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rak ve mühürlerini taklit suretiy
le teşebbüs edilen bu eahtektrhk 
meselesi üzerinde adliyece yapılan 
tahkı"ltatın tam bir ıerbeıti içinde 
cereyanını temin için Milli MU~
faa Vekilinin çekilmesi Jilsumun· 
dan bahsetmiıti. Millt Müdafaa 
Vekili arkadapmız General Özalp, 
sırf muhakemenin sellmetle oere. 
yanını t.emin etmek maksadı ile 
istifa etmiftir. 

Maliye Vekili 
değişmiyor 

Rauf Demirta ~ 
Belediye reis muavinli- ~ 

ğinden ayrıldı ~ 
(Yazısı 6 ttıcı da) 

Silr'atln ~~Ve l>iier inzalann aehep· 
WldfOrf&ya IG6)1ak için 

lkhsaf vekaletinin emrile bir 
komisyon işe başladı 

Son Postanın dUnkD neşriyatı 
tekzip edlllyor 

Ankara, 17 (A.A.) - Alman. "Etrilsk,, vapuru hak.kında la.: 
yada yaptınlarak memleketimi.. ta.Dbulda tetkikata bqlam.ıetır. 
ze getirilen vapurlardaıı bazıaı • Teşkil nıa.k:Bacil bundan ibaret 
nm mukarrer prt.n,ame ve ınukL olan komisyona 17-1-939 tarih 
velenameye uygun olmad•klan ll Son Post& guetesinde bunun. 
yolunda Jleri eürillmllt iddialan haricinde atfedilen i§tigal ve tet. 
tetkik maksadile bir komisyon kik mevzularmm hakikate unun 
tetkil edilmlttfr. olmadığını be~ Anadolu ajan 

Bu komisyon, mezldllo iddtala. aı mezundur. • 
ra bilhaasa mevzu tegkil eden 
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rşaretler: --
Ahlak ve kanun 
Bazan en ufak bir mesele 

nıenuubahis edildi mi arkasın
dan biı· süı·ü ses işitilir: 

"-Efendim, kanunları şld-

Gül hane 
müsamereleri 

dotlenclircll ın ! Toplantısında Mühim 
Kanunlar göze ~arpan sosyal Bazı Tetkikler Yapıldı 

meselenin en satıhta kalan taı·a- Gl. Müsamerelerinin 25 inci yıl-

ficlır. lınm ikinci toplantısı 13 - ı . 939 
Bir mcscle~i sadeco kanun tarihine rastlayan Cuma günü sa

yoluyla lıallctmcği arzu etmek at 17,30 da Prof. Dr. Kemal Hil· 
,.o bunu, onun kuclrctli pcm~e- ııeyinin baıkanlığmda açılrruştır. 

sinden beklemek sathi <lii,lince- 1 - Gülhane hastahanesi Pro-
lilik olur. fesörlerirıden Kemal Hüseyin tara 
Eğer 'l>ir yerde sosyal mese· frndan bu s:;nbaha.r esnasında Ezi 

leler hakkmda.Jrnııundan baş- ne, Bayramıç havalisinde ufak bir 
ka mücn·idc yoksa kanun gitgi- salg•n şeklinde boyun ve koltuk 
<13 kunctini kaybeder. 1\"ilrnyct lenfa bezlerini şişiren bir hastalığa 
"meselesin{) uyduı•ulmak sure- ait vekayii takdim etmiştir. Salğın 
tiyle" bir takını nıcııfaatlcı• hastalıklar arasında zahiren en zi
tesirinc l«.U"ayan halis mnhlh yade Tularemiye andıran bu hasta 
l.ıiı' ''hilei ~·.:r'iye" lıalhti alır. lığın bir müddet evvel birkaç tn-

Kanıııı eğer \ icdani mileyyi- giliz müellifi tarafın.dan tetkik edi
delenlen, ynı'Clım kunetlerin· len (Sari Lenfa ukdeleri iltihabı) 
dnn mahrum ise kanunu yaının- na tevafuk ettiği; mahallinde ve 
larm zckftları kar':'ısmda her üç aydanberi Gülhane intaniye şu 
ş;:ıyd~n evvel menfaati halehhH· besinde ve laboratuvarında yaptr 
olacak milyonlar cephe alırlar j ğı tetkikleri anlatmış, hastalığın 
\'e birkaç yüz kişinin ynı>t.ığını ~ebebi olarak bazı müelliflerin tah 
bozmak için milyonlarca kata !ılleri gibi süzülen bir mikrop ..>1-
fşler \"C kanunun siper dm·arJa. mayıp istereptekok denilen mikro
rı gibi sa~lanı kalınaM 11\znnge- bun ayrı bir cinsi tarafından husu
leu bedeninde gedikler açar- le geldiğini ve mtnşeinin labora
lar. tuvar tecrübeleri ve hasta tedavi-

Belediye narkı indirmeye çahşırken 
Ekmek on para 
daha mı yükselecek 
İki gün evvel Maliyenin un çu

vallarına .dair verdiği yeni bir ka
rardan bahsetmiş, bu yüzden de· 
ğirmencilerin müşkül vaziyette 
kaldıklarını bildirmiştik. 

Ortaya çıkan vaziyete göre huğ 
dayı koruma vergisi çuvalların a
ğ ·zları mühürlenmek suretiyle alın 
dığı için, altından delinerek ayni 
çuvalların birkaç defa kullanılma
ması yolunda tedbir alınmasına lü
zum göstermiş, un konacak çuval· 
larm yeni olması ve bilhassa üst· 
tünden yamalı bulunmaması karar 
!aşmıştı. 

Bu arada yamalı olarak da an
cak dikişleri içinden ve makine ile 
.dikilmiş çuvalların kullanılabilece

ği ilave ediliyordu. 

noktanın tatbiki 
müştü. 

imkansız görül-

Değirmenciler, bugünlerde, el
lerinde bulunan stok çuvalları kul
landıklarından henüz kararın piya 
sada tesiri görülmemiştir. 

St:;k çuvalların bir müddet için 
daha ihtiyaca kafi geleceği ileri 
sürülmektedir. Ancak bu müdde
tin hitamında hariçten mühim mik 
tarda çuval getirtmek mecburiye
ti hasıl olacağından bu hususta 
hükumetten döviz müsaadesi iste
necektir. 

Bütün bunlardan başka, bu işin 
en büyük mahzuru çuval başına 

10 kuruşu geçen bir masrafm mey 
dana çıkmasıdır. 

Yeni çuvallar tabiatiyle eskilere 
nisbetle pahalı olacağından arada-

Bu karardan sonra, değirmenci- ki fiyat farkı unlara zammedile
Ier her zaman için yeni çuval kul-

1 
cektir. 

lanmağı münasip görmüşler ve bu Alakadarlar bu masrafın bir ki-
fikrin tatbikine geçmişlerdi. 

Mesleki 
Konferanslar 

Verilecek Konferansla
rın Programı T esbit 

Edildi 
Öğretmenlerin mesleki bilgileri-

-- __.,,, 
F ransızlarm Richeı: 
zırhlısı denize indirı 
Brest, 17 (A.A.) - Ft 

nın 35.000 ton hacmind~ 
zırhlrsı pla~ "Ri:beli~:1'' ııb' 
sı, B. Campınchi ile dıget ı' 
zevat ha.zır olduğu halde 
balı denize indirilmi§tir. 

Zırhlıyı derhal iki 
çekmeğe başlamıştır. 

Öğleden sonra B. CaJl1 
35.000 tonluk ikinci zırJ:ıll 
Clemenceau'nun ilk ~hisiıli 
caktır. ni çoğaltmak mak;sadiyle tertip 

edilen konferanslarm programı ha- Richelieu zırhlısının tredi'. 
zrrlannuştır. İlk konferans sekiz 245 ve genişliği 33 me · t' 
Subatta verilecektir. zırhlı, 150.000 beygir Jo1~1 

' Konferanslar İstanbul tlniver- de motörlerle mücehhez; b 
tır. Muhafaza zırhı, 20.00o 1 siteııinde, Galatasaray lisesinde ve e 

Ifadıköy 12 inci okul salonlarında ğrrlığıdadır. Zırhlı, iki lt 
380 milimetrelik 8 topla. . )tj verilecektir. 1t 
dilecektir. Bu toplar, 40 ~ 

Bu yıl şehir öğretmenlerine yal re mesafeye 900 kiloluk ,.. 
nız üç konferans verilecektir. Bun ata.bilecektir. Bundan ba.ŞY 
lardan biri sekiz, diğeri 15 üçün- lrda 152 milimetrelik 1-5 fi 
cüsü de 22 Şubatta ve çarşamba milimtrelik 12 top bul 
günleri öğleden sonra saat 14 bu- Bu zıhrlı, Fransız 

çukta.dır. dairesinin inşasm.a kara! 
Konferansları Profesör Sadret- olduğu otuz beşer bin tonl~ 

tin Celal, Profesör Hamit, ve mu- zırhlının birincisidir. :Sı.l 
allim Fevzi Selen vereceklerdir. lar şunlardır: 

Bundan başka Şile, Çatalca ve Ricehlieu, Clemenceıı.\lı. 
Yalova kazaları merkezlerindeki Bart, Gasconge. 
ilkokullarda köy öğretmenleri için -<>--

de bir konferans serisi hazırıan· ltalya . Yugoslavya 
mı~::lardan tahriri ispekter Mu· Smda hiç bir ihtilaf f 

Belgrat, 17 (A.A.) 

J{anunlar insanlar içindfr. tn. lerin gösterdiği üzere büyük bir İçinden makine ile dikilmesi ka-
san cğct• ırnnunun ıııe,·zuu olan '._htimal ile ehli hayvanlar.dan oldu ı b_eden çuvalları tamir e~ecek ima· 
hlldise lıakkmda Yicdani bir gu veyahut bu cinse pek karip bir , lathane çok az oldugundan bu 

lo ekmek başına 1 O para isabet 
edeceğini ve bu yüzden ekmeğin 

bir miktar pahalılaşacağım söyle
mektedirler. 

vaffak Uyanık, Geometriyi Nuret
t:n Biriz, Aritmetiği Cemal; Oku
ma tekniğini Mansur Tekin,imlayı 
Muslihittin Okyay vereceklerdir. 

ra va gazetesi, "İtalya .- '1 
lavya dostluğu,, ve •'1<0 

nonun ziyaretleri,, başlı 
tında bir makale neşr' 
Bu makalede ezcümle t 
Yugoslavya arasında. biç 
tilflf mevcut olmadığı ~ 
ile Yugoslavyayı biribitİP' 
şı muarız mevkiine sol<• 
bir sebep bulunmadığı bt 
mektedir. 

hükme tabi değilse, insana için- istereptekoktan mütevellik oldu· ----------------------------

den bir knn-ct: ~unu bildirmiştir. Yaş meyva ve sebzecı·ıer 
Eyüp, Bakırköy, Sarıyer, Bey

koz ve Kartal köy öğretmenlerine 
de İstanbul erkek lisesinde ayni 
konferanslar tekrar edilecektir. 

''- Bunu yııpııcnksın ! deme· 2 - Hariciye asistanı Dr. Hil· 
rorsa kanunun kolları insan ö- mi tarafından (Tüberkübzdan mü 

nünde zincire vurulmuş (leınek- tevellit bir em·a darlığı vak'aaı. Seyyar satlcı llg'"' rn serbest bırakılması 
tir. 3 - Dahiliye asistanı Dr. Ali 

Köy konferansları, 11 Şubattan 
22 Nisana kadar sürecektir. 

Halbuki kanun1~-·m kuvveti, Nejat tarafından ayakta ve otu- ı"çı"n heled ·yeye mu··racaat etl"le 
(mlarm birer ahlak temeline, rurken büyük farklar gösteren bir 1 1 1 r 
:rlcdanlarda l>ir cazibe kudreti- hipotansiyon vak·ası. 

-0--

Ecnebi ve ekalliyetlerde 
kıdem zamları 

---o-

l:e sahip olnınları ile mümkün- 4 - Asabiye asistanı Dr. Izzet 
dür, tarafından tedavi ile iyi olmu~ bir 

Yiyana seferinden ı!°'nüşte e
::ndeki kuv-vetll ordusuna rağ· 
men başını pııdişalu,"\ fermanı
nı yerine gctirınek için cellada 
teslim eden J{ara Mustafa. Pa!;ia 
biz~ ahlakla kanunun hududu 
hakkımla çok iyi p~1kolojik bir 
misal teşkil eder. Her devir, 
her rejim için kanunla ahlak 
"rasmd.a böyle bir rabıta tasa.v
,·ur edilebilir. 

İnsan hürriyetini kullanacak 
olan kanunların barınmış oldu
ğu soluk sayfalar değildir. Can. 
lı, hareketli insandu•. İnsan bu-
ntı kendi \kdaniyl~ müzakere 
l'O münakaşadan sonra. karar
laştırır; l'O bu hareketini her 
zaman her ycruo olduğu gibi 

isbat eder. Her ad.anı başkala-

menenşid saröz vak'ası. 
5 - Dahiliye asistanı Dr. Fah

ri tarafından (Riede Tümör hissi

ni veren bir peri biler tübörküloz 
vak'ası. 

6 - Hariciye asistanr Dr. Mü
fit tarafından bir koledekodiyedö· 
nektomi vak'ası, takdim edilmiş ve 
yapılan münakaşalara Prof. Abdül 
kadir Noyan, Prof. Süreyya Hida· 
yet Serter, Prof. Murat Cankat, 
Prof. Nazım Şakir, Pr:;f. Niyazi 
İsmet Gözcü, Prof. Şükrü Emin 
Cangör, Prof. Dr. Vahdi Ozan iş
tirak etmişler ve müsamere on beş 
gün sonraki Cuma günü aynı saat
te yine Gülhane hastahanesinde 
toplanmak üzere dağılmıştır. 

--o-

Balık Akını Durdu 

Haldeki yaş meyva ve sebze sa
tıcıları belediyeye müracaatla 
seyyar satıcılığın yeniden ser -
best bırakılmasını istemişlerdir. 
Bunların iddiasına göre, mevsL 

mi olduğu için Anadoludan hale 
gelen mühim miktarda yaş mey. 
va satılamayıp ' çürümektedir. 
Seyyar satıcılığın kaldırılması i. 
le beraber halkın yaş meyvalara 
ola.n rağbeti de kesilmiştir. Çün
!cü. manavlar ha.lden aldıkları 
meyvaları çok pahalıya satmak.. 
tadır. Halk ta bu yüzden bunla. 
rı almaktan vazgeçmektedir. Hal 

Sirkeci gan 
Yeni Yapılan Banliyö 
Kısmı Dün Açıldı 

Sirkeci garında yeni yapılan 

banliyö kısmı dün açılmrştır. Bu 
kısmzn önündeki meydana eski çal 
gıh lokantanın yerine bir otomobil 
parkı yapılması kararlaşmrştır. 

Yakın::la buranın düzeltilmesine 
başlanacak, bundan sonra otcmo
biller burada dizilecektir. 

--o-

Şadan Vapuru 
Büyük fırtınada Ereğli limanın· 

<la karaya oturmuş olan vapurlaır
dan Şadan dün sabah yüzdürül
müştür. Şimdi Mete vapurunun 
kurtarılmasına başlanmı§tır. 

buki seyyar satıcılar masrafları 
a.z olduğundan ve her yeri dola. 
şa.bildiklerinden meyvaları çok Ecnebi ve ekalliyet mektepler i
ucuza satabilmektedirler. Bu su- I darelerine uzun yıldanberi çalışan 
retle meyva istihlaki de çok art. I ve ücret olarak ayni şekilde maaş 
maktadır. alan muallimler için kıdemlerine 

Belediye bu müracaat karşı • göre zam yapılması hususunda Ma 
smda bir formül aramakla meş. arif Vekaleti taraf:ndan bir teklif 
gul olmaktadır. Avrupada oldu • yapılmıştı. 

ğu gibi şehrin her semtinde ka. Bazı ecnebi mektepler bu kara
palı küçük hal binaları yapılma. rın tatbikine ba~Iamışlardır; öğret 
sı ve buralarda meyva ve sebze. menlerin kıdem senelerine göre 
lerin ucuzca satılması düşünül • zam vermektedirler, 
mcktedir. Diğer okulların .da kendi mual-

Bir Motör Karaya 
limleri için ayni muameleleri yap
maları hususunda Kültür direktör
lüği.l tetkiklere başlamıştır. 

HükOmet doktor 
arasında yeni tayiO 

Ankara, 17 (Hususi) - ~~ 
ı1umevi ıııillehassıs muad11~ 
zen M:ılaty:ı doğumevi bıı'Şı:ı 
Amnsya memleket h::ıstıı11)0 
S:ıdetlin Akkocln i.stifnsı»1110 
ne. Uolu memleket hnstn11• 
Arif Yaııınn !staııbul lirıı:ı~,, 
yoloji müessesesi nıüdürl~"',ı 
dik belediye tabib1 Sııtlcll1~0 
islifasınıı1 kal>ulüııc. 'frıılıı~ 
ınücn<leL di.sp:ınscri baştıı 
Atay Amasya memleket lı~ J; 
ne. Karamürscldcn Haik P!11 Yenişehir hükümet tal>i11l1 

~· daııyadan ::'lfuslaf:ı. Kocer . 
hükumet talıi.pliğine. Götk.ö\ 
taı Gürsoy_ Y:ılo\ :ı hilkUll1~ 

D .. ı· d t -o-- ğiııc. Getli:t.tlcn Hüsnü }.) un ımanımız an zmite hare· S hh t p t t l d ·ııe· 
k d ş k. ·kı . . ı a a en a arın a <lan~ n hukl'ııııet tnbiplin1 

Oturdu 

et e en ev ı ve şen erıne aıt 1 K ı l k v· 1 . miitchnssısı Hulusi Gökte~, 
28 tonluk Akardere moto"ru·· Izm"ıt ons. o os u ızc erı \iP' 

l k 1 d doijuıncvi mütehassısı ın • · rıd y lk k k .. d Ecnebı mem e et er arasrn a se ne, 
cıvarı a e en aya me vıın e lstaıılıul belediye mu:ıye ,.1 

k ferler yapan vapurların sıhhat pa· 13:ı• 
araya oturmuştur. 1 nıı :ısnlıiye mütehnssısı JıS 

M t .. .. 1 al tentaları üzrainde yepılan konso• t ki" o orun a tı tamamen parç an . . . A. sl:ınlıul emrazı n · ıye 11ı; 
d • d . . d k" h 1 . d d losluk vızelcrını lagveden beynel· ınütclıa~sıslığına. lstanlıU~ :; 
ıgın an ıçın e ı amu e ım a a E 1r 
ı d

.• .. 
1 

f d milel itilafnameye 1938 yılında 15 tahanesi mütehassısı ·n1 
,. 

ge en ıger motor er tara m an a- k d . . k . . ııe "~ 

1 
memle et aha ıştıra etmıştır. tanlıul bcletliyc muayc ,.0,. 

mDm~~tır. f 1 d T Bundan sonra bu memleketlere asnlıiyc miitehassıslığııııı· 1 ~ 
ıger tara tan geçen er e .op- mune lıast:ılıuncsinılcn .ı\! C 

h .. 1 . d b" ad b sefer edecek vapurlar hareket et· k ıııı E 1 11 111 evı ane on enn e ır çarpışın a a- ·oı; u · rzıınım c Oı;ll ~ 

B .1A k A tikleri yerde o memleket konsolos tclıassıslıııın:ı. Manisa d0
1
• tan arzı ay umpanyasının ya- . _ ı; r 

k k" .. d d . d k luklarından vıze almaga mecbur cıık mütehassısı Haif Yc~:ı 11e 
~pı rtomor oru e enız en çı a- tutulmıyacaklar.dır. !iğe asaleten. ht:ınbııl '.ıı 

rı mış ır. kiınıct tabibi Sürcnn ~"e· Ayni zamanda bu memleket li- ·:-t 1ıı . .ı 
Menşe Sahadetanamesi . . . A sılılı:ıı miidür ınuu,·iıılıı, 9v 

_ manlarına gıdecek, ıtılafnameyc duğııınevi doğum nıütch~ 
Ara~mıyacak Madd~le~ dahil devlet memurlarından da vi- Aral h:ı'jt:ılıipliğc. ı::r.zllrııı•ı' 

Harıçten gelen ve krymetı ellı 1 ze alanrruyacaktır. Biz de bu bey· evi çocuk ıııü.t..:h:ıssısı 1 ell 
lira olan eşyalarla, sikleti beş ki- nelmilel itilafnameye dahil olduğu kc~ir doğumevi çocuk wrı~~ 
logramı geçmiyen posta paketle· j muzdan alakadarlara bu hususta na. ı:r:r.incnn sılıh~t ı;I d 
r:nden men'1ei şahadetnamesi aran Hl 1 ·~ · ttiı·r Ercnttirk hıfaıssılı:ı ışlel ıııı• 

h k~k ı k" k d" lA ma mat ge mı:?tır. a nameye tclıMsıslığınn. l'rfa sı ~.Jl'.J 
maması a ınc:ıa ı arar un a a yeni dahil olan memleketler şun- F•ml Gökı,;e Ören Diyar0~,,,.., 

kadarlara bil:Hrilmiştir. lardır: rııüıliırliiğiiııe. Gi;nc~ı ı;rıc•-
Bu şekilde gelen eşyaların öden Bermudes, H:;ng _ Kong, Ma- lıilıi Ccliıl I3aysun :Erz ~İ 

mesin. de Merkez Bankası da şaha- 1 ·ı· nıii<.liirliiğüne. Knyseri ~:1al lezya, Malta, Sevcnsan, n,gı ız so- . ıır 
el • 1 t lalı:ınesi operatörü \ e 1 e.name ara:n:yaca; rr. malisi, Himaye, Tangant:ka, ingi- bns 

Al Y d ı . Ç w Burdur memleket . 1 nP s1 
lı aşın a tı ocugu Iiz Güyani, Kıbris, Zengibar, ingi Hiıc sdılı:ıt ınüuiirlı \ c 11.,r'ı E Ş ,... ,. k so 

ZC!l o!or liz Hondorası, Silan, Cebe.ıttan , üı.:iinc[iye, maaşının ııııı'' 
Geçenlerde Karaköy.:le 6 yaşm· Jn:;iliz Şimali Borneosu. rılına sın:ı, ::'llalatyn dog dıJ~ 

ela Artin adında bir Ermeni çocu- --o-- lı:ıssısı Elem ~Inııis:ı. 1 ıtil 
v • • • şcfo··r Sal.:hattı'n Akhisar lıilkı1nıct tııuıl> 1.,~8~ ~unu ç1gnıyen - V Ç 1 k ıür 1.1

11 
• .1 

el" ar r a·ı . . azo a ma tan türk Urfa sıhhat mnc 1110'. 
un a ıyeye tes ım e ı mıştır. ,. Ol 1 kara nüıııııne lıası:ıtı:ırıe~dl 
Beyo,'.tlu hastahanesine yatırılan Mahkum Ci\l lıa Erdem .Kayseri 1ncııı 1 

1 
Jıf 

çocuk ölmüştür. Suçlu ~oför müd- Lise mezunu olmas:na rağmen, nesine. Niğde nıcnı!c1'el,ıı o'. 
deiumumiliktc kabahati çocuğa a-

1 

birç.:;·k sabıkası bulunan ve Kurtu sinden Zeki n_l·rin ;~~;~1;ıı00 tar~ l·. l 1 F l lakab ·ı ta b. ı ket Jınstohanesı ne. .,.. 'fıır, 
'~B·: tl b' .. .. k .::ı· k U§ u anıt ı ı e nman ır le!,ct ha<11t:ıh:ıncsinden n'ıl 

ıı-- en ıre onume çı ·tı, -uırc ·- .. enr birkaç günd .. n evvel Pangal-, , 1 •1 1 1 l ıı·ıst:ıh:ı ,, 
• b :<• • ·' u.; a meın e •c • •1 fP· 

sıyon:.ı J.:rr:.lım; fakat, arka teker· t trda bir Rum kadın nın ev!nden kari eski eczacısı ccı.ı ,;ı 
tekler çarpmış, ayağını kırmış, be- kıymetli bir vazo aşırmış, kaçar· memleket lı:ıst:ıh:ıncsifl~;,,,ıı 
n:m k:ıl::ı~1atim yok!,, ı ken yakalanmıştı. liye lıost:ıh.ınesincJeıı 11~sl'ıı' 

D:::niştir. Dördün: Ü aııliye cez:ı mahke· KJ<;'amonu rıı~mlck::eı11 ı ~ 
S lAh t" "k' · h•k' . 1 k~ Eeznrı lfayrıve O c rı' a a at m ı ıncı sorgu :ı ım· mesı genci 4 ay hııp:se r.ıa : um et- 1 1 . · 1 iıı , . 

. _. . . . . j ı:ıst:ı ıonesınc a) 
lıgınce tevkıf edılmıştır. miştir. ler. 
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Ankara ve Izmirde 
Li k Maçları 

lzmlrde: Alsaneak - l>eml.rspor, Dotaaıpor - Ateş mlsabak•ları •••ıl cerıaa etti 

ldb kadar a.tOıa bir 
dJ)'I& da gol 
mukahil yirmi betind 
bir kargqalıktan ,_."'.,. 

Doğansporlular ildDd 
eonra da glbe1 bir akJ1111 
sayılarmı ya.pmağa m 
dular. Ostnate yapılaZI .. 
Atef Wrımmı aar.stJt--.ı 
fauporlular rahat bit 
kimiJeti ımıaıar. 
lrlqda d&d8nell 
~blrll 
lbı)klnd.,...... 
cbldarmdln 01.aml 
le 1lltlrdller. 

Ankarada: Son karar yüzünden Harbiye - Güneş maçı yapılamadı 
.Ankara, 16 (Busual) - Kuha.. ye İdman yurdu maçı. evvelki him bir farkla kaundı. aatıarmı. kaçıran ..pçıklan Deıbıdılu'· A'81Dcak dnNllJD-.. 

fmlllcll Mbymda lik maçlarına aaymnma yudJğmm gibi, yapıl· Hava ,u.ı olduğu için Muha. oyıaamakta utar etmekte idi. Bu larm& ..,. paalt1ılul lllraber. Kıt M .... Ullll~ 
mvam edildi. Talabelerin kltlp ta. madı. Yalnız en kuvvetli pmpi • fıqtıcll aahuJ oldukça kalabalık fıraattan istl:fade edeıa DeminpcıJ Ull teinin ~ de9re 1-1 D-•lanııYa 
Jaml&rmda oymyamıyacaklan yon umMdf Deminporla Gala • tı. Kerakhlar tribtlnleri hemen lular da tekrar bltruma P08I'* ....._. blttL _, 
••Jnndald son karar üzerine ta. taaaray karplqblar. Neticede hemen cloldurmuolardı. Kaça 80 iııc1 kadibd& JDll'kıs maW.- Jldlld ddwr. ~ 1-tl•mn D3I -- alcıa 
bil çıkaramJyan Glinefle HarbL Demlnp>r oyunu 5-0 gibi mil • Gençler'blrllfinden lhUD TUre • leri vuıtuüe 'belincl plJel'tnl de AltqcelrbkrhOtuma f901rek Dk ~ 
------------------- maı'in ldareeinde 1a&t 14 te bat- yapmaya. muvatfak oldular. AıltikaJarcl& Udncl w Jirmicl da- BeJupu BaJkm CIJc 

Antrenman Sta d 18 rı landı. Oyunun bundan IOD!UI ı. ld kikadadın eoiıra da Jma fuda. luacakbr. ~apı1a 
l1k dakikalan Galtaa&raysı le. taratm gayretine ratmen so1lb larla daha bet gol ,apan.t ~ lal' IUllludır • 

hine gibi göıihıen oyun birden. olarak geçtlli lçin ~ 5-0 De.. 7-1 "'a""dar. ~ ~ 

Kom.ıte teşekkül 11· faal" t ·ı· bire leyrinl d.etlftirerek Demir. minponm lehlae bitti. ·--- ..ra J>olarwpoda mn JU, _ e 1 IJ8 8 gaçı ıyor aponm lehine inkipf& balladı. ••• Atlll taJmnlan brtdqtıJar. O • re ~~Jallaı. rarld• 
Geoen hafta vali utn Ktrda.. Ahma muı11c1e eWtt h~kmda Bu k&rplqmada, Galatuara • lzmlrde: ymma Dk anlan Dd tlnfm ._. 400 metı• ,.-

1m riyuetbıde ı.taııbulun spor deveran eden rivayetler de ta • ym ~iye iatiı.at eden oyunu.. - Jik OJ1DIU ile mi bir OlnJID ta. mwtecle Jqa ft.DI~ 
Mllpleri relaleri bir toplantı yap. hakkıık ettikten aonra. latanbu • ~ ;.:: ~~ular = İzmir, 18 - Llk ıntlub9hJan. kip ecUJoıdu. OJUD Jmrwıhldı a. tapriJere aynim& 
8Ull&rdL , lun çor kltlpleri için fevkalAde ..... -.-.. ve na diln de devam edildi. kmJ&rla mU..vl bir tek'lcle de • larm ,..mı. ~ 

Bu içtlm•da ftll tanlmdan ı.tlfadell oıa-~- ..n..."e edil purhı hareket-..ıı~~~l au tık millabeb Akucakla De.. vam edei'ba 2' tbıcll dıırtlrtda w ltlbera aım...-
-.- ., .. .ra • retle hareUt - ~-ırvr u • n..a.-üt _.,.. ama 

nadedilen .,.. b(lttln 8J>OI' teeet • mfyen bu antrenamen malan - lar bu tl8tJmlllk1erin ilk mirspor talmnlan anamda yapıl ~--.- •J'111 ,,...,_ ------~ 
ldU1erlmlzl fevkallde 118\'lndir - nm JWlerini telblt edecek olan ıwinl eki el ae1ct -ı= · eh. BUiııd devrede ~ bir a. Atef 3' tlDell düfbcla ınabbe-
... olan "klflplerbı antnaman komlte,ye mmtakamıs direktör e :u ~ •vv- • yun oymya.n Deimfnporlukr, w.- 1e ettiltndm de9N 1-1 berabe.. 
ltatlan,, fflyle ujrqmat bere vekili :U:uhtat Oypr, ltıtenbul ler. kit vakit :AJaane&iX m1llldll vasi. re bitti. 
1111' Jıırmılten.ln tetekktll etmlt oL mmtüuı abtı: reisi Fethi Bqa. m:~=~e:::::1: yete soktular ve ah" de AF çı. tıw.ıcl demde Atlll J.lrml da. 
....... haber aldık. ran, mmtaka bUro fllfl Halit TUc. Jw:lm~ maktan fakat sıkı bir 

'OntNUlte w yDbet mektep.. carbqıoflu w Koço Negropoutl ttltil kendilerine ilk b 
llr mtldavimlerinJn kltlplere 1nti. tayin edUmlflerdlr. zandJnml oldu. Fakaı-=an b~ 

Ankarada ath 
gezinti 

Ankara. 18 - Her hafta oldu. 
lu gibi ba puar da )(uhafugtlcll 

atWan bir av bin.iel yapn11Jer. 
cllr. Atlı çor kltıbUntln blnlcile. 
J'l de bu psintiye IOnradaD Sttf. 
nk etmltJer w Jkl klip ualarl 
Waberce gbel bir lpOI' ıUna .. 
~. Reelm1erlmia bu p. 
.mtDerden iki eutaDtaDe)'l telbit 
etmektedir. 

golttn Galatuaray maneviyatı O. 
mrinde bir bir menfi tee1r hasıl 
etmemfı oldujuııu, Demiripor ka 
leldııl aman zaman m.t1fld1l va • 
styet1ere IOkaıı ldlcumlarmdan · 
anJıyordak. 

San kinnıZı oyun.Calardaı mu.. 
balrkaJr bir klta daha 1lsttlıl bu. 
lunaa Demfnporlular BOi bu. fa 
...... 110l 11111ııdlf.n ~ ... il 
..,..~"4'11l-wM81i'W~ 
yi 3-0 galı'biyetle bilirdiler. 

lKINC tDEVRE: 
()ywlun Ddnc1 yammd& da dO.. 

dükle beraber ve bO:ytUt bir atı • 
ratle faall,ete pgen Demlnlpor 
hentlz Galatuaraym toparlanma 
IJD8l meydan vermiyen hllcumu • 
nu kaleetnin de gafletinden isti -
fade ederek golle netlcetendirdi. 
~ pllp vul~ geçmelerine 

rafmm hakemin ildde bir mtlda.. 
hale :ve ihtarlanm icap ettirecek 
kadar aeıt oynamaya baelıJan 
Demlnporlularm bu hareketlep. 
O)'UJlUD neahetini Bıll1 edici ma. 
hi18f;te ıören halt tarafmdan 
~ '" protesto ile kaqılan • 
makta 1d1. -Gllat.uarap gelince, maçın 
blpnMnheri elde ettiği blltUn fır 

Karamazof Kardeşler 
-·. 

mak mllmkUıı delildi. Kadııalar Uf& 
kanpcaklar, ifin IODU celmiyecekti. 
Akpm tıltil kiiçtikle beraber ıeanete 
çıktık Heı- aqam bu rmntiyl ,apa· 
ru. Q tenha yerlerde yiae elele ylrl
yorduk. Onun ince parmaklı JdlçUıe~ 
bir eli var. Bu eller, c81tllllden siRi1ta 

rip ol~uiu için daima buz pbidlt. An· 

' Yazan: Doatoyev•klı 
1 

/ 

ç..INlll Ha••• Sille C..18 ... Ti .... 
!serde soramucbm, oiJam ~k canı

ma yaktı mı? 
- BTet pek camm JUdı. Fakat çocuk 

kmmltt. Bir Karamuofmı itledill au· 
pa lntlbmmı bir batb Kltunuoftan 
aJmıt oldu. Yavranuma hilainl tama· 
miJ!e anlıyorum. Ama çocuklarla yap
tılı tat da'flltltnl ıaneydlnis, korkar 
41am. ölcftlrebllirlerdi ,anuyu... O 
Jqta c8deri Jafsbir teYi ıannttyor. 
Bir tat, bum kafayı parçalar. 
.- Bapna delil. ama cBiıttne, tam 

blblnln llatGne bir tat yemlf. Oran 
momnor duruyor. itte pmdi de halta. 

- Uk&ıce onun hllcum ettilinf bl· 
lyor muaunm? •• Arbdqlarmdan bi· 
rla1 pkı ne kolundan yaraJumı. Se· 
bebl de lininb. 

- Blliyonıqı ... Bu çocu~ babalı 
-~ memurdu. Bapmıd bu ylb· 
.... ft.biBr~ 

- ~ tafti,..a "'9 1d CM'U bir 
ldd8' aaektebe ı&ı~ Va· 
bJlr 'lllta anutullun. Hiddeti ıeçain. 

- Evet 4o(ru IBylediais- Onda 

~ bir ricada C!olmuı bGyü bir 
hiddet TU'. su itin i~ bilmeni· 
Dk. Daran da bea anlata;yım. Çocu'lr 
lar tek tek birer melektirler. Fakat bir 
araya ıelince, hele ımufta topıınmca, 

mllthit bir te1 olurlar.. .. Jdmbllir 
niçin benim MbJsmı alay menua yap 
Jlllllar, ellenmel• ~ımqlar, Bap. 
biri olaaydı, bu biılik Jrarııamü yıla· 
cü, ıuaacaktı. Pakat lwıimkl ıuama· 
dı. Topuna blnlen kartı durdu. Benim 
için, bak •e adalet için bayle yaptı. 
Fakir çocuklar pek kOçUk yafta ha,atı 
anlıyorlar. Zmafnlerinldler lyle delil 
addm .. Iatırap en bGyUlc hccadu. 

Vabmn ert.e.ı SonG duydalum u· 
tang •• acıdan kurtulmak içia ~tim. 
oııumu mektepte .arbdaflan tahkir 
etmitJer: 

- Baban ~ ,.rken. sen aı .dlle· 
yerek etraflanacla dolapyorclun. 

DemitJer. Akpm OltU MP"ft' e•e 
dandtl. 

-Nennd 
Dedim. Ceftp ftrmedi. EYC!e ~ut 

IUJD: 

- Baba, dedi. Babacıiım t 
Gazlerinin kmlcımJandıinu ı~rmiı 

tim. 
- Ne nr yaYl'Ulll? 
- Sana ne kadar fenalık etti o a· 

dimi 
- Onwıla uikn bantma baba. •• Ço 

culdar diyorlar, 1d o ana on ruble •e .. 
rerek gönlOnil yapmak iltemif. 

- Hayır yavrum, bu dOnyada laig
blr :ey pabawna ondan para kabul edo. 
mem. 
oııum bu ceyap berine, titredi:, be 

ni kucaklayıp 8ptU. Sonra: 
- Baba. diye lnılcladı, onu .SUellö

ya ~i r. Mektepte aenln korkak ve 
hayliyetab bir adam oldutunu aöy16· 
)'Ol'lar. Vurupmaz ama on rublexi al· 
malctan çekinrnumiftin. 

tocUia: 
- ~u dGeUoy, 9*1uamam ,..., 

rum. jedim ve birU ince tize anlattı
lnn tebepleri, birer bİreİ' ona anJattnn. 
aonuna kadar c1ift1edl •e 1 

- Evet ama, dedi. Sen ;pine bu adda 

la u1& bmfına. ~ ..... ...ıdt O" 

DU ben d6elJNe IJdlncılllm 
Gaderl .._ .a1n ,_,.. ........ 

oWuiam isin ona 4otrtl )bha ..._. 
mekil.n.: 

- DOeUada 1ıBe ... adali ....... 
mek s6nlldlr toewtuml 

Dedim. 

- Peki a,ı. ile ... .,..,..., -
,.ı.Jayıp. ,.rlen ~ 11b1mı JO
Jac:atım- GlrtJalma ........ Swa: 
"Seni se~ tmt ••,.
rumt .. dlJO"lfm. 
Şu Dd ~ Qftwı mln'mlal bqı ne 

kadar toraJmut dflJw ..... L .. la• 
tibindan bltb ~ bir .., 
yok. ... Bµ cete de ı.ep baaJan IQli:1r 
7or. Din mektıe~ kıü 1aaWe .,.. 
pmif ..... ~epllnl......... .. 
Jalus nr. Bit mid&t ona ..W..1'· 
nndan uıklattn'IDU 1ürm. Orlda • 
tb llDlfa llarp pll,or. Hermle lıın
p ediyor. isi dip~ .... .,... 
cupa. Onan h••n.fea llork.,wum. 

Tünr 1ulntimbe lılıtlldılı. Bet oa 
adım atmca. Welrn dtl.,.U: 

-Jlaba.W;ba•lajadl..-pr 
terin Wdderle.. ~ bTretU olduk
tan ctotru 111t11 

..... Bea • ..,..ıa. .. öJ•ll& 
DUfmlalan iılenlr 1diiıMt etl«:4la 
ç.r biaia' mlWlal ftt~ IGlata ae-
nlıi ~ dltD'ece~ o nklı ~ .. --

Ur. 

Çocuk tılddD buramda 
~ i8WllW IDJe ' jta& 

o .. llfllU tlellttirdl: 
- ....... 1nrraaı -

.... delllilll1 
- Bftt ollaml 
-Ba-.-.Obir_ .... 

...... BUl ......... tmmlllOll 

- AqaeDle, abllalnD 
iyice ..,..., lrdlllldlr
rilrtls. Çlaldl atı ld8re 
dıt • ._ .. Joralanca. 

DIJoı .... Bir ata ..,,.. 
tuacell. bf's•wı on sal' 
ti. .... a, Mitin .. 
ra 1ıaJdırlar. Una _...,. 
Xea41 •ıaıltmP 

- Al1aba ttUdlder 

~· m,. •111nı1w1• 
Patı:at .... ..... 

..,.. .... ti. Oesllatlll~l!ll!!: 
ne•• ..-mu 'ı 

---= ( 



Abdülmecit devrinde 
....... ._., - - ~-----

Saray entrikaları 
Yazan : Us 

-

.\tecit t1 ,, . 
n· 8 ôUlarda müttefik 
•ifat l1 
~lesınd~~ zaııi.ctleri Kudüs Bu işde devletimiti ttmdit eden 
k için. nı . US~ayı memnun cL bir mahiyet yoktur. Onun için bu , 
~ar. ~ linıkUn olan her §eyi hususta Rus elçisl Minçikofu 
ı..... un gö:nt . Minçikof yine memnun etmek bizim için kabil. 
:_"lllllde R tUnUyor. I{udüs illi?- dir diye düşilnUyonınL 

,,.;ı:,. UsYa:nın intcdikleri 
~~'l!Jınce · İhtimal ki hadiseleri fa.zla bir 

Bir Sivri A!allının Maceralan: 

Şeker tüccarları 
Piyasaya bozuk mal sevkedilme

sinden şikayet ediyorlar 

S - VAKiT 18lKINCIKANUN1939 

f Raavove Tiyatro 1 
Ankara radyosu 

18 - 1 • 1039 CARSA~IBA 

12.30 Türk müziği (pi). 13 Saat, 
:ıjans, meteoroloji haberleri. 13,10.1 & 

Miizik (Hiyııseticumhur bandosu : 
Şef: İhsan .Kfincer): 1 - Ibo Gotes 
• İspanyol marşı. 2 - P. I.ııcome • 
l.aferla • lspnnyol süiti: Xo.I Les To· 
ros; N'o. il La Reja; ~o. ili I.n Znr
zucla. 3 - F. l.ehar • Dle Dle l.ustlge 
\\ itwe • Potpuri. 4 - E. Grieg • Nor
''CC dansı No. 2. 18,30 Proğram. 18,35 
Turk müziAi (lncesaı • Sultani yegAlı 
:ıslı). Okuyan: Tnhsin Knrııku,. Çn

lııııl:ır: H. Derman, E. Kadri, B. Of. 
ler. H. Gür, JI. Tokay. 19,35 Konuş· 
mn. 19,50 Tiirk müzı#i (Peşrev ve 

1 
wJ.15 :Konuşma. 2U.35 Turk mlızıı:;ı 
<.şarkılar): l" - Le~lô lıüzam 'ş:ı rkı • 
hy snbahı husnü an. 2 - LeylA hü
zam şarkı • Harabı intizar oldum. 
S - I.emi lıüznm şarkı • Aman sakı. 
4 - Rerik Fersnn - Tanl;ur taksim. 
5 - 1.emi siızinl'lk şnrkı • Yeler hic· 
rnnlı. 6 - 1.emi rnst şnrkı • \ok mu 
can. 7 - Halk türküsü • Yüril dilber 
yilril. Okuyan: Semahat Özden ses. 
Çalnnlnr: Vecihe Refik ve Fahire 
Fersnn. 21 Saat, eshnm, tahvilat, kom 
blyo - nukut borsası (fiyat). 21.10 
Müzik COdn müziği - Fritzschc kuar
tet): 1 el Keman Gustav Fritsche. 2 
el Keman Lother Gebhardt, Viyola 
Johnnnes Oelsner, Gello Yolkmıır 

~e .- . cı.nsa. • ttırndi de İngiltcı:e 
• ııılıaha.1e ~bi devletlerden gız.· nikbinlikle mUtalea ediyorum. 
~ "" ıınz:ı.ı Fakat benim bu mUtaleam sami. 

' 

~ıe, " anıak talebi or- sel 

• şarkılar): l - Şehnaz peşrevi. 2 -
.. yal ki feryadıma. 3 - Hafız Yusuf -

Kohlschilıter, Kliısik • Roman tik , e 
modern eserler. 22.40 l\lüzlk (Kilçük 
orkestra şef: Necip Aşkın): 1 -
Hnnns I.öhr - Bn,•yern valslnrı. 2 -
ltalo Azzonl • Sabah şarkısı. 3 - J. 
Strnuss • Çardnş. 4 - Frans Abt - Or
manlarda ,.e ninni. 5 - Gerhnrd Vink 
ler - Donna Chiguita - İspanyol - u
veJttQr. 6 - Hanns Löhr - DüAün 
marşı. 7 - Toman • Viyana hfilyala. 
n - vals. 23.45 - 24 Son ajans haber .. 
lerl ve yannkl proğram. 

~deYi i Babıali böyle bir mfdir. Herha1de Kudüs me e- Son gilnlerde piyasada şeker k 
:-.ı Iıa.ş tnıa etınck ister mi? sinde Minçikofla hariciyemiz ara. buhranından. bahsedilmeğe baş _ Ne var, ne yo : 

S~ t "e §id~ -. Ben Min~ikofun smd~. ik~ taraf~ da kabul edebi. lanmıştır. Bazı tüccarlar, §eker 
li:Pe etine mana veremi. lecegı hır tesvıye tarzı bulmak fabrikaları Türk Anonim Şirketi

.._.""IO. Jce zanıandanberl i§ müşkül bir iş olınasa gerektir. nin hariçten fena. ve ıslak mal 

........ -~t>ifa llnınadığım Jçin Ri. Logofet Bey-Paşa hazretleri- getirttiğinden §ikiyet etmekte, 
Şampanyadan 

nehir ~tleri ile Minçikof m.izin gU.zel mütalealannız kulu. bu malların sa.tm almmıyacak 
'atı. S:eyan eden mUza.kele- nuzu fevkalade münş...rih etti. A- kadar kötU olduğunu söyle.mekte-
»'aıtat ı:ına ?n vakıf deği. deta §U dakik'ada bugilnkü Ru.a. dirler. Geçen hafta içinde Fransada 

tazıa ?u. ~~e öyle lü.zu. ya gailesi bqımız.dan birdenbire Halbuki diğer taraftan. Şeker bUyük bir şiınendif er çarpı§ma. • 
tar~ bUYiltü!ecek bir ci. kalkmı§ kadar sevindim. Bu mU. Fabrikaları Türk Anonlm Şirketi sı oldlL Şa.mpa.I\Ya ile yüklü bir 

bir {0ruın. Minçikofla kar talealarıruz Rus elçiai llhıçikofa de bu iddialan reddetmektedir. ma.nşa.ndiz treni .Bezanson'dan ha 
'onuŞ?na celsesinde bi. nlalfun olsa o da bflyük bir mem- Şirketin eallbf yettar bir zatı bu reket ettikten sonra başka bir 

.a·bu meseleyi basit sa- nuniyet hfısedeceğine em.i.DJm. hususta şunlar.J söylemiştir: trenle çarpışmıştır. Bu ~.arpışma. 
dlıin ıfat Paea hazretleri Eğer mUsa.ade buyurµluna ken .. "- Hariçten fena ve ıslak mal da, §3.mpanya ile yüklü dört va. 

~bit de. Vakıf olmadıkları tlileri ile göiü§tU~ r.ama.n zatı getirttiğim.iz doğru değildir. Her gon tamamile harap olarak fı -
~nıa .ihtiyatla kontL~ samilerinin fikirlerin.izi kendile. maim bir avaryası olabilir. Son çılardaki şampanyalar akmış • 

tn~U Y~~indedir. Tercü • rıtıe 11akl~ 4csiJ>a. J>~ ~arak Çekoslovakyadan 500 ton tır. Nehir halinde akan §ampan. 
~ ~ e <Konuşmak yan ya -bbo _.h._ ~~ ~ ~ ,,alan civar ,köylerde yqıyanlar 
· ~ nıuhaberc gibi bir mit aha yolda· iJien •tıldı. Gelen kovalarla, tenekelerle evlerine ta 
!ıaııed~ıkiı konuşmada ko. R •t p Benim Utal yüz tonun içinde avarya vardır. şmıışlar; eline kova geçiremiyen 
l.tr ,.. ebilecck bazı mesc- eşı ~sa - m ea.. Bunlar da esasen tUccara satıl • ler de yUz listU yere eğilerek iç • 

~lllltı Cünıanıar 6.raya girin. lanm.ın ~?lk~Ç4 malOm o~&. mak istenmeden depolara n&kle. mişlerdir. Sadece o kadar çok iç.. 
d~ başlar, Devlet ricali sında ne gıbı bır.mah~ olabilir. dilmiştir. Ortada gayrita.bil b~r mişlerdir ki hep zilzurna sarho§ 

ııı.a,,,:-an çıkacak h k 1. Resmen devlet hızmetınde bulun.. azlyet yoktur. Biz esasen hiç olm11a batti içlerinden bir ço • 
t'M~ er c ıme. On . . f d d v _., 

l!e k tartarak söylemek mluby~lnın~: •• tahınun ıçlm tmay 881 a bir zaman tüccara bozuk~ fena ğunu Bezanson hastanesine yatır 
~Pl alır. Bu tarzda ko. 0 a 1 ecegını n e em. mal satmak m:ememekteyız.,, mak mecburiyeti hasıl olmuştur. 

Urnbağa yilrU .... ·ı 
~tnıek dcıncktiyuşu ı e * • • 

~ .. diı>ı r . n il ö ııı:'\!\lıı:ı 0nıauar arasına gi. Logofet Bey ~eşit~• e g • 
.. h~ anıa?'n. d • r~' ...... ü.k"ten sonra bir dakika bile 

Dışandan Gelen Yat 
Meyvalar 

-~tlerJ.n • ·." a ıki devle • u.ı;ıı. 
\ı ı:ı 80ıJ l ıyt kavrrunamak va.kit geçirmek istemedi. Müm.. btanbul gümrükleri batmüdür· 
~: ~an1ı .. eri Yanlış anlama _ kün olan silratle Rus fevkalade ıu v il hariçten gelen yaı meyva· 
~ ~ oıabi~atnıo.lan her va. elçisi Mençikotu görmek istedi. Ja~· men§C 1 phadetnamelerinde 

Çilcoru ::-. Öyle sanıyorum Derhal bir mUlikat teşebl>Ustln- yapılan uhteklrlık üzerine, güm· 
~ile \' -uUteessir eden an. de bulundu. FevkalaC: milhim ve rUJdere gelmiı olan bütün mallann 
~~ld~Yetı bu gibi ahva. mahrem malılmş.tla. ziyaret et. sahiplerine teslim edilmemesini ka 

ır. mek ;istedlğiı:ıj de yamı~ ,Jneırtu. rarlaıtmnıştır. 
Cltet ne ba ilave etti. 1 

~~~lltl~ -ki Paşa hazretleri, Bu malların çoğu taze meyva o 
·(>.,.~ bugUn fa başın- Logofet Bey Rus sefarehanıe. duğundan zamanla bozulmamalan 

16 Çocuklu Anne 
Fransanm Şarm vilayetin.de kil 

çUk Varmanze köyünde 16 çocuk 
doğuran bir anne yaşamaktadır. 
Yalnız 34 nüfusu olan bu köyün 
fakir bir ailesi olan çok çocuklu 
annenin kocası bir fabrika ame -
lesidir. 54 yaşında olan bu adam 
her gün köye on dört kilometre 
uzaktaki fabrikaya yaya olarak 
gidip gelmektedir. Fransa hük'ö. 
meti bu çok çocuklu aileye imti . 
yazlı lejyon nişanını vermiştir. 

Hicaz ş:ırkı • SeYdnyı. 4 - Hafız Yu· 
suf • Hicaz şarkı • Aşık oldum kuzu. 
caAım. 5 - Kemal Niyazi - Kemençe 
taksim. 6 - Tatyos • Hilzam prkı • 
K[ı#ıthonede. 7 - Dede - Yürük se
mai • Uehi aşkında. 8 - Yusuf pa
şa • Hüzaın saz semaisi. Okuyan: Sa· 
di Hoşses. Calanlar: Vecihe, C. CaA· 
la, K. N. Seyhun, Refik Fersan. 20,20 
~·onuşma (Mizah saati). 20,40 Saat, 
:ıjans, meteoroloji haberleri, zirn:ıt 

borsnsı (fi:rnt). 20,50 Temsil (Fırtı. 

nadan sonrn) Yazan • 1bnirrefik Ah· 
met Nuri -1\lerhum. 21,20 Müzik (kü. 
çfik orkestra • şef: Necip Aşkın) 1 -
l-'rltz Rcctenv:ıld - Yiyana mllzlkle· 
rf • potpurl. 2 - Yllli Richardı • llk 
baharda bir çirt Aşık - U\"ertnr. 3 -
llııns Löhr. Hülya gecesi ·vals. 4 -
Amndcl • saz çalan Aşık süitlnden • 
.~şk rüyası. 5 - Hanns Löhr - Nem· 
leketten memlekete - 1-:ubtelif mem
leketlerin melodileri herine Rapso. 
dl. Jobanns Brahs - Macar damhın • 
No. 1 n 2. 7 - Beelhoven - Menuetto 
• Sol Majör. S - Victor Aubert • Gö. 
bekJiler resmi geçidi. 22,20 Sani, eı· 
ham, ıahvilı\t, kambiyo • nukut bor
sası ((iyal). 22,30 Müzik (Senfonik 
pl:iklıir). 23 Müzik (Dnns plfikları). 
23,45 • 24 Son ajans h:ıberleri ve ya. 
rmkl program. 

Ankara radyosunun 
yarmki programı 

19 • l - 1939 PERŞEMBE 

12.30 Türk müıi#I • Pi. 13 Saat, il· 
Jans, meteoroloji lı:ıberlerl. 13.10 - 14 
Müzik (Operetler ,·c hafı( nıüıiklcr). 
18.30 Progrnm. 18.35 Müzik (cazbant 
Pi.). 19 Konuşma (Ziraat santi). 19.20 
~lnl, aJnn~, nıeteorolojl haberleri, d. 
rant bor11n!l1 (Clyat). 19.~0 Türk mü
ziği (Fasıl heyeti - HicazkAr faslı). 

ALEMDAR StNEMASI 
lKt FiLM 

Aık bahçeleri 
Mi.ter Moto: 
(Haydutlar peıinJe) 

ERTUGRUL SADi 
TEK TlYATROSU 

Taksimde (Ba gece). 
KISMET 

l'odull l perde 
Pek yakında: İNSAN MABUT 

SEH1R TiYATROSU 
18 • 1 - 939 Caılamba 

(20.30 da) 
Tcpebaşı Dram Kısmı 

I/Al'DUTLAR 

KOMMED1 KISMI: 
Gündüz saat 14 de Çocuk ti:ratrosu; 

Gece: OGLU~IUZ 

ııııu.nınij 

,,!ııı~ 

TL'RA~ TİYATROSU 
(Bu al..·ıanı) 

Ses Kraliçesi Hamiyet 
Yüceses ,.e arkadaşlan 
İsmail Dümbüllü, Ce

mal Snlıır birlikte; iki oyun birden 
(AZAP) l perde. (CICt BlCt) kome· 
di 3 perde. Düet, Yar:reıc, Şan le •.• 

Müzik Dersleri ~eunllııı.d Devletin HarlcL sinde Mençiko!u ~alnız o~arak için ıoğukhava depolarına kapana 
ı...~~ e 'Vilcudün.. . buldu. Esasen söylıyeceklen çok caktır. 
"QJ.lltı. taç old ğu UT.e en zı. mahrem olduğundan bu yalnızlık ıı 

.1'1 Uyoru.z. u bir 1.anıan - tan •stifade ederek Reşit Paşa- Tahkikat sonuna kadar ma ar 
Eğelenceli köşe : Bc;lktaı llalkevlndeıı: 

Evimizde geçen senelerde .. lduğu 
gibi bu sene de kadın Ye erkek ıstek. 
lilcr için güzide sanatkarlnrıınız ta. 
rafından piyano, keman, viyolon~eı 
' 'e nınndolln derslerı Yerılcccktir. 

t~ lngute Ruslar zatı sa • dan ~ütün duydukla.rnu kendisi- bu gekilde muhafaza al~ın~~ tutu· 
:~'lıtrıı~ıardre ttu:_aftarı ola - n1 tt Bu""tUn bu sözlerin ne.. lıcak, bundan e.oora gUmruğe ge-

tı· rr. Eooer bu .• ne a a ı. h tal •• ı ahadet 
·ltı 1tı.çiltof . b soz - ti · 'd". Mençikofun Peters. lecek bütün a ı men~ 1 

ltuıakıa dınlenıiş ols:ıy. ce:ı §U ı ı. v • ede muvaf. nameli mallar ayni suretle mua~e 
•l l' rına inanamazdı. bursdan aldıgı v.azif bir 1 tabi olarak sahiplerine teslım 
1 

1 
~ - b--. fak olabilmesi içın tek çare eye • 

o "'rak .~rn İngiliz ta. vardı. Bu da Hariciye Nazın Ri- edilmiyece'Jderdır. . 

~ b ~ıtı /S~hret alrşını tarL f at Paşanın çekilerek yerine eski 
t-atı ·dr h.,Jdirca.s~_ ile husule sadrazam Reşit Paşanm geçmesi Macar Konsolosunun 
:; 1 .;ll 6 ·d .ccn; İngiliz idi. Müşkülatm sebebi ve muvaf· Evini Soyan Yakalandı 

• 11 hır h" a cc<- saltanatı fakıy~tin sIITI böylece meydana • 
~ :l nı lzrnetkiu-ıyırn. BU- çıktıktan sonra yapılacak iş te Sabıkalılardan Ş.~r a.dı~~~ ya-

" t ın!evıet ve milletin kendiliğinden a.nlqılmi§ oluyor. man bir hırsız yenı ıtl~dı~~ ıkı .•uç 
lt Ya etm ğe çalış du: tan yakalanarak dörd~nc~ ~slıye 

bu c! ~~r~1ta büyük bi; . Abdillm •t ceıa mahkemesine venlmııtır. 
'lak b•aeı .. e lli geçin - Saraya gıtmek ve ecı . • • 

"' ıca · nezdinde .. ~~büste bulunmak... Şakir bu defa kend_ı•ı.ne ıt sa. ha· 
t\ llttı sıyasetiın. ~.., 

llı tna.k ~oranın dl"vletimizl Hariciye Na.zın Rifa.t Pqanm aı olarak Bebek ıemtını seçmıı, o· 
~in Undaki yerine Reşit Pa§a.nm tayin edil. radaki Maear konsolos~nun evine 

~ il ll'ı~çhu,u ~.e~elleri mesini istemek... bir gece sabaha karıı gırerek gra· 
tını~r ka~ıs~ g ldır. Bu . ....~ .. bir •.-.abbUs za. mofon dürbin vesaire çalmrıtır. 
°l'chlit.~ a.rkasınd a İngiltere Zıra bu uu- ~ ' 
~ ~ ka n bulunu manm diplomatik an'a.nelerinden ,Birkaç gn,; ıonra da yine o ci-
~hllt li'r:stnda lngilte: biri idi. Bahusus Kudils meeele.. varda Eleninin evine girmiı. bir

t ~:;;rade et~ın Yardı _ sinin \lZUl1 zamandanberl halle • çok küpeler yüzükler, altın kalem-
' Ş· Stı ta t'k lngfliz dilcmemie1 oımumdan dolayı A~ ler ı·le 49 lira para ,.almrıtır. 
~ ınrıi h rartarı w • ~ kılın ga ::s 

(! ara, q,\:3ya_ • ıgı rnı ea. dülmecit te fena halde sı a Su"''u mahkemede işlerini itiraf 
15ttı-ı ı. ıle salt b Bu ·tibarla Mençiko. !W" v .. " d ~a!\i iht· ~ :ınatı aşlamı§tı. ı N etmif, cezuına razı oldugunu soy 

ıı~tl" o~ ~lldUs ılanı ?nese. fun saraya gidip .Hariciye beS:i lemiıtir. 
birıb· li. d l ı İeki kiliseler rmı değiştirın.eSinı istemee~ Mahkeme, müştekilerin ifadeleri 
(!tn:ıe;rı .l'ind('na;ıa katolik - Padişahın memnunJyetinl bıle mu ne lüzum görmüı, çağmlmaları i· 

crllıden ilazı·a hnk id. cip olurdu. (""-- -·) l'in duruımayr talik etmiştir. 
erı geliyor. ..,...,,_ ·- ::s· 

- ,_, ~ ,,_,, ,_, ,,_, ~ -
.t--+-+-+-+--t--t--t-' 

'~------, .......... ___ _ 

SOLDAN SACA: 
l - Faşist bir diktatör. 2 - Niha

yet~lz. 3 - Kurak olmayan arazi, hi
le. 4 - Asacnğını söyleyen, bir noto. 
5 - Aç olmayan. 6 - Şehir, uz:ıklık 
ifadesi. 7 - Çocuk masalları yazan 
meşhur bir muharrir. 8 - l.l'ınctlcn. 
miş, beraber ifodcsl. 9 - I.dkaplnr, 
bir yaz yemişi. 10 - Ak'm larsl. 
\1JKARIAN AŞACIYA: 

ı - Tanıdıklara gidip oturmak. 
2 - Oz türkçc millet, telefon nidası. 
3 - Aptallığın bir nevi, her sene tek
rarlannn şampiyonluk maçları. 4 -
Onarmaktan emir, bir Ermeni ismi 
(meşhur bir tiyatro artisti) 5 - Fran 
o;ızca mnyi, kab:ı adamların cok kul
lnndıklnrı bir 1ahir. 6 - Almanca 
ben demektir, Türkiyenln sınnyile,. 
mc hedefi. 7 - Yüzlerce taneden mü· 
rekkep hir yemi$, damarların kınnr-

, zı suyu. 8 - E#ilmekten emir, ku. 
1 maşları hiribir)ne l>aAlnyan halatın 

l yn\'rusu. 9 - Nedim diYanında çok 
kullanılan bir eski !ahir - Onu gören 

1 
cahiller mertek sanırlardı. 10 - Al. 
Cabedc okunuşundan bir emir, hn)Tct 

1 nldaoıı, madenin en ucuzu. 

DUnkU Bilmecemizin 
halledilmiş şekli 

SOi.DAN SACA: 
ı - Radyo, atek. 
2 - Ala, keten. 
3 - Kaya, ilim. 
' - Yıkanmak. 
5-Akmak. 
6 -Afôkn. 
7 - Atak, sanık. 
8 - Snr, ayYa. • 
!I - Ezik, nğ, av. 
lO - Fc, ak. 

YUKARIDAN AŞAGI: 
1 - Rakı, hnlt'f. 
2 - Al~ka, taze. 
3 - Dayak, :ıfi. 
4 - Anmak, ka. 
5-Ak,mal, 
6 -Akasya. 
7 - Atik, ka,·;;a 
8 - Tel, kon. 
9-Emin, ak. 

10 - Yakın. 

Derslere 1 Şulıat l 939 tnrihlnden 
itibaren bnşlnnacaktır. :Kadın ve er. 
kek nrıu edenlerin her gün Jlalke"i 
İdare Memurıuauna mürnc:ıınt t'dcrck 
kayıtlarını yaptırmulnrı ı:ızınıdır. 

Tiyatro Hakkında 
Konferans 

Beyoğlu 1/ıılkcııindcn: 

1 - 19· 1-939 Perşembe günü saat 
18.30 da e\•imizin 'J'cpebaşındoki mer 
kez binasında muharrir Bay SelAnıı 
lzıet Setlcs larorıntl:ın (Tirıııro) 
meYzmındıı mühim bir konrerans ,.e. 
rilccektir. Herkes gelebilir. 

Vefat 
İstanbul öğretmenleri yaraım 

cemiyetinden: 

Pendik birinci okul öğretmen. 
!erinden (Ahmet Erensoy) u ma. 
alesef aramızdan ebediyen kay • 
bettik. Yash ailesine Ye sayın ar 
kad~larımıza taziyeUerimizi su. 
narız. 
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1. B k · ı · N · r. Rauf Demirlaş s p a n y a a ş v e 1 1 e g r 1 n İstanbul belediyesi reis mua. 

Sanayi müesseselerinde 
kullanılacak mütehas

sıslar hakkında 
Çek - Macar ihtil8 ka 

vinlerinden Rauf Demirtaşm Si-

,, Gizli bir vazife .. ile Barselon- vas vilayeti idare heyeti azalığı. Hazırlanan kararname 
tasdık edil:li 

Dkl Maccaıır Olf<dilYJS.lYJ 
na kyini yüksek tasdikten çı)<. 

dan hareket ett •I mış ve Dahiliye Vekaletinden ts. 
sevl!<edna~ı 

tanbul vilayetine tebliğ edilmiş. Ankara, 17 (Hususi muhabiri. Prag, 17 (A.A.) - Karpat-

t . mizden) - Birinci 31nı;f evsafını laraltı Ukraynaamın matbuat 
ır. ordunun takviyesi ıçm Fransa Kendisinin; 

nezdinde son bir teş9bbüste bulunmak 
Parise gideceği zannedilmektedir 

Rauf Demirtaş mlllkiye mek haiz olmıyan sınai müesseselerin bUrosu, Karpatıaraltı Ukrayna-
Uzere tebinin yetiştirdiği güzide sima. kullanacakları ecnebi mütehassıs sının şimal ve cenup hudutlarm

lardandır. Evvelce İstanbul vila. lara mukabil verecekleri mütehas da Polonya ,.e Macar kıtaları ta
yeti mektupçuluğunda ve Anado. sıs yetiştirme ücretleri hakkında rafından mühim hareketler ve 

Londra, 17 (A.A.) - Daily yarelerdeki mltralyözlerfn ate- luda muhtelif mutasarrıfhklarda hazırlanan kararname Vekiller tahşldat yapıldığını blldlrmek
Herald gazetesinin zannettlğine şine karşı himaye etmektedir. bulunduktan sonra bir müddet Heyeti tarafından tasdik edildi. ted!r. 

taknlarında tahşit edillllJf 
tun maktadır. 

SLO\' AK onouI.ı.!ııı 
KUMANDANI NAZI.it 

göre, Başvekil Negrln dUn "Giz- Askeri mahafil ile hükümet memuriyetten uzaklaştruj bila _ Kararname esaslarına göre: Narodnl Prace gazetesi, mU-
11 bir vazife" ile Barselon'dan mahafill, vaziyetin vehametlnl hare tekrar idare hayatına gire- sınai müesseselerde ve sigorta him miktarda Macar kıtalarının 
hareket etmiştir. Mumaileyhin gizlememektedir. Maamafih bu rek Silivri. Sarıyer ve Fatih kay. şirketlerinde kullanılan ecnebile. memleketin lcfnden Çekoslo
dUn öğleden sonra Pirene budu- mahafil, cumhuriyetçi kıtaabsn makamltklarında hizmet etmiş • re mukabil Türl: memur ve milte. vakya tarafından son zaman -
dunu geçtiği söylenmektedir. dlişmana karşı şlddetll bir mu- tir. hassıs yetiştirilmesi hakkındaki !arda terkedilen mıntakalara ÇEKLER TAARRUZ 

Dally Herald, şu nıalümatı 1- kavemet göstermekte olduğunu İstanbul belediyesi reis mua . kanun mucibince birinci sınıf 81- sevkedllı'liğini haber yermekte- HA~~~°:ER~::J., .. 
la.ve etmektedir: \'e fazla endişeye kapılmanın vinliğinde bulunduğu müddet i- nat müe8:8:?se e~~afım haiz ~ulu~- dlr. Debrecsen garnlzonuyla 

"Negrln'ln nereye gideceği doğru olmadığını ilAve etmekte- içinde de idarei hususiye işlerile 1 mıyan dıger bılumum smaı mu. Budapeşte garnizonunun bUylik 
gizli tutulmakta ise de cumhu· dir. meşgul olmuş, çalışması ve liya. e~sel~rde kull~ı.lacak _her ec - bir kısmı şimdi Macar • Çekos
riyet ordusunun sll:\h va cep ha- Ayni mahafll, Franklstıerin kati ile temayüz etmiştir. n~bı ~~tehassıs ıçı~ hazıneye te. lovak hududunun muhtelif mm. 
ne itası suretiyle takdye edil- muvaffakıyetlerini sllAhlarının Bay Rauf Demirtaşm Sivas vi. dıyesı ıcap eden mutehassıs ye - ============= 
mest lehinde ıon lılr tP~elıbllste pek mUhlm olan falklyetlne med Iayeti idare heyetine tayin edil. tiştirme ücreti şöyle tesbit e • B d 
l>u!:ınacatı ıann~ı;mekledir. yun bulunduklarına işaret et - diğine dair haberin doğru olup dilm.~ştir. .. . . e en 

CUMHURi YlilTÇILEH.lN mektedlrler. Frankistler, harp olmadığı ve bu tebeddülün 1stan. Mutehass~s _muhendıs ve mUte. 
Terbiyesi 

istişare heyeti YENİ Bi R TAA HltUZU hattına 800 tayyare sevketmlş- bul belediyesindeki son değişik.. hassıs usta ıçın aylık ücretleri 20 
Madrlt, 17 (A.A.) - Cunıhu- lercllr. Cumhurlyetçllerln tse liklerle alakalı bulunup bulun _ lirad~: Bu Ucr~t ~kanda ya • 

rlyetc;I kıtaat, EndUIUste yenl bunlara mukabele edecek ancak madığını soran bir muhnrririmi. zıh muesseselerın bırden ~ ka· ( Ba#ara/ı 1 ıncide) 
bir taarruz icra etmişleJ"dir. Bu birkaç tayyareleri yardır. zevali ve belediye re.işi Bay Lfıt. dar kullana~aklan ecneb_I mute • zakereyi açmış ve ıu beyanatta 
kıtaat, Granatanın şimali garbi- Frankistlerin topçu kuneti fi Kırdar ıunları söylemiştir: hassısla~a aıt olup bu mık.~ardan bulunmu~tur: 
ıtne 40 kilometre mesafede itibariyle fniklyetlerinin nisbetl - Bay Rauf Demirtaş dürüst fazla mutehassı~ ve montör kul- •• - Hükumetin spora ve be· 
ktln Tozar mıntakasmda Fran- 1_6 d ve iyi bir arkadaştır, kendisinin !anacak sınai muesseseler fazlası den terbiyesine nasıl bir veçhe ve 

ır. 
1 

tebdili hakkında belediye reisli- için bu tarife mubicinde Ucret istikamet vereceğini Türkiye B. 
kistlerin hatlarını yarmışlar

C!rr. 
PUMHURtYET ORDUSUNUN 

MUVAFFAK! YETLERl 
EndUlUs cephesi, 1,.7 (A.A.) -

Havas ajansı muhabirinden: 
Cumhurlyetciler, dUn jaen e

)'aletl hudutlarında Granata e· 
yaletlnde taarruza geçmişlerdir. 
1Ier1 hareketi, Granata ile Alca. 
la la real yolu istikametinde 
denm etmektedir. Cumhur! -
)'et::ller, Granat! ve Seville'! yek 
diğerine rapteden demfryoluna 
lO kilometre mesafede bulun -

BELÇ KALILAR, eli ed kl d" 6 d k M M r . d h··kA 
t ı t t g"inin bir müracaatı voktur. Sivas te ye ece er ır. an yu a. . ec ısın e u umet namına 

CUM UR YETÇ SPANYA YA · kull I k -·t h ·· l d'~· d · h · idare heyetine tayini Vekaletçe rı anı aca mu e assıs ve soy e ıgım program a ıza etmış-
YARDIM EDECEKLER t·· l · h b" · · · 1 k ·· · B · h · · 1 k d ı· görülen lüzum Uzerinedir .• , mon or erın er ırı ıçın ay ı ue- tım. u ıza netıcesı o ara a e ı 

BrUkscl, 17 (A.A.) - Sosya· reli 5 liradır. mizde olan kanunu B. M. Meclisi 
llst amele enternasyonalinin le· A I M ı · bize vermiıtir. Bu kanunun hü-
ra komitesi, "İkinci enternasyo- iman CaSUS arlnlR a ıye kümleri dairesinde memleketimiz· 
nal" İspanyol cumhuriyetcilert- başları kesildi me m Urla rl de sporu geniıletmek, tekamül et-
ne malzeme verilmek suretiyle Bertin, 17 (A.A.) - Divanı· tirmek arzusundayız ve vazifemiz 
geniş mikyasta yardım edilme- b d 

harp tarafından vatana hiyanet Lı"se mezunu olacak u ur. 
sini isteyen bir karar sureti ka- ş · h · k' ı d' cürmünden dclayı ölüme mahkum iıp e etmıyorum ı, gene r 
bul etmiştir. d'l 23 d H . K h Ankara, 17 (Hususi) - Maliye rektörlük bu vazifesini blitün 

FRANKO KAZANIRSA !... ~ 1 en yaıın a eınz asc an Vekaleti bundan böyle dairclerin-
ıle 26 yaımda Ge rad Kersandt, memleket gençliğine tamil ve ıey 

Londra, 17 (A.A.) - Havas b b h b 1 k .1 k . de 20 ve 25 lira maaşlı, 60 ve 75 yan bir ıurette ifa edece'ktir. Ve 
j h bi ı bııdl . u aa a ag arı esı me ıuretıy- lira ücretli münhal memuriyetlere 

a ansının mu a r rıyor: 1 :.s d"l . 1 d" yine tüphe etmiyorum ki, seyyan e ıı.uam e ı mıı er ır. k ı k ı 
SalAhlyettar Londra mahfe!- - açı tan a ınaca memur arın veya kelimesinin ifade ettiği manaya 

maktadırlar. lert ltalyanların Franko muza!- _ . diğer dairelerle mlilha'kattaki ma- dikkat etmişıinizdir. Memleketi· 
Bu harekAt neticesinde cum· f ld ıı. t kdl d bil R - mııtır. Cenupta, Tarragone mın.. ı· t kı"laAtına naklen tayı"n .clu· ı:ı. er o UeoU a r e e oma tak t ·zı r . ıye eı mizdeki ıporun geçirdiği tekamül 

nın Fransaya karşı vaptıı.ı ta· &Sılınınakmtadıremı enme ame ıyesı nacakların en atl!lüı lise tahıili 0 ör hurlyetçilerln me\·zilerf, Grana
tayı aıkı9tıran yarım daire ıek
llnl almıştır. 

Estramadure cephesi, 17 (A. 
'.A.) - Havas ajansı muhabirin-

" •k .. yap • :r-• • safhatının takdirkirıyız. Ancak 
leplerln tervlcine kadar, uv- Bur o8ta tur1h edildi~ .. e ö. milf olmalarını ve açılacak müaa· b.otumu:ıa gitmiyen noktalar da 

tı t l ı n a ""a bırakma 1 aua g baka imtihanında muvaffak olma· ve er n epa Y u - ta 'h .. l d vardır. Ve bunlar memleket genl".-re, son aITUZun ı--§ ımJICm an 1 k ;'( 
tarından korkmnktndırlar. Bu beri alınan esjrlerin miktarı 38 arını §art oşmuştur. liği arasında sevgi vücuda getir· 
mahf 11 1 iliz hük"metlnı'n İmtihanlar senede iki defa ol-e er, ng u b" · kt d" mek tazım iken bazı ahvalde ken-

ını geçme e ır. E f'.1 ı ş b 
den: bu ayın 15 inde c'.kan tnforma· KABAHAT KİMDE? mak üzere 15 yl1.ı ve 5 u at dilerini birbirlerinden uzaklaştır-

Cumhuriyetçl kıtaat, dUn zione Dlplomatlca nın makale- Burgos. 17 (A.A.) _ Nasyo _ aylarında yapılaca'ktır. mağa sebep teşkil ediyor. Seyyan 
FranktsUcrin blr taarruzunu sinde llerl sUı·Ulen noktai na- li t ad tal 

1 
Bu imtihanlarda muvaffak olan- ve muhabbet kelimesini bu mak-

na s r yo poe an genera 1 · 1 · 1 d k ·· t 

Budnpeşte, 17 (A.A.) "" 
lrncs'de binlerce ktışıdd 
rekkep bir halk kUtıetl 
olduğu halde bu ayın 'ıt 
Çekler tarafından yapıtııı 
taarruzu protesto etıneı 
sadiyle muazzam bir J1 

yapılmıştır. 

Munkacs mebusu :s. 
bir nutuk irat ederele b• 
ruzun tekerrürü baıtocl' 
carlar tarafından kanii 
rette tardedlleceğtni "ff 
\arın ancak Karpatıar Ja 
duracaklarını söyleıni,t.lf' 

Hatibin nutku, sık sı• 
tın Polonya, yaşasın lll 
şasın Musolini" nidal 
silmiştir. 

Nümayişe iştirak edeıı 
\er, Musollnl ve Beck'• 
lar çekmişlerdir. 

Maverayışş 
Başvekili M 
nald ile gör 
Londra. 17 (A.A.) -

yrşeria Başvekili ve 
şerianm Filistin konfe 
ki mümessili Tevfik 
hüda, dün B. Malcon 
dm nezdine giderek ııı 

le memleketinin <JahilJ 
ni alakadar eden 
kında 90 dakikalık bit 

..... -~-
tardetrulşler ve düşmanın Cas- zarlar hakkında Honıadan ma- Fr nk 1 ll b"l arın tayın en yapr ma 1 ça mu e· satla kullanmı§ oluyorum. Umit c-
tueramn garblndo k!ln Calabar lfımat istemesi mümkün olduğu- h a ~uı:ı spaz;~o ar:ı:e ~ - akip müsabakalarda muvaffak o· diyorum ki, sizin muhterem elleri· ;..y_ap:..m_ış_t_ır_. ____ _ 
geçidindeki ilk hareket mevzi-! nu na.ve etmektedirler. assa.bun! a 

0
,,nyaka ı akra tıul ple en lanlarm tayinleri yapılmıyacaktır. 

ve ara y ın ur O§ an • nize tevdi edilen memleket gençli- 1 · ı te e Japo 
lerini işgale muvaffak olmuş - MUSSOLINt İSPANYA ARAZI b"ld" kl t..~- be · Daktiloluklara alınacakların da gwinin beden terbiyesi ve beden kiil ngı f . , nı,, ı ırme e uwa r aynı za. . d 
ıardır. SiNl iŞGAL ETMiYECEKHiŞI d bi at b . t" memurin kanununun be§ınci ma - tu'"ru·· bü"tu··n milletin arzu ettiüi ' 

. man a r ve arı3 ışare 1 o- .. h • ta ver 
Madrit, 17 (A.A.) ~ Halk, P~ns, 17 (~.A.) .-. ~enevreden lan bir mesajını neşretmektedir. desinde yazılı evsafı ve şeraıtı a- derecede terakki ve tekamül gös- no 

Katalonyadaki cumhurıyetci kı-

1 
Matın ıazeteaınc bıldırıliyor: Mesaj akan kanların bütün iz olmaları kafi görillecektir. terecektir ve pütün memleketle 

taatın geri çekilmesi haberini "Jngilizlerin İtalyanlar için ha- mesuliy~tini dil~man şeflere yük Lise mezunları beraber gençliğimizi sizin hizmet-
sUkOnetle karşılamıştır. Siyasi zırladıkları bir muhtıro.<la R.'.:ıma lemekte, zira Bilbaonun sukutun hak k) oda bir terinizi takdirle kartılayacaktır. 
ve seQ<likal teşekkUller, Kata- müzakereleri hülasa edilmekte, danberi bunların harbi kaybede- Buna mazhariyetinizi temenni e-
lonyaya yardım icln her tUrl U Mussolininin hiçbir Ispanyol ara- ceklerinl bilmekte olduklarını bil k 8 r ft r der ve hepinizi tebrik ederim. 
gayretin aarfedilmesini israr ile zisini iıgal etmiyeceiine ve Ak- dirmektedir. Ankara, 17 (Hususi) _ EylCH Başbakanın beyanatından sonra 

Vaşington, 17 (A.~~..t 
ciye nazın Hull, matbUP.:. 
ransında İngilteren.iD 
tevdi ettiği notanın !'!lf: 
almış olduğunu söyl 
notanın metni hakkıııdlo iıtemektedlrler. Merkezi mın- denizde Statükonun muhafaza d · 1. 1 "Deden Terbı"yesı· Genel Direktörü ALMANLAR NASYONEL1ST evresınde mezun olan Ye ıse ere ~ takanın kendisine alt halledlle- edileceğine dair verdiği teminat ' - Tu""mgeneral Cemil Tahir Taner vermemiştir. 

LERİN ZAFERiNi BEKLiYOR kayıt ve 'kabulleri yapılan mezun· 
cek bir,.ok meseleleri vardır. batırlablmaktadır. · "h · "b " larm diplomaları kayıt muamele- ite başladığı tarı ten ıtı aren ge-
Blnaenaleyh iktisadi eurette Çemberlayn, avam kamaraaın:!a Berlin, ı 7 (A.A.) - Alman oa- · .s. • k d ren zaman zarfında mec:.gul oldu-• sınucn en geç bır ay ıonuna a ar :r :r 
;Katalonyaya yardım edemez, bu teahhütlere riayet edileceğini zetelerinin Alcdeniz ve spanya talebenin mezun clduğu okuldan ğu aşağıdaki mevzular üzerinde i· 
yapabileceği şey, kendisinln kati bir lisanla beyan edecektir. meıelelerinde ileri sürdükleri fikir zahatta bulunmuıttur. 

1 

istenecek ve bu gibi talebenin dip· :r 

harp malzemesi tstlhsalA.tını ar. Bone de bu teminatı perşembe gli terin hülaaası ıudur: lomwrı kendilerine veya velileri· _ Genel Direktörlük kadrosu 
tırmak suretiyle Katalonyadan nü her iki meclisin huzurunda te· Frankonun tam zaferi ile !span ne verilmiyerek, kaydolduğu lise· ve muvakkat bütçesi, 
olmdiye kadar görmekte oldu-1 yit e.dec:ektir. yol m•eleıi halledilmedikçe, Ak- lcre bildirilecektir. - Tescil işleri, 
tu yardımı tahfif etmektir. Fe- NASYONALlSTLERlN RESMi deniz meselesine hiçbir hal çaresi - Umumi vaziyet hakkında miştir. 
na hava şartları, Estramadure- TEBLlCt .derpiı olunamaz. Tabii yel kanunu bölgelerden istenilen malômat. --------
de taarruzu daha ileri götUrme- Burgos, 17 (A.A.) - Umumt Börsen Zeituni diyor ki: d eğf Ş 1 yor - Mütehassıs zevat arasında 
le mani olmaktadır. karaI1:ihın tebliği: Katalonyada Almanya ve İtalya, General yapılan anket, 

kte Ankara, 17 (Telefonla) - Da· 
FRANKlSTLER ileri hareketimiz devam etme - Frankonun zaferini elzem telakki -. Altı aylık faaliyet programı, 

ed
. . biliye Vekaleti tabiiyet kan.unu. 

BAR!ELONA - TARRAGONE dir. Cervera işgal ılmış ve nas. etmekte müttefiktir. Bu iki devle- - Kı"' sporları için yapılan mu· 

1 

ı d h nu deği~tiren bir kanun projesi :r 
YOLUNU BOMBARDIMAN yon.aliatle~ kil.ometre erce a a ti bu bapta ilham eden cihet, Stra hazırlamaktadır. Bu projenin is. vakkat ve müstacel yardımlar, 

EDİYORLAR ilerı g!tmı§lerdır. l3cllprat, Cla - teJ"i veyahut arazi mülahazaları de· . . - Gürettrilerimizin yapacakları 
..... il'ft Catt mi "vatand3.1lık kanunu,, pro;ıesı n 

Barselona, 17 (A.A.) - Ha. ret, Montalcgro. ""on.t "'• · iildir, fakat Almanya ve ltalya, olacaktır. ecnebi temaslarına hazırlık olarak 
Tas ajansı muhabirinden: ! lar, Curullada, Granera. de Cer. tspanyada::ı kendi amansız düt- Ankaradaki çalışmaları, 

Fran'dst'lerln tayvarelerl, vera ve Grandeç zaptedılmi,tır. manlan olan bolşevizmi kovmağa Mahalli ı"dareler ve bele:liye· - Futbol hakem kursları, 
· · 1 Dig"er taraftan Tarragone'de . k d d 1 t t Tarragone - Barselona şosesini K k azmetmış bı• lunma ta ır. lerde de - Civar köyler e yapı an e -

mütemadiyen bombardıman et- nhorm
1
. dal halyat b~t1amı3t~ri .aça iNcır.tz EFKARI kikler, 

id a ın e e e geçırı en esır erın a.. ış D Kom 1syoocu1 u k - Genel Direktörlük tarafın-mekte ve zaptedllmiş araz en ded" 4 000 . kted" Ei!D E E 
ı . ı geçme ır. I b ı b d t bi gelen mUltcciler bu şose boyun- 1 C h . de d·· .. manı Londra, 17 (A.A.) - fng:tiz h\i!'ved Jdl .dan neşrine aş anan e en er -

1 enup cep csın , u,. ~ dl 
ca Barselonaya doğru kaçmak- püskürtttük ve zayiat Vel"direrek .-zeteleri, r rankist taarrı.~zunun Ankara. 17 (Telefonla) _ MiL yesi ve Spora ı mee~ua. 
tadırlar. ?.~u\·akkat bir melce takip ettik. ~~vaffakiyc~l ... r~n~ ve t.~pa,_~ya~ın bayaatta komisyonculluğun ilga- - Kanunun tatbikatına :ü:~: 
bulmak !çın ya\'~!} ya,•aş ilerle-ı Tayyarelerimiz Palamos mey - ıstıkbal m::a::lcsını. bugunku nus~ sı kararının mahallt idarelere allik hazırlanacak talimat 
mekte olan bu insan kUtlesi, yo. danını bombaya tutmu§tur. Bir haların.:fa, ilk. planda mevzuu bah ve belediyelere de eamil olduğu. zamnameler, 
1 t 1 ı k ı ı 1 k d - Kanunun isti•are heyetine 
u a~aın Y e nv amış 0 up acı- 1 kaç tayyareye isabet vaki olmuş sey eme te ır. ne dair Dahiliye Vekalclincc a. 11 

naca:K bir manzara arzetmckte- ve mühimmat fabrikası yanmıa- 1stiınıısız bütün gazeteler, mu- ı llkadarlara bir tnmim hr.zırlan. vCf"diği vazifeler. 
dl B ı d bi 1• h ı k h" f ı ı w ğ 1 Bu i•ahattan sonra iıfrcarc he· r. un ar an r -.ısını yaya br. asım arının a ır az a ıgına ra - maktn1ır • <; s • • 

olarak gitmekte olup bazıları da 38 Bt~ ESlR ALINDI men, yiese düşmeden mücadeleye 1 yetinin Milli Şef Cumhu~reısı h-
arab:\lara ve kamyonlara bin- Burgos, 17 (A.A.) _ Katı>Jon- devam eden cumhuriyetçilerin ce· rlalye Hariciye Nazırı met inönü~e. ~a~iı~ ve ba&l lıklar~: 
mı,ıerdlr h · d" ezcümle merkez saret ve kahramanlığ na hayran- • nın arzı tuhfı ıttıfakla kabul edı 

Kl\myo
0

olara yerleştlrilnılş o-
1 
~: ;~~a~s~:p~elerlnd~ harekata 1 ııırıarını açık ıurett~ i2har etmek· Yu~solavya yolu~da 1 tere~. Çart.~mb:a gUnü,. saat 10 da 

:~tayyare dafli toplar, bll m\ll devam oh.ınms.ktu1ır. Fr;nkh:t _ I t.:dir. Fa!:at gazetelertle, ayni za- Roma, 17 ( A.A.) - h .ont Ct- 1 ve yıne Tu.rk Hava Kurumu Ge-
t~llet'I Fr~n~ist tayyarelerin l ler. Pallerols Guardi: ~laga, 1:u. ,n_ıanC:a, endi~eler .de ba~göstermi;ı· ı ano, bu gece saat 12 de Yuğoslav 1 net merkezınde t.op:an.mak Uzerc 
bombardımanlarma veya bu tay da ve Aguido köylennı ele geçır. tır. yaya hareket edecektir. toplantıya son vcrılmıgtir. 



kardeşini öldüren 
Arap Hasan 

Dan lnUddeiumumı iddi· 
8ııt . ısını serdetti 

diyede k d . 
bo'11un ar eşı Enveri çakı 
~ " u keserek öldüren Arap 

ll•cnı· . 
1'112Jıaı- ının ağırccza<la dün .. a;enı . 

UtcJeaaını ~.sınde mü.ddeiumumi 
lırtıdd • 80Ylerniştir. 

eıunıu •. but mı ıki kardeşin kah 
b Uftukıar nı kt l" .. ctilci , ma u un ote 
at.be;~ ~Üfür ett:ğini, Hasa 
Crill b •ını dışarı çıkardığım, 

'Jandarma Genel Komutanlığı Ankara Satın 
Alma Komisyonundan: 

ı _ Vasıf ve §ekil örneğine uygun ve bir tanesine dört yüz elli 
kuruş kıymet takdir edilen bin tuğla açık eksiltme usulile 24-1-
939 salı günü !!a&t onda satın alınacaktır. 

2 - şartnamesi parasız olarak komisyondan almabilec~k olan 
bu eksiltmeye girmek istiyenlerin 337 lira 50 ~uruşluk ~emınat v: 
§artnamede ya.zıh belgelerle birlikte tam vaktınde komısyona l;ıa!. 
vurmalan. (50) (131) 

Kend~r ve Keten Sanayiı 
Türk Anonim şirketi Mec· 
.isi idaresinden ; 

İdare Meclisinin 14. 1. 1939 tarihli içtimamda ıfrketfmiz or. 

1 - VAKiT 18 IKINCIKANUN 1939 

1 1 1 

-c - .... 
CD cu m ca ca u 

>CJ) u m m <U -c '-c E ::;, - a. E c: 
m co Q) 
.c >- N 
~ Q) "-E CIJ ~ - cu .c CIJ .... .. 
c ca «J 

• • 

Vücudünüz bir tehlikenin yaklaştığını haber veriyor 

ri·p! 
i Una kızarak kendisini 
•tcai ~· · .. lcbt . gını söylem:ş ve Ha 

°"'".... Paı.z: ve ğ ah ·ı . -'"O"llnd a ır t rı ;;ın 
taklaraun senelik umumi heyetinin sureti adiyede içtimaa daveti ı Hemen ASPiRİN; grip, soğukalgınlığı ve ağrıların emniyetli 
karar altına alınmıştır 1 

m -a 
~ Cl> ·-... 

• ~ ile' e tutularak 449 uncu 
. Cezaıa d 

. l) n ırılmasını iste· 
llııqılıtt uruşnıa karar için talik 

\lr, 

..... ~ 
~ılın o ç Yunundaı 

Sıras 1 ~n Hadise 
e 'lılera 

tf -.t l> e ayni c.vde oturan 
fi_. lrik... d 
~ ılti ~ ~ a ın:fa 14 yaşla-

. ocuıc, bir pa . .. .. Al 
llncnı Zctr gunu -
ı·· asında görd"kl . ''K 

ltdu .. ari,, film· . ~ en ~r 
c tab ının bı:- sahnest-

anca il . . ta Patı e taklıt etmışler , 
lltınd ayarak Pariko gcizü· 

t~ell .~.Yaralanmış, ölmüştü. 
. uçuncu li 

liııde b as ye ceza mah-
>ct har" ~kılan muhake:ne, sa· 

ıcın.dc .... 
ıe..,k . gorulerek ağ1rce. 

1.. CdtJıni · 
"llf buı §tı. Dün sabah 

il e lg~ unan Jozefin muhake
"11 ı._ ırcczaa b 

~'l.I. "i a aslanmıştır. 
et. .r ne esle· 'f · 
~ lta 1 ı adesınde ısrar 

zara 
'aııl°l ile' ~ur~uğunu söyle-

lteınc 1 ~hıt _dınlenilmiştir. 
lıı. ' otekı şahitlerin de 
~~ .. bit 

1
.. &0rmüş, duruşma 
une bırakılmıştır. 

Maraşta 
1 b• 
~· ır park, fırm ve 

ınoJar yapıldı 
~liuausi) - Şehrimiz, 

~, :ııarında bir çok ye
. ~ avuşınuş bulunmak. 
1'h~~ezarlık, pazar yeri, 
~ ~ Çocuk bahçesi, ge. 

ı.. tıpark, asri fırın ve 
• '."'Qla}' 
~ ltllı1 ızasyon, ~lektrik şe 

ta .. _buı Uluş anıtr, su tesisatı 
._~~rlar bu eserden bir 

kllltu1 
~ik:lerj uşunda kahraman 

ı,_: te . Yol, belediye ta
:""lbte ı:Şletilerek bir bul _ 

'~ buı nuıınuş ve caddeye ..L' "arı,, adı verilmiş _ 
~ eslti ~~tiği yerlere tesa. 

'

eqil ınalar yakında is ecek -
0tt..:l>l b • Ve bulvar yeşil 
~~ ~~lanacaktır. Bulva

. ır de ayar saati ko_ 

~ 
:ıı._: lıaı: . Yokuş kısımlarına 
~~ ıc;tn çok 
"8.:l'enin 'h zor oluyor. 
~ı:.1'1eli b 

1 
d'.18 ettiği oto. 

Ti arct kanununu~ 361 inci ve dahili nizamnamesinin 49 un. 
~d · e tevfikan 14 Şubat 1939 tarihine müsadif salı gü

cu m esın h 3 .. il k tınd k. 
n" s t 14 de Galatadaki Manhaym anının unc a a ı 
şi~ke~.a merkezinde aşağıdaki ruznameyi müzakere etmek üzere en 
a.z (5) beş hisseye malik his~arların içtima gUnünden bir h.a~
ta evveline kadar şirket mcrk~z ine veya Milli Bankalardan bırı. 
ne hisselerini tevdi ederek mukabilinde huduliye varakaları al
maları ve toplantrda bulunamıy acak hissedarların. da ni~mna. 
merıJn 59 uncu maddesine göre diğer ortaklardan kıınl vekıl ede-
ceklerse bildirmeleri ilan olunur. 

Ruznamei Müzakerat 
ı _ Meclisi idare ve mura kip raporlarmm okunarak 1938 

senesi bilanço ve hesaplarının tetkik ve tasdiki ile idare meclisi 

ve murakibin ibrası. 
2 - Temettüatın sureti tevzii. 
3 - Nizamnamenin 27 inci maddesi mucibin~ vazif~i. hl. 

tam bulan üç idare meclisi azası nm yerlerinıe yenıden .aza ıntıha
biyle idare meclisi azalarının da huzur ~akkı ~eselesı. 

4 - 1939 senesi için murakip intihap ıle verılecek ücretin tayi-
ni. (V. P. 2925) 

,Jandarma (rencl komutanhğı 
Ankara satı11alma liomlsyonundan 

ı - Metresine yirmi beş kuruş fiat biçilen miktarları aşafıda 
yazılı iki tertip çamaşırlık bez 'kapalı zarf uıuliyle satın alınacaktır. 

2 - Bunlara ait 1artnameler hizalarında ıöaterilen bedel kar· 
§Ilığında komiıyonclan alınabilir. 

3 - Eksiltmesine girmek istiyenlerin hizalarında gösterilen 
teminat ve şartnamede yazılı belgeleri muhtevi teklif mektuplarını 
en geç eksiltme vaktinden bir saat evvel komisyona vermit olma· 
lan. (5335) (9543) 

Şartname 
Miktarı ilk teminat .edeli 

metre Liıra Ku • Kurut 
281,050 4763 13 351 

80,000 1500 parasız 

................. 
Birinci ıınıf opuati5r 
DR. CAFER TAYYAR 

(Paris Tıp Fakültesi me.:ııııu) 
Umumi cerralıt (sinir, dimağ) ce. 
ve (kaclın, doğıını) mütehassısı 
(Her nevi erkek ve kadın ameli
rntları) sinir, dimağ Ye estetik; 
·( Yüz l.ıııruşukluğu, meme, karın 
s:ırktklığı ve çirkinlik) ameliyat. 
farı. 

Muayene sabahları saat 8 den 
10 a kadar ~IECC\NEN'; saat 10 
dan 12 ye kadar t'CHETLE. 

Beuo(Jlu Parmukkapı Rumeli 
lıan So. ı. Telef on: 1/4086. .. ............ ... 

Elniltme ......... 

19/1/ 939 Perıembe 10 
19/1/939 Perıembe 15 30 

-
Dr. Hafız Cemal 

Dahiliye mütebaa111. 
lstanbul Divanyolu. 
No. 104, Tel: 22398 

ZAYi 

Seyriseferden aldığım 116 ıılelJ nu

maralı chUyelnamemi zayi ettim. Ye
nisini alacağımdan hükmü yoktur. 

Celdl oğlll Sabri. 

ilacı ASPiRiNi alınız! Aspirin'in iyi tesirini pek az sonra 

göreceksiniz. 

ısrarla 

isteyiniz 1 
20 ve 2 tabletlik tekillerde bulunur. 

Her 'eklin üstündeki EB markası aldığınız malın 
hakiki olduğunun ve iyi tesirinin garantisidir. 
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1 iNHiSARLAR UMUM ,~u_ .. oo_· RL_OG_ON_DE ___ N 
Cinsi . .. :Mikdarı :Yük taşıma Muhammen B. % 7,5 teminat Eksiltme 

, kabiliyeti Beheri tutarı Saati 
,. 

Lira K. Lira K. Lira Kr. 
Kamyonet 1 adet rr n7n 3000.- 225.- 14-
Kamyon 2 ,, a •• 2400.- 4800.- 360.- U.15 
Kamyon 'ı ,, 5, 5-6 ton 4000.- 300.- 14.30 
Satış kamyonu 1 ., 2 

" .3100.- 232.50 14.45 

ı - tdaremfzfn Yavpn Tuzlası fçfn 1 ad~timlr-ve Ankara Ba§m'UdUrlftkJerf için 2 adet, f z.. 
mfr Şarap Fabrikası için 1 adet ve Izmir Başmüdürlüğü ig),a 1 adet kamyon uartnameleri r · i. 
binee ayrı ayn açık eksiltme us uliyle satm almacaktır. 

ıı _ Muhammen bedelleriyle muvakkat teminatJan hfza.Iarmda gösterilmiştir. 
m - Eksiltme 24-1- 939 tarihine rastlıyan sah günü hizalarında yazılı saatlerde Kabatq. 

ta Levazım ve Milbayaat §ubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

iV - Şartnameler parasız olarak her gUn sözü geçen şubeden alınabileceği gibi kapalı sa:. 
tı§ kamyonunun planı da görüle bilir. 

V - Yavşan Tuzlası için alınacak kamyon eksiltmesine iştirak etmek isteyenlerin katalog .. 
larile karoseri şekli ve dahili taksimatınr gösterir bir plan ile benzin sarfiyatını gösterir fenni 
tekliflerini ihale gününden beş gün evveline kadar İnhisarlar Tuz Fen §ubesine vermeleri IA.. 
zımdır . 

VI - fstekJilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatlerde % 7,5 güvenme paralariyle 
birlikte yukarıda adı geçen komisyona gelmeleri ilan olunur. (143) 

,. SAHİBİ : ASIM US 
• 

r Neşriyat ~füdürü: R. ı1hmet SevengilBa&ıldıfı yer: VAKiT Matbaası 

- \'" AKIT'ın kJ,tap şckJ,inc.le roman tefrikası -

, ~1 t u gUçfüğü orta • 
~~ab~ı~· Otobüsler beş 

L ı ınde h lk 
ı... ~ lr a ı şehrin 
"teqir O§eleriJıe kadar gö 

lstanbul Asliye t)çıincü llukllk 
,\fahkenıesinden: 

112 KORKU GEU.ESI KORKU GECESi 

~~il v~ l<anııdere köprüsU 
tıı.,~İt oı~ıtala.ıının geçmesi 
r.~ıesi adrğı için !smetpa: 
~ ... otobUs servisinden 

-..ıernekted· 
tı.._ .... katd ır. Bu şek. 
.~~ ber;ınak için Kanlı. 

onııı-..e b' k'" llıa b ..... •u ır op-
h· ~eıı a~lanını!?tır. Köp 
~eı de~ bıtrniş dört ayak 
~ı:uniln J:!:ıştır. Bu be _ 

l'o~'!lde bir dan 12 metre 
~ 30 Yol geçecektir 

?netr l'k . leqi ır. e 1 kısmı ha _ 
l>e b· 
.. ır de s· 

l.r .. ~a bll§larnıınerna binası 
~ bir rn ştır. Pek ya. 

Uş Olaca~ern sinema_ 
~ebL tır. 
. .>'Qan a 

Ali Keraıııi Lıınıfınllan karısı, Teş· 
vikiyede Kurakol solrn!Jında .125. No. 
lu Kiryakonıın C\ incle nıııkım ıken 
yeni iknıııelgfıhınııı meçhuliycti ta
hakkuk eden l\Inri ale~ hine mahke
menin 38/1441 No. lu dosyası ile a
çılan boşanma dnYnsından dola~ı ~: 
alcvlıe ilıinen tehligat icra edılclıgı 
halde muayyen olan günde mahke
meye gelmemiş oldu~ndan hakkın· 
ela .gıyap k:ırarı ittihaz ve ilanen teb-
liğine ye tahkikatın 23 - 2 : .39 per
şembe günü saat 14 e talikıne karar 
verilmiş ve yazılan gıyap kar.arı.malı 
1-cıııe divanhanesine talik edılmış ol
duğunda n mumaileyh Marinin mez
kur giin ve saatle runhkem~de hazır 
lmlıııııııası veya bir vekil gön.dermesi, 
aksi takdirde gıyabında talıkık:ıta de· 
\'am edilerek bir daha celseye alın
mayacnğı Hun olunur. 

dt lhaıe ı:- ~rajı .. 
ıı~(li c.dıldi ı----------= trj!lcle \lausi) ıı 

o~ il l-'•pııaca;- ~.CYhan neh Dr. Murad Rami Aydm trlcıniı b' buyük baraj • 
' • l ır "a . EKIMl il" tlı ,.e cıı h zıyettedir. GÖZ H 

• --=-d aberlcre g·· al'-'-A Tarla •~-·arı c }' ore Taksim - T uııu•ne, -
41lıtıı >'OQ 40Q a?ılacak olan bacıı caddesi No. 10 Urfa apt. 
,,. !tir • bı11 u . :ı 
··~ ba.;_ .ın!aat h raya ıha- Tel: 4U53 

. ~Calct azırlıklarına n•----------·· ır, 

-Ya öyle mi? .. 
Bir kadınrn bu kadar seri hareket edeceği kim 

senin hatırından geçemezdi. Zira Madam Gorl~ 
son sözUnU bitirmeden çantasından bir tabanca çı .. 
karmış kızına tevcih etmişti. 

Fakat bundan iki Uç saniye önce Jerml, elinde 
tuttuğu tabancayı doğrulttuğu gibf Madam Gorlun 
tabanca bulunan eline ateş etti. Bu hareket Madam 
Gorlun elini sarstığı için, o tabancadan çıkan kur
şun boşa gitmişti. 

İki polis memuru derhal fırlayarak Madam 
Gorl'u yaakladılar. Fellsiti Gorl bayılmıştı. Onun.la 
Key Parris meşgul oluyordu. Jermi hakiki An Ken
vortun yUzUne bakarak gUlUmsedi ve: 

- Bana, bir scn·ete nan oluyorsunuz gibi gell
yor, dedi.. Ne buyurursunuz? .. 

* • • 
Jerml'nfn dediği doğruydu . 
Gecenin geı;: vaktinde tekrar Klandan otellne 

'dönüp de Jonatnn Kcııvort ile konuştukları zamaıı. 
hA.dlsenin gayet basit olduğu anlaşıldı. Jonata.n 
Kenvort, kızı An Kcnvortun omuzuna elini koymuş 
olduğu halde anlatıyordu: 

- Yll'mi iki sene kadar önceydi, sanırım. :Yir
mi iki sene önce, kızım An'ı, Madam Çorlun yanı
na bırakmıştım. ÇUnkU hiç param yoktu, S~ 
haldeydim. Gorl ailesi bana, pek namuslu ğ~ 
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Bayram Yaklaşıyor 
Elbiseye dair ihtiyaçlannızı §imdiden Calatada meıhur 

Ekselsgor 
Büyilk elbise mağazaımda her yerden ucuz, 

tık ve teminatlı alabilirsiniz. 

K A D 1 N L A R A MAHSUS: 
EN SON MODA ve LUKS İPEKLİ MUŞAMBA· 
LAR. YUNLU MANTOLAR, GABARDİN PARDE· 
SULER, HER CİNSTE MUŞAMBALAR. 

E R K E K L E R E MAHSUS: 
HER CİNS lNGİLİZ MUŞAMBALARI, GABARDİN 
PARDESULER, HER CtNS TRANÇKOTLAR, 
UCUZ, ŞIK ve DAYANIKLI HER NEVi HAZIR 
ve IS}\iARLAMA KOSTÜM ve PARDESULER. 

ÇOCUKLARA MAHSUS: 
HER NEVİ KOSTUM, PALTO ve MUŞAMBALAR. 

REKABETSiZ FIY ATLARLA GALA TADA 

EKSELSYOR 
Büyük Elbise Mağazasında Bulacaksınız 

ıred Dyat'l!:a iieslfll a D~rtt 
Telefon: 4 3 5 O 3 

j • ~ • .. • :.· f t.',,. '·· . .... . l • : ., • •.._ 1 
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şüphesiz hepsinden tesirli teneke kutularda İ 1 
1 ••• ve 
es:3 • i&!i 

1 
1 
~ 
~ 

=== E3 

E Gribi, nczfoyf, Roma.tfzmayı, dJş \·e baş ağnlarm.ı hemen geçiren yogi.ne luı.!JelerdJr. Madeni kutularda olduğundan tesiri l'e terkibi 
== sabittir. İsmine ve nıarka"Jma lô.tfen dlkkat. Her eczanede teklik kntw;o 7,5 kuruştur. 

lımmmıımımmmııımıııımoomııııım~ııınm11~u11ın·ınıııııııımıı~~ınııınııımııınmıı111m~ıımıımıımı111mıın11mııı11111ını111mıınımııımm1111111mınıımıımmıı1111rnı11111111111111ııııııı111mııım~u•1111n1ıa1111•~1~11~~11~ıımıı~ımııı m 

Jandarma Genel Komutanlığı Ankara Satın
alma Komisyonundan: ··. Qev(~.tf !l~Jll[~9!!Mı~~~~~.inJan lan· . 

. . ışl~ttn~iiU.~_if fri1}i~iEe.sr :ıl~iıları 1 - Tanesine 0,234 iki yüz otuz dört milim kıymet biçilen 
çeşitli sekiz yüz yedi bin beş yüz adi ve yirmi beş santim kıy
met biçilen çeşitli kll"k iki bin beş yiiz tane çeşitli buz mıhı 8-2 
-939 çarşamba günü saat onda açık eksiltme usulü ile satın alı_ 
nacaktır. 

2 - Şartnamesi para.sız komisyondan alınabilecek olan bu 
eksiltmeye girmek isteyenlerin yüz kırk lira altmış dokuz kur~
luk ilk teminat mektup veya makbuzu ile şartnamede yazılı bel
geleri hamilen tam vaktinde komisyona başvurmaları. (231) 

Muhammen bedeli 33000 lira olan aşağıda yazılı iki kalem dö_ 
şemelik deri 6- 2-1939 p:t7.artesi günü saat 15,30 da kapalı zarf 
usulü ile Ankarada idare binasın da satın alınacaktır. 

lstanbul Deflerdarhgmdan : 
Tophanede Necatibey caddesinde kı3Ia altında 3e5 numara. 

1ı dü.kk§.n.m mulıanunen senelik elli bir liradan ve ayni yerde 367 
sayılı dükkanın muhammen senelik kırk sekiz liradan ve senelik 
kiraları peşin verilmek şartile ayn ayn kiraya verilme işi on gün 
U7.atılmıştır. İsteklilerin 26-1-939 perşembe günü saat 14 de 
% 7.5 tem.inat makbuzlarile Milli Emlak MüdürlüğUnde topla.. 
nan komisyona müracaatları. CM.) (385) 

Bu işe girmek isteyenlerin 24 75 liralrk muv~kkat teminat 
ile kanunun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerin! ayni gtin sa. 
at 14,30 a kadar komisyon reisliğine vermeleri laz.jundır. 

Şartnameler 165 kuruşa An kara ve Haydarpaşa veznelerinde 
satılmaktadır. (240) 

400000 Ds2 döşemelik deri ye.şil 

200000 .. ., ,, kırmızı 

Fen Fakültesi Oekanhgından: 
Biyoloji enstitüsünde münhal bulwıan usta makinistli1ı: ye. 

ri için müsabaka imtihanı yapılacaktır. Askerlik Jıizmetini yap
mış olan taliplerin vesikalarile 21- 1-939 cumartFsi gi.inüne ka_ 
dar fakülteye müracaatları. (~74) 

- \T AJUT'ın kitap şeklinde roman tefl'ikası -
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mUştti. Zira J.\.ladam Gorl bir bastaba.kıcı idi. Mis
ter Gorl da bir talebeydi. Sonra tngiltereden Ame· 
rikaya. gittim. Ça1ıştırrt, çabaladım. Talih de yardım 
etti. Zengin oldum ... Mütemadiyen Gorl ailesine 
para gönderiyordum. Bu para ile kızıma baktıkln
rını sanıyordum ... Sonra yeniden evlendim ... Kızı· 
mın annesi, onu doğururken ölmüştü. Sonra ikinci 
karım da bundan iki sene ev,•eı öldU... Çocukları

mız olmamıştı. Ye Gorl ailesine yazarak kızımı gör 
mek Uzere lngiltereye geleceğimi söyledim. Gel
dim. Bana bir kızı tanıştırdılar. Evrakı, hf'r şeyi 
tamamdı. Meğer bu kız, benim asıl kızım olan An 
değil de, Felisitl imiş ... 

Jcrml söze karışarak: 

- Anlaşılıyor, dedi. Evrakı da, avukat Brays 
tanzim etmiş olacak. Demek Londraya sizin kızınız 
yerine Felisitlyi getirip teslim ettiler öyle ml? 

ıtORKU GF.CESt 11 ı 

yarayacak kadar para , bıralcarak haklkt kızı An 
Kenvortu alıp Amcrlkaya döndü. 

Felis!tl Gorl bu havadisi ertesi sabah gazete
lerde okuyarak öğrendi. 

Fakat gene ayni gazetelerde bir diğer hnvadis 
daha oknm uştu: Annesi Madam Gorl mahkeınenin 
hUkmllnil giymcğe imkftn kalmadan tcvkifhfi-nede 
ölmUştU ... 

GUzel polis hafiyesi KPy Parrls "Projoktör" 
acenteı::inrlen çıkarak, "Jcrml'' nin yanına gir)lleğe, 
sonra onunla cvlenmeğe karar Yerdi. 

- SON -

1 

Uin:vacaklan Lirmnlar Vapurların isimleri Harebt~ 

EKSPRES HATLARI 
Pi~ Birindi.~ Venedir, PALESTtN~ &/1 

Trieate • CEI.10 ıs/ J 
20/ J 

1 21/; ı Gala Rıhtımından her Cuma 
tam saat 10 .da 

AI>Rt.A'. 
CELtO 
ADRtA: 3/' 

31/ıı it!. 

Pire, Napoli, Manilya, Cenova 
Saat 10 da Galata Rıhtımından 

Citta' eli Bari 14/Jı' llii;1 

28/ ll,A 
Jatanbul-Pite SS't r' fİ I 

,. Napoll ~ 

,, Manil,.a ~ sı;ii 
FENlCtA 

91 t 1 
Pire, Napoli, Marıilya, Cenova MERANO z3 ş e~; 

C.-idoslio )-~!.'.~ .. 
~~~~--~--------~~~-

Kavala, Seli.nik, Golos, Pire, 
Patraı, Ayaaranda, Birindiıi, 

Ankc:ma, V enedik, Trieste 

QUtR1NALE d. 

Selanik, Mi~ lzmir, Pire, 
Kalanw.ta, Patru, Birindi.i. 

Venecfik. Trieste 

Burpz, Varna, KöıtMce 
tSEO 31/ 12 
DtANA 4/1/39 
MERANO 11/ 1 

ALBANO 14/ 1 

D1ANA 
ABBAZtA 

ır 

lSEO 
AL BAN O 
VESTA 

ABBAZ1A 
Campiqlio 
VESTA 
QUtRtNALE 

ldarem.izin Ça.m&ltı Tuzlasına getirilecek içme su)'ll 
namesi mucibince satin alma.cak 1150 lira muhamıne.tl 
metre font boru 13-1--939 tarihinde ihale edil jJ 
23-1-939 tarihine rastlıya.n pazartesi günü saat 15 •. 1 
nakaSö.81 fa.pılmak üzere a.çrk eksiltmenin 10 gün teıtıdl 
ilin olunur. (396) 

••• 
I - Şa.rt.name ve nilmunesi mucibince sa.tın alın 

metre klnnızr ~izgili kanaviçe ka.palı zarf usulile eksilt:Jll 
muştur. 

II - Muhammen bedeli beher metresi 12 kur\lş 
10800 lira ve muvakkat teminatı 810 liradır. 

m - Eksiltme 21-1-939 tarihine rastlıya.n cUJJl I 
saat ıt de Kabataşta Levaznn ve Mtibayaat şubesindelf 
misyonunda. yapılacaktır. 

IV - Şartnameler parasız olarak her gün söıil ~: " 
den alınabileceği gibi nU.mune de görülebilir. ' la erı 

V - Mühürlli teklif mektubunu kanuni vesaik il~~ 4 
l 

venme parası makbuz ve banka teminat mektubUJlıl ~ ~· 
cek ola.ıı kapalı zarfların ihale günü en geç saat 10 8 ~ e 
karıda adı g*n Komisyon Ba~kanhğına makbtı.ı tf> le b 
verilmesi tA.zımdır. (113) ~ Q.'tl 

• • • ı ı-a 
I - ldaremizin Paşabahçe f abrika.sı için şa.rtıı 

bin.ce satın alma.cak iki adet Donki Tulumbası açt1' 
~~~~ ~ 

ll - Donkilerin m ıiha.mmen bedeli 1200 lira ve ,ııl 
minatı 90 liradır. ,,;. 

m r- Eksiltme 3~1-1939 tarihine ra.stlıya.Il F 
nü saat 14,30 da. Kabataşta levazım ve Müba.yaa.t şu 
lnn komisyonunda yapılacaktır. . ...;,r1.~ 

IV - Şartnameler para.sız olarak her gUn sözil S .. , 
alına.bilir. ~ 

V - Donkiler Werthington ve Weise und }{ort
5 

olacaktır. 
VI - İsteklilerin eksiltme için tayin edilen g\)tl 

% 7,5 güvenme pa.ralariyle birlikte yukanda ad· g~ 
na gelmeleri ilAn olunur. (272) 

• p 
Jandarma Genel Komutanlığı Anlı(! 

alma Komişyonundan: . ti 
1 - Bir metresine iki yüz seksen beş kuruş fıst }.J 

len vasıf ve örneğine uygun kırk bin metre kaputl~1'J 
-939 salı günU saat onda kapalı zarf eksiltmesile 
caktır. 

2 - Şartnamesi 490 ~ kar'Jilığmda. koınisYf}ll V 

bilecek olan bu eksiltmeye girmek isteyenlerin ~ı 
teminat mektup veya. makbuzlarile gartnanıede • ~ 

1\ ,, •. 
f "ı{ 

~"tt 

muhtevi teklif mektuplarını en geç belli giln -~ 
mioyom. vermit olmalan. (91) (230) ~ 

Türk Hava Kurur1'1~ ı 
- Evet! .• ve kendileri muhtelif otellerde otur. 

'duklarrnı, istediğim zaman derhal bulabileceğhni 

söyleyip glttller. Den, sonra onları bulamad1mııa. 
da, ehemmiyet vermedim. ÇllnkU ben kızım An'ı 
Istıyordum. Onu bulmuştum; bu bana kft.fiydl... Ifa
lıdklMa M eldulundan zerrece haberim yoktu . . . . . . . . . . . . .. . 

ı Büyük Piyango· 
f OördOnco keşide: 11 Şubat 939 d~I .A.mer!ka1t mflyoner .Jonatan Kenvort, ı•·eııst

tlyi dava etDlek istemeyerek, hatta. ona geçimine l BDyUk ikramiye 50,000 ıır 


