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VAKiT 
Şarkı Musa baka 

KUPONU 
No -8 19-1-939 

Tunusa Asker Sevkediyor 
Fransanın ispanya hudut
larını açması muhtemel 

Akdeniz ve At/antik fil oları 80 cüz'ü. 
it, :ı, 18 -

teı r n:aşnıuharrirl-
e oıı:a. 

Yazan: Asım US /ı 1 d 
barilzettlrebllmeklçlnGeneral tamla manevraga azırıan l 

• ıriidat . 
Öıaı ._ Vek.JU General 

'&tebup ısuta etti. Yerine 
Mıa edi~Q. Oenel'al Naci Tı
l'a111 ~ .. nu değiı;dkliğln 

l!ı blitınden anlaşıl· 
l(:buaıarc1an bir za-
~ lllg ıneselcıd ü-

1ece devanı eden 

ı~thıJ temin 1-
llndan bahset-

KAzım Özalp istifa ederek vek.A-

::ç!;;~~;;;:;;;;; Parlfı·mento bugün toplanıyor 
millet işlerinde göı;terdlklerl 'I._...... 1 Parlı 18 (A.A.) - ParlA.men-

:::::':ı.:::~:!~ d;::::m:: İ n g i 1 i z K a b i n e s i t o p 1 a n d ı "~!8 .. ~~~~:~~~~~.!~r ı :~d:;.~:!~~-7::::.'~~:~::: 
lılzımgellr. Her halde hadise ı "'6.....- 1 le siyasetine devam etmek ve-
" lerde Trablustan gelen mWte. 1 
uzerlnde devam eden adlire t.ah- l '-1 Ik I 'I " h .. d 'I . .1 haftal zarf da TU- yahut Pirene hudutlarını tekrar 
ktkatının nettcesı ba tahmJnı. 1 a " spanyaya Si a gon erı sın,, i ~ı:sr ~:dudu :varm~a klin 1 açmak şıkıarından hangısını 
mlzde aldanmadıtımızı tcJ Jt e d, b "' d 1 Zuara 'da 20.000 kişilik bir 1. İ tercih edeceğine dair bir karar 
de.:ektlr. ıye agır 1 ı talyan kuvvetinin karaya çı- verecektir~ 

Du münasebetle fU nokta71 : kanldığını beyan etmektedir. lk1 Sene Askeri Hizmet Kanuna 
bir kere clalıa tekrar etmeli ta7. Londra, 18 (A.A.) - fngl llz kabinesi bugUn Çemberlay. 

1
5 ler. Bu kuvvet, Tunus budu. 

ı ı Parls, 18 (.A..A.) - ZannedU-'1"1.ı buluruz: Gayri me,ru bil- nln riyasetinde toplanarak Lord Halifaı:'ın Roma müzakere er ,. duna do"-• sevkedll-'•ı-. 
1 1 fiA I.& uugı.u dlllne göre Bonnet parJAmento~ 

yük kuan~lar elde etmek mak- hakkında verdiği izahatı dlnlem şt r. İtalyanlar burada bir taarruz 

1 
k • ı lllh ö d n da harici siyaset hakkında yapı. sad.Jyle yapıldıAnıdan ,ıphe ol- Halk, Whitehall'de toplanara : · spanyaya ı g n er • ! için hareket tıaleri tesis et. 

A 1 lan müzakerelere cuma gUnU t~ ma;yan beynelmilel sahtek r ık sin" diye bağırmıştır. : mektedirler. 
IJ.'\disesJnde devlet hazinesinden Londra, 18 (A.A.) - DUn saat 16.05 de Londraya gelen '-····-·- • (Devamı 8 itıcide) 

on=~=~ ~ ~·J:'~i;~ ~:;.mbaşvekllet daıreslnde cemberlayn ue bir Beden Terbiye i merkez 
kiye MUll 1'1ildafaa \·ek&letl a· Londra. 18 (A.A.) - tnrlll• kablne1I bu~n Çemberlayn'ln 1 • •• 
llımn mllli hu 1utlanmnı ha_( rlrasetlnde toplanarak 2 saat bir çeyrek mtızakerede bulun- hey etı muzakereleri 
rldnde cereran eden bir ta71a- muftur. 
l'e kaçakçılığı sahtckArlılt ola- Kabine toplantısından ıonra Çemberla)"D, Lord Baldvlnl Genel Ba.şkan du·· n 
rak yapılmış olmasından bafka kabul etmiştir. 

bir şey deiildJr. HAttA bu ka- ----~-----------------

;akc,:ılık işini muvatfakıJetle R kt . . , rap 0 ı a d · ı d · 
~:':::..":.."'""...:-~: e o r r rı 1 n e ı ~ 
l!lnhte mühürlerin, sahte lınz:ı 
lı&rm gene milli hudutlarımız 

haricinde ve yabancı eller ile 
vukuagetJrllmiş olması ihtima
li de ku\-vetlldir. 

HAdisenln mahiyeti b11 çerte
ve dahilinde miltalea edildiği 
surette ebemmJ1etl derecesi de 
daha ma.kul bir şeklide takdir 
edilir. 

Talebelerle Yaptıiı Haıbihal Etrafındaki intiba
larını Anlatıyor 

) 

"lJniversitemiz memleket için gü· 
ven verebilecek bir müessesedir,, 

• 
8~~ek derdi 

ledıye ile f 11 ıncılar 

Maarif Vekilinin 
temasları 

Ankara. 18 (Telefonla) - Ma. 
arif Vekili Hasan Ali Yllcel va
li ve belediye reisi B. Nevzat Tan. 
doğanı makamında ziyaret ede. 
rck bir mllddet göıil§Dıilşlerdir. 
B. Vekil, bundan IOD1'8. Ankara 
maarif mUdürlUğUne uframıı, 
burada maarif mlldllrUnlln itti -
rakl ile toplanan ilkokul mllfet
ti.§lerfnfn müzakerelerinde hazır 
bulunmu§tur. Köy okul1an ve köy 
öğretmenler okulları hakkında 
mUfettielerin izahatını dinlemiı. 
bazı direktifler vermiştir. 

11,1 
Qn/aşamıy .>r mu ? 

•ııe~~ak 80 paralık tenzllAl için 
~l"I' ar cemiyeti reisi diyor klı 

1 
karar işimize gelmezse 
fırınları kapatırız 

(YGNt!•~J 

Re'Ti.t8r Cemil Bilaeı 
(Yazısı 3 üncüde) 

Pek yakında 
........................... , ........... 

Ba§Vekil Beden Terbiyen bti§tJre heyeti ıin tık lçtlmauu aÇtyor 1 

Ankara 18 (Telefonla) - Be- Heyet mesaisine devam ede .. 
den terblresl merkez idare he- cektlr, 
7eU bugün hava kurumu mer- Bazı gazetelerin haber ver
kezinde General Cemil Tanerln dikleri gibi, mekteplilerin klllp. 
riyasetinde toplanarak öğleye Jerde çalı,ıp çalışmamaları me· 
kadar ve ölleden ıonra saat be, selesi mevzuubahis edilmemlş
buçufa kadar me11alslne devam tir. Temslll takımlara talebenin 
etml7. ruznamede federasyonlar girmesi hakkında beden terbl
raporları dire yazılı olan mad- yosl genel dlrektörlUğUnUn Ma .. 
delerle atır.ııık, kayakçılık, is- arif VekAletl nezdlodeki te~eb
klrım, bisiklet, futbol, gUret. ~UsUne cevap henUz geJmenıis
tenls, baeketbol va1iyeUerlnl tir. 
gösterir rapotlan dl'llemlştlr. 

Japonlar bir şelıir 
dalıa işgal etti 

Çin 10,000 askerden müteşekkil 
240 fırka ile harbin ikinci 

safhasına başlayacak 
(YCINI 8 ttlOicleJ 
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ışareller : --ı 
~A:rfulve nazari İ 

bilgi 
Artl!!iUn kuHctU bir kUltüı· 1 

wıllıl nlııltl'illll\ dcmlycllnı elci 
nAMri lıh· bilgiye ihtiyncı 'nr 

Hariçten ge!en 
portakallar 

ın11tır'! 1 Menşe Şahadetnamele-
Bıırın gcr<:ckt<•n arli tlcr ,.c rinde Yapılan Sahtekar-

1 aı ihi eserle, 
Koruma Teşkilatının 
Genişletilmesine 

Karar Verildi 
Maarif YekA.leti eski Alıide nın ııc" erlcı· tercdtliit iizce ha- 1 k t · 

.nr ttlrorlnr .. A rtl tin lın) nt ındn 1 şı \•c eserleri korumak Uzere vl-
nau ri hll~llcr hnklkntcn hlr Bir hafta zarfıııda hariçten Jaye tlcrdo bu işe ait teşkiUıtııı 
fllk, bir nğırlık tcsh'İ )'llfllllllZ 1 \0 dahilde n şehrimize 3 milyon takviye edilmesi \ ' C genişletil-
llll'.' pol'takul, !lS6.000 mandalina, ınsi için tedbirler almaktadır. 

llt,lc lıısnn, Hcrliıı, ı~ondr:ı, llS.000 kilo elma ' e 57.000 ld Vil:lyetlercte yaııılacak tcşkl-
P:ıd'> gihi IJn.zı ıııııhitlc ı·i gür- 10 armut gelmiştir. at vclı:alete bağlı olan bir dl-

ılııktcrı sonra nnzaı·i bilgi ile nr-1 GUınrli~le.r idares i haricten ·ekWrlUk tarafından ida!'e edi
t btlıı 1-infn ... 1111 yormn)n cidden memlclcetımızc sokulanyaşıneyl ecektlr. 

ııcıı·. J':ılrnt bıı mııl.:ılcsc cct-jvalarm menşe şahatletnamele- Son zamanlarda yapılan tct
' 1:liııc hi1.lııı ıııeııılcl.ctlınfai kn· rinde ) apılan snhtcka.rlıklar kiklere göre tarlht değeri lıalı:ı· 
n:-t ırmak ı;eı·ı:c·l.tcn nıw1.u c•cliliı' tnhkikatrnı lıltirmiştir. nııntlan ç;ok ehemmiyeti olan 

uir lıalılir. rııknt neye l nmr ki Hatay menşe şahadetnamesl bina ve ba"ı eserlerin bakımsız 
1'ül'l.iyc ';'<'hiı•lcl"iıulc )Cti';'Cll a- olnn lıfrçolt snndılclnr üzerinde bir halde olduğu, bunlara la.
ıınt nclnıııl:ıı·ııın mıznı·i mahi) ct-1 yapılan kontrollerde, sandıkla- yıkiyle ehemmiyet verilmediği 
to •ıları hazı hilgill'r \ ermcğc rın içinde bulunan portakalla· bildirilmektedir. 
mcı·lıııl'llz. Hnltfl onlnl'ın ııııııııni rın sarılı oldukları ambalfıJ kft.· 
J, ulı ıır :;en İ) cslııi yiikscltmc~c ~ıtlarında Suriye dnnıgnsı gö
dif;t·ı·lcı·lntlcn dah a fazla mcc- rU!rnUştlir. Bunun lizerine bU-

11111·11,.. tun malların sahlplerino iade 
<. ııııkii, saıınt adıunmı, mııhi- edilmemesi kararlnşmıştır. An

t i. ı.ıiltiiı· ';':t rtlııı·ı yiizclc ~iiz ye· cak yUksek gUmrtik r esmi ve
ti'°;'tiı ·ıııc c ue onu yiik eltcıı, o · renler mallarını gUmrUkten çı· 
ıı a s(' \ İ l o V<'l'<'n l\millcr<lir. karablleceklerdir. 

J\eıu1inlzi iinh er,;ltclcri) lı·mi Yüksek gUmrUk resmini ver· 
döl't saat işl cyo.n, konfcrnıı n- meği kabul etmeyenler malları-

:MeYcut eserler sıkı bir kon
trolden geçirilecek, tamire muh 
taç olanları tamir edilecektir. 
Bu Jşe Maarif VekAletl yardım 
edecek, mahalli vilA.yetler de 
tamir hususunda ayrıca yardım
da bulunacaklardır. 

Etrüsk vapuru 

Un çuvalları meselesi 
Buğday koruma vergisinin 
başka bir foı mül Üzerinden 

tahsili isfeni1Jor 
Maliyenin son kararlyle, bU- ı lan buğday koruma vergisinin 

ttln değirmeııclıerln yeni un çu- dahilde çuval sınayli kurulun
valı kullnıımağa başlamaları U- caya kadar başka bir formlll U
zerinc piyasada yeııl çuval fi· terinden tahsil edilmesi isten· 
yatları birdenbire yUltsclmiştir. ıncktedir. Bu suretle eski çu-

Esase n yeni çuYallar eskiler· valların kullanılmasında bir 
llen 10 kuruş kadar pahalı oldıı- ınnhzur kalmıyacaktır. 

ğu için bu fiyat farkının ekmek 
fiyatlarına. da on para tesir ya
pacnğı tahmin cdllnıiştl. 

Diğer taraftan kullanılmış 

ve eski çuvallarrn satış fiyatla
rı da birdenbire dUşmUştUr. 

ÇUnkU cn·elce fırmcılardan 
bu eski çuvalları geriye satın 

Roma ziya 
karşısında 1 

efkan 
Liberal Niyuz l{roıal-' 

dur. 

Tebltğln ifadesin• 
memleket arasındaki ..... _.,_. 
bat acıktan açığa ve 
le gözden gecirtıııntou:! 
memleket de geçen •• 
lilınlş olan misakın 
re hareket edeceklerdito 

Halbu:.ı :;eni çuval fiyatları
nın pahalı:-şması Uze rlnc bu 
fark daha. ziya.de artmış, hemen 
çuval başına 20 kuı·uş çıkı'\ıış

tır. 

O misakta mevzuub 
muhtelif mevaddı ta~ 
sına çıkarmak için t alarak tekrar un dolduran de

ğirmenciler, şimdi yeni çuvallar imacaktır. 

Bıı vaziyette ekmeldero 10 
paradan da fazla zam yapılma
sı kap edeceği sGylenmcktedir. 
Bu suretle ekmeği lılr kurl1Ş u
cuzlatmak isteyen belediye, di
ğer 'bir mUşktille karşılaşmış 

olmaktadır. 

Ekmeği usuzlatmak için ya-

nlnrak bunları istemedikleri i- .Neşredilen teblll'• 
çin fırıncı lar da m UşkUl vazı. ··ermiyor. Tam bir aııl 
yette kalmışlardır. Fırıncılar, pıldığını bile anlatoı• 

11 yeni olduğu için değirmenden ııiyor. lşte onun ıcıııd 
pahalı olarak aldıkları çuyalla· ticenin şöyle böyle ~~ 
rı ufak bir yırtık için çok ucuz ğuna hUkmedebUIYOrr. 
bir fiyata sa.tmağa mecbur ola· böyle olacağı da :ınub 
caklarından aradaki fiyat far- ıJ 

B. Çemberlayn'in. 
kın ı ~kmeğe zam etmek Inzım- ni'nin sulhperver ıas• lonlaı·ı gürıii~ı hiç bir snntindc nı geri iade edeceklerdir. Bun

liıısnt:l) nn, kıtııı'.~arı, ~ııecıııualn-, dan sonra bu şeidldckl bütlin 
rı, knln elcı·I , kluplel'ı, cntcllck- mallar ayni muameleye ttlbi tu-

p1lan bUtUn emeklerin bu su-
Makine Ve Kazan retle boşa gitmemesi için bele-

gcldiglnl söylemektedirler. dan fevkalA.cle muteb 

Eski. çuvalların en bUyUk ğunu söyleyorlar. F• ı 
mUşterısl olan değirmenciler savvurlarm tabakkıl 
ortadan kalktıktan sonra bun- Hizımdır. Mister çe1' 
Jarı alacak esnaf, mesela. yula.f- hatırladığımıza göre. 
çılar gibi kUı;Uk müşterilerdir. rln hUsnUniyet göste 

tiicl muhitleı·i duiınn fnal olnıı t 1 kt u nen • ır. 
bir şehi rde sanat ıulann clnlnm 
f ikir hn)ati) le, kiiltiil'lo nlC.kn
lıd ı r, Hiç ohıtı\7.!5:\ nralnrmclnki 
~nnscbeUcr ~rnnt ntlLunlarmı 

f ikir ve annt e\ İ) esini irtifa· 
Jaşt ı rmnya yaı•ıhın e<ler. Rilhns· 
ısa snnnt ad.-ımmm fikir Ye 1'cl-
11ofe atlnmlnrı ile ıkı tcınn ı is
t en ilen nazari lıllginin )'erin i 

tutar. 

Jlnyntı sn.dece fizyolojik gö
zi3 le değil, kültiir göziyle sey
-rcdcn snnatktır için bizde mu
hit ':'aı·tlaı·ı _al.lece ııııızfl'(lfr <le-

ncbili r . 

,nn ) okluk \~urnklık lr!mlc 
snnat adamımı hlz ancak nnznri 
hlı· ta.mn bilgil~r , ·crerel.: mu
hit in , eı·mektc l.ı ır d:n rarıd ı~ı 

Diğer taraftan tUccnrlar por
takalların Eatny ma1ı olduğu· 
nu, Uzcl'ln<.lekl ka.ğı<.lııı ise eski 
Suriye idaresi zamanından kal· 
ınış ambaH\j olduğunu iddia et

mektedirler. 

Bu iddia da Hataydan sorul
muştur. Cevap beklenmektedir . 

--0-

Kaçak Kumaşlar 
Müzayedeye Çıkarıldı 
Jstanbul gUmrUklerl başmU

clUrlUğU, cenup hududunda ya
kalanarak şehrimize getirilen 
m Uhlm miktarda kaçak ipekli 
lrnmaşlnrı iki defa pazarlıkla 

satmağa kalktığı bnlde satanın-

Aksamı Tetkik Ediliyor diye maliye vekAletine mllr:ı
caata karar vermiştir. 

J<;trUsk \'apurunun sUratten 
Çuvalların ağızları mtihlir-

dUşllşU hakkında tahkikat yap- lenmek suretiyle alınmakta o
makta olan komisyon dUn de 
çalışmalarına devam etmiştir. 

PH\nlar Uzeriııtle yapılan tet
kiklerden başka limanda alıko
nulan vapur da sıkı bir muaye
neden geçirilmekte, btitUn ma
kine ve kazan aksamı kontrol 
edilmektedir. 

Komis yon un JıazırlayacJı.lw .... 
por doğrudan doğruya lktısat 

Vcka.Ietine göndorilecel{tir. 

--o-

Müzelerde Talebe Günü 
Manrıt Vckrtletl müzelerdeki 

eski eserler Uzerinde tetkikat 

Ekmek derdi 
Belediye ile f ıı ıncılar 

anlaşamıy [)T mu? 
Yapılacak SO paralık tenzUAt için 
fırıncılar cemiyeti reisi diyor ki: 
Yeni karar işimize gelmezse 

fınnlan kapahnz 
mıştı -. yapmak isteyen talebelr için o- Belediyede kurulan istişare hen Uz kat'l bir karar alınmış 

Ş") !eri kısmen tclfıfi etmek zn- Birinci müzayedede ahcılar kulların toplu olarak haftanın heyetinin, ekmek fiyallarını ye- değildir. Bu şehrin bir vali ve 

ı·uı·cı.lndc) iz. kumaşlara kıymetinden çolc az ınııan n bir gUnUnde mUzeye nlden 30 para kadar ucuzlat- belediye reisi vardır. Tabla tiyle 
SA DHİ .EHTJ~;\l para ve l'mişl e r, yapılan ikinci gelmelerini uygun görınUştur. mak için !maliye Ucrctleri tize- o halkın menfaatine olan her 

Yeni barem 
mUzayedede de ilk yerilen mlk- Her nıllzede haftada bir talebe rinde tetkikler yaptığını yaz- şeyi dUşUnecektlr. Biz ''erecek
tardan ge ne fazla veren olma· gUnil olacaktır. mıştık. Bu tetkikler bilhassa lerl kararı memnuniyetle kar

mıstır. GUmrUkler idaresi yap· Okullar, sıra ile müzeyi geze- 190 kuruş olan imaliye Ucrctle- 'ılarız, yaln ız bu karar bizim de 
c '3 dv eLi ne cröre tığ~ tahkikatta, gUmrUklcrden ceklerdlr. rinin çolc görülmesi üzerine aleyhimize olmamalıdır. Bu-

de aynı derecede 010 
Ve ldkln dUnya, MUıı.J» 
masından sonra dab• 
zur ve rahata ka,•uŞ 
dir, ayni endişeler 4' 
gidiyor. 

Almanya n ttalY 
,.e delA.letlyle !spant• 
ne saldırış devauı et 
ma - Berlln ınihverl 
ve lnglltereye karf1

1 sulhperver nlyetıere • 
mek imkAnı yoktur. V 
'oğrudan doğruya 6 

nin yıkılmasını 'e oıı 
cok hayati bir str•t 
ldde Roma - Berlltl 

itimat edilebilir bit t 
da gctirmeği istıbd• 

.., lıu şekilde mal• almakta olan başla mı~. masraf miktarının gllnkU vaziyet işimize geliyor, 
Öğretmenlerin Vaziyeti mahdut bazı kimselerin arala- -o- 125 kuruşa indirilmesi mevzuu- çalışıyoruz. Eğer Yerilecek ye- yaç vardır." 

T etkik Ediliyor rında anlaşma yaptıklarına za- Üsküdar Adliye Binası rnhls edilmişti. nl karar işimize gelmezse fırın- ------~ 

Her halde Frans• 

re, hı\diselerln bulO~ 
den memnun görU# 
\'am edemezler. ı::ıı.rt' 
daha mUsbet bir ys 

l\loori! Yekfllctl yenl hazırla-, hlp olmuş, kumaşların başka Beledi venin bu tetkll<leri fı. !arımızı kapatır, bu işi yapma· 
k 1 Üskllclar adliye binasının ln- J dığı barem cetveline göre meY· şehirlerde muzayecleye çı arı - rıncılar tarafından da a lAka ile yız.'' 

d 1 l ı 1 i }asma ait mukavele eltin imza-
cut \'ildyetler el< mun 1 m er n ın:ısıııı kararlnştırnuştır. takip edllmektedlr. DUn kendi- üskUdarda kendisinin de bir Vapurlar A 
barem derecelerini t e tkike ka- lanmıştır. I 

-a-- siyle gtlrUştUğUmUz fırıncılar fırını bulnan Kadri, belediye ta. Mu'"ddet t• e ·er iştir Yapılan mUnalrnsada 54 lıin ~ 
rar ' m · Ea.'""am Tatı"li cemiyeti reisi Kadri diyor k i : rafından lmaliye Ucretl olarak r1 Derece mUnasebctlyle tC'rri 3 • lira tahmin edilen inşaat 45 bin DUn akşam uze 
edecek ve mevcut derecelerde Kurban Bayramı mUnasebe- küsur liraya ihale cdilcliştir. "-Belediyenin bu şekilde kıl!l geleceği tahmin edilen 125 Marmara ve ıımafl1 tJ 
kalacak olan öğretmenlerin va- tiyle okullar 30 KAnunusani inşaata bu~ünlerde derhal tetk iklerde bulunduğunu bili- kuruşun az ol up olmadığı suali- kesif bir sis baslll1ş 
zil'"Jtleri t e tkik e dilme ktedir. ı pazartesi gllnllnden 6 Şubata başlanacak ve bina yaza bitmiş yoruz, fakat henüz bize kat'l bir ne karşı da şöyle demiştir: rndan gelen bu sl9; 
ôğrcncliğimlze göre, i.V re t - kaclar tatll ecllleceklir. • olacaktır. tebligatta bulunmadıla r. Yani " - BugUn ekmek narkında. mUddet sonra Bol :ı.' 

menler s;ılmdikl barem dcr ecelc-
1 

imallye ücreti 192 kuruş olarak mış, saat 15 den 

rindcn inmCY!f"C l~ l c r, yeni şek- 1-1 ~M'A _..:."'' "" .... -· ·f'7~~ knbul edilmiştir. 125 kuruşun KöprU ile Kndıkôf• 
li bulmak için meYcut baremde- ~ az olup olmadığı hakkında şlm- şa ve Adalar ar•9:..: 
ki en yalmı ylı~tsck ılcreceyi n- • "S! dilik bir şey söyliyenıem. Bunu, seferleri yap11aın• ..t _, ov· 
lacaklardır. TıA~VI M , ~ 'leeldlyenln sorgusuna Yerecc- fer tamamen duriJl ~ 

Şimdiki haremde !?200 maaşı ?°&ı imiz cevapta, yahut da karar- Snat lG .SO datl ,;I. 
olan bir öc; r etmcn ye ni barcın- lan sonra blldl receğlz. ÇUnkU ela da bir saatteıı ~ 
de 2500 e gecccektir. }imdilik halkın menfaatine en· man sürmek uzere 

-o-- B D ... l ıı ş a.n belediyenılzln bu yoldaki vapurlar lşleyeııı.., 
Ycş' I' iiy ~lelroroioji i sl:ıs)OllUllılnn 1 ugün ogan a r: ~.alısınnlarını bozmak lstcmlyo- akşaın Uzerl da~ıı .... Zam Görece!c .ılın ın .ıı .ıl uıııal:ı göre ıı:ı,·:ı ~ urtta • eı 

Öğretmenler ]\oı· ıcıi, ı.~l'. Cenup Anııdoltı~tı )ıöl- 1 ır A. K v n M 19 f/;focl/;ıim111 uil11iı ıloıiıuılar: ruz." ~ 
gı l"ri~ le Uı 1.ı Aıı:ıılolıııııııı gıırp in· -o-- 01 

Orta tC'dri sat mUessesclC'rln- rııflarıı ılı nz hulıııtıı, Trtık)nıla ka- , 1 • ı Hıınl:ır rı:ırid - Cedi - Şems nüfu· Deniz Ticaret Barem pr .a 
de ça.lı~an öğ'retme nl e rden lı11 palı ,c sı s ı;, d i~cr Jıölgclcrdc huluılu Perşembe ~ : ~ ~ : ~ zu :ıllındnclırlnr. Her şe~ den şüplıcle- Mu'"du""rlu'"gwu""nde Qe•'' 
Yıl zam gllreceklc riıı tc fti ş}(' rl- 1 1.w. ı : ı~ , ruı arlıır Trak)a, Kocaeli YC .111 1 .111 111 nirlcr. B:ılıtiy:ıı· olıııozhır. Mnaınııfilı 800 V 

• - • • - • ~lı 
ne ~I nnrit Vektlletl umum nıli - k ıı nden "z kı~ ıl .ırı lıölgclerihde ce- Cuma : N ~ : N ı çalml, tı)nrl;ı r ve nras ırn seçici mu- lktısat YekA.leti başmUfettlşl Ankara, l8 c'l'eıeı-· 
t ettl'l"rt tarnrınclnn bnşlanmış-

1 

ıuıı islık.ı ınctiııdcıı ort:ı kıı,· ,·ctıc, a\ 11 1'1 Ö Ol ., ,·arrnl.ı) c llc)· gorürlcr. Feyzi, bir mUddottenberi Deniz rem proJ'esinln bUtG' 
1 1 l . I ıI ı.;' r 'erlerde s.ırk htik:ımellnclcn -=--= "" N l'_.. N N l' 

1
• 

t.Jr . Tetliş, l < ay sıırccc ~tır. ı r·r ·, ' ·. ı · ı Ticaret MlldUrlUğUnde bazı de aldıgı- son -Jt,ıv ı.ı , u .11.ı , l·sıııış ır. • ... ıi 'c Limanda -..-
z , m görecek öğrctnıeııler:n fsıaııhuld.ı h:l\ ı cl, scriycııı· ı.;ıp:ıl ı Vakıtler 

1 

: ı ~ uı • işler hakkında tahkikatta bu- maaş 600 lira ol "'..il 
ıarıaı 700 dUr. ve s i'ili ~c~ıniş, rıızgiır gnrııı:ın s·ıııi- >' WN >" WN ıunmaktadır. Tahkik edilen iş· miı:tı·r. Husust vasiti~ m:r.ex I.l:\I \~IM IZDAN <:tDECEl\ ""' 

Z. V k"l" ;)erle ~ - 4 ıncırc hızl:ı l' o;nıi ş lır. - - -- - - lerln mevzuu malQm değildir. tehassıslara heY'e 
ıraat e ı ı Sıat Jj de lı :n.ı ıaniki 71l:l.7 mi· GU" eş 721 1 214 ı:!2j ııj \'Al'l'HLAR rile yUz lira dab• 

.t\raat Vıklll Faik Kıtrdoğ'lu l lıııelrc, "!llıttnel en ylil,st•k 10.2 ,.c en ooıe tz · fıl 71, 12 2 7 lııı Aksu 12 ıle Knrndcııizl', llğıır 9.5 
•:ın ıabah Ankaradan ~chriıni- dıısıık G.I ~.ıııliı11:ıı k:ı)ıkıJılıııi~tir. lkınaı it öı !H5 ı ı ·:, !l G ıl:ı l zrııilc, Trok 9 da ~hıdan)ayn. tir. . . ..4 .r.'-. '·Ur. ı 15 Yıl Evvel Bug_ün Akş• rn 170'•l:!001i10120~1 1 Ynrı ngöklcrclcngclecekölürıırl Müktesep~][JS>", UM., m;ccx ı. ~1.\x ı rıı ızA r.m.Ecı:K 

J'&lk lturdoğlu şehrimizde 1_ Şelırerıumeli soıı <irin rlmıeiJiıı l:i· v a t • • 1845 8618 6 lir YAPl' Hl. \ H binlerce kurban ' 'ermemek için bareme uyd ~ 
I f • ı· r , < cı f ııı ·ıı imsak :'ı ıı91ı 3 fi ~O 12 3' l.ıırlı:ınl:ırımı•ı IJ:ı,·n '-·ıırıııııun::ı. ıJ ki -n taıarak bazı tetkikler- 0 ~ 111111 ~ rıııı •11 '.'$ '." ıı ır ' rı ( - 1 1 .. " d .n1.p 

• . ,. lamn J.ılom1111 yırmı beş kııııı~ Mı Ankara J j ılc J\.ır:ırll'niıdl'n, 'Tr:ık hll~ı~l:ıy:ılım. buçuk yıl a _,-u .. 
4t "'"1 4" "'t A k mU•"nr. Bö'yle P .. ... GJl """" an ıonra n ara· para, fukarcı ekme{jilliıı J.ilom1111 15 18.5 de Mııdan):ıd.ın, Barlın 8 ele Ay- -......................................... ~\.U 
_"(;. .... . _ " , ... ıı: ~ 1 ı 2 ı l u" bulunın"•tur• ll'Jh w11a C8Ju.1r.. kurııı on para oluruk tesbit etmiştir. v:ılık laıı, ımir 1 tlc zmirtlcıı. ...,, 
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- VA~I~ 19 IKINCIKANUN 1939 

it I ek tör ~~Up_dUşU~kçe_ 
l ebelerle Yapbğı Hasbihal Etrafındaki intiba- Polisten bir rica! 

:e0rıiversite;~;·m~~i~ket için gü· Londrada nümayişleri Tu.~a devletlerinin po:.~~::::::kı:':::ı!::.-:ı~~ 
y fl muşterek talışıyorlArdı, Ders snati baş. 
b_ ..... ve·r· ebilecek bir müessesedı"r., lngiltere polisi "adam avı.,, .men- ladrktan sonra sokakta, kahve-
""'111.,."'" ta r ,, f ti de, gazino \'e bilardo salonların-
. tetıfıı ıo~lı rnünasebetile tini- Bununla beraber, talebemiz daha • • • ~ b aa erı da görülen ~ocuklar, ,Inkalanı-
~ )'l lesen sınıf talebelerile, çok kitap istiyor. Bu ders yılı so· lÇlll SeJ er er Bükreş, 18 (A.A.) - Romanya yordu. " 
ı,:derece~~ebyu Y1

1
1 üniversi~eye nunda, ben kitabını bitirmemit Londra., 18 (A.A.) - Zabıta, bir §ahıs .sabah Mançester polis telgraf ajansı, Hariciye nazm Ga Bu guzel t~dbirin faydalan 

tlı:tiirUn.. azı anlan tlnıver profesör kalmıyacağını kuvvetle Mançester'de patlayıcı maddeleri merkezine sevkedilerek uzun bir fenkonun Galasda söylediği nut- <I~. g~cikmenıiştl. Arada sırada 
a~ Cörüıt:~ .~a~et ederek ken- ümit ediyorum. hamil yedi kişiyi tevkif etmiştir. istintaka tabi tutulmuştur. Bu kun ehemmiyetini tebarüz ettire- mudur ve muavinlerin polisle 
~ lotCoruırncı!:~~ Y~zmış~ık: MtiŞTEREK DERTLERDEN Müsellah polis memurları, Man _ işin evvelki günkü infilaklarla a. rek diyor ki: bJrlikte yaptık lan bu baskma 

Ilı duğurnuz ti u.zerınde ıntıba. JHRi DE: çester sokaklarında devriye gez- lakası olduğu zannedilmektedir. ''Romanyarun Tuna meseleleri- benzer araştırmalar, hem hay-
lllı•rrin . nıversite Rektö- Talebenin kendilerine mahsus mektedirler. Londra, 18 (A.A.) - İngiltere ne karp gösterdiği alaka bir ta- )azları yola gctirmlş, lıem de 

t}~ll!tur .rnızc şu beyanatta teşkilatı olmamasıdır. üniversite, Coleshill • Varvicjshure'de bir de vukubulan son infilaklar neti. raftan Tuna sahillerinde bulunan haylazlığa yataklık edenleri 
eı...~erıite~ . talebenin kendi işleriyle uğraşabi- elektrik kulesi hasara uğramış ~sinde bütün İngiltere polisi ha- devletlerle münasebetlerini sıklaş- sarsmıştı. 
t vqi1'le .. ~ın yedi sekiz yüz lecek cemiyetleri olabilmesine ta- ve kulenin pek yakınında patla. kiki bir "Adam avına,, çıkmıştır. tırmak ve aynı zamanda Alınan - Son iki yıldır bu, tedbirin gev. 
~ela, &orüıtünı. raftardır. Bunu kendilerine arık- mı§ bir bomba bulunmuştur. Hüktlnıct m erkezinin zabıtası ve Rom"':ı ekonomi menfaatlerini te- şcdiğl görülüyor. Onlar, belki 

'- ıurasın .. r . :s ""tatiı· l soy ıyeyım ki, ça tekrarladım. Memleket gençli- Emniyeti umumiye taharri me memleketin her tarafında bulu _ lif etmek ve diğer taraftan da Po· nizanı instyaka girdi diye gev ... 
'ile haca 

1
• ~ernek ne talebe i- ğinin iyi yetişmesini istediği için, murları, Londrada üç İrlandalı ııan gizli memurlar seferber ediL lonya ile olan ekonomik ve siyasi şcttiler. 1',aka.t ortada acı bir 

defiı ıçın çalışmayı bırak- bu cemiyet iı::inde teminat olarak tevkif etmişlerdir. Nazırlara hu. mişir. Polis bu suikastların fail. münasebetlerini Baltık deniziyle gerçek var. Bu ge,·şeyişl "O-
~e ' Sllıınıa :s " rıiteni Yl derleme ve iyi ve çalışkan talebenin iti idare swıi muhafızlar terfik edilmiş - lerini araştırmaktadır. Biltün li- ve Karadeniz arasında tabii irtibat cuklar da, kahTe, bilardo salon-

lıitizııi.ıı n programları yerine etmesini, dönmüş veya herhangi tir. B. Macdonald, nereye gider. manlardan yabancı memleketlere hattı vücuda getirmek suretiyle larmı işletenler de fırsat bile
~h n kc~i programrmız- bir suretle kendisini ihtiraslarına se beraberinde iki sivil memur hareket eden vapurlar araştırıl. kuvvetlendirmek arzusu ile ifade rek gene ka~aktılığı ve yatak-
' tanzirn etme.si demek- kaptırmış olanların idarede yer bulunmaktadır. maktadır. olunabilir. lığı hızlandırdılar, 
'l'"ttsıt t bulamamalarını istiyoruz. HO'KO'MET TEDBİR ALACAK Liverpolde İrlandadan gelen va Romanya bütün Tuna devletle· Dün bir muallim arkadaş, Be-

lCtl.{ ıtE TEMASIMDAN M'UŞTEREK MESELELER- Dublin, 18 (A.A.) - İrlanda purlar hususi bir kontrola tabi riyle olan teırikimesaisinde müva- yoğlunda bir bilardo salonuna 
'l'.ıeb . I<: İNTiBA: DEN BtRI DE: kabinesi son zamanlarda İngilte. tutlmaktadrr. Şehrin kalabalık zene tesis etmek istiyor ve Tuna girmiş. Başka söz bulamadığım 

eıun ıöınestr t tT d d H F kill' . . ih rede vukubulan infilaklar mese. mahallelerinde, !rlanda toprakla. mahreçlerinin de enternasyonal için "salon" di .. ·orum. Yoks• 
0 tı tibi a ı ın e e er a te talımatmın ımt a- 1 .1 1 lm f k t b h d İn ·ıt · k'l · h k " ..., 

lı:- Çalışına .1 • esı e meşgu o uş a a u u- rm an gı erenın çe ı mesı a menfaatlere uygun olarak serbest- arkaclaşın anlattı~ yerin zın . 
~, 'ttikıe . . programı ı c na veya tedrısata taalluk eden kı- ta h' b' t bl' - d'l 1 dad f;L -

..,, rıdır ç lı b' 1 d . sus ıç ır e ıg neşre ı me. kında geçen gün rlan a yapış. lig-ini idame eylemek mecburiyetin dandan farkı -voktur. Pencer-
~cbe . . · a şma ti- sım ar a .dcğışiklikler yapılması . t' # .. 

iıı l?liıın 'Ve f .. 1 . . t kl 'd' kill' J • d . mış ır. tırılmrş olan beyanamelerin asılı dedir. Bu enternasyonal menfaat siz, havasız dört köşe bir "Jn" e o Qda pr.c esor erı ıs e erı ır. Fa te erın te rısat B t th' h k t1 . . "Cum. - .. 1 n~t" tur JE' r alııtır::lıktar~ bir şey ve imtihan talimatnameleri elbette h .u te. ış1rl arde e dermm oldugu göru m...ş ur. Tuna komisyonunda İngiltere, bilardo masalarını doldurmuş-
b 

1• talebem· · 1 IAh' . • .. urıye çı an a or usu,. men - Fransa ve ltalyamn bulunması ile lar. Mektep k•--akları da ora .. ·a 
lticinde .. ız~ ça ış:na sa a ıyet sahıbi olan .. profesorl.er.ce supları tarafından yapıldıg-ı kat'i ..,,, <I 

tl'•- gorenler bun haz rl k f 1 li Memurı·n kanunu de tebarüz eder. Romanya bu ko- blrlkınisler. " \lgc b'l . u ı anara pro esor er mec sın· tt t be .. tm' t' H"1~A· • 

~
'°'1-r. ı dırrncğe lüzum gö- sure e e yyun e ış ır. U.ıı.Ll· misyona Almanyanın iltihakını da H gi f 

1 ce ~üzakere ve kabul edilmiş ve met kendisine hususi zabıta ted. Ankara, 18 (Telefonla) - Me- an ena ığını peşin söylt. 
'b V kAI t d'k ı T • temenni eyler. 

bııı~,e:~ tN1'1BAIM •• e a e çe tas ı 0 unmuttur. a- birleri almak salahiyetini vere • murin kanununu değiştiren proje -o-- yelim? Bu yerin kapısında ''on 
·•lten· leb~ ke?dine daha kolay geleni, cek olan yeni bir kanun kabul et.. Meclis encümenlerinde müzakere seklzin<lcn a.5ağ'ı ge~çler gire-

"'•h ın tnuhetlif faku"ltc· ttnıversıte düny Un' "t 1 . ' d' lng·ııterenı•n "di '1;~''Up talebenin 'Ve ı'r.ı'nde rıg-rm v . a .. ıdv~r~.ı ~. erınBın tirmek için parlamentoyu içtimaa edilmekte ır. mez ye sözüm ona bir yasak 
ı,.1"'1llar1 nı" "' :s l e sevıyesını uıunur. u· davet etmek mecburiyetinde ka- -----<>- ıa,·hası da Tar; fakat içi geno 
~ &ü uessesenin menıle- nunla beraber, tatbikat ile ifade lacaktır Bununla beraber hükii. 81 r i d ft m kararı Yeni bombardıman çoluk çocukla dolu. 
oıc111 ~ ven verebilecek kud~ edilen öyle durumlar olmuıtur ki, metın· ye. nı· haAdı"seler vukubulma. 1 • U ıh 5 llnun t · A k 18 (T 1 f 1 ) Ga tayyare 8rl nutmayalım, ki bu gibi rer-vıı1illt eyit edilmesidir. bunları not etmemek kabil olama- dıgıw takdirde bu tedbirlere mü- n ara, e e on a - -•er'bcstilı'kl al t ziantebin Tohon köyu"nden Meh- Nevyork, 18 (A.A.) - tngı"lte- lerde tocub"tln yalnız mektep 

dertJerın· . d"'ke su sor- nuş ır. racaat etmiyecegıv· ögr-enilmiştir. 
1 l • Z h d met Ali Karanın ölüm cezasına re hu"kll.-etı' tarafından ısmarla. zamam ziyan olmaz. Orada kör-.._, o me erıni is- aten er ers yılı ıonunda pfo Lo dr 18 (A A.) _ Çe be _ um -.aıebe · n a m r tırıl 1 hakkındaki mazba Lockl pe zekAJar söner, orad.a ahlAk 

, 11, 1 ınız, Rektörlerine fesörler meclisini o derı yılı me-
1 12 .. : kAI tte. 1rl d t t çarp mas • nan eed tipinde 250 bom - d 1 dl\__: ıoru 1 d 1 1 . .. . .. .. v ayn, .a.x1o9Ve a e an a e - ta Meclı's ru.znamesm' e alındı. b d ta . . b' . . . a ekelenir .. . ::vq.1 • Ş arın a, gerek se e erı uzerınde goruımege çağır h' .

1 
• . an1 d k' f ar mıan yaresının ırmcısı • 

~ erınde öğünillecek bı'r d v • • ışçı erının son zam ar a ı a. Floyd Bennett'e gelmiı::tir. Tay .. _ Polisimizin vakit vakit ;raptı· 
,., dil .. ıgırruz ıçın programlara, talimat l' t' bo b 'nfTkl h k " - h 1 ı ~. rustlük göstermiş· lara taalluk eden itleri orada gö- ~ ıy; 1 ;.e s m \1 Hı a ·trI .. ~ ~ Mu·· th.ış b·ır tayyare yare Burbank (Kaliforniya) - gı am e er, başardığı işlerden 

~ ·'lltll l?ı rüşmemiz ve verilecek karara gö- ~ ~. ır amue or 1 e goruş- .Nevyork yolunu 12 saatte katet - anlıyoruz, ki bu tcşkiIAt, kuv-

' eıuliyetini üzerine a- re hareket etmemb tabiidir. :ı ŞAHISLAR YAKA- kazaSI mi§tir. Tek satıhlı olan bu tay. vctli ve usta ellerdedir. 
~ "e ~.?r~ gençliği için bu MÜŞTEREK İŞLERDEN · LANIYOR yarenin hareket sahası 3.000 kL Eskisi gibi mektep Jdarelerly-'le' Uyük teminattır. B1R! DE: Port • Darvin, 18 (A.A.) lometredlr. Tayyarenin beheri le tekrar clele verirlerse, büyük 

\' den çok güzel sözler Üniversite talebesinin bir evi, Londra., 18 (A.A.) - Şilpheli <Juinea. Airvay idaresine mensup 1.100 beygirlik iki motörU var- bJr derdi ortadan kaldırmış o-
i] .... le Urda ve inkıla·ba bag- - b' d . b' ta Kate . da Ad 1 L. dır. lurlıır. Düşmüş bir hırsızı ya-
-~ rn ır yur u içınde talebelik 1erefiy- . . .. . ır yyare rına n e a 
lıel' eye, ilim öğrenmeğe 1 b'J -· b' b' b' ve fıılerl merkez kiltuphanesınde de'e doğru uçarken Katerina - Tayyare askeri işlerde kulla - kalayarak hapse tıkmak gerçi 

ı._,$oJc :~daha iyi yetişebilme e yaşa!a 1 ecegı ır ınaaı, !r de fakülte kütüphanelerinde de Piver civarında yere düşmüş ve nılacak hale getirilebilecektir. güzel bir emektir. J.'akat dillJle-
'll I.! "5renebı'l ' spor. tes.ısatr bulunmayıı:ı.dır. tt. nı- bulundurmak, herhangi bir eserin Geçen temmuzda Hovard Hughes cek bir "OCUğu f""lAket ,,_, __ _ 

"ll me yurda da t 6000 tal b · i d içinde bulunan 31 kişi ölmüştür. ~ ... n ~UAı.ı .. na 
ltıtt ed · • - versı enın e esı çın e k k" ·· h · Jb d'l bil bu tayyare ile dünyayı devretmiş ltJ b' ebilme hırsı diye- 2000 . h"k" h b T T mer ez utup anesıne ce e ı e Londra, 18 (A.A.) - Yeniden , u~· , 1 u umet eıa ına ıp a- . J" .. . t k k"t" t' T yy r 21 'k' 'kA und .. "e"" •\in suallerin ve di- • . mesı usu unu temın e me , u up iki askeri tayyare kazası olmuş. ı. a a c, ı ıncı an a so. 

.a ıı ·11t'le1· . lehe Yurdunda, Askerı Tıbbıyede, ilin" b' k külerek İngiltereye sevkedilecek. 
hı- "ll>'tu.ıa ını çizen asil ve Yüksek Muallimde yedirilmekte, haneler memurlarım ı ır . ar- tur. Her iki kazada da pilotlar 
:ıııledi~ rdır. 

1 
k . d' .1 kt h yer halinde aynca kurmak tlnıver- ölmüştür. tir. 

• 5iQı tal b • yatın ma ta, gıy ırı me e ve er . d" .. ..1 .. b bi 
't e enın .. t k . . . sıtece uşunu mu§ ve unun r --o---

ıı_ e faJtuı muş ere ıhtiyaçları temın olunmaktadır. . --''l . M 'f A 
<Qt<: telere .. . . kanunla temın ıı;.ul mesı aan e· 1 ·ı·z heyet"ı vus 1t.. "~açı gore ayrıla- Kalan talebe ıçıııde, taıradan ge· • . . lr OQI 1 • 

h_!.._l't~ arı vardır. leni pek çoktur. Bunlar pansiyon- Veklletine zaten arzedilmış oldu- I . d k 
l."•10.\ ~ k DERTLER:tN !ar.da veya hususi yurtlarda çok fu için kütüphaneler i§inin hem tura yaya gı ece 

--0-

SOVYET 
Endüstrisi ~ ~illte!u~~İZLIK GELİR: zahmet çekmektedirler. HUkQmet talebemizin, hem memlek~ti~, he~ Londra, 18 (A.A.) -Avustral. 

~ıacr ın ve Diştababe- hesabına Yurtlarda okuyanların dünya ilim adamlannm ıstıfadesı yayı ziyaret etmekte olan bir 1n- Moskova, 18, (A.A.) - Sovyet 
talebe • Mektebinin hemen dahi toplanacağı, okuyacağı, tale· iç.in esaslı bir mesele olarak halle- giliz hava heyeti, Yeni Zelanda milli ekonomik istatistik dairesi
~'ll 1~ '!rı ayrı günlerde belik hayabnr yaşayacağı yerleri dılmesi lazımdır. hükumeti ile de Yeni Zelanda. nin verdiği rakamlara göre Sov • 

nun kenarmda tutup kurtar
mak; onn. nisbetle bin kere da.
ha ui,',rurlu ve mübarek bir iş ve 
hlznıet sayılır. 

HAKKI SÜHA GEZGİN 

Meksika Cumhur
reisliği namzetleri 

istifa ettiler .. ~tll ,, .... 0 gan gilçlüg~ e ve k Fakilltelerin ayrı ayrı ihtiyaçla- nın tayyare imalatını arttırmak yet endüstrisinin 1938 senesinde. 
~..._. .r•l yo tur. v• b k b' ki istihsalatının mecmu kıymeti 
"<Qllle .. ..ı· ayrı ifadelerle te- Bir talebe lokantası açmak için rına temas etmegı aş a ır za· maksadiyle müzakerelerde bu - Meks'k A 

•"'ıt b k 1 .. 'd kt' 77 milyar 520 milyon rubleve iba.. 1 o, 18 (A. .) - Carde. 
?leler .h küçük nisbette yapılan te•ebbüs mana ıra ıyorum. unmak uzere oraya gı ece ır. ,, ~ liğ olmuştur. Bu, 1937 ye nisbet- ?~s'ı .istihlaf edecek olan üç re-

'htııy ' er fakültede, ta- bile üç yıldır neticelendirilememiı- ••Wllıııll ................ ılllllııılllMlllı!l.-ll!lllllllllMlllı!l.-1111.-ıMı-. le yü7.de 12 fazladır. ısıcumhur namzedi aralarında 
bıı1~turab~r. Kütüphanelerde tir. Geçen yıl bunun bitirileceğini G •• J • • d Ağır endüstri ile makine ve yaptıkları uzun bir müzakereden 
tr~Ot,e~:k·. okuyabilecek o kadar katiyet ve kuvvetle vaa- _. un erın peşın en:.._ ____ milli müdafaa endüstrilerinin is. sonra istifa etmişlerdir. Bunlar. 
-~l~boratu~ınerlerde, ens- detmiştim ki, bir hukuk talebesi -··-•••111••-uıı.,•-111-.w•-"'"'"'"""'""'""'""'""'"• tihsalatı 1937 ye nisbetle yüzde ~an Mugica, mün.akal~t nazxrlı _ 
~el <lı.ırurn arlarda, klinik- sadece vaadimi aynı kelimelerle 15.1 ve iaşe endüstrisinin istih _ gmdan, Avila Camacho müdafaa 

~~,~~acı ~:~/{bi.mya ens- tek;arlıyarak hatırlattığı vakit, Kozan Og"'lunun düg""ünü salatı da. yüzde 15.2 fazladır. nazırlığından ve Sanchez Tapia, 

0 ııı:latla e ınde çek- verdiğim cevap - itiraf etmeliyim 1938 de Sovyet endüstrisinin Meksikanm askerl kuvvetleri ku. 
, r. ll'eıı ~ talebe gazdan b0 · ki - beni .de tatmin etmedi. mecmu istihsalatı 1929 senesine mandanlığmdan çekilmişlerdir. 
dıı la.lebe~i:aebiyat fakülte- Merkez binasındaki Merasim sa Vaktiyle Kozan Oğlu adında cebbar bir derebeyi ve 1"ı ada- nisbetle yüzde 447.4 fazla olınu~ Bunlar, millete hitaben neşret. 

taClk nefes alacak lonu - ki son padi~ahların biat j nun ıüzel bir kızı vannıt- Kozan Oğlunun kızı büyümü,. 'Cüzel- tur. Halbuki diğer memleketlerde tikleri bir beyannamede istifala.. 
• lıı·~ )er:e~~le~i Yok. Yemek sabnu olmak itibariyle tariht bir lifine rağmen memleket gençlerinden hiçbiri talip çıkmamıf. Zi- bu derecede istihsal yüzde 9 az rmı namzetlik icabı olarak değil, 

\lt\i.. ~ Yıyeb'l ra kızı sönlünden geçiren gençler babasının tehlikeli lbir adam ol- 'hini d ~ 04 ·bıı i A 
1 ecek yer hatrrası vardır. - üniversite ta· I olmuştur. zı er e sükfuıet husulU için 

"9 soo iti.·'· ~ayetler tabii ve ]ebesinin ders zamanları haricinde duğunu dü,ünü~ler: yapılmış bir hareket mahiyetin -
tı~ ,..ı ıçın k - Vay •u ,.,.-'--- bak! Benim kızmu istemek cesaretinde 
" e 60oo . urulrnuş bir oturabilmeleri ve okuyabilmeleri :s r-ınu•aa z • db• b• de telakki edilmesi 18.znngelece • 
.rtra· kıs' lı bul ? ecrı te ır tat 1 -· . e)ı 1ıli1t haıı ~.1. a nırsa, el- için, bu sömestrden itibaren ken· ı unuyor " • gını, Ç~nkü uzun bir milddet son 

'lıı"': ecıılrne · 1 ~ Diye kahrına uğramaktan korkuyc.rlanmt- ra yan t 1940 ta "t ""lYetıi b' sı azım- dilerine açılacaktır. k . k ı cmmuz yapıla.. " " "•u ır tn 1 • d Fakat Kenan Oilu nihayet kızının gelinlik çağı geçtiğini gö- ına ım a"' n yok cak ol · · h b "'~t'h~ Şl'E:R ese e olur. Müşterek dertlerden bin e, 
1 

• • • an .reısıcum ur intihabatı 
~ ,,

11
-....litl'r:R El{ DERT, şehir.deki'kütüphanelerin erken ka rünce kendi keJHline birini damat yapmağa karar 'Venniı: ıçın §ıındıden f . • si faaliyette 

lfttt e içinde '.u . panması ve bunlarda istenen kitap - Düğün olsun!., Cenevre, 18 (A.A.) - Millet_ bulunmak keyfi) ..... ni mevsimsiz 
lo dit dera ıc· nıvcrsitenin ların kolay bulunamamasr, yazma Emrini çıkarmıf. ler Cemiyeti mahfillerinde söy. telakki ettiklerini bildirmi§ler -
'-tıııt • l>rofeıı~t~plaı:ının sayı- eserlerden istifadenin güçlükle ya· Düğün batlamıf. Fakat damat yine belli olmamış. Kırk sün, lendiğine göre. dün Çin milmessi- dir. 
<le 'la •rrıca b r erin kendi he- pılabilmesidir. Talebemiz bütün lark 1"«9ce ziyafetler, çengiler ve çığanlar devam ettikten sonra li Koo tarafından söylenen nutuk, -o-
" tdrr ilShrdıkı . 'f d 1 nihayet Kozan Og~lu u-~Llanndan birine güvey elbisesi giydir 'kt di lA h ıngı"lterede dövı"ı "t oı · l) arı eser- kütüphanelerin talebenin ıstı a e f<"A ı ısa ve ma ı sa alarda zecri 

.. lııaJc crs "e .. • . J ı-_oııo eı Uıere te .. nıuracaat edebileceği bir hale eetirilmesini mıf. tedbirlenn aponya aleyhinde tat k I 
.... ıtrııı 'r<I,n tn rcurnesi elde haklı olarak istediler. 1 Ekrem König meselesi hakkında gazetelerin ne,riyab Ko- bikini temin etmek gayesine ma. spe u Asyonu 
~ 1 <>laıı.ıa llarncıesi bitm"ş Talebenin kiltüphanelt!rde ciddi zan Oğlunun düğününe biraz benziyor. Çünkü asıl ıuç resmi ev- tuf bulunmakta idi. Bu tedbirle. Londra, 18 (A.A.) -1ugiltere 

~ tlıer,~~r 13 ;~~6 dır. Basıl- araştırma yapmaları, kütüphane- rak üzerinde sahtekarlık meselesi olduğuna göre, tahkikat bu su- rin evvelce muvaffakıyetsizlikle Ban.kasının müdürü esha 
'b ır, . 61 i de bit- !erin eksikliğini ·ve bu sebeplerini çu kimde göstereceği henüz anla§ılamıyor. ltal~a aleyhind~ tatbi.k edil~iği tahvilat borsasiyle bütün ~~ 

lııUcı •ıtta tn görmeleri ümit veren bir ilerleme· Hasan Kumçayı ~a~umdur. Ayın mahfıl~er, §1?'1- !ara bir tamim göndererek dö • 
tıı tld.et isiıı.ee~cketlerin bu dir. dıkı şartlar altında zecrı tedbır. viz spekülasyonunu istihdaf _ 

bette Pek gı§trrabildik- Bütün kütüphanelerin kitaplarr :,._.,... _______________________ _.. !erin tatbikine imkan olmadığı den hiç bir muamelenin kabule e.. 
Sok fazla.dır. nı mütenazır fitlerle tesbit etmek 1 

1 kanaatindedirler. dilmemesini bildirmiştir • 



\ il-YAKl'[ 19 JKTNCl.K.~NUN 

- • . ' J. • • .. .. 

Orta siklet Avrupa boks şampiyonluğu\ Arj_antin 

Edouard Ten et B~ez~~yayı 5-1 Xendi 
Rıo do Janeyro, 15 (A.A.) -

VAK11 
AllOXE TARIFCSl 

!J mılrkel Mrırıırtı 
dıda 

,\\l ık 

:ı ;ıyhk 

ti aylık 
1 yıllık 

T.ırifedcn 

irinıle 
!J:, 

~mr 

)Jj ~ 
d5 -

4 75 ı;~I} , 

ııoo ıu 0 -
füı ika ıı aırl 

ıçlıı a.} ılı otuz kuruş d 
Pusta lıirlığırıc gırnıe)Cll 'f'1 
nyıla .}clınış IJcşcr kuruş 

nwılılır. 

Hristoforidisi X enerek Bu Unvanı Elde Etti 
• Avrupa. va.sat sıklet şampiyon sabaka yapmışlarsa da dokuzun. 
luğunu payla.§la.ma.k üzere Fran.. , cu. ravuntta. yine Fransızm ha • 
sız l:>oksçusu 72,150 kilo Edvar · kimiyeti görülmüş ve bu suretle 
Tene ile Yunanlı !boksör 71,950 de, oyunu orta sıklet boks şam. 
kilo Hiristoforidis geçen pazar piyonu Hıristoforidis, bu ünvant 

Uzun yıllardan sonra Rio dö J a.. 
neyroda ilk defa yapılan Boca 
kupası maçında Arjantin milli 
futbol takımı Brezilya milli takı
mım 5-1 mağIUp etmiştir. 

:Aydın, '(Hususi)' - Pazar günü. büyüklere 3000. küçüklere 
1500 metrelik kır koşusu tertip edildi. 

Alıonc "aydını bildiren 
tıııı \C lclgnıf ücretini. :, 
ıı:ırasuun posı.ı ve) :ı flllfl ' 
l oll.rnın iicreli ııi idnı-c ı;sıı 
ı:erınc nlır. 

Bu maçın rcvanş karşılaşması 
önümüzdeki pazar günü yapıla . 
cakt1r. 

3000 metrelik kır koşu:::mmla Aydınspordan İsmail Boylu l1 
dakik:ı koşarak birinci, 1500 metrelik gençle.re aiL kır koşusunda 
sanat okulundan İbrahim Çayprna.r, 4,55 dakikada. koşarak birin~ 
el gelmişlerdir. 

·ı iirkiucniıı Jıer po.~ta nıe.r 

F.lli.JT a abone ya:ılıl~ 
Aclres ılcğıştirıne W: 

Parist.e karşılaşmışlardır. rakibine kaptırmıştır. 
Çok çetin olan bu müsabaka • ------------------------

Birinci, ikinci ve üçüncü gelen atletler atletizm malzcnwsiylc 
mükifatlandmlmL~lardır. 

2:i kıınıştur. 

tı.AN ccırnrı.ı:Jlİ 
nın ilk iki devresi Yunanlının sı B · -ı k b • • k ı t 
kI ataklarile geçmiştir, Üçüncü a a D . 1 s 1 . e Gönderdiğim resim 1500· metrelik kır koşusuna iştirak eden 

atletlere aittir. Ticaret iH\.nlarınııı s'
satıı, .sondan itibaren il.4~ 
f,ılarınd:ı -10; iç sa~ rııuırif' 
kııruş; dörıluncü s:ı)·f~ 
ikinci ve üçüncudc 2; bı ~ 
4; b:ışlık yanı kcsutCC8 
dır. 

ravuntta Tene yavaş yavaş ~L. 

larak evvela maçı berabere \'azi. k o n gres ı· 
yete sokmuş daha sonraları da 
açık bir üstünlük temin etmiş . 
tir. Mesaisini bitirdi 

Bundan sonraki ravuntlarda 
boksörler yine mütevazin bir mü [EŞ} aı o k a tril 1 aı ır a ır aı s o n da 1Ml e ~ 

seıne şampöyonOuk 

Patenli hokey mtüsal9'aka0arı yapollaı<ealk 

A vrupada futbol 
maı;ları 

Bu haftanın şampiyona mü
saba kalaı L n elice /eri 

Ttr ... rnt ~lAHl\'E'rrE o 
KÜÇCK lLAJ'I.All ~ 

Dünya Birinciliği 
Müsabakaları Montröde 

Yapılacak 

Sof yada toplanmış olan Bal- f bakalardan bir kaç gün evvel 
kan bisiklet kongresi dün akşam 

1 

Balkan delegeleri Sof yada topla-
mesaisini bitirmiştir. Kongre bir narak Balkan bisiklet antantının Orta A\TUpanm muhtelif mem 'Bolton Vanders - Lecds United 

leketlerinde yaprlmakta olan fut 2.2 
1 

Bir defo 30, iki def0:1 
11 

defası li:i, lllırl defası , 5 

uerası ıoo kuruştur. Cç 
ılıiıı verenlerin hir clcf:ıS~ 
\•adır. Dürt satın geçen il 11 
fazla ıı:ıtırlan Lıcş k.uruşl• 
sap edilir. 

Balkan bisiklet antantı ihdasına kat'i teşkilatı hakkında karar: v~. ı. 1 . 1 ~ .. b k 1 <:! 1 A 1 • h B Ik . r kl ro· .;o şampıyon ugıı mu.sa a :ı a - ~ar ton tetik - Liverpool 1-3 

Zürih, 15 (A.A.) - Patenli ho 
key dünya şampiyoruısI paskalya 
yortularında İsviçrede yapılacak 
trr. 7 Ha 10 nisan tarihlerinde 
Montröde yapılacak olan ibu kar 
şıla.şmalara. Almanya, Arjantin, 
İngiltere, Belçika, Kanada, Fran
sa, İtalya Portekiz ve İsviçre da. 
vet edilmiştir. 

ve er sene a an şaınpıyonu ece e ır. . . .. rına bu pazar da dcYam edılmış. ÇClzca - Midlesburg 4.2 
mu.s~b~ası ya~ılmasına karar Maarif nazırı dün öğleden son.. tir. Alman neticeler şunlardır: 1 E\'erton - Arsenal 2~0 
vermıştır. hk musaba.ka b~. yaz ra de~egeler_ ş~refine bir öğle zL ı tNGtLTEREDE: l Hudcrsfild - Portmuth . 3.0 
Sofyada yapılacaktır. Bu musa .1 yafetı vermıştır. Astonvilla - Blackpool 3.1 Mançester Unüed - Grimsbi 

lli:ıııel kııponıı 

kiiçiık ilan tarif esi 
indirilir. 

Bir Kadın Kayakçının 
Muvaffakıyeti 

Zürih, 15 (A.A.) - Kış oliın _ 
piyatlarmda olduğu gibi, kadın
lar arasın.da yapılan enternasyo
nal kayak müsabakasında, Bn. 
Kristel Granz büyük bir fevkaJa 
delik göstermiştir. 

Bn. Hugranz, Stard'da beşinci 
olmasına rağmen Alpler müs:ıba 
kasını birincilikle bitirmiştir. 

Vengende erkekler arasında ya 
pılan kayak yarış1arm4a. ise ta. 
rnamiyle bunun bir aksi olmuş. 
tur. lsviçreli genç kayakçı Molı. 
tir, Starda birinci çıkmış oldu. 
ğu halde ancak dördüncü olabil. 
miştir. 

*** 
Vengen, 15 (A.A.) - Britanya 

kayak şampiyonası lsviçrenin 
kış sporla.rma sahne olan Ven • 
gen' de nihayete ermiştir. 

Britanya şampiyonu Bayan İsa 
bel Roe ünvanrnr muhafaza et. 
meğe muvaffak olmuştur. 

B_eden Terbiyesi Umum JIJü,l iirlii.fjii rnflşavcre hsz,oetiııin ille iç trnıaını evvelki aün 
yaptıgını yazmıştık. 

An~ra muhabirimizin gönderdiği yukarıdaki resfoı, Beden Terbiyesi miisa.vere 
Başııekil Cellil Bayarııı rei3liği ile yaptığı birinoi toplantısını tes bit etmektedir: 

L §z ______ SJ ıuc::=::_ 
~--

Karamazof Kardeşler 
Yazan: Dostoyevski 

ÇeYi~u: Uakk• Süba Cezıio &ili.! 72 e, -

- Eh, söyle bakalım Liyoşa, bizim 
seyahat nasıl olacak? 

De.dim. Cevap vermedi. Yalnız avu· 
cumdaki küçücük parmakların titreye
rek büzüldüğünü duydum. Güneş bat
mış, rüzgar ~ıkmıştı. Güzün kokusu or
talığa yayılnuştı. 

- Yeni bir fenalık var galiba 1 

S~zleri zihnimden geçti. Bu taşın 
yanına kadar gelmi§tik. Havada yirmi, 
otuz uçurtma süzülüyordu. 

- Liyoşa, kcşki biz de uçurtmamı
zr alsaydık. Havalandrrırdık şimdi! 

Dedim. Yine cevap vermedi. Bu sı
rada rüzgar da ansızın sertleşerek toz· 
lan kaldırdr. Artık dönmek üzere i.dik. 
Ansrzın Liyuşa kucağıma atrldr. Kü
sücük kollarını ooynuma doladı .. Mağ· 
rur ve azimkar çocuklar, uzun zaman 
qlamamağa çalışxrlar. Fakat bir kere 
de coştular mı, bı~kmktan boğulacak 
hale gelirler. Büyük ve derin keder on
ların gözyaşlarını damlamaktan çıka
rır, sel haline kor. Liyuşanın da gözle-

rinden çağlayan kaynar yaşlar, yüzümü 
ıslattı. Bütün vücudü t:triyordu. 

- Baba, babacığım, o adam seni ne 
fena tahkir etmi§tİ ! 

Diye haykırdı. Artık ben de kendi
mi tutamadı~. İkimiz de kucak kuea· 
ğa bu taşın üstünde hüngür hüngür 
ağlamağa ba§ladık. İşte azizim Aleksi 
Fiyodoroviç, kardeşinizin ne yaptığını 
görüyorsunuz .. Sizin parmağınızı ısır

dığı için ben, nasıl ona kırbaç atabili-
. ' rım ... 
Aliyoşanın gözleri yaşarm•ştı. Bu 

adamın ne derin bir samimiyetle ken
disine açıldığını duyuyordu. 

- Oğlunuzla barışmağı ne kadar 
candan istediğimi bilseniz ... Eğer ruı 
olursanız ... 

Dedi. Yüzbaşı: 
- Elbette, elbette! 
Cevabını ver.di. Delikanlı: 
- Fakat şimdi, ben, ba§ka bir şey 

teklif edeceğim ... Ağabeyim, şu bildi
ğiniz Dimitri, pek asil bir kız olan ken 

di ~işan1ısım da sizden daha beter bir 

~ekilde tahkir etti. Bu aile sırrını siıe 

açıyorum. Çünkü uğradığınız hakareti 
ve bulunduğunuz fena bayat şartları· 
nı öğrenince, sizi bir dert ortağı say· 
dı. işte bu duygularladır ki, sizıe yar
dun etmek isti yer ve kabulünü 1 ica e
diyor. ikiniz de ayni zulme uğramış 
bı.:Iunuyorsunuz, Si.ze bir hemşire gibi 
elini uzatıyor. Bu hüviyetle şu iki yüz 
rubleyi reddetmemenizi dilcyor. Dün
yada bunu biz.den başka hiç k:mse bil· 
miyecek. !şte rubleler. Lfıtfen al.nız. 
Eğ~r almazsanrz, bu topraklar üstiln
de insanhk ve şefkntin bir damlası bi
le kalmaclı~rna hükmetmek lazrmg~e
cek ... "Kardeşlik,, duyguları da var ... 
Asil ruhlar da var. Bu fani dünyada .. 

Aliyoşa, böyle dccli ve paralan ona 
uzattı. Banknotlar yepyeniydi. ikisi de 
n1l;lUt ta-şın yanında idiler. Görünür
lerde k'mscciklcr yoktu. Rubleler. yü:ı: 
ba1;ınm üstünde derin bir tesir bırak· 
mıştr. Titredi. Fa!>at bu titreyiş. ihti
rastan değil, beklenilmedik hMiscler 
karşısında kalma!<tan ötürü itli. Yüzba 
şı, böyle bir ~ey ummuyor, aklrnda.1 
geçir:ney-:rclu. Parayı a1<lı ve 1.;elki b:r 
dakika hi~bir şey söylemeden durdu. 
Yüzünde b<>şb bir duygunun izleri 
görünüyordu. 

- İki yüz ruble ha? .. Bütün bu pa
ra hep bana mı? .. inar.mız ki dört yıl
dan beri, bu kadar toplu parayı bir ara 
da görmedim ... Bir hemşire gibi gön-

Tovn 3-1 
Preston ~orthcnt - Layçester V::ık1t hem tloğrud:ın ,t# 

ya kcndı idare yerınıJe, b 
knrn cadı.lesinde Vaµt 
altında KEl\IAl.EDDl~ 
ilan Bürosu elıyle ilaıı 
eder. ( Büromuı telef orırı: 

Siti 2. 
Stoke Siti - Birmingnam 6.3 
Sunderlancl - Derp Konti 1.0 
Volverhapmton Vand - Brent-

ford 5.2 
1TALYADA: 

Fc. Torino - Juvc.ntus 3.2 
F'c. Triyestc - Sampierdarcna 

Fc. Lukka - Fc. Milano 
Fc. Modena - N ov ara 
As. Roma - Lazio 
Fc. Napoli - Fc. Bolonya 
Am brosiana - Livorn.o 
~nuva: 93 - Fc. Bari 

FRANSADA: 

0~2 

1-2 
1.1 
0.2 
1.6 
3-1 
8.0 

Ekselsior Bube - Fc. Sete 2..3 
Rasing Lens - Olimpik Lil 3.1 
Sc. Fives Lil - Rasing Paris 0-1 
Fc. Ruen - St. Etien 0.2 
Rasing Strazburg - Fc. Metz O.O 
Olimpik Marsey - Rasing Rube 

*** 
Garmiş - Parte 

spor haftası mün,3.st-; 
yabancı klüp ara..snıdıl. 
nasyonal turnuva tert~ııı 
tir. Bu turnuvaya, Al!P"'"" ı 
piyonu S. C. Risse&'l 
nin H. C. Davos kiüb~\., 
mün Hommarby klübiı 
da Sparlası i§tirak ı 

Fc. Soşo - As. Kan 
Fc. Antib - HavT A. C. 

1SV1ÇRZDE: 

6.0 
7-3 
1.0 

A nl;ara<la 
Nordstem - Yung Fellovs 1.1 
Lozan Upor - Yung Boys 4-0 

BELÇt:KADA: 

Sc. Anderleht - Fc. ~ 
F'c. Boom - Fc. .A.tı 

Vite Star - Fc. Me~~ 
Standard Lütiş - r..ı 
Olimpik Şarlnıa-FC· 

heyet inin, Berşo - 'ünyon. Stete Gilluat 0-3 
Cs. Brügge - Daring O.O 

derdiğini söylüyorsunuz .. Sahi mi bu?. 
Sahi mi? ... 

- Size yc-min ederim ki, söyledik· 
terimin hepsi dosdoğrudur. 

Y i'.zbaşı, kızardı ve: 

- Beni dinleyiniz aziziı:n, dedi. E· 
ğer bunu kabul edersem, alçak bir a· 
danı olmaz m yım, ben? Meseli siz, 
bana ::ıu gözle bakmıyacak rı:usır.tz?. 

Gerçi bunun bir hemşire hissiyle gön
derildiğini söylüyorsunuz; fakat aldı

ğım clak:kada bana kar§ı bir nefret 
duymıyacak nusınız? 

- Hayır, hin kere hayır! Şerefim, 
dinim adına andiçerim, ki aklımdan 

böyle bir şey geçmez. Hiç kimse de 
bunu biımiyecek. 

- Bu iki yüz rublenin benim is;n 
ne demek oldui;unu müm!:ün değil 
tahmin edemezsiniz. Dinleyiniz beni ... 
"Yüzba§', hunları söylerken, uerin °Jir 
heyecana kapılıyordu.,. Bir h<:rn· 
şireclen geldiğini söyle<liginiz bu pa
ra, bana karımla kızımı te.davi etmek 
imkamm da ver:yor. i'kisi de hasti>.dtr· 
lar. Doktorun verdiği reçeteler pahalı 
oldukları için evde ocağın üstünde du· 
n:yor. K r!: ~İ§e kadar maC:en suyu iç
mesi lazınımış, benim melek kanburcu
ğumun .. Karım için de il5ı;lı banyolar 
tav iı·e etmişti. Zavallı kadın, koıkunc 
acılarla kına-~1(,t h~ld.:. bizi üzmemek 
için di§;ni sıkar ve inlcmcmeğe çalı-

şır. Sofrada, kimsenin almağa t ., 
et:nediği fena artıklarla besıeıı• 

Hem s~nra, bu para ile şıı ~ 
• l . . . d 1 ti!' proıe erımızı c ger~ek eş , 

Eir araba ve bir at alıp yakıtı 
lardan birine kapağı atmak oı?ı 
şey değil. Tanıdığım bir avuk'tl 
eğer kendisine başvurursaııı. t~ 
bıılabi!irmi!'I ... Kızımı Petersbıl,.. 

.. d • ' '" Ah • . bil rıır gon erırım. azızım 

bir gerçek... t 
Aliyoşa, bir yuvaya bu ka~; o 

g~tirebildiğin.den ötürü bfiYU 
vinç duyuyordu: ~; 

- Mükemmel! dedi: çol< '~' 
şünüyorsunuz. ::..azım gelirse 
İvanovna, size daha da para ~ 
Ben de verebilirim. Tıpkı bl b 

. . k k• 
gıbı ... Bunu bir bor~ olara 
siniz ... Sonra, ödemesi kolaY~ıl 
ilerde zcn ... in olacaks nıZ· ~ 
mak fikri ~ek yerinde aıiıif1l' 
meden, s-;.ğuklar bastırrnad3~8 
siniz. Bize yazar, haHnizi afi tÔel 
A 

. e kıl 
yrılmamıza rağmen yır. 

cafız. r ı-tv 

Aliyoşa daha söyliyece"'y~~ 
birdenbire sustu. Çün!-::l 

11
,d 

yüzü ansızın .değişmiş. ber ş6 
. eylet' 

almı§tı. Dudakları bır § ., t 

ister gibi kpırdıyor, ama uı 
zından ses çıkmıyordıı. • / 

Aliyoşa, şa~kın şa§kın • ...ıı ( oe"'p-
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Faydah bilgiler : 
., ~'-' ,,_,, ._, -

Saatin tarihini biliyor musunuz? 
Saat, insanlar için zaruıi bir 

ihtiyaç haline gelmiştir. Cep, ya 
but kolda taşınan bu küçük 8.Iet, 
ne lüks, ne zinet için taşınmayıp 
insan hayatını intizama koymak 
gibi en lüzumlu bir i~tiyaca ce
vap verir. 

Saatin tarihi çok eskidir. Bilin 
diğine göre ilk evvel duvar saat
leri yapılmıştır. 900 senesinde 
Papa Silvester kiliselerin ihtiyacı 
için bir alet yapılmasını istemiş
ti. Bu aleti bir demirci yapmış, 
bundan sonra saatli kuleler inşası 
moda haline gelmiştir. Orta çağ
larda saat yapan ustalar, demir
ciler arasında yetişirdi. Aradan 
bir kaç asır geçtikten sonra ceb 
saatleri icad olundu. 

İlk ceb saatini yapan Nören
berğli Peter Henlayn adlı bir Al 
mandır. 1500 senesinde yapılan 
ceb saatlerine o zamanlar (Nöreıı 
berğ yumurtası) namı verilmiş-

Bir hayvanat bah
çesinin masrafı 
lngilterede hayvanat bahçeleri 

ne yapılan masraf hayret vere -
cek derecede büyüktür. Londra . 
daki büyük hayvanat bahçesine, 
her sene 15000 İngiliz lirası mas. 
raf gidiyor. En çok yemek yincn 
ve en pahalıya oturan hayvanlar, 
denizaygırlarıdır. Bazı maymun
lar fevkalade lüks yemekler ye. 
mektedirler. Mesela, goriller yu. 
murta, süt, tavuk suyu çorbası, 
biftek, üzüm, çay, muz, elma. 
portakal, domates yemekte ve şe.. 
ker kamışı emmektedirler. Bun . 
lar kendilerine verilmez.5e huysuz 
taşırlar. 

-0--

Britiş Müzeom 

ltııı1aa 
Rus Çarı Nikola ölüm dö§eğinde tir. 

Bütün dilnyaca ''Britiş Müze
om,, adıyla tanınmış meşhur bü. 
yük mil7.e, bugün kuruluşunun 

180 ninci yılını kultuyor. ~ aldığı lrençikof, Logof et Bey 
'-t•ı kar lnalfımat üzerine artık 
~l ~?11 verdi. Sarayda te. 
~: ..:ıını Ya~tı. Neticesini de 
l'l ltfta.t l> lllınecıt Hariciye Nazı
'-~ &.şayı Mençikofun arzu.. 
it ~ inde azletti. Yerine Re. 

YI Hariciye Nazırı yap. 

~of A'bdillnıecitle milli. 
....., '7u Inda: 
~ ttlı- kelanız benim işlerimi 
~ neticelendfremiyorlar. 
&.·• a gelişim hayli zaman ol
~~ %lyade beklemeğe vak. 
~· :etersburga avdete 
._""'Ge • Eğer Reşit Paşa ka. S buı~a!dı bütün bu işler 
~. daıresınde hallolunup bi 

~. ~ ~ · l>adışah, Mençikofun 
' ~ il.7.eriııe derhal: 
~ ?( t PaşaY_I ŞU s_aatte Ha. 
~. o ab;t ~ tayın ettım. Siz o
~l'lhı.i görUr, işleri müzakere 
"il' tt~ ı. 'kısa bir zamanda iyi 

l)ı:V. ceye bağlarsınız.,, 
~~cevap verm~ti. 

' hid~hın bu cevabı Mençiko. 
' t ve tiddetini yatıştır-

~ lara)'dan çıkıp ta ee. S teı e gelir gelınez Peters.. 
~ ~ ~ çekti. Deruhte et-

Bu mil7.enin kütüphanesi dün • 
yanın en zengin kütüphanesidir. 
!çerisinde dört milyon kitap var
dır. 

Bu kadar kitabın kataloğları 

da 1900 cildi bulmaktadır. 

Kuşak arasında demir zincir!~ 
riciye Nazırını değiştirmemişti. re bağlanarak taşınırmış. Bu 
Sadrazam Mehmet Ali Paşayı da türlü saatler bir ihtiyaçtan fazla, 
azletmişti. Mührünü aldırmak i- bir zinet eşyası olarak taşınmak· 
çin de serkarin Selim Efendiyi ta imiş. Saat ustala. ı, içinden faz 
memur etm~ti. Selim Efendi la dış kapakların güzelliğine e
Mehmet Ali Paşan,ın Kuruçeşme.. hemmiyet verirmiş. Zaman geç
deki yalısına gittiği zaman heye. tikçe bu türlü saatlerin yerine in
ti vükelA.yı orada içtima halinde gilizler tam ayarlı ve Kronometr 
buldu. Padişahın iradesini tebliğ namı verdikleri saatleri yapmış- Arap Murat Hakkındaki 

tardır. Denizciler bu saatlerden k 
edince herkese bir pşkmlık inz çok istüade etmişler ve on seki- T ahki at 
oldu. zinci asırda saatçilik lngilterede Okmeydanında Dadaylı İhsan 

Selim Efendinin getirdiği ma- ince sanatlar arasında yer almış- adında birisini başına taşla vu-
lfımat şu idi: Sadarete Meclisi rarak öldüren Arap Murat hak -tır. 
vfila reisi Mustafa Naili Paşa, ~@r, R.~~ itib AA-~ Aaklınliği ve müd. 
Hariciye N'eZar&tltie Kettt l'8 t ya~ bhilıc kçff yapılan tahkikat 
geliyordu. Mustafa Naili Paşa ile muhafaza etmektedirler. tık ya- bitirilmiştir . 
beraber Reşit Paşa da saraya da. pıldığından bugüne kadar saatin Katil el'an suçunu inklrda de. 
vet edilmişti. Bununla beraber esas yapılı§ında çok az fark ol- vam etmektedir. Fakat Lakkm -
Mehmet Ali Paşa bütün bütün a. muştur. Fakat saat imali için ma- daki deliller su götürmez derece. 
çıkta kalmıyordu. Sadece seras- kineyi ilk önce yapanlar Amerika de kuvvetli görülerek, suçu 448 
kerlik makamına naklediliyordu. lılardır. Çok ucuza mal olan bu inci maddeye uygun bulunmuş -
Hariciye Nazın Rif at Paşa da türlü saa~ler~~n A:merik~ar ha tur. Yakında bu madde ile ağır 
Y

eni sadrazam MU8tafa Naili Pa. len her gun dort hm tane 1 • - 1 et ya sevkedilecek muhakeme. 
mektedirler. Maamafih dünyanın ceza ' 

şadan münhal kalan Meclisi vali t d'" t . k . İs . edir sine başlanacaktır. sa en us rı mer ezı vıçr . • • 
riyasetine getiriliyordu. Fransız filosof ve muharriri Vol Sütten Zehırlendı 

İstanbulda bu değişiklikler o. ter İsviçrede saat imalinin taam- Kasımpaşada oturan Vecaba: 
lurken en ziyade şaşkınlığa dil. mümüne sebeb olmuştur. İsviçre- adında bir kadm dün sabah bır 
şen ise Petersburg hükfuneti idi. nin bir çok küçük kasaba ve köy- sütçüden 100 gram süt almış, pi. 
Zira Mençikofun şahsi teşebbüsü !erinde, bilhassa Nevşastel kasa- şirip içtikten sonra sancılanarak 
üzerine Hariciye Nezaretine ge. basında bir çok ailelerin mesleği Haseki hastanesine kaldırılmış • 
tirilmiş olan eski sadra.zam Re- saatçiliktir. lsviçrede sat ustası tll'. 

yetiştiren teknik mektepler de var Vecahati hastanede muayene e. 
cip'. den adliye doktoru Enver Karan, 

Yeni neşriyat : 

Varlık 

kadının vUcudünde tesemmüm l. 
1 razı görmüştür. Artan süt bir ka 
ba konularak Tıbbı Adli kimya· 
hanesine gönderilmiştir. 

1 - :VAKrr 19 tKINCIKANUN 1939 

1 Radyo ve Tiyatro J 
Ankara radyosu 

19 - 1 - 1939 PERŞEMUE 

12.30 Türk miiziAi - Pl. 13 Saat, a· 
jans, meteoroloji lıalıcrlcri. 13.10 - 14 
~Hizik (Operetler ve lı:ıfif müzıklcr). 
ıs.:ıo Program. 18.35 Müzik (cazbant 
Pi.). 19 Konuşma (Ziraat saati).19.2U 
~ ı.ıt, :ıjans, meteoroloji haberleri, zi. 
r.ı:ıt Jıorsnsı (fiyat). 19.30 Türk mü
zi~i (Fasıl heyeti - Hicazkar faslı). 
2U.15 Konuşma. 20.35 Türk nıüziğı 
(şarkılar): 1 - Le) Hı hiizam şarkı • 
ı:y snLahı hüsnü an. 2 - Ley!U hil
zarn ş:ırkı - Harabı intizar oldıım. 
3 - Lemi biizaın şarkı • Amıın sakı. 
4 - Hcfik Fcrs:ın - T:ınbıır taksim. 
5 - 1.eıni süzinak şarkı ... Yeter hic
ranlı. 6 - Lemi rast şarkı - Yok mu 
c.111. 7 - Halk türklisü - Yürü dilber 
)urü. Oku)an: Semahat Ozılenses. 
Çal.rnlar: \'ocihe Refik ve Fahire 
Fcrsıın. 21 Saat, esham, tahvilı'ıt, kam 
lıiyo _ nukut borsası (fi~·ut). 21.10 
:\lüzik {Oda müziğı - Fritzsche kuar· 
tel): l ci Kem:ın Gııstav Frilsche. 2 
ci Keman Lother Gebhardt, Viyola 
Johanncs Oclsner, Gello Volkmar 
Kolılschüıter, ~~lı1sik - Homantik ve 
modern c~erler. 22.40 .Müzik (Küçük 
orkestra şef: Necip Aşkın): 1 -
lfanns Lölır - Bavyera \"alsları. 2 -
ltalo Azzoni • Sabah şarkısı. 3 - J. 
Strauss _Çardaş. 4 - Frans Abt - Or
manlarda ve ninni. 5 - Gerhard Vink 
!er • Donna Chiguita - İspanyol - u
vertür. 6 - Hanns Löhr - Dilğün 
marşı. 7 - Toman _ Viyana hülyala
rı - '\'als. 23.45 - 24 Son ajans haber
leri ve yarınki proğraın. 

Ankara radyosunun 
yarmki programı 

20 -1. 1939 CUMA 

12,30 Türk müziği - pi. 13 Saat, a· 
jans, meteoroloji haberleri. 13,10 - 14 
'.\liizık <Sen parı;-alar - pi). 18,30 Prog 
ram. 18,35 Türk müıiği {lncesaz A· 
ct!nı aşirıın). 19,15 Konuşma (Hafta
lık spor saati) . 19,30 Saat, ajan!, me
t •oroloji, haberleri ve ziraat borsıısı 
(fiyat). 19,40 Türk müziği (Muhtelif 
şarkılar, Rumeli türkiileri): 1 - Ba. 
yati araban peşrevi. 2 - Udl Ahmet 
• Karcı~ar şarkı • Z:ıhmı hicranın 
gibi alemde. 3 - Hacı Arif - Gönül 
beznıi harap abad gıımdır. 4 - Sııphi 

Ziya • Uşak şarkı - Dökülmüş zambak 
gibi. 5 - Dede - Uşak şarkı - Aitla
dırlar güldürürler. 6 - Delili zade -
Karcığar şarkı - İki de turnam. 7 -
Dell"ıl - KarcıAar saz semaisi. 8 -
Rumeli halk türküleri: 

KOllın beni yükııeklere; 
Sabah olsun ben bu yerden «i

deyim. 

Dağlar dağlar viran daıtıar. 
Alişimin kaşları kare. 
Okuyanlar: Müzeyyen Senar, M. 
Çağlar. Çalanlar: Vecihe, Cevdet 
Ç,ığla, Ke111al Niya\:i Seyhun. 

20,30 Konuşma (Çocuk Esirgeme 
kıırıımıı) . 20,45 l\lfizik (Rlyaseticum. 
hur flnrnıonik orkestrası - Şer: Prae .. 
lorius): 1 - Nino Neidhardt: İknrus. 
senfonik şiir. Op. 67. 2 - Nino Neld· 
hardı: Yaylı sazlar kuarteti ve or .. 
kcstra için konçerto Op. 74. 3 - :w. 
A . .i\lozart: Senfoni re majör No. 504

4 

Adagio - Allegro, Andante Presto. 
21,45 Saat, esham, tahvilAt, kambl .. 
yo • nukut borsası (fiyat). 21,55 ııa .. 
zik (Küçük orkestra .. Şer: Necip 
Aşkın): 1 - Johannes Drahms - Ma .. 
car dansı No. 8. 2 - Villy Richarta .. 
Küçük balet süiti. 3 - Fried Valter ~ 
Serenat. 4- De .l\Iicheli - Cocuk O" 

yunları. 5 - Hannı Löhr - Bilyilk 
vals. 6 - .l\lainzer .. Düğün töreni. 
7 - Leopold - İspanya melodileri ,,, 
Potpuri. 8 - Hans .l\falnzer - Sere .. 
ncıt. 9 - Tempo Tempo - Galop. 23 
.Müzik (Dans - pi). 23,45 • 24 Son 
ajans haberleri ,.e yarınki program. 

ALEMDAR SiNEMASI 
lKI FiLM 

Aık bahçeleri 

Mister Matın 

(Haydutlar peşinae )" 

ERTUCRUL SADi 
TEK TIYKrROSU 

Taksimde (Bu •ece)l 
KISMET 

Vodvil l pude 
Pek yakında: 1NS:\N ::.\BUT 

ŞEHİR TiYATROSU 
19 - 1 - 939 Perşembe 
-akşamı saat 20,30 da 
Tepebaşı Dram Kıunı 

HAYDUTLAR 
ISTIKL.\L CADDESİ Kü:ılEDİ KISMI 

(Oğlıımuz) Komedl 4 perde 

111111,ııı'.ıij 

ı(ı~~ııı~ 

TURAN TIYATROSll 
İsmail Dümbüllü; 

Cemal Sahir birlikte •• 
(Ürkmezin Ntıanlııi! 

Komedi 3 perde 
Yeni varyete No. lan. 

~lce ~ın ° güne kadar iyi 
~ ile bildirilememiş ol • S lnesuJiyeti tamamen 
._, lld';!'1telbına ait olduğunu, 
~~but layı .. sarayda teşebbü . 

\Uıdurunu. bu + ...... ..,b'l...:t~ t ı..._--_ .... ~. ~ u~a 

şit Paşa Petersburgta İngiliz si. 
yasetini adeta bir icra V~~~I 
giıbi görü1düğü için bu de~ıklı. 
ğin mahiyet ve manası bır tür. 
lU anlaşılamıyordu. Mençikofun 
doğrudan doğruya Çara hila:ben 
çektiği telgraftaki memnunıyet 
ve teminat adeta bir nevi muam
ma gibi görUlUyordu. 

Ankarada genç ve değerli eller ta
rafından çıkanlma}'ta olan "\'arlık" 
mecmu:ısı bu sayı ile şeklini tama· 
meıı değiştirerek yeni bir hacim ve 
yeni bir muhteviyatla intişar etmiş-

Eğelençe1i köşe : - -~-,_,~,_,-

HALK OPERETİ 
(Bu akıam) 

L'"'°'t l'eıine cıye .Nazırının azledi 
),. b'Reşıt Paşarun tayin 
., )r,,_ • ıldirdi 
d\ı_~ bir · Bundan son-
~ 1'ıeti 7.a.tnan içinde arzu e-

' 'Yrı cenin alma.cağı hakkın. 
~ ca Rus Çarına teminat 

~~t hak·k • 
()!ıı~~ ~Ua~n Mençikofun 
i~ biıdird· ~k muvaffakıyet 
~ lnıı"a!f ıği şeyler kendisi 
-~ ~ ?lok~kıyet. mi idi? İşte 
~ ~d 1 beUı değildi. ZirP 
~ Stı-a~~~ aYni İngiliz sefir 
'~ltzni§ti. 0 ta Londra!a teL 
tt~t'Uil'eUe lst da fevkalade bir 
~ lU1 ttı:u"a.ff an.buıa. gelen Mer 
•it~~· liart . aioyetsıziiğini ya
~ :llflttnı ı:ıY_e _N~zaretine Re. 
~ lorı.l'as ~~nı bildirirker. 
' Ul1n tem/ ıçın de İngiliz si 
it e'Jc OldutunU:t. altına almmı; 

llitı bı ~ ııave ediyordu. 

li<te :A~ııatı ~~ lng.iliz sefiri
~~""'l defi . l. Zıra Babıa.. 
'hr J:t. ~1- §!kliğin hak'ki 
~ ~ -ıııı Lor ı se.. 
' Ci)'e ~ d Strattortıa ye
lti~ '-tıt p:0.1 

Ve eski sadra.. 
.. ~0\t,ı, an baıka bilen 

(Devamı var) 

e b k arak tir. İsmail Hüsrev, Vedat Nedim, a asına iZ Yuş:ır Nabj, Cemil Sena, Cevdet ~ud-
w 1 relin yazılarından başka kronıkler, 

Çocug...,unu bogan ar iktibaslar v~ t~t.kiklerle dol~ olan bu 
sayı taın hır ılım ve edebıyat nıec· 

Suçlulardan ikisi idama muası halindedir. tavsiye ederiz. 

Mahkôm Oldu . _ Türkiye Felsefe 
Balıkesir, (Hususi) - Bır bu M 

1 ehrimizde tüyler ecmuası 
ıuk sene evve ~ N 'f Beş yıldanberi çıkan bu felsefe 
ürpertici bir facıa olmuştu. az~ mecmuasının son ı 7 nci nüshası zen· 
dmda bir muallime dü1man~ık ~.18 gin müııderecalla çıktı. İçinde şu ya-
lcri besliyen birkaç adam bir~ gun zılar yardır: . . 
• uallimden intikam almaga ka Heyecanlanmak, 1938 senesinın fı. 
JU m . 

1 
d' kir hayatına toplu bir bakış. Hukuk 

ar vermış er ı. .. kli ile sosyoloji arasınıl:ıki nıiinasebrt 
Fakat bu karar, en taı yurek lıakl"ıııda bir deneme, Yeni çıkan feJ· 

·nsanları bile titretecek kadar or sefi ~serlcnlcn ı>sikoloji, Kurna kü) ü 
·:rnnçtu; bu canavar ruhlu adam-. hakkında bir ınonoğrafi, _Türk ".'.ı~. i 
lar, muallimin üç buçuk yaşındakı hakkında tetkikler v~s:ıırc.. Bulun 
ve İlter adindaki çocuğuna yolda kültür iliınl~rh le :ıhıkası olanlara 

rastlamışlar, çocuğu kandırarak tav.siye ederız. 
eve götürmüşler ve yavrucağı bo· ~~======m=u=h=a=k=e=m=e==:=de 

ı d• başlanmıştı. Bu 
g~ azlıyarak öldürmüş er 1• ~ 

. 1 k la- yarak bogulmuştur. 
B"t" muhıtte nefrete arşı M f 

u un • k h Mahkeme Kasım ve usta a 
nan bu k~kunç facıa~ınb'•~ı:ı:.a- adındaki ad~mların idamına, Cel· 

1 n muhakemesı ı ..... :ır• • .n 
man arını • t' Tem· lat Halil ile Emine, Zehra ve um-
haklarında karar verilmı1 ı. • . d d k' kadınların ıs er ıene 
yb mahkemesinin nakn üzenne mı a ın a ı • 4.bd111ınecit 

Yalnız Ha. suçluların muhakemesine tekrar hapislerhıe karar vermiıtır. 

SOLDAN SAGA: 
1 - Uçak, bir nota. 2 - Dumanın 

bıraktığı kir, şehir. 3 - Biriktirme. 
4 - Yatakla yalan adamın başının 
·ıllındaki, cingöz, açıkgöz monasınıt 
da gelir. 5- ller asırda kıymetinden 
hiç kaybetme~ en kıymelli maılen, 
geri vermek. 6 - Be) az, işle manası· 
na. 8 - l\lcrlıaba. 9 - Hem erkek 
ismi, hem eski aylardan birisi. 10 -
Taşlan topraklan a~ ırmak, gayri ıa. 
bii. 
YUKARIDAN AŞAGIYA: 

1 - Senclcrdenbcri içki için 'cya 
oyun O) nayarak meleke pe) da eden, 
alCabede beşinci harf. 2 - İskaınlıil
de biı: kağıt, almaktan emir. 3 - Yüı 
cte~il, parça ilhe. 4 - P.lrçıılanmı,, 
Arabistan çöllerinin korkun~· \'C nıeş-

hur )eli. 5 - Kıymetli bir maden, 
para konulan iotidal cüzdan. 6 -
Sonuna (i) gel!. ~e çift bir rakam ıra· 
de eder, aval. 7 - lıtznz etmek. 8 -
Yok etmek. 9 - Bir cemiyetin Yeya 
teşekki!Hln senelik geliri, bir nota. 
10 - Duman klri, er. 

DUnkU Bilmecemizin 
halledilmiş şekli 

SOLD \N SAG~:: 
1 - Musoliııi. 

2 - llAniha) e. 
3 - Sulak, rl~ a. 
4 - Asanın, la. 
5 - Tok. 
6 - İl, 1a. 
7 - J.afuııtcn. 

8 - Saim, ile. 
9 - llkab, enik. 

10 - Ko, kek, efe. 
\UKARID \:\ \SAGIYA! 

1 - .:\lısafırlik. 

2 - llııs, . 1 l. 
3 - Solnk, lil,, 
4 - Anan, mantık, 
5 - Likit, he. 
6 - liı, motoıı. 
7 - Noıı, k.111. 
8 - h ıl, tine. 
O - Eya, elif. 

10 - Tcnel,c. 

OC YILDIZ 
Pek yakında: Bekle .. 
ıı ilen büyük operet: 
l\lODERN KIZLAR 

SinemalaTda: 

l\IELEK: Barones ve uşalt. 

İPEK: Dört namus bekçisL 
SC~um: Talih yıldızı. 
S \KARYA: Aşktan daha kuneUl. 
ALE:'llDAR: Aşk bahı;-eleri, Mister 

Moto, 
AI.K \ZAR: Kutup şeytanları. 
HALE: Deli gençlik, Harp esirleri. 
AZAK: Delıiz korsanları. 

VAKDT"a 
abone 
olunuz 
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............ Hikaye •••••••••••• • • • • • • • • • • • • • • 
Aşağı ·olmasın 

• • • • • • 
5 Yazan: Leon Deuteck Nakleden: Muzaffer Acar ! 
• 
Mahir Memduh intihabından 

fevkalA.dEı emindi .. 
Elindeki küçük pakete, karısı

na hediye olunacak bir ganimet 
naza.rile bakıyordu.. Bu küçük 
kırmızı ça'lta, muhakkak ki Ha. 
liden!n çok hoşuna gidecekti. 
Gerçi pahalı bir şey deği.1, fakat 
Halide kocası tarafından hatır
lanmaktan !bUyük bir uvk duya. 
caktI. 

Büyük bir Fransız muharriri: 
"Çok iyi birleşmeler vardır, fa.. 
kat mükemeline rastlamak müm. 
kUn değildir ... 
Demişti .• Bazı bedbin kadınlar 

edibin bu kıymetli sözünü şöyle 
tadil etmişlerdi: 

"Çok iyi kocalar vardır, fakat 
mükemmeline rastlamak milin -
kün değildir.,, 

İşte Mahir Memduh ta Zümrüt 
.Aııka. kuşu gibi nadir, mükemmel 
koca evsafında olmak iddiasın • 
daydı .. 

Elinde çanta, evine doğnı yoL 
lanırken tanıdık bir sesin: 

- Memduh. Memduh, bu ne 
tesadil! .• 

Diye seslendiğini duydu .. Dön. 
au ba.ktr, karşıda bir kuyumcu 
dUkkinmm kapısında, kısa boyu, 
tostoparlak vUcudü ve başındaki 
genig kenarlı eapkasiyle yerden 
bitmiş iri bir mantar hissini ve
ren ellilik O:>ir adamın kendisine 
doğru aşina bir tavırla geldiğini 
gördil .. Yaklaştı: 

- Nasıl beni tanımadın mı? 
Dedi •• Mahir Memduh hakika. 

ten tanımamıştı. Maamafih: 
- Nasıl tanımam, cannn, hiç 

unutur muyum, siz .şey, diye bir 
eeyler söylemek istedi.. Karşısın
da.ki onun müşkül vaziyette oldu. 
ğunu anlamıştı: 

- Hikmet .• Hatırlamıyor mu
ınm. tıçUnoll dVar1 böUlğUnden •• 

Diye kendini tanıttı. 
İki yabancı adam bir anda can. 

dan dost olmuşlardı .. Hatıraları 
yeniden canlandı.. Ayni cephede 
yanyana harp etınişler, beraber 
wru§llluşlar. beraber sefalet çek
mişlerdi. Sonra mütareke olmuş, 
ayrılmışlar ve yirmi sene biribir. 
terini görmemişlerdi. 

Hikmet bu eski silfilı arkada
ıma candan bir alika gösteri • 
yordu: 

- Nasıl, ne var ne yok .. dedi. 
Yirmi senede neler yaptın.? 

- Hiç.. Sadece evlendim .• Ço. 
luk çocuğa karıştık .• 

- Evlendin mi, ne iyi.. Ben 
de evlendim, bugün de kanmm 
aenei devriyesi!. 

- Ne tesadüf, ne tesadüf b0-
gün benim kanmm da senei dev. 
riyesi.. 

Hakikaten tesadüfler biribirini 
kovalıyordu. Yirmi sene sonra 
buluşmu§, ayni günde kanları
nın senei devriyesi, hepsi ne gü • 
zel tesadüftü .• 

Hikmet ince bir sicimle par • 
mağma sarılı küçük bir paketi 
fprt ederek ballandıra ballandı
ra anlatmağa !başladı: 

- Xanma pırlanta bir bile:.ik 
aldım.. Pahalı bir şey değil, :500 
lira.. Bundan aşağı bir t :?Y alına. 
mazya .• 

Mah!,r Memduhun dili tutul -
muştu: 

- Tabit, tabii bundan aşağı ol. 
maz.. 

Diye, kekeledi .. Hikmet büyük 
bir neşe ile sözüne devam ediyor
du: 

- G(trllyorsun ya Memduh. iki. 
miz de küçük hediyelerimizle ne 
kadar mesut görünüyoruz .. 

Biraz daha konuştular.. Hile -
met müthl!J yüksekten atıyordu .. 
Ayrılırlarken: 

- Allaha ısmarladık dostum, 
yine görilşelim, dedi .. 

Mahir Memduh: ''Böyle gider. 
-. ı ••• ,._ Jbml eene son
a,, d!'9 ll&y!enc!f .• 

Aynldılar. Belki bir daha da 
görüşemlyeceklerdi .. 

Mahir Memduh dostunun fev. 

• 
kaliıde zengin olduğunu anlamıŞ-
tı. Zengin mahallelerini ayıran 
caddeleri ~manın, memleketler 
arasındaki hudutları geçmekten 
çok daha müşkül olduğunu bilir. 
di. 

Büyük bir ihtimamla elinde 
tuttuğu çanta ile cadednin orta
sında kalakalmıştı. Derin bir en. 
dişe içinde çantayı elile tartıyor, 
sanki ağırlığı ile pahasını ölçmek 
istiyordu. 

Sonra birdenbire karar verdi, 
çantayı almış olduğu mağazaya 
doğru yollandı.. Demin, mutta -
sıl, cır cır söylenerek, ''Hanıme
fendi bu çanadan çok memnun 
kalacak,, diye kendisini tavlamış 
olan satıcı kızın karşısına dikiL 
di: 
- Bu çanta benim hoşuma git. 

medi.. Hem fiyatı da pahalı .. a
lamıyacağım .. dedi. 

Satıcı kız şeyta.Ma bir gülüş • 
le: 

- Evet, zaten şaşırmıştım. Si
zin bu parayı veremiyeceğiniz 

belli idi .. 

duhun çok ince bir tarafına do
kunmuştu. O paradan kaçacak 
bir adam değildi. 

verebilirim .. yeter ki çantayı be. 
ğeneyim. dedi. 

Tecrübeli tezgiıhtar Mahir 
Memduhu dikkatle süzdU. Artık 
insan sarrafı olmuştu. Müşterile. 
ri .çok iyi tanırdı .. Mahir Mem • 
duhtan da para çıkacağını anla
dı, büyük bir sabır ve dikkatle 
mağazadaki bütün modelleri gös. 
terdi, hepsinin evsafını anlattı, 

teker teker methetti.. 

Mahir Memduh gösterilen model 
leri beğenmediil gibi Ur.erindeki 
fiyatları gördükçe de ~özleri dört 
açılıyor, yerden bitme, mantar kı
lıklı arkadaşına kızıyor: ''Bu Al. 
lahm cezası da nereden karşıma 
çıktı. bu kadar hovarda olabil -
mek için kim bilir na8Il, zengin 
olmuş. şunun bunun parasını gas. 
petmiştir .. ,, diye düşünüyordu .• 

Fakat bUtün bu millahazalar 
onu fikrinden. caydıramazdı. Mn
hakkak o da yüksek bir hediye 
alac:ı.ktr.. Hikmetten aşağı ola . 
mazdı ya .. 

(Deoomı 11 incide) 

G 

ve ilaçlara deit 



--
~!~.~~:~i~-~rlerden iki tip: ....................... _.._..._ _________ ......... 

~.niz görenle deniz 
gornıeyen adamlar 
air ne . Yazan: Naya~a ~!Mı met 

l b giizeı .. 'ler ııoylerniş • ••n h ... E • O)t-
k .1.idııt ~ Vet doymuyor. Ar 

ısti ırnada Yor \'e . n sonsuzlaş-
h~tı }'cııi... ~nsan her an başka 
'"il a •C ıy· ' . ı 

tkadaşını ~ ıçın tutuşuyor. 
....._Ah • • 
tnıcd ' dıYOtd 

en gö 
1 

u. Şu Amerikayı 
"Be ı en k 
le b' Yneıın·ı apamak ne acı 

ı · 1 el s · 
il .: 'llıkan ergı münasebe-
böyıe fı bulamazsam bir 

'"'a" rsat el ~ \'cı;.:ı·ı e geçmez. 
'iLi er. 

b . 
so 'ille\ A . 

llta g() l tncrıkayı gördük-
aca_ ,_ ı critı-

ıı:ıtn ?, 1 rahat rahat ka 
ııstu., 

c ltılJıı 
' aııcbct . 

1'1.1 l'.>iin •· Atnerikada.n son 
~ .......... ~ Yanın h 

it her er yurdundan 
~ ta tl tarafını dolaşmak 

'1h'I ... ,_ 1 ayaca ~ .. ' 
ıı.. ~ ist' gı guzellerden 
~ 1Yeeckti ,_a teıu elbet.. Son-

ıt? ecek .... 
ı.... ·· Afrika ' .. gorülece'k yer 
~'\ Akdcn· Çolleri, Asyanın 
Plar hile b~ _kıyılan, hatta 

<ieğtı nıi~ tnsan için en· 
Ct b ır? •• 

..,,,,, ..... ,._. 'ter d 
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Tarihten bir y~prak: 
11 VAKIT,,ın yazılan ~--------------- meraklı tetkik 

Tütün fi ry akili ğ i 
lnhisar idaresi yeni ceşit bir 

sigara çıkarmış. Adı: "tkiz". 
Niçin İkiz dediklerini bilmi

yorum. Fakat hususiyeti şu: Bu 
sigara, bUyilk paketlerde n istl
yenlere onar tane satılıyormuş. 
ÇUnkU ucuzmuş. İkisi otuz para. 
Yedi buçuk kuruşa yirmi tane 

Hastalıksız bir dünJaya 
kavuşabilecek: miyiz? 

1 

alınıyormuş. İkiz sigarasının 

nnar tane verilmesi ve ucuz sn
.ılmasrnm sebebi de parası ol

. mayan, fakat tiryak! olanların 
kolayca sigara edinebilmeleri 

imiş. 

Otuz parası olan bir tiryaki, 

-o--

Bütün insanların 
b~klediği bu mes
ut gün ne vakit 

ge!ecek iki adet İkiz sigarasını alıp tUt
tUrebilecek. Doğrusu inhisar l
ı.laresinin bu buluşu çok ho~. Hastalıksız, ıstırapsız bir dünya 

ya kavuşabilecek miyiz? Her biri
Fakat bir arkadaş inhi:::arıu miz, en aşağı 80 - 90 yaşımıza ka• 

bu buluşuna itiraz etti: dar' yaşayabilecek miyiz? İşte bil-
- Doğru degil, dedi. Çünkü tün arzumuzla beklediğimiz bir 

~UtUn vücuda muzır bir şeydir. devir... Acaba tıp üstatları bize 
\lışanlar bırakmak istiyor, fa- bunu temin edebilecekler mi? 
cat bir tUrlll muvaffak olamı- Yahut bu imkana ne kadar yak 
·orlar. Fakirler, ekmek para- !aşabilecekler? 

3111dan kısarak sigara alıyorlar. 
Jcuz sigara ile, herkes tUtUne 
ılıştırılıyor. 

Arkadaşımı dinlerken, Dör
lüncil Muradın Bağdat seferini 
hatırladım. Bu yaman padişah, 
bu sefer esnasında birçok yeni
~erileri tutun içtiklerinden do
layı idam ettirmişti. Fakat gene 
ıynl padişah, !randan lstanbula 

Bu suallere cevap vermek iç:n 
en iyi yol, ilmin bugün nelere mu 
vaffak olduğunu ve nelere muvaf
fak olmak üzere bulunduğunu göı; 
den geçirmektir. 

i1.rtzı da O}r:lnadığı gibi his 
biçbir la.ki hu~udu yoktur; 
t~ t gdzti arkada kal 

h' es. 
ıateı-:

..... fclaef · • 

· , , .. :ı 

1 

:;etirerek yerleştirdiği MlrgU-
. . .l ııUn bahçelerinde akla, hayale 

• ... ·'1 
,., , . "' 

1 
.;elmez sefahate dalmamış mıy-

İlmin muvaffak olduğu sahalar 
pek geniştir: Mesela hastalıklarrn 
en tehlikeli, en öldürücü olanları· 
na bile bugün galebe çalınmıştır. 
Bundan başka yavaş yava~ tesir 
etmesine rağmen, neticede ayni 
derecede mühlik olan hastalıklara 
da hükmetmek kabil olabilmiştir. 

<lisrın. eaını yapacak 
0~ ~ az. olduğu için 

~~·ı • dı? 
·~~ .r Tütün, 1stanbul3; ÜçUncU 

Mesela sıhhi su tertibatı, ayni 
surette yiyecek tesisatı, insanları 
hiç olmazsa kolera.dan, tifodan ve oldu.. a, bir ıniktar faz 

ı.~. &ıı için bedbaht olan d ""148ed a değil. Cahil. Fakat öyle bir iç 
dt tayın:~.eği°7 .Bu tiple- çekişi var ki: 
ot; altı ur. Bın Kemah-

lıiıe ~.. Çocuk babasıdır· - Ah, İstanbul, ah Çanakkale .. 
•0rtneı:ni • D , l:>•.. ı. mesut bir iyor. Oraları bir daha görmeden 

t nerd ı~ri KcmaJıtan ya- gözlerimi. kapamak istemiyorum. 

.g'~ r köyde yaşıyor, - Buralardan memnun değil 
lıt ~tnıi Çanakkale.de bir misin? •• 
it eı!~llt ~h· t. bir vatandaı

ttİııdu ırden uıak olduğu 
r. 

iı... ,tt doıı:. 
, ~·- 6atı, orada b" .. "'Ya!n uyu-

' ~ kale duvarlan
l:taaı 1 

\a,ı ' lı:: 0 
an Ali Rıza 

-~ ~abon~ıtum. Ona ilk-
·"" j--~~ tat )l eaı, kale çöküntü· 

ltnıartıll göstererek 

~\>akti ~ Yle ne imiı aca-

~Cltt .. ;ır 
b bir :nıın keşfine kadir 0 -

:rCYden b ~ . • ahseder gi-

' 'dcd{ Su 'ita ' Çok eskiden kal-

~~d~ki .k~yanm 
hl ı ıçerısı klise 
,:aç tir 
~· l ditılı ı:ni? ( 

il-. ~'ditıı. •4 

~ 'l';ıJt • 
.,, tıı". ~ c--d· • 
Y ~itli •&QC ını.z nıi?. 

~ ıı. s~ş gibi yü-
de Jı ~ \tar? unda merak e-
r 1 ~- .. detnck isti d• 
ıı g lr.~'ll:le d yor u. 

11,-c ~ '-ırn~ ettiın: 
~~ ~ lStn?.,. 

>tı: SOctt~- , 
~ ""il "ar?. 

dn. '? ,' 
~ . .. 
b~lldt 
~~~ -

tll bt el kartı) 
<!: rcr :r . ·• 
. ~-~, lttıa, çok Çabuk ö

" atalık ~'~dırn eV'len
~ lı::aıır ı~C§tirdim. Bi 

ltt:::ulh.. Ye .. İkisi de 

? .. tan baı'ka 
~hı Yere gittin 
dı.ı ... t·l"cre ~. 
~ b '-1tlncd' 

- Ya oraları gf:SrmeaeytUm, 1" 
buralarda kalmasaydım. Hele de
nizi hiç unutamıyorum. 

Mehmet Ali denizden bahseder 
ken bir çocuk gibi seviniyordu: 

- Sonu gelmiyen sular insanın 
bütün gamını kederini unutturu
yordu. Deniz gibi .dünyada var mı? 

Acaba Ali Rıza da denizi gör
müş olsaydı Mehmet Ali kadar 
muztarip mi olacaktı? .• 

Mehmet zamanında. (1002 -

1003) gelmişti. miştir. Ve şimdi ilk tecrübeleri ya
pılmaktadır. Gelecek bir iki senr
içinde, belki de herkes bu aşı.Jr 
aşılanarak kendini zatürredeye hı:. 
tı emniyet altına almış olacaktır. 

~009 yılında tütün yUzU gö
ren !stanbullular ilk zamanlar
da biç rağbet ctmemi;,;lerdi. 
ÇünkU o >akıt keyif verici kalı
VJ ve m.:ıçun vardı. Fakat ilk Her sene Amerikada mily.cnlaı 

ca ahali, sıtma hastalığının nöbet 
leriyle titreşip duruyor, Sıtmanrı 
kendisi, ne vasıta ile geldiği C:c 
bilindiği halde hu hastalık devam 
edip gitmektedir. 

gelişinden otuz altı sene sonra 
tutun, her keyif yerici ıçklyi u-

1)..\:clıı. lce~erln Jdam ~dll-t:: 
~eklerl ilA.n cdlldlğl halde me-

ncdilemedi. 
Bu tarihi hakikatler ortada Buna karşı yeni ve büyük bir 

mJcadele açılmış bulunmaktadır. iken, lnhisarm İkiz sigaralarına 
kızmak, bence hiç doğru değil
dir. TUtiln zararlıdır: Amenna. 
Fakat bunu inhisardan evvel 
Içen dUşünmoll. lçen dnşunme
dikten sonra tnhlsarm kolaylık 
göstermesine kızmak, hiç de 

yerinde değll. 
?t.ıTIAZt AHMET 

Maksat, srtma hastalığının son 
tuttuğu yed bulmaktır. Onun için 
Amerikada sıhhat makamlarr, köy 
ır.e:kteplerinde çocuklar arasında 
tetkikler yapıyorlar. Bilhassa ço· 
cuklar arasında yapıyorlar. Zira 
6 ile 12 yaşındaki çocukların kan 
j:,unda sıtma mikrobu bulunur. 
'Rir çocuğun kanında sıtma bulun
duğu vakit hem ismi almıyor, 

ve sonra sıtma mütehassısı bu çc
cı-ğun evine giderek hem evini ve 

çocuklarda görülen diyareden ko- dım ettikten sonra şeker hastalığı hem de civardaki bütün yerleri 
rumuştur, artık bir tehlike olmaktan çıktı. ~et'K:k ediyor. Maksat, oralardaki 

O diyare ki, geçmiş asırlarda insanlarda hala şeker hastal ğı sıtma sivrisineklerinin barındığı 
birçok yavrularm minimini mezar var. Fakat onlar da, insulin alarak yerleri bulmaktır. Bunun üzerine 
lara gömülmesine sebep olmuştur. kendi noksanlarını telafi etmek su- sıtma nuntakaları bittabi tecrit 

Sc.nra günün birinde Fransız retiyle diğer insanlar gibi yaşaya· cdilmektedi~. 
askeri operatörlerinden Şarl Ni- bilmektedirler. Amerika srhhat ve içtimai mu· 
kol adında bir üstat, bit denen Kansızlığa gelince, bundan avenet nezaretinden General To· 
menfur hayvanın, tifos mikrobu 12 sene evvel müthiş bir illet mas Parren zührevi hastalıklara 
taşulığını keşfetmiş ve bu suretle iken, şimdi o kadar seyrelmi~tir, karşı bilyük brr mücadele açmı§· 
b:.itün dünyaya yayılmakta olan ki bazı memleketlerde talebeye tet trr .. Zührevi hastalıklar Amerika
bu hastalığın önüne geçilebilmiş- kik ettirmek için bu çeşit hasta da hayli tahribat yapmakta.dır. 
tir. bulunamıyor. Bunun da sebebi, Eğer efkiirıumumiye, Parren'in 

Amerikan askeri operatörlerin· Corc Minot, Corc Vippl ve Vil- mücadelesine müzaheret edecek 0 • 

den, Vakter Rid adında biri de, yam Mörfi adındaki dokt:>rların !ursa, bu yolda büyük muvaffaki· 
arkadaşlariyle birlikte "Sarı Hn:n karaciğer yemekle kansızlığın gi- yetler elde edileceği muhakkak. 
ma,. denen hastalığın mikroplan· derileceğini keşfetmiş olmalar.dır. Biliyorsunuz ki frengi, çabuk 
nın sivrisinekler vasıtasiyle taşın- Kansızlık çekenler, karaciğer ye- tedavi edilmek ister. Yani ilk C:ev 
dığını bulmuş ve binnetice sivrisi- mekle, yahut hülasasmı almakta· ;relerinde doktora gitmek liiz m

neklerle mücadele ederek hu hasta devam ettikleri müddetçe, tekrar dır. Keza bolsoğukluğu da ayni 
lığa karşı konabilmiştir. eski hallerine avdet edebiliyorlar. suretle hemen tedaviye ihtiyaç 

Farelere ve fare pirelerine kar- ııc * • gösterir .• 
şı açılmış olan sürekli mücadele, Bununla beraber, insanların sıh Şurası gariptir ki, hastalık.m~ 
bu iki menhus ~al':;'an vasıtasi.> le hati 0 kadar emniyet altında değil bir dü"'lya viicuda getirmek husu
gcçen ~eba hastalıgının yayılması dir. Hala hasta olanlar görülüyor. sunda büyük rol, d:::J:torlardan z' 
na manı o1maktadır. Zatürree frengi sıtma · k yade halka .d üşmektedir. .Mesela , , , çıçe , ço 

Kaydedilen terakkiler yalnız cuk felci, enfloenza muzta· çiçek hastalığı, bunun mül:emmel 
böyle sari hastalıklar sahasında riplere elan tesadüf edilmektedir. uir miııalidir. 
değildir. ihtimal ilerde bunların bir kısmın l 796 senesinde Edvard Jenn~r 

·~~ ·r_ l:ıt Urada bu ~·Bura-
ııt1 

8 
?tıc~ 

8 
YUdurn.. Parçalı bir blt1z modeli. Kollar önden reglaıı, arkadan omuz 

!it~ it; en deniz de .. altlarından kesik bir parça. ile birleşmektedir. Yaka dikt.ir. 
:ı:.~ tttıillı.ta gorıne· Kollar göğüS üstlerinde iki kısımdan müteşekkil parçalarla bır • 
e?,I° (ladttli~ d de~ tok ki leşir. Kullanılacak kumaş birinde ende 1,80 clir. . 
1° L~clt 

1
• e goğc \..._ " ama A: Bu model kre:p saten bir elbiseye üst olabilir. Bu takdırde 

ııı; b •te ~nzerın · _..ı ~ı: llleı nıia· •§.. etek te parçalı kesilmelidir. Kulanılacak kumaş 3 metre 40 tır . 
. q, ' '4. Gcs ın, k · t · ~ s~ rsenı · • B: Eğer ayni model ince yünlü kumaştan yapılma ıs enır. 

' ttı.,Or"-ıı. Qe oıacaıc;e ola- se, bu takdirde etek tekmil Plise yapılabilir. Bilhassa genç kızlara 
talca~ Ali, .. De- tavsiye olunacak bir modeldir. 

A-li ~~edeniyeti .. Blllzuıı ön kısmmm geniş kesilmesine dikkat etmelidir. 
a tibi ıek gor- ·ii_ Kullanılacak kumaş 4 metro 30 santimdir. 

Utnuş r 

İnsulin'in keşfi dolayısiyle mil· dan kurtulmak, belki hiç b:rine çiçek aşıs nı keşfedere!{, çiçek has 
yonlarla insanlar tedrici bir hara· tutulmamak da kabil olacaktır. talığrnın önüne geçmek imkanını 
biyet ve kati ölümden kurtulmuş- Mesela şimdi zatürreeyi tedavi· bulmuştu. O zamandanberi alim-
lardır. de bir nevi serum kullandmakta· 1 ~r. bu aş·yı d:ıha ziyade tekem-

Sir Frederik Banting ve Dr.; dır. Eğer bu serum her tarafta kul mül ettirmiş ve binn~tice çiçek 
Carls H. Best adındaki iki genç lanıldığı takdirde, birçok caz:lu hastah~ına tamamen g~te çalm-
Kanadalr d::ktor, Pankaraastan kurtarılacaktır. mııtır. 
insulin çıkardıktan ve diğer dok· Buna ilave olarak zaturreeye Bununla bera~r, her sme Mft-
torlar .da bunu tasfiye ctmeğe yar mani olucu bir nevi aşı icadedil- (Lıltfen sayfayı çeviriniz) 
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'/I Jlaıı·ye '7ekı·ıı0 Fransa ispanya Balkan devletleri Nadir kitaplara dair araştırmalar ~ 
ıvı j v ~ hudutlarını açması ihraç bankaları k ~VJJ 

Tekaüt maaşları hakkında Mecliste muhtemel Türk, Homen ve Risalet - ül - i lrl 
Yunan hPyetlerl J 

l"zahat verecek (/Juş taru/t 1 incide) - k l b il 
Ankara, 18 (Telefonla) - Ma. bir miktar da olsa zam yapılma- ~;:~:dbci~:~.~~ı':.'."'"kmler ay- m U 2.:8 Ş~ ~~:ere ve - eş ar e ıtıaaı 

liye Vekili mütekaitlerin maaşla_ sı ise bu yekfuıu esaslı surette Paris, 18 (A.A.) - Hükumet, Bclgrat, 18 (A.A.) - Balkan Yazan: Mehmet Bablff dı 
rı hakkında İzmir mebusu B. Ha kabartacaktır. Meclis mahafilin. askeri hizmet mllddetiııi gayri devletleri ihraç bankaları guver. u I 
1il Menteşenin sual takririne önü. deki arzu ve cereyan, hiç olmaz. muayyen sure Lte iki sene olarak nörlerinin ilk toplantısı dün Yu • Abbasi haJifelerinden Kaim sarık, birinde fes fek t..t'hıı_ . 
müzdeki günlerde Mecliste cevap sa Milli Mücadelede cephede ça- ifa eden bir kanun ıtı.ylhası tev- goslavya milli ban.kası guvernö. BlemrilH\.h zamanında yu.kın· mektedir. Bu ıncıarl ~ ""4Ct 
\'erecektir. hşmrş ve eski kanunla tekaüt 0_ di etmiştir. İki senelik hizmet rü B. Radoaavideviç'in başkan _ larmdan olduğu anlaşılan (Ba. Jeyman Şah) ne e1ı&t lt ~ 

:Mütekait dul ve yetim maaşla. iunmuş askeri mütekaitlerin ye. ıısuli.i, 1935 senesinde muvak- lığında yapılmıştır. Toplantıya haeddiıı Essaglr) namında bir ne ait olduğ·u muhali!\ l~ 
rı ve tahsisatları 1938 bütçesin.. ni mali yılda terfihlerini temin kat bir tedbir olarak kabul edil- BB. Kemal Zaim Sunel, Lapedetu zat tarafından telif olunan bu ~ey~an Şah) wm _<1'\ ~ bııı 
de 16.5 milyon lirayı bulmakta- edecek tedbir alınması lüzumu _ miş idi ve buna müteallik olan ve Cuderos'un başkanlıklarındaki risale de diğer yirmi muhtelif ısmınde bir oglu ıle bit zıı.~ 
dır. Eski kanunla maaş alma'kta dur. kanun l!l3D birincitc;rine kadar Türk, Romen ve Yunan heyetle- risale ile beraber bir mecmua (Hafsa Hatun) adil lı( .ı:ı:ı 
olan mütekait. dul ve yetimlere ·muteber idi, ri iştirak etmiştir. halinde ve bir cilt içindedir. RI- (Ahmet Efendi) naili le.( 0 ıı 

llal'iciye Xazırımn :Xutlm İkinci toplantı bugün saat 17 salelerin her biri on beş, yirmi oğlu olduğunu bir ~ ~I · 

1 - h b • Londra, 18 (A.A.) - H.cute- de yapılacaktır. sayfadan 'ibaret olup hicri 4 3 7 öğreniyoruz. ( 2) tU ~llll ı· s p a n y a a r 1 rin Paris muhabirine.len: Dünkü celseden sonra heyet ve MilAdt 1046 tarihinde yazıl- TUrbe kapısınrn US JI ~lali 
Buglin Pariste m\ihim bir ka- reisleri Başvekil ve hariciye na. mıştır. satırlık arapça k~taberll r "taf 

Ş l
e d d e t 1 e bine içtimaı yapılacaktır, B. zırı B. Stoyadinoviç tarafından Dörd'jntU ve beşinci IIıcrt a· yedi yüz elll seneı biC. '\>e 

Jonnel'nin arkadaşlarına yarın kabul edilmişlerdir. •sırda yazılmış kitaplara az t;. Bu türbe ile kUt11P( la 
mebusan meclisinde 1''ransanrn Dün akşam maliye nazırı B., sadUf edil.liğlnden zaten yazma smdaki mezarlıkta li 

d d 
• iıarici siyasetine ait nıilzukere- Letitza misafirler şerefine bir zL eserlf)ri mahdut olan !zmir mil- lek) ile babasr nıettıı•Ji .. ~İl' e v a m e 1 y o r lerin devamı esııasmda irat ede. yafet vermi~tir. ıt kUtUphanr:sinln en lnymetli maktadır. (lbni 1ıJe~e 'lıor 

~eği nutkun anahatlarınI bil!li- 300 sene evvel Ve en PSkf kitaplarından hil'idır. tabesindeki tarih 79~ lı?lf. 

Rusya Ve Fransad an 
.·eceği tahmin olunmal,tadır. 1 - 9 ve Gç.ı,g numarad:ı. kayıt- Tiredeki kıymetli 1 Gfa.ca 

Frankoyu 
başka 

llaric1 siyaset hakkında ya- T . 
1 

b J lıdır. serlerden (Mehmet 13•· S 

her devlet ta nıdı pılacak bu müzakereyi kı::pata· ürkıye ve stan U Dh"anı Melımcd Selim Tahranl zir) camilerinin oıJn", 
:!'.!!t olan Araya mllracaatın "ls-

6 
da Tirede Necippaşa (1) kUtUpane- ki renkli t~<l-1&. teıfill ltt S 

- Umumi vaziyeti gizlemek için Katalon"a p:ı.nyada ademi mildr.':~le siya· . d (HB_c:* t~rafı n~di1 . p) sinin en kıymetli es.erlerinden meğe şayandır. \>e Burgos, 18 (A.A.) 
karargahın tebliği: 

:Kata.lonya cephesinde Alilla, 
Alvio, Brillcmta de :Montnaneu, 
Hostallehs Pon,ar ve Lhuidas köy 
leri işgal edilmiştir. Sahil bölge
sinde Armentera köprüsüyle San. 
tascreus ve Altafulla alınmıştır. 

Lerida, 18 {A.A.) - Dün öğle
den sonra Frankist kıtaatı, Cer. 
vera - lgualada yolunu tehdit 
eden kuvvetli bir üs tesis etmek 
suretiyle Cervera ile Montblanch 
arasındaki irtibatı tam.amile ik
mal etmiştir. 

1K1 TARAF ÇARPIŞTI 
Madrit, 18 (A.A.) - Estrama.. 

durc cephesinde cumhuriyetçiler, 
Frankistlerin Calabar geçidinin 
garbinde yapmış oldukları iki ta
aITuzu tardetmişlerdir. Badajoz 
cephesinin cenubunda cumhuri • 
yctçiler, düşmanı Granja de Ter
ref ermosa'nın cenubuna sürmüş. 
1er ve Maleto tepesine varmışlar
dır. 

Katalonka cephesinde dağlık 
Sierra Gueralt mıntakasında Cer. 
vera - !gnalda yolunun cenu -
bunda cumhuriyetçilerin muka -
vemeti pek müessirdir. Kıtaata 

vaktinde emredilmiş olan ricat 
hareketi, askerlerin yeni mevzi
leri sağlam bir surette işgal et . 
melcrinc medar olmaktadır. 

FRANK!STLER DÖRT 
ŞEH1R ZAPTJ<.,""f '1.'lLER 

.Burgos. 18 (A.A.) - Röyter 
apansı muhabirinden: 

Barselona boyunca Cerveradan 
ilerlemekte olan Frankist kıtaat. 
dün yeniden dört şehir zaptetmiş 
lerqir. Bu kuvvetler, §imdi lgua
lada sanayi merkezine ancak 12 
mil mesafede bulunmaktadırlar. 

RES~1I TEBL!G 
Burgos, 18 (A.A.) - Radyo ile 

neşredilen resmi bir tebliğte bil.. 
yük umumi karargah şöyle de -
mekedir: 

"Barselonu hükt\meti, hakiki 

lerce kişi, bilhassa Amerikada çi
çeğe tutulmakta.dır. Sebebi de, bu 
hastalığa tutulan kimselerin onlar 
la birlikte binler diğer ahal:nin çi· 
çek aşısı yaptırmamış olmaları ve 
çocuklarım da aşılatmamalarıdır. 

J • hl d 1 nın ser arı useyın paşa ı . a b" . 1 1112 t .h. d 1 t]lı' 
cephesinden başka cephelere ait .3tinin takibı le n e veya a ey- şanın hanımı kangözü seyret- ırı o up arı ın e yazı . KİTABI YAKUT ~tlı 
ve muzafferiyet haberleri ile do. :ıinde" ittihaz edilecek bir lrn- mek istemiş. Bulunduğumuz sa- mıştır. Bu.ştan Uç sayfası oyma Zl:N Fİ CEVAH1ıµ 
ıu resmi tebliğler neşretmekle _ :ar ile neticeleneceği bedihidir. lona açılan bir kapıya perde ger- sanatının bir şaheseri olup bir Şehzade (Korkllt 
dir. Bu tebliğlerde münderiç ha_ Leon Blum'a ınüzaharet ede- dirip arkasından seyretmişti. balıce manzarasını göstermekte zıd) dairesine rnensıl! 
herler tamamile asılsızdır. ·Endü- .;elmelrte olan bazı radikal sos- Paşanın karısı karagözden o ve birçok renltll çicek ve kuş re. den (Yahya bln rııeb 
!üste Estramadure'de ve merkez yallstıerin reye müracaat zama- kadar hazetti ki, tanı bila fasıla o simleri; kabartma olarak son tari) tarafından bıl 'I 
cephesinde cumhuriyetçiler tara. nı geldiği vakıt başvelüli ilti- yun üç saat sürdü. Karagözün deı·ccede san'atkArane bir şekil- emrU teşviki tızerin8 

fından herhangi bir muvaffakı _ zam etmeleri imkfı.nı vardır. yaptığı edebsizlikleri utanmadan de yapılmıştır. Cildi ve sayfa t.Urk~e bir eserdir· 
yet elde edlimiş değildir. Hatla_ ~ıaamafih "sol cen:ıhçıla.r" Bar- nasıl seyrettiğine hayret ettim. tezhipleri de fevkala.de ince ve den ve krvmetli tııŞI 
rımız, sarsılmaz bir halde bulun- selona hUkfımetinin tcslilıat te- Çengi ve göçekleri de kaydet- üstadanedir. Geçen sene lzmlr hi t' 

meliyim. Bir saz refakatinde oy· f d E k f d t s ır. ıııl• 
makadlr. uarik edebilmesi maksadiyle . uarm a v ·a pavyonun a eş '-'akutet kellmes 

nayan bu oyuncular bır kaç ak· . . . ı r" 
1SPk~YADA V AZlYET FENA Fransız - İspanyol huJudunun çeye, insanın yüzünü kızartacak hır edılmiştı. . rihl dUşmesine na-z• ~ 

Londra, 18 (A.A.) - Binbaşı yeniden açılmasr lehindeki f:ıa- şekilde bin defa göbek atıp gö- Ben bu kUtUphanenin kıtnp- yazıldığı anlaşılryor·,ı 
Atlee İspanyadaki vaziyetin va. iyetl.rinl teksif etmektedirler çalkalıyorlar. larr arasında 99 Hicri senesin- nunda, Osmanlı ınU0 
hameti dolayisile Çemberlayn. ve B. Daladye'nin Fransanın iyi Türkler çok yaşıyorlar, az has de lmamt Hasan Basri hattiyle ve sair kltabiyata. Xtl 
den kabineyi derhal içtimaa da - bir yolda ytirilmekte olduğuna talanıyorlar. Zannediyorum ki yazılmış bir Kur'anrkerlm bu· serlerde yazılı oIJll• 
vet etmesini istemiştir. Mumai - meclisi ikna etmek için bütUn bu muhteşem sıhhatin sebebi, lunduğu gibi İbnl Melek hattiy· kılırsa yeg1ne nusb• 
leyh 1spanyaya yardım edilmesi taIA.katinl sarfetmek mecburi- Türklerin yıkanmayı, temizliği le de Muharrem 821 de yazılmış ve lisanımızda made

9 

için diğer devletlerle birlikte ted. yetindo kalacağı tahmin edil· çak sevmeleridir. bir Şerhi Menar nüshası vardır. his mlistakll bir eser 
bir alınmasını da istemi~tir. mektedir. Tür~ler sı~ sık yıkanırıa:, ve lzmir viHtyetinin tarihi kasa. hükmetmek ıa.zıı:ngtl 

Komünist partiııi tarafından Akdeniz FJiosu l\Innevra mutedil yer, ~ç:i-ler. Hem mıkda- balarından biri olan Tire kaza- lif 
_ . . rı hem de "eşidı az yemek yerler, .. . la beraber bir te .J 

Başvekalete tevdi edilen bir no- ,, ~ k i ı u 1 N i ceı> ıtı}ll)Ot . ekserisi de asla şarap içmezler. sı m~r ez n s s eyen ecıp p~- yıp cevher name ıll 
tada. bilhassa şöyle denilmekte - Paris, 18 (A.A.) - Atlantık Beden hareketlerine de ehemmi- şa klitUphanesl kubbeli, k1rgır suknamei tlhani iS1b,ı 
dir: illosu ile Akdeniz filosu, yarın yet verirler. Onun içlerinde he- bir bina olup beş, on ayak mer- ki farlsi eserden ııtti, 
"İspanyaya silah ve erzak gön- Afrika sahilleri ile Cebellittarık kim seyrektir. Yatağa düşerler- divcnle çıkrlrr. Bir krsmı Necip ıe vücuda getirildfği 

derilmesini ve 1spanyaya yardım boğazı açıklarında icra edile- frenk ve yahu::li hekim çağırır- paşa, diğer kısmı da Tire mlifti- de yazılıdır. 
etmekle kendini müdafaa eden cek olan büylik manenalara iş- lar, bulamazlarsa bir mühtediye lerinden bir zat tarafından vak· J\lUstensfhi suıtl\Jl 
Fransaya yardım edilmesini isti. tirak etmek uzere bugün Brest koşarlar. Mühtedilerin çoğu da fcdilmiş bin iki yUze yakın yaz- Şah kullarından ıır:: 
yoruz.,, ve Toulon UssUlharekelerinden hekimdir. ma Ye basma eserleri muhtevi- dullah olup Mani6~6 FRANKOYU TANIYAN ayrılacaklardır Bundan başka, Türklerin · ·ı- dir. camii kurbunda 9 .. )' 

DEVLETLER İki filonun ,:e Fas'm kara dl ikleri bdir takTımb bkotcta kbarıl ·· ı;- Tababete dair eserler de bu- yazıldığı sonunda 1'9 

Burgos, 18 (A.A.) - Frankc arı var ır. a a e e a ı pek 
hükumeti hariciye nezareti tara- :rnvvetlerinin müşterek hare- çok kullanırlar. lunup bu cümleden olarak (E· tur. 

:rnt1cri Casablanca önünde yapı- Kan almada mahı'r adamlar mir Çelebi) nln nUshaları bnz1 
fından neşrolunan bir tebliğde, bu 
ayrn 

16 
sında Brüksel ile teati 0 • lacaktır. vardır. Başları ağrıdığı zaman, lstanbul ktitüphanelerlııde mev 

lunan notalarla Belçikamn da Fran Akdeniz filosu, mart ayının ağrıyan yerini çizip bir hayli kan rut (Enmuzeclittıb) ı ile (Der· 

ko hükumetini tanıması üzerine 
il": günlerinde üssüllıarckesinc alırlar, sonra. da oraya biraz pa- viş Siyahil Karamanı) nln (Lfl· 
avdet etmeden evvel Şimali Af- muk koyarak kanı dindirirler. Ya' gati milşkUlA.tı ecza) ismini ver. 

Avrupada Frankoyu henüz tanımı: l"ika limanlarını ziyaret edecek- hut da alnına beş altı çentik ya- uiği ve türkçe, arapca, farsça, 
yan iki memleket .

1
kasld ğırutlve tir, Atıantik filosu, Toulon:ı 17 parlar. yunani ve berberi lisanlarında 

bunların da Fransa ı e ovye er Yaralarına f"t'l 1 B . . ·ulı:ı.tta dönecektir. 1 1 vurur ar. una cetvelli bir tarzda tertip eylc-
Birliği olduğu bildirılmektedır. J Bazı cUzUtamlar, Suriye'ye k~rşı ~a fevkalade bir metanet diğl eserin alfabe sırasiyle (Üs-

Moskovanln Tu•• rki • d~ğru cevcla.nlarına d~vam ede- go~:;:!~r~lduğundan, Türkiyede küdarlı Mustafa Efendi) tara
cekle.r v~ iki talıtelbahır de Gar- hekim az para kazanır. Çağırıl· fından :193.de y~zılan ve (MUf-

ye "ıç ı" n neşr·ıyatı bi Ilındıstana gitlecektır. dığı hasta ölürse hekim para ala- redatı Sıyahı) adıyle anılan nlis-
Ordu erkA.nıharbiyc reisi Ge- madığı gibi, üstelik hastayı öldür hası da bulunmaktadır. 

Moskova, 18 (A.A.) - Voks ,·cral Gamclin ne donanma er- mekle itham olunur, hatta bir pa Bu eser 175 eayfadan mUrek-
cemiyeti, 20 Kanunusani Cuma gü ldl.nıharbiye reisi Amiral Dar. ra cezası verir. kep olup yalnız elif harfinde 

n~ Türkiye için yerli_ saat 21 .del lan, deniz maneyraları esnasın- 1'aponlar bir şehir daha 500 ve be harfinde 403 ecza is-
bır konser verecektır. Konser, da !•'astaki mU<lafaa tertibatını • • ml görti l mtıktedir ki hepsi de 
1744 metre Moskova, 1060 mı:tre teftiş edeceklerdir. · IŞQ8f ettıler öztilrkce kelimelerdir: Kaya 
Tiflis, 309 metre Odesa, 349 met- Tokyo, 18 (A.A.) - Dömei a- kuruğu, iki kardeş kanr, gelin-

. 1 d Bu manevralara iştirak ede- · H nk d .. v .v. cik ,. 1·,.e~I k r çö ek tu denı'z re Seropol radyo ıstasyon arın a • Jansının a eo an ogrendıgıne ,, .,, g • a a r o , 
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l\IBH~· 
(.ili 

(1) ,'\ccip Pa~:ı ..- ll'' 
lemden yetişme oluP ş:ıJll 
Deavi nazırhkların<l:ı 1,~ 
Yaliliklcrinde buiunııP ruf 
ve Eylipte dcfnoıunıı1°ş,4' 
I:ırı: )lahmut Nedif1l ~&ıf• 
Şükrü Ye Cemil beyler fi 

)lüılcbbir, m~ted1ı;nı. 
hibi idi. Tiretlekı b00-eıı 
ratından olup tevcl 1, 11i: 
ne :ıillir. (Sicilli osııl 
fa 515 Ye 540). tfll 

(2) 1. Hakkı Uıun~e<l~ 
tnhcler. Sayfa 137. 
İstanbul 1927. 

Veni gümrük ~ 
muavinle 

ırr.1' 
Ankara, 18 .< 1ııU' 

Giimrük Vckaletl 1ıd' tl 
avlnliği imtilıalll:l aıt! 

](11' 
fa le olanlar şun file 
Bankası merl~eı °'' 
dan Dralbi. nıalii:şt Ş 
trolörleri nden ııe 'ıt 

•·Ale li gtimrUk ve~ t , ·l<e • 
rından Sabri Gö 

' 

Vaşington, 18 (A.A.) -Ameri- . . , , Şun, Press Association'a yaptığı mezar olup taşlarmın Uçlinde 
de başka taraftaı1 hücum ve mu- ka hava ordusu kumandanı Ar· Denı_z m;~haf~~l, bu mane:ıa-lbeyanatta Çinde halen beheri 101==================-
kavemet imkanları bulunacaktır. nold, bugün mebusan n:eclisi ha- ların Şımalı Afııkac1akl m.Udı:ı.~ 1 bin askerden müteşekkil 240 fır. Nevyork, 18 (A.A. ) - Ameri_ 

Soğuklar, enfloenzada felçlere 
ve buna benzer diğer bazı hasta· 
lıklara karşı alınan tedbirler he
nüz tamamen müessir olamamış· 

tır. Belki de bu gidişle müessir ol· 
mak imkanı yoktur. Fakat her hal Londrada 1 

nümayiş!~ B:ızı l•a:ıser vakalarm·n bilhas· va encümeninde 552 milyon c!olar faa tertibatının m!icsserıyetı ika mevcut olduğunu ve bunlar- kanın Çin sefiri Nelson Johnson, 
sa ilk dev:rlerinde te1avlsine de hk yeni tahsisat hakkında izahat derecesini gGstercceğini beyan 11ar harbin "ikinci bir safhası,. dün akşam buraya gelmiştir. Mu 
imkan bulunuyor. Yarınki ilmin, vererek iki seneye ka.dar biri P 0 r· ctmc!rtcdirler. !hazırlanmakta bulunduğunu söy. maileyh derhal Vaşingtona hare. 
birço1t diğer illetlere ne gibi §İfa- to - Riga, diğeri Alaska ve diğer !emiştir. ket etmiştir. 
lar bulabileceği ve mevcut şifalar ikisi de ana,•atanda olmak üzere \' P n i b P 1 e diye Profesör. Çin mahfillerinin va. Sefir, matbuata beyanatta bu-
üzerintle ne kadar ilerliyeceklerini yeniden 4 hava bazı in§a olunaca- I e 1 S m U fl V i Ol ziyetin inkişafını büyük bir nik- lunarak Çinliler arasında sükU.. 
katiyetle söyleyemeyiz. Fakat bu ğını söylemiştir. . hinlikle beklediklerini kaydettik- net hüküm sürdüğiinü, hatların 
ebedi şifa menbama varmak için 'Bu para Panama kanalında bır Sivas vilayeti idare heyeti a. ten sonra ~unları ilave e~·lemiıi- 1 arkasında hayatın devam ettiğl-

Londra, 18 (ft.:de 9 
Oxford - Streef # 
de bulunmu~1ard~11d' 
siz sokağın ort ttJJ 
münakalatı durdbı.litl~ 

· ·de 

sayısrz tıp mensuplarının yılmak üçUncü grupun in~asına sarfoluna zalığma tayin cdildif;ini dün yaz- tir: ni ve Çinlilerin Japonyaya galc. 
, bilmez bir irade halinde yepyeni caktr. Bu yeni ben.dlerde de şim-\dığımız b'.!lediye reis muavini B. I "Uzun bir harbe hazırlanıyo . be c:alacaklarmdan emin bulun • rı da "Bizı r 

bir harekete geçtiklerini az çok di kanaldan 3 ita 4 mil mesafede Rauf Demirta~ın yerine. Akhisar ruz. Zayiatımızın Japon z..1.yia1..L duklarını söylemiştir. diye bağrrıyo~~~Y 
tesefli olarak kabul etmek lllzım· bulunan tabii göller,len it>üfaclc O· \kaymakamı B. rnrat tayin edil. J1e nisbeti ev\•elce bire liç olduğu ı Johnson, pek yakında Ruzvclt lhale ederek ol! 
·dı~. r lunacaktır. . miştir. halde şimdi bu nisbet üçe birdir. tarafından kabul edilecektir. ~ mıştır. 
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Kazanova Barı ve l'~roları kuruluyor ,,! Vekaleti yurtların çalışmasına 
~ a~ .bir talimatname hazırladı 

-1 .. ~thlL tızıdanrbıyesi kanununun recek talebenin 17 yaşını bitirmiş 
b' olarak bütün mek.. olması ve sıhhatinin sporla uğ • 
ırer spor yurdu kuru- raşmaya müsait bulunduğuna da. 

~ lı~ıştık. Maarif Veka. ir mektep hekiminin bir rapor 
llaat..~uk~ etraflı tetkikler. vermiş bulunması l~zımdır. Sıh
~ h sonra bir tali- halleri sporla uğraşmaya müsait 
441r ft 0ıa::ırlamı§tır. bulunmıyan talebe, sıhhatleri mü 
S

1 
k _Üniversite ve Yük sait bir hale gelinceye kadar yur 

~ a, Iıseıerin ikinci dev dun ancak fahri üyeliğine alma-
__.. . ..,, __ .ı~1~trnen okullarında: bileceklerdir. 

Yle k Ve erkek sanat o. ~ir okulun yaşları ve sıhhi va. 
"'ttlebe 121 enstitülerinde bi- ziyctleri müsait olan bütün tale. 
le "Yurt 'Por yurdu,. kurula. besi okullarının talebe spor yur. 
l llıl} kurulduğu okulun duna girmiye ve sıhhi durumlan
~i ~aktır. "Ankara er. nın müsait olduğu bütün spor fa. 
atı- okuJ;be 8 Por yurdu,, gi- aliyetlerine iştirak etmeye mec. 

'l>or "Yurd a birden fazla tale. bur tutulacaklardır. 
fo:rnı u kuruıamıyacak ve Bir müessese talebesi ancak 

Olacaktır asr, 0 okulun forma.. kendi müesseseleri için.de kuru -
sl>o~ k .. lan talebe spor yurdun& girebi-

s urnelerİ leceklerdir. Tatillerde başka bir 
ı... Por 8"1 ' ~\>ey O geleri yere giden talebe, gittiği yerler. 
~udalıa ziyade spor yur- deki talebe spor yurduna muvak. 

§ .• olan yerlerde bu kat olarak kaydolunabilecekler, 
<>lun ltıUrekkcp bir küme ancak bu gibi talebeler muvak -
, ~Caktrr. Ankara, ls . kat olarak girmiş bulundukları , iS: gibi büyük şehir _ yurdun resmi müsabakalarına iş-

'11ctıde her semtte bir kü- tirak edemiyeceklerdir. 
""" getirilecektir B" ,. N\'resi d . ır 'ı. 
~ ahilinde bulunan 

b. 'ar da bir bölge teşkil 
""it. • 

Por böl .. 
"alisi ~esının başkanı vL 

~-bır §ehrin spor kü
~kanı vilayet kült·· 

• bır k ur 
~ 0 ulun talebe spor 

~s kanı da okul direk. 
il~ r. 

.. j,.· le. ~ ~uı hususi b' · "lliln ır vazı.. 
de tutulmuş ve ta 

~Ye .Ankaradaki Tür~ 
&: \>e Coy 
.;:..raı.1 grafya fakülte. 
~ :Ezıs Bilgiler okulu Ga. 

t&ıebe titUsUnde a~ı ay-
' spor yurdu kuru_ :da bir madde ilave 
~unlar Ankarada dL 
tlbf tu teşkil edeceği kü. 

tuimıyarak Maarif L..' ~ğlı nıüstakil bir 
~h ıdare edilecektir. 

but 'Ul Oniversiteıi 
fı.L:_,. Ünj • ' 
. ~t.e ile versıtesine bağlı 
~l' okulda da birer 

~t.e ~du kurulacaktır. 
~ tlkuıt!:r Yllrdunun baş. 

"erli .. - n dekanı olacak 
~Ye b wl 

' oı..)'tlltların a\ı okkulla_;da 
'lllla.rın . aş anlıgıru 
~~ dırektörleri üzer. 

teıeı-1~rr. Üniversitede
~ll' b' Okulların te"kil et. 

ırk.. ':i 

. \re bu ~e 'VÜcude ge_ 
~rif ~e doğrudan 

ır ekaletine bagwlı 
but . 

bıo~ ~ ~f Vekaletine 
• ~ '\riı,_ nıversite ha .. 

dı_., ""!!ek k ncın-
-ı~lttörı ? _Ulların her bi. 
~~ k erının başkanlık 
~ llrı.ı\>~acak talebe yurt 

e~, bt~ı~nin teşkil etti
ll~k., ı ulunacaklardır. 
l{ Planlar 

di. '-Planlar ' 
Q oı.._~ktorun .. 
~~ 6rfetnı un inhası üze. 

h,._, vekaletin enlerinden biri 
.:._,_..Ptan1 ~ ce spor yurdu_ 
· iter f~gı~ tayin oluna

ile b:ıua~~ıyet. şubesinin 
el 'batk ınlerı ve yurdun 
~lttôru. at.tanın teklifi ile 

' l', llaşk rafından tayin 
~ butun aptanın vazife. 

)etı ~ı olın faaliyet şube. 
i '1~i başk aktır. Şubeler 
ite tnıda 'Ya aptanın müra
t .. ~Urı ;acaklardır, sek 
~~ktir azı Ve kayıt iş. 

~ .... ~ ,, .. ~_., 
"'Po """'~un b" r faaı· ır yıllık at. 

t..~ -ı t .. _ . 1Yetlerinin 
.-.·--... ~"\. .~ın ed prog. _.._..._ •oırıe 8 erek b~ ak 

una.ca.ıt -;l a -
~ '1dıktarı, s Ve ınuva _ 

S ~ktir onra tatb"k l>o . 19-

r- •'\'u l es~ '&itecek rt arına 
o~\Uı 9Por alehe 

Y.Urduna gi-

Talebenin Meşgul 
Olacağı Spor 

Muhtelit okullarda tahsilde bu. 
lunan kız talebe de yurda üye o.. 
labilecek ve kendi aralarında 
muhtelif spor ~ubelerinin takım
larını teşkil edebileceklerdir. Muh 
telit okullarda kızların yapacak
lan muhtelif spor faaliyetlerinin 
şube kaptanları, ıbaşkaptan tara. 
fmdan kızlar arasından seçilecek 
tir. 

Her sene. kültür direktörünün 
münasip göreceği zamanlarda 
yurtlar arasında mUaa'b&kalar 
tertip olunacak ve Maarif Veka. 
letinin uygun bulacağı yıllarda 

da bölge birincileri bir araya ge. 
lerek talebe spor bölgeleri birin. 
ellikleri müsabalan yapılacaktır. 
Bu müsabakalar Ankarada ola-
caktır. 

Talimatname, Maarif Vekale -
tine bağlı okullarla diğer Veki.. 
!etlere merbut ayni derecedeki o. 
kullar arasında da spor müsaba
kaları yapılmasının caiz olduğu. 
nu kaydetmektedir. Yurtların 
masrafları okul idarelerinin bu 
işler için ayıracağı tahsisattan 
ve bütçesi müsait olan koopera. 
tiflerio ayıracağı paradan temin 
olunacaktır. 

inzibati Maddeler 
Talebe yurduna kaydolumuş 

bulunan bütün talebe, yurt dahi
lindeki faaliyetleri esnasmda da 
okulun talimatnamelerine ve inzi
bat kaidelerine harfi harfine ria
yet etmek mecburiyetindirler. Bu 
suretle Vekalet, çok ehemmiyet 
verdiği bu işte tam bir disiplin 
temin etmek istemiştir. 

Maarif Vekaletine bağlı resmi 
ve hususi bütün okullarla yüksek 
tahsil müesseselerinde kayıtlı bu 
lunan talebenin okul haricindeki 
spor klüplerine girmeleri ve oku! 
lar haricinre yapılan herhangı 
fordi veya cem'i mUsab&kalara 
iştirak etmeleri menedilmie bu • 
lunmaktadır. Bu memnuiyet hi -
lafında hareket edenler birinci 
defasında muvakkat, tekerrürü 
halinde kat'l ihraç ceza.siyle tec
ziye olunacaklardır. 

Beden Terbiyesi öğretmenleri 
bulundukları ~hirlerdeki ukerl 
ve sivil klüp ve yurtlardan bu. 
lundukları okulun talebe spor 
yurduna okul direktörünün mu. -
vafakatiyle icabında fuuhtelıf 
sporlar için öğretmen getirebile
ceklerdir. 
Tebliğ tarihinden itibaren mer

iyet mevkiine konulacak olan ta. 
limatname her spor yurdunda 
tutulması li.znngelen defterleri 
de kayıt ve işaret etmektedir. 

Madam Joan Dclc>ıi 

Atatürk hakkında 
Bir Romen Kadın 

Muharririn Güzel Bir 
Makalesi 

Tanınmış Romen kadın muhar. 
rirlerinden Madam Lulu N. Joan 
Deleni Romanyan.ın Calaraşi şeh. 
rinde çıkan Fapta gazetesinde A. 
tatürk hakkında güzel bir maka.. 
le neşretmiştir. 

Madam Lulu N. Joan Deleni 
makalesinde Atatürkün her şey. 
den evvel sulhçu bir lider olması 
itibarile bugünkü Avrupanın bü. 
yük liderleri fevkinde bir adam 
olduğunu işaret ve Romanya Baş. 
vekilinin Ankarayı son ziyareti 
münasebetile Atatürkün irat etti
ği nutuktan bahsederek diyor ki: 

- "Sultanıar Tiirk 1r7ı."1m ve 
onda meknuz fazilet ve bahadır. 
lıkları anlamamı§lar; daima ona 
karşı yabancı kalmı.şlardır. Fa. 
ziletkdr ve bahadır Türk trkmı 
anlıyan ilk adam Atatürktür. Bu 
anlayış sayesindedir, ki Atatürk 
bütün Türklerin babası olnıu§ ve 
dünyaya hayretler veren ink1lap. 

lan TJ04armı.ştır. 
Modern Türk devletinin 7ı."Uru. 

CU3U olmu§tur. Fakat Atat ürk, 
Türk tarihinde ya§1yacaktır.,, 

--o--

Bir köpek bahğı 
Bir Fotoğraf Makinesi 

Yuttu 
Otis Barton ismin.deki Amerika

lı bir deniz altı fotoğraflan müte· 
hassısı, köpek balıkları üzerinde 
esaslı vesikalar elde etmek gaye
siyle denizin dibinde 'köpek balık· 
larmın resimlerini almak hevesine 
düşmüştür. 

Otis Barton tıpkı dalgıçlar gibi 
hazırlandıktan sonra denize <lal
mıJ, birkaç dakika rahatça fotoğ
raf almak imkanını bulabilmiştir. 

Fakat kısa bir .zaman geçince 
birdenbire bir köpek balığı meyda· 
na çıkarak Otis Barton'nun üzeri
ne gelmiştir. Çok soğukkanlı ve 

tertipli bir adam olan Otis Barton 
J:öpek balığının tehlikesinden ürk· 
memif, bilakis bu esnada da resim 
almak imkanını bulmuş, kendisi 
tarafından icadedilmit olan bir ter 
tibat sayesinde hiç bir zarara uğ· 
ramamıttır. Ancak bu müddet zar 
frnda köpek balığı Otis Barton
nun önünde duran fotoğraf maki· 

nesini yutmuıtur. 
Tabii ki, köpek balığı fotoğraf 

makinesini hazmedememiş, obur
luğunun cezasını çekerek nihayet 
ölmüf, suyun yüzüne çıkmıştır. 

Otis Barton ve arkadaşlarının 
yardımiyle köpek balığı sahile ka· 

Artist Mujikin 
1 ............ ·-·······························-···· .. ········-·-·-.. -·--·-.. ------. 1 IIolivutta bir taraftan yeni filmler çevrilerek seyircilere i iki Kazanovanın !yeni yıldızlar takdim ediledursun; öte taraftan eski yıldızla-f 

i nn hali de çok kereler meraklı bir hikaye gibi devam ediyor. I 
iMeselii. bir zamanlar herkesin alkı§ladığı lvan Mujikin bugün i 
hı.crede ve ne yapıyor?. Yazıyı lfıtfen okuyunuz. f birleşen akıbeti . . . ··------------------·- . 
Bundan birçok seneler evvel si

nema alemine hükmeden Ivan Mü 
jikin isminde çok meşhur bir ak
tör vardı. Tam on beş sene evvel 
çakır gözlü tvan Mujikin Avrupa· 
nın yegane Don Juanı idi. 
Hayatım rahatça kazanıyordu. 

Bilhassa çevirmiş olduğu Kazano· 
va filminden sonra çok büyük bir 
şöhret kazanmıştı. 

ivan Mujikin on sekizinci asır· 
da yaşamış olan bu şahsiyeti çok 
güzel temsil etmiş, büyük bir mu 
vaffakiyete mazhar olmuştu. 

Meşhur artistin vatandaıların· 
<lan Tulşin isminde bir Rus Kaza
nova isminde bir bar tesis etmeği 
düşünmüş, bu şekilde de 1van Mu· 
jikin barın vaftiz babası olmuş. 

bara "Kazanova,. ismini vermişler-

di. 
tvan Mujikin'nin Kazancva kr 

yafetinde büyük bir resmi de ba· 
rın en mutena bir köşesine asıl· 

mıştı. 

Bu tarihten sonra bar fevkalade 
rağbet görmeğe başladığı gibi I· • 
van Mujikin gedikli müşteriler 

arasına karışmıştı. 

Kazanova barı birçok phsiyet· 
lerin eğlence ihtiyaçlarını tatmin 
ettikleri yer idi. 

Hatta tsveç Kralı Beşinci Güs· 
tav barı bazan şcrcHcndirirdi de .. 
Birçok tanınmış artistler barın her 
zamanki müdavimleri idiler .• 

Kazanova gerek Pariste, eerek
se ecnebi memleketlerde çok bil· 
yük bir rağbet kazanmıştı .. 

Sabahın ilk ıJıkları görülünceye 
kadar bar dolup boıabrdı. 

On beş sene müddetle Kazano· 
va barı Parisin bütün hususiyetle
rinin sırrına sahip oldu. Birçok 
maceralar orada başladı; orada öl· 

dü. 
Geçenlerde yılbaşı gecesi eğlen 

celeri yapılırken çıkan bir yanğm 
neticesinde Kazanova ban tama
men yandı .. 

Sabahın saat biri idi. Güzel ses· 
li bir muganniye şarkısını bitirmek 
üzereydi.. Hemen arkasında piya· 
nonun üzerinde bir demet çiçek 
duruyordu. Dikkatsiz bir garson 

dar sürüklenmiş, fotoğrafçı hayva· 
nın ağzın.dan makinesini kurtar
mak istediği zaman makinenin hay 
van tarafından yutulmuş olduğu· 
nu görmüştür. 

Bunun üzerine Otis Barton mec 
buren hayvanın karnını yarmış ve 
köpek balığının karnından çıkardı
ğı makineyi alarak yeniden sulara 
dalmış; ( 600) metre kadar derin· 
tiklere inerek yeniden resimler al
mıştır .. 

1.şte size litit bir poz!.. Yukarıda resmi glSrllien Yari Bard 
Monte Karlo sahillerinde safa süren bir güzel manzarasını arzet.. 
mektedir. Fakat hakikatte kendisi Amerikada Kalüorniya sahil
lerinde bulunuyor. Orada "United Artists,, şirketinin çevirdiği 

bir filmde baş kadın rolünü oynamaktadır. Mezk\ır film, "Monte 
Karlo,, hayatını tasvir ediyor • 

bir şamdanı bu çiçeğin üzerine de-, linde her an biraz daha ölilme yak 
virdi ve yangın çıktı. Iaııyordu .• 

Birkaç dakika sonra Kazanova Bir Kazanovanın hayatı sona 
barı kızıl bir kor haline gelmişti. ermişti. Diğer Kazanova da yavaı 
Yılbaşı gecesini neşe içinde geçir· yavaş sönüyordu. 
mek üzere toplanmış olan halk fer 
yatlar kopararak kaçıııyorlardı. 

Bu müthit facia neticesinde it
faiyeler yalnızca iki ceset çıkara
bHdiler. 

Kazanova barı bir yığın kül ol· 
muş ve birkaç kişinin hayatına kıy 
mıtşı .. 

Kazanovarun böyle birkaç daki· 
ka içinde kül oluşu, on beı sene· 
denberi unutulmuş olan bann var 
tiz babası meşhur 1van Mujikin'in 
hatırlanmasına vesile oldu. 

Artisti arayanlar, onu bir hasta 
hanenin yalnız odasında hastalı
ğiyle baıbaşa inler buldular .. tvan 
Mujikin de amansız bir hastalık e-

ATATORK 
Albümünün 
3 Uncu tabı çıktı 

. 
M Uvezzi lerden 
isteyiniz 

Ne var,' Ne yok? 
Dünya Buğday Rekoltesi Ne Kadar raber muhtelif şehirlerde bulunmalan itibarile adetleri eu m

retle taksim edilmiştir: 
Beynelmilel 7.iraat Enstıtüsünün nveşrett~ği do~uz ~a~unusa. 

i t arihli bir istatistiğe göre dünya bugday ticaretı yem bır buıh-
n 38 · · rana girmek üı.eredir. Bu buhrana sebep ola:1 şey. 19 v senesı ıs. 
tihsa.li.tmm fazlalığıdır. Yapılan hesaplara gore, bır agustos 1938 
d 31 temmuz 939 senesine kadar ihraç edilecek ihtiyat buğday 
ı:~ 11,400,000,000 buşeldir. (Bir buşcl 36.5 litre_dir). ~aL 
buki bu müddet zarfın.da ihtiyacı olan memleketlere ,ıhraç ed~le.. 

k buğday miktarı 540,000.000 buşeldir. Bu itibarla, mevcut ce ~ç· 

buğdaylar dünya ihracatına 1939-1940 senelerinde de kıuı ge . 
lebilecektir. Bundan dolayı dünya pazarlarında buğday fiyatları 

düşmektedir. 

lsviçre Milyonerler Memleketi 
Son istatistiklere göre lsviçrede 1240 milyoner vardır. 
Bu milyonerlerin ekserisi ZUrih şehrinde yaşar. Bununla be. 

Zilrihte, 420, Balde 186, Berde 161, Cen.evrede 128! Bütün bu 
:.enginlerin bir senede lsviçre devletine verdikleri vergi 20,000.000 
Isviçre frangıdır. 

Bira lle Söndürülen Yangın 

Alman gaı.etelerinin yazdığına göre, Bavyerada bir yangın 
bira ile söndürülmüştür. Bavyeranın en büyük bira fabrikaların.. 

dan birinde yangın çıkmış ve itfaiye yangını söndürmeğe gelin. 
ce, su bulunmadığını görmüştür. Bu vaziyet karşısında l!ıütün 

fabrikayı yanmaktan kurtarmak istiyen itfaiye kumandanı hor~ 
tumların büyük bira fıçılarma. sokularak ateş U7.erine bira fı1-
kırtılmasmı emretmiştir. Filhakika yangın söndürülmüşse de 
16000 litre bira sarfedilmi§tir. 
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bir _.. ......................... - cin ayı 
Mahluımelerde: 

Burnavada Üvey kızını 
öldüren baba Bir sarhoş arkadaşını bir kad 
Yedi Sene Dört Aya 

MahkômOidu 
mese!esinden yaraladı 

Geçen sene l{adıkoyünde bir ci 
nayct işlenmis, sarhoş olan C<!. 
vat adında biri i Uvey kızı 18 ) a. 
şında Reyhan adındaki giızel kı. 
zını susalı çakı ile bir knç yerin
den vurarak öldilrmüştü. 

Ccvadm ağır cezada görülen 
muhakemesi dün bitirilmiştır. 

Muhakemenin sureti cereyanı _ 
na göre, vaka şöylece tcsbit olun 
muştur: 

lzmir, (Hususi) - Pazar gun 
akşamı saat yirmi sularında Bur 
navanın A ngı çay mahal esinde 
müessıf bir cinayet chr. ~§tur. 
Hadisede aldığı tabanca yarasiyle 
ağır surette yaralı bulunan Ahmet 
Kadri isminde biri memleket hasta 
hane inde tedavi altına alınmıştır. 
Suçlu Kamalı İsmail adiyle tanı
nan bir adamdır ve hadiseyi müt(' 
akip firar etmiştir. 

Hadise etraf nda verilen mallı-Cevat vaka gecesi dışarıda bir 
hayli içtikten sonra saat 9,5 sı. mat şudur: 
ralarında cebinde 21 lik bir rakı Burnavamn a~agı çay mahalle· 
şişesi olduğu halde eve gelmiş, sinde oturan Ali ~ .. ıu Kamalı İs 
sonra ayni evde oturan akraba _ mail, Burna ;1ada tanınmış bir k:m 
tarından Sudinin yatak odasına sedir. Ka:nalı 1smaıl pazar glınu 
gitmiştir. Maksadı Sudiye yeni yine Burnavada tanınmış bır şa· 
çıkacakları evin konturatmı im _ hsı olan Hiısnü o;:ıu Ahmet Kad
zalatmaktır. Konuşurlnrken içe - ri ile meyhanede ot ırup r ... 'kı ve 
riye Cevadm jkinci karısı \C Rey. arap içm·ştir. 
hanın annesi Sabiha girmiş, içki ma asında iki arkadaş ara-

- Haydi gel sabahle)in konu. sında bir münakaşa geçiyor. Bu 
şursun, bırak artık Suciı, uyusun! münakaşa bir kadın meselesine 
demiştir. aittir. Bu kadın, kamalı lsmailin 

Cevat gelmiyeceğini söyleyince bir arkadaş run yakın tanr.dıklar·n 
Sabiha. Sudinin ölen karısı Mü- dan imiş .. iddiaya göre İsmail bu 
nevverin bir gün kendisine söyle. kadını bir başkası ile de görmüş 
diği sözleri hatırlamış ve imalı veya gördtigünü söylemi~ .. 
bir tavırla: Bu gibi içki masalarında ekse· 

- Tevekkeli rahmetli Münev- riya gayet tehlikeli olan kadın 
ver söylemezdi.. demiştir. mevzuları, ötedenberi oldugu gib 

Cevat buna kızarak, kendisiyle kanlı bir kavgaya yol açmıştır. 
uğraşacağına kızı Reyhana bak. Yukarda arzettiğimiz gibi. ha 
masını, zira onun yoldan çıkmak disede ismi geçen kadın. içki ma
Uzcre olduğunu söylemiş, bunu sasmda birleşen iki gencin de ya
sofada bulun:ın Reyhan işitmiş- km tanıdığ dır ve iki taraf bunu 
tir. bir namus meselesi ternkki ede

Genç kız babasının sözlerinden rek yek.diğerini fena halde hırpala
hiddetlenmiş ve içeriye girerek mışlardır. 

Parf.ste Momnartrcla cıHul k1arı 450 1.i1-0y g ren fç hen ıfre tc§hir cdilmekledlr. Bu kızl.arın babasına sövmüştür. Cevat ta ça.. Münakaşa kavga ile neticeleni-
cn bü.Yüğü olan Mati _ Jan 21 yaşı>ıcbdır. An • Lui~ 18 yaş nda. cu küçicklcri olan Virji1ıa da 16 kısmı çekerek kendisini vurmuş- yorsa da meyhanede müessif bir 
yaşındadır. Bütün ~'l'm4nlar gibi bunlar da fevkalade ne~eli, gü rültüciı, hatta biraz da &i 'kı:- tur. hadisenin önü alınıyor .. 
Zardır. Suçtu hakkında verilen karar. Kamalı İsmail, evine gitmek iı 

Hayatlannm Aer dakikasını 'beraber geçiren bu Uç Nmtın yalnız oteldeki odalanna çıkar. da Reyhanın sövmesi suçlu lehi- zere meyhanede arkadaşına veda 
kc>ı asaıısörde biribirlerinden ayrılmak mecburiyetinde kalayorla r. Çünkü MaMör 200 ];ilodan fa::. ne hafifletici sebep olarak tak. ediyor. Soiuk geçen vedalaşmayı 
1asını t~yamamaktır. dir ve buna göre 11 sene ağır müteakip f mail evine giderken, 
-------------------------------------·-------hapse mahkUnı edilmiş. Bunun nedense hme Kadri de Ismaffn 

Karakterleri ve gaşa11ışları~;!i1;~:a~İ~~~~i~~~U:t:ne 4 

'.::I Katil Cevat, ayrıca Uvey karı. 

biribirine zıt iki devlet adamı ~:.:;ı:ı:i::· 1000 

lira tamıinat 
Bır Hakaret Davası 

arkasından takip ediycr. 
Burnuvada B. Hüsnünün fırın 

yanında iki arkada~ 'karşılafınCa 
bu defa münakaşa değil, kanlı bir 
kavga başlıyor. Kamalı bmail, ta
bancaıımı çıkararak Ahmet Kadn
ye dört el ateş ediyor. Çıkan mer· 
milerden biri Ahmedin diz k pa· Musoıl. nı· ve Çemberlayn da~u~~:n;~:~~l::: 

~~ ~:~::ı'L d~::~~e::::;:; r:o:. rastlıyarak ağır surette yara 

d n attan duşerck olınil~t 
se şoyle olmuştur: 

Çıftlik koyiı halkın.da_"_, 
ın~ k yınvaldesi olan ,,.r 
me bir beygire binerek Ç 
İzmire geliyormuş. lhtif" 
Kaya] k mevkiinden g"Ç 
şısma birdenbire tutilJ1 
k m on çıkmıştır. 

Şoför kadını ve beyıitl 
me'.llek iç:n hemen frefl 
kamyonu durdurmuştur. 

Hayvan, ani olarak le 
' an kamyonu göriıncc 
şaha kalkın ştır. 

Bu esnada kadın ıtt" 
lanmı ve baygın bir bildi 

at kadar orada yattıktall 
miıştiır. Yapılan tah1'1'\I 
Ba an Naimenin hayva 
tüğü vakit kaburga 
kmldıgı, vücudunun rıı 

lerınden berelendi i ve 
ôldugu tesbit edilmişt '· 

Tahkikata devam e 
bu ölum hadisesinde 
suçlu olup clmadıgı ar• 
tadır. 

fzmirde Bir 1 
Kararı 

İzmir, (Husu si) - S 
evvel Narlıdere koyU 
Hasan ve Etem adınd• 
ğul, kasap Mustafa na 
oldurdiıkleri ıçin idaın' 
edilmişlerdi. 

Hadıse, idam karar~ 
Meclisince nakzı iızeritl' 
tazelenmiş ve İzmir ağı 
kemesi, bugiın kararını~ 

Fakat şunu işaret et 

dır ki, Hasan (yani ~ 
hapishanede olmüştiJr. 
hakkındaki karar ise tC 
dikten sonra, Millet 'ld 
miı, fakat nakzedilrnituı: 

fahkeme, şahitleri 
lemiıtir. Katil baba 111 ti 
pusu kurmak suretiyle 
den Mustafayı öldürd 
1ılm ştır Sebep te, ~ 
sanın baglarındaki us 
cak yüzünden haczetti 

Mahkeme, köylünilJ' 
kıymetli olan malının 
doğan asabiyeti göıofl ti 
eski idam cezasını 24 

Neyi. sever ney ı· sevmezler? ~;~~~~~~~~eetb:~r:~~ ta~~:!::y~l~~~=~i~Ö;eet~~ ::; seindirmiştir. 
J • hıtlerın dınlenılmesi içın muha. dciumumf B. Cevat Özpay, saba-

Dünya yUzünde karakterleri Çcmberlayn tarihi şemsiyesini keme başka bir güne bırakılmış. hın beşine kadar Bumavada kala 
yekdiğerine bu derece zrt olan ~ok sever; lfussoliniyi §imdiye tır. rak §ahitlerin ifadelerini t~bit et-
devlet adanılan bulunamaz. Mus. kadar şemsiye ile gören yoktur. ==============::- miş ve hadiseyi aydmlatmağa mu tzmir, (Hususi) -
solini Ue Çembcrlayn bugünkU Çemberla~ yüksek aristok • haşere ve kuşlarla meşgul bu • vaffak olmu§tur. murlarından Hilmi 'f 
mevkie yükselirken de ayrı ay. rat yaka takar; Mussolini yumu- lunuyordu. Geç va'Jdt ifadesine müracaat e· ni, matbaacı Ali ocrell 
rı yollardan yürümü.~lerdir. Bir. şak yakalı kahverengi gömlelt Mussoliniye gelince: O. deli gi. dilen mecruh, müşkülAtla h!dise- belediyeden tahsil içnı 
le§tilcleri bir tek cihet vardır. giyer. • bi motosiklet meraklısıdır. Mo • nin cereyanını anlatabilmiştir. emniyet edilen 1300 

ki o da çalışkanlıkl:ındır. Dün- Çemberlayn Havay tütününün tosiklet idare ederek son sürat - Bir Kadın da lzmirde den alp sahibine i•" 
ya. mukadderatının yü7.de sekse.. çok tiryakisidir. MUSIJOlini tütün le sürmeyi çok sever. Bir gün son Öldü zanniyle mahkemeye 
ninden fazlasını halihazırda e1le. içme2. süratle Ostiyeye doğru motosik. t:ımir. (Husuai) _ Çc~me ka- dir: Haklarında, ctnll 
rinde tutan iki devlet adamından Çemberlayn dalına; gen ve ke. Jeti sürerken, bir lüks otomobile zasınrn Kayalık mevkiinde feci bir mal maddesinden taı* 
Çemberlııyn, aristokrat bir aile. yiflidir, MU580lini mağmum gibi çarparak zarar yapmıştır. hadiıc .clmuş, 70 ya§lncla bir ka- auştır. 
nin, Mussolini ise fakir bir de- görünür; içki içmez. Ostiyedeki işine çok geç kal. 
mircinin oğludur. Çemberlayn balık tutmaya mn.sroa rağmen .mot~si~eti dur. 

Çembcrlayn uzun yıllar tica .. çok meraklı olup 1erbest zaman. du~a~a.k otomobıldekıl:rın adres-
rct ve endüstri ile me gul olmus. lannı daha çok balık avlamakla ler:zıı ~ış v~ z:"rar gore~lere .. er 
tur. 45 yaşma geldikten sonr b ·- geçirir. Mussolini, balık tutma. tesı ~u~ yenı bır otomobıl gon. 
raz da karısının ısrarı üzerine yı bilmez dermıştır. 

Niğdede bir ktJ 
lki kadından biri aft 

aiyaaete karışmıştır. llk evvel, · Mussolinl hareket adamıdır. 
doğduğu Birmingham şehrine be· lHT!RASLAR 1stirahati azdır. Onun bir hafta. düşerek öJd Ü 
lediye reisi olmuştur. Yine bu ... _ Çemberlayn kuş ve haşeratın lık çalışma programında hususi haf 
birden mebus intihap edilmiştir. en meraklı kolleksiyoncuların.. tayyaresine 4 saat binmek, beş Niğde (Hususi) - Şehrimizde ı ğu için Zahide'nin 

llk defa 1918 senesinde Loyd de.ndır. Siyasi karıtıklıklann en tayyare karargahını teftie etmek, feci bir kaza olmuş, iki hemşire· parak uilmiş ve be 
Corcun kabin.esine posta ve tel • karanlık gUnlerindc bile bu me. Floransadaki tayyarecilik akade. den biri ölmü§, biri de ağır yara-

1 mıştır. .,; 
gra.f nazın seçilmiştir. rakını bırakmaz. Çem'berlayn misinde teft:şte bulunmak, Piza- lanmıştır. Hadiıe ıudur: Zavallı kadın ıki 1 

Mussollniye gelince; o, fakir 1932 senesinde maliye nazırı idi. da tecrübeleri yapılan yeni bir Şe&rimizin Kayabaıı mahalle· müştUr. Ağır suret~ 
bir köylü esnafın oğlu olduğu için lktısadi buhranın en civcivli bir tip tayyarenin tecrübelerinde bu. ıinde oturan arabacı Hasan. kansı kı% kardeşi de ted•~ 
tahsil görmemiştir. Ailesinin hiç devrinde bile Tayms gautesinde Junmak, yollarda köylülerle ko _ Zahide ve baldın hep birlikte ça- re Mcmle'ket hast 
bir türlü ihtimam ve terbiyesini haşerata dair yazılar yazmıştır. ntL'1'1lnk, her gtin öğleden sonra lıpnalc üzere Kayaardı semtinde rtlmıştır. 
de görmemiştir. Her nesi varsa BlıgUn bile hiıla İngiliz Başvekili .. otomobille Via; Red~io'ya giderek bağlarına gitmiflerdir. 
kendi zekasına medyundur. nin imzaslyle Tayms gazetesinde yıkanmak, tenis oynamak, spor Hasan,. kansını ve batdızrnı bir 

Çok genç yaşta iken so yalist. ara sıra basılan makalelerde, ha. yapmak. gecesi Romaya dönUp araba atına bindirmiştir. Baida ak 
liğe merak etmi§ ve kendi tahei- şe.rat. böcek ve kuş kolleksiyonu bir konserde bulunmak vardır. şama kadar çalııaıt 'karr, koca ve 
lini kendi yapmıştır. Ruh itibari. mcraklılarnıa yeni keşfettiği ba- Bunlar.ın haricinde de devlet baldız evlerine d(inmek il.zere yola 
le isyankar ve ihtilalcidir. Bun~ zı böcekler hakkında izahat ve _ işle.rile me§gul olur. çıkm ılardır. 
dan dolayı lsviçrede bir kaç ke. rir. Hıç bir giln yoktur, ki Çcmw *** Ud hemşire gene aynı ata bin· 
reler tevkif edılm.i§tir. Lozanda berlayn kansiyle birlikte Sen Avrupanın iki büyük devlet a. mişler, Hasan da bunlarr yürüye· 
siyast mücrim olarak menkup Ccyms parkında mutat gezinti. damınm yaşayı~ 'e karakterleri rek takibe başlamıştır. 
kyaa 4la J&l&Dl!Ştlr. Fransız dostu olarak göriinmek sini yapmamış olsun. Bu parkın işte bu derece biribirine aykırı - Yolda önlerine çıkan bi~ su har 

1922 Mnesinc!e f1k defa mebus istcmi§tir. içindeki gölde bulunan frdeklere 'ı dır. Bu iki adam, Avrupanın ya. kın.dan geç_erken beygir birdenbire 
1910 1enesinde Avusturyadan seçilmiı?, Romaya yürüyüşünden vem vermesini çok sever. Başve- nnki mukadderatını bu türlü zıt aıçramı§, bu esnada iki kadın yere 

kovulmuştur. Bundan dolayı U- sonra da İtalya Başvek1ll olmuş.. kil o1acağmdan 24 sn.at evvel karakterlerle nasıl halledebilecek yuvarlanmı~. Harkın kenan ga• 
_____ ...,_;g;.._,_.....ı.......,...:ı.-aiöıwiltk..hi.l. =-~t;ı.U::. ___________ _;_.ce.mı:~rlla~ n arist zide olu 1erdir billnemez. 1 yet dik ve .sert ta1Jaııla dolu oldu-

~1 
Bir Sar' alı Bit 

Boğufcfd 
·>""' Adana, (Husu51 

Kuyuluk köyünde 1' 
bir ihtiyar, apdest. 
köyün çeımesine 11_a 

Bu esnada M~..Jıl 
muı ve çcımenin 
tür. Adamcağızn1 • 
çukuruna ıU"diii i9" 
yaaıık boiulmugtu'• 
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Hikaye 1'ürkiye Cumhuriyet 
AK T l F 

Mer"ez Han kası 14 ı 1 ı 1939 vazi veti 
ı iru 

1 
PAS l F 

'retgıb (Baş tarafı 6 ıncıda) 
~: tar son modelleri de gös 

le~~ b~ kadar, dedi .. 1faale
~r hır Şeyimiz kalmadı .. 
~ Memduh paradan kaçın. 

ktı .. 
- Alt l'ıtı, tndan yapılmı§ım çıka-

b;Y~tın işlemelisini çıkarın .. 
'tağı 0~etti., Ve arkadaşından 
deıtı p ınamak kaygısiyle cebin. 
11ıııu at'a.nın hepsini vererek ko-n altı ' 

zusuna nail olmuş halideye adi 
bir hediye almamıştı.. \ 
Düşünüyor: "Muhakkak benim 

de böyle pahalı bir şey, almam 1 
lazımdı.. Hikmetin hediyesinden 1 
aşağı bir şey seçemezdim ya!,, 

Diyordu .. Sonra kendi kendine ı 
itiraf etti: 

- Acaba müstamel aldığımı 

da söylemek lazım mı? 
1~te şimdi de bu mesele fikrini 

kurcalıyordu. 
lıf. Aoar 

~. dU n~ Yeni bir paket kıs.. 
lııahir kkandan çıktı. u k Ş kt Caddecı Memduh memnundu.. za ar a 

Z'ı bile e !astl.adığı aşina simala. (Baş tarafı 6 uıcıda) 
linç 1 .gorernıyor, büyük bir se- hassa beyaz ırka karşı büyük bir 
,... Çınd ee · v .rul'du. . vıne dogru yollam- zaaf duyuyordu. 

''l, Bır ara· ı b h d S t f "~e.. • şte u cep e en a zuma ır-

de}i b·ger ben ne kadar zayıf ira. kası miimessili Amiral iyonan da 
lf_ ır adam 
'"<l aptaıı mışım .. Buna biraz eski başvekile hücum ederek: 
~lredekıı.k .?e.:ler .. Geçen sene - Haşmetmaap, s:zin siyasefr 
kcıak lldı ~udur Boğazda bir niz Japon ırkının malik olduğu e-
deresi dıye, ben de Kağıthane nerjiyi ifadeden uzaktır .. 
dıın .. loanın.cıa küçük bir ev aL Demiştir. Bu sözlerin ifade et· 
\tatuvara nış_u~un kızlan konser - tiği mana kadar büyük bir haka
lılaııdu gıdıyorlar diye ben de ret tasavvur olunamazdı .. 

Ka~a: 

Altın sarı klogranı17 ı.,::ı 8 5 
JlJnknol . • • • • • • 
Ufaklık • • • • , • , 

IJalııldtl.i Mıılıcılıir/u: 

Turk lirnsı . . . . . • 
l/ariçleki Mıılıabirlu: 

Altın: snrı kligr:ıın ü O:i4 61 ı 
Allırı:ı tnh\'ili k:ılıil serlıcst 

dıh ızler . . • . 
I>ığcr dô,·ızler \'e borçlu 
klirın~ boJ,iyeleri 

lla:irıe Jalıııilleri: 

Deruhte edıkn evrakı nıık. 
dl~e k rşılığı . . • . . 
Kıınunun G-8 ınııddclerıne 

tC\ fıknn il ı:ine t:ırafınd:ın 
\nki tednııt ••• 

Sc11tdGI cıı:darıı: 
il ıı ne lıonol:ırı • 
Tıc:ırl sen t lcr 

' ' ' 

. ' . 
1:~/ıam ııe lalwildt cıi:darıı • 
f Dcrulıte erlilen evrakı n:ık 

A ltiyenin L;.ırşılı~ı esham \e 
lnlı\·ilat itiharl kıymellC' 

B • Scrlıe'it Mh:ıın 'e tnhnlıit: 
Aıır111~lar: 

11,ızıne~e kıs:ı \l!dell R\'llnS 
Altın 'e dö,·lz iizerınc , • 
Tııln il:it üzerine , . ' ' 
rn~sedarl:ır • • ' . . ' 
Muhlelıf , • • , , . . 

24.13G.G80.7l 
18.038.181.-
1.237.828.40 4 l.:U2.fıD3.1J 

:;7:;.~ ı 7 .:;o 57ö.217.6( 

ı 2.736.038.3.'l 

H;.734.10 

G.701.s ıo.ou 10.1:>:1.1ı2.8!:. 

l ö.c;;.71R.füi3.-

ıo.ooı.12ı.- t42.7U.4l2.-

8 l.7:l1.721 .:>O 

•J0.011.707.63 
7.513.73:;.:;2 

l53.(i22.08 
7 .897 .iı03.08 -

l'ekıln 

8 l,7öl .7::!1 .50 

48.45:>.533.l r. 

8.051.480.06 
4 .500.000.-

11.l'i'il .133.5::! 

30,1.41:>.630.7:> 

Sermauc • • , 
/Jıliuat akrrsi: 

Adi 'e fevkaliicle • 

. . ' 

. . ' 
Hıısmi . . . . . . . 

Tcclavülc/eki llanknotlar: 
Deruhte edilen e\'r:ıkı n:ıktiyc 

Kanunun 6_8 inci m:ıddc

lcrine tc\ fık:ın hazine tara. 
fınd:ın \ ııki tcdiyııt • • • 
Deruhte edilen evrakı nnk
ıl )e bakıycsi • • , . • 

K:ırşılı~ı tam:ımen altın olarak 
ıl:ıvetcn te<l ıviıle 'azcdılcn 

Reeskont mukabili ilaveten 
tcda. \•azed. . . , , 
Tıirk lirası Aleııdııatı 

/Jı.iııi: Taahhıulatı: 

.\llına t:ıln ili kabil dö\·izlrr 
Dığcr dövizler \'e alacaklı 

klır nıt lınkıycleri • 
l\lulıtclıf • , , • • • . 

2.712.23.J.11 
0.000.000.-

158.748.563.-

10.004.121.-

142.74 t.442.-

l 0.000.000.-

43.000.000.-

3.107.73 

21.3t'i.114.0S 

15.000.9'9.-

8.712.234.11 

204.744.442.-
21.368.100.21 

21.350.222.71 

D3.240.010.7:J 

364.415.639.75 liındi :a ~eşk hocası tuttum.. Prens Konoye de bu şiddetli hü 
l>acağıllı ~ıkmettcn aşağı kalını- cum karşısında artık müfrit fırka
ltıı bu h dı~e cebimdeki paracık- cıların tahammüllerinin sona erdi 
'bu.ki iki e~ıycye kapattım. HaL ğini takdir ederek: 1 Temmuz Hl38 tarihinden llih:ıren: Iskonto haddi '"'o 4 Altın 67erine nvan!I 

t\n-~ını !üne kadar elektrik fa. _ Benim şahsiyetim bu büyük 
'ecekJ ödemezsem cereyanı ke. k t · er, kar 

1 
gayelerinizi başaracak kadar uv· 

% SÖyl an ıktn kalacağız.,, vete malik değildir, bu mühim va-
)ille do'" enerck cadde boyunca e- zifeyi yapacak bir tek siyaset ada· 

nu 
8
gru YUrüyordu. 

ı-.,_ ıra) mı vardır. O da Hirauana'dır. 
~qtıadı '" arda demin Hikmete 
"il gı k Demiş ve salcnu terketmiştir. 

lbıe geı u':1mcu dükkanının Prens Konoye salondan çıkar-
lrJcadıı.. nıişti.. Durdu, zengin • 
1ttlı \1ltrı1.n.:n hediye aldığı dükka.. ken Japon kıyafetinde giyinmış o-
u... nıne lan genç ve güzel karısı tarafın· 
"'ll'l b'ır k gıpta ile baktı, ve J\ıı. · arı dan karşılanmış ve usul üzerine 

-l{J(Sı... ş açık kaldı. • .... ,n ca kA karısı eski başvekilin karşısın.da 
·nurad nıe anında: 

'ttııır a Yalancı mücevherat yerlere kadar eğilip gürültü ile 
lb .,, nefes aldıktan sonra: 
h ~!'esi Yazılıydı - Çok memnunum ki bu kereki 

lh ueo0t<ık .. cqe kell(!· liiknıct 0 farfaracı ha. siyasi vaziyetiniz nihayet biraz da 
~t lle dısııe dalga geçmişti .. Fa. kün kılacak bir şekle ı;irmiştir. 
~14 ti" e gUzcı kandırmıştı. Ev- sıhatinizle alakadar ol'l'laruzı MÜm 
t\UQu.1nirlcnmck istedi, sonra Demiş ve memnun bir şekilde 

11~, ' kocasının koluna girerek uzaklaş-
d..... ''e O} 
t'Jtı k acak bu saflığımdan ma_ mıştır. 
9da.. arım istifade edecek can Eski Japon başvekilinin karısı 
'dedi.. kocasrn·n istifasından memnun gô 

~-;~;:~~!·~~~::.::·~::-::::, -ı-;;;;;;;;-i N,;;;;;;;H i-S-AR~LA..;;;;;;::R -u~MU~MMU~' o O~RL~O G u~ .. N D;;;;;;;E N;;;;--1 
mescit Kocaclcıle m:ılı:ıllesi 44 Sll) ılı Cinsi :M:ikdarı Muhammen B. % 7,5 Eksiltme , 
evde mukime ll:ı) rh e tnrufınd:ın ko. Beheri Tutarı teminatı 
C11Sl Zongulcl:ıkta Kozlu könırır iş Li. Kr. Li. Kr. Li. Kr. 

Şekli Saati 

l kinci pa,·~oncl.ı ınııkini'il Hasan :ı- · 3000 k'l 49 1470 O 25 ,, Çember raptiye ı o -. .- 11 . Açık 14 
Jc, hine açıları boşanma da\'llsının ic· 
ra· kılınan ınulı:ıkemcsi neticesinde: İnce Kınnap 300 " 1.00 300.- 22.50 Pazarlık ı 14.30 
!farı koca bulun.m ıki ııır:ır nrosın· I - Nümunesinin eb'n.t ve evsafında fakat siyah renkte 3000 kilo çember raptiyesi ile nümu.. 
da şiddetli gcçınnizlik olup k:ılı:ılıa- nesine uygun olmak üzere "300" kilo ince kınnap hizalarında gösterilen usullerle ayrı ayl'l satın 
tin müddeaale)he kııbili isnat ohtu- alınacaktır. 
ğu s:ıbit olduğundan lıoş:ınm:ıl:ırı.na rr - Muhammen bedellerile muvakkat teminataln hizalarında gösterilmiştir. 
bir sene nıüddetle nıfiddeaale) hın nı _ Eksiltme 27-1-939 tarihine rastlıyan Cuma günü hizalarında yazılı saatlerde Kaba-
haşkac;i)le e\'lcneıuemcsıne 'e (11 ~1) 
kuruş ınuh:ıkemc mnsr:ırı:ırıııın. nıud- taşta Levazım ve Mübayaat Şubesindeki Alım komisyonunda yapılacaktır. 
dea:ılcyhe ) uklelilrncsiııc tem) ızi ka· IV - Nümuneler her glin sözü geçen şubede görülebilir. 
bil olmnk üzere 1G _ 12 _ 938 tıırilıin· V - İsteklilerin eksiltme için tayin edilen glin ve saatlerde % 7,5 güvenme paralariyle bir. 
de d:ıvacıııın ) üzünc karşı ,.e nılid· likte yukarıda adı geçen komisyona gelmeleri ilfın olunur. (421) 
cleaaleylıin gıynlıınd.ı knr:ır \'erilmiş * * * 
olmakla halen iknmctgiılıı meçhul bu
lunan miiddeaale:1 lıin on hcş gün znr
fındn mürnc:ııılla tem~ iz lrnkkını is
tim::ıl etmesi Jiizumıı tchll~ '\"C H!lmı 
gıyalılnin de m:ılıkl'ınc <lh·:ınh:ıncsi· 
ne talik kılındığı il:ın olunur. 

Cin.si ınkdarı Muhammen bedeli 
Beheri Tutarı % 7,5 te. Teslim mahalli Eksiltmenin 

Li. Kr. Li. Kr. Li. Kr. Şekli Saati 
Benzin 40000 kilo 20,80 8320.- 624.- Kabataş A. :Kapalı 15.-

(280(i0) 
Motörin 95000 ., 7.- 6650.- 498. 75 ,, ve Cibali ,, 15.30 

,. 24000 ,, 7.- 1680. 126.- İzmir Fab. Açık 16.-

~r ~ .. karısının ne kadar za. rünmektedir. Esasen Madam Kı7 
o;'llla ihtYle lUks bir gece çan- noye'nin kocası üzerine fevkalade 
. lladid •Yacı_ vardı. Paketi açıp tesir yaptığı, hatta Uzak Şarka 
~ bit· e hedıye ile karşılaşınca hükmeden eski başvekile karısının 

l.tahi~r ne kadar sevinecekti. hükmetmekte olduğu ötcdenbcri yalnız siyasi hayatında değil ayni 
~dı, kııemduh fevkalade bir söylenmektedir. zamanda aile hayatında da tam 
"'il bUw a~ınm duyacağı neşe- Kansının da istifadan memnun bir sükune kavuşmuş olduğu anla-

~ hisse alıyordu. Ar. , olması _:ü:z:er:.:i:n:e_:P_:r_:e:n:.s ..:K:o~n2:o:.:'.y~e.:.:n.:.:in_.!..:ş:_ı_ım_a_k_t_a_d_ır_. --------

1 - Yukarıda. cins ve miktarı yazılı 40.000 kilo benzin, İstanbul teşkilatmız için 95.000 kilo 
ve Izmir fabrikamız için de 24.000 kilo motörin şartnameleri mucibince ayrı ayn hizalarında ya
zılı usullerle satın alınacaktır. 

2 - Muhammen bedelleriyle muvakkat teminatları hizalannda gösterilmiştir. 
3 - Eksiltme 6 2 -939 tarihine rastlıyan Pazartesi gUnü hizalarında yazılı saatlerde Kaba. 

taşta Levazım ve Mübnyaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

32,000 LİRA MÜKAF A 1 
l<uraıar: 1 Şu~at, 1 Mayıs, 26 ağustos, 

1 eyıo 1 · ikinciteşrin tarihJer,nde 
çekilecektir 

• •--a iKRAMiYELER: 
1 Adet 2000 liralık -
5 1000 -
8 

,, ,, 
500 -

16 
,, 

" 250 = 
60 

,, 
" 100 -

95 " " 50 -
250 " ,, 

25 -
" 

,, ---- -

2.000 
5.000 
4.000 
4.000 
6.000 
4.750 
6.250 

lira 

" 
" 
" 
" ,, 
,, 

1 
1 
1 

'l'~ ... ., ...... za~: ................... l!l!!W:!llf.D~• .... mm .. ı• ............. ..I 
~ Bankasına para yaırmakla, yalnız para 

435 32.000 

lktlrmış olmaz, aynı zamandu talihinizi 
de denemiş olurunz. 

4 _Şartnameler parasız olarak her gtin sözü geçen şubeden alına.bilir. 
5- Kapalı eksiltmeye girmek isteyenlerin mühürlü teklif mektubunu kanun! vesaik ile % 7.5 

güvenme parası makbuzu veya banka teminat mektubunu ihtiva edecek olan kapalJ zarfları iha.. 
le saatlerinden birer snat evveline kadar yukarıda ndı geçen Alım Komisyonu Başkanlığına mak
buz mukabilinde verilmesi nçık eksiltmeye iştirak etmek isteyenlerin ve münakasa için tayin e. 
dilen gün ve saatte ~ 7,5 güvenme paralariylc birlikte komisyona gelmeleri ilan olunur. (420) 

BUGÜN·KUMBARANIZA·ATACAGINIZ· 5· KURU~ 

--·-. -

----

YARtN·KURACAGINIZ ·EVİN·TEMELİOİR 
-·~?· -
T. C. 

ZiRAAT BANKASI 

.. 
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l I,>.ne~i 

I..ira Kr. 
5117 50 

, 
Oo 

Oı 
o 

flatının 

RıPT 

bir kaç misi ini 

fevkalade ışıQıyla öder 

KRiPTON gazlle doldurulmuş olan bu 

harikulade lambaların emsalsiz ziyası 

vardır. 

Tenviratınızı yeni TUNGSRAM KRiPTON 

lambaları kullanmak suretile asrileştiriniz. 

BOURLA BiRADERLER IS TAN BUL. 

ANKARA · IZMIR 

ı .1 ti-ram 
J..ira Kr. 
383 82 

Jandarma Genel Komutanlığı Anl:ara Satın
a!ma K omisyonundan: 

1 - Bir takımına altı buçuk lira kl.)'m t biçilen vasıf \•e ör. 
n .;:.ıc uy .,un bin p ı ~atif çadır 20-1 939 cuma gi.ınil s at on 
buçu':ta ka,.,~h zar! usulile satın alınacaktır. 

Kumkapıda J{adirga lirr.anı C" ''-. ·., ~... y., .. · Y' ,.e es1 i 77 
No. lu Pertevniyal vakfında, 20'17 r.ı ' r. t•rabbaında bulunan 
arsa. ile bu anın üzerinde mevcut kahveh ne binası 15 gün müd· 
detle ve kapalı zarf usulile ıır.tırmaya <;rk rılm,:t•r. 

2 - Şartname i parasız komisvonumuzdın ahnı>bılecck bu 
k iltmeyc g;ı :ıe't ist"'yenlerin 4 "7 ı:ra elli kl!n şluk i'k teminat 

me'>tup veya makbuzunu ve şartname.le ya7.ılı belgeleri muhtevi 
tçklif me~tuplarını b 'li gün saat dol·uz buçuğa knd. r komisyona 
\'ermiş olmnları. (53311 (9542> 

Ten ke ku ular 
kaşe Al 

Grlp n nezlenin, romatlıma, bq ,.o dl' ağnlarmm en fıeelıil 
cıdır. Teneke kutularda olduğundan clalma terkip ve t.eeırtıd 
hnfaıa eder. H er ee7..anede teklik kntusu 7,5 kuru~. 

Dcabanda günde 3 • Aı 
kaşe altnablllr 

Nafıa VekAletl Istanbol Elektt 
işleri Umum MUdUrlUğilnden: 

1 - Bir tanesi Şevrole diğerleri Ford marka. o:ınıal' 
idareye ait olan sekiz adet otobüs kamyon ve kamyonetin 
rilerinin imali i§i açık eksiltmeye konulmuştur. Bu sekiz 
bir tanesinin üzerine çelikten bir merdiven monte edilmiş o~ ... , 

2 - Bu işe ait mukavele projesi ile şartnameler idare" 
vazım mildürlüğünde Ucretsiz olarak tevzi edilmektedir. 

3 - Eksiltme 27-1- 939 cuma günU saat 10 da id~ 
ro Han bin.ası dahilinde altıncı katta toplnnaca.k olan 
eksiltme komisyonunda. yapılacaktır. 

4 - Muvakkat teminat maktuan (500) beş yUz lira.dıt• 
5 - İsteklilerin ayni gün ve saatte komisyonda ha.zıt 

malan flfuı olunur. (413) 

Türk Hava Kurumu 

Büyük Piyangos 
Dördüncü keşide: 11 Şubat 939 dadır. 

BUyUk ikramiye 50,000 llradıt 

IJiriııcl Sıntf Operatör 

Dr. CAFER TAYYAR 
l'aris 7'ıp rakültesı mezunu 

Umumi ve sin°ir, dimağ cerrahisi 
\•c (Kadın doğum) mütehassısı, er
kek 'c kadın nıncli~ otları, diınuğ 

rn c~ıcılk: (Yüz buruşukluğu, mc· 
ıııc, koran sarkıklığı \C çırkinlık) 

umcli) utları.. Her gün s:ıbnhlnrı 

muayene ant 8 den 10 n kadrıı 

Ml.l C \XE~ - ll~yoğlu l'arnıak/,a. 

/Jl llımıeli Jııırı So. 1 ... 

llı:rfç Sullı l/11J.:11k lltı/.'imlijji11dc11: 

huplu ki>) 1111 len da\·ncı J:Osnn o 
hı IJı>kır ile !(ene o lı;öyden dam olu· 
n:ııı :\luh.,iııc 'e t'zc:,ir 'e :ırkndıış. 
l.ırı lıukkııııl ı ccrc\·uıı eden nlacnk 

Tashll1 
Guzclcmizin 11 • 1 • S9 t:ıt 

Jı.ısının 11 inci sayfnsınııı dl 
tununda cıknn Emniyet S•0~ 
lu5U Bny Hüseyin Glll1 

938/800 numaralı ncık •rt~ 
nında 3202 nuınarnlı knıılltl 
mndd<' inin nı:ııuru dcni~rıı 
16 ncı maddesinin dcnild' 

1 

hilı olunur. 

Dr. Murad Rami ~f 
Cö Z HEKl~l 

Taksim - Talimbafl~tf' 
başı catldesi No. 10 '1 

'fel: 

ıl:I\ ıo;ının dıııuşına'iındıı: Mulısınc IU•••••·~~ 
alc ('zc) ıriıı soıırud.ın mukim oldıık-

l halesi 6-2-939 pazartesi günti E"nt 14 d i r c ~·ı ccğinden 
taliplerin eksiltme ve arttırmn l:anunu nh':::m .,· ~ · ·- N i ,5 
asbctinde pey nkçelerilc teklif mehtup!nımı ı::n:'.L vi zar3--rı 

mna.~ Ma.tten evvel komisyona verml 0 ri ve b "'t"Ca i 7 "'hnt rl. 
mak için de her gün C.:~lcden sonra. Mnhllılat kalemine müra~ .. at. 
lan. (412) 

l:ırı Kcşnnın Zııfcrı)c ınnlınllcsi \'C 

• u•'-mcıı '-"l unılc lmlııııunıud ı!,Jnrı 
lon c.h e zulırındııki meşrulıattan nn
luşılınııklıı kcndılcrıne ll:lncn tcblı· 

~ot kı :ısına lmrnr ' crilıııış olduğun. 

lan ıhıı uşııı.ı gıınü olun 2:1. ı !139 p • 
.ır:csı s.ı:ıt l O ıla :ııcrıç sulh hu ul.. 

Fen Fa'1 ~ lt33j Dakanl ıgından : "Tlnh ,(' ıc.,ine ~C'hnclcri ~"'n" 11 ın 
. .. . .. . .. . . . ıir ııııınırss 1 ı 11nı1errıı •I rı ok ı 1 1 • 

BıyoloJı enstıtustindc munhal bulunan U"'~n r"'l.ınır' !t ye lırı l • rııu' ll•zı 11111 mel 11 11 J.:1\.11 ı 
ri için müsabaka imtihanı y~pılacaktır. Ası. rr { hizmetini yap ı ·ııı l:ı )U)lll.ıc. 'I ıl 111 u.uııuı. 
mış olan t aliplerin vesikalarilc 21 1-9~9 cumart i gününe ka_ :!R ı:gı 

dar fakülteye müracaatları. (~74) 

(1S 
s \lllBl : ASDI ,ı 

"cşriynl Müdurü: R-.;
Basıldığı yer: YA 


