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BiRiNCiYE 

Bir Bisiklet 
lkinc;iye: - Ş"' ve kıymetli bir saat; üçüncüye: - bir çift 

iskarpin; ciördünctıye: - Bir şapka; beşinciye: - Bir . senelik 
Resimli Ua!ta ab6nesi; altıncıdan onuncuya kadar: Bırer bo
yun bağı; 4 kiJiyc birer çift ipekli çorap; 1 O kişi~e bir~r ad.~t 
Tayyare piyango bileti, onbeş okuyucumuza bırer şışe bu-

yükkolonya; 15 okuyucumuza birer şişe.k~çük kolon.Ya~ 25 ki. 
şiye birer tuvalet sabunu; ayrıca 150 kışıye muhtelif cıns he. 

diyeler. 

Müsabakaya iştirak Koponu : - ~ -1 
-~- --- -

Müsabakamız 

________ ..... ________________ _.. ......... ------------------------.----------
Çek Reisicumhuru Slovak 

azletti Kabinesini 
Slovakyada örfi i·dare ilan olundu 

Çeklerle Slovaklar çarpışıyor 
Prag, 15 (A.A.) - Çekoslovak. 

ya Reisicumhuru B. Emile Ha _ 
cha, Slovak kabinesini azletmiş 
ve yeni Slovak kabinesini teşkil 
edecek olan yalnız üç nazır tayin 
etmeğe karar vermiştir. 

B. Joseph Sivak: Başvekil, 
B. Paul Teplanski: Maliye Na. 

zırı. 

B. Karel Sidor: Başvekil mu. 
nvini. 

Merkezi Çekoslovak hüküme • 
ti, Slovak hükfunetini temsil et. 
mekte berdevamdır. 

Dört mülkiye müfettişi bOlediye 
hesaplarmı tetkik ediyor 
Muhittin Ostündağın aldığı 

hak huzur meselesi 
Mülkiye müfettişleri Hikmet İ• 

le Abidin .dün de belediyede ça
lışmışlardır. Sular idaresinde tet· 
kiklcr yapan müfettiş Cavit ve 
Ihsan lda dün merkeze gelerek le. 
vazım müdürünün odasında çalı,. 

şan nrkadaşlarına iltihak etmişler• 
dir. Müfettişler belediye hesaba· 
tını geri senelere doğru gözde,ıı 
ge_çirmektedirler . 

. Dilnkü ak§am gazetelerinden 
biri eski vali ve belediye reisi Mu· 
hittin "Ostündağa İstanbul umumi 
meclisine riyaseti vazifesinden do 
layı meclis 5.zası gibi huzur hak. 
kr verilmiş olduğunu ve bu suret• 
le almış olduğu paraların barem 
kanunu ahkamına muhalif bulun
duğunu yazıyordu. 

Mül7:iyc miifctt~1erbıden ""' 
Abidin ve Hikmet Dün bu hususta yaptığımız tah 

kikata nazaran Muhittin "Ostün
dağa vali ve belediye reisliğinin diye reisine ora bütçesinden aynı 
son senelerinde umumi meclis re- suretle ötedenberi verilmekte olan 
isi sıfatiyle huzur hakla tahakkuk huzur hakkı kıyas olunmuştıır. 
ettirilerek tediyat yapılmıştır. M"f · 1 · u ettış erın 6000 lira kadar. 

Ancak vali ve belediye reisinin tuttuğu söylenen bu huzur hak~ 
bu suretle meclis azası gibi huzur 'baklanda da tahkikata başlıyacak.c 
hakkı alması Ankara vali ve bele. ları söylenmektedir . 

Ocbelüttarık önünile toplanan lngiliz harp gemileri 
Cebelllttarık, 10 (A.A.), - rıka gelmişlerdir. Bu gemilerin Fraııko tnrnfından verilen ka. 

BUyUk Okyanos manevralarına pek yakında şark istikametine rar üzerine bu gemilere hare .. 
iştirak etmiş olan Sbropshlre, hareket edecekleri öğrenll- ket emri verllmfş olduğu Jyi 
tvanhoe, llcx ve 1mogen fslm. mtşili. haber alan mahfellerde s6f.İen.ı 
lcrlndcki İngiliz harı> gem11et1, Cumhurlyetct İspanya eahtı- mektedir. 
tıUn ak~am nnsızın Cebel Utta.,. terinin abluka edilmesine datr 
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işaretler : --in önü Üniversitede 111. 

Mili Birlik 
1n~nU dedi ki: 
"Milletltr için en büyük ku.-

vet, her ıiWıtıın lceakin, h.t kud
retten Üıtün en büyük kuvvet, 

Maarif Şurası 
foplanfıları 

c 
1 

' ~ Denizbank teşkilô.· Almanyaya ısmar- Ecnebi kitaplar . 

kendi evlitlan ara11nıdaki birlik Raporlar iki madde üze• 
kUnetitfr. Bilhusa, nU.futlan ~ok nn" e t b"t d"l" 

" • • • lanan Uç vapur bizimkilerden 
tında degışık/ı'k TazminatitiAnkarada ucuza satılıyor 

·u ti • h .. . . 'deal. es ı e ı ıyor ?11 e erm enuz ın1&1Uye~ 1 
• 

1 Şehrimizdeki Maarif ŞClraaı top 
ısln iatiktar bulmMnıt barit ••>'L Jantdarı ıona ermektedir. Muhte
Mtlerl Urttl ııında, nüludaılan daha lif tahsil devrelerine ait raporlar 

• müzakere ediliyor ,. 
Muhtelif branşlar hükmi şahsıyeti Deniz Bank tara.tmdan H ALKıMızıN P& "";' ... 

n mille eBı baılıca yanacak- t b. dil k M ·f V ka' · 
•-~ 1__ •·- 1 , S-J • d-'-! •- eı ıt e ere aarı e "'etınc 
an JW"net, aaıcu ~ erm au, aen ··n.d il k ki • · · 
di aralarmd.ki nifakıız beraberlik '°ı ker ece §C. e gırmııtır. d' 
lnlclr ~ Memleib • , . hali 1 , orta ve lıse okullarının 1-

e • tiınizin ' rckt8r ve öğretmenlerinin verdili 
hu ı..lamdaıt P kunetli •• çok raporlar Maarif mUdUrlUğU tara
ümi~dir.,., .• undan &~den ıeçirilmektedir. Bu 

Turk milleti hak'kmda, Mıllı maclıdeler eon verilen bir karara 
Şefin koyduju teıhiı ne kadar ye- gl:Sre iki kısma aynlmaktıdır. 
tlnd~dir. . . . Maarif Vektıetin.in yıpacıft İl· 

Türk mılletının tariht tartlan ler, ŞQradan istenecek işler .. Şu
ml~t ~ahdeti sıruri kılmak~~ır. rayı &fdecek raporlar bilhassa tah 
20 ıncı asır Avrupaıında hillcünı lil iti, öğretmen ve tedrfı sistem· 
ailrcn ekonomik ıartlar Avrupa terine ait bilyUk dertler olacaktır. 
bUnyealn.deki tezatlı manzarayı vü Muallimlerin ikinci pl1nda tes
cuda ıetlmılı liberal hukuk ve ik· bit ettiği itler Maarif Vekaleti ta
tııat faaliyeti tabii neticelerini ver ra!ından halledilmesi katı olan iı-
mokte gcçikmemlf dr. , lerdir. 
Avrupanın tezatlı bllnyeune raf Dlin ecnebi ve ekalliyet okulla· 

men dilnyayı takılm gibi bir eme-
1 
nna ŞQradan iltenmesl l!nmgelen 

li de mevçuttu. Ve bu emel 19 un. dileklerhı teabiti itiyle met1ul 0 • 

c? aaırcS;& dUnya Uzeriııde en ıe· lan komisyon raporu ku Uaeslnde 
nıı tatbıkat sahasını bulmuştur. · ini ta amla-· la d . • • .. mesaıs m .... , r ır. 

Tur'kıye Avrupanın ıilihh hu- B la rta lia kı u rapor nn o ve e aun 
cumundan eonra lktıaadt akınlan- lan ayın 13 Uncu pazartesi, illıc kı
n~ da hedef oldu. Bu akınlar TUr· aımlan 14 UncU aalı glinU mUza-
kıyede silahlı hücumların yıprattı. k dil kt' 
w •• .. ere e ece ır. 
gı memlekette buyuk akisler hu- Ecne'bl ekalllyet okıallan 'lıcomiı 
sule getl~dl. • . yonlarmın hazırladıkları dileklerin 

Bu akıslerln mahıyetı memle- bqbc:a maddeleri tunlardrr: 
kette liber~ı. nizamın . Avrupada 1 _ Müfredat pragramlannda 
yaptıp tesırın tam akaı olmuıtur. bu okullara ı&re tafailit. 
Iktı11dl .ııilfuıun tahribatı llı ya· 2 _ Kitapların bu okullara gö. 
t>.ncı ıiyut nUf u.un tahribatı be· •-~-· tl re yası-, 
raberce lnkif&f etmıı r. 3 _ Tilrkçe bakımından ilerle-

Bu ikl lıtill nihayet TUrJdyenln 1 ı me er, 
tak.ımt Ti koloni f&rtlan altında 4 - ö&retmenlerin kıdem ve 
ya9ama11 ıeklindı bir vuiyet lh. tekaütlük va.si etleri. 
du etmek lltlyordu. 1 .ı 

hti'klll hat'ol bu minada mWJ 5 - Bu okulların teftiı i!'. 
ı l Wı- ,... I ._ ..... _ iDIUt lk 1 - Mullld denlerinln Turkçe 
ıt k m. OMIU ıa - o- verilmesi. . 

nomlnJn de .JnırtuJuıu mbaıını 7 -UJc-tab.il·mÜett"e~ 
ifade ettl. Vı hakikatte de vaılyet tah il d 1 b' 
b ki,.. ttl. ı urumunun norma ır H· 

u ıe ııue cereyan e _, ka 1 ( nı kaili 
1 il f tik,.."- milli lktıaadı a • nyeye çı rı ması ya e yet 11 ll 1 

HYAC Y okullan S bazıları da 6 senedir.) 
nı hat~a ve aynı vaııfta c&rdilttı- 8 _ Muhtelü dile'kler, gibi da-
milz için politik lıtlkWle, lktıaadi h b' k dd 1 l havidi 
btikllll korumak lçln cemiyet blln ~rço ma e er r. 

yeaine u11un prtlan nuan ltlba· o · N k•ı 
re almak bir zaruret oldu. Bu ıa. enız a 1 
r~:::t ikt sadi meaelelerde ''devlet- Vasıtaları 
çılılt,, tiırnu doğurdu. 

Devletçiliğin tatbikatı mem.le- Bunlardan alınacak 
l:et!c hisseoh.ınur tekilde içtimai 
teıirler h~ıule getirdi. Bu içtimai resim. §e~İ de~tti 
tesirleri bir kelime ile hulba ede- Bir çok ıilepçı mat&cli, mav • 
ce!c olursak bunu milletin vahde· nacı ve diğer deniz vesaiti sahip· 
tine hizmet' eden bir hareket .diye lerinin nakliyat malarmda az 
ya:ietmek lbundır. Devlet aerma. ı:-5im v~~ için yaptıktan bir 
yetinin inkipfı içtimat bünyedeki hılenln önüne geçilmesi husU8UJ1. 
tezatlan tasfiyede oldukça ehem- da kat1 tedbirler almmı~n-. 
ı_niyetli bir rol ıahibi olmu§tur. Bu gtbl vesait sahipleri ödedik. 
Türkiyenin l~timat bUnyesinde hu lerl resimleri az vermek için mo
sule gelen bu tahavvW, Avrupanın ti5r, ıilep _veya 1?8vnalarmm am. 
tahavvüllerden farklıdır. barlarmda tadı!At yaparak u 

Bu bal Tilrkiyenin milli vahde· mal alııcü bir hale getirmekte 
tinin temellerinden birini tetkil ve ~~ayene zamanlantıda rilamn 
ed BUn taall""k d b tonılatolarmı azaltarak hile ya.p. 

er. yeye "' e en u maktadırlar. Bu yüzden 88.fl to. 
kuvvet ldeononun alyaar tarihiyle nu fazla olan bUyUk vasrtalar 
beraber do~muı hareketlerden bi-

kendilerlnden kUçtlk ve daha az 
ri~~il bir halde milU vahdet bi· mal alan diğer vasıtalardan da. 

ha az resim vermektedirler. AlL 
sim eMı karıkterimlai teıkil et. kadarlar hazinein zararına olan 
mekle beraber, bunu daha ziyade 

bu vaziyetin lSnUne geçmek için 
takviye etmek vuifemizclir. resimlerin bundan IODl'a aatl to-

llu hal de, dilnyanm henils iı· nllltodan almmasmı kararla§Ur. 
til1 plinlan tertip eden, ihtiraala· m11lardır. Satı tonllltonun hlt' 
19 wıcu a11rda ıeçlrdifl bUnyevt bir suretle de~ştlrllmtwl kabl! 
nnı yaıememiı olan yabancı 'kuvet olmadılmdan bUtUn hilelerin or. 
ler mevcuttur. Bunlara karıı var· tadan kalkmuı temin edflmlı o
lıklarmı mubaf aza et~ek iıtiyen lacaktır. 
cemiyetlerin en kuvvetli ıillhlan 
mlnt vah!~tir. 

~ADRIERTEM Gelecek ders yıh !ç:n 
hızırhk 

-
• ',ı ,J ,· 1 lııfaarif Vek!!eU &ıUmtlmeki 
: l\IART ~·ll--M-A_R_r . dert yılmm okul ihtiyacım kar • 
C 17 Mubarremıll8 :\tuhırrem eılamak Uz.ere 1lmdiden tedbir • 
lı- 122 Kuım ! ı ı Kuım ler almaktadır. Maarif Veklletl 

ilk olarak, muhtelif tahıll ça!m
Vakıtler 1 Van.,Ezant Vasa 1 Ezanı daki talebeleri ve bu talebelerin 

- - --. her yıl arttı31 miktarı teobit işi. 
•an•• 822 12 ıs 6 20 12 ·o n1 ele almıştır. Yapı!an tetkik • 
...... 12 2'ı 81ff 12 2• 6 14 
ıııcı .. aı 15 41 9 81 1 ~ 4 Q 11 lere göre tahsil hayatına her yıl 
A•••111 ıs 09 12 oo ıs 1o 12 oo 1 3:5 bin talebe daha katılmakta • 
V•taı ıı 118 1 so t9119 ı ao , dır. Bu vaziyet kGl'§ısmda okul 
ırn-11 '44 1085 u2 lOH2 ibtlyacmm bu miktara glSre ta. 

,._ __ _.._._ ____ __.bit edilmesi lizmıdır. 

Alm.anyanın Krup fıbrikuı • kwmaını l•ti,_..cıOt ~ 

haiz bir mu es sese haline konuyor :' !."':=v!": ::: =: .!w:!;!: ;: ... ~ 
Yeni mur&ka.be kanunu muci. tır. Bundan sonra Akay ve Denla n.iıı teJll'lhlarmda fula ~I olmL llir uap seldliiımia ~91-

bince Denizbank tefkilatında mU yollan işletmeleri bugünkü mer. aı yUzilnden Neptün falltfye~dııde tenık1n menu edi:ıebil~I" 
him değloikllkler yapılacaktır. kez kadrosundan ayrılacak, iki inşası kararla.ean V 1 sistemi taplar okumuı olmaiı •. ---ı ~ 
Denizbank umum mUdUrü Yusuf teşekkW bir ftletme ve idare ha· 5300 er tonluk llç bU.yU.k vapur liyonaL Blr ok'lbll te..-ı
Ziya Erzin bu hw11.1.1ta bir proje tinde hükmi phslyeti hah bir ha.kk.a-.da.kl siparif mukavelesinin yonız. 
hazırlamış, lktısat Veklletlne müessese alacaktır. feshi için Alman hUlrlUnetile hO.· Falaat lMa blkaatla . 
a.rzetmek Uz.ere Ankara.ya götür. Yine bu cUmleden olara.k ıs. ldllneti.miz arasında mtl.ıakere • "Kitap aerıiıi yapalım,, ·~ .............. . 
mtl.§tUr. Projenin en mUhim ta. tanbul ve 1zmlr Uman ifletmele. ler başlamıftır. Bu müakereleri inama heveıini artbracak 
raflan muhtelif branşların hilk. ri ile kılavuzluk ta ayn birer mil Alman h\ilmıetl namına reçen • propaıaacl.alara a.ıvureı--
mi şahsiyeti haiz birer müesse - essese haline getirilecektir. Ka. !erde şehrimfae gelen Rayş Bank vindendir. Hiç kitaplarııı fi 
se haline aokulacafıdır. İlk adım ınnpaşa ve tstinye havuz ve fab. mümessili yapmaktadır. Bu mü· ri1le meııul olduk mu? 
gemi kurtarma idaresinin ban. rikalan birleştirilecek, bir mu. meullle beraber Knıp fabrlkuı Kitap okumak hevesini ... · .. --'""-
kaya bağlı :müstakil bir mUe!se. dürlükle idare olunacaktır. ve NeptUn .pntlyesl mUdUrlerl clndınız. Herkeste cilt dit·-·---
se haline 110kulmMiyle atılmıt • A.nkaraya gitmiolerdir. Uç vapu. d.nnn.k" aaldamıık, 

--------- ra alt aipariı mukaveleelnin fea. kitap taecli1e findermm ı...ti 
Ahşap· kon·aklar 1 . Azıh iki hırsız ~-:!1:!n~uk~~:: =~ =ı:~i~;!~~ :-~ 

tutuldu halde yalnı:s bir geminin kllL Mlatiae ,.ıince, e~--"'-· Oda oda kiraya 
verilmeıi yasak edildi 
Ahflp konakların oda oda ki· 

raya verilmeıl umuml ııhhat ve 
yangın noktasından tehlikeli oldu 
ğu birkaç ay evvel ıubelere tamim 
odilmiıti. Buna ra~men h111 bir
çok semtlerdeki konakalrın bu ıe
kiHe kiralandığı &örillmüıtür. 

Dlln ikinci bir tamimle konak
ların anc:ak beher katında bir aile 
oturabileçeii oda uıulünde kiraya 
verilmenin memnu olduiu bildiril. 
mittir. 

Kaampap ile Tepebatr arum
daki Atıklar mezarlıfının üıt Jaı
mında bir bahçe yapılmasına ka
rar verilmlıtl. tnpata d'ilnden iti· 
baren baıtanmııtır. 

il: 

o 

Borsa Harici Satılan 
Unlar 

Bazı fırmcılarm borsa harici 
un 1atm aldıkları görülmüştür. 
Bunun men'i allkadarlara bildi. 
rllmiltlr. 

Anadoluhiıanndaki 
plaj 

Şirketi Hayriye tarafından A. 
nadoluhisarmda yapılan plAja 
mahsus olmak üzere inşa edile. 
cek iskelenin projesi Deniz TicL 
ret mUdUrJUgü tara!mdan tetkik 
edilmi3, müsaade verilmiştir. Va 
purlar plA.ja yapılacak bu iskele. 
ye yana§acaklar, ve doğrudan 

do.!fruya. çıkacaklardır. 
Pllj inşaatı çok 11erlemi§tir. 

o 

Rami halla otobüs 
istiyor 

Sirkeci ile Rami arasında lfli. 
leyen otobtlller çUrllklllkleri ylL 
~en menedllmltlerdlr. Ramide 
oturan halk belediyeye mUracaat 
ederek bu hatta bafka otobUI tah 
Jiı edilmealnl latemltlerdlr. 

o 

Yük arabası albncla 
ezilen çocuk 

Geçenlerde HU.eyln'ln ldarealn
deJd yWc arabası Fatihte, Kırkçq
:ne ıokafından ıeçerken, Denb
bankta çalı;an Rui'nhı 4 yapnda· 
!d kın Kariyeye çarpmıf, yavru7r 
25 metre te!:erle!:lerl altında ıU. 

rü'ldedikten 1enra, 81:1UrnıUtti.l. 

Suilu arabacı HU e;, =nin d5r 
lUncU aaliye ce=a n:thkcmnL'ıd~ 
lmu;maı na ba§ltn • ttr. Çocu 
luıı babaaı Razi, I!ilseyinin patır 
nu Ale!:o.:an 10 bin lira taımtn~ 
· atem:;tir. 

Hüseyin çocuğun namı ezildiğ: 
:ıi g5rm~:!iğinl. kabah~tl olmad· 
ğmı s8ylemif, phitler dln!cnllmt;
tir. Muhakeme, meıul bilmal 11fa
tlyle arabacı Alekonun 5atınJma3: 
için kalmııtır. , · 

it. lton&bllmeal "'ve ~ raldayacaia m\lhakbktll'• 
h&mlıklarmm bile yapılmamra kitaplıanma ,.&abchr. .,,,_,. 
o1muı llbep pterllmektedtr. Buna nuılal1ıil biUla.,.. A··_J 
Yalım UQ vapurun alparlt mu. dan muhtelif li.anlar a-;;.: 

k&vel..ıntn fllhl lll'&lmda lhtl. memleketimize ,.U.. .. tıı.o .-_..JJI 
yacmm olan w vapurlarm vak. lar buraclıa basılan ki..,,.,,,;I' 
tinde yapılamamuı U. botun& la.;.. i7i oJn-lcl• .__..,, 
kaybedilen samu için Krup ve 99 ,.... JAnJa thnnclir. _ J 
Neptlln faırıkalarmdan ta an inat Metela lqilteredee ~ ~ 
ı.tenmlftlr. Almanlar bu tuml • ...,_ela otu 1ru,,.18 aatdlll ~, 

Za&ıta ...,.... 1 ' hMa Re- nat taleblnl haklı ıörmilfler, ..._ •J1U1Ut au T~ tıifll t'-
oep ...... c-.ı. l&dece mlkdar u.ermdl mbake.. larak fehrilniacle -- .ı .... 1 

reler yapılmaemı Uerl lllrmOller- miı lnmafA aWlilirim. f~ f 
Emniyet ikinci fUbl memurwı dlr. Şimdi Antarad& l~ t&ra.f L n kua. •• 1>Ga de Be,.oll_.. 1 

tarafından uılı iki hınız yakalan- rumda bu huaua~ m~kereler yük bir cannlrlnan ı~ fl/I"~ 
mııtır. Bunlar BôfllÜ Recep ile cereyan. e~~r. D~ taraf. unıaia tefhJr ediJa "Oll ,,,- · 
Cemaldir. tan denilcilifımlzin ihtiyacı olan hık.. ltal kitaplar~ 

tki arkadat aon zamanlarda Be· bu vapurlar derhal bqka teıglh J(i--L-yanca -• ~ ~ 
·k k nıw · lara wnarlanacak ve kıaa bir lalilllll ucuza 11m1 e ~- t11 fi' ıı taf, Arnavut CJy, uahtaı, Me. ..AU na Mlrmelı. Bir ldtabs ttP' J 
c~eköy, Nlıantqı ıemtlerlııde mU~t~ l~l~n temin ~-r, e • tHöüme l ia mütlllf ~ '" 
ban evleri aoydutları tibJ Topka- aelrtlr. Mukaveleel laoıaalan 'bU Jk -~ ~ :tılf ..-. 
pı Maltepeıinde oturan Kadutro• vıpW@.;"ei~ıJtJ ~ Alıl1Y2P:Jl. = ldlW:retli ~-~ 
mildü~ Şerifi~ de k~tldlne sire· ~~~~~ ...ı~ 0 balamdan ki--~ 
rek bir hayli ote beri almıflardır. Haber aldığmula giSre Tniıa.ıı tma Wr .. :r smn etmek~; 
Boşnak Recebin hırauhktan vapuru Alman.yada deniae incllrU J'(lktur. Tertip kaa!. Teeli~ 

Bursa ve tneıöl zabıtalannca da . f k 1 .. ---'"··-Jerln •u halde klfıt n blı7df ,.. 111' 
...:ı.1_,_ bi dilmi" . rıuo, a at yapı an ~nMl'C • ., ... ı. ~ 

aran~rı tn t e ıttr. de muvafık buluıımıyarak teslim da rümriiiinü upri haCll"' r: 
Receb~ h~riııde 1lir bromln~ a]mmunııtJ. Şimdi Krup ve Nep- ....u, pek ucma ..ı e~ ~ 

tabanca ıle iki 4olu prjür v~ bır tUn nti elerl mllhendislerl ba mak Vı kitap nepiyle _,,,..~ 
bıçak bulunmut. bunlar da milla· va~ ~e tadil!t yapmakla iare mimlcün olan diı- ..... 
dere olunmuıtur. DleffUldilr Yeni ili. eterden laybldar temin ~JemeU. -~ 

Bundan bapa Cibalide tUtUn Tirlı ' Alnı ~ ~n. Kötü eıriyata ._... ~ 
iıkeleıinde bir mot~rden eıya ça· ~ :ııecet ":. tadill.t m8:. ~ söre menı1..-S ~ \.' 
lan Y~ıarla Ka.dıkayUnde tele!on vafl'k görWUrae EtrUılk vapuru rinn k&fıt ba)'tl'b .,..,- D'..,t ~ 
caddeaınde Haçatorun bakkalıye da ayni defitlkUp tabi tutula • İfllN aufolanmaktadır· ~ 
mağuaundan etya çalan KJmil caktır. EtrUskte yapılacak tadl. çin lrliıt aarfi:ratma Wr b_: .d I ~· 
de tutulmuttur. llt Tırhan vapurund&kf tecrU.be· vermek lbımdır. Ona. it~~ 1 

Ka•pdan aoan - &eh.cadeba. terden eonra tesblt edilecektir huında itlberh Wr ~ "/ 
§tn.da Milli Sinemada çahpn Va· • ederek muhan m~ .. 
hidettin ile Küçükpuarda otu· L• . f • muamelesi yapmahdll'· ~ 
ran Ihsan kavga etnıitlerclir. iman iŞ eri Kitaplanma 11~ ~ 

thaan Vahidettini fena halde de kitap cılnımlik ih.-ll ,,.,.,, 
dövmil1, flldyeti Unriııe yakala· .:r ahmil ve .tahliı:e Çok ldttıp olmtmanm ~.ıi f 

l lhsanın ilseri aranınca il ucretretlen tetkik dar m6him olan t.thcıa ,.-
gram etrar bulunmuıtur. ediliyor b t..ular. ~ 
Ayafuaı ımkiMY• lmpbrda - btanbul limanında tahmil ve y .... ecnelai u..- ,,,,, 

Anadoluhilannda Halat fabrika- tahliyenin çok pahalı olma11 ytl. 19' ftl'llilimis ea ~....,;;: 
sında çalıpıı Huan c!Un sal aya· ıUnden fmcbklanmuuı naJdlnde ..W kitaplar, mDJ .r1m....-:: 

fını maldneye kaptırmq, ayalı fe Pln limanı bir u.n.ıt merked ba 
11111 

ldtaplanlma cWa 
na halde uilıdttir. · Hun Hay. Unı strm1tt1r. larla ••hhtluı>ıll 
darpqa nUfunı butahannlne b1 Giresundan Yunan tlleplerlne ıWa WrlDde .. _. 
dırılmqtır. yUklenen fındıklar Pireye ıatUrUI aJellmhln ........ 

mekte, oradan da diler ecnebi va· ec..w kltaplm -~ 
Sarayburnunda bir 

sandal devrildi 
purlarma nüledilerek Almanyaya etınııla._ .....,._, 
ve diler Avrupa Uman1anna sevk· HtKM'19 
olunmaktadır. 

Pireden fındJJdan alan vapurlar ç .. a, 
Bir kiti boiuldu, ilciai Karadenbe seçerek IOftl'adan ıe- OCUı\ neş 

kurtarıldı riyı dCSnmek ıuretlyle Avrupa ll· ••-- "f .. d .. 1 
Dtın abah saray burnu anı.. manJanu ıftmektedirler. Halbu. ın .. n mu ur 

·ln.dı bir fada olmuıtur: !d Olnıundall Dmlsbank vapur. koıriayon ça 
Salacak lskeletlnı HH numru· lariyle t.tanbula ı~eıı ve bura· baıladı 

lu aandahn ahlbl Safranbolulu :lan yine ayni vapurlara yi1klenen tlktahall coc:~Ll'P'~ 
Osman dUıı sabaJa yedlbu~uta !:Jıdıklann tahmil •• tahliye mu· vert~bUecek çocuk . .-J6. 
lo!ru sa.-ı.dahna Uüildarda ıe- rah yukardald telde ıöre daha t8b' etmek thııere JDP-""'.. 
~errlllk yapan Şabanla Tatar Ya- !uladır. ıtl,ılnde mlltettitlercltO 
Jll' isminde blriılnl alımı, lstanbu. Pire limanmdald tahmin ve talı. kP komilyon faali~ 
a getirmek U%cre yola çılmutt:r. liye muraflan !ıtanbul Jim•am• cr. tık olarak ıtmdlJ9 

Sandal Sarayburnu önündeki ı- dan iki milli daha ucuzdur. A1lka dlll Ue yu:lllllJI 
';ıntıyı ıeçerken o anada eıen :!arlar bu buıuata tetkikler J&~atılmuma ·ba!,Wl!IU~~ 
."U.Zklnn telirile anuzm devril· , beflam11tır. leriıı toplanması t&Jll__... 
niı, içindekiler denize yuvarlan o bulunmaktadır. Her ..-.: 
ıu§lardır. 500 seyyah geldi retmen ve fapüter .... _,_.>J 

Bunlardan Tatar Yıpr bolal· ttaıyan bUlclırah S..turya,....lklk edilerek terbl'9 
:nuı, eandalcı ile Şlkercl O.man purlyle dlln llmanımm. 50f in. jl t.Jmnmdan çoeu"'1! 
o arada geçen ukert bir mot8r ta· gWa, Alman ve İtalyan ~ na elvwlfll olup_ o 
rafuıdan kurtardmıtlardır. ' ıelmlttlr, · - - kona~ 
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Bt• füıdiseden sonra Ditroft'e 
d~?.~D Şerif fabrikaC.aki işlerinin 
basında. yine her za· ıankı gibi ça. 
Jışm:ısma koyuldu. Vakayı diğer 
,\rkr-daşnlrmCL hikaye ettiği za _ 
~an, eski kapı yoldnşlan Meh _ 
n •t Alinin yaman kuvvetine ve 
aldığı neticeye hayran olmuelar
dr. 

H~RPUJL~ ~ŞERJtiN A~E~~.JihIIRA.lAR ı 
ı .,.,..., ........ ..,.. ................. -.. .., 

3 aylık 
G aylık 
ı yıJltlı 

9~ 
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Tarifeden Balkan 
Şerifin bulunduğu fabrika ot°"' 

niobil ve t:.airc motörlü va.sıtala. 
rı i~ll ediyordu • .Ancak dünya • 
nm en §eytan adamı olan meş • 
lı·;r 'F0rd" a rclm~tc imkan yok 
tu. Euııdan dolayı iş1cri iyi git .. 
mi}cr.Ju. Kord anıelesine daha 
f zlt\ l evmiye verebiliyor, ve ken 
riı ıc'"lt olnn bir arabayı piya " 
.., vı ı:ıkararak mil.}fonlar km • 
y.'.>rc.ıu. Bu çok ucuz tip otomo • 
biller Ford'a uymadığıttdan faz. 
::ı reklam ynplı. Aôetn Ditroit 
',yashsma hakim oıeu ve otomo .. 
bilcilik sendiknı:mın başına geç· 
ti. 

:"erifin patronu Mister Cim 
\Veitsey, otomobil snnayiinde For 
dun kıdemlisi idi ama yerinde 
s::ıyınakta devam ediyordu. Şeri. 
fin hatırım çok sayıyorlardı. Şe .. 
rif p.tı'öna. evvcıa. şu teklüte bu. 
hı ctu: Ameleye İngilizlerde ol .. 
•itıgU gibi Clllllartcs1 günleri öğ .. 
foden sonralan tnm yevmiyeli ta. 
til hakkı versek! Patron bu ma.. 
kul teklife evveW. itiraz ed~cek 
oldu. Müessesenin idare mecli • 
sinde bizim Şerif ustanın müta .. 
lea.sı uzun münakaşalardan son .. 
rn kabul edildi. Bu tarzı hare • 
ketten 250 yi aşan amele birden 
Şerife minnettar olup bağlandı... 
lar. İşlerine dört elle sanlfl.ılar. 
Diğer fabrikıılnrın iyi elemanla. 
rı birer birer onlara geliyordu. 
Ayni masrafla randıman artmı§ 
oldu. Şerif terfi ettirildi. Zaten 
zanaati fc.vknlade öğrenmişti. Şa 
şılacak şey! .. Bu cocu~ motör. 
elektrikr maldna işlerine fevka ~ 
ladc bir kabiliyeti vardI. Araba
ların montaj işine doğrudan doğ. 
ruya Şerif Mzaret ediyordu. Hah 
buki da.ha. ne kadar gençti. Bir 
insanın böyle teknik ve fenni iş. 
Jerdc otuzuna gelmeden 'bu ka .. 
dar çabuk tekamül göstermesi 
işitilmiş şey değildi. Hem de a
Inydan yetismc olarak .• 

di. Zayıf, biçimli, uzun cndamr, 
traşlı çehresi ile hakikaten Şark
lı bir tipten ziyade Ameriko.Jı bir 
melezi hatırlatıyordu. Kora ya • 
ğız simasfyle uzun kirpikleri sim 
siyah gözlerile kalın knşlarile y:ı .. 
kı§ıklı da sayılırdı. 

"Weitsey Company,, direkt.örü 
ve yarı hissesine sahip Mister C. 
Wcitsey adlı ve üç çocuk sahibi 
yaşlı bir adamdı. Altmıf.1 yaşla. -
rmda gösteriyordu. Kansı ölmü~ 
Sonra genç bir <lul kadınla ev • 
Jeıınll§ti. En büyük evladı Mo -
row 25, 26 yaşlarında, üni versL 
te mezunu bir delikanlı idi. Yal. 
ruz mesleği babası gibi mühen
dislik olmayıp ticaret ve iktısat 
tahsil etmiş, müessesenin hesap 
işlerine bakıyor, idare kısmında 
çalışıyordu. !kinci çocuğu Alice, 
ağabcyisinden i.iç yaş küçük se _ 
\'İmli bir krzdr. O da üniversite. 
nin son sınrfrnda idi. En küs\ik 
çocuk 18 yo.şındn Gilbcrt, ynrn _ 
maz ve. nıütb..ie spor .meraklısı bir 
deli~lı idi. 

Şerif bu üçünden en fazla kü
çükle arkadaşlık eder, fakat hep. 
siyle iyi geçinirdi. Büyük oğlana 
patronu kadar hürmet eder, say. 
gı gösterir, makine i~lcrine me_ 
rakı olan klZla da o mevzularda 
arkadaşlık ederlerdi. 

Şerifin Türk olduğuna kimse 
inanmak istemiyordu. Amerika • 
va ve hatta Ditroit'e ilk geldiği 
~rnanlar pos pos palabıyıkları 
\•ardı. Fabrikaya. gireceği sıra • 
larda k~ları da dahil bUtün saç. 
ları geçirdiği hastalıktan sonra. 
dökülmüı:ıtil. Bıyıklan bile çok 
SCjTClmişti. O da Amerika moda
sına uyarak bir sabah tuttu ka. 
zıttı. EveHl gözü hiç. alLsmnmış, 
kendinden iğrenmişti. Sonra bu 
temiz ve kolay Metten memnun 
kalarak uzun müddet traşlı gez.. 

Sarışın ve yeşil gözlü, gUzcldcn 
ziyade manalı yani scl<Sapel sa
hibi olan Alice anası da ölüp e. 
\"C üvey ar.mc girince, ihtiyar bn_ 
basının tek kızr olması hasc-biy. 
le biraz hoppa yetişiyordu. Ga -
yet iyi nhlaklr, merhametli, ça • 
lrşkan, herkesle iyi geçinir. son 
derecede terbiyeli ve nazik ol . 

-± . - :::::Si 

yorum zanneden Şerü te nihayet lciıı •>·da otuz kuru' d 
erkekti. Ve her insan gibi bir Po ta bfrliRlue 1rirmeıctı' 

al·d:ı )"etmiş beşer ı.:urU4 
kalp taşıyordu. O da kıza karşı mcdllir. 

lakayt kalamıyor ve hakikaten Abone ı.:a:r.tını blldir'fıı 
arkadaşça b:ışlıyan dostluk de. ıup ve ıelsraf iicrctinl, ~· 
vam ettikçe Şerü tc Alicc'le ala- p:ıra!lının posta veya b'r.,1 
kadar olmaktan geri kalmıyordu. yollama ücretini idııre •r 
Lakin aklmda.n ciddi bir flört, zerine alır. 

ı{I• 
hele i1.divaç katiyen geçirmiyor. T,/lr/.:lu~nln hu poAta mt 
du. J',\KIT o obont ua:ıltf~ 

Aile içinde bulduğu serbest ha Adreş dcğı,tirme IJC 
\•ayı, ü'niversitc muhitinde de is. 2~ ı..uruştur. 
tediğinden daha bol teneffüs ede iLAN üCRE"fl.t:fl!ı 
elle genç kızın haletj rubiyesi bir Ticaret lthlarının ~~ 
ba-ıkalık gösterirdi. · s:ıııra sondan itibaren 1 rıll 

Daha pek genç Y"sto.nberi ru.st falarında 40; ic sa>·f:ıl~•' 
~ kuruş; dördüncı; s3Y r 

ge!e tellerden çala çala gönW iş. ikinci ve (içünelhle 2: ııı~ 
lcrinde öyle bir üstat kesilmişti 4; btışlılı: ynnı ke<1mrct 

ı Pehlivan Ali t:e Milctı giitc§c baş7arkcn 
ld onun ateşiyle yanmıynn deli _ dır. ~ 
kanlı hemen hemen yok gibiydi. Btiyük. çok devamlı. :fi 

makla beraber bir parça... çap .. 
km ... ca. ... idi! 

Bu gibi mantaJiteyc pek uyma_ 
yan kafa taşımasına rağmen, 
piş-kin bir hayat adamı olan Şe
rif, güzel ve genç arkada§mı 
mümkün olduğu kadar idare edi. 
yor, "hudut .. un a~ılmamMmn. c. 
linden geldiği kadar itina göste_ 
riyonlu. 

Lakin bu resmiyet uzun siir
mcdi. Ve bir gün Alice Şerife, 
damdan düşer gibi "seni seviyo. 
nım!,, dedi. 

Alice o devrin bile en modem renkli ilan verenlere ·~ 
d indirınelcr yapılır. ue f1.lr • e rnekteptmı erken dönen Alice prensiplerini kabul etmi§', - ta.. 

0 
ı.u • 

··t · · b · · · d b k rın santim - satırı 3 .r o esıru l'rısını o asına ıro. ır bı bir caizse - başıboş y~ıyordu. 0ı.ı'll 
rnkmaz doğru Şerif'ın çalıştığı Babası. bir tanecik kızının bir TlCı\Rf MAIIl'l ETTE il 
h.. k KCçt'ı-; 11.Al'I·~ .ft. ocreye oşuyor ve bir çok şaka. kere bilakaydü~art her arzusunu r •• ·r 
lar. gül~meler her mevzuda ko- . . k Bır defa 30, iki de '1s re 

yerme getırme ·te tercddilt gös. defası 6:ı, dört defa~• C" ı 
nuşulduktan son.ra birlikte fahri. termi.}·ordu. İstediği kadar para, ııcra~ı ıoo ı.:uru~tur. \ ~ 
kadan dışarı çıkıp ba?.an epey u- istediği kadar hürriyet, istediği ıl6n \'erenlerin bir cıef•1;Jf. znyan gezmeler y::ıpıyorlardt. kadar serbesti, istediği kadar mil ''uôır. Dört saıırt geC'r.0 18ıı 

h foıfa :.ııatırlan beş \;urlll Bu vaziyet hal!s Amerikalılar. s:ıma a ... 
·ı af Bu kad · ti · h • 5ar> edilir. ııre ca ve aı e tar mdan ehemmiyet. ar nımc erın epsıne J/i;mct kuponu 1e •• 

1 le karşılanmıyorsa da diğer bir birden malikiyet, üstelik hnliskan küC"ıik ildn ıari(t!sl 111J· 
takım dedikoducu muhitlerde Amerikan bir genç kızda olursa lnılirilir. ı! 
tek tük ileri geri sözler duyul _ insanı sarhoş etmez de ne ya. \'akıt hcrn do~rudıın ~ıtl 1 

maya başlamıştı. , par?. Bu sarboşluğun en uyuş - ya kendi ıclorc yerindt· 
1 

, 
1 

Bu enteresan aşk itirafı nasıl Alice ve Şe "f d b" tunıcu iksiri de - aklınıza geldi knro cnddesinde \'a~ 1 
ızeçtı' '·· Safahatını anlatalım: sczm . kArı araskt m a ır şey_ degı-·1 mi?. - a~ktır. ollında Kfü\IAr.ımotı•'ıı -' - eye ım an '-'O u - "' i 

Ek H:-ı· h"' ... .J 
1 

h. Yalnız Amerikalı genr kız ka. lliin Bfirosu eliyle 11 fC 
: ='-'=S_e_r_i:l-_'a_c_um_a_rt_e_s_i _ta._t_il_Ic_r_in._. ___ a_a __ us_n_u_n_ı:..ye_t_e:_ __ ar_e:_k.:..:e:..:.t...:e:.:d::.:i. kt . d b" d ~ 

1 
l h eder. <Büronun ltltf~orı 

••••ERllllliiillCml!lill••••mmıına• ra crın e ır parça a aş rr n • , _. • 
em - lil edelim! ~~~~~~~~~~·-•_'!_•_ t 

Bugün matincJerdcn itibaren SAKARYA Sinemasında Emeklemeye baeladrktnn son - telakkileri içinde gül0°ç~ 
Ft?e.rik bir çerçeve içinde büyük bir mevzu... ra ilk öğrendiği konuşmaların, yor, ve doymuş kalbi J 

Milyonlara mal olmuş fevkalade bir film... .:ına, baba, ekmek, sudan önce ._fttm' d"l . knf•' 
"A ı ...... ın ' ı memış 'of R Q N A L D O Q L M A N ' 1 n y lnv yu .. , oluşundan sonra b" k d dıı .. \~ .11• • k 11 ır a.r ·a aş arıyor · l".ıı 

zat ı t ıının porta a ara renk, nnn _ ~ " 
er dolu muhteşem bir temsili naslara.lezzet verdiği ılık ruzga.r "Ara'8ığmi Anaö01tl11 c?'";f 

~ ~ H ~ U rF U IK iL A R iannı (cnc'Hus elİerek nWvünemn çocuğu Şerifte bulill~ ~r 
Bir adamın yaeo.yabileceği en müthiş macera. bulan körpe bir varlık .. TecessU. kaç ~mandır ona dO!i' . 

FIATLARDA ZAM YOKTUR. • sünü evvela kendi hayatiyeti se- miştı. iı9 

- "* * beplerini araştırmakla kullan .. Şeri! patron.unun ııeP • 
• ı -A~ mış. Dın kitapla.rmda "Adem • i.~lerine gösterdiği sav& '·f.""lf'} I \• \,: f 

Baş, Diş, Nezle, Grip, Romatizma 
Nevralji, kırıklık ve bütün ağrılarınızı derha! ke

ser. İcabında günde 3 kaşe alınabilir. .. 

Havva,, fasını, romıınlarda "Ro- buti'-'eti kızma dn ~ı; 
J"I t . · .J ' J.'iJ ... meo - u ye .. Janrını?, tarıbtc Sa.ygı ve samimiyetle• ...,t<' 

"Klcopatrn,. pasajmı teşrih et • w Al" 'tc 'ti t e0111i)·~ 
miş.. Anasını. babasının hayat gt.

1
f tLc: bn 

1
k mba. · ~y tıt' 

k d d •. 1 d , . • • . ı a ı.uu aş a rr ~ 
ar a aşı cgı e • scvgıhsı,, dıye . t" f ~ 
tanıyor, krmdi vücudünden. "aş. mış 1

• p I 
km mahsulü., olmanın verdiği Lakin bu arkadaşlı~~~ 1 
bir gunırla iftihar ediyordu. tikçe ar.ıdaki sa.minill tlt 

Alice her Amerikalı gibi ço • m:ısiyle ba~ka çeşni vtfl'1 
"Ukkcn se,·di. Büyüdii sevdi. Bir ladı. ,ı 
~evdi. On sevdi. Hep revdi. Kn, Şerifi çtidıra-~ 

Yalnız, biraz daha büyüdükçe du. 
Jevmcyi, Avt·upa.nm romantik (~2. 

Karamazof Kardeş e 

_:c:z:___ 
biselerini yastık yaparak uykuya dal
mıştı. Motör gibi horluy<>rdu. Dimitri 
afallamrştr: 

- Hemen uyandırmalıyız. f ş mühim 
ve acele. Benim bu akşam kasabaya 
dönmekliğim Hizım, 

Almndan ter boşanıyor, yüzünü ısla
tıyordu. Papas bu durgun ldakikanın fır 
satını kaçırmıyarak: 

- Şayet uyansa bile aklı başında ol
madığı için böyle ehemmiyetli bir iti 
onunla konuşamazsınız. İyisi sabaha ka 
dar ona dokunmamaktır .. 

6\-w·.J 
müJ gibi idi. ~ıünme~ iste4ı ~lj 
dağılıyor, zihni saraıbyorclıJ. Y; 
lıir azap her yanını sarınıı~~t 
yanıyordu, sıcaktan nefe• • 

razan: Dostoyevski 

~t:Yf~: Uakkı Süha Geagio l!lCI 
118 

Fakat yaya gitmekten başka çare 
yoktu. Bereket versin, ki yer bir fer
sahtan daha çok değildi. Mitya, ister 
istemez buna katlandı ve adeti oF:Iuğu 
üzere geniş adımlarla yürümeğe başla
dı. Halbuki papas ihtiyar ve <:ıhz bir 
adam olduğu için ona ycti~emiyor, tıka
nacak gibi oluyordu. Bütün yol boyun
ca hep Liyagavi üstüne konuştular. Pa
pas onu dikkatle dinliyor, fakat hiçbir 
tav,iycdc bulunmuyordu. Bazı bazı Di
mitrinin soıi:!uklanna: 

- Bilmiyorum ... Nereden bileceğim! 
Gibi kaçamaklı cevaplar veriyordu. 

Hele, delikanlı, şu miras yüzünden ba
basiylc arasının nasıl açıldığını da söy
leyince, zavallı keıişi ürklintü aldı. O
dun tliccarı köylünün asıl adı olan 
"Gorstkin,, i bırakarak neden ötlirü 
''Liyagavi,, diye çağıroığını hayretle 
öğrendi ve bu sözden adamın pek 11inir

lendiğini anlattı: 

- Eğer ona !böyle hitap cde~eniz, 
kızacak, el.zi dinlemiyecektir. Tabii İ§İ· 
niz de -olmıyacak. 

Delikanlı buna şaştı ve Samsunovun 
ona bu ismi verdiğini söyledi. Samsu
novun adını duyunca, p3p:ısr.p rengi de
ğişti. Şüphelerini zavallı gence söyle
meli miydi? Eğer çocuğu bu isimle he
rife o hilekar adam göndermi~e işin i
çinde Lulanık ve karanlık bir nokta var 
demekti. Bu. adeta bir dalavereye ~n
ziyor.du. Fakat Dimitri hi'i bir ~eyin far 
kında olmadan ve böyle idalavereleri ak
lına bile getirmeden uzun adımlarla yü~ 
rümekte idi. Yalnız köye varınca, bir 
bu;u1c yerine üç fersahlık yol aldıkları· 
nı iarketmişti. 

İşte bu farkedişin ho~utsuzluğu için 
de kulübeye vardılar. Burası bir izbe 
idi. Yarısın.da orman bekçisi oturuyor
du, öteki yansında da mfoafiri. Bir şam 
dan yakarak oraya girdiler. İçerisi a· 
damakıllı sıcaktı. Tahta masa üstünde 
sönük bir semaver, bot bir rum şişesi, 
bitmeğe yüz tutmuş bir rakı şişesi, bir 
kaç tabak, fincan ve yemek artıkları 
vardı. 

ı.teri!1 bir sıranın üstüne uzanmış el-

Diyordu. Yaklaşıp adamı sarstı. Fa
kat uyanjıramadı. 

- Çok sarhoş. sızmış galiba 1 Ne ya
pacağım Allabım? .. 

Diye söylendi. Kolundan çekip kal
dırdı. Amma herif tekrar kayıp düşü· 
yor, kendine gelemiyordu. 

Papas: 

- Sabahı bel:lemekten başka çare 
yok. Şimdi onunla anlaşamazsınız. 

Dedi. Orman bekçisi de: 
- Bütlin gece içti 1 
Haberini verdi. Zavallı delikanlı: 
- Ah. cle<li, ne halde olduğumu ve 

bu a<lama ne ka<lar muhtaç bulunduğu
mll bih:cniz. 

Papas tekrarladı: 
- Yarına kadar beklemekten başka 

çare yok. 
- Yarına kadar mı? .. Bu olamaz ki ... 

Dimitrl, yeisirtdcn bir kere deha s:ır
hoşa sarılıp sarstı. Ukin elinden bir 
şey gelemiyeceğini anlayarak durdu. 
Papas susuyor, esneyen orman beksisi 
somurtuyordu. Umitsizliğc düşen gen; 
yeisle söylendi: 

- Hayatta ne gerçek facialara rast· 
Yanıyormuş meğer .. , 

Nasihatini verdi. 
Mitya çaresizlerin meyı1s tavriyl:: kol 

larını sarkıtarak: 

- Ne ~are bekliyeceğim, dedi. Bana 
bir mum daha getir sen bek~i. Bu ak
şamki misafirligimin ücretini cc vere
ceğim. Fakat siz keşiş baba, siz, nerede 
yatacaksınız? 

Papas: 

- Beni dü ünmeyiniz. Ben, - bek
çiyi işııret ederek - bunun kıısrağiyle 
evime dönerim. Ha.eli Allahı:r~marladık, 
bahtınız açık olsun. 

Adamcağız kısrağa atladı. Kurtulclu
ğuna sevinerek uzaklaştı. Yalnız içinde 
küçlik bir cn.::li§esi vardı. Acaba bu çet
refil işi Fiyodor Karamozo•ıa haber ver 
mck lazım mı, değil mi. İşle bunu kes-· 
ti remi yordu. 

- Eğer, meseleyi sonradan öğrenir
se kızacak ve ben onun teveccühünü 
kaybedeceğim l 

Sözlerini zihnin.den geçirdi. 
Bekçi. kafasını kaşıyarak, odasına 

çekildi. Dimitri de sıraya oturarak he
riCin r,özlerini nçmr.sını beklemeğe baş
ladı. Kalın lıir 11is tabakası içine <lüş-

değildi. ~ 
Hayalinde bir ev, bir ~ç:jt '/. 

babasının kaplSJ esrareııgıı ıcot' / 
açıl yor ve Gruşinika, :kojl l' 
dalıyordu. •Birden silkinere!c 
fırladı ve: 

Dişlerini gıcırdat.rak: c1ı. tJ'') 
- Facia! ... idi ye mırıJ.dal'l ~ f.~ 
- Uyuyan adaııa yaklaJ:;ıı~ "I 

bal:mağa başladı. Bu adaJU ıil'ı' (!_ 
kıvırcık saçlı bir müjikti. ye~·M-' ~ 

• • µIJ" 4 .i. 
sus bir gömlcğ; ve ycnıı:ıJtl Jılil~ıv 
cirli bir gümlii sa~ti v~rd~~ıe tl1'f 
uyuyan insan· hakiki bır ~ iil'Jtf• ıf t 
Hele saçlarııdaki kıvırcılıc J (l'f_~ / 
bili 4 niçin, ınu en çok Jcıt~eııcli'1 ~ 
~in en ha~ııolunmaz tarafı,~~/ 
yanın en Jüyük azabı jJc ili 11° 1 
uğuruml1 her ;eyini feda c:~j. JJll~~ 
mın hor•l horol uyuyıııu 'bi I' ı 
şünce "1ıninden zrpkırı ~.tilt" ~~ 
Mit}'aYeniden tarhoşuf2 ~; 
:sarat· Silkti, salladı, battf ,ıift6':1 
bile.akat be§ dakika sorır• .~ 

1 • ~· • anla)' bir§cy ge nuyecegını 
ı;i·İkle tekrar yerine oturdui ; 

- BlitUn bunlar heıeyaı' ııtt O' 
- Diye başını salladı. JC•fftl: 

JalfJ1 
de airılar duymağa ba§ cd} 

( Deıxını-ı tı 
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Abdülmecit devrinde 
~ ıa:wwws - z:wwwa - ~ ~...---.. 

Tanzimat Paşaları 
~M~~~~1iiI4t 

MDDDü klÜJlfffil<e Dililc§lÇU©ıırn 
Yazan : Asım Us Müsabakalara 19 martta başlanıyor 

~ . - .. 1 - . lstabul klüpleri hasılat taksimine itiraz ediyorlar 
'• Kırı~ .muharebesı henuz smda d_edıkodu m_evzuu olmuş. Evvelce haber nrmfş oldu-ı .. Ankaradan: Demirspor, Ankanıgü .ıkernleriııi iı.1tihap . eımek fı:ıkkı ılıır ı.:ıl:i!~lyet taşımııdıklıırı gibi, ha. 

1 ~ıiti. Fransız tebjıaaın Bu dedıkodular Alı Pqanın ku • ğumuz gibi bu seneki mllll kU cu, • •rln hekcmlerıne alllır. keme mudnhale hakkını dA haiz de-
--aseps tarafından Sü,·e~ lağına gidince bu türlti dedikodu./ 1 gelecek pazar ı~ınnhııldıın: Beşiktaş, fenf'rhıılıçr 8 - K:ırilrler birisi iıl:ırecl olrnaı. ğildııler. Tetkik hc)clınc, ~olnıı 

k. - ı açmak tejcl>büsü başla. !arı kendi meclisinde hoş görme. me ~aç arına b l k G:ıl:ılasar:ı:r, \'ela. ızere en rok JG kisi olalıll<'reklir. keneli 'ıııdfclcri d.ıhilınde ltıJHl:ır:ık 
a.'"q, bu · ·· h t d . d d l R •t p • k gUniınden itibaren aş anaca · lı:ıııirden: Aleş~ııor, Voğunspor. 9 - )lüıek:ıbilcıı Ankara ile lı.taıı. ıniirııcıı:ıl Ye itırazl:ır, m:ıt·ııı hlıımıın 

.* mu~ ~re . ~ ~n l sın en. 0 ayı eşı a.şal a ar-/ tır. Bu mncJar hakkında Anka 2 - Milli küme ınaçlnrınn 19.3.93!. ul nrasıııd:ı gidip gcle<.'eL: klüpleıt· dan 15 dnkikn sonr:ı):ı k:ıd.ır nıl o;. 

f diplomas~ı. ıl.e bıl8.kıs şr k~lbı ~ırılmışt1:. rada toplanan teknik komite bir pazar giıııii Lnşlıınae:ık ,.e lik ıııııç. ıııaklııeıı 500 ve fstanhul • lzınir, mudur. Akı;i Jı.lltlc rı:ızııı ı uikkı ıc 
aı-.,. __ etedenlngılızdiplomas.il Yı.n.e rıvaycte gore burulan sonjtallmatnaıne hazırlnnnş TC mın lı:ırı m:ıh:ılll ldfipler arasında y:ıpı 'zınir. Ankara orasında gidip gc. ıılınmnz. 'J'elldk hc:>eti, ş:ı~eı tnıs:ı, 

L .... "GI?lda çıkan müsademeler ra Reşit Pa§a teknr sadrazam k 
1 

,,. d 1 tir l:ırnktır. Bu c"no; rlohilinrle hazırla. ecek Jdüplere de ket.a maktuen fiOO kendilerine , aki mur:ıcııııtlarln ıti • 
~ b_ "t ta a ara gvn erm ş · rik{' ı- 1 ·ı ı k ·• d ı d 4 ıı · · ı ·· ':"Ilı ·~ı Paşanın sadaretten çe. olunca kabineye Ali Pnqavı Ha. I . . d . nan •~ ur. 1• ı.ı ı o nrn · gon rrı · rn CJll sman Ter ccektir. Knfılc. raz arı ''c kcndı mıışahcdc ve lı:nrar-
\ ~. Yerine 0 zaman Viyana ı · · . Nazırı almıştı R;şit Pe~a ): apılau davet Uzcı·ınc. 1 

n ruiştir. St ' ıl"ııi ı, ud0ir olııınılık n ' •r, Deınir~ollar iizerfoıle Beden teı .nı 1111, :ılııkııdnrl ırı dııılcdıkJerinden 
ı.., llılb ntuk dd t •. k • TICl)C. tJ f •1 . d" h akşam mınlaka rocrknzln c t"tı z:ıruı •li knıı)c lıı'I cdilıııcdıkçe 111.ı ıiyesi k· nıtnunun 3~nidcn temin el. ilibnrt•ıı :!I ıı. t ınıfınd:ı hır ı;ıpor 
;'lQi ida ·a ema 1 r_nuza ere., (WVelkı sadare. e_r n< e. pa ışa /ıannn 1stanbulun milli ktlme l:ır lelıir cdilmiycccklir. hliic.bir sc. illi ~·iizdc 50 ıcnzllHtı:ın ıl:ı İ'>lir:ıdr la 'e llvl •c Ji.ı ı:ılıle fc.Jcras;>on; 
~I r:.,._ re eden ha~cıye. na~ırı i lar:ı.frndan k~ndısıne hıtabe~ ~a- takımları. Galatasaray, Fener, hebin takdiri !~edere :roıın ''c o ııun clcrck ~e,:ıhat edece1.:lcrdir. olldlıcccı.tır. 'f clklk lıe)etlnln J.:;ı • 
...._'"falını geçmesı neticesıne zılan hattıhilmayunu Hancıye , 1 ( klU 1 rinin sahada maçı ıdnre crlecek hakeme 10 - Derılftsmanlıır genel direk. r:ıl"l:ırı g.ı) ri kahili illraıdıP 
~lttr ı r . Beşiktaş ve e a · P e · ,. 12 • 411 • N'azrn olan .i\lı Paşaya okuttu • I" t aıtıır. Orlük t:ır:ıfınd:rn udenecek \"e bııno - JJeplü man maçları tıer klu-
~ ~ !>ata Viyanada kendisine rurdu. Bu defa Ali Paşa sadaret murahhaslarına da t~ ım~ na- 3 - Bu m~ç!ara ~ştirıık edc~ek o. ııuklazl para nanı olarak bölgele. uüıı Jı:endı saha)ııHla ;>ııpılncaklır. 
~t J?ıa.kamınm tevcih edilal. ı mazulil oldu~ ha.ide Reşit Pa§a meler mıntuka mlldtir \ekili ) uncul~nn ~ıcı~ talıınntnnmeı;ıne gö e ııönderllecektir. Sahası olma) un klüJllcrin )apacak. 

haber 1 tah . ed"ld"~i h hUgu k tarafından dağıtılmıştır. re tcscıJ cdılmış olmnl:ırı ş:ırıtır 11 - Mnd:ırın idaresi esn:ısında lnrı m:ıç!arııı hnugı s:ılı::ıd:ı )upıLı. 
tıl. amca mın ı ıg ı "ine attı mayunun o unma - . T 1 ... 1 1 lk b k 1 ıc • •• h ıı · · :'I ı·ı " .:'.hi . . . J • • Aşağıya aynen derccttlğırn!z a l'uc ere gene urm:ıy :ış an ıı;ın \atifelerı :ıuece oyun ın:ı n crının c:ıı::ını, ıı .ı .:ıdıır klul.ıun mmnfokn .. 
l~-~ le scvınmemıştı. Bu te. snu kendısıne bırakmıştır. O da . ibi b dan milsa:ıdesl :ılınm:ıınış ııskeı le. erlitı:ıı Ye ınnlzemesl, oyuncuların tini de :ıl:ırek bölge ta)·in edecelc. 
~llııd un içinde yine bir entrika hİC' tereddüt etmeden OkUmU§ " bU taJıınatname MUC DCe U rin O)'ntılılmnsı eniz ı.Jeğildir. •iyirııne \"e sicil \'OllyelJerindekf lfA) lir. 
~ U~ hUkmetmişti. Reşit 1 tu;. O vakit Reşit P:ı.şanın m<'n.1 seneki milli küme mUsnbn~ala 4 - Arni nıe,·sirn içinde bir o) uıı ,·ı niuımilik harlcten yapılacak ınü- 13 - liulgcJcr arası m:ıclnrmdn i .. 
~bantta ve Lord ~tratfort suplarmdan Cebel Attar Zade tb. I rı hemen he.men aynen eskı se. cu _iki bölgede milli küme m:ıçl:ırınJ tlahrıle ve ıa,kınlıkların, O)"unun re' ki mevs.ıın ~sıu~te bölgeler .. aras~ 
llıı buJda İngiliz sefaretinde bu h" Be . · 'b" bazı kim. 1 nelerin eşldır. lştırak edemez. 5lnc ,.e oyuncuların asabına yaplıAı rutbol lıırineıllCınl ka:ıanıın klup mıl 

dUJı:"., 1• .:ı:-=-=- d t • ra ım Y 'e saıre gı 1 ı '"cgı\ne dcıı.iı:tirilen cfhet ha 5 - Fikü~ııırc göre, nıüs:ıbakıı ı. .ıhi lc:;irleriıı giclerilmesl, orıa ve il küme m:wııırın:ı iştirak h:ıkkını 
~ aenlübüuıı sa arc ma. seler· .. ı. ~ . b ı d ,., h" d ı k . . ı ı . . b" 

Lı. da w. 1 · . .. aksimldir Talimatname. çın u un ubu şe ır en 1are et sı. ~an h:ıkemlerının saaı er nın hır ı- ı.:azanır. 
'it &azn uzu_n degıl, fakat kısa - İşte bız adama boyle hattı' sılat t · . rası geldiği lı:ılde hıırcket Yeya kcn rilc nlnıı uy:ırlı~ının kofllroHl, oyu. 14 - Norın:ıl bir seyirde üc buçuk 
~·· an bıle kalamryacağını c.;kuturuz... yl hazırlayan komite, mlllı kil. di şehrinde nıüsabakııya iştirak eı. .11111 ıııiirldcli nizıımlsinden eksik ve R)' kod:ır sürecek olan bu devrede, 
4ı1ı ~~ordu. Fuat Paşa.ya yaz. Diye dedik.odu yapmaları da me maçları esnasında. diğer nıiycn, ~nlıuı_ınııc csnnsındn sııh:ıy ,.n ıiyadc oynatılıp o)natıl"'adı~h- milli küme h:ırlcinıle kolan klüpJc .. 
, bir ntektupta şöyle diyordu: Ali Paşanın kulağına gitmi§, bu kIUplerln Atıl bir halde kalma- terkcclc:_rck mus:ıbııkn)'ı tıııııaınlaııı~: ııın ıesbiti \e saire sihl sırf idari rimizin de h:ırcket iı k:ılmamalnrı 

.ıhAlıtlre'foa.ılahl Alcıyk avmllah' d . rar . . olmuştur. 1 larını gözönllnde tutarak yarı kluplcr hnkkııırln ıışn~ıılnkl hıı ncsııilc ınürıhnsır olınnk ve bölge icln lıııııl:ır:ı dn 115n~ıdn gösterilen 
""'il .. • • a m 1 ıt11 mucıp ma kunıler ıaıtıik edilir· ulhol :ıı'nnil<' lik hc;>ctiııdeıı seçile. d ı ·ı· d b" r '1..,:•;zarct makammda otur • Ali Paşanın Viyanadan Fuat' Ankara ve tzmirln milli ktime . şekiller 'e cs:ıslnr a ıı ın e ır o. 
~ _ A - Bulunduğu şehirden herek~ ·t>k Iki zntlan miirekkep lmlıınmak ııliyel sahası hazırbıımıştır: 

~ te ~~niz cxan ve dil si::i feb. Paşaya yazdığı mektupta: haricinde kalan takımları ara. sırası geldiği h:ılde hııreket elıni) er ur.ere üç ki~ilik blr tetkik heyeli ek A _ Jsıanbuldıı, milli künıc dı~ın 
h ,~m sadaret dahi hila. - Ben scıdra::am olmuşum, seıı sın da bir lik maçı yapılmasıııı ı.liip tıirinci tlcfnsınıln 200 lirıı 11ar: .'Tır:ı Yozirenar olncaktır. nu heyet 
~Q l olarak işbıı arizanın Hariciye Nazm. Fakat bn1adım uUşUnnıllş ve ayni müsabaka - cezası öder ,.c tekcrruru h:ılindc ;>un kl\':ıidiııin lıtbikile teknik me. 

ola kıılnn birinci kliırıc~c cl::ılıil klilp 

fe z.~"-~ kadar .baki old~ğu hal. ı' bu memuriyctrimi::dcn ben Viya. !arın lstanbulda birl~cl küme. milli kümeden çıknrılır. nılrle ve mııçın lanı lı.laresinrle ıı_i_~· ___ (Lııt/cn sayfayı çt:tıiriniz) 
~r""1&(tmı_e ta:tyct cdcrımı .. , nadan /3tanh11la varıncaya 1.-adar nln altı klUbile ckallıyet takım n - fieı;ek kendi şrhrindc ,.e gl 

~ 1 
l>a rek~e gittiği yerde ~tfp:ıca~ı mü ıı. M · ı ı"' k • • f" k t • • • • ~ • Şa. kendisinin sadarete üzerimizde kalacak mı?,, !arından (sabık gayri federe- bakııclan imtina eden hükmen ma~- 1 ı u m e 1 s u r u 

~ll:CSilnıesini böyle memnunL Mealinde bir söz söylomiş oL lerden) de altısını !lAve ederek lt"ıp .sayılır. Ve 0 haftaki depl:isma. 't ~!~ karşılıyordu. Çünkü ma.sınm sebebine gelince, bu da iki klnp arasında iki <lene. rıın yarısını nakdi ceza olarak o. 
~ h • u.ışanm istifasından sonra bizzat kendi b~ından geçmiş bir ~n bir lik maçı tertip etmiştir. der. Tekerrüril hnlincle bu ödeme 
~ıı. alef olmağı istemiyordu. 

1
h:ldiseyl hatırlamış olmasından Bu mUsabakalar milli kllme drplıism:ının tam:ımııı:ı çıkarılır. 

a.!'66 ~tmun tecrübesini birin ileri geliyordu. a Jarrndan ev•el nyni saha- \"e milli kümenin müteb:ıki mn. 

Tarih Ankarada 1stanbulda lzmirde 

19-3-1939 Dcmirspor-A. Güçil F. Bahçe.Vefa Doğan-A. Spor 
G. Saray-Beşiktaş 

~ ~etmde geçirmiş bulunu - Ali Paşa ilk sadarctinden evvel im dç . caktır Bu suretle ımhakRlıırınn işıir:ık hakkını rla ka;) 
~- Aı· p R . p I . lT W• d b ar a O) nana • heder. 25-3-1939 A. GUçU-Fcncr 
ı:."'tli 1 

• aaa, _ eşıt aşanrnl bir aralık zmır va 1 ıgın e u. milll kOmeylc Ankara, latan. c - Gerek keneli şchrinılc ve gt'. 2'>-3-1939 A. GüçU.Yefa 
"it 0 trnesı oldugundan her va • lunmu§tu. Burada Marten Kosta • 1 1 1 dl~ klllpJcri a- rche .ıllliği ~erde. maç esnosındıı --------------- --------

lla k b"' ··k b" h.. t · M ··1t · · ·· bul 1e zm r n .,er •. :t 1-4-1939 G. S. A. GUçU Ateşspor.Vefa U arşı uyu ır urme isminde bır acar mu erısı yu-
1 

k 1 faali snlı:ıyı terkcrlcn klilp lıfiı;rnen ınn" -

Be~iktaş-Doğa n 
Bcşikta~-A ~por 

tlııti e ?nUtchassisti. Evvelce bi-
1 

zünden çıkan mesele infisalini rasında yapı aca ~an ~c ' k lı"ıp ı;:ıyıl:ıcilğı gibi her dcr:ı~ınd:ı d 2-4-1939 G. S.-Demirspor Ate:ispor-F. Bahçe 'Sa Sadaret teklifini ancak Ab. 1 mucip olmu§tu. O zaman Ali P.a. yelleri Ankarada arşı aşara 200 lira pnrn ccr.n~ı öder ,.e mnç 8-4-1939 ------------------A-.-G-ü_ç_ü-.A-te-ş 
~t!.:iin a:ı;ı :;üzer.ine kabul fim'rd.cn lstiı.nbİıla cJirken ı inciye beden terbiyesi ku~nsı h:ısılahn<lan kendi hissesine i :ıbel 9_4_1939 B. Ş.-F. B. A. GUçü-Doğan 
'h ~ sonra alayı mUte,akip 1 bindio!H vapur Çanakk&leye ·- lsmlla Terllec.k olan bu ikıncl edecek parayı diler kJüpler lehlnr 
t. ıaı.d 1 ,_ kU e •hen klUplcrln adedı lerkeımı~ sayılır. • lS-4:1939 B. ş.:Demlnıpor Doianapor- F. B. 
"'~ en kendi konağına gide. rayıttca dairesi halkmdan K&r&. mey • 6 - Neticede pu,·an ve berııher. 16-4-1939 B. ş.-Aankara güçU Doğanspor.Vefa 
~l'de Reşit Paşayı ziyaret 1 ya çıkanlar !stanbutda bir hUkQ- yirmi seklıe baliğ olmaktadır. ilk halinde gol a"ıırnjı nn7.arı dlkka 
lı. 'a 1• ~e gibi bir mecburiyet met değişikliği olduğu., Müter. Yapılan talimatname mucl- re alınarak en h:ış:ı geçecek klilp mil 22-44-1939 Ateppor-A. GilçU 
~daret.ı kabu !ettiğini anlat- cim Rüştü Paşanın Giritli Mum hince, miııt kUmenln bUtlln ha ıı küme ~:ımpi)·onıı olur ,.e kendi. 23·4·1939 __ A_t_ees_p_o_r-_De_mı_·_rsp_o_r_G. S .. Vc!.a 
\ .,.:.._ ~~t.ı:a bu ziyareti esnasın- fa Paşa üzerine sadrazam, Ali sılatı umum mUdUrlUkte top. !!İne genci direktörlükçe bir kup:ı 28-4-1939 Demirspor·G. S. 
~ ~iaı sadrazam olmu'" bu. lpıııcanın da Re•it p.... üurine ıanacak ve ağustosta bitecek o- lıedbe edilir. 29-4-19:'.;9 Demirspor.F. B. 

Vefa-Doğan 

Vefa-Ateş 
'ııı~ -s 1 ~ ~ -..- 7 - Milli küıne maçl.ırının lıa. 
'ııı eı· rağmen Reşit Pi.§& - Hariciye Nazm tayin edilmiş bu. lan karşılaşmalardan sonra bu ı.:eınlcrini federasyon !ayin eder. Y.rn 5-5-1939 Ankaragüçil-Beşiktaş 
~. •ıti, eteğini öpmeğe ·kalkmış lunduğu habeıini getirmişlerdi. yirmi sekiz klUp beyninde tak , 6-5-1939 A. Güçü-G. S. Doğan.Ateş 
ı.. A.Ji Paşa bu malUınat ile lstan. sim edilecektir. Bir bo.cs denisi --------

ı.. ""\ij l> • h ı t ı 13-5-1939 F. B.-Atcş 
~ 111._l§a tebean çok mütevazı 1 bula gelince bir gUn için?~ ~- Bu ııureUe en e emm Y~ s. z 11-5.1939 Demirspor· A. GilçU B. Ş. -Vefa F. B.-Doğaıı 
-~~ olmakla beraber yük.

1 
yasi vaziyetin tekrar degışmıe müsabakalara giren 1klncı 'e 

~ itaetine!is sahibi idi. Muh j olduğunu öğrendi: Zira. hem İs. UçUncU ııınıf klUplerle millt 26-5-1939 
~ ~ilelerJe padişaha harşı bi. tanbula gelişini, hem de yeni mL kümenin en bUyUk hasılat ,.e. 21-5-1939 

Vefa.~mirspor 

Vefa-Ankaragüçü F. B. -G. S. 

~ et içinde mukavemet et. l kamını tebrik etmek için bir çok recek olan en enteresan mnçlarr 27.5-1939 
ıı.; :!~lınU§tti. Bununla bera. l kimııelerin vapura g~ıec:eklC:i nı yapan takımlar ayni parayı 28-5-1939 

D. spor-Doğanspor 
n. spor·Ate§ 

' it.,..~ olunca ilk fi ola -1 tahmin edilirke~ beyl.~k~ Afif almak mecburiyetinde kalac.ak 
~ Oct Reşit Paşayı ziyarete , Beyden başka kım~e go~nme. - ıardır ki, bu da cidden azım 
~ ~a ziyade ona kal'fl l:ıe!- ı miıti. Bunun sebebı tahkık edı- masrafları olan bUyUk 'IUplerl 
·~ '1rrnet ve minnettarlık 1 lince heyeti vükelanın bayram mlz için kabul edilmesi hnkAn 

.. ~it n ileri geliyordu. 1 günü merasimden sonra birden. sızdır. 
lfıı' l>aşaya gelince, o da A.li 1 bire in!isal ederek M~tercim Rüş.. lşte bu vaı.lyeU gözönUnde 
:lll laJc ~bek meziyetlerini da. tU Paşa sadarete, A.lı Paşa Hart. tutan tstanbulun dört baş kıtı
~ doıadır ediyordu. Bu takdir. ciye Nu.aretine t~yın olundukta- bU, bir iki gUn içinde ve kendi 

ı.. ~ .~ır ki Ali Paşayı ipti. n halde memunyetıe:t ~e~en aralarında yapacakları bir top 
-;: '-ı:Sı Londra sefaretinde i. 

1 
icra edilmeksizin ertesı gtinü yl. ıantıdan ıonra. talimatnamede

.-. .. «. stle§ar yapmıştı. ~~ha son ın: esk~ hUkıim~t ~eyetinln )'eri~ ki hasılat ta.kaimi maddesinin 
~""'ti"' darettnde Harıcıye Ne- nnde ıpka edilmıe olmasında değiştirilmesi için umum mu-
~ ~Şit getlnnişti. Şu kadar var neşet ettiği anla.~ılmrştr. dUrlU~e mllracaata karat' ver. 
ı.: o'l>:\§a bllyUk devlet ada. (Devamı ııar) 1 terdir. 

~ ~U .1na rağmen ruhundaki y . .· ~ . m ~iğcr taraftan sabık gayri 
<e!:"'CI~" ç\ik hislere zaman z.aman 8RI OASI 1 ya, • f d eler ve ekalliyet klUple-
.~.,. Oltu-d Al" P ""' w• e er 
~ •~ g u. ı aşanm sa. 1 d de birçok lisanlı ve ecne. 

"'' ~~Çnıesi üzerine !;cn.:islne Yeni Adam· r n eb oyuncu bulunmakta-
~""'tel'df~ • bi te eıı.sı 

llıt bu r· s• rnınnett~lık nL hınnil Jiııkkı naıra~u~lıı tnra- dtr. Bu vaziyette lisanlı eleman 
)a~· t'\... llrlü hisleri sıleme • (ındnn ('ıkarılmakla olan haftalık Ye- C"kidenbcrl federe olnn 

... ltı_':'rıun ı · Ar p · ıarın .. 
l.:1:~ bii"lhı~ın. ı aşan~ zı. ni Adım ı;tazeıe~inin 219 ncu sa.yı.~ı klUplerde ]U\Jmalarr. ecnebi o. 
~~" ,,~ bır memnunıyetıe çıl.:lı. Bu fikir ,.e sanat 11:ızete~ının 1 iştirak. 
lıa • .\u ıgı halde bir müddet son. hu sımsındıı f.;mail JJ:ıkkr nallfırıoA- yunculRrın da maç ara 
-~ı~ı.!ıt§anın kalbini kıracak lıı, nıis:ımt'llin nozıık, Cclı'\I Nuri. lle- ten menedllmeleri icap etmek. 
~. ~ llıeyd . t" rl S:ımi Ahol. Fuııl lzer, Fevzı se .. tedlr ki bunlar da talimatna -

• h· an vermış ı. ' • • · p . · . serer A\'te ' . 
adiselerd b" . "dl· len, Giov:ınnl ııpını \e. . •• nede zlkredilmeıniştır. 

>'11 ... -. 'eit en ırı şu ı . kin iınz:ılı ınııhlelif kıyınellı y3zıl:ır 
\t ~ 01 devrinde lstanbulda ,·anlır. Ayrıca iç <>osyctt", dış sosyete 

1939 
y 1 

~ tta hi duğu zaman sadrazam. ,.c kfiltür haberleri rle ~u '-~~:ııln ~·er 1 1 
ı. t'l!lı-.a. nerek yan"'n verine gf. olm:ıkr:ırlır. Yeni Adam 1 hulun oku. 
111 ·"1. ,... ı:-· • ı d • M·lt" k .. J ~61-....~ ~1derken ce önlerinde ) ueultırımı:t.ı l:t~slye e erız. 1 ı ume 
I~ 4.~· • 

BoT;:rör Stelyo 

Geçen sene Beyoğlu halkcvir 
de yapılan müsabakalarda Mu. 
vaffağa sayı hesabiyle mağ!Uy 

olmuş olan 56 kiloda Stelyo mat 
baamıza gelerek ayni rakibile biı 
revanş m:ıçı yapmak istediğin· 

bildirmiştir. !\.... ~1
1 

fe.ner çekerek plştar. Çocuk talimatnameıı 
ıt.~ ·Alı P ·ık def d • ~~ Olun aşa 1 

.asa: · ne Kurumu Genel ı - 1939 yılı milli kiime mihahı Barutgücü sahasında 
~~ gi ca. yangın yenne gı. Çocu~ Esırg~ı karılfaktn ol:ın 1 ırnl:ırı, bu yılki lik ınacl:ırı sonıııırlıı 
~e ~iıte Ynıek için kethUdası Merkl'zı tarafın :ı~ .cı 129 sayısı cıli-ı Ankara Ye lımirden birincJ ve ikin 
~ ~'lkıarıUtun konçlu bir çift çiz (Çocuk>. adlı ~~~~,;~~~nın sn~lık, kül- ciliğc, 1 t:ınbnlda birincidt'n dördiin 
();"' 1ltı- a.tnış. Ali Paşa kUçUk ~ışt;~ \ ~~~l~rının inkişafına hizmet I cülüğe k:ıdıır drrcce almı~ ~l:ııı s\ 
• ~ bu i 'f'Ucude malik olduğun- e~~~ h::nkı~·ı~elll dergiyi çocnklnra lklı kliip :ır:ısınrl:ı fkl de,·relı olnr:ı 
llın ltı~:~ hikayesi Re§it Pa. I c-ocuklu nna '"<' habnlara ta\'siye ede- ~a:~ıa~tu~:;~ ~unlardır: 

sınde mensupları ara riz. 

Pa::ar günü yapılacak maçlar: 
1 - Rami idman - Barutgücti 

A takımları saat 15.30 da • 
2 - Rami idman - Barutgücü 

B takımları saat 13,30 da 

3.6-1939 
4-6-1989 

10-6.1939 

17·6.1939 
18-6-1939 

24.6-1939 
25-6-1939 

'7-6-l939 

F. B.-Vefa 
B. Ş. -G. S. 

Doğan- A. GUçli 
Doğan-Dcmirspor }!,. B. -G. S. 

F. B.-Demirspor 
F. B.-AnkaragUçü 

B. Ş. -Vefa 

Demirspor-Vefa 
Demirspor·B. Ş. 

Doğan-B. Ş. 
Doğan- G. S. 

G. S.-Ateş 
G. S.-Doğan 

--·-~--------
Ate,.cıspor-0. S. 
Ateşspor-B. Ş. 

-----------~ F. B .• B. Ş. 
G. S. -Vefa 

izmirde kupa maçları 

Jzmir, (Hususi) - Naz.illi Siimer, Aydın ve fzmlrdeıı Ateş, 
Doğanspor klüpleri arasında ter tip edilen kupa maçlarına başlan 
mı~tır. İlk haftada Ajdın, Ateş ile, Doğanspor da Nazilli Sümer 
takımı ile kareılaşmışlardır. Her iki maç ta berabeı lik1e neücm.. 
miştir. Gelecek hafta diğer takım Jar karşılaşacaklardır. 

""'ukarıdaki resimde Sümer spor takımı görlllmektedir. 
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Bizerte limanına sığınan hüku
metçi 11 hap gemisi 

General Frankoya teslim edilecek. 

Çek o Milli Şef 
( Baştarafı 1 incide) 

.• Slovakyada vahim 
ka nşıklıklar Verilen malllmata gBre, ikin 

el mUntehip seçimi hazırlıkları 
tamamlanmıştır. Seçim defter -

edilmiştir. Alman gönüllü mu - lerlnde isimlerini bulamayıp 

Hatay maclisinde 
Antakya, 10 (A.A.) - )il 

meclisi toplanmış ve 220 bll 

ralık bir munzam bUtçe k 
etmiştir. ( Baştarafı 1 incide) 

Frankonun taarruzu k k d b ı Bcriin, 10 <A.A.) - Bratisla.. pe ya ın a aş ıyor vadan alınan haberlere göre Çe. 
Burgoı, 10 (A.A.) - Haber a. 

lındığına göre, General Franko 
hazırlamakta olduğu taarruzu, 
Madrit hadiseleri dolayısiyle, taci
le karar vermiıtir. Nasyonalistle
rin pek yakında ispanyan·n hükü
met merkezine taarruz edecekleri 
zannediliyor. 

Ma:lrit, 10 (A.A.) - Asilere 
karıı manevra vaziyetinde hare
kat icra etmekte olan kolordu kuv 
vetleri saat 13 tc Madride dön. 
mü,tilr. 14 bin kadar asi, Cumhu
riyetçi saflara geçmiıtir. 

Barsclona, 10 (A.A.) - 160 
tonilatoluk Fransız Azelma vapu· 
ru Frankocular tarafından açık 

denizde yakalanarak Barıe1onaya 
getirilmiıti. Vapur, portakal yük
lü idi. 

BtR VAPUR ABLOKAYI 
YARDI 

Londra, 10 (A.A.) - İspanya
ya yardım komitesi, gida madde. 
!eri nakletmekte olan Stangate a
dındaki lngiliz vapurunun Jspan
yol &ahillerindeki ablokayı zorla
mağa ve Valansiyaya gelmeğe mu 
vaflak olduiunu bildirmektedir. 

Valanıiya, 10 (A.A.) - İspan

yol Falanjlarının müessisinin kar 
deıi Miguel Primo de Rivera, 
Gandia limanın.da bir İngiliz tor. 
pito muhribine binmiJtİr. 

Devanshire adıı:ldaki Jngilniz 
kruvazörü iki saat Ganldia limanın 
da &1ınıı. sonra demir alarak li
man<ıatı ayrılmııtır. 

Tigre adındaki Fransız torpito 
muhribi, ekserisi kadın olmak ü-

zere 10 - 12 kişi kadar muıteciyi k1.1slavak askeri makamları Slo. 
almı§tır. \'akyada örfi idare ilan etmişler. 

Madrit, 10 (A.A.) - Murciye. dir. 
::len ı:elen haberlere gört, Karta- Muhtariyet taraftan olan bir 
jen'deki isyan tamamiyle bastlnl- kaç bin Slovak hükumet merke. 
mıştır. lsyan şefleri mevkuftur. zinin ~ünd~ toplanarak: "Esir 
Albay Poros Salas şehir kuman- olmak istemiyoruz, serbest bir 
tlanlığına tayin edilmiştir. Slovakya istiyoruz.,, diye bağır. 

Almeria' dan alınan haberlere mışlardır. 
göre de, askeri makamlar ile sivil Vaka mahalline polis müfreze.. 
makamlar halkçı toplantı icra ko- Jeri sevkedilmiştir. Çek teşekkül 
mitesini içtitnaa davet etmişlerdir. lerine silah dağıtılmıştır. Bu sa. 
Komite şartsız milli müdafaa kon bah Bratislavada müsademeler 
seyi lehinde bir karar almı.ştır. vukubulmuşsa da Çekler vaziye. 

Madrit, 10 (A.A.) - Madrit te hakim olmuslardır. 

müdafaa meclisine sadık kalan Prag, 10 (A.A.) _ Mahalli 
şark kolordusu saat l3 te~ hükfı. radyo, bu sabah Slovaklara hi. 
met merkezine girmiştir. Asi ko- tap ederek buaün alınan tedbir. 
~ünistlerden 1~.~00 kişi :~mhu- !erle Slo\'akya ~muhtariyetine ha. 
rıyet saflarına ı_Itıhak etmıştır. lel gelmemiş olduğunu, fakat Bo. 

Palma de MaJorka, 10 (A.A.) -- hemyaya sıkı bağlarla bac7Jı bu. 
İspanyol Cumhuriyetçilerinin "c • lunmayan bir Slovakyanı; mev. 
2,, tahtelbahiri,, nasyonalistlerc 1 cudiyeti tasavvur edilemiyecc _ 
teslim olmuştur. Güvertede toplan ğini bildirmiştir. 
mı şolan mürettebat, General Fran Prag. ıo (A.A.) _ Yeni Slo. 
koyu ~lkışlamıştır. . vakya Ba~vekili B. Svak, papa _ 

Parıs, 10 (A.A.) - Cumhurı- nm taç giyme merasimlnde bu • 
ye~çilerin ~erbest ~ırak~kları B. Iunmak üzere Romaya hareket 
Mıguel Prımo de Rıvera ya muka etmiş oldu;;.undan Slovak hü.ku
bil, nasyonillst İspanyollar, bu- meti işleri;i muv~kkaten Slovak 
gün Bendaye Enternasyonal köp- maliye nazın Teplanski tedvir et. 
rüsü üzerinde Fransız makamları- mektedir. 
ria General Miajanın oğlunu tes. Prag, 10 (A.A.) - B. Tisso, 
lim etmişlerdir. Çeklerle Slovakların bir devlet 

Tunus, 10 (A.A.) - Umumi çerçevesi içinde müŞterek bir 
vali Eri~~ Habonne, Bizert lima·ihayat idame etmeleri için lüzum. 
nında. pla~ ~~czarct al- lu teminatı verecek vaziyette ol. 
tın?a. lıttl~\irtilan cüirilı~rjyetçi niadığmdan dolayı auedilmiş _ 
ispanyanın onbir harp gemisilıin tir. • 

"General ~ra.nkoya ait olduğunu,, .Malum olduğu üzere gerek 
beyan etmıştır. Pittsburg, gerek Zlina anl~ma. 

lerle, artık kanunun çcrçc,·esi içine Vali bu gemilerde bulunanla- ları ve gerek anayasa, Bohemya, 
ııiren ve şimdiye kadar (gayrifedc- rın ispanyaya avdette veya arzu Moravya ve Slovakyanın bir tek 
re) adile anılan klüpJcr arasında ettikleri takdirldc Tunusta kalmak federal devlet teşkil ettiğini bil. 
km·,·ct c~asları dahilinde bOlge baş. ta serbest bulunduklarını ilave et. dirir. Halbuki müfritler, b:r kaç 
kaıılıifn~nyııi adetle seçilecek klüp miştir. 
Rra\YÜ,la ~ilq. qe\•rcli bir Uk fiküs. ----------- zamandanberi böyle bir federal 
türil ~ ~ff'k.-tıunlnr kendi deirlet'.*f•ıhMtilNftı4cWiıd~. 
hulundukla ş~lrletde ir~rlcrile bir devletler federasyonu teşkili. 
karşıla~tırılıp puvan usulile bu. li - ni istemekte idi.Brltislava hüku 
ldn birincisini scçecel.;Jerdir. Aacak meti ise buna karşı hiç bir mü • 
b '· b"I • · ı·ı 1 • 1 1• )er~ Üzerinde nihi ve hissi ne-

u ..:a ı " 1 P erın oyuncu arı a a - · ı 9'- dahalede bulunmuvordu. Belatu. 
kadarlardan celbcdilccek fotoğrarıa. tice erı .g~lür. .J 

bir liste ''eya dert er halinde evveıa Çift~uf~ bif.ine ıonnuılar: .a ~·e Sano ~eh. gibi müfritle. 
böl dece teshil edilerek \"e marlara B . '• • Pd"" "\. .. .. ? d rın ıdare ettıklerı propaganda .. ' - u ış ıçın U§unurs\.m.,, e- • 
iştirak edecek oyuncul;\r ancak lis - miıler. Bu a : '"B~n tarlarQıigİ- bizzat Hl!nka'nın . siyasi v~i •• 
leye dahil bulunanlarçlan olabile- bi düıünürüi.ı.,, diye ı::ı.vii\> ver. yetnamesıne dahı muhatınır. 
cektlr. l.hlcyc sonr:ıdan oyuncu ilil. Hl" k h f zI t k•ıa.t 
ve etıirmek istiycn klüp bunu ayni mİ§. Bu cevllf doğrud~. Hayatta ın a m~ a ı ~r~. eş ı ı ara.. 
esas dahilinde enelıl bölgeye kay_ insanlann bir kısmı La*sı gibi,bir sınd_a faalıyet gorülmekte ve. bu 
dettireceklir. Bu oyuncu on he, gün- kısmı dükkanı gibi dü~ünür. Bir- !aalıyct karışıklıklara sebebıyet 
den enci takımda- )'.er alamaz. 1 çokları c'a içerisini para ile dol- VC'rmekte idi. Pisso hükumeti ise 

.. B - Atllı.:arn "'e ·~~irıle ılc . milli 1 dı.ınnak İsledikleri keseleri ve ka· bu karışıklrkları izaleden aciz bu. 
kume dı,ında kalan klupler hu•mad_ la .,_. d"" .. .. lunuyordu. 
d " ( ) f ı. ı] ·· t ' I I S& rı g1111 U§ur.tUr. 
enın a ı~r~<ıın a. ııo_s erı_ en mu , . ,:·ı.ı.· Bu sebeplerden dolayı anayasa 

•• esas mucıbınce bırlıırlcrıle karşı Fan:at bu tarlaların, bu c;i.l•••·an-
- yı muhafaza etmek ve memleket lışlırılarak J.:eza bu bölgeler de larln, bu keselerı:ı ve kasaların . . . . · 

birincilerini seccceklerdir. h~psi büy~k bir ,nta:ı ve millet t~ nızam~. ı~ame. e:mek !~1~ Bra. 
C - Dütün bu maçların lcra,ile 1 v ı· t• ·ı k · ld tıslava hukumetını degıştırmek . var&1gı ve se ;.unc ı ı e aım o u- • . 

nıhayete erecek olan de\"re sonunda, ~ .._.1 , d • ba k t"" 1 .• mecbu,r.1 QU" h~ almıJ.tır. 
I t b ı ı . h" . .1 • A k 1 guna ,.,ı en ac•:un a.111 J a .. r .ı R _....... ...,. il ~i.:---s an u , ımır, ırıncı erı n ·ara. .. .. .. . . e:mu Jnw.ıf1 Jerd~ ~a te. 
)'a gelerek burada arabıına Ankara 1 duşunur. işte bır Vl'landaıı<ı. ka- b .. ...U..ıı....·ı.;a.: ~- ~ •· 

ı k . b • b" aruz ı;a......-1 uıgtllt: ·~ alınan birinct » lkincisinl de k:ıtrhnasile r:ıater uvvelı -.a larzc.o ır mu- tedb" ~ ~ . • 
•• elimınasyon uaılile knrşılaşlırı -1 hakeme ib kfu~i:;ine vazife oldu- ır~ ~ !\ tarıyetı. 
lacakl:ırdır. Sona knlnn kltı,.lt.r genci ğurnı :c~:ıi bulun:luiu ~ :r yo!da ;c'ı ~,,ve Ct i ;~L.9'Jan~Ş. ~aş. 
direk türlük tarafından (beden terbi 1 t • ·ı ~· l ., . 6 . , m, lara kar.;ıı degildır. Bılakıs bu 

• -
1 

ero..:ı eccl,.ı m:: :ı~c •• .r. .r ac.n- db" 
1 Yesı kupası) adını t:ı~ıyat;ak hir ku. 1 kt k • •:.ıı i _ te ır er anaya.sayı ve anlaşma. 

· ~ 1 mın ;ara er uvvetı ıuares ne:. . . 
pa ıle nıukArnllandırılacakl:mlır. . . .. .. • . ları mcrıyctte ıdamc için alın • 

l~ - .Hu kümeye d:.ıhll klüpleriıı rıne tesır eden her turlu. \Wıllıl ıbt- (:t 
. 1 1 h • mı~ ır. 

yapacakları ma\·lar, ttıilU küme ma\'· tınıs arrn, arzu arın~ ususı men- E . h""k• . k" 
!arının yapıldıjı günlerde Ye saha_ faat gayretlerin:1:1 ifstü:ıde bir rhil. s~~cn ycnı u umetı teş ıl 
tarda icra edilecek ve oyunlara ait ı· 1 k b" ı:ı. · L ld .. eden uç nazır. Kare! Sydor, Paul 

ı var ı ve ır ın ıca.:n o ugunu l . 
m:ıçl:ırın da millt küme maçlarının d"" .. _L!J • d b ·--·'- h Tep anskı ve Svak, tanınmı~ muh 
d Üdd t d . . . . u11un1:ot rnesın e ve U lt:aıUı er t · t "J d d. ş· d" k namı m e ,.e enesı ıı;ınde lJı .. • _ .. .. .. arıye çı er en ır. ım ıye a • 
t'.rilmcsi bölgelerce lemin edilecek- turlu varlıkların ustunde gormc- dar, Slovakya değişiklik haberi. 

tır. . sind~ir. . • • • ni sükunla karşılamıştır. Herhan 
ll - Grek mılll J.:ume ve gerek- Turk mıll•lilllVaaati ıahlali ve ~ b"r k ki k kt ~ d • 

se bunlar haricinde yenide; ihdas karakterinin ;;:r.ülcsd< kıymeti'7i ı 0 1 
• arı~ı 1 çr ışına .. ~ır 

edilen diiier l.:Ome ınaclarının biitün ·ıı· .. d 1ııı. • k •~ d . 1 ıha.her ~oktur. Mramafıh mufrıt. 
nu ı muca eT" ve ın ıuıp evır e- l · b"Jh h · · 

hasılatı her üt· bölgede de bal,sıe ha;> • .ı L!!.&"" • • • , erın Ye ı a~qa epsı radıkaJ 
'· 1 kl h • "' • rıı.,,;e u.aun~na taı4~ .ettır- 1 .. . •t 1.1 . 1 •. 1 ,.an ı arı ın en cıddl nezaret H: . . .. t·'·l, ~ 3., U!"lVC'rtı e ı crın teza ur.er 
mesulil·~Ocr.i altında tnmamen tcs - ırutlir; m" eden ~ra Uf~• de bulunracrı "'a"re.t uvandırmı 
bit edilecek n hakem ücretlerile ni- midetinin vaı-lrğı ve iıtiklt. i tehi;- '""Cn '<~-r F<> 'c,,"'t •1 h ~ f, : 

.. • L • • 1cr us'J:ı_1ca nı 
taml aidat çıkarıldıktan sonra im keye dÜftÜğÜ zaman C;ı kuvvetti "'""'"'l \•n s··ı,.,•, l f · · 

- 1 · . •• • ~ı • .,.,, ·· "' ..ı,.,nu mu 1"- -ı:a ıçır 
11aıa \aac esız olarak feılcras,lon cm. du,man ııılanlannın v• T~tnn'bul ı ""t"" t db. 

1 1 l"İne derhal Jş n~n kasına .l alıl'll:\- d•ki halife hüküıır.ctinh laz ·ii<le: )ll un c ~r e~ :·lı:"lı".~'r. 
eaklır. Her Uç bolge ele bu sureUe . • .. -~ } AZ!L • {) rt T T RLE 

hafaza teşkilatı ile Hlinka mu -ıda intihap teftiş heyetlerine 
hafı.zları, imkan nisbetinde silA.h başvuranların yekunu geçen 
ta~ecrit olunmuştur. deYreden bir bıllyona yakın bir 

neş rejimi devrinde siyasi mikdar fazladır. 

Bu bUtçe bilhassa. A.n:ıı:ı:ı• 
metlerine tahsis edilmiş bU

1"'
1

"""""'1&1 

maktadır. Yeni yollar y•P 
caktır. 

talepleri dolayısiyle bir kaç sene 
Parti merkezine mUracaat e. 

mahpus tutulmuş olan Slovak 
derek namzetliklerinl koyanlar 

muhtariyeti müdafii profesör Teşekkür 
Tuı. v Sl k d ef" 3500 U geçmiştir. Her taraftan 9a e ova propagan a § ı t 

mUracaatıar hA.IA. denm etmek Merhum Şair Meıııne ..at. 
doktor Mach tevkif edilmiştir. tedir • hemşiresi ve merhum Arif ~ 
Pisso'nun da bir manastırda hap. JJ". 
sedilmiş bulunduğu söylenmek _ Parti umumi idare heyetinde met Çobanoğlu eşi Nuriye. -iJ 
tedir. tetkik edilmek Uzere namzetti- Hikmet kızı Halet, da.madJ 

İşçiler, umumi grev ilan etmiş. ğinl istemiş olanların kısa ter- Aslangil, yeğeni Ki.mile ~ 
tir. Askeri müfrezeler zırhlı oto. cUmeihallerini ve fotoğrafları • oğlu, merhuın. Arif Hi~ 
mobiller içinde sokaklarda dol~- nı ihtiva eden albumlar hazır -

lanmıştır. 
banoğlunun cenaze nıer 
iştirak eden akraba ve d maktadır. Şehrin hariçle hemen 

hemen bütün irtibatı kesilmiştir. 
Etraftan alman ilk malUmata gö. 
re, Piştian ve daha diğer yerler. 
•fo de örfi idare ilan edilmiş ve 
bazı kimseler tevkif olundu~ P.i. 
bi re,mi daireler askeri muhafa. 

Bunlar arasında avukatlar, 
doktorlar, mUtekait zabitler, 

en ıamimt teşekkürleri ~ 
merhumun uzun zaman suren 
talığından ölilmüne kadar 1' 
sine ve ailesine hiç bir Y 
csirgemiyen İstanbul J{a;, 
Şirketi Reisi ve erkanına 
minnettarhklarmı aned~ 

generaller, serbest meslek· er -
babı, muallimler, devlet şürası 
,.e temyiz mahkemesi, divanı 

muhasebat azaları vardır. 

~ altına alınmıştır. 

Prag, 10 (A.A.) - Çeteka a
jansı tebli~ ediyor: 

Çekoslovakya..-la çek kıtaatı. 
nın Alman partisine nit bina -
lan işgal ettiği haberleri Uzc -
rine, içtima halinde bulunan 
nazırlar meclisi kcytiyeti tahki 
ka general Siroyu memur etmiş 

Haber aldığıma göre, parti 
umumi heyeti divanı pek yakın 
da. cumhurrelslmiz lsmet tnö. 
ntinün reisliği altında toplana-

• 
Kadın hekimletl 

toplantısı 

Ur. 
Eğer bazı Alman blnaları iş. 

gal edilmişse bunlar derhal 
tahliye ettlrllccektir. 

Bratislava, 10 (A.A.) - Slo-
o;ak halkınm nUmayişlerl sokak 
larda de,·am etmektedir. 

Her tarafta yaşasın Tlso ya
şasın Tuka avazelerl yUkseL 
mektedir. Çek sansUrU bUtun 
Slovak ve Alman gazetelerini 
mUsadere etmlştlr. 

. Çin çeteleri 

caktır. 

Söylendiğine gBre, bu toplan 
tıda önümüzdeki seçimde halk 
partiııince gösterilecek namzet
lerin isimleri tesbit olunacak • 
tır. • 

Parti umumt heyeti divanı, 
reisicumhurun başkanlr~ında, 

başvekil ve veklller, parti ge
nel sekreteri, parti idare heyeti 
azalar11ıdan mlirekkeptir. 

Ankara 10 (A.A.) - Haber , 
aldığımıza göre, yurdun her ta
rafında ikinci mUnteh1p seçimi. 
ne 15 mart 1939 gUnU başlana
cak. ve mebus seçimf de tak~i
ben martın 2 5 ine doğru ta. 
mamlanmış olacaktır. 

BUGÜNKÜ KONFERANSLAR 
tklnçi mUnt-s.hlplerin ıect&ı 

çarşam~a ıaaba~ı~~ ba]Ja, -

•anon askerlerile şidd--tle caktır. ~&.Wıd.&fl.iJlt~!t 
~ W. • t \l' tık olan hıtib.ap, ~mek husu -

çarpışıyoplar J1 :1 1t1Anda t~i-UJ(\t~~~ 
Hongkonı:, 10 (A.A.) _ Çin gllnden ıtibar~n parti naonna 

t k ti · p · ing ve Tı"en .Şehrin muhtelıf yerlerinde kon çe e uvve erı, eıp - . 
tsin etrafında yeniden büyük faa- feranslar verılmeye ba.şlanacak-
liyete baılamııtır. Burada Japon- tır. 
larla üç bin kiıilik bir Çin çete B ugUn ıaat 1 7 de BeA'zıt 
kuvveti arasında tiddetli çarpıtma meydanında Unlversıte 'l>'rofe
lar olmu tur. sörlerinden Fahrettin KerJm, 

Peipin~ • Hankov ve Peiping - Şehremininde öğretmen 'Hase. 
Suiyuan demiryolu muhtelif nok- ne Ilgaz, BeY,oğlunda BefO~lu 
tatarda tahrip edilmi§tir. halkevl başkanı Ekrem T,µr 

Hupeh eyaletinin merkezinde söylevde )>ulu,nacaklati!~r • 
Kiya.ngşang - Şunuian yolu üze· lley atıldığı 'mUddet ~~rlın • 
rinde de çarpıımalar devam etmek da da. bu şekil~ekl koaf, anı • 
tedir. lara devam oluna~tı't. Bu iş. 

Sian, 10 (A.A.) - Şimdi öğ- lerle uğraşmak Uı:tre partide 
renildiğine göre, geçen ayın ıo. bir komite k'llrulmuştur. 
nunda Çin kıtaları suiyan eyale- -
tinde ıtvanıçentze 1 hava meyda- Antakyada atltspor 
nına hücum ciderek: 12 Japon tay- klübünde 
yare.sini tahrip etmitler ve hangar 
lan da yakmı§lardır. 

Şungking, 10 (A.A.) - Cen
tral News gazetesinin bildirdiği. 
ne göre, Hainan adasında askeri 
vaziyet heyeti urmımiyesL itibariy
le istikrar bulmuş cibi bir vaziyet
teJir. 

Fakat Japonların kayıbı S bin 
:nüden fazladır. Çin çetecileri, ha
le.1 adanın dağlık kısmına iltica et 
mişlerdir. Bura-:ian adanın beı eya 
Jetin arasındaki yollarda Japon nak 
liyatını hüeumlariyle güçleştir

nektedir. 

Antakya, 10 (A.A. -ı_,.Acıl. 

dığı evvelce haber verilen An
takya atlıspor klUbUne dahil 
olmak istlyenler askeri mUmeı 
silli k b ,.. '\sın da bir toplantı yap 
mışlardır. 

Toplantıda askeri mUn1essil 
kurmay albayı ŞUkrU Kanatlı 
da. bulunmuşt·u-. KIUp, blnici-
111<, atıcılık, dağcılık olmak n -
zere Uç koldan teşekkül etmek 
tedir. 

KIUbe bir çokları aza kay -
dedllmlştir. Başkan ve genel 
srl.retcrdcn başka idare heye-

lzmir SU Şirketi ahnacak tine Vedi Karabay .. doktor Mi. 
tnt, Remzi Siboz, Nuri Aydın, 

İzmir, 10 (A.A.) ~ lzmir su HUsnU Şemsettin, Memet Burç 
ıirketinin hUkômetı;e satrn a- vn Alemettın tsldf scçilmişler
:ı lrnm'1lsı takarrUr etmlş ve bu dir. 
maksatla yaprlacak mUr.akere. 

Türk Ginckologi kunımu, bil 
toplantısını 9.3.1939 da Dr· ,. 
Asım Onurun başkanlığı aıııııcll 
ınıştır. Bu celsede: Pror. J\eıı~ 
Cik Sezen rl: 1) Mcm e~ı knıııı,-

h:ısta göslcrcrek kaııııcrlc ol~ 
nasebctfnclen bnhscttl. 2) ; 1 
\'e :oıeker hnstnlı~ı hakkında lt. 

• e 11~ 
bulunarak bu lı:ıstalı~ın gebe 
nasında nasıl ngırl:ıştığını ~eı .. ı 
lar üzerine olıın zararlı tcsır..
lattı. 

Bu nkalar etraCıncla yapıl•~ 
nakaşalara: Ahmet Asım O~ 
ti ~ülcyrnan Canb:ık:ın, ,Silk 
ilkel, lhc;:ın Arif, l.eonto)"lld~~ 
rab:ım Salnmon, Sin:JY ,.e 
yan Jşlirıık etmişlerdir. _A 

Nasi 1 
KurtuJdUP1 

"nülün dostlarını bu derce' 
• ' pıt 

göriinınek için neler yaptıR• 
~·orl:ır. Takriben üç n)" er~olt 

111 
:.enci devriyemi tebrik fçııt " 
leriın gelmişti. Tenim esnıcrdı 
idi. Gelcnlcrıİen bir ç~k ltS Jı 
cilrlin unsuru olan Tokal011 

nln lslimali ile memnurıiY'1rt 
nıercler elde cııikJerini ~ 
Ben mütereddit ~lınıırnıı ırtl• 
lccrühc etmeğc karor ,crıl1 11 
akşam munlnı:im:ın y:ıtnı:ıı p:ı 
pembe renkteki Tokalon ı;rc 
sabahları ela pudralıınınnd11~1 
beyaı renkteki Toknloıı ı.rc,aıı 
l:ınmajln başladım. Bir kat" )t 

ra, cildimin yumuş:ıyıp '11J~11, 
ve bir haft:ı nihayetinde s'
ı;ıöründuğümıi his.scıııın. 1 ' 

"b ,. 
ay oluyor, o derece c:ııı .,1 lı f rıl .. h:ı~ ret bir ~erncre clclc et 1 dO ol 
dostlarıııı Rnc;ık 38 ~:ışıll 
ınu söylüyorlar.,. .,ııı 

loplaııac.ık olan para genci direktör rıne rağİnen pa~lık ,.11.'~.sını K"'.RŞJT •'"Dl 
lükçe, lııı madara iştirak e<len kliip- atarak sadece hır fert gibı muC1\- E:a .. i"l.a.•.orı., 1 'J (A.A.) - D. N. 
ler :ır.ısınd:ı mütes:t\"İ}"cn t:ık:oıim e. dele bayrağını açan Atatürkün et- B. 0;'!!•ir· .. C'··: 
dilecek tir. J\liipler nl:ırakları hu pa. rafmcb toplanmakla At:."'ltürl:ün 1 ~oh" 1 ,, Sl . k h"'l- • t• 
. •. 1 r r 1 1 h "I" ' "" ' ır ın .o. o\a u.ume ı ıa)ı ııızRın ornıa ıle er ı :ı ı ındc öliimünden sonra da ismet ttıön::i- · p .., _ 
irnt J.::ıydcılcrel.:, lahshen klülıün .. .• . nın rab makamları tarafmdaıı 

tere esas olmak Uzere şimdiden 
ılrketin mevcut tesisat ve em
valine kıymet takdir edilmesi 
:ı;ln alakadarlara emir \'eril-

--o-

Hatayda Yunan 
konsolosu 

• 
Antakya, 10 (A.A.) - Ana-

t>e rt 
Cilıl un~uru olan pcrn (.'ııl,.e~ 

Tokalan kreminde Yi~·arııt 51t 
ıc~r proresiirlrrindcn pr.

11 
cıl 

idaresinde genç ha' ,·:ını:ırıı ııir 
rinrlen istihs:ıl ve "Bio<"eı.' 1 11ı. it 

nun urıerınde mebuslulctan başka 1 1 d"l · · b"" ""k b" ·· · ) spor malzernuiııi tamamlamak gibi . . • • • riaz e ı mesını uyu ır surprız e 
hakikt ve mübrem ihtiyaçları it:in hıç bır reımı aı!at ve salahıyet ôY:1karşrlamıştır. Halkın düşüncesi. 
aarr ,.e bunu da _kc~a" ~i~~mi ro~ına- madığ~ ha~d~ onu~ yük&ek_ fflz~!~tlbu tedbirin Slov~kla:ı. bir hükiı. 
lltelerle (lcne_ı clırcl.:toıluk. neıdınde ve kı)~tinı t:ıkcır cdcrd. Mı.lı ı met darbesi emrıvakıi karşısında 
bbat Te tevsık edeceklerdır. Şef tanımakla ~· niha~et. °". un_. j bırakmış olduğu merkezindedir. 

l7 - Bu maclar ıınuında müte . h ı - -;ı b 
kabil hnrmel •e samimiyetten ayrı. mu terem var ~gını m°'lı ırlık Maaınafih bütün resmt binalarm 
Jarak her banırl bir hadiseye sebe- i~in mihr-' 7apıTiakla göste~iı-jjand:ırm~ ve asker işgali altında 
hi>·et ''eı·cccklcr ~idtletle cezalandı. tır. "' ı tutulmas~ ve 5rf'i idare ilan edil. 
nl:ıcaldardır. A~um lls mesi suretiyle sükun muhafaza " . 

miştir. dolu ajansının hususi muhabiri 
bildiriyor: 

lzmir hal binası Hatay Elen fahri ko~oloıs. 

!uğuna buranın tanınmış ttlc -
İzmir, 10 (A.A.) - lzmir şe- carlarrndan B. İstirati Glfptls 

hir meclisi dUn yaptığı fevka - tayin olunmuştur. Yeni konso
lA.de bir toplantıda şehirde bir los Beyrut Elen başkonsolosu 

merkez halt inşası le; in 3 !) O bin j tarafından devlet reislne tak. 
lira !artına karar vermiştir. dlm edilmiştir. 

·ırfıll fi len ,.e lıpkı insan tı . ,cıı 
nıfüıahih sene ,.c sıJıhııtlı• ,. 

' . ıısası kı) mctJi cevherler hul , ... r 
Beyaz renkteki o:d§ıı ~ ~ 
krcmin<~c ise tazG krenJ:li 
ti"'niiı ve llair Jıe5l<'l 1c ıı.ı ı 
\ardır. ~untnzamı:ın ııcr ,. d 

1 0şıı"' 1'4 
kull:ınınıı. Açık, yu~ 0ı:ıt 
bir eild temin elnııŞ tid r· 
FnY<l:ılı semere~i sı::ırarı c"ı.ıır• 

. l n• .. halde paranız iade 0 u 



Türkiye Cümhuriyet Merkez Bankasının 31.12 1938 Tarihinde 
Biten Yedinci Hesao Yılı Bilancosu 

1 - VAKiT 11 ŞUBAT 1931 

.- lllJ ~ 

1 Dolmabahçe Hava Gazı 1 

Kok Kömürünü 
SERMAYE: 

1HT1YAT AKÇESi: 

PA~IF 
~.000.000,- 11\U~ ercih ediniz 

~l:m:Wftlll llllM ----
17.150.812,- - 2i.136.479,71 

10. 786. 721,-
1.238.410.28 

Adl 2.22e.60S,37 
. 

1...\ \'l - l::sl.i lrR:nv:.y ,irketınrlen 
ıılılığııııız SAIHlıa•:iıı Gfivenç ıdıırn 
y:ııılı 36.090 ıııımanılı ve C.Yll (':ıil 

lıır adını yazılı 36.080 numaralı "re 
J\dzım .Mııllıı ıulırın ~·.uı!ı 36.093 ııu 
m:ıralı lıılebe şebeke pasolarımız 

za)'İ olmuştur. Yen ilerini alacatını ız 
dan eakileriniıı hükümleri ~kıur. 

36.141.610,99 
572.581,7• 

Fevkallde 'M.628, 7 • 
HUIWll 8.000.000,- 8. 712.234,11 

TEDA VULDEK! BANKN0'11..AR: 

9.0M.81',· 12. 736.038.38 Deruhte edilen 
Altm kartıl*Ir 

37.589,6T Reeskont mup.bili 

8.493.225.~ 21.268.M3,40 
142.7'4.442.-

TÜRK LtRAsı MEVDUATI: 
Dövtz TAAHHUI>ATI: 

Altına tahvili kablJ dövfaler 
Dlğ~r d0\·1%!er \'e alacaklı 

91.388.803,(! 

kliring baldyeleri 

MUHTB:Ltl': 

41.602.625,33 
7.92'.0ll5,30 4!' .520.640,63 

8.072. 7 40,36 

1.346.564,09 

90.995,66 

4.500.000,-

1.153.451,49 

362.804.483,80 

Muvakkat al&e&klılar, depo-
zitolar, havaJtler w afn 

• • • • 

(*) 

(**) 

11ğnlann 
........... 

"'r•k K••• 
evrozin 
'" lllaa14 b&f, n 41t alrh t 

•tlı l1&lt71 JtltlcUr. 
~ e~ci.r, ılntr, mafıal 

r&Pları NeVl'Olda'lt ~ 

~D ~. broattta brtı 

,"••da glnde S kate alınablllr 
~at. taklitlerinden aakınınıı n Ne..roıln yerine 
~ btr marka Tırtr lene ıt44etlı re44ıdtnlL • --

~..... P. T. T. MldlrlUtaadeo ı 
~ ~ lola IO adet UO X 1IJO S. K. ebldmda mtıdev. 
',,' ~ . 828 adet 60 x 9CS 8. )ıl. ft )'ine 130 adet 
~~il. ebadmda dahili po9ta -tul, 1&0 adet eo x • 
ıı...~ 'det 80 x 75 s. lıl. eı.dmda harici po9ta ~talan 

~-~ posta çantannm alımı kapalı sarf ulUllle 
,~Qftur. Ebiltme 22-3-f39 çarpmb& aat 15 

~ .. .__ - blnuı alt btta mUfettlfllk odılJ!Mla toplana. 
~ ~-~omhıyonunda yapılacaktır. Muhammen bedeli 
-..;:~t teminat '31 Ura 85 kUnJltur. Taliplerin ol 
~ 'Cl&nıeJertnı s&"mek ve muftkbt temlnatlarmı ya. 
~ ~ stınJerinde meDar mUdilrlUk idari kalem 
m....~ ebiltme saati olan 15 ela bir ... ı evveline ka. 
~ ı~ tı.ı-ltatı dıhfllnde huırlammt teklif mektuplarmı, 

!la llUteber ticaret oduı vesikalı muvakkat teminat 

'· lta ~ olarak yukanda 8Ölll pçell komls)"oD bqkan. 
lbakbuz mukabilinde tevdi eylemeleri- (1358) 

Diğer alacaklı h11aplar 

KAR: 

YEKON: • • • • • • • • 

Türk Endüstri ve Tecim 
Anonim Şirketi idare Meclisinden : 

Tllrk EndU.trl ve Tecim Anonim Şlrketinla 9. 3. 1938 I*' · 
oembe günü saat 11 de mukarrer bulunan alel&de heyeti umumi. 
ye lçtimamda matlup ekseriyet hasıl olamadığından eu.ı muka. 

, velenin 52 nci madesi mucibince, hissedarlar heyeti umumiyeel. 
bJrlnci içtimada müzakere olunmak üzere hazırlanan ve metni L 

pğıda yazılı olan ruznameyi müzakere etmek ve karara bağlam1k 
tızele,'~1.'"3. 1939 ııaWtesi gün saat 16 da. Ankarada Yeniıe· 
Ml'jle K&raıiift ~ Uin huau.r clalnalıule _.... ..U,.
top1n•caktır. Şirket eau mukaveleel macibinıce lhbl 7b Jala. 
aeye malik hiaaedarlarm, hamil olduklan hlae senetlerlal wya 
bunu mu.bit vel&Jld içtima stınllnclen bir hafta evvel Anbrada 
Şirket merkezine, İt. Ziraat Bankalarm& wya Sümer Bank'a tn. 
dJ ederek birer duhuliye almalan rica olunur. ı 

RUZNAME 
ı - Şirketin 1938 ....a muamellt heabab llakbnhkl mıte. 

lial idare ve muraldpler raporlarmm okunmuı ve tn•HJd, 
2 - 1938 seneli bllbço ve klr ve u.rar heeaplarmm tucll· 

ki ve idare meclisinin ibraaı, 
3 - 1938 aeneal temettl1 hiaulnln zaman ve ıuretl t.YllJ 

hakkın:la karar ittihuı, 
{ - 1939 senesi muraldplerinin intihabı ve Qcretlerinin tak. 

diri, 
5 - Meclisi idare uasma ticaret kanununun 323 ve 324 Uaol 

ınaddelerinde yuılı aallhiyetlerin itaaı. 

Devlet Demiryoilan ve Limanları 
işletme Umum idaresi ilanf arr 

Beher adedinin muhammen bedeli 9,5 kurut olall 8 X 10 X 20 
l&Jltim ebadında 1.125.000 adet çıralı çamdan mamtl parke 22-3 
-1939 çarpmba günü aaat lfS,30 da kapalı zarf U8UIU ile Ankara. 
da idare binasında satın alınacaktır. 

Bu ite girmek isteyenlerin (8Ji93.75) llrlık muvakkat teminat 
ile kanunun tayin ettiği veeikalan ve tekliflerini ayni gUn uat 
ı t,30 a kadar komiayon reillffine vermeleri lblmdır. 

Şartnameler (53') kurup Ankara ve HaJdarpafa vemelerba. 
de satılmakta.dır. (1'92) 

••• 
Muhammen bedel ve muvakkat teminat bedelleri aplJC1a 

yuılı muhtelit cins inp edilecek vagonlar için yedek abam ayn 
qn ihale edilmek suretiyle 25 Nisan 1939 l&lı günn saat 1:5 de 
sn ile AJ*lrld& idare biMamda kapalı sarfla atm almaeaktır. 

Bu ite prmek isteyenlerin qağıda yuılı miktarlarda teminat 
ilı kanunun tayin ettiği veaikalan ve tekliflerini ayni gUn saat 
14 de kadar kcımisyoll relallfine vermeleri llamdU'. . 

Şartnamelr param olarak Ankarada maheme daire9lnden. 
Haydarpqada teseOOlm ve aevk tefliğinden dağıtılıcaktJr.(1817) 

Ekliltme Muhammen B. Muvakkat 

No su T;" ..... ,.. .. m cinsi Mikdan Lira Teminat 
• ~J-- Lira 

ı - Pl&.k dö prd, cer kancası, 
kotum takmu ve aaire gibi 
vagon akumı.... kalem 23 

2 - Tekerlekli diııgi1 banda· 
jile beraber... Adet {20 

3 - Buvatagree komple.. ,, 900 

52837 3891.85 

«M.-
13T8.2G 

lesinde Çöplilk oetm• IOkağI ümı inin "Eski çepıe., olarak cleill
tlrilmeeine, Umumi M~iain 17-2-939 T. U toplantamda karar 
verilmiftir. Ilb olunur. (B.) (16.14) 

1'2. 7 44.442,-
19.000.000.-

43.000.000,- ıcM.744.442,-

25.215.661.51 

3.658,67 

23.7M.439,38 23. 769.098,~ 

3'.432.154.92 
4&.880.&570.28 83.122. 725,20 

2.210.322,93 

ta.l(K.W,80 

Pil'İnç•u 
Merıci=•k•u 

~-· Yulaf mu 
Patat••• 
Pirinç nİf&Jlt&ıı 
Komflör (Mııır büliaaıı 
Bakla•a 
Faaulyemıu 

Nohut unu 
Arpa veaair bulluat 
unlart 

Tıp fakültesi talebelerinden 
Sıluhıtıin Gü,·enç, Cavit Caitlar, 

J\azıın Mutlu. 

M.A.SALVADORLU 
MARIMBA ATLACA'l'L 

Orijinal orkeetrurnı ve Bey. 
nelmilel •irin caz muranniyeai 

LYBfA DIMAS'ı 
PARKOTEL'de 
dinleyiniz 

Yann saat 17.30 da matine. 

ZAYi - 1'"ııllh nürıı~ memurlulun 
dan ıldılım cilzdın ile Fatih asker 
Jik fll~slnd~n ••lif ıJım terhis lezke 
remi zayi elliır. Yenilerini ılıcalım 
dan eskilerinin hükmü kılmıınııtır. 

3JS ıevelHHlil 

Jlü~eyin Nazım Ba)'Ul' 

(K. 1. 7) 

ZA \'l - Zllcnln Sakarya ilk oka 
la emekli 6iretmenlerlnden babam 
Yu!uf C•ll:ırd:ın kalan maa,a ait cnz 
dınımı kıybetılm. Yenisini çıkartı 
calımdan c~kisinin hükmll yoktur. 

Cavit Callır 
(K. 1. 1) 

. 
Bu mükemmel ve etıiz müıtahzarat tabii ili

tiyacanma hakiki kartılıiaclır. 
Tarih tesisi: 1915 M. Nuri Copa BeıildGf 

Osküdar - Kadıköy ve Havalisi 

HALK TRAMVAYLARI 
Hh11darlar umma! uywtl 31 Mart 1939 cuma ~il öğleden 

önct aut Oll buçukta tlrkethl OlkUdardaki merkezinde adi suret· 
te toplanacaktır. Eua mukavelenameye göre en u ibet hiıılleei w.· 
lwwılarm hlue 11netlerini içtima gUnUnden bir lıdta evveline 
kadar prket veaııeaine yatırmaları ve duhuliye varakuı ıJm•tın 
Uln olunur. 

Gar&,illecek itler ~ 
1 - idare meclili ve murakip raporlarmm okunmw, 
2 - Billnpun tudlkl ve idare meclillnln tbruı 
3 - 1Dlu mubwJenamenin otm dlSrc10ncll ~ p 

idare mecliai uallfı için iAtlhap fcruı. 
-t - lılurakip aeçilmeli ve Utntinin kararlattınlmML 
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Terkibinde 

-

IY 

TA E 

• 
G SE o 

v 

ıJ!"'' · F F T tJ( 
~ 

'lı 111/ıınıııııııı 
' 

Vardır. 

• Hem grıpe, nezleye tutulmaktan karur, hem de 

gripi, nezleyi ve bütün ağrıları en kısa bir zaman

da geçirir. Bir defa (NE OK Ü R i N) 

alanlar ondan ayrllamazlar, 

Tek 
Falilı Sullı /Jir/Jıci /Iıı/."ıık Mt1/ıkt'

me .. irıdnı: 
9J9/ 33.i 

H:mıııın eski .\lipaşııdn yeni knrn. 
baş nı:ıh:dle~inin ıı~ki K:ınıgiırıırii'. 
mcydnnı yeni rendecilcr soknğın<l:ı 

cdd 18 n hf'' rforıı 11\ nıiikı•ıTt'I' '"'"' 
ll, 13, 1~1' 17, 2:?, 2:i yeni 1, 3, 5, 7, G. 
8, 12 numıırıılıırla murııkkam 1 ııı:ığa 

kaşe 6, aitzlzk kulu 30 kuruşlar. ~• 
7.n ile fıç dükkiinı h:ıvi hulumın mcz
:rnr l{:ıyri mcnkııliin izalci şııymı 

ıakl.ıııdn lıisscdnrlıırd:ın Uc-ıpin:ı ve 
llodG'> ve J'rodoıııos ve M:ıryıı 

ve ~lııri \'C Aıım;la~ya ve J.igor \ ' l' 

" knnıcts·"ılılnrı meçhul olduğu mübn- !eri taktirde d:ıvnnın gıynhen devnııı 
;r 111rnfınıl :ı n Yerilen mcşruhnllan )lunıı<'lğı tclıliğ ınnknmııııı kaim 
ınla şılınış oldıığund:ın 15 gün miiıl- 1lm:ık lizcrc ilan olunur. (28533) 

Jetle iH'ınl'n tdılig:ıt icrıı sın:ı Ye mnlı 
.C'llıcııiıı 27.3.939 :mat 10 na talikine 

Yorsi :ılcylılcrine açlığı dnY:ı 1çiıı ::ır:ır Tcrilıııiş olduğuncl:ın bermuci 
ı:iiııılı•rilt'ıı ıl.ıv:ı znhılıı:ııııcsinıle no • ıi k:ırnr yc,·ııı ve ~:ıntl mezkiırıl:ı 

ılo<ı ve procloıııo<ı ve .Mııry:ı ''e Mııri ınııl.°.:t'rııeye gelmedikleri ve tarar. 
\C Aııııstusya \C l.iğor Ye Yorgiııin farıııdnn lılr vekil de sünderıııcdik 

SAlllBl : ASIM US 
:'\eşrlynt 1\lüdiirü: U. Alımtl Seııenoll 
Dasıldığı yer: \',AJUT Matbaası 

I 
{ 

ZAFı UMuMı 
KANSIZLlt' 

ROMATizM/A' 

Si RACA 

KEMiK. SiNi~ 

hastahklarına, cılız yavrular, Y u~ 

meyen, diş çıkaramayan çocuk13r 

dermansız ihtiyarlar solgun kızl3r 
vereme istidadı olanlar H A S A ~ 
KUVVET ş U R U B,undarı iv' 

l.d. K . "h ,,eritı me ı ır. anı artırır, ıştı a • 

'f .. t · 1 · k F " uret' şı ar esır erı ço tur. ennı s 

te imal edilmiş, içilmesi kolaY "~ 
b0' 

lezzetli bir şuruptur. Küçükı 
l·r 

yük her yaşta istima~ 

ANNELER DİKKAT 
E bz 1 • • • • • d ·-- ~ t ve se e erın ıyıce pıpnemesan en, meyva~-'.A' 

zelce yıkanmamasından, i~ilen sulann temiz ve ıaf o?. 
sından hasıl olan ıolucnn dediğimiz barsak kurtlan en ., 
ha~lardır. Bunlar İnce bersaiın iç zanna )11.l>~JıO'ıl' 
kan emerek yetiıir ve ürerler. Ekseriyetle çocuklardll 
nur. 

Halıizlik, kanıızlık, hazımsızlık, karın ağrıları, ~ 
ıiımeleri, burun, makat katınma ar, ishal, oburluk, bat p 
meai, aalya akmaıı, sar'aya benzer ıinir halleri, gece ~~dit• 
ları, ıörmede, iıitmede bozulduk hep bu kurtların tesıJ'l 

iSMET SOLUCAN J31SKüVll~ 
bu kurtların en birinci devasıdır. Büyük ve küçüklere ,;?' 
yet ve itimatla verilir. Her çocuk ıeve ıeve yer. y,cukl ş 
za senede bir:kfç defa ihtiyaten veriniz. Aile doktofll" 
danıırnız. ,~· 

DlKKA T: Kullandıktan yirmi dört saat sonra sotııis
lar düşmezse çocuğunuzda solucan olmadığına itimat e .~ 
Sıhhat Vekaletinin resmi müıaadcsini haizdir. Tarzı ıstı 
kutuların içinde yazılıdır. • ~ 

Kullanıt tarzı- Bir biıküvit çizgi ile beı müsavı. • ~o
ayrdmı}tır. Büyükler: Gece yalarken iki kutu bü5ki"1t, ça
cuklar: 10 - 15 yaıına kadar bir kutu, 10 yaımclan at11~j(· 
cuklara her yaı için ıece yatarken bir çizıi bislciivit 1 .ı·Jc~ı 

· .. e ol 
Fiatı her eczahanedc 20 kuruştur. iSMET isrnı" 

Türkiye Şeker Fabri~ 
Anonim Şirketi idare . Meclisinden·~ 

Türkiye Şeker Fabrikaları A. Şirketinin 28. 2. 1939 ~~ 
11 d 

·re w~1~ 
saat e mukarrer bulunan alelade heyeti umuı:ıll) ~ ır 1.. 
da matlüp ekser,iyet hasıl olmadı ğmda.n, esas mukn\'el~ ~ 1 ~ 
'rn~desi mucibince, hişsedarlar heyeti umumiyesi, bitl~J :t.. 5ı 
da müzakere olunmak üzere hazırlanan ve metni a;~~ "I: 
olan ruznameyi müzakere etmek ve karara bağlamak tı dVI ~ 
1939 paznrtesi günü saat 11 de Ankarada lş Bank~ ce 1 't/I 
si dairesinde toplanacaktır. Şirket mukavelesi mucıbitl ~i;. ~ 
yüz hisseye malik hissedarların, hamil oldukları hisse e't<C~',,j 
ni veya bunu mUsbit vesaiki içtima gününden bir hafta ·~ SW'JI 
karada Şirket Merkezine, Iş, Ziraat Bankalarına ''~~ olııl' 
Bank'a tevdi cderok birer duhuliye varakası almaları r 

R U Z N A M E Jt"ııı 
1 - Şirketin 1938 senesi muamelat ve besabatı ~sıJi1'1• 

meclisi idare ve murakipler raporlarmn okunması~ tP 
' 2 - 1938 sen.esi bil~nço ve kar ve zarar hesapl J 
ve idare meclisinin ibrası, ~tl te 

3 - 1938 senesi temettü hissesinin zaman ve / 
hakkında karar ittihazı, tıerfıı.tıı 

4 - 1939 senesi rnurakiplerinin intihabı ve nere ,J 
d. . çil"" 

ırı, 11 !C 
5 - Münhal meclisi idare azahklanna muvakkatc I', 

olan zevatın intihaplannın tasdiki, . rtıUdac~ 
6 - Esas mukavelenin 26 ncı maddesine tevfı~~ı ,·o Jı 

hitam bulan meclisi idare azalarının yeniden ıntıb ; 
haklarının tayini, ,,c ~~~ 

7 - Meclisi idare azasına Ticaret kanununun.323 
·maddelerinde .Y..nZJlı s~1ilıJ):et!_erin· itası. 


