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FRANSIZ MECLiSiNDE MOZAKERELER 

lSp8nY8- ıilldüdu ___ aÇılmalıdır ! 
ltalga Pirene hududunda kendisine 

.____ askeri mevziler hazırlıyor 
!ss rnalkaue Yarın 50 ingiliz şehrinde Cumhuriyetçi ! d I i y e Ve k a I eti n i n fi k r i ispanya lehinde numayişler yapılaca!< 
~ rahim Paşa sarayı meselesi 
t akkında B3şvekalete yazılan 
e~kerenin münderecah nedir? 

tı-~ Sultan 
~ lrnı •hınet meydanına ba-
' re11 uınt llapfshane binası· 
::_ıc tc;ı l\e adliye sarayı yapıl.... ~.t: tıloitna~ı doğru olup 

Yazan: Asım Us 
kfimetçe bu bJribirine zıd iddi· 
alardan Tarih Kurumunun nok 
tal nazarı kabul edilecekse bu . 
raya yalnız adliye sa rayı inşa e

dilmemekle kalmıyacak, belki 
Prostun bu meydan hakkındaki 
bllttin tasavvurları da akim k .. · 
lacak demektir. 

~~,llhttt hakkında İstanbulcfan an mu 
ı.... -te \• racaat üzerine 
~ 6().t elrı\Jetincc mesele tet. 
~ ~talerek lloycti Yekilece 
~"tıeıe r \·eritmek iizere Baş
IL.~ştfk: ~·azıldığını evveJce bil. 
~t 1:) ' hu huf.lusta bazı ma
'4tı Q \·crnıişUk. 

t.:.ııı ~c '"ekaıeu tarafından 
~>~tt ~kerede meselenin 
~~ b ili •rdınlatan dJkkat.e 
,~ ıç,_~ ınütaJealarda bulun· 
~ ~~~ bu hususta biraz da
"lo....: - t venncği faydalı gö. 

~ ~ !1° VekMettnin bahse 
~. an tezkereıdnin meuli 
"l • 

~ •tatıb 
~ttll.& aı Ulun imarı plftn•nı tı-
~tl'ı~tauı~! olan şehir mimarı 
lltı. ~llttıh ahnıet nıeyc!anınm 
~lbılllu \ltiyet alanı yapmağr 
tı~~t!alla ştur. Bu makaatıa bu 
"'ıltı.t tnuazzam bir A.bide 
, ~)llttı=et Suttanabmı-:t camii 

.. ~~11.... es::.dut eden b" .··k 
·ıııı "' bu .ı) u 
~ille k eaatıa. göre tanzim 
··re 0 a.ra" v 1 t ,, llttın ~rm ştlr. rrosta 

J ~tıl'lanhuıınıııt numay c;ler ve 
~t il& aıı:n un inıarı pIAnmr ü
t~t $\ılt tş Olan Şehir mimarı 

·~ tıılllh anahmet meydanını 
•Un.llltı Uri:vet alanı yapmağı 
')tt ştur n 
•( 8.tıa • u maksatla bu 
~, ~ltı.ı '"tnuazıarn bir !bide 
~;~ıaıl\a c Suıtanahmet camli 
ttttı_~ 11rı b tesadur eden bUyUk 
•~t l!te lta~ esasa göre tanzim 
\~( I! lıtıtun ar v-ermıştır. Prosta 

e~t lllllıt nü · 
~ti! 8'eçıt mayışler ve 

llııııl'ı an. ed resimleri burada 
t eceği j,.· h 1!11 eıahu ,,ın alkın ou 

Keyfiyetin ancak buna göre 
dUşlinUldUkten sonra bir karar 
verilmesi JAzımgeleceği glbi on
dan sonra adJJye sarayr için ayrı 
bir yer aramak icap edecek, ya.
hut böyle bir 79r •i°•tila#a ma. 
hal kalmryaacktrr. Meselenin 
Vekiller Heyetince bu noktadan 
tezekkür edilmesi 
olur." 

Adliye VekAletinin mealini 
tafsilAtlı olarak yukarıya der
cettiğimiz tezkeresini okuduk· 
tan sonra Umumi Hapisha.ne bi· 
nasmın yerine adliye ı;arayı yııp
.nak için yıkılıp pkılmııma~ı 

meselesi daha zi)·aclc nydmlnn· 
mış oluyor. 

Görülüyor ki haph.ıhane bina
.smrn yerinde bırakılması ayni 
~amanda Pı·ostun plAnma göre 
Sultanahmet meydanına Ter. 
mck tı;tediğ1 şekli esasından de
ğiştirmek neticesini vcı-eccktir. 
Fakat buna mukabil Umumi 
Hapishanenin yıkılması ve yeri· 
ne adliye sarayı yapılması Pros· 
tun plAnı mucibince Sultanah
met meydıınma vermek istediği 
projeyi tahakkuk ettinuek de
mek olmayacaktır. Zira Pı'Ostun 
projesini tatbik etmek için U
mumi Hapishaneden başka Snl
t.anahmet meydJl.nmın bu cephe· 
<ıindeki bütün binaları (Deftcr
tıane de dahil olduğu halde) kal· 
dırmak ''e bu binaların arkn
ı.;ınrlaki mahalleleri isUmlAk et
mekle mümkün olacaktır. Bu 
ise milronlar sarfını icap eden 

bir iştir. 

İngiliz AflaııtiT.: Filosu bir nıancvtc:ı c.r;nasıncla 
(Yazısı b rncı sayıfada) 

Satye ·şirketi 
binası 

Denizbanka 250 bin liraya 
nasıl safılmış ? 

Korgeneral 
Cemil C ahit 

Jandarma Umum Ku· 
mandanı ol 1u 

(1' az-ısı 7 tıcidc) 

Ziraat Vekilinin 
Dünkü Tetkikleri 

Et ve süt ı ~ıı.ı tetnın ratı Süyredebilme· 
~1~Dheye ten. camı karşısında. 
llıı ll<te bir ~:amiyle anfiteat!" 
lt t tııerınd ıtyet vermek, o. 

l!t e :Mar lha as tes· maraya nazır 
~ <t retıı:ı.cıenıs eyıemek, teraı;rn 

et otuı 
~~ eısttıt Q rnetre geri::ıi-
t:tt ll'lltettl"ıe aı releri inşa et-

l~t:a"ııtl·e et~eYdanc silsle· 
>, lııtan.b Ştir. 

nu itibarla Vekiller llc;rcti
nin karaı- verirken meselenin 
bu cih etini de dikkate alması 

Ulzımdır. zannederiz. 

Ankara, 19 (Telefonla) - Jan· 
darma Umum Kumandanlığına 

Korgeneral Cemil Cahit Toydemir 
tayin edilmiş ve bugün vazifesine 

başlamıştır. 

Bu Eski Derdi Y oketmek 
için Devlet Ziraat İşlet
meleriyle Belediye Müş-

terek Çalışacak 
(Yazısı 2 incido) 

•at Ulda 
te~ '°l'l bu d Yapılacak ad. 

~ h ~ ltıı edec k atrelerden biri-

1 il q.lıtu e tir A. 
l11 b llluıı11n. • ncak Ta-
ttt l~l' lddta h da ın uzabir oı. 
" raıtı .... ' aptsbane bina· 
'b - Paşa tıtt unun ı:n saran oldu-

lı;ı ... >-oıunda ~ Ubataıası icap 
... in 'terıney 

• tt~ hata t an edildi· 
> 'l'tı b:ıahaııın ~aşıanamamrş.. 
l' ~a .. ll Olduıı. ahsedilen sa-
\'- \lar ısunu k b 
11:tııe h· etn1eyen a uı eden-

ll. l!ô~ıe ır k~rvan ler, bu Yerin 
J"enıeı· saray olduğu-

,.·ırd 
' ır.·Elter htl-' 

Spor<'uları ~ 

Meselesi: 

Genel Direktörlük 
Mekteplilerin 

KIOplere aham•· 
mala1'ı hakkında 

k ~ r ar vermiş 
değlldrl 

(YCUllM 3 MMüde) 

YENi TEFRiKAMIZ 
eıı u ı tttııı ıı ı ıiı ı ı ıı ı ı uııı rı ııı ıııu ı ı ıı ttttt ......... 

Kalkas Kızları 
Bu güzel romanı yarandan itibaren 

C1azetemizde takip ediniz 
"' 

,. .... '""' Yazan: Niyazi Ahmet 

Eel~kadmı gelett Tr ann·ay Şitketi murahkaskm 
1 

Tramvay Şirketi murahhasları 
dün Belçikadan geldiler 

(Yazısı ! iııci.de) 

1
H em mesleğimizi 
müdafaa, hem 

hak ikati/. 
Mesleğimizi 

koruyup 
ancak bu sayede 
yükseltebili riz 

Hüseyin Cahit Yalcın. gazetecileri mUdafaa eden bir ya. 
zı neşretti. Kendi payımıza teşekkürler ..• 

Gazeler.i hic bir menfaat diişünmeden halisane neşriyat ~ apamııx 
mı? Gazclcci necip bir .h1J.ıııle lle. yalı yazamaı mı 1 Gazeteci lıcrhan~ 
bir mesı.:lede elk4rıumuıni)"eııin heyecanına, Asabi;reline, lee~ı;ürunc 

iştirak edip, onunl:ı siirüklenip itidalin} kaybedemez mi'! Gazeteci de

mlen m«hltı!• mulllk3 on para kazanmak için herkesin namusuna teca· 
vüz clm<':ri meslek cdinmi, bir kimse midir? Türk matbuatı inkıiap 

rejimine candan b:ığlı, sadık ve hiımctklirdır. 

Blitlin bu sözler Ttirk gazetecilerinin kendilerini başka 
tlirlU bilenlere bir ağızdan söyleyeceği sözlerdir. Ancak, 
TUrk matbuatının bir davayı kuru gUrtiltüye getirip hakt
ı.at aleyhine örtbas etmek de şıarc olmadığını göstermek için 
lıiz de söylemeliyiz ki tistad, bu mUda!aa için evvela haksız 
IJir muhatap, sonra haklı bir sebep seçememiştir. 

Haksız blr muhatap aeçememlştlr; şunun için: 
Ankara müddeiumumisi, blldlğimfz beyanatında bir 

kısım matbuatı istihkar etmemiştir, adı hem gazetelerin 
neşriyatrndan yalncz bir kısmını "gazete satışını temin et
mek gibi ticari bir maksat ve gayeye atf" etmiştir. Denile
bilir ki: "Bu bir krsım neşriyatrn gazete satışrnı temin etmek 
gibi ticari bir maksat ve gayeye atfı" bu bir krsım neşriyatı 
yapan gazeteleri istihkar olmaz mı? 

Bize kalırsa (falan muharrir yazdı) diyen bir sekrete
rin ylizilne karşı (hayır, bana yazılacak şeyleri bu sekreter 
\"Crdi) denildiğini okuyan ve (adam yazacaktım, memur 
r~ızmışım) diye kendini gUlllnc etmiş muharrirler gören biı 
nıilddeiuınuminin, bu neşriyatı satrşı artırmak gibi en so. 
rıunda kanunun gene kıyas ile tabif göreceği bir sebebe at· 
fetmesini ehven bulmak lılzımgelir. Bu müdafaada haklı bir 
sebep seçilmediği de bundan !.. Suç isnadı mahiyetin. 
de yalan yanlış havadis vermekle; eğri lıUğrU 

fikir beyan etmeyi biribfrlne karıştırmayalım: işte Cahldin 
bu yazısını, bir Halk Partisi mebusunun bir hflkime karş1 

bir haksız hUcum saymakla beraber kendi dediği gibi, her
hangi bir meselede bir insanın hiç bir mentaat dü~tinmedcr. 
halisane yaptığı neşriyata parlak bir misal olarak alrrız; 

fakat bir gazetede sadece bir Ekrem König'le birkac; hari
ciye memurunun adı zikredilerek yazılmış bir sahtek~rlık 
havadisini telleyip, pullayıp ho.tıra gelmeyecek resimler ve 
isimler karıştırmak ve böylece muayyen, gayri muayyen 
haysiyet ve şeref sahiplerlnl umumt nefret ve istikra! 
sezan bir şüphenin ağzrna atmak, ertesi gün kendis!n1 

yakazaya çağıran arkadaşlarına. da jurnalcı damgasını vur. 
mak gazeteciye verilmiş bir hak mıdır? Htiseyin Cah1t, bu. 
nu hem lrnnunun ceznlnndtracağr bir suç olarak kabul edl· 
yor; hem mllddeiumumlnin böyle bir suçu tahrik eder! 
ı:ıebebi, sebeplerin nihayet mUdnfaainefs kadar en masuma. 
nesi sayılacak bir (kazanç) arzusuna bağlamasına taham
mül edemiyor. 

Doğrusu blz de bunu faıla heyecan ve taassuı> sayıyo
ruz; ya müddelumumt hiç bir membaa dayanmadan yazrl
mış ve sorulduğu zaman teki, hatta. gene zan ve tahmin su· 
retiyle dahi söylenememiş isimler, cisimler gösteren - fikir 
ve mtitalea. değil - haberler ya:ımanm sebebini Cahltten 
sorsa ne der? ŞUkredeUm ki bunu daha ağxr ihtimallere 
yormamışlar! 

BtR GAZETECİ 
,..~ ....................... ~ ............. mııııııı .......................... .. 
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Türk gençliği 
Serlevha olarak yazıma koydu· 

ğum iki kelime Türk gençliğine 
sunulan bir eserdir. Eseri yazan 
Maarif Vekaleti seferberlik müdü
rü "Kadri Yaman,, dır. 

Kadri Yaman iyi bir erkanıharp 
zabiti olduğu kadar, iyi bir mu
harrirdir de. Kadri Yaman ese
rinde Türk gençliğine yurt müda
faasındaki rolünü hatırlatmakta
<lır. 

Bu hatırlatış ne ukala bir üslü
bun cansıkıcı nasihat edasını taşı
maktadır; ne de yavaş bir vatan
edebiyatın n ağırlığı .. 

Eser baştanbaşa bir harbin mü
dafaa bakımından teşrihidir. 

Teşrih masasına yatırılıp tetkik 
edilen harp yüz sayıfa iç~de in· 
san kafasında yepyeni bir manza
ra hasıl edecek kadar hakikatleri 
ihtiva etmektedir. 

Muharrir eserinde yalnız askeri 
teknik hususiyetleri değil, bütün 
bir milletin :seviyesini, kültürünü, 
iktısadi menbalarını, polit:kasın·, 

ahlak ve maneviyat cephesini he
saba katarak hepsini ayrı ayrı se
fer hizmetinde gözden geçiriyor. 

Sefer hizmetinin bu küçük ve 
şematik eserde anlatılışı çok vazih 
tir. Ve genç insanlara. yarın, öbür
gün nasıl olsa bir gün karşılaşa
cakları müşküle1ri yenmenin çare
lerini saymaktadır. 

Kadri Yamanın eseri tertip e
derken tuttuğu tasnif usulü ve ki
tabın sonuna ilave ettiği komşu 

memleketler gençlik teşekkülleri 

insana mukayese için çok dikkate 
layık fikirler ilham ediycr. 

Bütün nikbinliğe, bütün sulh li
mitlerine rağmen biz, ancak har
bi, harbe hazır olmakla karşılaya
biliriı:. 

Bilhassa harbin bir fikir mese
lesi, silahın bir makine proplesi 
halini aldığı devirde harbe harp
ten çok zaman evvel hazırlanmış 
olmak gerektir, bilhassa münevver 
lerin bu esası ruhlarına vazih fi
kirler halinde yerleştirmeleri ikti

za eder. 

Af ganisfana gide- ı 
cek öğretmenler 
Öğretmenlere Mevcut 
Maaşlarının İki Misli 

Ücret Verilecek 
Efgan kültür işleri müşavirli~i

ne tayin edilen Maarif Vekaleti 
umum müfettişlerinden Bay İsma
ıl Hikmet bugün Efganistana ha
reket edecektir. 

Maarif V e1caleti ile yap lan te
maslar neticesinde arzu eden lise 
öğretmenleri Efgan:stana gidecek 
]erdir. Bu öğretmenler için bazı 
şartlar tesbit edilm:ş bulunmakta· 
dır. 

Efganistanda vazife" alacak öğ
retmenlerin maaşlan ve kıdem 
zamları işliyeeektir. 

Efganistandaki çalışmalarına mu 
kabil mevcut resmi maaşlarına iki 
misli ücret olarak Efganistan Ma
rif Nez ar eti tarafından kendileri· 
ne verilecektir. 

Efganistana gidecek muallimle· 
rin kadrosu tamamlanmak üzere
dir. 

--o--

Şair Akifin Anıtı 
Şair Mehmet Akifin kabrin~ ait. 

planı tanınmış mimarlarımız.3ar. 

Bay Hikmet tarafından hazırlan
mıljtır. 

An.t Türk mimari üslfabun= 
uygun olup üzer:nde bir kitap şel. 
li mevcuttur. Kitabın içine "Meh
met Akif burada yatıyor., ibares; 
hak edilmiştir. 
Amtın bütün tezyinatı eski mi· 

mar Sinanın eserlerindeki tezyinat 
gibi olacaktır. Ayni zamand:ı mc 
zar taşının üstüne İstiklal Marıı
mn ilk dört mısraı da yazılacaktır. 

-o---

Kurban Derileri 
Kurban Bayramı münasebetiyle 

Türk Hava Kurumuna verilecek 
kurban ve kurban derilerinin Ha-

Kadri Yaman kitabında milli 
va kurumu depolarına nakledilme· 

bir seferberliğin fikrini ve reel şe· 
leri için mevcut belediye nakil va· 

masım çizmektedir. sıtalarmdan istifade edilmesine ka 
SADRI ERTEM 

rar verilmiştir. 

Esnaf hastahanesi Ne Kad~:ı Yapıldı? 
Bütün Noksanlar Bu Yıl 
Tamamlanmış Olacak 
Esnaf cemiyetleri idare heyet· 

leri ayın 27 sinde Eminönü Hal
kevinde mühim bir toplantı yapa
caklardır. 

Belediye kazalara yaptığı bir ta· 
mimde, şimdiye kadar verilen pa· 
ralarla ne kadar yel yapıldığını 

sormuştur. Kazalar tamire muhtaç 
yolların adlarını da yazacaktır. 

--o--

Tramvay şirketi fevkalade 
murahhasları 

Dün Belçikadan gelerek şehrimiz
de bir toplantı yaphlar 

Tramvay şirketinin hükumete 
satılması hakkında müzakerelerde 
bulunmak üzere, şirketin Belçika
daki merkezinden hareket eden 
fevkalade 1 salahiyetli murahhası 

Spesiyal ile De Bassi ve Kleren 
.dün sabahki ekspresle şehrimize 
gelmişlerdir. 

Malüm olduğu üzere, hükumet
le şirket murahhasları arasında 

bundan bir müddet evvel devam 
eden müzakereler ş:rketin çok faz 
la fiyat istemesi yüzünden inkitaa 
uğramış, bunun üzerine Nafia Ve 
kalcti, şirketten fevkalade salahi
yetli murahhas istemişti. 

Yine bir miiddet evvel toplanan 
~irket umumi heyeti de mi.izakere
lere buradan iştirak edecek ve mu 

ral.hasları seçmiş, yalnız Belçika
dan gelecek fevkalade murahhas
ların şehrimize gelmesi kalmıştı. 

Dün şehrimize gelen fevkalade 
murahhaslar yarın akşam Ankara
ya hareket edecekler ve derhal 
Nafia Vekaletiyle müzakerelere: 
başı yacaklardır. 

Murahhaslar dün elektrik şirke 
tin.::le buradaki murahhasların işti
rakiyle bir toplantı yapmışlar; Na 
fiaya yapacakları teklifler üzerin
de görüşmüjlcrdir. 

Birkaç güne kadar Ankarada 
başlanacak müzakerelerin son ol-

duğu ve kısa bir müddet içinde 
tramvay şirketinin hükumete geç 
miş bulunacağı sanılmaktadır. 

Maarif müdürlükleri teşkilatı 
genişletilecek 

~ 

ilim 
Arasıra 

Türk Cij lnkdapçı 
ordusu 

Ziraat Vekilinin 
Dünkü Tetkikleri 

İspanyada, üç, dört sen~Jl~ 
ri. bir millet ikiye bölünllliif. 

Et • • t lenmiş fikirler, bilen.mil ifad' ve su ler, bilenmiş ordular birib~-~ 
ğuyor. Ateş ve kan tuf an.ıav 

Bu Eski Derdi Y oketmek şehirler kayboluyor. 

İçin Devlet Ziraat işlet
meleriyle Belediye Müş-

terek Çalışacak rot 
. . . ko gayesini ifşa etmiş buJunUY 

Şehrımızde bulunan Zıraat Ve· Cumh . t f"k· 1 . . uJilll' 
k·ı· F ·k K -1 a·· h J"f urıye ı ır erının, c _. 

ı 1 aı urtog u un mu te ı . t k tl - · d · ·p JllP' .. . . rıye uvve erının evırl 
muesseseler.de muhtelıf tetkıkler- leketten çıkarttığı kralın bil 
de bulunmuştur. h kl t De ek b 

• ~ • A a arını anıyor. m .' p 
Faık Kurtoglu saat 10 da vıla- için ,halkın hakimiyeti içill 

yete gelmiş, Vali Lfıtfi kırdarla panyanm hakiki istiklali içiıl ç 
bir saat kadar görüşmüştür. Bu gö pınan hakiki İspanyollar bit' )P 
rüşmelerde, Devlet Ziraat İşletme için öldürülüyor . 

leri Umum müdürü Şefik Bakay Bu vaziyete bakarak, Til!~ li 
da hazır bulunmuıtor. dusunun tarih içinde göz ıca~ 
. Devlet Ziraat İşletmeleri umum tıran ve gönül alan inkıiapÇ 
müdürü Şefik Bakay ile Vali ve na hayran olmamak müınltiill 
Belediye Reisi Lfıtfi Kırdar istan dür? 
bulun en büyük dertleri olan et Bu ordu istibdada karŞI• 
ve süt meselelerinde devlet zira· ı tanlara ka.z'.§ı dalına halkı -..·e 
at işletmeleri ile belediyenin müş- hakimiyetini tutmuştur . .A.tl. 
terek mesaide bulunmalarını karar hamit, kanlı saltanatından 'oıl 
laştırmışlardır. dunun yüksek vata.npeJ'\' 

Devlet Ziraat itletmeleri umum dayanan müdahalesile uza~ 
müdürü Şefik Bakay yakında tek r~I1:1ı~tır. ~eşrutiyet idar:: 
rar Ankaradan şehrimize gelecek, sısıru temın eden bu ordu 
belediye ile et ve süt işlerinin bir Mart irticaııu bastıran bU 
elden i.d.aresi hakkında temaslara dur. 
başlıyacaktır. Her Türk için şeref ve 

Ziraat Vekili Faik Kurtoğlu vi- membaı olan istiklal sav~il 
!ayetteki meşguliyetinden sonra düşünelim: ~il.yük A~~~ 
Z~raat Müdürlüğüne de gitmiş ve onun-~~ çok ıtım~~ ~t~~gı .. 
bazı tetkikler yapmıştır. _ vcndıgı İsmet 1nonunu g 

'slanbul Maarif Müdürlüğü- -o- ru~~ mayısta Samsuna 

n 3 ~aalı 600 müessese ve Mimarlar Ankara- ki:~:ı:::. ısmettıwnu'.>f. 
:> d t ı Fevzi Çakmak Türk mıU6 

6000 öğretmen var a op anıyor ~:1~~~1 ~~; :ö~u;~ 
Bütün Türk mimarları yarın 

Maarif Vekaleti tarafından vila 

yet maarif müdürlükleri teşkilat1 
"ı I koku 11 arda Ankarada büyük bir toplantı ya.. 

pacaklardır. Ankara halkevinde 

ne getirmek ve bizi birer 
bi kullanmak istiyen rni.iS 
ler yurdun her tarafında.Jl 
dular. tetkik edilmektedir. 

Bu tetkikler.de mevcut memurin 
kadrosu maarif müdürlüğüne bağ
lı müessese ve öğretmen adedi de 
gözön ünde bulundurulmaktadır. 

Bu arada en fazla kültür mües· 
sesesi ve öğretmen olarak İstan
bul vilayetinin başta geldiği görü! 
müştiir. 

istanbulda 600 kültür müesse· 

On Bin Yoksul 
Doyuruluyor 

Ilk okul yoksul çocuklarını do
yurmak üzere çalışan himaye he
}etleri birliği teşkilatın n bu yrlki 
randımanı tetkik e.dilmektedir. 

Şimdiye kadar alınan rakamlar
dan (10000) kadar çocuğa her gün 
sıcak yemek temin edildiği anla
şılmıştır. Ayni zamanda çocukla
rın müteferrik ihtiyaçlarına da 
yardım edilmektedir. 

sesi ve buralarda çalışan 6000 den 
fazla öğretmen vardır. 

Tecrübe mahiyetinde geçen yıl 
İstanbul maarifinin daha geni~ orta okullarda tatbik edilen hima-

ve daha randımanlı çalışabilmesi i-

yapılacak olan bu toplantıya bü
yük bir ehemmiyet verilmekte • 

Düşman kuvvetlerile dir. 
.. .. . hareket eden padişah ve .J 

Turk yuksek mımarlarının bu t ld . Cumh · t ilAn ea'" 
~ . d b' lh a ı ı. urıye a .J 

umumı kongresın e ı assa .. _ _ • Jıet'ı 
Türk yurdunun yeni bir imar Butun bu ınkılap hart 
devri yaşadığı, Türk vatanının nin başında gördüğümüı • c~ 

- dir? Bizde, ordu, daima. ill.i llıhu 
baştan başa yenileşmekte oldugu f .1 t" . .1• -· ·yı· i 'lı.~V\reı .. . .. azı e ı, ıyı ıgı, sevgı • "vqı .. 
bu sırada Türk mımarlarrna du_ r·k· 1 . t ·ı tmı"ş ,.e ~ "' . . . . çı ı ır erı emsı e 11;q. 
şen vazıfeyı tayın ve tesbıt eden 1 t h kkuk tt" ·cı.tir. tıı Ilı'· . 1 b" 1._. . arı a a e ırmı,.. e~ 
ve yüksek .mı~adr atr bır.~gınınd Bugüne kadar dainıS. lld 
manevi şahsıyetın e e aruz e e.. d . .. .. d . !il H.hltti~ 
cek olan bir icraat raporu müza. kaı1ma bluyukTü' .. kaımd~.c~ "tt-e 

. . a mış o an r or iP' h 
kere edılecektır. ed"l b"l" .,;i Cıı~ llhya mat ı e ı ır ve ona eı- , "lll 

Bu toplantı milnasebetile, Türk ı· 
1~ tr 

Toplantıda 938 yılında yapılan 

i§ler göz.den geçirilecek ve 939 fa 

Sinema Büfeleri çin mevcut teşkilatın genişletil· 
Sinemalarda bulunan büfelerin mesine ihtiyaç hissedilmektedir. 

ye teşkilatınm iyi neticeler verdi
ği görülerek bu yıl da tatbik edil
mesi uygun görülmüştür. 

yüksek mimarlar birliğinin top~ ıc . · 
luluğ'u 3512 sayılı cemiyetler ka- ı·a~u Morddud, tmanenk çkouV' 

1
l>et 

- . . ı ır. .. a e en ço """"" 

aliyeti hakkında da müzakereler- hafta tatilinde ayrıca ruhsatna-
de bulunulacaktır. me almadiI:iarı görülmüştür. 

İlk planda esnafa yardım işi gel Bu, büfeler de hafta tatili ruh-
mektedir. Esnaf hastahanesinin bil satnamesi almağa mecbur tutul

öğrendiğimize göre Vekaletir. 
verdiği bir kararla ilk planda teş-

kilat tevsi edilirken İstanbul, İz· 
mir, Ankara gibi büyük vilayetler 
dikkate alınacaktır. 

nununun hükı.imlerıne uydurula- t da d "k"-t•e ıı. tıı -•q 
. spanya or u ı ıJ ~ lJ. bi cak ve elde mevcut nızamname r· ~ 

Ed 1• rne asf ait yolu .. d -· t" ·ı kt" bir kısmı kralı tutuyo . ·~. l'e buna gere egış ırı ece ır. k ı 1 ·11 t• ;,, ı v~ı... ()~ 
zı ! spanyo mı e ın..- lll 

Bu sene sonunda ikmal edile. An.karada. yapılacak bu top • liğine müteessir oluyortıı' iti ~er 
lantı için her taraf tan murahhas ~ t 

--o--

tün noksanları bu yıl iç:nde ta- muşlardır. 
mamlanacak ve müessese 80 bin --------------------------

~ek olan İstanbul - Edirne as. lar Ankaraya gitmektedir. Şeb- Bir başka memlekettebifi' l'et " 
falt yolunun kış münasebetile rimizdeki yüksek mimarlar da ya ticala elele verm.iş ola ... ,., ı_'strı 
')imdilik sadece hazırlığı yaP.ılan rın Ankaraya hareket edecekler- buna da müteessir oI_uJ: 'l!t- te esnafın ihtiyacını karşılar bir hale 

sokulacaktır. 

Hastahane için bir hasta nakli
ye ve cankurtaran otomobili de bu 
sene içinde muhakkak alınacaktır. 

938 senesi içinde hastahanede 
4238 esnaf tedavi ve muayene ed:ı 
mi§tir. 

--o--

Çöp Arabaları 
Gürültüsü 

~AVA 
TAl<VIM~ 
\"c~ilköy iıktC'oroloji ist:ısyonnn. 

ıl.ın ıılıııan mulüınula l(Öre yurtla hıı
\"a Trakyuıla kanalı YC shli, K:ıraılc
niı: kıyıları ile Ege ve Doı:lu ,\ıı:ıdohı 
höhtclcrinık lrnlullu. ıliğl'r lıöl!(clcr-

Çöp arabalarının sabahları çok tlc uııHııniyctlc :ıı: hıılııtllı, yer ~r.r ıı-
erken ve gürültü yaparak geçtik· çık ,.:c~·nıiş, rüzgiırlar C'enulıi .\naılo
leri tesbit olunmuştur. lıııfaıı şimali, Trııkyıı, Eı;ıe ,.e K:ıra-

Btlediye tarafından alakadarla- deniz kıyılarında cenubi hlik:mıel
ra halkın huzurunu bozmamak hu· ten orı:ı kuHellc e'iıni~. tliğcr yerler

de ~:ıkın kalrıııştır. 
ıusunda dikkatli davranmaları bil· 
clirilmişt:r. 

I>iiıı lst::ınlıulda h:ırn :ıçık geçmiş. 

rüısı:ır t·crııılıu ~;ırhiılcıı saniyede 2-1 
----O.- metre hızla esmiştir. 

Valinin Dünkü Tefti~leri 1 Saat .tt. cl~ .. ım·n tazyiki .?.~ı.:ı_ mili.~ 
V 1- b l d" · · L • tf" K ıııcl n· , ılı. Suhııııet en ~ uk:.ek 13,

a ı ve e e ıye reısı u ı ır· q· t·ıı ıliisiik -t,1 sııııtigrnt k:ıydcılll-
dar dün Kadıköyüne giderek kaza ıııistir. · 

belediye ve kaymakamlığını gez· · 
miş, kaza işleri etrafında izahat al Bugün Doğn.nlar: 
mıştır. 20 //.:iııcikciııurı [liüıii ııe t}ccc,çi <lo-

iYeniköy 
Sulh Mahkemesi 

ijcııılar: 

St>tn'\ - 7.iihre hu.ıiinc hiıldmdir, h11 
ıı:iiıı do~uııl:.ır ııııı ıılhlıı l.iııısr.lerle )11· 

Y;nikl1yde çahıan. tu~h malık:!· şaı · l:.ır!ıu ı;ok kaıanıı l:.ır: ve lııı1kal11-
mesı Sarryere nakledılnuş ve Sarı- rıııın snrnimiyeti sayesinde çok iyi 
yer aulh mahkemesi-adı verilmiı· I i~ler gürürler, 
tı;rr-- -- - l 

1 

15 Yıl Evvel Bugün 
Mos/.:oucı - Sanıara 111111/a/.:cısııulcı 

iki lre11 bir kar ı"ırlııııısuıa lulıılıırak 
lıcırckellerı kalmışlıırclır. SoiJıık LJI' 

a,·11/\/(lrı yo/cıılcırm 1% sı ölnıiiır, di
iJerlrri 11arı ölü bir lıulclc kıırfarıl
mışlcırılır. 

inşaatına martta başlanar.aktır. dir. ordusu, dtinya için ~ır tJI 1llı~~ 1937 senesi eylulünün 27 sin • ---o- Milletler, bu örneğe dıkl<" al', 

da Nafia Vekili Ali Çetinkaya Sanayi sergisinin bu yaz malıdırlar. Jh:'tı1' )') ih~da e 
tarafından Lüleburgaza kadar ~ L;'~a 
bulunan 155 kilometr1ik k1sm1 a- kurulması şüpheli ~ı.ılrle 
çılan bu yolun o zamandanberi Milli sanayi birliği yıllık kon- ik V Jdli ~ l!e]t 

mu .. teb"kı' kısmı u··zerı"nde meşgul ·· tısat e ıl ile ..... gresi gelecek haita cuma günu il ~- ~ e 
olunmu~tur. Lüleburgazdan hu - Dördüncü Vakıf handaki birlik iktısat Vekili Hüsrı' e~"~ı llt-ı?ıt 
dud'.l kadar olan bu ikinci kısım merkeziOOe yapılacaktır. Bunun yakında şehrimize gd~:tıi 0~~ ~i 
96 kilometrdir. Bu yol, Manş sa- için Milli sanayi birliği idare he- kilin bu ziyareti hem 1 ıc ~ U t'U~ 
hılinden itib::ıren bütün Avrupayı yeti, kongreye verilecek raporu hafil erkanı ile tanıştt1a '.(141 İ· l)ıet 

Al M .. ıerı .ı ' Oli 
katederek, Belçika. manya, a hazırlamıştır. bu gibi müesseseler u . iı1dv i.i~ ga 
caristan, Yugoslavya ve Bulga - tetkiklerde bulunrnak l) ~ ~ 
ristandan geçip hudutlarımıza Rapor bir yıllık sanayi hare . .~ Qo 

Cuma l1Cumarte. girmektedir. ketlerimizi anlatmakta ve birçok rür etmişti. Sanayi bit~.1 d~ ı?'i;"1 
Yolun ikinci kıstın inşaatı 180 v:ziyetler ~arşı~mda birliğ.~n yap gi için en müna.Si~. ~~ ~l'l'li L 

>~·- .t: E 
~ ca -

.ıt il 

~ a~ ı ~ --- ..,......,~ 

1 ' I• • I• 

Vakıtler ~ ] ! il ~ ~ 
---------

Güne• j ::!l 211\ 

a~ıe 1 :ı . :> i 18 
lklncU H!i• !l«(l 

Ak•am 1 09 1~ 01 
Yatsı 8-!.) )i 1 

imsak : ı ;,9 1 : 3' 510 123.:!1 
1 1 

inci kilometrede Babaeski, 209 un tıgı teşebbuslerı bu teşebbusler - saha üzerine bu bU:Y11 ıafi>" • teıak 
cu kilometrede Edirne ve bundan den alınan neticeleri göstermek. maketi yapılmış, ~n~eı;l ka 
sonra 255 ncı kilometrede hudut tedir. F~kat.rapor?a.w!er bulan rülmüş ve Başvekıl e'/.?'~.~ld 
bulunmaktadır. Bunun İstanbul en mü?ım cıhet bırlıgın on y~L,da maketi tetkik eder.~ lt-. Ce 
içinde bulunan beş kilometrelik dan ben muvaffakıyetle kurdugu görmüştü. Fakat ser~ '°,ıJ 1ta1l 
kısmı parkedir. yerli mallar sergileridir • susıında sabık !stan~ i1''t11 e, l'e 

ı b l k 1 di · · ...... uhittııı . .ı4 hta Belediye. asfaltın stan u şe_ Get;en sene Galtasarayda ur- e ye reısı - dliV"~lt Ç 

!ıir hududu içit?de bulunan Top. lan onuncu yerli mallar sergisL başka bir kanaat U:1 
c}eJJ I lrı. ~ 

kapı - Küçilkçekmece kısmında nin tktısat Vekaletinin de tasvi_ türlü sergi işi kuV'e de~ 
çukurlar husule geldiğinden bu • bile sonuncu olması takarrür et. karılamamıştır. d• ııı' h 
raların t:ımiri için derhal tahsi - miş ve yeni serginin temellerinin Bu vaz.iyet ı.arşı!~ )'o~~ta 
!at ayırınıçtır. Tamire önümllz . derhal atılarak gelecek yaza ka. sergi kurulacak rnıdtşte ~· Jtır~ v 
deki ay ta<.;lanecaktır. Tamiri ya. dar yeni sergi sarayının kurul - rulmıyacak mıdır? t~ 'pi>' • 
prlacak bu kısmı da 15 kilomet. I ması ve bu serginin birinci sana_ mumiyede bu ııusUS 
redir, yi sergisi olarak açılması takar. verilecektir. 
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yeni ihtiyaçlar karşısında insiya. 
ki bir şekilde eski müesseseleri 
muhafaza etmek ister ve yenile. 
ri kabul etmemekte mütereddit 
kalır. Mütekamil cemiyetler, lü
zumlu ihtiyaçlar karşısında eski 
ve köhne müesseseleri yıkarak 
yerlerine cemiyetin bünyesi için 
daha lüzumlu ve daha faydalı o. 
)anları ikame edenlerdir. 

Yeni ihtiyaçlar karşısında eski 
müessese ve telakkileri muhafaza 
etmek isteyen milletler, cemiyet. 
lerin dinamik cereyanlarından, 
amel ve aksülamel kabiliyetlerin 
den mahrum ve akamete mah ~ 
kfımdurlar. 

Cemiyetler için en makul hU. 
kfımet şekli cumhuriyettir. cum. 
huriyette milli irade, devlet reisi. 
ve hükmet. milletin tam ve şü -
mullü bir ifadesi olan meclis ta. 
rafından izhar ve intihap olunur. 
Mebus herhangi bir ferman ve 
irade ile tayin edilmeyip milletin 
teveccüh ve itimadını kazanmış 
ve bizzat millet tar:ı.fmdan inli . 
hap edilmişir. Reisicumhur yer. 
yüzünde Allahın gölgesi değil, 
bizzat milletin kendisidir. 

Cumhuriyet, demokratik bir 
hükumet şeklidir. Demokrasi yu. 
nanca iki kelimeden teşekkül et. 
miştir. Demos halk demektir. 
Krakos imtiyaz ve hakimiyet ma
nasına gelir. Binaenaleyh demok. 
rasi halk hakimiyetidir. Sokrata 
nazaran ahlak ferdin kendi ken. 
dini idare edebilmesi, kendi nef. 
si üzerine hakimiyetidir. Bu ha. 
kimiyet ancak vatandaş fazileti 
ile temin olunabilir. Bu itibarla 
cumhuriyete esas, vatandaş ah. 
lakı, vatandaş faziletidir. 

Son· .. Haberler 
Bulgaristanda yapılan /Fransa Japonyaya bir 00f8 verdi 

·para k~çakçılığı-· Dokuz devlet paktının bir taraflı 
nın ıçyüzü.. feshi protesto ediliyor 

Gazeteler iki gündenberi Tokyo, 19 (A.A.) - Fransız iması lıakkındaJ·ı· ln"'ı·ı· F ı .. " · ' "' ız - ran-
Bulgaristanda yapılan bir al- ıuktımetı, dokuz devlet paktı ;ız teklifl erin' k b 1 . . 

h kk d J 1 
. • . ı a u etmek ıçm 

tın ka<"akçılığından bahsedi· a ın a apon ıükumctme bir zamanın 111 ·u· a·t 1 d :s ' s ı o ma ığı fik -
yorlar; ve bu münasebetle Bal nota vermiştir. rindedir. 
kanlarda ve şark memleketle- Domei ajansı, notada paktın 
rinde vücuda getirilen bir şebe Japonya tarnfrndan bir taraflı 
ke sayesinde Filistin, Istanb~l. olarak feshinin protesto edil· 
Bulgaristan arasında külçe al- mekte olduğ"unu bildiriyor. 

tın ve Türk banknotu kaçakç ·ı Tol<yo, 19 (A.A.) -Tokyo NL 
lığının yapıldığı yazılıyor. şi :Nişi gazetesi Amerika ve tn-

1
1 Mevzuubahs kaçakçılık ha- giliz notaları hakkında tefsirat

disesi yeni değil, üç ay evve· ta bulunarak Japonyanın ener-

' 

line ait bir meseledir. Ve istan jik tlo.nanmasmı istiyor ve di
bul muhafaza müdrlüğü:1ü yor ki: 

1 

hayliden hayliye meşgul etmi§ Janonya, buglinkli vaziyet da-
tir. hilinde dokuz devlet paktının 

Menclel Kardeşler namiyle 
anılan üç Müsevi kardeşten bi 
ri Bulgaristan.da, diğeri İstan· 
bulda, üçüncüsü de Filistincle 
yaşamakta olup para kaçakçı· 
lığına başlamışlar, Bulgaris
tanda bu kaçakçılık üç ay ev
vel meydana çıkarılarak müc· 
rimler yakalanmış, adliyeye! 
teslim edilmiştir. 

Aylardanberi bu hadise Bul 
gar gazetelerini meşgul etm:ş , 
İstanbulda olduğu bildirilen 
Salamon Mendel arandığı hal· 
de şimdiye kadar bulunamamış 

tır. 

Altın kaçakçılığı yoktur. Ga 
zetelerin iki gündenberi 
altın kaçakçılık hadisesine t 
karıştırarak bahsett:kleri Türk 
banknotları kaçakçılığı ise Ya· 
hudi teşkilatından ayrıdır. Bu 
hadise de, yine iki, üç ay ev· 
vel Varnada cereyan etmiştir. 

tadili için bir konferans toplan· 
ması hakkındaki İngiliz - Ame
rilrnn teklifini kabul edemez. 

Tokyo, 19 (A.A.) - Tokyoda 
bugiln hariciye nezaretine tev
di edilen Fransız notası, dokuz 
devlet muahedesini imzalamış 

bulunan bUtiln devletlerin ev • 
rnlcc tasvibi olmadan bu mua -
lı etlede vticu da getirilen veya 
getirilecek olan hiç bir tadili ka· 
bul etmediğini bildirmektedir. 
Fransız notasına göre, Japonra
nın Çindeki harekrıtmın ileri at
tığı meseleler.için bir hal çaresi 
bulunması, ancak dokuz devlet 
muahedesi ahldimının çerçeve
si dahilinde vukua gelebilir. 
Fransa, Japonyanın tek taraflı 
olaralc bu muahedeyi feshetme
sini veyahut tadile tA.bi tutması
nı ve dokuz devlet muahedesi 
akitlerini bir emrivaki karşısın· 
da bulundurmasını kabul etme-

mektedir. 

Başvekil 
Çocuk Esirgeme Kuru

munu ziyaret etti 
Ankara, 19 (Telefonla) _Baş

vekil Celal Bayar bugün öğleden 
sonra Dahiliye Vekalet~ne gide
rek V ekif Refik Saydarru ziyaret 
etmiş, bir müddet görüşmüştür. 

~aşvekil bundan sonra Çocuk 
Esırgeme kurumunu ziyaret ede
rek, kurumun çocuklara ve çocuk
lu annelere yapmakta olduğu yar· 
d mlar hakkında tetkikler.de bu
lunmuştur. 

Başvekilimiz, Kurumun çocuk 
muayenehanesi, diş muaye11eha
nesi, poliklinik, kadın hastalıkları 
muayenehanesi, süt damlasını, 

banyoları ve çocuk bahçesini gez
miş, müteakiben kurumun Keçiö
rendeki Anakucağı müessesesini 
ziyaret etmişlerdir. 

Celal Bayar burada bebeklerle 
meşgul olmuşlar ve iki saat kadar 
tetkikatta bulunduktan sonra, mü 
esseseden ayrılmışlardır. 

-0--

Sporeular ı n 
• 

Mesele~i: 

Genel Direktörlük 
Mekteplilerin · 

Cumhuriyeti kuvvetlen.dirmek 
için vatandaş ahlakını, vatandaş 
faziletini kuvvetlendirmek mec
buriyetindeyiz. 

Cumhuriyetin ttansızcası R~:' -
publique'tir. Bu ta'bit' tltffic~ fkf lr
kelimeden mürekkeptir. Res ve 

Publica. 

Şöyle ki, B-..ıJgariştıtnın Ziş · 
tevi kasabasında doğm!!f, ve 
Bulgar mekteıinde okumuş, 
Ziştevi müftülüğünde şeriye 
katipliği etmiş İsmail Sabri is
binde bir Türk memur.dan Bul 
garlar §Üphe ederek evinde a· 
raştrrma yapmr~lar, 1005 Türk 
banknot lirası bularak inü .. .., • -
re etmişlerdir. Bu husuEta tu· 
tulan zabıt varakası da Sofya
ya gönderilmi§tir. 

Fransanm fikrine göre, eğer 
Japonya, son bA.dlselerin dokuz 
ılevlet muahedesinin tadilfnl el
zem bir hale getirdiği dUşUnce
sinde ise, bu bahisteki fikirle
rini bu muahedeyi imzalamış 

devletlere bildirmelidir. 

KlfJptere alınma

maları hakkında 
karar vermiş 

değildrl 
Res mal, publica umum de. 

mektir. Binaenaleyh, cumhuriyet 
herkesin malı bir idare şeklidir. 
Sultanın. paşanın. beyin değil; 
halifenin, hacının, hocanın değil, 
biz.zat milletin kendi malıdır. 
Vatandaşın bu mal Uzerinde 

tasar;ufu onun ahlak ve fazileti 
ile mukayyittir. 

Safaedifli.n Karanakçı 

Maarif v J~ilinin tetkif er: 

Bulgarların iddiasına göre, 
İsmail Sabri Varnada göçmen 
işlerinde çalıştırılan Bulgar te· 
beası ve Bulgaristanlı bir akra
basının delaletiyle istanbuldan 
Bulgaristana Türk banknotu 
kaçakçılığı yapmış, bu bank
notları pahalı, pahalı satarak 
para kazanmıştır. 

Ankara, 19 (Telefonla) - Ma. 
arif Vekili Hasan .Ali Yücel bu. 
gün öğleden evvel Tarih Kurumu 
nun toplantısında hazır bulun • 
muştur. Vekil hava mfu!ıait oldu. 
ğu takdirde bugünlerde Ankara 
köy okullarını teftiş edecek ve ------------

köy eğitmenlerinin faaliyeti hak Kont Ciano 
kında yerinde tetkikler yapacak-
tır. Yugostavyarla ava çıktı 

Belgrad, 19 (A.A.) - İtalyan 
Hariciye nazırı Kbnt Ciano, bu sa 
hah saat 8,45 te hususi trenle 
Biellınonastir istasyonuna gelmiş 

ilk mektep muallimleri 
hakkmda 

ve burada doktor Stoya.dinoviç ta· 
rafından karşılanmıştır. 

Doktor Stc·yadinoviç ve Kont 
Ciano, refakatlerindeki zevat ile 
birlı"kte Neşevo av malikanesine 
hareket etmişlerdir. 

Tokyo, 19 (A.A.) - Çin - Ja
pon ınUnasebetlerinden bahse
den Şinbun gazetesi diyor ki: 

Japonyanm Çin ile olan esas
lı m Unase betlerini tanzim et. 
mek hakkındaki kararının tat
bikine !ngiliz, Amerikan ve 
Fransız notalarına rağmen de
vam olunacaktır. Japon hUkft
moti dokuz devlet muahedesi
nin tadili mUzakerelerinfn açıl-

Hitler 
Veni bir nutka 
hazırlanıyor 

Berlin, 19 (A.A.) - Reuter A-
jansı muhabirinden: 

öğrenildiğine göre B. Hitler, 
30 ikincikanunda Reichtag'da irat 
etmek üzere büyük bir nutuk ha· 
zırlamakta dır. 

Maamafih, bu husus hakkında 
resmi bir haber yoktur. Bu nutuk, 

b'.lhassa s~11 senelerin hadisatını 

izah ve teşrih edecek ve müstak· 
bel hedefler hakkında bazı telmih 
lerde bulunacaktır. 

Ankara, 19 (Telefonla) - İs
tanbul özel okullarının ilk kısmı
larının tayin ve nakilleri resmi 
ilkokullarda olduğu gibi Şerin 
daha süratle ifasını temin maksa
diyle Maarif müdürlil~ bıra -
kılmıştır. 
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939 lzmir Fuarına 
hazırlık 

. ... 

Ankara, 19 (Telefonla) _Son 
günlerde mekteplilerin klüplere 
alınıp alınmamaları hakkındaki 
neşriyat üzerine Beden Terbiyesi 
merkez istişare heyeti azasından 
Burhan Felekle görüştüm. Bana 
dedi ki: 

"- Mekteplilerin klüplere tes. 
çil edilmemesi meselesini yakm • 
dan tetkik ettim. Bizzat genel di. 
rektörün istişare heyetinde ver. 
djği izahatı dinledim. Vardığım 

netice şudur: 
Beden Terbiyesi teşkilatı mek. 

teplilerin klüplere tesçil edilme -
mesi hakkında hiç bir karar ver. 
mediği gibi böyle bir kararın leh 
ve aleyhin.de de hiç bir tasavvur 
beslemiş değildir. 

Genci direktör bir devlet me. 
muru sıfatile bu memnuiyetleri 
koyan makP-!11iardan ayni mUsa • 
mahaya devama müsaade edilip 
edilmiyeceğini sormuş ve bu 
memnuiyctlerin kat'i olduğu mer 
kezinde cevap geldiği için tesçil 
lisansları imza edilmemiş, bun • 
!arın sahipleri de lisansları olma. 
dıklarından dolayı klüplerinin 
maçlarına iştirak edememek za
ruretinde kalmışlardır. Yoksa 
mekteplilerin klüplere girmeme • 
leri veya oralarda idman yapma. 
maları, hatta klüp kapısından içe 
ri ayak basmamaları gibi müta. 
ı~alar ve fikirler katiyen hatıra 
gelmiş değildir. 

Milli ve temsili müsabakalarda 
da bütün bu kayıtlar düşünülme
yerek asker, talebe ve sivil k.lüp
lcrden sporcu alınacaktır. 

Görüp düşündükçe 
,__.....,._,,,.., ---

Sivillerin 
bombalanması 
Hiinkü gnzcteler, ı;ı:ene tspan· 

yada çekilmiş kanlı sahnelerin 
resimlerini bastılar. 

-· Yüzleri'!iıı )arısı kopmuş, a
gızları sessiz bir çığlıkla atık 
çocuk ~·e kadın resimleri 

Ne acıdır, _ki bu ölül~r, bu 

parça parça cenazeler çıplak 

cleğ.il. IUminde son moda bir 
ipek kombinezon, kiminde bu 
yıl siiriilen bir çocuk clbiseıd 
\'ar. Bu elbiseler, znmnmn tak
\ imi, cinayetin şahididir. A~ 

tık hiç kimse, bu fotoi!;ı"llflara 
'ah':'et çağının, yaın~·amlar sal
tanatmın bir Jzi gibi bakama)·a· 
cak. 

Sonra bilmem geçmise karsı 
böyle bir iftiraya da h~kkıın:z 
var mı? Ben, ne okuduklarını 
ne «linlediklerim arasında mu~ 
harip erkeklerin çoluk çocuğa 
ınusa11At oldnklanm görüp işit. 
medim. 

Atnıın bastığı yerlenle ot bit
meyen, geçtiği ülkelerde tas üs. 
tünde taş bırakmayan fatihler 
cihangirler Tardır. :Fakat bun: 
ların Jıiç biri, bir ' memleketin 
silahsız, suçsuz halkını kılıçtan 
geçirmemiş, saçı bitmemiş ye
timleri ana ı..-ucaklannda. par. 
çalamamıştır. 

İspanya delegesi avazı çıktı· 
ğı kadar ''sivH halkı bombala. 
yan biz değiliz, bu kanlı, bu cel· 
Iatça işi yabancılar yapıyor" di
ye bağırıyor. 

Zaten başka türlüsünü de a
kıl almaz. Bir memleket üı

tiinclo yaşayanlar, hangi ideal 
pe~iude olurlarsa olsunlar, iki
ye bölünüı1erse, bir gövde gi· 
bi bölünürler. Yansı, eğer ö
teki yarısına vurursa acıyı da 
kendi slııirlerinde ve kendi etin
de duyar. 

Durgosta silAha sartlanm 
"Madrit" ,.e "Barselon'' (14 

mutlüa ".k&rdeşt, yeğeni, kız
kardeşl veyahut başka bir akra. 
bası ya.,amaktadır. Bu yurdun 
tarihini birlikte yapmışlar, ced· 
dani verasetlerl beraber taşı

mışlar, o toprağın, o hnTanm 
o iklimin şartlaruıı kanların~ 
sinclirmişlerdir. 

Ka,·ga etseler bile, dö,·üşleri
ni \'atan yıkmak, millet tüket
mek derecesine vardırmazlar. 

Ne betbahttır, o vatan, ki aı. 
nının yazısını öz e,·Jitlan değil, 
eller yazar. 

HAKKI SÜHA GEZGİN 

Mussollnl ile -
Hitıer 

Akdeniz işinde 
uyuşmuşlar 

Paris, 19 (A.A.) _ Bn. Ta
bouis, Oeuvre gazetesinde yazı-
yor: 

Romadan haber aldığıma göre 
M. Mussclini i~e B. Hitler, ispar.
yol ve Akdeniz mrst.lclerinde u
yuşmuşlardır. 

Almanya, İtalyanın Cibuti ve 
Tunus'a ve Konikarun askerlikten 
tecridine müteallik olan talepleri
ne müzaheret edecektir. 

Fakat, buna mukabil ve istemi· 
yerek B. Mussolini, Almanyayı Is· 
panyada serbest bırakacaktır. Al
manya, pek yakında Frankoya a
ğır topçu kuvvetleri, teknisiyenler 
ve tayyareler gönderecektir. 

Arap liderlerinin 
konferansı 

Kahire, 19 (A.A.) - Arap li-

Ankara, 19 (Telefonla) - 939 
yılında açılacak İzmir fuarmm ge 
çen senelere nisbetle da.ha zen
gin ve verimli olabilmesi için Ti. 
caret ve Sanayi Odaları ile tica. 
ret ve sanat erbaplarının daha 
geniş mikyasta iştirakinin temi. 
ni ve memleketimizin muhtelif 
k~lerinde halkımızın el emeGi 
ile vücude getirdikleri ev eşyası 
melbusat ve tezyinata müteallik 
kıymetli ve sanatkarane eserlerin 

v k f 
.. -<ıd .• ,-.- d derleri konferansının ikinci celse· 

a 1 mu ur .arı arasm a sinden scnra bugün neşredilen bir 
Ankara, 19 (Telefonla) - A . 1 tebliğ, müzakerelerin samimiyet 

dana vakıflar müdürlüğüne Ma. havası içinde ve tam bir ahenk ha
nisa müdürü Osman A.kyalçın, linde cereyan ettiğini bildirmekte
~.4anisa müdürlilğUne vakıflar u. dir. 

ele fuarda teşhiri esbabının istik- Ebedi Şel Atatürkün An.rt - ımi:ı, tepeyi yakından 
malini Dahiliye Vekaleti vilayet. Kabrinin Rasat islasyo.1u tepesin- teldir. 
!erden istem.iştir~ de ppıla~ ı)'J'1ZDll§lık. Resmi 

g\;a temurk- mum mUdUrlüğü muamelat me _ Konferans, önilmilzdeki Cumar
murlarından Temel Erta~ tayin ttsi günü yeni bir toplantı daha 
edilmi§lerdir. yapacaktır. 
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1 Mahkemeıerd~ 

Park içinde soyu Avrupa Şampiyonu 
Boksör 

.. 
Bu haftaki Lik 

Ma~ları 

• 
Aylık 

3 aylık 
6 aylık 
1 yıllık 

Memleket 
içinde. 

95 
260 
475 
900 lan kadın Tene'ye meydan 

dikten scnra söylediği ve cezayı okuyorlar 
Tarifeden Balkaıi 

lcln ayda otuz kurut a 
Posta birlliıine girmeyen 
ayda yctmı, beıcr kurut 
medillr. 

Geçen temmuz ayında bir gece 
Gülhane parkında bir baskıncılık 
yapılmış, İbrahim ve Hakl<ı adın
da iki arkadaş Marika adında bir 
kadına bıçak çekerek mücevher ve 
paralarını çalmışlardı. 

Bunların sattıkları eşyaları sak· 
lamaktan park bekçisi Mustafa ve 
iki suçlunun ağırceza mahkemesin 
de dün duruşmalarına başlanmış· 
tır. 

Mustafa mahkemeye gelmemiş· 
ti. Suçlular okunan tahki"kat evra· 
kına göre, hırsızlığı şöyle yapmış· 
lardır: 

- Soyulan Marika, suçlulardan 
Hakkı ile sevişmektedir. O gece 
her ikisi ·sarayburnu gazinosunda 
içnıişler, sonra tarhlar arasında be 
rabcrce yatm şiardır. işte bu sıra
da Hak'kının evvelce sözleştiği ar 
kadaşı İbrahim elinde bir bıçakla 
karşılarına dikilmiş: 

- Haydi bakalım, çıkarın pa· 
raları, demiştir. 

İbrahim tabii bir şey vermemiş 
Marika ise iki altın yüzük, bilezik 
ve beş lirasını korkup fbrahime u· 
zatmrştır. 

İbrahim bunları deoğruca park bek 
çisi Mustafaya vermiş, Hakkı da 
Marikayı bırakarak kaybolmuştur. 

Suçlulardan İbrahim mahkeme· 
de bunları tamamen inkar ederek: 

- Poliste tazyik gördüğüm i
çin böyle söylemiştim. Bu eşyala
rı bir ağacın dibinde buldum. Gö 
türüp bekçiye sahibi çıkınca ver· 
mesini söyliyerek bıraktım. Başka 
bir şeyden haberim yoktur.,, 

Hakkı ise: 
- Marika benim dostumdur. 

Bu mikevherleri ona ben almış· 
tım. Nasıl olur da çalarım. O gece 
gazinoda içtikten sonra parftta yat 
tık. Bir aralık Marika beni uyan· 

dırdı: 
- Kalk, soyulduk!,, dedi. Baş· 

ka bir şey bilmiyorum!.,, 
Şahitlerin celbi için muhakeme 

başka bir güne bırakılmıştır. 

Camide Vaaz Eden 
Yalancı Vaız 

Cemal Öztoprak adında ensesi· 
ne kadar uzun lüle lüle saçlı 50 
yaşlarında birisi, geçen Ramazan· 
da Beyazıt camiinde vaaz verir
ken, ''halkı devletin emniyetini ih 
lale teşvik,. edecek sözler söyle· 
rnek suçundan tevkif edilmiş, dün 
de ağırceza mahkemesinde duruş 
masma başlanmıştır. 

Cemal öztoprağın vaazını bitir 

müstelzim sayılan cümlesi ıudur: Avrupa vasat sıklet boks şam. 

" - 1353 Arabi senesinde Kur- piyonluğu müsabakasının pazar 
anı okumayan ve tanımayan bir· günU Pariste Palad dö sporda ya. 
çok devletler yıkıldı. l 357 senesin- pıldığı ve geçen senenin galibi 
de ise yine bazı devletler yı'kıla· 1 Yunanlı Hıristoforidis'in çetin 
caktır.,, 1 bir maçtan sonra eski şampiyon 

Suçlu mahkemede: 1 Fransız yumrukçusu Tene'ye sayı 
- Vakıa ben bunu söyledim a· 1 hesabile ycnlidiğini dün yazmış. 

ma, maksadım Türkiye değildir. trk. 
Evvela ben Türküm ve aklım ba- Bu maçta seyirci olarak bulu· 
şımdad r. Bu sözlerle anlatmak is· nan Alman şampiyonu Kolonyalı 
tediğim yıkılan Habe§istan impa- Besselman ile sabık Avrupa birin 
ratorluğu ve yılcılacak Japonya iır 1 cisi Klavercnin bu müsabakanın 
paratorluğudur.,, dem"§tir. "';'alibi Tenc'yi maça davet etmiş 

M ""dd · • · . lerdir. u eıumumı suçun mlhıyetınr 

1 
mebni duruşmanın gizli olmasını 

istedi. Fakat heyeti hakime cez<ı Holanda - Lehislan 
muhakemeleri usulü kanununun ı 
357 inci maddesine tevfikan buna, 
m ... hal olmadığına karar verdi; şa 
bitleri dinledi, 

Polis memuru Aptullah şöyle 

dedi: 

Boks Maclarında 
Polonyalıl'ar Galip 

Holanda - Lehistan amatör 
boksörleri arasında Varşovada 

yapılan kar§ılaşmaların sekizini 
- Be~ ~~mide idim, Bu adam de Lehlileh kazanmışlardır. B. 

vaazını bıtmnce aynen bu cümle· milli takımlarile Holandalılarm 
yi söyledi. Dışarı çıkarken yaka- karşısına çıkan Lehlilerin aldık.. 
layıp karakola getirdik, esasen 1 ıarı netice 16--0 dır. 
kend"sinin vaaz vermeğe de ruh· 
satnamesi yoktu.,, 

Mahkeme suçlunun mevkufiye· 
tinin devamına ve duruşmanın di· 
ğer tahitlerin dinlenilmesi için baş 
ka bir güne bırakılmasına karar 
verdi. 

Şüpheli Bir Ölüm 
Şeh~mininde oturan amele 

Hamdi Ali ile bakkal Abbas Hil
mi, bir meseleden de-layı kavga et· 
mişler, karakola götürülmütlerdir. 
Kavgacılar karakolda birbirlerinin 
yaralı olduğunu ıöyliyerek muay< 
nelerini iatemitler; Gureba haata 
hanesine yolJanmrglardır. 

Hastahanede Hamdi Alinin ba· 
şında bir yara görülmüş, fakat 
Abbas Hilmide hiç bir yara bert' 
bulun:namıştır. 

Her ikisi de raporlarını alıp ka· 
rakola gelirken, yolda yaralr olmı 
yan Abbas Hilmi birdenbire yere 
yuvarlanmış, bir iki debelendikten 
sonra ölmü§tür. 

Yakaya müddeiumumilik elko} 
muş, Adliye Doktoru Enver Ka· 
ran cesedi muayene etmiıtir. 

D::"ktor Abbas Hilminin ölümü· 
nü ıüpheli görerek cesedini mor 
ga kaldırtmııtır. 

Tahkikat devam etmekte, Ham· 
di Ali de nezaret altında bulundu· 
rulmaktadır. 

isveçte Kapalı Kort 
Maçları 

Stokholm. 15 (A.A.) - Geçen_ 
lerde başlamış olan İskandinav . 
ya kapalı kort tenis şampiyonası 
lsveç veliahtinin de hazır bulun. 
duğu büyük bir seyirci kUtlesi ö. 
nünde sona ermiştir. 

Tekler arasında yapılan karşı. 
laşmalarda Fransız Bolelli He_ 
mer Henkel'i 6-4, 6-4, 6-1, 
~-4 mağlp etmiştir. 

Danimarkalı Bayan Hollis'i 
3- 1. 6-2 mağlup eden Bayan 
Hilde Şperlig kadınlar arasında 
~ampiyonluğu kazanmıştır. 

Muhtelit ekipler arasında ya. 
pılan karşılaşmalarda Bayale 
Boilli - Bollelli muhteliti, T.M. 
Brovn. Vildosee İngiliz çifti 6-3 
1-2 mağlup etmiştir. 

Bu karşılaşmaların sonuncusu. 
nu teşkil eden Viya.nalı Redl ile 
İsveçli Loftman arasındaki maçı, 
Viyanah 6-1, f>-...:3 kazanmıştır. 

Üç setlik galibiyetten sonra 
Henkel İskandinavya kapalı kort 
şampiyonasrnrn finaline kalmış. 
lardır. 

Henkcl İngiliz Viclde'yi 6-2. 
6- 2, 6-1. 

Genç Bolelli de Amerikalı Boul. 
den'i 6-3, 7-5, 6-4, mağlüp et. 
mi13tir. 

GUnUn en mühim müsabakası Taksim stadında ya
pılacak o!an Galatasaray - Beykoz karşılaşmasıdır 

Abone kaydını blldlı'I" 
tup \'e telgraf ücreUoJı 
p:ırnsının posta veya 

Beden Terbiyesi İstanbul Böl -ı Anadoluhisar - Beylerbeyi A 
gesi Futbol ajanlığından: takımları, saat 13, hakem Adnan 

) ollama ücretini idare k 21-1-1939 cumartesi gil>ıU Akın. 

yapıla•mk maçlar. Beşiktaş - Hilal A takımları zerine alır. 
7 ürkiyenln her poıta rnet ŞEREF STADI: saat 14.50 hakem Şazi Tezcan. 

Anadoluhisar - Kasımpaşa B Yan hakemleri Ru~n ve Şevki 
takımları saat 14.30 hakem Sa . Çanga. 

l' AKIT'a abone 11a:ılıt• 
Adres ddiıttrme O 

25 kuru,tur. 
bahattin Yaraman. 

ff!-1-1939 pazar güııii yapı -
!acak maçlar. 
TAKSİM STADI: 

FENERBAHÇE STADI: 

Davutpa.sa -! Anadolu A ta. 
kımları saat ıı. hakem Tarık Öz. 

lLAN :OCRETLE)d 

Galatasaray - Beykoz Ata - ercngin. 
kımları saat 15 hakem Ahmet A. 

Ticaret ilfınlarınııı 
satırı sondan itibaren l 
falarında 40; ic sayfa!• 
kuruş; dördüncü saYC 
ikinci \"e üçüncüde 2; aıl 

1 '4; başlık yam kesmece 
dır. 

dem Göğdün. Yan hakemleri Ne. 
,et ve Bekir. 
ŞEREF STADI: 
Kasımpa~a - Oraköy A takım 

ları, saat 9,JO. hakem Şazi Tec. 
can. 

Eyüp - Galatagençler A ta -
kımları. saat 11,15, hakem :-\ec. 
det Gezen. 

TENiS \ 
Kral kupası musabakları 

Kral kupası turnuvasında fina. 
le kalmış olan Danimarka ekipi 
5-3 şubat tarihlerinde Hamburg 
tenis holünde Almanya ile karşı. 

!aşacaktır. Danimarkayı Ploug -
man - Volschou - Rasmussen. 
Almanyayı da Henner - Henkcl 
ile Rodrich Menzel temsil edecek. 

tir. 

:<.anadalıların ikinci Bir 
Muvaffakıyeti 

Polonyadan sonra Çekoslovak. 
ya'.ya geçffıtş olm Smoke pateni\ 
holcey eklpi, Çeklerin :Y.T.C. kiti. 
biyle Spor Palasta. ve binlerce 
meraklı önUnde karşılaşmıştır. 

Dünyanın en kuvvetli buz üs • 
tünde hokey takımına malik olan 
Kanadalılar bu müsabakada, Çek 
!eri kolayca yenememişlerdir. Çok 

çetin cereyan eden karşılaşma 
sonunda Smoke takımı ancak bL 
re karşı iki ile galip gelebilmiş
tir. 

Avustralya F ederasyo
nunun Bir Kararı 

Londra, 15 (A.A.) - Avustral. 
ya tenis federasyonu Davis ku. 
pası maçlarına bu yıl da Amerika 
bölgesinde iştirak etmeğe karar 
vermiştir. 

Süleymaniye - Istanbulspor 
A takımları, saat 13, hakem lz
zet Muhittin Apak, yan hakemle. 
ri Fikret Kuyumlu ve Ziya Kay. 
ral. 

Fenerbahçe - Topkapı A ta. 
kımları, saat 14.45, hakem Refik 
Osman Top. Yan hakemleri Sala.. 
hattın Özbaykal ve Halit Uzer. 

Buz Üstünde Hokey 

Kanada takımı 
Polonyalıları 10 - 1 

,Yendiler 
Kanadanrn çok meşhur buz üs. 

tünde holtey takımı olan Smoke 
klübü Polonyada bulunmakta idi. 

Beynelmilel bir şöhreti haiz o. 
lan bu Kanadalı sporcular geçen 
pazar Katoviçt'eki patinaj saha. 

sında 10 bini aşan bir seyirci küt 
lesi öntinde Lehistanın en mükem 
mel addedilen buz ekipiyle karşı. 

!aşmış ve yediği bir gole muka • 
bil, üçü Benoit, üçü Dame, ikisi 

Morris ve bir tanes1 de Cronic ile 
Creedy vasıta.sile attığı on golle 
galip gelmiştir. 

\ 

Uiıyük, cok devamlı, 
renkli tilin \"erenlere ,,.t! 
tndlrmcler y:ıpıhr. ncsınl 
rın santim - s:ıtırı 30 kU 

TlCARl MAHiYETTE Ol 
KCÇOK lLANt.All -

Bir defa 30, iki defıı!! -
defası 65, dört defası '~ 
defası 100 kuruştur. Co 
ilAn \"erenlerin bir dcıııst 
vadır. Dört s:ıtırı geçen il 
faıla sntırları beş kuruşı9' 
sap edilir. 

/li:mti lwpoıw gel.IJ 
küC"ük lldn tarifesi uıı· 

indirilir. 
\'akıl hem doğrudan 
) 'a kendı ld:ırc yerinde. il 
kara caddesinde \akıl 
altında KE:\IAl.EDUl:-l' 
itan Bürosu eliyle ıı~n 
eder. {Büronun telef oııu: 

Hafif sıklet d 
şampiyonn 

Boksör HenrY 
Ha!if sıklet dünya 

boksör Henry Arm, IP 
ta karşılaşbğı rakibi 
Arizmendi ile yaptığı 10 
luk maçta. sayı hesabi 
gelmi§tlr. 

- Bu akşam SAKARYA Sineması• 
IMata-Harri \'e Marthe Richard'a ıayık emsalsiz bir !'ııııi 

AŞKTAN DAHA KUVVE 
Fransızca sözlü şaheseri başlıyor. l3aş rolde: 

Günün en fazla muvaffak olan Çekoslovak~ 
1.. 1 I> A H A A R O V A 

~u film yalnız bir casusluk filmi değil, ayni zam&nd&_..ı 
·e büyük bir aşk filmidir. 118.ve ten: Paramount JuJ'P""" 

BugUn matineleade : Aşka Tapan K 
Filminin son seansları 

- Hayır, ne ya:ı:tk, ki bu~ 
selesiyle yeni bir hadiseye dab' 

Karamazof Kardeşler 
duyuyordu. Cebine koydu ve Katerina
ya meseleyi anlatmak üzere yola ko
yuldu. 

BEŞiNCi BöLOM 
NiŞAN TÖRENLERİ 

mazlrklardan ötürü, gerçek bir üzgün
lük gösterdi. Gerçi bütün onlar niha· 
yet birer şaka idi. Ama, üzüldü işte ... 
Hatta ağladığını görünce şaşakal

dım. Artık büyUdü ... Onu daha yumu
şaklıkla idare etmek lazım. Ne kadar 
zeki olduğunu bilirsiniz. Siz onun ço· 
cukluk arkadaşı idiniz. Aleksi, ben iki 
kere %ihni hastalığa tutulup iyileıtim. 
Onda da bu türlü hastalıkların arazı 
belirecek diye korkuyorum. Kuzum gi 
din de, cnu biraz avutun. s:z, isterse· 
niz öyle tatlı tatlı avutursunuz ki ... 

olduk ... 

Delikanlı hikaye ile metıul 
rnek istiyordu. Fakat o da i,{llıl 
ne bakamıyor, gözlerini ıur•Y' !fİI'! 
deolaştırıyordu ... Güçbcll kend Yazan: Dostoyevski 

Çe_!i~: Hakkı !Oha C-ala 73 

- Neniz var? Ne oldunuz böyle? .. 
Diye !!ordu. 
Yüzbaşı, uçuruma atılmağa koşan 

bir adamın deli bakışlariyle onu süz· 
dü ve ıslıklaşan bir sesle: 

- Aleksi Fiyodoroviç, dedi, size bir 
§ey göstereyim mi? 

- Ne gösterece!:siniz?. 
Yüzbası ağzı açılarak ve s::-1 gözü 

seyirerck: 
- Şimdi görürsünüz, dedi; bakın 

bak n! 
Aliyoşa ürkek bir halde: 
- Canım neniz var? Nis;in böyle a· 

.:ııip konuşuyorsunuz? 

Diye sordu. Yüzbaşı : 

- işte, işte! 

Dedi ve sonra ona baı ve şahadet 
parmakları arasında tuttuğu iki ban
ka kaymesini göstererek kudurmuı gi· 
bi avucunda buruşturdu: 

- Gördünüz ya, gördi." nüz ya .. diye 
bağırdı Ye elinin bütün hıziyle parala· 
n yere fırlattı. Çiğnedi, ;iğnedi, sıiğne· 

di. Soluk soluğa: 

- İşte sizin paranıza kar§ı yapaca
ğım §ey budur 1 

Diye uluyordu. Halinde anlatılmaz 

bir gurur ve büyüklük vardı. Kolunu 
uzatarak hayk rdr: 

- Hadi, sizi gönderenlere gidip de
yiniz 'ki, ben namus ve haysiyetini sa· 
tan alçaklardan değilim. 

Yürüdü. Beı adım sonra, tekrar dö· 
nerek Aliyoşaya bir veda i§areti yap· 
tr. Yüzünde karanhk bir gülüş nrdı. 
Beş adım daha attı, bir kere daha 
döndü. Fakat bu defa yüz:ünde akan 
yaşlarının parıltısı vardı. Hıçkırıklar 

içinde: 
- Eğer haysiyetimizi satarak bu pa· 

rayı alsaydım, .zavallı cğluma ne ce
vap verecektim 1 .• 

Dedi ve kota kop uzakla§tı. 
Aliyoşa, §aşkındı. Derin bir kederle 

vurulmuştu. Yüzbaşının son dakikaya 
kadar böyle bir gey yapacağını bilme
diğine emindi. Adam, gözden kaybo· 
tunca eğilip paralan aldı. Tekrar kat· 
!arken veni kavmclerin hı!ırdadığını 

Aliy~şayı karşılayan yine Madam 
Koklakov oldu. Pek telaşlı ve me§guldi.i. 
Katerinanrn geçirdiği buhran bir bay
gını kla bitm:şti. Şimdi hummalar i· 
çinde sayıklıyordu. Doktora ve teyze· 
lerine adam gönderilmişti. Hepsi me· 
raklanarak ko§:nuşlardı. Genç kız <lal· 
gın yatarken, onun ateşinin düşmesine 
ve hastalığın ehemmiyetli bir şey ol
mamasına dua ediyorlardı. 

K3dınlara göre mesele bu defa pek 
ağırdı. San'ki bugüne kadar Katerina 
hiçbir hadise geçirmemiş gibi birtevi· 
ye: 

- Bu kere pek ağ r !. 
Deyip duruyorlardı. 
Aiiyoşa, içi yanarak dinliyordu. 1.l:ı 

dama başından geçenleri anlatmak is· 
tedi. Fakat daha ağzını açar açmaz 
genç kadın onu susturdu. Yaktı yok· 
tu. Kendisi hasta ile uğraşırken deli· 
ka:ıhrun da Lize yoldaşlık etmesi ri
casında bulunuyordu. 

Adeta kulağına ağzını yap·ştmırak: 
- Azizim Aleksi, diye fısıldadı, Li

~ın bazı hareketleri beni §aşırtıyor; 
fakat ona çok acıdrğım için bütün ku· 
surlarrm bağışlıyorum... Mesela, siz 
gidince, dün ve bugün yaptığı yara· 

Madam Koklakov bunları söyledik
ten sonra: 

- Liz ! diye seslendi, sana kurbanı· 
nı getiriyorum ... Hiç darılmamı§ .. Hat
ta böyle bir şeyi aklına getirdiğine p.· 
şıyor. 

- Çok teşekkürler ederim anneci
ğim .. Giriniz Aleksi Fiyodorcıviç 1 

Aliyoşa, girince, Li% ona utanarak 
baktr. Kulaklarına kadar kıpkırmızı 
kesilmişti. Yapt ğına piımandı. Evvel
kinden bamba§ka bir mevzuu ele ala
rak konu§mağa ba;,ladı: 

- Annem, şu zavallı yüzba§ı ile, 
iki yüz rublelik yardım hikayesini an· 
lattı. Ne yürekler acısı şey 1 Nasıl bu 
kadar fenalık yapılabilir?.. O müthiş 
sahneyi ~e bana tasvire çalı§tı. Fakat 
annem çok fena anlatıyor ... Dinlerken 
ağladım ... Bu parayı ona götürüp ve· 
rebildiniz mi bari? .. 

<ii ve ilk cümlelerden sonra • 
Lize hakim bir vaziyete girdi
henüz biraz evvelki heyee~ıfi 
tısı içinde idi. Bu sinir gerg~ 
uyanıklığı ile, hikjyesi canla 
kunaklı bir hal aldı... M 
ha Liz çocukken yine 'böyle 
yeni yeni havadisler verir, 
anlat.rdı. 

Bazan müşterek hülyala' 
dı. Aliyoıa. anlatırken biııı' 
şının oğlu üstünde fazla d~ 
paranın yerlere fırlatılara1' ~ 
sine gelince, Liz, ellerini ~ 
ve: 

- Demek parayı ve 1 
Neye arkasından koşmadıfU' .. 
tekrar yalvarmadınız ?.. ~ 

AliyO§Cl, ayağa kalktı- dJ> 
tavırla odada dolaşmağa ı:ı-tll 
ra birden durarak: 

. bl>rte 
- Hayır, Liz, dedı; 

daha iyi 1.. , 
- Bunun iyilik neresinde··· 

dan ölecekler z:avallıcıklar .. _..., I 
(Oe•...-



5 - VAKiT :?O IKtNCtKA'NU~1939 

Günün siyasi meseleleri 

Ç~mberlayn'ın Roma ziyareti 
.. 

faydasız mı ? 
t.,..., .......... . 

y ehudilere Karşı Genç Kızlar En Çok 

Ne Ne yok? var, 1 Raavo ve Tiyatro 1 

Roma göril§melerinde m.ev:mulxı.Tuwla ıı l spanyd 111 ıı 
. ltc:ıtalonya cephesinde bir harp hali 

1
"Cilter 

Yl\'fıı. ıı!rı ~§vekili B. Çember-ı dan döndü. Resmi bir ifadeyle 
'~•lt- .biru cıye Nazın Lord Ha- merr:nun cJduklar:nı beyan ediyor 
Clretha ~e Romaya yaptığı Jar. Fakat beyanatları açık bir ha 
td ..... 1llctice Ye nıanasmı tah- kikat ve taahhüdü tazammun et( .. , ngili 
qt llltkaJ ı gazeteleri şayanı miyor. 

· 8ııııı.r eler ne§retmektcdir- Hülasa olarak söylemek lazım· 
~dan bir kısmı, muhale- gelirse, karşıhkJr noktai nazarlar 
1
•tyi §id teman ettiği cihetle, taati edilmiştir. B. Çemberlayn, 

llttlce . detle tenkit etmekte eğer insan tabiatini anlamakla me· 

dtıı o~~ b~nıaktadır. Bu cüm· taf ise, B. Mussolini~in niyetlerini 
,, ta,.ıc di ?iıyuao; Kronik! gaze- iyi görmüştür. 
'· ~cnıb Yor: Kime karşı? Hiç şüphesiz ki in· 

~eıı, Ut erlayn Romadan ayrı- giltereye karşı ... Her halde Cum-
tıldu;lyanın hüsnüniyetine huriyetçi ispanyaya karşı değil... 

)ttt •t Ullu) beyan etti. Bu Fransaya karşı da değil.,, 
letj 1 

•de ettiği anda, İtalyan 
i,topla.n ve tayyareleri ile 

~ Plnya demokrasisini im· 
l "ttt.C: bUyiiJc gayreti sarfet
~hıt ltuı oldular. 

tt ed lnat'buatı da, kendilerini 
l(~'n Başvekilimizle Hari

xınızın henüz İtalyan 
rı ~dan ayrılmasını bekle· 

~tz olan Fransız
!Qtftt tladıJar. Hatta sen 
'dil>or~ e~en bir makale, şunu 
~"'1ılt• Eger lspanyadaki har

OcuJarın lehine olarak 

• ~ttneai?e irn'kan veril· 
~r, tak hır harp avakibin· 

llıit td ~knunaııdır. 
~hı. erız ki Başvekilimiz 
· t ' ~•Panya.da bir faşist 

~~ llgıltere ve Fransa için 
olduğunu takdir etmek-

telllbe l 
ı., b: ayn, İtalya ile temas 
"lt lti 
, ~ ardınca gaflete uğ· 
·:rcu':ıunıa beraber, hfila 

ne kani bulunuyor. 
gaye nedir? İnat mı, 

1\ ,~bk ıtu? .• Ingiliz hükfı 
.,.aıetı' · 

· nı, hakikatlere kar 
eıı bu .. 

Seyahatin Hakiki 
Manası 

Tayms gazetesinin tefsiri şu 
yoldadır: 

''Müzakere için yaprlmamış o
lan bu ziyaretin faydası, geniş 

mikyasta psikolojik mahiyette ol· 

muıtur. Fakat Avrupanrn bugün· 
kil meseleleri de kısmen paikolojik 
mahiyettedir. B. Çemberlayn'in 
Avrupa sulhünün mimarisini kur
mak uğrunda bir kere daha gayret 
sarfettiğini dünya efkinna göster 
mckle ruhi olduğu kadar pratik bir 
fayda elde etmekten ha~i kalma· 

mı_ştır. 

Unutulmamalıdır ki, Rcrnaya 
vaki olan ziyaret, B. Mussolinin 

•mA bir daveti üzerinedir. Bu samı ı . 
davet, B. çemberlayn'in Münıh 
konferansı esnasında hatırda kala
cak roller oynadığı sırada yapıl
mıştı. İtalyan halkının li~eriyle te· 
masınt muhafaza ve temın fırsatı~ 
nı verecek olan böyle bir davctı 
reddetmek, B. Çemberlayn'in si-

ti. . tamamen aksi olurdu. yase nın 

Ve bu hal aklıselime de muvafık •t.,1.. tnustehziyane te-
•ctın k düşmezdi. 

' ln ·ue te devam edecek Ingiltere Başvekili, Avrupaya 
et 'ie ti z demokrasisinin b' b. . ardınca yaptığı ziyarctle

lı o:hdetini iade etmek r;;l;~ısulh arzusunun serih olma· 
"-~· caktır.,, b a kuvvet ve 
~ ~ll\e V · dığı yerlerde u arzuy 
l~li l.\i te e İspanya hararet vermittir. Başlıba~ına 
l\ı>ı,, ror diyor ki. b .h al edilir bir muvaffakıyet 
''llı llıf.ii:tı · u, ı m 

eıaU heyeti Roma- değiidir.,, 

havası 

havası 

t 

Yeni Tedbirler Neye Merak Ederler Ankara radyosu 
ttalyada Yahudiler için ya. Meşhur bir Fransız mecmuası 

Türkiye Radyo difüzyon Pos · 
taları: 

pılan yeni bir kanunla hukuk \:e ı oir anket ac;arak 1938 senesinde 
ııecburiyetleri tayin ve tahdıt ~enç kızların en çok neye merak 
Jdilmiştir. ettiklerini okuyucularından ve 

Dalka uzunluğu; :ı 639 m. 1 S3 
Kes. 120 Kv. T. A. Q. 19,74 m. 
15195 Kes. 20 Kv. T. A. P. 31,70 
m. 6-165 Kes. 20 Kv. 

Yeni kanun şu hükümleri ihtL meşhur profesör, feminist ve re. 
va ediyor: jisörlerden sormuştur. 

Yahudiler bütün mal ve mülk. Aldığı cevapların hulasası şu. 
ıerini hükumete bir beyanname dur: '.!O • 1 - HJ:ro CU:\l.\ 

:ıe bildirmeğe mecbur~ur.. 1 1938 senesi genç kızları anne l'..!,:~o Türk miit.iifi • pi. ı:-ı S:ını, a 
Bu mallar 20.00~ lıretı t~_ca- ve babaları gibi a~k ve evlenmek iıı~s: mc~eoroloji hııberleri. 13,10 - 11 

\'ÜZ ederse hükumetın kontrolu ~l . hayalleri arasında seneyi geçir . :'>luzık18cş3e~n Tp?.r~k·ala~ -.~~).< 1t8,30 Pro,ıı 
ı Devlet kontrolü bu- · . . rıını. , .> ur· muıı,.,ı ncesaz • · tına a mır. . . lt da bu mışlerdır. Aşk onun ruhunun de-1 cem :ışiranJ. 19,15 Konu~ıııa marta· 

yük kazançları ~ef~şı ~ m - rinliklerindeki "ben,, liğinden ge11 tık spor 
3
aati). 19,30 Sa:ıl. ııjans, rııe. 

lundurur. Yirmı bın lıretten yu: rnektedir. t oroloji. haherlcri n• zir:ı:ıı borsa~ı 
karı olan Yahudi sermayele~ı Ge kızlar spora çok merak- Cfiy:ıt). t!l,40 Türk müıi~i <Muhtelit 
devlet tarafından mlisadere edı. nOç t b.l 'd tmek <=<e 5arkıl:ır, Rumeli türküleri): 1 - D:ı 

. t Iıdır omo ı ı are e · ~ · . . ., •. Al 
1 lir· bunlara mukabıl devle es - · . 

1 
ki r:ıtı ıınılı:ın pe~rcvı. - - l ılı . ııııe 

' ·ı· Bu esham yüzde yahate çıkmak, yenı mes e er, - Karcıi'.(ıır şwkı • Zııhnıı hicranın 
hamı verı ır. a·· . modaları genr \ . r (' - ·· ı .. · b'd" F kat eshamı unyanm yem • · gibi lllemılc. 3 - Hacı .. rı • ıunu 
dort faıze ta 

1 ır. :k asaktır. ı kızları en çok alakadar e~e~. t5. Jıcznıi hıırııp nlın<l ga~ı~.ıı·. ~ - Suph l 
serbest olarak satın Y ı ki ve siaara onun hayallennı gu. Zip. t,;şıık şnrkı - Dokulınuş zrıınhnh 

Macaristanda yaşıya~ Y_ahu - 11 tir~cek kadar hayatında yer ı;ıihi. :ı -- D<"de - t;şak şnrkı - Aj:tln-
tlile!' de devlet memurıyetıne a~ l ze e: .k d" ılırlıır ı:ıüldiirürler. 6 - Dell:il ınrlc · 

· t :ı!abıime te ır. . • lk" .ı -tınmaz. Matbaacılık ve neşrıya Knrcı~aı· şıırkı - ·ı ue ıurn~~· ı -
· ı · apamadıkları gibi tiyatro Drllı'ıl - Karcııtar saı se;ıınısı. 8 -
ış en y . ' . 1 Ik ~ k'"l .. n Tkt alacakları vazıfeler Amerika Takımının .. unıelı ıa tur u erı. 
ve ı mcı 1• e_ . i leri Koyun beni rükseklerl'; 
tahdit edılmıştır. Noter ş ' Avrupada ilk Maçı Sabah ohun ben bu yerden ıd 
mahkemelerde tercüman ve eks. . deyim. 

rlik Yahudilere yasaktır. Ma • Krefeld. 15 (A.A.) - İsvıçre. Dağlar clağlar ,·iran dağlar. 
:ristanm kültür hayatına ~ • 1 deki buz hokey dünya şampiyo. Alişimin kaşları kare. 
de altı, ticaret ve sanat işlcrı?e 1 nasma iştirak edece~ olan Ame. Okuyanlar: ~mzeyy<"n S<"nar, )l 

iizde 12. avukat doktor ,.e dı - rika ekipi Avrupada ılk karşılaş. Çağlar. Çalanlar: Vecihe, Ce,·dd 

g:er """rbest mesleklere yüzd.·. e 6 masmı Krefeld m. uhteli.ti.ile yap· <,;ağla, Kemal ~iyazi Seyhun. 
""' 20,30 Konuşma (Çocuk Esirgeme 

nisbetinde iştirak edebilırler. mış ve 4-1 galıp gel~ışır. ~n;e. kurumu). 20,45 P.Iiizik (Riraseticum. 
Yalnız harplere iştirak etmiş v_e rikalılar arasında en z.ıyade ege. lıur rıarmonik orkestrası - Şer: Prae
malfıl kalını~ olanlar bu tahdı. nilen oyuncular Quık, Bogne, ıoriusl: ı - .Kino Neidhardt: lknrus, 
dattan istisna edilir. Lehistanda Donda'dır. ~cnfonik şiir. Op. 67. 2 - Nino Neid· 

117 mebus, bu memlekette yaşı. .., __ o---'- hardı: Yaylı sazlar kuarteti ve or-
. kestra için konçerto Op. 74. 3 - W. 

yan Uç milyon Ya.hudiden ~ır. A. Mozart: Senfoni re majör No. 50.1. 
krsmııun Cenubi Amerikaya hıc. ı· d Adagı·o _ .~ıı6aro, Anda. n.te Presto .. ı Üsküdar kazası emva ın en " ~ .. 
ret ettrilmesini istemi.§ıir. kı· 2 ı i5 Sant, cslııım, tııhvılııt, kıımbı· 

maaş almakta bulunan Eme ı su- ' r· ) 21 
5 

.. M" 
Dun.. yanın En Şık Kadını t yo - nukut borsası < ıyat . , ·>. • ~ 

bay ve askeri memurlardan 937 - zik (Kliçiik orkeı>tra - Şer: Nocıp 
Dünyanın en .şık kadı~mı ta- kinciteşrin maaş yoklama ilmüha· Aşkın): ı - Johnnnes Bnıhms - M:ı . 

yin etmek maksadile Parıste .. ya_ berini Üsküdar Askerlik şubesin- <"nr dansı !\o. 8. 2 - \'illy Richnrtz . 
ptlan bir intihapta Vindsor ı:uşe. .de tasdik ettirmemiş olan emekli Küçük hıılet ı;üiti. 3 - Fried Ynlter · 
si ikinciliği almıştır .. cenu.bı A- subay ve askeri memurların niha· Serenat. 4- De Micheli - Çocuk o· 
merikalı bir milyonenn eşı olan • t yunları. 5 - Ifanns J.öhr - Düyük 

. Tv. kazan yet bir hafta zarfında rcsmı sene vals. 6 - Mııinzcr - Düj:!ün töreni. 
Bayan Pationa birıncı ıgı • IeriyJe birlikte kayıtlannr yaptır- 7 - l.copold - İspanya melodileri • 

mıştır. . a·· mak üzere behemehal şubeye mü· Potpuri. 8 - Han'> Mııinzer - Serc-
Üçünıctilüğü Kent düşesı, . 

0~· racaat etmeleri lüzumu ilan olu- nııt. 9 - Tempo Tempo - Galop. 23 
düncülligu-·· Bn. Rotşild. beşıncı- l\fliıik (Dans - pi ı. 23,45 - 24 Son 

1 t nur. k' ı. -· Agva Hanın eşi a mış ır. njııııs haberleri ve yann ı program. ıgı . . ka. --0-
Dünyanm en şxk gıyıne.n . 

dınmın kocası dünya zen,gınlcrı-
nin beşincisidir. 

· k madenleri Bolivyadaki çın o 
bu milyonerindir. 

~E~ı ~ Tefrikamız b~gü~ konama-
> mıştır. özür dılerız. 
~"""rvl'/V'"~ 

·-aoRSA 
-Ankara 18-1-939 -

H·ızalarında yıldız işart•li olan
, ı - nler-1 . üzerinde nıu:ınıe e gorc ' 

a_ı, n k~ml:ır sa::ıl 1'.! ele kapanış 
dır. na " · 

Limanda 
nrGCN Lİ.'.\L\NIMIZA GEi.Ei.EK 

VAPURLAR 1 
l'ğıır 16.15 de lznıiıteıı . .'.\lnrak:ız 

rn,1!1 de !\lııd:ıny:ıclan. Tr:ık 22,15 de 
flıındırııı:ırlan. i'lııen fi,30 da Handır. 
ıııadnn. nıırs:ı li,30 d:ı Knrııhisarlan. 

RGGC~ J.fl\! \Xll\1IZD.\X C.1DEl.EK 
Y.\Pt;TlLAR 

:,\f:ırakıız 9 da !\fuılaııyn~ :ı, Tr:ık 

8,15 de Bıındırnrnra, Burs::ı 19 cin Ka· 
r:ılıir;ı:ıyn, İnönü 10 da Mersine. 

Ankara radyosunun 
yarmki programı 

21 • l - 1939 CDL\RTJ:SI 

13.30 .'.\lil?:ik (Operııl:ırda - pi). 14 
S:ı:ıt. njan'i. meteoroloji haberleri. 
14.to Türk müziği (pil. 1U5 - 15.30 
\Hizik (Operetler Ye film müzikleri 
pi) 17,SO Program. li,35 Müzik (rlan~ 
s:ı:-ıti - pi). 18,30 Türk müziği C1nce· 
ı;:ız - Kürdili hicazkar foslı). l!l.15 
Sani, ajans, meteoroloji habcrkri Ye 

Eğelencejj ~Ö_$t!. =~ 
.. ~ 2-2 4www.--

YUK.\RIDA?\ AŞA~IYA: 

1 salı~ fjy~~l~·L E R ----ı ' ~ ı.....-l ....... -+-

- J 1-1--+--t-ı 

1 - Bir türlü nııkliyc ,.n,ıtıı~ınn 

sahip (iki keHmc). 2 - Dcıı iz olu, 
hir r.nıir. 3 - Bir cins balık lııtm::ı 

iilclin; l ters okunu~ıı. tulıışturucıı o· 
dun pıırcalnrı satan adam. 4 - Zi
y:ın, (yasn) nın tersi. 5 - Zorla il· 

lırn, hnh:ının yarısı. li - Kucaklnyıs, 

hir cihet. 7 - Eski İzmir k:ıbadnyısı, 
ses. 8 - Sebep, bir emir. 9 - Çözlı. 
liip su haline gclınek, misnfirhnnC'. 
10 - Dnad:ın sonra söylenen keli
menin ırrs okunuşu. nıüsaaılr. 11 
!cinde kokulu hir ol huhın:ın. 

• J,ondra 
• Nevyork 
• Paris 
• Milano 
• Cenevre 
• Amsterdanı 
• Berlin 
• Briiksel 
• Atina 
• Sofya 
• Pr::ıg 

• Madrit 
• Yarşov:ı 
• Budapeşle 
• Bükreş 
• Belgrat 
• Yokohııınn 
• Sloklıolm 
• !\foskOY:l 

5.91 
121i.2925 

:t3325 
6.Gt:JO 

28.53 
li8.5825 
j0.i075 
:!J.3();) 

l .Oii5 
1Xı5 

4 .33:>0 
5.91 

23.!lii:i 
2:ı.02 
0.9023 
2.84:.!~> 

31.502.5 
:ıo.425 

~3.84 

SQJ,D.\N SMiA: 

• 

Dünkü Bilmecemizin 
halledilmiş şekli 

SOLO.\:\ S.\t. \: 

1 - T,ıyyııre, si. 2 - iş, il. :ı -
Arlırma. 4 - \'aslık, hin. :i - Altın, ı 

iade. 6 - Ak, ar. 7 - Kon, le. 8 - ı 
Selıim. 9 - Kasım. 10 -Elemek, ı-nf. 

labalık yerlerinde hatta sonbahar ' 
mantolariyle dolaşan kad·nlara te· 

İstikrazlar 
Tiirk borcu il peşin 
Sirns - Erzurum I 
Aslan çimento peşin 

rn.rn 
J!l.
ıı.:ıo 

1 - Kuru sosukla lı:ıyılan (ih:i 
krlimc). 2 - Salnta yapılan lıir ot, 
hir işte muynf:ık olnna Yerilen s~z 
ıııiik!if:ıtı. a - Allas Okyanosunda bır 
ıakımadıı, lıakikııtın bir çeşit h::ıynli. 
4 - Hir hnyvan pHusu, itikat. 5 -
Bir I:ilız:ı, cemi edatının tersi, bir 
ııırumnzun terı; yazılışı. 6 - Dumıın 
kiri, t:ırlarl:ıki nıahsııl. 7 - Har:ır<"t, 
:ılış, nlf:ıbede bir harfin okunuşu. 

8 - D:ırbedip, deniz kokan. 9 - Hn
lırın::ı getiren. ~enlik ıtörmemiş. 10 -
Bedavadan. 11 - Bir çr5il kııpnnan, 
çakma aleti. 

YUKARIDAX AŞ.\t.T: 
1 -Tiryak. fe. 2 - As, nl. 3 - As. 

far, l<". 4 - Yırtık, sam. 5 - >.llın, 
kesl'. O ..... Ik, alık. 7 - 1krar.ı. S -
lrnlıa. 9 ~Aidat, la. 10 - İs, nefer. 

sadüf edilmektedir. t 
Bu ilkbahar havası bakalım da· 1-----------

ha ka~ gün devam edecek? 

• ıı·ıı:ıt horsıısı \fİ~al) . 19,:.!.) honusıııa 
ı Dı~ polıtikn hiıdiselcri). 19,4U ·1°ürk 
. nüzığl (Mtılıl<"Jıf oku) ll<'tılardan -.:ıı ·
.-ıl'.ır): 1 -·Zeki ;\leıııecl ağu · _ Fcı:uh· 
.ı~k Peşrevi. :.! Lemi . ~arkı - Jcr
t.nn cclıyur. :i - Tııııburi <.:emil . E-
1 1\' ~arkı - Hır ııir, .. Jı ile kalhııni. 4 _ 
ıialk türküsii • hheıla dost ı,eli. U-
1\tıy:ııı; :\hızııtfer !ikaı·. 5 _ L<'nıi • 
UŞllk .5:trk1 · .\"c•ler \'ektim ndcr. (j 

- Hnif - Kiiniili hicazkar ~urkı _ 
Hcıı.r.:ı rıılısıırınıı. ı ..... 0:-.ıııaıı . ilı;ıl 
- Hic:ızkılr ş:ırkı - Ellrrc uzaklıııı bak 
l)kııraıı : .Semahat Üzclcııscs, 8 -
Leyla • llıc:ızk:ir ;:..ırkı • Xeruesiıı 
ııerdc acep. !J - l.cıni _ İsf:ıhan ~:ır
kı - ~arı aşkınla kül oldu. 10 - ~ah. 
mi - lsfnhıın şnrkı · I:ımc IJc,·lıude 
.igan. Okıı)·nn: :\fıılımut Kar~ncJa,, 
R. Xeydik. l 1 - Asım - Hicaz saı:. 
kı - lkr znhmı cigen.uıa. ı::ı - Jİ:ıik 
lürkihü - .\y doğdu bntnıadı uıı. ı:ı 
- II.ılk llirküsü • Karanfil oylum oy
hını. Cnlanlnr: Yl·ı•ilıe, C. Ko%ıııı. n. 
K:ıııı. 20.:{0 Temsil; Pcr Ciünı (Yu
ı:uıı - Ht•iıırick lhs~~n) ('J ürkçrsi: 
Senihn Bedii Güknil), {.'.llonlaj: Ek. 
rem Reşit) Hndro küçük orkestrıı'.\t 
refakatiyle. 21,30 Snııt, eshanı, lnhvı
liıl, kıınıbiro - nııktıl horsası (fj,·at). 
:ırnzik CKüciik orkestra - Şer: .i\:eciıı 
.\şkın): 1 - \'::ılter .!\o:ıck. Rom:ııı
lik uvertür. ~ - Fried \'ııller • R.ii
ya - Keman, solo, ,.e orkestra it'iıı. 
3 - Yallcr Xo:ıck - Köy hikıiyeleri. 
Konıı5ma ( IIaft:ılık posla kulu su). 
.\füzik (Dıın~ ııliıkl rı). Son :ıjans 
h:ıherleri ve yarın ki program. 

ı·~~ 13' 
ŞEHiR TiYATROSU 
:rn - ı - 939 cmtA 
akş:ımı saat 20.30 da 
Tepebaşı Dram h·ısnıı 
11.H'DUTLAR: (5 JJ.) 

lstikliil r•ndrle~i Koml"di kısmı 
Of'l.l'MUZ (4 P.) 

ERTU~RUL S.\Dt 
TEK Ti\' A TROSU 

Taksimde (Bu gece) 
\KTÖR Kll'\ 
llc·ynehnilel me}hıır 

e~cr 

Pek y.ıl-ınılu: 1:"SA!' :\IABUT 

HALK OPERETi 
(Bıı akşam) 

ÜÇ YILDIZ 
sm: TEJIS//, 

Curııartesi :ıkşaın ındaıı 
ilibarcıı (Heklt•ncn operet) MODER::\ 

KIZJ,.\R 

,~,"~'' ~:ıı11!n1rtl 

M. l't•sari 

TURA:\' Tl\'ATHOSU 
( 811 akştım ı 

t~mııil Dünılıüllü 
C:rmul Sahir birlik1c. 
( Dıragoııun llilrsi) 

Komedi J pc•rdc 
Yeni \ar~ ele nıımaralıırı, Düet, Şıınle 

ALEMDAR SiNEMASI 
1Kt FtLM 

Aşk bahçeleri 
Mister M oto: 
(Haydutlar peşinde) 

'\,.. . ~ . . - .. 

Sinemalarda: 
:"lll :ı.Eı.;: B.ıroııes Ye ll':>ağı. 

iPEK : Dürt ıııınıus bl'k~·isi. 
S('.m~n: Talih yıldızı. 
S \K.\HY.\: ,\)klıın ılahu kuı·,· l·ll i . 

\I.l::\m \R: .\~k lı:ıh~cleri, ;\li-.kı· 

:\lııl ıt. 

.\ Ll\ \Z.\ [\ · l\.Ul llJ> ~eyl:ın lan. 

11.\LE: Dl'li grn~lik, Harı> esirlrri. 
A7. \ K: Den iz kors::ın lurı. 

Dr. irfan Kayra 
RÖNTGEN MOTEHASSISI 

Türbe, Bozkurd Kıraathane. 
si karşısr:ıda eski Klod Farer 
soka:~ N:). 8 _ 10. Öğleden son· 

ra 3 ten 7 ye kadar. 



1 

.dzan: 

"'IKANUN 1939 

~ ···········: / ._._____________ . 
• • • • • 

Milletler Cemiye
tinde harareti i 
müzakereler 

ispanya hududu 
açılmalıdır ııik8ye olurdu. • : Cenevre, 19 (A.A.) - Millet·ı Paris, 19 (A.A.} ~ Röyter a- eöylemiş ve Burgos makamatının 

iN D yazı Ah m et ; Jcr Cemiyetinin dUn akşamki u_ jansı muhabirinden: tanınmasının bir çılgınlık olaca 
r ınumi meclisi, İspanyadaki si\'il B. Bonc'nin irat edeceği nutku ğım il5.ve etmiştir. 

Aen.dine mahsus havası- meğe başlamıştır. Onun için an. ıhnllnin bombardımanı hakkın- ancak yarın söylemesi ihtimali Hatip, Başvekil Daladye tara_ 
alışanlar için otel odaları ne nesinin gözyaşlarım hiç görmü- la. l ngilizler tarafından yapıl- vardır. Zira, bir çok mebuslar, fından Akdenizde yapılan paklak 

ıoğuk, ne can sıkıcıdır. İçinizde yor. Bir tek düşün.düğü şey var. ·n ış olan tahkikatın izah YC teş. hükumetin harici siyasetine mü. seyahatin, İspanyol hududunun 
bir tek izi olmıyan yabancı biı ..:.a, o da filan yerde gördüğü genç rihinc tahsis cdlluıi;;tlr. tcallik müzakereler münasebetile açılmasiyle Fransız azametinin 
adaya giriyorsunuz ve gene kim sarışın, tombul kızdır. fspan •ol mu ahh B D l· söz almak arzusunu iz.har etmiş. son parlak tezahürü olacağını söy 
bilir kimlerin yattığı yataklara ı Kzın başka sevgilisi, belalısı .. ~·o .,1 ~11 ahalrlı. aksı t ·b c lerdir. Sosyalistlerle komünist . !emiştir. 

·ı· .1. , " ' 1111 us en om· . sen ıp uyumaya çalışıyorsunuz. varmış. ~e çıkar, kız kendisine ld ,;. lerm İspanyol hududunun açıl . Paris, 19 (A.A.) - Mebusan 
Od t - .... "zd .. . Ö :mrdıman edilmiş o ubunun 1 b' . 1 k 

anız, ya aguuz gez.unu e can. yuz verıyor ya.. hürleri haltet. hk'k t .1 1 1 
ması ta e mı mutazammın o ara meclisinde hardan sonra söz a. 

ı ki - d · · 1 a J a raporunuan an aşı - . . . 
anır, onun sıca ıgmı uyar gı- mı§ er. Ama öbür adam yakışık- kt ld ğ b t 

1 
vennış oldukları takrırın redde- lan sosyalist mebus Bedouce 

bi olursunuz. Ve bu '-'abancı '-'a. 1 lı Anadolulu gencı· kı:--kanm. az ma a 0 u unu eya ne m ş · ·1 v. h kk k ·1 b tn 
J J ı :::. J . '1 il h b b t ki dı ecegıne mu a a nazarı e n Fransa ve gilteren.in, Alınan ve 

t k b. b' . . . ı. J' uma ey , u ap a mc.
1 

H" • 
1 a ta Lis ıitün ıçınız sıkılır. Çok mı? Kıskanmaz olur mu? Hattiı . . . . kılmaktadır. ukumet fırka arı- İtalyan tayyare ve denizaltı ge. 

yorgunsanız bu his bozukluğu onu ortadan kaldırmayı bile gö. rnlleıln ltal)nn \e Alman ta>- mn verecekleri takririn Fransa. milerinin İspanya sahillerinde 
pek devam etmeden uykunuz göz- ze alır. Ve bir gece ikisi de, iki yarcclleri olduğu kanaatini iz- nın lspanyadaki vaziyeti atıl di. yerleştikten sonra mı kendi stra.. 
kapaklarınızı kilitler.. 1 rakiptir. Sarhoş olarak otele gc. har ctnıi5 ve hu kanan tinin de· ve tavsif edilmiyecek olan büyük tejik vaziyetlerini müdafaaya ko. 

Otellerde kalmak mecburiye • lirkr. Fakat sabahleyin yatağın illi. 0! mak lizcrc 1 talya.n .ga;:ctc- bir dikkatle gözönünde bulundur. yulacaklarını sormuştur. 
tinde kaldığım geceler bu üzUn..1 biri boştur. Genç Anadolulu da leı ının bazı ınakalelerını zikrcy makta olduğunu izah ve teşrih Müzakerelere yarın sabah de. 
tüleri geçirmiş olduğum için, kanlar içinde yatıyor. 'emiştir. edeceği zannedlimektedir. Bu mü vam edilecektir. 
kendimi yormadan, uyku bana 1 Otel sahibi polise haber veri. D. Delrnyo, cumhurlyetçile · nasebetle Malin gazetesi, Fran · BAZI tNGILlZ ŞAHS1YE'rLE-
tayacak yere bakacak hal yor, ceset morga kaldırıhyor, tah riıı mukabelci lıilmisilde bulun. sanın menfaatlerinin tehlikeye R1:.:'l.1N DiLEKLERİ 
bırakmadıktan sonra yatarım. j k~kat ko~ayc~ !nkişaf ederek hfl.. ın1-tktan içtinap etmiş oldukları· ' düşmesi halinde bazı garantiler Londra, 19 (A.A.) - DilBCS At. 

Müşterisi çok bir oteldi. Gece dıse tesbıt edılıyor. na ehemmiyetle işaret ctmiştir.listemek mecburiyetinde kalabile. hol!. B. Vernorbertlett, Sir Hat.. 
yarısından sonra iki yataklı bir 1 Nineye olan oldu, hiç olmazsa :sı>a:<yol m urahhnsı, demiştir ceğini yazmaktadır. dan.e, Sir Waltcr Layton ve di-
odada yer bulabilmiştim. Nasıl üzülmesin diye söylemek istemi. lci : Sol cenah gazeteleri, Fransanm ğer bazı şahsiyetler de B. Attlee 
yattığımı hatırlayamıyorum. u . ! yorlar, fakat bir şeyler sezinli _ - ı.:-;ı·ıny:ı. hükumeti, insancası- İspanyol cumhuriyetçilerine yar. gibi spanyol hudutlarının derhal 
yandığım vakit her tarafın ışı. yor ve derhal beyni kapkara bir na hareketten aynlmaınnğa ka- dım etmesini istemekte deva~ ~t.. açşlması ve ambargonun kaldırıl 

Çemberlaynil 
oğluna bom• 
Yüzlerce 

kırıldı 
Frank Çemberlayne 

şey olmadı 
L-0ndra, 1 g (A.A.) - :Sd 

erkenden başvekilin oflu 
Çemberlayn'in oturduiU 
varında yeni bir infilak 
İnfilakın §İddetin.den y'"' _ .. ., 
ecre camı kırılmıştır. tnlilP 
smda yatak odasında 

Frank Çemberlayn'a bir ıfff 

lalclar üzerine ııkı bir t 

tında bulundurulan bin~ 
sında Vcstministcr kliscsı 
lunmaktad r. 

Buraya paketle ve hatti 
yet şapcllcrine resmi _reh~ 
dan girmek yasak edıirnırM 

Didsbury bölgesinin t'1. 
bir elektrik direğinin dibİll 
akşam birkaç bomba bil mış olduğunu gördüm. Duvarla. ı dumanla bulanıyor. Otel sahibi ı surette azmetmiştir. mektc, sağ cenah gazetelerı ıse masını neşrettikleri açık bir mck 

ra, pencerelere baktım. Sabah l"L. genç delikanlıyı sevdiği irin an_ nazırlar meclisinin ademi mlida. tupta istemektedirler. "' :. B Delvayo, lspanya hUkfıme- tur. 
ğmm arasında bir gölge gibi ka. nesini hiç bırakmıyor. Fakat za. tinin bilaistisna bUtUn ecnebi hale siyasetinin takibine devam B. Pollitt'in de bu mesele hak. 
lan elektrik hala yanıyordu. vallı kadın işte böyle bir her sa. muharipleri geri çekmek sure. olunması kararını alkışlamakta. kında bir teşebbüs yapacağı bil. 
Yanımdaki yatak boştu. Fakat balı sevgili oğlunun bom boş otel tindeki kararı ile Romanın Gc· dır. t 1 . p· ene dirilmektedir. 

Londra, 19 (A.A.) - ~ 
giz bomba hadiseleri bili 
nız Londraya münhasır lca 
faaliyet sahasını şimale .,c 
yaya da nakleylcmiştir. 

yorgan yere kadar sarkmış, çar. odası~da .. arıyor. . . Sol cenah gaze e erı, ır 50 1NG1L1Z ŞEHRİNDE TEZA-
üçu d f k . neral Frankonun nıhai zafcrınc h . t . ts anyanın Hür.LER YAPILACA!,. 

şaf buruşmuş, yastık kıvrılmış. . .. n~u e .~ .. apıyı açan nıne. 1 . voluyla cum urıye çı P '.\.. 
nın yuzune k k kadar tııl~~a. ııın faallyetıne de· ·sı·1a·h \'e mu"hı'mmat tedarik etme- Londra, 19 (A.A.) - Sol ce • tr. Anlaşılıyordu, ki burada ya. gozum ayar aymaz ~ d 1 b 
dayanamadım D h ·· k. b ,,·am edccebınc air 0 .an eya- ~1·ne mu··saadc edilmesi takdirin· ııah genrlik grupları da hükfı . Glaskov polisi, bu sabalı 

den Klayt tezgahları civ 
zükcn iki şüpheli şahsı 

maktadır. 

tan çok erken kalkmıştı. ' · a a oncc 1 a - ııatı arasındaki tezada ışa ret et- "' 
1 

'h • zaferi ka :. 
Birden kapı arıldı. 1hti~·ar bir kışları.na benzemiyordu. Gözbe _ . 1 de Barse onanın nı aı · metçi İspanya lehindeki propa • 

. . ""' :. d E Jı:. b beklcrı fırıl fırıl dönüyordu Yü-
1~ ıı;;t r. z.anacağı mütalea.sında bulunmak gandaya iştirak ederek Frar.sa -

nınenın uaşı uzan ı. vve a oş .. .. . · H t' ti 1 1 btltti ber w • • 

y ta w b b kt G" .. zunun muztanp çizgileri hiddet. a ıp, ne cc o ara'· n tadırlar. Bununla bera sag ce- İspanya hududunun açılması ıçın 
n~ ı!:·y:~:ğ~ çe~er:k: 1' azu. le titreşiyordu. Kapıyı hız.la ka. tspanyol milletinin istilAya kar- nah gazeteleri, Fransa ile lngil. müracaat etmişlerdir. Bu grupla 

Gel 
00

. . ., padı. Tekrar kendine doğru çeke şı koymağa azmetmiş olduğunu terenin İspanyadaki sivil ahali - nn gelecek hafta Barselona yiye. 
Mütemadi infilaklar 

ki tahkikata büyük bir f 
devam olunmakta.dır. ;;: m d 

1 mı.. rek açık bıraktı. Aralıktan bir ve bu azminin sarsılmıyacağını nin ıztıraplarını tehvine ellerin - cek yüklü bir vapur gönderecek. 
ıye sor u, hademe ~ı uzandı· söylemiştir. den geldiği kadar gayret etmek· leri bildirilmektedir . .. - :;:n gelecekti. Ben kimseyi - Bayım, vakit ~pey geçti.. İngiliz murahhası n. nutlcr, le beraber ademi müdahale saha. Bundan başka cumartesi akşamı 

gorm G'~m .. a· h Çağırdım. İhtiyar nineyi sor _ hnYa bombardımanlarının tesi· smda mesai birliğinde bulunmak.. 50 İngiliz şehrinde cumhuriyetçi Japon ların yorgunl. 
- orme ın a.. dum. ratınr izale etmek çarelerinin ta olduklarını ehemmiyetle kay. .tspanya lehinde tezahürler yapı· Ç 
Yüzünde garip bir tavır ve ız. Hademe gülümsedi : bulunacağı Umldini izhar etmiş detmektcdirlcr. lacaktır. dan istifade eden 

tırap vardı. Dudaklarını krvın • - Odacı kadın, dedi.. ve mumnileyhi mUteakıp Sov· MEBUSAW MECL1S1NDEK1 lNGlLTERE HO:KÜMET!NtN 
yor, gözünü bo~ yataktan ayır - - Oğluna bir §eY ml oldu?. yet murahhası D. SUriç, l span- M zAKERELER RİCASI . Taarruza geç 
mıyordu. Gene gilldu" •• ,,. b Londra 19 (A A ) B Ver yol halkının şiddetini arttırmış Paris, 19 (A.A.) - me usan • · · - · · ~ 

- Ben onu bekledim 2'elir di. - Geçe kaldınız da, dedi.. Bil· .. .. ·ıoocn sonra ha nan Bertlctt, Niyuz Kronikl gaze Şung. 19 (A.A.) -
olan ecnebi taarruzu karşısın- meclisi, bugun og • Lo d sı bildirivor: 

ye.. tün yatakları temizledikten son. da göstermiş olduğu kahraman- rici siyaset müzakerelerine de . tesinde yazdığı bir yazıda, r J 

- Kim gelecekti.? ra gider. Geç kalanlara kwyor. Halifax'ın B. Bone nezdinde Pi. Sihien, Daning, Busie~ 
Gül. .. d' D lığı tebcil etmiştir. vam etmiştir. rene hudutlarının arılması alcy- ning'in yeniden ele creÇl. umsc ı: - emek kalkmıyanları kor _ Evvela söz alan, sosyalist me. "' - cı .,, ıı... 

Og-lum k t k · · B. Surlç, Milletler Cemiyeti. " t nal bı'r h'ınde bir . ,,.,,.bbüste bulundugu- zerine Şansinin garb"' ··Q-.af - .. u ma ıçın. . . hus ,Planche en emasyo """~ J ~ 
u--.ıyı kapayarak kayboldu.. Hademe kahkahalarla gu"'lüyor nin hukukudu,·elc rınyetlnı te· t 1 ını ı'stemi"' hakkındaki haberleri yalanlamak m.mtakalard.an çek_i.Ien. _,,, 11.. bi 
u..a..t' v konferansın op anmas "' ııv: "'{t ., 

Kim bilir ... di~·e başlıyarak bin du: min etmekle mUkellcf oldugu· f 'ht·ı:.n 1 bütUn tadır. Gazeteye göre, hakikatte Lınfen demıryonu uzerı "'ita 
J l . . Ur Bu kon erans ı ı ö.J.ı ııcı 

bir sey, insanların, hayatın ak- - Ne ynpsın zavallı kadın .. nu beyan etmlştır. Mumaılcylı, · . h lled'l 5· .... çalıcı.a Lord Halifax bu husustaki ka. si ve Maanşenk'de 0 llt 
~ mcselelcrın a ı me ı...... "' • h ·t .. 

la havale gelmez kederlerile n.e.
1 
On beş senedir bu otelin emek _ <lcnıiştir ki: rnrın tamamen Fransaya ait oL külli kuvvetlerini ta şı 

J caklır. t d' DU ~ 
ler çektiklerini düşündüm. Kaç tarıdır. Uzun tecrübelerden son. So\'yet hUk\lmeti lspanya har Böyle bir konferans Fra.nsan~n duğunu bildirmiştir. e ır. ·şmanın yo ePt'. 
dakika geçti bilmiyorum. Kapı 1 

ra bu çareyi bulmuş.. hine nihayet vermcğe matuf bU- zaafına değil hüsnüniyetıne bır Bundan başka, l ngiliz hUkume ve zaafından istüade 
tekrar açıldı. Gene onun muzla· tUn tcclblrlcre iştirak ctmeğe a· delildir. ti bu hususta verilecek karar hak ler Busien'in cenubu g 
rip başı .. ayni bakışlar .. ayni du. Halbuki benim yatakta düşün- madcdir. Böyle bir konferansın toplan . kında kendisine süratle malumat Linfen'e bir taarruza 
dak büküşleri. dü(;üm vaka ne gu"zel bir hikaye l d 'kal mc verilmesini Paristen rica etmiş • dir. Çarpışma devam et "' n. Welling-ton Koo, bunun iize ması fikrini söz a an ra ı -

- Ne vakittcnberi bekliyorsun 
oğlunu? 

olurdu. "d f tm'ctir tir. Düşmanın Tungyanı rine Çin milletinin !spanyol mil· bus Elbel de mu a aa e ı., · 
!etine karşı beslemekte olduğu Ancak, Elbel Münihi takip eden lngiliz l!çİ Birliğinin Çember- zilerini ve Kıvanhkiytı 

Düşünmeden sormuştum. Der
hal cevap verdi: 

- Her gece beklerim onu.~ 

Niya?i Ahmet 

Fransanın 
Kafamda hadiselerin geçit rcs. Akdeniz filosu hareket etti 

mine bir vaka daha ilave edildi.! 
r-_,,. .. ,. b" d l'k 1 A d 1 Toulon, 19 (A.A.) - Fas sa-
~ ır e ı an ı, na o unun . 
b• k"' · d ı t b 1 k hıllcri boyunca ve Dakar'a kadar 
ır oşesın en s an u apara a.- 'k' . • .. 

zanmaya geliyor. Sönmez bir e_ ı ı a~lık ~ır cevc~an yapmak uzc· 
nerji ile tutu~an çelik vücudü, o· r~ V:ısamıral Abrı~l ta~afında~ ~.c 
nu her sarıldığı işte muvaffak kı. çılm.ş olan Akdenız fılosu cuz~· 
lryor. ~ir kaç ay içinde bir tek t~mlan, :oulond.an ~arekct ctmış 
nineciğini de yanma getirtiyor I tı~. Gcmıl~r, sa~ın hır havada ha
ve onu bu otelin bir odasında ya.1 re.cet ctmışlerdır. llk merhaleler, 
tırıyor. Anadolu çocuğu lstanbul j Port Etienne, Casablanca, Safi, 
da çalışacak. para kazanacak. Port Liautcy'dir. 
bir köşede fakirane bir ev tutup 1 Avdcttcki merhaleler, Tanca, 
ihtiyar ninesinin ~efkat dolu göz.. Oran, Cczair, Philippcville, Bone, 
lerine minnetle, şükranla baka· 1 B:zert ve belki de Scussc ve Sfa~ 

1 'h C 1 . B .• rak mesut günler geçirecek .. Fa. ve nı ayet a vı ve astıat.ır. 

kat ha~·atı~ umulma~ te:adüfl~ri ! Brcst, 19 (A.A.) - ikinci SaHı 
var .. Bır gun gene bır gulcr yuz. harp filosuna mensup olup kon· 
lü. tatlı sözlü bir İstanbul çocu-

1 
tramial Vallec'nin kumancksı al· 

ğu ile tanışıyor. Sözlerini o ka. tındaki Brctagne ve Lorriane zırh· 
dar kendine yakın buluyor, ki lılarr dün hareket etmişlerdir. 
derhal ısınıyor ona. Cünkü 1stan· I z , 11 L · A t 

v • • ır.ı ı arı cvezıcrs, gos a, 
bul çocugu ona hıç te fena ~eykr 0 S'd" F h h lb .. · 1 ucssant, ı ı · crruc ta te ;ı 
soylemıyor. Onunla arkad~ ol • h' 1 . k" k ·a· B · . .. . ır en ta p etme tc ı ı. u gem 
muştur. Bır gun bır meyhanede, 1 kd . ·ı ., 'h 
··bu .,.;; Be vl k'b k er, A enız fı osuna ı.tı ak ve o r 6 .. n yog unun ı ar, a. . 
dınl b • b' h · d k f 1 17 şubatta avdet edecekler.dır. r ır ıra anesın e a a arı 
tütsülüyorlar .. Demek bunlar da Şanghay, 19 (A.A.) - Bir 
\•armış şu dünyada.. Madem ki mUddettcnberi burada bulunar 
çalışıp kazanıyor, niçin yemesin, Frans z ''Primauguet., kruv:ı.zörü 
niçin eğlenmesin.. aldzğı bir emir üzerine bu sabah 

Annesi mi? Tabii onu seviyor, birdenbire hareket etmiştir. Kru· 
ona gUzel bir ev tutmak ilk düşUn I vazör Sanon açıklarında tahaşşü~ 
dUğU ,,eydlr . Fak;ıt biraz daha etme'kte bulunan Fransız UzaY. 
pa,~zansm da ondan !Onra.. 1 Şark filosu külli kuvvetlerine ilti 

ŞlliittıVğeoeleri de sarhoş gel .. bak edecektir. 

t h il do layn'e mektubu nun büyük bir kısmını 
heyecanlı sempati hissine tereli- hadiselerin suku u aya er - Lon.dra, 19 (A.A.) - i~i Bir· Çin kıtaları, bir tararı""' 
man olmuştur. ğurduğunu söylemiş ve bu kon • r:ı',. 

ferans toplanmadan evvel Fransa !iği milli meclisi bugün başvekil yolu ile Tonvün ~hri 
Nihayet Fransız nıurahhnsı nm ne gibi tekliflerde bulu~~?~ Çcmbcrlayn'e bir mektup gönde- taraftan Japon külli k 1' 

B. Charvel'iat, barlıarcasııın ya- c;mın bilinmesi liızımgeldıgım rcrck lspanyz i~lerinf' ademi mü- nin bulunduğu Sikiang 
nılaıı harı)leri takbih etmiş ve t:> d . t' k"• dahale siyasetinin icarr.esinden şul ~~l.irlcrine mukabil .- kaydederek emış ır ı. !i"'" 

buna nihayet verecek her usule Beynelmilel bir konferans an. duyduğu endişeleri bil:lirmi§tir. geçmişlerdir. Halen d 
iştirake amade oltluğuııu beyan cak bütün memleketler ne vere . Bu mektupta deniliyor ki : dafüi vaziyette bulunfll 
e) lemlştir. !bileceklerini ve ne istedikleri.ni Uzun zamandanberi Alman ve Çintangkiang nehri~ 
------------- bildirdikleri takdirde toplanabı • İtalyan hilkiımctlerince hiç bir ka muvaffak olan Çin kıt 

lir. Fransa. totaliter memleketle· nuni ve manevi mecburiyeti ta· çov'un garp varuşıarJPS 
re muhtaç oldukları ibtidai mad. zammun etmediği beyan olunage· altına almağa ha.zırl 
deleri verebilir. Bunun için de ilk len ademi müdahale paktının feshi Japonların Şanghan'dıı.Jl A·manyad.a 

Bütün nehirler taştı ~art silahsızlanmadır. Ak~~ tak - için hükumetin derhal icabcdcn leri takviye kıtalırll1? 
. dirrle ekonomik kuvvet mutear · -.:cdbirlerc tevessül etmesini isti· ne mani olmak üzere -·• 

Bcrl.n, 19 (A.A.) - Karların b' . . . bir tehli E 1 h kuk m . K' . d . olUflY 
birdenbire crimeğe başlama:;ı üze rızlar lehine ızım ıçın · yoruz. nternaıyona u u- rı ıaşıng emıry 
. • k' h b"f' ke teşkil eder. cibince İspanyol hükiımetinin si· lif noktalarını tahriP 

rıne: Almnnyaoa .1 
• cm.~hn. u un Sosvalist Tzard verdiği istizah lah almaya hakkı vardır. dir. / 

nchırlcrde su scvıycsı mu ım su· . ~. . 1 t k hükumetin !s ~ ) 
.., . . takrınını ana ara Şun"kı'n" ın (A . .-

rctte yu.;::;dmı§tır. . · d k' h ttı hareketini ı d k• h ..,. " 
Muh~afa:ı tc;idlatı hemen der· ~:;~~ ~:~ ~e1de~iştir ki: spanya a 1 arp. j~;s~d!:~~:tilde~ 

hal lfızır.::e:en tedbirkr:n alın:na· İspanyada İtalyan kıtaatı?m L~ndra, 19 (A.A.) - 60 i~gı· Japonların i§gali altJJ""" .... 
sına ba:ta :m:tır. vazifesi 1tah.:·aya askeri mevz1lcr liz tebaası bugün mcmleltctlennc tak lard 211s--~~~-- .. r ~ d b' in mm a a . _...,. 

R:n n-::lı-i üzcrir.C:c scyrisefa'n hazırlamaktır. Bu suretle l talyn donmek uzere \ atans., a a ı~ - 825 halk kıraat salov-
tatil edilm'-:tir. Ren nchr'.min sevi·ı'halclı olmıvan talep. lerin.i tehdit- ~il:z kruvazörüne b;. ercklerdır. . ..... , "'st"'ste he~ 

_ J ( A A) H"k" mı9 ... r. u u 
ycsi bir mc.rc yükselmış bulun- le elde etmek emelındedır. Barselon, l9 · · - • u u- beş bin kitap bul 
mak~atlır. l'.bzel nehri birçok nok· Hatip. ltn'yrnm Frankoya yar ;net dört gün zarfında hususı rad· dikkate alınırsa har-1' 
tatarda taşm·ştır. tığ1 yardımın ehemmiyeti \'e ma yo makinelerinin toplanılmasını lann adedınin bir 

M h 
. .. . d d akl ' ,nası üzerinde tevakkuf edere!· ::mretmiıttir. Bundan maksat nas- tigıW• mücı.ahede olunuf· 

ayn ne rı uzcrın e e n •· . ·ıa r t "" 
. . . . V ,şunları söylemiştir: yonalıst mesaJ nnın nasyona ıs Peyping Tankin. ~ 

yat tatıl cdılmıştır. Vcrra ve e- · w .. • 1 ı ' · · 
. . " k 1 İtalyanın İspanyada yaptı<~ı bu taraftarlarınca alınmasına manı o - ha digwer şehirlerin 4 

zcl nchırlerındc ele su Jl.4 .se :ne- . t 1 ıı• . 1 .. h. d' yük fedakarlıklar. bınle.rce tal. naktır. nelerinden çaldıklar ti 
n ço c mu ım ır . · . • 1 h : 1 l ·ı b ]19 

. . 1 yanın kanı münhasıran sıyası a Kata onya cep cs.n ... c sa 11 0 zısı kitaplar bunun 
Vcrra va.Jı:;ı su a!tm:la::lır. Ba·ıkide tıVrıma mıdır? Hayır.. yunca şiddetli bir muharebe vuku· ıır- lf areti. Ja 

1 .. l" . 'b h o·-· . 1 b' ..uo.ar nez ıe 
zı köyler ıcr turu ırtı o.ttan ma Hatip, gerek Mussolininin gc. bulma'ktadır. Nasyonalısl er ır ta· t"' h 1 b"natariY .w 

· · d' 1 Sul ":k da up ane er ı ·•" P" rum lıır vazıyctte .r .er. ar yu ırek Fro.nkonun bir çok sözlerini ;aftan tayyarelerin bi, t<ıraftan . ,ve daha diğer Çin ıcur~ 
~:ln1el:te devam edıyor. Yardım hatırlatarak İtalyan tayyareleri. Uç zırhlının yardım:yıe cumhurı· sclcrine verdiği :z:ıı~ 
faaliyet! geniş mikyasta devam ct-

1 
nin Frank o isyanından hemen iki ı yetçilerin mevzileri. i bombardı· 'yon doları tecavüJ et; 

mcktcdır. üç gün sonra İspanyaya gcldiğ"ini man etmektedirler. jbjt etmi§ bulunınald' 
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atye şirketi 
binası 

1 ~~i ~:~=~=ri t~~ ~ş ~-~~.~.~l~~~-~-~~~!~ .. !!.~~~~~~~---~~~ .. ~~~~!~.~-~-~--~~!1._~ebeti~~ 
Londradavcoiğcr Şe-Fransız ltalyan Alman ıirlerde Biribirini Müte- ' ' -

akıp infilaklar Oldu ların denı•z kuvvetleri 
llen.izbanka 250 bin liraya 

nasıl sa !ılmış ? 
Sn S.tyeye ait elektrik kendi kendine bir devleti temsilen 
att ... lir Denizbank tarafı=ı- değil hususi bir .. ahsı temsil eder 
S de aya satın alınması gibi davranarak kıymet tutmuş ve 

'Ptı dilcodulara sebep ol pazarlık etmişt:r. Bu y"zden ha 
~innız tahkikata gö· zine zarara uğramıştır. Fakat bı: 
~ halrikati şudur : işin de önüne geçmek kabild'r. 

...... ~ Elektrik şirketi- Borçlar kanunu mucibince bir 
~~]f . ıonra Satyeye sene içinde mahl:emeye mi.raca t 

~ 1 bınayı da kendi 'e:lilip iptal hiıkmü al n bılir.,, 
"'- IÖrnıuş, burasını is 

'~rnıiıtir. 
1 T t 

-....; 1tanuni bir iş ol.du- a r s u s a 
~~Jcn ınuamelcleri u· Bir Vatandaş 30 Bin Lira 
4-~ &a başlayarak o:ir

ttten haberd .. r et~iş Safile Mektep yapbrıyor 
Tarsus (Hususi) - Şe 1rimi 

fabrikatörlerinden hayırseverlıkle 

tan nmış Bay Sad k Eryeşil Kay 
makamlığa muracaat ederek Maa 
rif Vekaleti tiplerine uygun ve Na 
Iia Vckalet"n:ien tasdik edılmiş o 
lar. bir il .okul b n ı yaptırın y<' 
başlı) acagını bildirmi f r. 

liıCıin 
~dı . c De izbankın bi 
bıı h &ı Para çok gortildti· 

Yuksek ham.yetli sayın Bay S.
Jık Eliyeş"lin yaptıraca ı c..kulun 
yeri tesbit edilm'ştir. Mektep, is· 
t:ı.::yon caddesinde yapılacak, altı 
dershaneli ve iki katlı clacaktır 
Keşif bedwli otuz bin ı.rad r. 

Londrada yirmi dört saattenbe 
!:ıirbirini takip eden infilaklar olu-
cıu halkı heyecana düşürmüştür. 
Gerek hükumet merkezinde, gerek 
se diğer şehirlerde duyulan bu in· 
:ila1:lar halk arasında dehşetli bır 
panık husule getirm'ştir. 

Ilk defa olarak Londranın Ban 
Jıjö kasal.ıalarından Soutvark'ın 
elektrik santralı infWk etm tir. 
Da~a i .{ infil · ınn tc · ri }inme
den yirm: dört saat sonra bunu i
kinci ve ş ddetli bir infil'k ta "p 

etmiştir. 

Husule gelen gi..rültü kilomet 
ıelerce mesafdcn duyulmuş ve 
b.iyük alevLr görulmüstür. 

infiHikın vukubulduğu yerden 
kilometrelerce mesafede bulunan 
evlerin camları bu alevlerle parla 

na:ttadır. 

Büyük bir poı:s kuvveti vaka 
yerine yetişmiş ve bir mucize ese· 
ri clarak hiç bir ölü ve yaralının 80 ımrçaclnn miirckkcp rrnn· 
mevcut olmadığı görülmüştür.. ız filosu uzun lıir miiddct siir-

S totland Yard polisleri vaka ınek ıizcı·c ı\kdcııiz<lc hir mn 
:nahallinde tetkil:at yapmc:ktadıı- ne' rn) a. <:ıkmı. hıılıınıı) or. Bıı 

1 
nıiiıınsebctlc Akdcnlzdc JllC\ cııl 

ar. w 

1 
k "k deniz hnı·p kıl\ , ·etlerini gi) tc-

İnfilakın vukubuldugu e e trı .• ren bit- ~ nzı)I oku ) m·ul:H'ınııza 
s:ıntralının içi harap olmuştur. Mu tal,dim c•diyorıız : 
tchssıslar ve polis tarafın.dan ya· 
pılan tetkikat ve tahkikat netice- Fransız mUstcmlckelerlnln, 
s.nde infilfıkın bir bomba vasıta- 1''raıısam n 2 O mislinden bil) U k 
siyle husule gctirildibi tcsbit olun 'e dUnyanııı dört buçağınn yn 
"Tlt1ştur. l ılmış bir halde olcluğu dUşUnU-

A h·d' lür e, lmparatorluf;un ııc dere· 
Esasen vakanm yegane şa 1 1 cede lem vctli dc>nlz filolarına 

1 "'" Le de infilak n vukubul· 
Itır. Ususta tahkikata baş· 

Şimd"ye kadar şehrimizde yapı 
lan mwl.teplerin en guzeli, en mo 
derni ol3cak ve okul ıht y c nın o 
yük bir Rrsmına cevap verecektir. o an fü. e . muhtaç olduğu apaçık görUIUr. 

· · · dugw u anda birkaç dakıka evvel 
Bınanm yakın.c..a ınşasına başla· n . • 

nacağı haberi burada sevinclerlc esrarengiz bir otomobille ye~:.k~- Son zamanlardaki, Cibutl, it ~ft1n D . ~~ enızbank blna 
satın aldı ~ ama dair şu 

l'Jnektedir: 

~~~- bil ~ .., Yiik bir anbar Ja. 
e bunu · · rMit n ıçın de bazı ' e a görilşmeler y.apı 

iı tt~ . nıevzuubahs binayı 
2, lıf etnı· · • 2g . ışt.r. Binanın se· 
tcliri .~1n lira kadar olan 
"'- lıc &oıönün<le tutularak 

11ıı..._ Yeti 250 b' . .... ~ ın lıra kıy· 
- •ne>.- - ık bul bin muştur. Banka 

~tafı~y~ satın almıştır. Na 
\iu"u a pazarlıkta rıza· 

.. ndan .. 
İ•ti ıstımlake teşeb 

L :r r D . b 
"tyctı . . enız ank maha· 

t ör erınin 250 bin lira
lllediğini söylemekte· 

kar ıl:ınmış ve mumaileyhe karşı inin santralın civarına gcldıgı~ı, Tunus, ve Korslkn gibi, deniz 
mevcut sevgi ve saygı bir kat da· l l.ıunlardan bir tanesi~~ otomo~I· kıyısında veya deniz içinde olan 

de kalarak diğerlerının clektrık toprakların İtalyanlar tarafın-
na artmıştır. 

Ateş Mehmet l zmirde 
Yakala'nch 

İzmir, (Hususi) - Son bir ay 
.çinde izmirin muhtelif semtlerin
de, bilhassa Karşıyakada faaliyet
te bulunan sabıı!alı Ateş Mehmet 
ad.nda bir hırsızın zabıtaca yaka 
andıgını, Ateş Mehmedin suç or 
tagı Bulvadinli Ali ile Mustafa, 
Osman, Salih ve Huseyin de dur 
yakalanmışlardır. 

santralına yaklaştıklarını ve üç elan istc>nmesi Fransızların gö
dakika sonra infilak vukubulduğu ılinU kc>ndi deniz kuYvetlerinc 
za'man otomobilin coktan uzaklaş· dö'nd\irmtio:;tlir. 
mrş olduğanu bildirmektedir. 

Fra11smıuı cıı ycııi gemisi Düııkcr g 

böyle blQ Uk zırhlılar hazırla

mı~ tır. Daha da hazırlıyacak -
ır. Elde DlC\"CUt bUyUk harp ge

milerinin uzun imparatorluk sn
ıillerlni müdafaaya krı.fi gclml
ye<'eğini lıcsnp eden bahriye ııc
ıarctl 1939 bUtçesinden 8 nıll

yar frank koparmıştır. 

Ana' ntan sahillc>rlnln mUda
'nnsıııı en önele sayan Fransız-
1ar, bununla iktifa etmernektc
llr: BUtUn imparatorluğun mU
clnfaa ı 'ar. Hattft, muhafaza 

de t'klerl yalnız uzak toprak • 
!ar dcwil, dc>niz aşırı mUstem -
lele !ere giden yollar, dllğUm 

ve dlJnemc>ç noktalarının da mU· 
d fan ı lftzımcltr. Son hAdlsc
ler, Tunusun Ye Cibutlnin de 
bamteli olduğunu gBstermlştlr. 

Frnnsızlar, Akdenizin strate
jik ehemmiyetini, İspanyol lh-

sayıyor: "Bizim işimize yara
yan harp gemllerlmiz 600.000 
ton. İtalyanın 450.000 ton, Al
mnnyanın 170.000 ton. Fakat 
gelelim şimdi yapılmakta ola· 

na: Yaııtırmakta olduğumuz ge.. 
miler topu topu 120.000 ton. 
lfalbuki İtalyanın tezgt\hların
cla 150.000 ton tutarında harp 
ı;emilerl yapılmaktadır." 

Şu halde, Fransa zamanında 
yetlştlrem zsc, onlardan aşağı 

kalacak. Nazırın korkusu da 
bu ... 

OnUmUzdekl sene Fransız 
tezkfihlnrına 2 saffıharp gemi .. 
si, bir kruvazör, 7 denizaltı ge. 
misi, 24.000 tonluk da muhtelit 
hnfif Ye yardımcı gemi kona
caktır. 

Bundan başka yeni bir ka· 
nunıa buna 2 tayyare anagcmf. 
si, 1 kruvazör, 6 torpll gemisi ve 
5 de denizaltı gemisi illh c edile
ccktl r. 

Gemi inşası az masrafla ol
maz. Bir saffı harp gemisi yapı
lırken Uç sene müddetle tam 

.000 i çl çalışır. Tayyare ana· 
gemisi için 4 .000; her kruvazör 

için 2 bin işçi ayni müddet zar
rında cnlışır ve ondan sonra filo 
ortaya çıkar. Aı tık sanayiln 
bu işte ne kadar yardımı oldu
ğunu, ve yardım gördUğUnU siz 
hesaplayın . • 
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" 
1 1 ve şüphesiz hepsinden 

Gribi, nezleyi, Romıı.tlzmal,, dl~ n baıs ağrılarını he me n geçi ren yeglne ka,elerdlr. Madeni kutularda olduğundan tc!lllrl \'C terkibi 
sabittir. fc;mlnc \"C marka ma lütfen dikkat. HE'r C<'zancde teklik kutu ıı 7,5 kııru,tur. 

utm ı ıı ı ııııı ı ınE 1 m ıı ıı ıuwır mım ııı ~ mınııııını '11mınııııııa~11ıııım•ını1nııı~wımmınıııım~lli~lliınımm~rııın~ınruıunınıı-ımmınilll~,•nı11~1mmınnı~ın~tm 
. -

1 iNHiSARLAR UMUM MODORLOGONDEN 1 
Cinsi Miktarı Muhammen bedeli % 15 teminat 

Beheri Tutarı 

Kr. s. Lira Krş. Lira Krş. 

(_,,,'\U 10214 kilo 6.50 663.91 99.58 
Çuval 2700 •• 10 .. 50 283.50 42.53 
Kan.eviçc 2921 " 12.- 350.52 52.58 
Kola çuvalı 350 adet 9.- 31.50 4.73 
lp 6531 Kg. 13.50 881.68 132.25 
Kınnap 4828 

" 
13.50 651.78 97.77 

I - Yukarıda cins ve miktarı yazılr ıskarta sargı ve ipler ayrı ayrı paurlık usuliyle satıla. 
Caktır. 

n - Muhammen bedelleri ile muvakkat teminatları hizalarında gösterilmiştir. 
III - Artırma, 8-2-939 tarihine rastlıyan çarşamba giinil saat 14 de başlamak üzere Kaba

ta§ta Levazım \'e Mübayaat şubesinde müteşekkil satış komisyon unda yapılacaktır. 

VI - Nümuneler her gün sözü geçen şubede görülebilir. 
V - lstcklilerin arttırma için tayin edilen gün ve satte % 15 teminatları He yukarıda adı 

geçen komisyona gelmeleri ilan olunur. ( 444) 

Cinsi 

~onga ipi 
Kristal yazı 
takımı 

(8 parçalı) 

:Mikdarı 

10.000 kilo 

!O adet 

• • • 
Muhammen B . 

Beheri 
Lı:. Kr. 

60 
14 52 

% 7,5 Eksiltme 
Tutarı Teminatı Şekli Saati 
Lr. K. LT. Kr. 

6000 - 450 kapalı 15 
580 80 43 56 Pazarlık 16 

I - Şartname ve nümuncleri mucibince satın alınacak (10.000) kilo tonga ipi ile (40) adet 
(8 parçadan ibaret) kristal yazı takımı hizalarında yazılı usullerle ayn ayrı eksiltmeye konulmuş. 
tur. 

II - Muhammen bcdellerile muvakkat teminatları hizalarında gösterilmi§tir. 
111 - Eksiltme 7-2-939 tarihine rastlıyan salı günü hizalarında yazılı saatlerde Kabataş

ta Levazım ve Mübaynat şubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 
IV - Şartnameler pnrasız olarak her gün sözü geçen §ubeden alınabileceği gibi nümuneler 

de görülebilir. 
V - Knpal! eksiltmeye girmek isteyenlerin mühürlü t eklif m ektubu kanuni vesaik ile % 7,5 

güvenme parası makbuzu veya banka teminat mektubunu ihtiva edecek olan kapalı zarfları iha_ 
le saatinden bir saat cv,•eline kadar yukanda adı geçen alım komisyon b~kanlığına makbuz mu. 
kabilinde \'ermeleri ve pazarlığa iştirak edeceklerin de muvakkat teminatları ile komisyona gel. 
melcri ilan olunur. (44:1) 

• • • 
1 - Şartnamesi mucibince 1500 kilo kazein kola açık eksiltme usulile satın alınacaktır. 
lI - .Muhammen bedeli bebe r kilosu sif 50 kuruş hesabile 750 lira muvakkat teminatı 56.25 li. 

radır. 

III - Eksiltme 9-2-939 tarihine rastlıyan perşembe günü saat 14 de Kabataşta Levazım ve 
Mübayaat şubesinde alım komisyonunda yapılacaktır. 

JV - Şartnameler her gün parasız olarak sözü gc<;en §ubeden alınabilir. 
V - İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatte % 7,5 güvenme paralarile birlikte 

yukarıda adı geçen komisyona gelmeleri ilan olunur. ( 4.42) 

ı lstanbııl Trumuau Şirl.:eli11dC11: 
1038 yılının blrincikanun ayında 

l 
lr::ını\'ny nrab::ılarında lııılunnn eşya
nın müfredatlı listesi: 

ADET 
~luhteliC cins çant::ılar 68 
~hıhlt'li( cin~ çamnşırlnr 44 
Çj(l \ "C tek bayan Ye bay e}clİ
\'enJeri 
ÇiCt \'C tek bnyan ve b:ıy ayak
kabı l.\!"ı 
Çift Ye tek bny::ın \'C lıııy ter
likleri 
.Rop \'e manto kemerleri 
Uaynn YC bny şemsiyeleri 
Ra'.';tonlar 
Kodın. erkek, çocuk şapka Ye 

101 

10 

(j 

4 
ill 

bereleri :.!:i 
Gözlük 
Erkek için caket, ııantulon, 
muşamba 3 
Çocuk paltosu 1 
Kumaş parçası 1 
Kadın için atkı ve eşnrp J 1 
Kitnp, c\'rak ve UAıllar 45 
Kadın \'C erkek lastik 'e şo· 

~onlar• 8 
\fanta 1 
Boa 2 
Röntgen filmi 1 
Teshih 3 
Bayan ve bay için kol s:ıııtleri 4 
Sefcrtası 16 
Hırdavat 61 
Yhecek maddeler 18 

Hu eşya llnhipleri Gnlatada, Tünel 
arkasındaki .;oknkla bulunan Tram. 
YDY Şirketinin llnrcket Dnireshıe mii· 
rncaalları. 

All'D/}RT,OK 

Yavuz Sezen 
Diplom Terzi 

Hakiki tek kostümlük lngiliz ku. 
ınaşlarımız gelmiştir. - 113 Rryojjlu 
J>armal.:kapı Gayret ,\pi. Türk Foto 
Et1i üstünde. 

'~~~~--~~~~~~~· 1 

! SAntnl : ASIM US 
i\c~ri.Jal ~lürlurü: U. Ahnıtl Seıırnoil 
Basıldığı yer: \ ' AKIT Matbaası 

Türkiye 
Kmlay Cemiyetinden: Semti Ye mahallesi Cadde veya sokağı No. su 

1fuhammen 
aylığı 

Lira Kr. 
10 00 
15 00 

Cinsi 
Ev 
oda 

Hastanelerimiz için diktirilecek hasta :ıbalarında kullaP :_ 
mak üzere : 

5.500 metre kum~s 

Eyüp, Kızıl Mcsçit Balcı yokuşu 3 
Bahçekapıda Dördüncü Va!nf hanın 1 • inci 12 
katında 

Davutpaşa Hekim oğlu Cami için.el.? kütüphane 
Ali paşa 
Çarşıda Terlikçilerde l1 dükkan 
Kumkapı, Çadırcı cami 7 bodrum 
Ahmet Çelebi 

.. .. .. .. !) .. 

5 00 

1 00 
1 00 

1 00 

' (Yerli veya ecnebi malı) satın ahnacaktır. Taliplerin nümu. 

neyi görmek ve teklifte bulunmak ÜT.ere 24. 1. 939 salı gü. 

nil saat (15) c kadar Yenipostane karşısında Kızılay İstanbul 

deposu direktörlüğüne müracaa t1arı. 

Yukarıda yazılı mnhallcr 939 senesi mayıs sonuna kadar ki
raya verilmek üzere açık arttırmaya çıkarılmıştır. İstekliler 24 
K. Mni 939 salı günü saat on be5e kndar Çemberlita.~ta İstanbul 
Vakıflar Başmüdürlüğünde Vakıf akarlar kalemine gelmeleri. 23€ 1 

Tür'< Hava Kurumu 

Büyük Piyangosu 
0Jrdü.1cü keşide : 11 Şubat 939 dadır. 

Hüyük krdm Y P ao,1100 ıt.adır 
Bundan başka: 15 bin, 12 bin, 10 bin liralık 

ikramiyelerle (20 bin ve 10 bin ) liralık iki adet 
mükafat vardır ... 

Bu tertipten b"r bilet alr ra't i~~irak etmeyi ihmnl etmeyini7.. 
Siz de piyangonwı mesut ve !:ah ti yarları arasına girmiş ol ursu. 
nuz ..• 

fürk Hava 1\ur umu Sallnalma 
Kom•svonund ao: 

27 ci tertip piyanu-o biletleri için 150.000 el ve 10.000 duvar 
ilanı ve 10.000 afif yaptırılacak ve 20-1 939 cuma günü saat 15 
de münakas:ı yapılaca~mdan istekli olanların ııartnamesini gör. 
mek ü1,ere piyango direktörlüğü muhasebesine müracaatları. 332 

lsıanbul Asliye ikinci Hukuk Mahkemesinden: 
!l3i/ 18 !e ri ııııwilıince miid<l:ılcrhc J!JYUP kn 

Dav:ıc•ı t nhisıırl:ır JJ:ı-nıüdüı rnı::ı: rnrının ilanen tebliğine \'e iliın içir 
tarnhndnn ~işnnl'.lşında Beylik fırı- 20 E:iln mücldd tayinine? ,.e <lunış. 

nınrl:ı hlel vnııo-; Knrlidi'I aleyhine :ı . ın:ının d.ı t • 3 - 93!1 Çarşnmhn ~nn' 
çılan alacak cln ,·:ısının yapılan açık 1 t ele lnlikiııe rnahkl'ıncce karnr Yc
dıırıı~ınnsın<ln: Müılılıılc~ h in ika· rilmi~ oldıı{!uıHl:ın fsıch"anonuıı işlı 
ınetgnhının ıneçhuli)eli lın~t>hhlr 

1 

.. iin ve :rnnttc mnlıkcm<>de hazır bıı 

13 • 1 • 93!1 Cuma giinii iç in miitld:ı. lıınmnsı nksi lnl. dirıle kıınuni ıııun 

l 
lr.)lır. )apıl1'n ili111en ıcblignt:ı r. ~nıeıı, uı C'lenin gıy:ı hınrfn ~.ıpılnc:ıf(ı mnliı. 
mııhkemeıfe i"i1>:ılı ,·iicut etınerli~in- mu olmak Ü7.t'rc ilfın olunur. 
ı Jcn usulün ;}!)8 \ e 401 iııri mııoıle- . (\'. r. 2932) 

~ T ~ a~ru~ar1~1~n U g~r~ilz 
ve TÜRK GfB-i , 
kuvvetıı yeuşmesını 

istiyorsanız. 

Onları yalnız 

ÇAPAMARK~~ 
Pırıncunu ve çocuk gıda· 

i 
larile Besleyiniz. 

'Muhammen bedelleri miktar ve vasıfları aşağıdıi 
grup mıı.lr.eme ve eşya her grup ayn ayrı ihale ec1i1 

27. l. 1939 cuma günü saat on buçukta Haydarpaşa.da. ~ t!t 
dahilin.deki komisyon tarafından açık eksiltme ile s• 

6 
t, 

caktır. t Clı 
Bu işe girmek isteyenlerin her grup hiza.sında. yatl. llıı.~tı 

kat ve kanunun tayin ettiği vesaikle 'birlikte eksiltnıe n lı'ı.I\ 
atine kadar komisyona mUracaatları lazımdır. rP 1 ~e 

Bu işe ait şartnameler komisyondan parasız olıı. ~ 1lı 
maktadır. o 

l - 115 adet demir karyola 90 X 1,90 eb'adında.. ~il* 
bedeli 1437 lira 50 kuruş ve muvakkat teminatı ıo7 
ruştur. 

2 - 500 adet kaynakçı gözlüğü 500 adet tornstl~ 
gözlUğü ve 1800 adet kat' gözlüğü muhammen bedeli 
muvakkat teminatı 204 lira 75 kuruştur. (186) 

*** 
Muhammen bedeli 33000 lira olan aşağıda yazılı iıcl 

şemelik deri 6-2-1939 pazartesi günü saat 15,30 d3 

usulü ile Ankarada idare binasında satın alınacaktır· 
Bu i§e girmek isteyenlerin 2475 liralık muvak1'' 

ne kanunun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini '~ıf 
at 14,30 a kadar komisyon reisliğine vermeleri ıazıı1\c 

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

400000 Ds2 dö§emelik deri yeşil 
200000 ., ., kırmw 

Tashih ilanı 
1 
~~Q 

.. ltsıtt 
T. C. Merkez Benkasınd" llhı., 

lıt~~ 
Gazetemizin 7-1-1939 tarihli nüshasının 1 ııei 

Osmanlı Bankası İzmir şubesine ait tevdiat arasın~!! 
Bayın adına kayıtlı bulunan para 56.68 olduğu bal 
rak ilan edildiği görtildüğünden bu kere keyfiyet 
olunur. / __________ ___../ 

tı ~·· 
t-t·· IJ 
~ liı
llt 

tıcıl\ 

I' "o 
lıl\g 

lstan,1111 P. T. T. MUdUrJU~dfl t.l\ 
det lıı1 ., 

td "hti . . . . d k ·1 . 217 3 ~ t.ııı arc ı yacı ıçın mevsımın e esı mış 
0 

,;B > ı., 

203 aöet 9 metrelik 18 ııdet 7 metrelik 62 adette 1 çıl' .ı:\~t 
ki cem'an 500 adet kestane telgraf direğinin alı":1 ~,t le~~ 
konulmuştur. Esksiltme 27- 1-939 cuma gUnil ııtııı' ıı.llla 
Post3.hnne binasında toplanacak mUdürlUk alırıt ~eli clJ 
rıund:ı. yapılacaktır. Beher direğin muhammen 1 ,.t 
hE'psinin 2750 lira muvakkat teminat 206 lira 25 lt 

Ta!ir!erin olbaptaki fenni ve idari ~artnamesi~ 1ı~8 
muvak'·a t tcminatlannı yatırmak üzere <;alışn1:ı ,.e el b.lt- lll, 

dürli1 1~ id:ıri kale:n levrzım kısmına eksiltme ~~·ıctC ~. 
tit!aret odası vcsiknsı \'C teminat mnkbuzile bır 1 

müracaatları. (248) 

• 
1 


