamamı 62- 111 : 64 deaimetre Ilı miktarua
-.-ı dlikktnın bbrçlu Ay99 Sabihaya ait 64 de 40 hissesinin 2280 No. b 
Pmın hQkQmlerf na tevfikan açık arttırma ile aatılıııasına karar verilmif· 
&jr. 

Cayrl menkulila eYNfıı 

İşbu ıayt'i menkul zemini tahta dl54eH olup arka tıa.raftakt klrrtr 
tolme ve deıuJr kapıdan girildikte zemini tap çimento döşeli bir aralık 
.,.. aralıkta muzayik taşlı bir musluk ve tuğladan yapılmış maltız yen 
ve bir pencere v.ardır. Buradan ü8t ka.ta çıkılır ahşap merdiven altında 
t>ir hali vardır. Üst katta ahşap bir sahanlıktan biribirfnin içinden ıreç
aıe iki oda olup birisi t"Atpe camlıdır bina beden duvarlan klrgir b~l
meler bağdadidir. Kir~ir kısmın döşemesi volta üz&rJne tahta dö'e
ID• tavan tahtadır. 

Meı dfven başında sandık oduı olup yine ahşap ırıerdivenle 7..emi
al pako döteli ve tarafı tahta parmaklık taraP Yardır. Gerek ıandık 
odA8l ve gerekse tarıasa ve merd~en kıamı binaya aonra.dan eklenmiş •e tamamen ah,aptır. Merdiven sandık odasına ziya almak için açı
m pencerelerin damlalıfı yoktur. Çatı alaturka kiremittfr. Binada 
t.eftoe ve elektr.ik tesisatı vardır. Çatı ve ıai tar.aftaki duvar 126 M. 
pyri menkul Ue mö11terektir. 

ltlRA V AZIYETI: 
içerisinde ayda 20 liı a 'kira ne müstecir vıardır. İbraz olunan kun· 

turatoya nazaran tı&mmuz 989 gayesine kadar kiranın gerek nakdel! 
Ye rerekse tamirat suretiyle verilmiş olduğu Sabiha tana.tından 1'örfll-
1müştar. 

TAKDiR KIYMET t 

t.bu gayri menkulan bulundutu mahalUn terem olmuına ve tar
,. lntMına ve ıetirditi plir nisbetine ve emsali alım satım piyaaasına 

Cöz'e tıamamına üç bin iki yüz bet lira aekseıa kurut 3205 lira 80 ku~ 
.. ymetf havidir. 

1 - işbu gayri menkullln arttırma tartnameei 27 tubat 989 pa
sa i gGntlnden itibaren 937 /134.5 dosya ile Üsküdar icra dairesinin 
•uayyea No. ıunda herkesin görebilme8l için açıktır. İllnda yazılı o
iıau dan fazla maUimat almak istiyenler işbu şartname ve 987 /184.IS 
J1e memuriyetimize. müracaat etmelidir. 

Z - Gayri menkul 15 mart 939 çarşamba saat 16 da Üsküduda 
lhsaniyede Şerifbey çeşmesi sokağında 16 No. lu adliye binasında Üs
ldldar İcra memurluğu odasında Uç defa bağırıldıktan sonra en 90k 
.-ırana ihale edilir. Ancak arttırma bedeli muhammen kıymetin 
"1 '15 ini bulmaz veya eatıf istiyenin alacağına rüchanl olan diler ala
oaklılar bulunmazsa bedeli tiunların o gayri menkul ile temin ednmi~ 
alMaklarının mecmuundnn fazlaya çıkmazsa eıı çok arttıranın taah
tMidi baki kalmak üzere arttırma 15 gün daha temdit edilerek 30 mart 
ISt perşembe günü saat 16 de Üsküdarda İhsaniye Şerif Bey çeşmesi 
t:kağında 16 No.lu adliye binasın-da Üsküdar icra memurluğu odasın
r:~ yıapılacak arttırmada bedeli satış istiyenin alacağına rOchanı olan 
~er alacaklıların bu gayri menkul ile temin edilmiş alacaktan mec
•undan fazlaya çıkmak şartiyle ancak teklif olunan bedeli muhıam
nıea kıymetin %75 şini geçmediği takdirde 2280 No. lu kanuna tev .. 
fikan satı.o geri bırakılır. 

1 - Arttırma bedeli peşindir. Arttırmaya iştirak için yukıarda ya
tılı kıymetin % 7 buçt1'k nisbetinde pey akçesi veya milli bir bankanın 
leminat mektubu tevdi edilecektir. 

4 - Gayri menkul kendisine ihale olunan kimse derhal veya ve
l'ffen mühlet içinde ı>ara)'l vermezse ihale kararı fesholunıarak kendi
••en evvel en yüksek teklifte bulunan kimseye arzetmiş olduğu be
tlele almağa razı olursa ona; razı •I mazaa veya bulunmazsa hemen 
15 ıGn mUd-detle .arttırmaya çıkarılıp en çok arttırana ihale edilir. t. 
ti laale arasındaki fark ve geçen ırilnler için % 5 den hesap olunacak 

f
·s ve diier masraflar ayrıca hükme hacet katmaksızın memuriyeU. 

tnizee alıcıdan tahsil olunur. 
1 - İpotek sahibi alacaklılarla diier alacaklıların ve irtifak hak· 

ı sahiplerinin gayri menkul üzerindeki haklarının hususi ile fafz ve 
;.ıaıraf dahil olan iddlalannı ~ayri menkul üzerindeki ilin tarihinden 
llıibwen 20 gün içinde evrakı mOabiteleriylı birliıkte memuriyetmize 
l>il411nnelel'i icabeder. Aksi halde haklan tıapu sicilli ile aabit olma
dıkça satış bedelinin paylaşmasından hariç kalırlar. 

6 - Alıcı arttırma bedeli haricinde olarak karıar pullarını tapu 
ferat harcını ve 20 senelik vakıf; taviz bedelini vermeğe mecburdur. 
Garri l'lenkulün nefsinden doğan müterakim vergiler: tanzifat, ten
tfriye ve dellaliye rusumu vakıf fcaresi borçluya aittir. 

1 - Gösterilen günde .arttırmaya fttirak edenler arttırma fart
eamesini okumuş lüzumlu mal6matı almlf ve bunları tamamen kabul 
...... ad ve itibar -0lunur. 

Tukarda gösterilen gayri menkul i•bu ilin ve gösterilen arttırma 
farlumeai dairesinde satılacağı olin olunur. 937 • 1841S 

Beşiktq Maliye Tahsil Şefliğinden : 
.Met • 

1 SCHAFFHONSE markah ve eeklz No. lu tanburlu trikotaj motörü 
1 Otomatik Jakar makinesi ve elektrik motöril, 
1 Slll&'er marka trikotaj diıklflerind& mahsus dikiş makinesiyle be

raber müstamel 

1 Müstamel şardun. 

Beofktaş Hasfırın sokak 54 No. Cla trikotajcı Celllln muamele 
t'fll'4fiafnden dolayı tahtı hacze alınan yukardaki listede yazılı eşya. 
lan 28 - 2 • 939 perşembe günü eaat 10 da açılc ve alent arttırma ıu
tetqle aablacaktır. Talip olanlann % 7.6 pey akçesiJe birlikte yevmi 
m~zkOr ve ıaatte Beşiktat akaretlc 62 No. lu yerde maliye tahail •ef-
1 ıcı• müracaatıan_ il· n olunur. (888) 

12SS HormoW.) 

İnhisarlar U. Müdürlüpnden : 
tllduu 11-h• ıa T...-.t Ekailt· 

•••• u .. ...... 
Ura Ura fekU aaatl 

Cibıali ır. için tahta in Jll 12001 1850 X. sarf ıı 
Pa,ab .. P. • r4 100 KB 11200 990 " 16,80 

1 Mart 939 tarlhindea iti.l.area Şirketim.la 

kıett• ithal eclUecek makina, ali.t Ye e-..t, inpat •• İfletaM ...ı. 

aemeai71• ..... Wlcüaale .. ,. ... s&mriik ........... " tertip .... 

lecek fôrlka Ye malaallere katlar ... ki münek•aaya kwftur'· 
Teklifler kapalı •arfta olarak 25 fUNI Cumarteei stlDtl aaat 11 .. 

iateklilerin lnU. .. t.tkik edilmek UMM lıtant.alda llalaçebpı 

Tathanda 42 nu ... rada kakl e4Ulr. 

lıtiyenlere 9artaameıi paraı ıa olarak yukarı•aki ••r•teta T .. 

rilir. 

I - ldarnılBde ıneveut tartaame v. eb'at Hlıteleıt muclbfnee Ci- ••••••••••••••••111111!•••••••• .. 
balf fabrikası için Ci'ba.Jiye teelfm prtf1le 112 m«re ve Pa,abahçe "' 
fabrlakımz için 800 metre mika.hı tahta a,rn aı-n kapalı zarflarla ek- S A T J Ş İ L A N 1 
ıiltme ıuretiyle eabn alınaeaktır. 

ıı - Kuhanam&n b&d•llerl7l• t.mtı.M a.kç.l•rl hizal&rında ı;ö&t6- !stanbul Dördüncü icra Memurluğundan: 
rflm~tir. 

IlI _ Ekııfltm• 16-2-989 t.rllüne ıuth,r.n çartamba gftnfi hi- Aziz tarafındaıı vakıf paralar idaresinden 24999 ikraz No. me 
&alarmda yazılı saatlerde Kaöataşta ~vallUll ye mü~·u.t tubeeinde- borç alınan parara mukabil birinci derecede ipotek gösterilmit olup 
ki alım Jcomfs7onunda yapılacaktır. borcun ödenmemesinden dolayı satılmasma karar verilen ve tamamına 

IV - Ciba!iy• ait .,.rtname ye listeleı· 110 kuruş nlUk&Dilinde n ohlivukuf tarafından (1912) lira kıymet takdir edilmiş olan Beyoflunt 
Pataba~eye alt olanı. paı·aaı• •laralt her İil• levaıınm v. mübaıyaat da oaki Kamerhatun yeni Çukur mahallesinin Boynuz aokafında M

fU.l>Minden almabfllr. ki 12 ~ eni 16 kaın 369 ada, 25 parsel No. lu şarkan yol, fim«I .. 14 
V - M:ünakuaya iftirak etmek ietiy&nlerin kanuni Yea&iki. temi- parsel No. lu e\' ga~ben 26 parsel No. lu eY ve cenuben yol ile ~evriH 

nat akçeal mak1buz veya ıbanka mektubunun ve aynca kapalı fiyıa.t tek-
liflerini ihtiva etmeel llzım gelen kapalı zarflarının münakaaa ırüniln bir kargiı· evin evsaf 'e mesahası qağıda yuılıdır : 
de eksiltme aaatleıinden ibirer ıaat evveline Jcıadu yukarıda adı geçen Binaya taş bir merdivenle çıkılıı·. Sokıa.k kapısından glrllluca mer. 
komi9yan reisine makbuz mukabilinde vermeleri flAn olunur. (717) ııner bir papuclu:k ve tahta difemeU bJr sofa ve bu sofa tlzerJnde iki 

Emlak ve Eytam Bankası ilanları 
EauNoı Yeri Kıymeti 

1. L. 
Nevi 

----------------------------~ '113 BUyUkclere Sevimli ve usun 
aelvl aokak N o. 2'-2 taJ 

14,1 

1200.- Ahşap ev, 

B.000. - Otel 

Depozito 
T. L. 

J(O.-

1600.-

oda vardır. Yine bu .sofadan tahta bir merdivenle bodrum katına ini. 
lir. Burada zemini çimento hı koridor O.zerinde iki kömürlak, bir 
halQ ve zemini çimento ve oamlı kapılı diler bir kimOrlük ve lçind• 
H'bit tekneleri ohm zemini çimento bir çamaşırlık vardır. 

Birinci kat: Bir sofa üzerinde iki odadan ibarettir. 
ikinci kat: Birinci katın aynı olup yalnıs burada merdivenle ~kl· 

lır a.laturkıa bir hali ve yanında merdiven tlstünde bir dolap ve Mkak 
cephesinde zemini çjnk-0 ve demir .korkuluklu ve cam kapılı bir balJtoa 
vardır. Bina.da elektrik ve su tealsatı mevcuttur • 

Me .. ha11: Umumu 42.IS metre murabbaıdır. 

Yukarda hudutt evsaf ,.e mesahası yazılı gıa.yri menkulün tamamı 
a.çık .aı·ttırmaya konmuştur. 

1 - İşbu gayri menkulan arttırma ,artnamesl 16 • 2 .. 989 tari
hind~u itibaren 937 /2049 No. ile İstanbul dördüncü icra dafresiola 

Yuloanda y.azılı gayrimenkuller ~ı.t arttırma usullyle ve pe~in muay) eıı numarasında herkesin görebilmesi i in açıktıı·. İlanda yazıtı 
para ile satılaca.lctır. ihale 23-2-939 perşemba ~ünü aaat oRdadır. İs-

889 Bilyükada Yalı ma.h. AJ .. 
tın ordu caddesi No. 17, 
19, 21, 25 taj 17, 17/1, 
19, 21, 28 

teklilerin bildirilen .rün ve saatte depozito akçesi nüfus tezkeresi ve 
6g kıta vesikalık fotoğrafla birlikte ,ubemize gelmeleri (756) (798) 

• Eıaı 

Ne. 
Kıymeti 

T. L. 
NeYI Harita Me•haaı Depozito 

T.L Yeri No. 

JH Beyoğlu te(ıvlkfye mah. 
Bari>fye yeni yol so-17.888.- Arsa 
kağmda No. 10, 12, 2/ 1 

l 559 1\13 8577.60 

158 Beyoğlu te.şvikiye mah. 
Bostan Haı·biyı yeni yol 
eokağı No. Eski 4, 6, 8 
yeni 10, 12, 2/2. 20.188.- " 121 M2 -4087.60 1 

1 - Mevkileri yukarda yazılı arsaların eatı.,ı, ilki peşin v. geri 
kalanı ;yedi senevt müsavi taksitle :fıa.izeiz ödemek üzere kapalı zarf 
usuliyle arttırmaya k<>nulmuştur. 

2 - İhale 27. 2. 939 ı>azartesi günü saat ondadır. İstekli olanla
n11 ,ubemize müracaatta tafsilit almaları ve bir lira mukabilinde birer 
prtname edinmeleri. 

8 - Şartnamede yazılı hükümler dairesinde teklif mektuplarını 
nlha)•et 27- 2-939 pazaıtesi günü saat 10 a kadar şubemize verme
leri ve y.a:nlannda nüfus tezkeresiyle ü~ adet vesikalık fotoiraf getir-
meleri. (775). 

Eaaa No. Yeri 
Jlf eri 

Kıymeti 

T.L 
Depozito 

T.L 

182 Beş~ Meşrutiyet mah. es- Eski ekmek f a.b- 40.000. 8.000 
eski Teşviki:t·e yeni rlkası halen ıtüdyo • 
Harbiye sokağı No. 
Eski 13, yeni 135 

Yukarda adresi yazılı gayri menkulün 16 • 2 • 939 perşembe gü
nü saat onda şubemiz satı., komisyonu huzurunda pazarlığı yapılacak 
ve takarrür eden bedel genel direktörlüğün tasdikini iktiran ettiği 

takdirde eatılacaktır. İsteklHerin bildirilen gün ve saatte şubemiz satış 
komisyonunda hazır bulunmalan ve depozito akçesini şubemize ya-
tırarak pazarlığa iştirak etmeleri (775) (841) 

ıstanbol Birlllci Ticaret Mah
kemesinden: 

Mahkemece satılmasına karar 
verilmi§ olan muhtelif eb'adda 5/ 6 
milimetrelik 976 adet telli camın 
ikinci açık ıarttırması 22/ 2/ 939 
çarşamba giinü saat 14 de Tahta
kalede Tomruk sokağında 25 No. 
h Alber Siyon ve biraderi şirketi 
deposu{lda yapılacaktır. 

·.nµı:v:mııdu,{ 

Almak istiycnlerin mezkur gün 
ve saatte mahallinde hazır bulun
maları lüzu nu ılün olunur. 

(11~23) 
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Basıldıiı yer: Matbaai Ebüzziya 

olanlardan fazla malfımat almak i~t.i)•eııler, işbu .p.rtnameye ve 
987 2049 dos~ a No. sile nıemuriyetimize m'itracaat etmelidir . 

2 - Arttırmaya i~tirak için yukarda yazılı kıymetin %7.5 nls
lıetinde pey vcy.a milli bir bankanın teminat mektubu tevdi edilece-k
tir. (~bddc 124) 

3 - İpotek '\hibi alacaklılarla diğer alikadaılarm \ e irtifak 
hakkı sahiplerinin gayri menkul üzel'indeki haklarım husuııfyle faiz ve 
masııafa dair olan iddialarını işbu ilan taıihlnden itibaren yirmi gün 
içinde evrakı müsbitelel'iyle memuriyetimize bildirmeleri icab eder. 
Aksi halde hakları tapu sicili ile sabit olmııdıkça satıı:1 bedelinin pay~ 
laşmasından hariç kalıı·lar. 

4 - Gösterilen günde arttırma) a i~tiı'ak edenler arttırma f&rl:-: 
namesini .okumuş ve lüzumlu malOmatı almış ve bnnlan tamamen ka· 
bul etmiş ad ve itibar olunurlar. 

5 - Gayri menkul 16 _ 3 • 939 tarihinde perşembe günü saat 14 
den 16 ya kadar İstanbul dördüncü icra memurlutunda öç defa batı
nldıktan sonra en çok .art~ırana ihale edilir. Ancak arttırma bedeli 
muhammen kıymetin ~ 75 ini bulmaz veya satış istiyenin alacatına 
ruçhanı olan diğer alacaklılar bulunup da bedel bunlarm bu gayri 
menkul ile temin edilmiş ıalacaklarının mecmuundan fazlaya çıkmaz
sa en çok arttıranm taahhüdü baki kalmak iizere arttırma 15 gün dı· · 

ha temdit edilerek 31 · 3 - 939 tarihinde Cuma günü saat 14 den 16 ya 
kadar 1st:ıanbul dördüncü icra memurluğu -0dasında arttırma bedeli sa
tış istiyenin alacağına rüçhanı olan diğer alacaklıların bu gayri men
kul ile temin edilmiş alacakları mecmuundan fazlaya çıkmak şarüyle 
en çok arttırana ihale edilir. Böyle bir bedel elde edilmezse ihale ya
llılmaz \'e satış talebi düşer. 

6 -Gayri menkul kendisine ihale olunan kimse derhal vey.a ,.._ 
rilen mühlet içinde parayı vermezse ihale kararı fesholunarak kendi
sinden e\'Vel en yüksek teklifte bulunan kimse arzctmiş olduğu bedelle 
almağa razı olursa ona, ı-.azı olmaz veya bulunmaz~a hemen 15 gün 
müddetle arttırmaya çıkarılıp en çok arttırana ihale edilir. İki ihale 
arMındaki fark ve geçen günler için % 5 den hesıap olunacak faiz ve 
diğer zararlar ayrıca hükme hacet kalmaksızın memuriyetimizce ah. 
cıdan tahsil olunur. (Madde 133) 

7 - Alıcı arttırma bedeli haricinde olıarak yalnız tapu ferağ har· 
cını, yirmi senelik vakıf taviz bedelini ve ihale .karar pullannı vermeğe 
mecburdur. Müterakim vergiler, tenvirat ve tanzifat ve delllliye res· 
minden mütevellit belediye rusumu ve müterakim vakıf icaresi alıcıya 
aid -0lmıayıp arttırma bedelinden tenzil olunur. l,bu gayri menkul yu
karda gösterilen tarihte İstanbul dördüncü icra memurluğu odasında 
işbu ilan ve gösterilen arttırma şartnamesi dairesinde satılacağı ilin 
olunur. (881) 

lstan bul Üniversitesi Kektörl öğünden: 
Edebiyat fakül tsinde t ecrübei ruhiyat ve Arap 'e Fars dili ve e

debiyat doçenlikleri açıktır. 

Talim tname i mucibince 14 nisan 1839 ayı içinde imtihanları 
başhyacaktır. İsteklilerin mart sonuna kadar rekiörJilğe başvurmalan. 

(818) 


