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:11.giltere, Frankoga garı resmi bir
1 

"-vassutta bulunmayı teklif etti 

~rçlarını ödemiye başladı 
'tarih nasıl tekerrür ediyor? Reisicumhur 
~~ı'tih teker .. ..._ ~ e ... ,., rurden ibarettir, 

ili ~ ' .aarıı ~ ""Ul'le ıte lınldkaten te-
l'ıiirı r toktur. Pakat bu to

tildt er hep bi 1\ı I', ~il. rblrinin aynı de· 

11~ htt~ıı)c ~l olarak 1 panyada 
~(!ahu· lıldnnlJeri de\ftnı c
~ta 

1
1 hnrp ilo 183! deki İs• 

eıı ~ ,~tıı... ~ahili harbi gilsteri-
1;or ~-lltt ~'lınnn lsı,nnya bir 

ı Jtı l>i lt.ıcscıe i yüzünden 
teıı,ltılş 

1 
r nıücadeleyo siirük· 

t~fiıl 011.ıp lli • ispanya Kl'ali· 
"'1tnu henuz rüşüd -;ağına 

,.,., ~<ıı 1 ş olan t· b vv l\.ı ll)
11 1

• zn cilanın amu-

lıs~'ın:~r~~ l~panya tabtı
~~ıı )'" 

11 
tııa kapılmıştı. 

a...-ı-..::-.ı.ı.. ;it rn letlnln yansı tza
"ti l' t l'I Arısııla n Karlos 

~· cı.hı~(lu'ğu için taht kav· 
btt~t. llll .. bir ha:rp şeklini al-
1- ~l'ar~n Avrupa devletleri 
l\ı ~lll<>Jc li'aşfstJer, öbür taraf

lt~e a)-.,;:tlar olmak üzere 
~e ~ta, l• ığı gibi ozamanda 

"let l't1sy tı.ı lel'l a ve A nısturya 
ı.. lete ıı lnutıak monarsl ln· 
~~ e 1~ . ' 
' "'ıtı, ( ransada monarşi 
~ "-it iL• henıokrasi) taraftan 

• ~ ceph eye aynlmı,lar· 

~ '11 llı lıaş ' ~ ~ vek.Ju Palmerston 
~ dj lttıraı!61Ia taraftarlarını 
~l\tı "•ıı na aldı, İspanyanın 
'th~llt tetını daima kendisi 

"Q lllü<ı ~ita ~erı li' afaa meselesi te-
lt%1ll ransanm tttlfakı-

~'ttt~e ; bl.ecbur olmuştu. 
'l.ııaıtere ZAbeUa taraftan o
~ ''rest l'e Fransanın 7ar
t.. 'tı lldets ""'la llltıtı. pan7ol Demok· 

l'ı"- g le ınonarşl taraf-
'a lQ~ alebe talmıştı. 

il il •enesı 
ı:''lıııı h ilde İspanyada çı-
'~ 1.ı11)'e~7rp ise bir taraftan 
~-l:ı 1•• ••.!er, diğer taraftan 
)~ ~" clefaJtt ll<la l'lllrubulmuş
~~ ~,.. dabiU harpte SoT-

bQ t llttreı:otı-uaaıa doğnı7a 
)'lı~lıt t~1 lete, buna muka· 
'~ 41llta fa Ue nasyonal sos
)' t, 'tı• oı,.. n7a '-'ilerin başku

l ' et il General Franko
~tı ~ () .. hı.ineğe ba5lamıştır. 
~~1'1 .. lih 

t\tı t\ hrl)ını arbı liberal dev-t ~l:till.lll le~ 11
0 İspanyol li

l tıl!t'l e htt () ne neticelenill
'"• ) t\ l'aM~fa t-Otaliter del·· 

lle 'it.. -~ı ile .1 
l itti "t Ctlın '4Cmokrat-
~ 11tt ~fış bili hurıyetçiler lehi· 

&.~'~ l'lltt h::;ıyor. Ilu surct
~11 .. _ h~ı bt se arasındaki 

.... l°A. l' Jlln.'1 
lb . ...,. a.l'ı '""" l'O cezir 

~"-~ la C<liyor. 
l~ı ııı._.ı_.kn)·oı A 

.ı •. ll\t~ "'"ru <lahllı harbi 
~, it hllg .. Pa<la beynclml· 
~~l!~l lq«lt OUnküne nlsbetle 
''lt el't • za ,.. ~\ti( esas

1 
nıan 18tr> nıu-

-.. b.... ttct·· na i ·tı ~ "q(~ U\·eı k s nat eden 
~ llt ~et ()ahı a.l<lesine giirc bir 

tıı''~' h et bit ~i bir isyan, ya
t~)'eb lı- ltıe hllke \·ukmmda 

• 11.ı tnlek t ~-·:Uu eten ynr<lım 

Yazan: Asım Us 
dun yapıldığı tak<llrcle diğer 
memleketlerden hiç birinin söz 
söylemeğe lıakl..-ı buhınmnzdı. 
Daha nçık lıir ifade ile o <lc,h-
de müdahale siyaseti bcyııelmi· 
lcJ bir kanun idi. Onun iı;iıı 

İngiltere ile l•'ransnnın Jirnli~c 
İzabclla taraftarlarınn. yardım 

etmesi zamanın beynelmilel hu
Jrnk tellAkldlerine uygun diiş· 

müştür. 

Bugün iso beynelmilel hukuk 
dahili harpleri artık her ınemle· 
ket için dahili mesele telAkki 
ediyor. Başka memleketlerin 
müdahalelerini boş gürmeyor. 

AZ\NA 
Madritin davetini 

kabul etmedi 

Sir Persi Loren 
Ataturk'ün tabutu 

önUnde eğildi 

Onun için bu dcfaki J pnnyıı dn· 
hill_hn.1·binn mfülnbn.lc.. .. ~~..:=,.\~t,..;;....,.. 

Ankara, 17 (A.A.) - 1ngilte
renin Roma büyük elçiliğine ta
yin edilmesi .dolayısiyle bu akşam 
Ankaradan ayrılacak olan Sir Per
si Loren bugün saat 11,15 te Et
nografya müzesine gitmiş ve Ata-

• türltün tabutu önünde cğ\\ctck 'E
bedi Şefe kartı 5on rasimei ihtira
mı ifa eylemiıtir. 

mek siyaseti Londra ademi ınii· 
dahale konferansında müttefi
kan kabul olunmuştur. Bununla 
beraber bu karara riayet edil· 
dlğl de görünmemiştir. Nitekim 
bugün İtalyanlar General Fran· 
konun ordusunda yalnız güniil· 
1ii askerleri değil, 1938 senesin-
de bilhassa motorize ettikleri 
Uttoro isminde 300 tanklı bir 
fırkaları bulunduğunu bile iti· 
raf ediyorlar. 

İngiltere ile Fransa zahiren 
şimdiye kadar İspanya dahili 
harbine karşı bltaraftıklarını 
muhafazaya çalıştılar. Fakat 
General Frankonun kuvvetleri 
karşısında cumhuriyetçi fspan-
1anın Barselon cephesi silindik· 
ten sonra onlarda da sabırs17Jık 
eserleri giirülüyor. Geçen haft.a 
içinde Minorka adasının Gene· 
ral Franko kun·etıcrl tarafın· 
<lan işgnll esnasında bir İngiliz 
krü,·azörüniln bu harckAtı kon· 
trol ederek İtalyan askerlerinin 
adaya girmemesine dikkat et· 
mest bu sabırsızlığın bariz bir 

delilidir. 

Bu hAillse şunu isbat eder ki 
İngiltere ve Fransa Jlo İtalya 
ve Almanya arasmda bir harp 
ola<"ak.sa henüz Madrlt merkezi 

tarafında toplu bir baldo bulu
nan cumhuriyetçi İspanyol km"· 
,·etleri ayakta iken olacaktır. 
Zira General Frnnko halya ,·c' 
Almanya ile müttefik: olarak 
bütün İspanyaya hAkim oldnk· 
tan, yani Cebelüttarık boğazı 
dahi dahil olduğu halde Akde· 
nlz lıı\Jdmlyetini kaybettlktıen 
sonra tngiltere ,.e I<'ransanın t.o

tallter de,•Jetıere karşı harp ı
U\n etmeleri intihara knr.ır ,·cr-

melel'i demektir • 

JAPONYA 
Namtau yarımada
sını da işgal etti 

Jlaclrlde cllJnmlytn .·hana 
(Ya..."'1.'tı .+ ~) ;._ ________________________________________ ___ 

Suriye Dahiliye Nazm Sadullah 
Cabiri istifa etti 

Şamda kanlı nümal}işler 
oldu 12 yaralı var 

Berut, 17 (A.A.) - Dahiliye 
Nazırı B. Cabri istifasını vermiı-
tir. Kabinenin de istifa edeceği 
zannedilmektedir. B. Cabıi istifa-1 
sından evvelce ali komiser Pua\11 
ile görüşmüşttir. Bu mülakatta di-. 
ğer nazırlardan bazılan da hazu: 
bulunmuşlardır. Bu hususta bit 
tebliğ neşre.dileceği bildirilmekte-1 

dir. 
Şam, 17 (A.A.) - D. N. B~ 

dün şehrin büyük sokaklarında 
halk nümayiş yapmıştır. 12 kadar 
yaralı vardır. Polis 30 kişiyi tevkif 

etmiştir. 
istifa r:ıftn .<iac1ıı11a1ı Cablrl 

Hatay Meclisinde heycanh bir celse . ~ ~ ~ _....._.., 

Türkiye Kanunları 
Hatay kanunları 

olarak kabul edildi 
Bir çok hatipler anavatan kanunlarmm Hatayı 

feyizli bir istikbale götüreceğini söylediler 
(Ya...~ S ünciide) 

Dün sabah şehrimize gelen 

Bulgar futbolcuları 
tık mUs'ltıa"ayı bugün Taksim Sta

dında Şişti ile yapacak 
(.Yazısı 6 ncıda). • 

llarirlue l'eklllml: TTayaarpnşa l~tas 11omıncla kar~ı1ayan1'ır nrnnndf1 •• , ı 

Hariciye Vekili bu akşam 
Bükreşe gidiyor 

(Yazısı 4 füıcüde) 

'MebuSluüi n3mZetliôinl koya:' 
caklar hakkmda bir tebliğ 

Hangi intihap dairesinden 

namzet gösterilmek istendiği 

talepnamelerde bildirilmeli 
- Ankara, 11 (A.A.) -- C. H. Parti•i Genel 

Selıretnliiintlen tebliğ edilmiıtir: 
1 -- önümüzdeki mebus seçiminde Parti~ 

namına namzet gösterilmek üzere müracaat 
edeceklerin hangi intihap dairesinden namzet 
gösterilmek istediklerini ve ayrıca hangi inti
hap dairelerinde in ti hap kabiliyetleri bulun
duğunu talepnameleri ne sarahaten yazmalar.ı. 

2 - Şimdiye kadar müracaat edip de bu hu
susları bildirmemiş olanların Genel Sekreter
liğe yeniden gönderecekleri bir mektupla bil
dirmeleri rica olunur. - -

Yugoslav Başvekilinin beyanatı ______ ._._.. ____________ I _____________________ __ 

" Kazanılan bütün dostlukları itina 
edeceğiz ,, ile muhafaza ve idame 

Ruzvelt 
HükOmet merke

zinden ayrlldı 
Vaşington, 17 (A.A.) - Ruz. 

velt, dün akşam hususi trenle hü
kfunet merkezinden hareket et • 
miştir. Mumaileyh Floridadan cu. 
martesi günü Honston kruvazö. 
riinc binerek Karaib denizinde ya 
pılacak olan manevraları takip e. 
decektir. 

Reisicumhurun gaybubeti 15 
gün sürece lctir. 

•• 

~. 

Yuoo~laıı 11a~ve1:111 

(l'azı.sı S iiııcüde) 

Yeni Halkevleri 
Yarın A(ılıy_or 

Evvelce açılmış olan evlerde . 
büyük törenler yapılacak 

(J::a.mı ! ncidel 
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işaretler: -----
20 Şubatta Balkan antantı 

konseyi lliikreşte toplaanca.ktır. 
llu toı>lantının mevzuu llalkan 
birliği kadar J.."ii~ük antant dev· 
lctlcrlni de nldkalnndırmakta

dır. r.ilhnssa küçük antant de\·· 
lctlerlndcn birinin başından ge· 
çonler o-r.ları daha cfddi rnırette 
diişündürmektedir. Bükreş top
lantısında görüşülecek, hakkın

da kararlar verilecek meseleler 
Ualkanların kendi 'arlıi;',rı bakı· 

uıından olduğu kadar A \"rupa· 
nın vaziyeti itibariyle de chem
nılyetll olacaktır. 

Balkanların vaziyeti ile A , .. 
rupanın umumi meseleleri ara
sında zaten sıkı bir münasebet 
vardır. A\TUpamn vazlyeUdlr 
ki Balkanlar meselesinin son 
şeklini meydana çıkarmıştır. 

Balkan devletlerinden Ro
manya, 'Yugosıa,·ya, ve Yuna· 
nistan Merkezi A vrupada hasıl 

olan \"azfyetlerle daha yakından 
alakalı bulunmaktadırlar. A· 
'usturyanm illıakı ile başlayan 
bir hareket merkezi A\Tupada 
revizyonizme daha geniş mik
yasta revaç verdi. 

l\Ii'inih anlaşmasından sonra 
ise Merkezi A vnıpadakl tema· 
yüller daha ba.r.lz bir şekilde 

meydana çıktı. 
Macaristan ve Bulgaristan da 

bu temayülleri daha kuvvetli 
bir surette hlssettiler. 

Küçilk antant devletleri bun
dan birkaç sene evvelld zamana 
nazaran kendilerini daha az em
niyette hissetmektedirler. Bu 
hal, hem küçük antantta, hem 
de Dalkan birliğinde yeri olan· 
larda da ayni şekilde bir IdrAk 
peydn. etmektedir. 

Jlu \"Rzlyet içinde bulunan 
dc\"lctJcr hem hndutlarma daya· 
nan fiklr vo kuvvetlere kaqı, 
hcnı do bugilııkü Tazlyete mee
ncd olan Avrupa \•aziyetine de 
c;urc diişünmck mecburiyetinde· 
<lJr. 

Bu iki hal de, bu de\"lctleri 
cld::li olarak, bir fikir, bir ka
nnat etrafında toplanmaya lc
b:ır c~elctcdlr. Bu 4efak1 Bük· 
r~şte Kolenko•nun riyasetinde 
t::>pfann.cak olan konsey nalkan· 
lnrın lıakild ihtiyacı olan blrll
bi lılr kat daha pcrtlnlcyecek· 
tir. 

Balkanların hakiki ihttyaçla
J'Jna, onların blr kuV\·ct lıalin<le 
topJarunalArı \e da,·aln.rmı dün
yn)'tı. karşı müdafaa edebilecek 
bir ,·ahdet \'Ücuda getlrnıelcri 

ce\·ap olabilir. 
Balkanları Bulgar vo Macııı 

dıL\'aları gUrilnlir hlr şekilde a · 
lft.kala.ndırmnktadır. Fakat Dal 
knnları hakiki birliğe scvkoden 
Amil, dünyaya. karşı ıniistakll 

bir politika ta.kiı> etmek zarure
tinin hissedllmiş olmasıdır. 

SADHt EltTEM 

Valinin çayı 

ş~~i~ ~ecli~inde 1 Yeni Halk evleri 
goruşulen ışler Y A I 

te şb~~:::ı1:~~~si\'~~~1:~:c~: ~:!: 8 r ı n ç ı 1 y o r 
dengeçti'nin başkanııtrn ıa top- Evvelce açı im ış olan evlerde 
lanmıştır. Karnesiz nakil vasıta-

larını idare edenlerden alına- bu''yu'" k fo" renler yapılacak 
cak para cezasının miktarı hak· 
kındakl teklif kaYanln encUme
nlne, Rumcu:...ısarında Kayalar 
mevkflndekf metrfık mezarlığın 
bahçe hn.1 "ııe konması hakkın· 

daki teklif mUlklye ve nafıa en· 
cU..ıenlerlne havale edflmiştir. 
Kadıköy su şlrkctlnJen bele

diyenin alacağı olan 238 altın 11-
rnnın terkini uygun görUldU
ğüne dair kavanln encUo:ıcnl 

m:ızbatası okunup kabul edfl • 
miştfr. tc yn~larr hakkındaki 

talimatnamenin tadllen kabulU 
muvafık görUldUğUne dair mUl
kiye Ye sıhhiye enctlmenlerlnln 
müşterek mazbatnsınm mUzalte· 
resi, Azalar tarafından iyice 
tetkikine ImkA.n verilmesi için 
gelecek celseye bırakılmıştır. 

Şehirde yapılacak binaların 

tlbl olacağı şeraite dair yapılan 
talimatname madde madde o -
kunmuş, sondan Uç maddesi 
müstesna diğerleri kabul edil -
miştir. 

Boş arsaların anacaddelere 
mumas cephelerinin duvarla çev 
rllmesl hakkındaki mülkiye en
cUmenl mazbatası kavanln en
cUmenlne hayale olunmuş, Tak· 
simde "Çöp!Ukçeşme" sokağının 
"Çeşme" olarak islmlendlrilme
slnln uygun görUldUğüne dair 
mülkiye encümeni mazbatası 

kabul edilmiştir. Meclis şubat 
devresi toplantısının sonuncu 
celsesini paazrtesl gUnU yapa· 
ca.ktır. 

~Ierin gecikmemesi hakkında 

Valinin mühim bir tamimi 
Vali ve Belediye Reisliği ta-

rafından dün bUtUn şubelere 

mUhlm bir tamim Gönderllmlş
ttr. Bu tamimde şöyle deniyor: 

"Belediye teşkiHl.tının çalış-

ma tarzında umumt randımanı 

haddi as~arlye dUşUren bir 
nokta Uzcrlndc mesat arkadaş

larımın ehemmiyetle nazarı dik· 
katlerlnl çekerim. Bu nokta, 
ı11UdUrlyetlerden herhangi blri· 
sine verilen bir işin a.l~k:ısı do
layısiyle blr clhctin lstifsarı, 
tavzih ve mUtaloası vesilesiyle 
diğer bir mUdUrlUğe sevkedll-
meal ve bundan sonra da cevap 
gelmeslnc intizar edllmesidir. 
Bunun iş üzerindeki altı.kayı ne 
kadar gevşettiği ve zamandan 
ne mUhlm bir israfa yol açtığı 
meydandadır. Bu ıtıyaılın behe
mehal önUne geçllmelldlr. Ev· 
rakı göndermekle lş bitmeme
lidir. Her daire devamlı ve cld· 
dt bir fikri taldple nihayet 
cevabı getirtmek ve işl intaç et· 
mekle mUkellertir. Buna ria-

Halkevlerinin yedinci açılıı yıl
dönümü ile yeni halkevlerinin açıl 
ması, yarın memleketin her tara· 
fında büylik törenlerle kutla;ıa. 

caktır. 

Merasim yarın saat on beşte 
Ankara halkevinde İstiklal marşı 
ile ba.tlayacak, bunu C. H. Partisi 
Genel baıkan vekili Başvekil Re. 
fik Saydamın söylevi takip edecek 
tir. 

Söylevden ıonra Türk b~tekar
lan tarafından bir modern Türk 
musikisi festivali yapılacaktır. 

Program şöyledir: 
1) Karagöz • Senfonik ıUit -

(Cemal Reıit). 
2) Orkestra süiti (Hasan Ferit 

Alnar). 
3) Çifte telli - Senfonik grotesk 

dans • (Necil Kazım Akses) 
4) Kcnsertino (Ulvi Cemal Er

gin) 
5) Sihir raksı (Adnan Saygın). 
Mevcut 209 Halkeviyle bu aaat

te açılacak 158 inin mecmuu 367 

Halkevindeki tören de saat 15 te 
İstiktaı Marşı ile baılayacak, Baı
vekilin nutku dinlenecek ve daha 
ıonra kendi mahalli propagandala 
rının tatbikine geçilecektir. 

Ankara Halkevinde'ki merasim, 
Ankara radycnu ile neıredilecek
tir. 

Şi§li Halkevinde yann aaat on 
beşte Ev baıkanının nutkiyle söy 
leve başlanacak, Profesör Tevfik 
Remzi bir konferans verecek, ıiir. 
ler okunup monoloğlar söylene· 
cek, temsil verilecektir. Gece de 
balo vardır. 

Eminönü halkevinde Ev baıka· 
nının ıöylevinden sonra konfe
rans, k~ser ve temsil verilecek· 
tir. Fatih Halkevinde bu gece tem 
sil vardır. 

Yarın aaüah gazeteciler toplan.. 
tısı, 14,30 da temsil, 15 te yıldönU
mil k-Jtlanmuı, saat 20 de temsil 
verilecektir. 

Difer halkevlerl de ayni tekil· 
de hazırlanmttlardır. 

Türkçe ve edebiyat öğretmenlerinin 
hazırladıkları rapor 

Okmna Kitaplarında Parçalan Gözden Geçir
mek Üzere Bir Komiıyon Aynldı 

Ortaokul direktörleri dün tatan 
bul Sanat Okulu salonunda Kül
tür Şurasına gönderilecek ortao
kul idare tıtedne ait ruzname ha
nnnrnn'lyıw meııuı oıırnIJmrarr. 

Birkaç gün evvel Eminönü hal
kevi salonunda yapılan lise edebi
yat öğretmenlerinin Kültür Şüra
smda görüıUlmesini istedikleri di· 
teklerde oldu'kça mUnakaplı bir 1L 
sanla görüşülmü§tür. 

Talebenin edebiyat derslerini 
niçin iyi kavramadıkları suali et
rafında muhtelif fikirler serdedil
migtir. 

Bir kısım öfretmenler talebenin 
eski metinlerde geçen yazıları an· 
!ayacak ka.dar yabancı kelimeleri 
bilmediklerini ve bu itibarla mL 
nayı kavrayamadıklannı ıöylemiı 

lerdir. 
Aynca bu edebi parçalan anla· 

maıı için eaki ırameri ~trenmek 
mecburiyetinde oldutu da ileri 
silrWmUftilr. 

Bazı ölretmenler lae eski Gn
merin de bu ltl temin edemiyece· 
ği, çUnlcU eakl cramerln Oımanlı
ca yan bilmekle kaim oldutunu 
iddia etmlflerdir. 

Çok milnaaplı olan toplantıda 
katı karar verilmemiıtir. 

Tllrkçe denlerinde istenilen de· 
ğiımeleri ve okuma kitaplanndaki 
parçalan ve eklikleri de 'kararlaı
tırmalc üzere on bet kitilik Türk-
!ia "Kn:~mcıucruıu.:n u.u\qça"a.u 

bir encUmen kurulmU§tur. 

Encümen raporunu hazırlaya

rak umumi heyetin yapacağı top· 
lantıya arzedecektir. 

Çocuk kUtUphanes'.ne 
gelen yavrular 

Çocuk Esirgeme Kurlmu E 
minönU kazası ve beş nahiyesi
nin 938 senesinde yaptığı yar
dımlar şöyledir: 

2628 cocuta takım elblıe (pal 
to, manto, kasket, elbise, ayak· 
kabı, çorap) 200 çocuğa erzak, 
yiyecek ve mektep levazımatı 

tevzi etmiş, 75 ana sut damla
sına gönderilerek sut verdirll
mtş, hasta çocuklar muayene et· 
tlrllerek UA.çları kurumumuz 

tarafından temin edllmlş, çocuk 
kUtUphanesfne yeniden 460 ki
tap alınmış ve bu hususlar itin 
8038.84 Ura earfedllmiştlr. 

Vall Lfıtfl Kırdar Şehir :Mec- yet etmeyen şefler mosul tutu
Jisi ft.zalarına. bu .... Un saat on ye-

0 laacktır.'' 

Edebiyat proeramı ve dersleri 
etrafında verilecek karar için ya
kında yeni bir t~plantı daha yapı· 
lacaktır. 

KUtUphaneye bir sene zarfın 
da. 13567 çocuk devam etmiş, 

birçok konferanslar dinleml9, 
istedikleri kitapları evlerine gö· 
tUrerek istifade etmişlerdir. 

dlcte Vali konağında bir <;ay zl-
yafeil verecek ve bu suretle ft.· 
zalnrla yakından tanışmış oln· 
caktır. 

-0--

lhale olunan yol ve 
sokaklar 

KUçUkpazarda lğdlç, UskU
darda Ferah sokakları ile CI· 
hanglrde Ycnlyuva, Hc.-vyar so
kakla1i1nın parke olnrak inşnsı 

11 .700 liraya ihale edilmiştir. 

UskUdnr - Şile yolu da 14.000 
liraya ihale olunmuştur. 

--o-
Arazi tahrir itirazlan 

l'.!Ukerrer tebllğat::ı rağmen 

kaza tdnre heyetlerinin arazi 
tahrir itlrazlMınt karara bağ 

in.makta ağır davrandıkları gö
rlUmUştUr. DUn alfikadarlara 
yapılan bir tamimde mayıs so· 
nuna kadar itirazların kat'f ka
rara bafl:ı.nmaıı blldlrllmlştlr. 

DETERD1SG'1:S DÖ&T JCARISI 
Olen J>clrol Kr:ılı Dııtcnl i ng, dürt 

defa cvlcıını iştl. Sö> Jcndiğinc güre 
en ziyade SC\'ıliği ikinci karısı inıl~. 
' 'e ölümUndc onun da dehli varmış. 
Dcıerdlng'in ölilmOne sebep olan 
kalp lıuhronı Sen - Morlz'dc başla
rnı~tır. Dcterdi11g or:ıya kış sporla· 
rınu gitmişti, ve otcltle ikinci kurı· 
sını sfırerck lıüyük bir heyecana 
dü'}lii: bir dah::ı k:ılkm:ımuk füc,·e 
yntıı. 

Dctcrding, k:ırılnrı için şöyle der
di: 

- İlk k:ırım bana annelik yaplt. 
lhtir:ı"lımın bnc:lnıızı<'ı oclur. ikinci 
knrım, ıııuv:ıffokıyetsiıliklcrlmdcn 

:rese dllşl~Um zamanlar dayandı
ğım omuz oldu. CcilncOsO mıl\"uf. 
fokıyellerlmin aynası ve sonuncuııu 
ıene annem oldu. 

TANASSUR 
Nndlr Ntır!I nnıllr nitla ,•eter. Ye 

her nidası clrnft:ı h:ı:rret nldııl:ırı 
ile knqılanır. 

-_____ ... ___________ _ 

Ciddi "Cumhuriyet" in dDnl:u 
ciddi nn~hasında nc,rctılli pap.ıs1-
nın ölilrnil hakkında - papasının 

diyoruz, çünkD galiba Nııdlr Nadi 
gizli din kullanıyor - ciddi baş
makalesinde tö:rle diyor: 

.\'e ya:ık ki binlerce ıtncUk esld 
dinluln tam olgunlaşmaya 11fi: tul· 
lııl~ları 11rada araya 11tnllf.rl kar,,
ınrı bulııtıııuor. Bunlar rıkma!faudı, 
ldmbillr belki insanlık hakiki ıaa .. 
delin barışta olduğunu öğrentcek
li. 

E.•ki dlııln muhterem münıeuill 

Onbirincl Pulı, ~lüm gQnJ1ne kadar 
büliin dü11yaya hep bu lıuldkati lıay. 
kırdı. 

Bu teeısQfe - mQsaadelerfyle bir 
an ciddiyeti btrakahnı da - i•· 
tfrak edelim. Yalnız şunu da hatır
lntmıık islcrlı ki, Nadir Nııdlnln 

ha~rctini ı:cktiAi tıırzıln lnki~:ır et· 
mi:, bir tek eski din vıırdır: \'ıı htı· 
dlUk •• 

TURIZll İYİ, FAKAT ••• 

Tarihi eserlerin, binaların en bü
yük diişınanı zamandır ..• derlerdi. 
Hayır, bizde daha büyük bir düt· 
mıını var: Çinmento .. 

Dir tarihi binayı tamir mi edece
liz? Hemen dört çuval çimento, bir 
nıala ... Haydi sıva! 

Feci. Du "rcstauration" y:ınt ih
ya cıeaıı, tahrip. lh)'A, c-;klyl, aynen 
tamir \"C yenilemekle olur. 

Kat yapıılıın derken, göz ~ıkar. 

mıyıılım. 

ME1'~K0UE 

aiefkılre bir ıenç kadındır. D:ı 

,ından bir macera seçmiştir. Olabi-
Ur. 

Ekrem K~nt.'Ie alAl:ası vıırnıı~ 
Bu da olabilir. Gazetelerde bahse
dildi. L4zım. I.Akln her gün "~lef· 
kılre'nln yeni bir pozu daha" diye 
b:ıyıının hir yeni rc~minl gürfi,o. 
rm:. Öyle ki, MeCkılrc, genç k:ıdın
l:ır icin Adeta mdkQre oluyor. 

EtrUsk hakkında 
hazırlanan rapor 
Almanyada inşa edilerek 11· 

manımıza gelen vapurlar üze
rinde tetkikler yapan komisyon 
EtrU~k vapuru hakkındaki ra· 
porunu tamamlamıştır. Rapor 
pazar gUnU Ankaraya gönderi· 
lecektlr. 

Sus, Trak, ve Marakas vapur
larına alt raporlar da bir hafta
ya kadar bftırilecektir. 

Vaplrların lktısat Vek
0

A.leti 
tarafından tetkikinden sonra 
halen Almanyada lnşaedllmekte 
olan vapurlarda yaptırılacak o· 

.---/ ...._ 
-Am-a-sy_a_m_ü_ver~ O 

Hüsam ettin 
di \ı 

Rahmetli Arif Bey der .. 
Bin müıkül içinde elde ettı;., 
birçok tarihi hakikatlere bil;ııı;st 
Hayrullah Efendi tarihinde r' 
gelmişimdir. 'fi 

Ustat Hüsamettinin Arrı'51' ı: 
rihi örtüsü altında yaıd~~ ~ 
hakikatte Türk tarih tc31rıl ~ 
re~ edilecek bir ihata için~ 
eskiden sezmiş, incelemiş. ,f 
mit bir kitaptır. Orada ar ı 
dıfımız her bahıe temas edeli 
tırlara rastgeliriz. ~ 

Genç bir tarihçinin ar.at? 
sahasında rastgeleceği bUtüı1 ıl' 
lül: hakikatleri üzerinde o .dl# 
ka durmuı, dil hususundaki -; 
fiyle lengüistik mütaleatar ô' 

lıer 
lııiıue 
~~ a 
ktJıııı 
c~u 

ı. · d 
ıtııd 

mııtır. zııııı e 
Esasen inşaatı biten Tlrhan S 1 k' . • .... k jsdf ı. da 

vapurunun Klel limanında sUr'- oAtfe. 
1~1 ~1 

ogrenmake istif ~ biı 

lan tadUA.t tesblt edtlecekUr. 

sun, ııını mı tanım ·~ ,,JI ")'ti •• 
n.t tccrUbeleri ve muayeneler! U?~ '"4l ıun? Hepsini dikkatle . ~ .4 l\j 
yapılmaktadır. vapurun redde· kavramı§, hükmünü verıııılı r ~ 
dildiği hakkındaki haberler doğ 
ru değildir. Tecrübeler henUz mrştır. .; ~~ l 
bitmemiştir. Şark eıerlerinde bulun~ . 'I 0 

Diğer taraftan Cumhuriyet zul Türk tarihi sayıfalarııu 1~ ~ 
vapurunun 120 bin lira sarfına diği arapça ve farsça ile o1' '/ ~ 
rağmen matlftp vekllde tamir e· bu bapta bize bilmediğinıİ-' ft dJ1 t ~ 
dilemediği hakkında dUn bir ll kaynaklaı-ma muttali 0~~ ~tı 
gazetede çıkan iddia yanlıştır. mız birçok hakikatler getı ~ 'd 
Vapurun henuz tamiri tamamen Tek nüshası Edirne 5e~ h , 
bitmemiş ve denize de indirilme- kütüphanesinde bulunan 13' 'il ltıt 
mlştır. tarihini görmezden önce ball ~ ' 

Bir Avukata Verilen 
Ücret Meselesi 

Denlzbank muamelA.tını tet· 
kik eden komisyon 12.000 lira· 
!ık avukat Ucretl bA.dlseslyle e
saslı surette meşgul olmakta
dır. 

Paranın ödenme emrl meclis 
ldareden de geçtiği lçln tahkl· 
kat bu cepheden de genlşlet11-
mektedir. 
Diğer taraftan mevsuk bir 

gö'i-~ 'iffn'~~\ı'\ltl°i?lzffi.~h~W\tt-
• 1 

rarına herhangi bir iş yapmış 

\"eya buna iştirak etmlt kimse
ler cezasız bırakılmıyacak, tah
kikatın netlceılnde haklarında 
kanuni takibat yapılacaktır. 

iki Motör Çarpıttı 
Evvelki gece Kumkapı açık· 

larında bir deniz kazası olmuş, 
iki motör tnrpışarak bunlardan 

larml% gibi merhumun bir" .,f ~c~ 
yall ve unutkan olduğunu ol_.. )... d ıır ; oırd, 
dtµı. Çünkü Kıpçaktan An•~ ~tıı 
geçen Urbay Hatunun ıı:ıe r t~i 
ne Selçuknamelerde, ne bS~ef Ch di 
serlerde raıtgelmiyor, as• ,1 ~ 
yordum. Bu kadar cazibeli ·~raı kt 1 
1f hidiıelerin kaynaktard• g ;çiP t~tt 
memesi bir tarih bevcs1'İ" ~tı 
ne kadar elimdir. ı 1İtıQ 

elfP1 ~ le 
Merhumun üzerinde t duğ\1 " 

fesinin mühim bir tesiri olııar e-.ı 
da filphe yoktur. Uzun f1 _.dJ ..... Y 

~_bvıt\n1vll'! vu.•~aeıgın. 
o muş, bu it onu en m ., ~ 
tarihçinfn elde edemiyeceğl jİ 
katlerin keıfine götUrmUıt~, ~ 
ki de Amasya tarihi adı '...dl ~~ 
Türk tarihi yumağa bu ~- il(~ 
si l&lk olmuıtur. ~ ~ 

Tahdidisin vesilesiyle c• 'ti ai 
tekaüde ıevkedildi. OndaJI ~c ~ '~ 
Dil ve Tarih kurumların• ~,. t~ 
zı itlerle meşguldU. Geçetı t~',/ llı:ı 
mar Sinan hakkında bazı ıe~ ~ ... 

biri kısmen parçalanmıştır. yapmak için Ankara.da b ... d ~ 
Motörlerden biri Yenidünya rrıefJA "il eıki evkaf defterleriyle ' ı.. 

isminde ve Sillvri limanına men- du. Daima Ankaranın r'1ı1 ~'I 
euptur, Haaan Kaptan idareeln- müıteld idi. • ..JI ıa.~'t' 
dedir. Diğeri de İbrahim Kap- ~J . "I 
tan ldareısindeki Tersane lslm- Son ve daimi meu:aJesı "' 11 
u motördUr. 'ıaneleri tasnif komisyonu -~ ~Ilı' 
Yakalanan kaçak eşya idi. Yaşının ilerlemesin' t~ t 

ne~eli ve genç bir igtiyatd' '-~ t,~ 
Geç:n bir hafta içinde, Suriye d H u • bir lcetf• f, 

hududunda, krrk dok\U kaı-ıııkıoı, ı. er g n yenı dJ 9" 'Jı tY 
r- 3 "ak claca~ına imanlı i · ,,,.~ .~ 

sekiz yUz elll beı kilo ıUmrük ve den biç bir yorgunluk Is 1 
inhisar kaçak malı ile yetmit do- yor sanılırdı. . • 1İ 
kuz TUrk lirası, iki ıillh, on iki ı; «/ 
mermi, on Ud kaçakçı hayvanı, Son aylarda elde ettıııJıl 1. 
yilz liç kesim hayvanı. bir hakikat Naima tar~ :J 

tstanbulda, yirmi bir kaçakçı, bezi olan ve timdiye u,) 
yüz yirmi beş kilo inhisar kaçağı bul kaaln eserin bir 

11 ~ıı' 
ile seksen gram uyuıturucu mad· :nevcudiyetlne ittillı oldU~f..t 
de ele ceçirilmiştir. vazifeleri arasında eıde e ~ 

buluntu hakkmda bir tc1 

Vefat 
Mora Yenişehirli Mehmet Ali 

Akovanm refikası ve lstanbul e. 
lektrik işleri umum mUdürlilğü 
mebani servisi amiri mUhendis 
Hüseyin Beaim Akova ile BUyUk
dere kibrit fabrikası mUdürU 
milheıı.diJ Mustafa Besim Ak.ova. 
nm valideleri ve Tıp fakültesi 
doçentlerinden doktor Besim Tur 
hanın halası Bayan 

Mihrimah Akova 
17 ıubat 939 tarihinde rahmeti 

rahmana kavuşmuıtur. 
Bugünkü 18 şubat cumartesi 

"\adıköyünde Bahariye caddesin. 
ie 108 numaralı e\·lnden saat 10 
buçukta kaldırılarak motörle Slr. 
keciye nakledilecek ve Beyazıt 
camlinde öğle namazı kılmarak 

Edimekapı §ehltlifine defnedile
cektir. Allah rahmet eylesin. 

Çiçek gctirllme."llcsi rica olu. 
nur. (1100). 

demedi. ~1' 
Bir iki haf ta önce ~e:i ,! 

.. .. t""ğ'" neıesi ı ~~ 1oruı u um zaman diıf''; 
ran en mühim hadise 1<~ .J 
Hasan Ali Yü:elin t(lt orı.' r 
cevabına nail olması idi· 
sevinmiıti. ~1 

ftl. (J>f) 

-
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~ 
Oku_m_a_ v_e_o_k_u-tm- a 

davasına dair 
Bizde .. k" . -.. y n once ı nesıl gazeteyi niçin okurdu. 
lci alanı, yanlışı o kadar çok kullanıyoruz 
lrı ••• - Mağazincilik modası nedir? - Çoğu-

Uz okum O la uyoruz, oynuyoruz - kumıyan-
~ı: okutmak, dinlemiyenleri dinletmek la
ha ·:--İştah herkeste, fikri iştiyak yalnız 
~ ınıanlarda vardır! - Cumhuriyet Hü
ca"' etinin istediği, okul ve öğretmenin yapa
''ef ·b-:- Hangisi ediptir: Bu doktor mu, o 

e ıyatçı" mı? ... 

~:.ıtıelllltkettels~all H•~.k~ı Baltacıoğlu 
~ tı turub kıtap alıcısı, ı Ögretmen bilmelidir ki çocuk
ht( •}'.rıi ziJın·u vardır. Bu gurup Iar, yalnız ellerindeki okuma ki
tlt;ı. lil Cdcn 

1~~tte fertlerden tc- taplarını okumakla okumada iler-
ıı;iJcU • ınute · b" ~dt r. ~u le' canıs ır gurup !emiş olmazlar. Fırsat düştükçe 

bı... ~ in1,, 1ıtap alıcısı kitlesi ögretmen talebelerini muhtelif ki-
"'llıt. ..n arın 'h . b 
~ k'"'ll hcır . zı nıyet akı. tapları eserleri mecmuaları ga 

"İt' ı tıpler 1 • , , -
~M}lı tncrnıek e. a!rı ması, he- zeteleri okumağa teşvik etmeli-

t:1:1. Olaca~ et ıçın, pek çok dir.,, 
~ .. ~ eğı!:nı düşündüm. Cumhuriyet hükumetinin bütün 
~ '· _ ~ Plarak alanlar ve cumhuriyet rejiminin öğretmenle
'1 ~~, ~dan 30 yıl ~~ce rinden istediği bu; fat.a:. bütün öğ 

.. ~t yahut Tercum1 retmenlerin yaptıgwı at;aba bu mu? 
gazetC11· · k içi w• ını o uyanlar istipdat devrinden kalma menfi 

ı. n degıl ··~ k ~"'- Jr .., • ogrenme , ay· bir inanç var ki, ruhumuzun şuur 

~"'- 'b • .rararlan k . . k . 
~u h"k .. ma ıçın o ıır suz mahiyetlerine kadar sinmiş bir 

1l. u mum" .. w 

ti 1'bat ed b' uzun dogrulu- haldedir: "Okulda yalnız okul ki-
lb.. de o d c ılecek delillerden tapları okunur ı 
''it e\'rc · .. ,. 
)h.. 'dlar aıt gazete ve mec- B k · "k'' t ··lir IJ:l.daki .. . u şuursuz anaatı so up a -
"-İ·~kınız: ınuşterek hus.usı· mak gerektir. Talebeye en ufak 

"-ti "~t. Ji ..... : . F bilgi ve kültür azığı verebilecek 
ıı... l'lh... -.neı unun Ser 1 . . 
~ltı --at. Büc b ' • o an her kıtap, gazete, dergı oku. 
~~d tıa adı un u gazete ve tulmahdır 
~ 11'. aun arının bilgi ile alakası . • • . 
b l>ıta le lar o zama k' h lk Okuma ııınde daha ne gibi ek· 
"'ti b· apııa okudu w n ı la dı~ ıiklerimiz vardır? - Dikkat etti-
1 ır gu şey er ı. 
C.. dıJtL iazeteci .. .. b' . d niz mi, doktor, mühendis; ziraat-
~~ 11:ate d w gunun ırın e 

L ttcıeti . cgcr söıü sarf etmiş: çi, kimyager olanlal·dan bazıları 
1t ,,,.. tltizdc . şöyle derler: ''Bu raporu, bu ka-
~ ... ııati resım o kadar 
1• 1.~tcıcr illa! edilmiı1tir ki egw er ran, yahut bu mektubu siz yazın; 
""-q teaı· · :ı ' • d b' J i ..... acaıcı rnsız çıksa daha çok sız e e ıyatçısınız ,. 
~'Qt i aen de b Bu da ne demektir? Edebiyatçı 

le ., Sli"t u kaneva üze-
• 1.1 t s' tek dh· . olmıyanlar iyi türkçe yazamazlar 

1.1g arı " 0 rum kı: Gaze-
e'll ' lı)d ualarımızcı_ 

1 
demektir 1 Halbuki, herkes tür k-

at "' . lh..
3 

• . yan ıı. ya- ~ yı· . . v .. 1 .. w ' --~'! '. §ışırmc 0 kadar ıui- ~e ıyı e guze yazmayı ogren-
th.tllıi tıı~·~t:,. k;, "'"'""""ıi:ın melidir. Radyo konferansşıları n

lıtı ~'llı.ı nezzeh bir gazete ve. rasmcıa en uzcı suyııycn, en çok 
~· a çıksa çok satılacak- mıavaffak olan Dr. Mazhar Osman 

'trhctU llza dır. Aynı konferansçılar arasında 
~ ıtı •t oı~ trnıyalım. Matbuatın bayat teıbihler, harcıalem turmür 
~ tt b asını · · . .. !erle hem konferansı hem de dirı-'tl ile ıstıyen yem hu· 
~trcı,ll {~nız bu korkunç teh- 1eyicilerini bitiren profesyönel e-

,.tıır. a setrn:ye mecbur ol- debiyatçılar da vardır. "Edip,, ün. 
,~~ lt,,

1
Ql ole vanını hangisine verebiliriz? .• 

~ttc 'lllı-? llYUculann zevki 1. H . BAL T ACIOGLU 

'tı \>e ille - Eski ağır ba~lı 
'ıtı.t' 111aa crnua müşterisi daral 
~ e~tt iç7 bu gerilemenin her 

Sovyet elCisi Maarif Veki
lini ziyaret etti 
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·Son Haberler GörUp düşündükçe .. ._. ~,,_, -- ,..... 

Hatay Meclisinde heycanh bir celse Kerpiç kaldırımlar! 
--------------------------------------------------Türkiye Kanunları 

Hatay kanunlar1 

Reisicumhurun 
doğdukları ev 
lzmir belediyesınce 

satın alındı 
İzmir, (Hususi) - Reisicum. 

hur Inönünün Medine yokuşun _ 

Bizim emtte herkesi tiksindi
ren tkJ sokak \ardır. Dar, tar
pık, inişli yokuşlu iki l!IOkak. nı
ı•indc Arna, ut kahlırınu, eski
den kalma bfr rüJ a artığını an
dırırdı. Ütckinde rer, Allahın 
yarattığı gfbf idJ. 

oJarak kabul edildi 
Bir çok hatipler anavatan kanunlarının Hatayı 

feyizli bir istikbale götüreceğini söylediler 

da doğup çocukluklanm geçirdik. 
leri e\·in belediyece istimlak mu. 

Antakya, 17 (.t .. t.) - Mıaılolıı ,,_ sılnı:ız h:ıijlılı~ınıızı, :ınn' at:ın ka
jaıısuıııı Jııısusi mıılıabiri bildiriyor: nunlarının Jfaln3 ı fe) izli bir isli:t;ıa-

ame!esine tevessyl edildiğini ha. 
ber vermiştim. Evin şimdiki sa. 

hibi bulunan Y. B. Bahri Büyük

eseıı İzmir şehri namına yapıla _ 
cak i.3timlik kararını memnunL 

yelle karşılıyarak satı§ muame. 
lesi yapılmış ve dün belediye re. 
isi Dr. Behçet Uz İzmir belediye

si namına bu evin ferağ muame. 
!erini imza ve ikmal eylemiştir. 

Ilnralarda kışın çamurda.n, 
gece k&(anlıktan, yazın da toz· 
dan geçilemez. Su bfrikJntile
l"iıulen, çukurlardan ba.~ka biz, 
a ıJ t•amurun yaııışknnhğından 
J ılnııı:;ızdır. };ğer tizmenb; yok· 
sa, boşuna burnlnrda dalnıa31-

nız. LA tik daha ilk adımda ba
tağa te Hm olur, fotin da;, anmaz 
) azın 'burada; töllcnJo ol • 
ıluğu gibi rüzgirm nıcne\ işle
diği topı·ıık d.a galan katmer, 
katmer sıralnnır. llir ucundan 
likh·crt bir elbise ile girerseniz, 
utcki uclndan toprak renginde 
tıkar ınız. ~ihiı·haz sokaklardır 

bunlar ,·csscllipı ? .. 

Millel l\leclisi bugün fe, kaliide he- le götüreccr.'ni, dii~ünüşte 'e ) üru
yecnııh bir celse 3 nıımışlır. Hmıınıııe- 1 :> uşıe bir ol:ın H:ıt:ı:> ın :ırıa\ otan ka
nin bidnci maddede Tiirkiye Cuııı- 1 nunlarıııu:ın a;ı.rı k:ınun knbul ctıne
lıurh eli knnuı11arıııın Hatay kanun- 1 sinin esa~cn dilşiiııülmi) ece!Jini he
ları ol:ırnk k:ılıuliine dair bir tekli( j) ecanlı bir Jısanla tcb:ıruz etlirrıılş
v:ırdı. llu kanun ndliye encümeninde !erdir. 
tetkik edilerek heyeti umumiye:> e Bu hit:ıbel~r coşkun ve sürekli nl- MiJli Şefin doğdukları ev çok 

harap bir halde bulunduğundan sevkeclilmiş bulunu) ordu. Kanunun kışlarla kRr!lıl:ınııııştır. 

cslı:ıbı mucilı~si şu suretle izah edil- Nutuklardan sonra kanunun nıetni- şekli aslisine dokunulmadan e • 
sash surette tamir ettirilecek ve 

İnönünün hayat ve eserlerinin 

toplandığı bir mü?.e haline getiri. 
lecektir. 

ıncktedir: nin ıııü:ıakcrcsine geçilmiş, millet "Ilir gün baktık, kJ e\hı ö
nünde bir tclAş \ar. Ilfr araba 
J ükü kazına kürek gehll. lşçıler 
sökün etti. Sokak, kazılmağa. 

düzeltilmeğe baslandı. 

llu kanun rnyarıı şükran nhkAmı meclisi bin:ısıııı sorsnn :ılkış turanı 
ilıth'n cııııcsi itibari.) Jc encumeni- arasında mliltelikan knlıul edilmiş
nıizce derin lıir nıemnuni3 elle kar- tir. 
şılnnmıştır. Annvatnnda cnri olan Kanun şudur: 
her k:ııııın H ıl:ı3 da da t:ılbik sahası- Madde 1 - 'fiırkiye Cıımlıuri~ eli 
na girmesi halkımızın bir anda me- kanunları Hatay kanunları oinrak .ka
denl kanunl ıı n kavuşmasını temin bul edilmiştır. 

.M:ıdde 2 - Bu knnunlnrın mcri3c· 
te yazı tnrHıi;> le mohalli icaplara u3·
gun olnıl\anların ınmamen ~eya kıs
men tnthik edilip eclilıncıne ine lcr:ı 
meclisi s:ıliılıiycllardır. Tadil kanun
la olur. 

edecektir. Bu kanunl:ır silsilesi Ha
tay için mesut neı:celcr doğuraacktır. 
Erıcünıeııiıniz hııkumetiıı serdettıği 
mucip scbcplc.ri tnmami3·Je \"arit gôr
miiştür. En.:unıeniıni:ı:iıı tetkiklieri
le derin bir s:ıı.det hissettiği bu ka
nun bir an:ıht:ırdır ki, lıununla hn
ıdııeleari açm:ıkt:ı} ız. Filhakika bu l\J:ıdde 3 - l\fcriyete giren her kn· 
k:ınun II:ıln)ın sa:ıdel ,.e refahına se· nuıı ona müteallik kanun ,.c nlık.irnı 
lamel , e ta:ılisine bah~cdilmiş büyuk ilga eder. 
, e ıukeıımez bir servellir. Diğer iki m:ıdcle konunun merin~-

E babı ınucibenin okunınaı;ından tine 'c icr:ısına mülenllikllr. 
sonra kanunun heyeti umumbcsinc Kanunun kabulünden sonra kürsii· 
geçilmiş, maddelerin re) e konm:ı- ) egelen başvekil bir nutuk sö3 lcmiş
sındnn e" el ~oz alan hatiplerden ad- tir ,.e hu 'esile ıle Jlnl:ı3 ın nnn' :ıln
Jiye encümeni reisi ll:ımdi Selçuk, na ,.e Bii~ iik Şerinc sarsılmaz bağh
ndllye enciimeni m:ızh:ııa muharriri ılığının Dü.rük Millet Meclisine arzına 
Bekir Sıtkı Kunt, Vedi Knrnba). Ab- dair Hamdi Selçuk'un takriri illifnk
has Ülkü, Ze) neliıbidin Cilll, lsa la ' 'e alkışlarla kabul edilmiştir. 
Kazancı, Kamil Züreykurgil, Dr. lb-ı Türkiye Cumhuril·eli kanunlarının 
..-ah>ro. :\' e<\\, ).;ud Aı.;d 11\ hu \muunun kabulü Hal ~ ın \ıcr tar {ındn bü~ uk 
ehemıııiretıııi '~ anav:ıtana olan sar- bir sevinç U)'andırmıştır. 

Yeni Yugoslav 
Başvekili Mecliste 
beyanatta bulundu 
" Kazandan bütün dostlukları itina 
ile muhafaza ve idame edeceğiz ,, 

--o--

Sınai müesseselerde 
mesleki kurslar açılacak 

- Hah! •• dedik, hele şükür; 
kaldınm üöşenlyor? 

Gertektcn de döşendi. Han
lar kunı iken bayağı yüzümüz· 
ele gülüyordu ... :Fakat yağmur
lar başlayınca .lrnın ut kaldır.ı
mı, gene gözden kayboldu. Us· 
talar, bir tuğla dU\arı na.sıl ıı· 
,.a ile örterler, tamur <ln kahh-
rmu ÖJ lece kap•nmıştı. 

Çünkü kaldırım ) apılırkcn, 
esseslerde bilgili sanatkarlar ye. kum yerine toprak kullanıldı. 
tiştirmek için kurslar tesis şek. Akıntısı bol bir sokakta toprak 
li ve müfredat programını tayin durur mu? Kepaze oldu gitU. 
etmektedir. Kurs açmaya mecbur Henüz bitmeyen -öteki ;rol<la da 
olacak fabrika sayısnun altmış ayni hata işleniyor. Yarın orası 
kadar olacağı tahmin edilmekte. dıı çamur olacak, hattA biraz 

dir. c;ılddctllçc bir yağmurun çağılda-

Ankara, 17 (Hususi) - Sınai 
müesseselerde ve maden ocakla. 

rında mesleki kurslar açılmasına 
dair nizamnamenin müzakeresi • 

ne devlet şurasında başlanmış • 
tır. Nizamname gündelik işçi sa
yısı yekunu fazla olan sınai mü. 

Nizamnamc mer'iyetc girdik - tncni:,rı seller bu yufkn kaldırımı 
ten ~ •Y cııonn. kunlara bql&. TataiJYle blrJikte auac&dde70 
mıı bulunacak ve bfr aene devam dökecek •• 
edecektir. Oraları yapılırken, elbette J' ============= ra harcanmıştır. Bu parara gü

nah değil ml? Tamir kararlan, 
tabii bir takım fen bcretlerlnln 
raporlarlyle verilir. Onlar, na
sıl oluyor da toprak kullanılma
sıne izin veriyorlar? 

mütekabil ve kardeşçe bir anlaı
ma ve müsamaha havası içinde 
halletmek istiy.cr. Fakat bu mese 
lenin nezaketi hasebiyle hepimiz 
devlet otoritesinin, umumi ve içti
mai nizamın, emval ve emlakin ve 

Eğer arada bir müteahhlt 
idaredeki mesainin tamamiyle mu 

\'arsa, bu sokaklann ''kat'J tes
hafazası lbımgeldiğini müdrik 

ı::n" lcri yapılmış mıdır? AJlah 
bulunmaktayız.,, 

ıkt d• · h kk d d \'ere bu iş benim gibi, belediJe 
ısa ı sıyaset a ın a a 

B k·ı .. ı d . t' milfettişlcrlnJn do g(;züne m,. 
aşve ı şoy e emış ır • 

~it için \ .. normal olduğuna 
il ~lltıanın or olmalı! Öyleyse 

~~lf ~aga . sebebi nedir? Ben 
ıı.....: Cdcı..1 zıncilik modası diye 
ııı't.,) us ece~. . " 
~ 'tta bul gırn hır nevi hafif. 
~ ~•tı /\ llYorum. Bu moda-
u c .\ tnerik" ..ı M tctj 'lletika ..... ur. emleke-
>~~ rtfılcr b nkarı mecınuacılı
~ da tııaı u karı gündelik neı 
~ij~ ettiler. 
ı hı- lınutrnı 
1'tıı1 --.ııız b Yalım ki Ameri-

dt b· Unları d w ·ı w 

Ankara, 17 (Hususi) - Maa -
rif Vekili Hasan Ali Yücel saat 
on yedide Sovyet büyük elçisi Te. 
rentiyefi makamında kabul etmiş 
tir. 

--o--

Sabri Toprağın mezarı
na çelenk 

Ankara, 17 (Hus!si) - Sabık 
Ziraat Vekillerinden Sabri Topra
ğın ölümünün birinci yıl dönümü 
münasebetiyle yarın İstanbuldaki 
merazına Ziraat Vekili Muhlis ile 

Bclgrad, 17 (A.A.) - Başve-ı etmek iyi münasebetlerin idame. 
kil Çetkoviç, mecliste beyanatta sine ve daha iyi bir istikamette 
bulunarak yeni hükumetin sulhün inkipfına çalışmak olacaktır. 
muhafazası ve Yugoslavya harici Böyle bir programla efkirı umu 
siyasetinin tarsini yolunda şimdi- miyenin müzaherotini, milletin em 
ye kadar sarfedilmiş olan gayret- niyetini ve meclisin itimadını te
lere devam edtceğini söylemiş ve min edeceğinden emin bulunan 
demiştir ki: ve bunların muvaffakiyetli bir si-

"H"k" t · • t k ·.k . sin. Oradan her geçtlkte bofuna u ume en ıyı e nı ve psı. 
k 1 "k "t it d t . harcanan, tam manaslyle 11<>k&-o OJı şeraı a ın a mevcu ım-

k" l ·11· f h 'kt d. ğa atılan za,·allı mlllet parasına i:ln ann mı ı re a a ve ı ısa ı 

istiklale daha müsait bir tekilde yananın. 
d d b·ı · · · · t'h 1 Günah değil mi canım! •• Ne-yar ım e e ı mesı ıçın ıs ı sa 

ku tl • . . ted . t den hu kadar basit :işlerde ranı-vve erımızı rıcen ayırt e • 
meğe matuf iktısadi terakkiyatın lıp dc,·letl zarn.rn sokuyoruz? •• 

şartlarını rasyonel bir şekilde ve 
muayyen bir plana göre temine ça 

Hakkı Süha GEZGİN 

~ 11~ ırlilrt egı , agırbaş. 
ı, ~ ca1c D"b~ okur. Magazin
~!. oi'lı • 1 tdir C'd A -. d ar. f • ı dı adam-
't llltıı a saıı;ır ~kat. o_ynadığından 
\ ltıiıt .. 'llul'oruz Bızım çoğumuz 
'lı: ~f>ai .;;Ynu.yo~uz. 

~il ita~ ile A eenirdir; oyun
')) tt ilca ~~•ı yoktur. -

lcu~~lt için u, eğlenceyi ha
~ tıetijr <le lA •ofta olmalı. An. 

lllıır tclı::n azırnc!ır. Bu kendi 

• ı 111.. lccnd·ez "e olmaz "zor 
~" ııı:ıı 1 kcn · • " 
"il it ~alc . dıne okumıyan-

11lt la • dını · 
t't hır ~'llldır 

1 
ernıyenleri din-

Ziraat Enstitüsü namına birer çe· 
lenk konacaktır. Çelenkleri Or
man fakültesin.den bir heyet koya
caktır. 

Erzincandan 5 mebus 
çıkacak 

Ankara, 17 (Hususi) - Parti
den aldığım malumata göre Erzin 
candan dört yerine beş mebus çı
kacaktır. 

"Yugoslavya krallığı, 4 - 5 sene yaset için elzem olduğuna kani o
süren Kral naibliği müddetince lan kraliyet hük\tmeti bu yolda 
sebatlı ve yapıcı siyaseti sayesin. sadakatle çalışılarak kral naibinin 
de büyük devletlerle olduğu kadar emniyetine layık oldu&unu isbat 
bütUn komşulariyle de çok sıkı ve edecektir.,, 
dostane münasebetler tesis etmiş- Dahili siyaset hakkında başve. 
.ir. Son seneler zarfında elde edi· kil, hük\tmetin ''Hırvat Kardeş

len müsbet neticeler Yugoslavya ler,. meselesinin adilane ve tam 
harici siyasetinin beynelmilel bir müsavat dairesinde halline çalışa· 
anlaşma gayesiyle takip ettiği yol cağını beyan etmiştir. 

tarın isabetli olduğunu meydana Belgrad, 17 (A.A.) - Parla-

çıkarmıştır. 

istikbalde de haricı siyasetimi
zin vazifeleri kazanılan bütün dost 
luklarr kemali itina ile muhafaza 

mentoda Hırvat meselesi hakkın-
da beyanatta bulunan Başvekil 

Çvetkoviç, bilhassa demiştir ki: 
''HükQmet bu tarihi vazifesini 

bşma'ktadır. Maliye Veklleti hukuk 
müşavirliği Bütçe muvazenesinin iyi bir ma 

li siyasetin prensibi ve esası oL 
duğu noktai nazarını kuvvetle mu ~a~, .~~. (~ususi) - Milli 
hafaza eden kraliyet hükumeti, emlak mudu.ru Kizlm ~ar~ .~ 
milletin tediye kabiliyetipi hesaba llye VekAletı hukuk milşavırlıgı. 
katacaktır. Bununla beraber hüku ne tayin edilmiştir. 
met, milli tasarrufun inkişafı için 
lazım olan şartlan ıslah etmek ve 

--o

Mahrukat kanuna 
paramızın istikrarını temin etmek nizamnamesi 
suretiyle gerek memleket dahilin- Ankara, 17 (Hususi) - Mah • 
Lle ve gerek hariçte umumi kredi- rukat kanununun tatbikine dair 
ye hususi bir ehemmiyet atfede. nizamname lktıast Veklletince 
cektir. hazırlanarak devlet şurasına gön. ~ctilt 'lcıraanı · ~sanı kendi ken 

'lıttı~llı · z, Çıfte telli oynar 

~ş ~~~~~~:.:·ı~!!~ 1 o ahili ve Ha ri Ci K 1 sa Haber 1 er 1 Nakillerini iıtiyen adliyeciler 
··"! •· 

1lll l'ıJl,. Yaıatınak: için 
~rd .. r<laid' · • ......................................................................................................... , .\ ll: ı . Bır arka- "il Ankara 17 (Hususi) - Nakil. 

derilmiştir. 

~ı" ÇıJt ~AHİLi den adapte elliği "An na Karenin" pi- Tic:ırel l\lüdiırlüğü" binasının nlt ka- da tnl..-ibal :rnpılan ,.e Felcmnkte oldu- lerini istiyen hakim ve mUddei • 
~;-~a11' b'açık resim b 'J yesi Şehir Ti3atrosunda önümüzde- tında )eni bir gışe ihdas etmiştir. ğu öğrenilen .Ekrem Koniğc uair yeni umumilerin müracaat müddeti 

~ """" U Itad asan ve • Knrs mebusu Profesör Fuad Köp- ki salı gunünden iUbnren temsile baş • .Manisanın llyascılar kö) ünden haberler şa3 i olmuştur. Kendisinin kt d" V kilet 
~~ ÇoJr llat ar rnecrnua var rülünün profesörlüğüniin 25 inci yılı ıanncaktır. 22 ):ışında Hakkı, kaçırdığı kıza ta- Amslerdaıııdan t:ıyynre ile J>nrise ~8:1" .. sona. erme e ır. e 

~t'ı' ~,o ıyorlar da • • , m:ırlın dördüncü günü üniversite • Bir 1ngiliz firm:ısı lıcleıJiycye nrruza çalışırken kızın imdadına ye- kaçlığı sö3 lcnmektcdir. J onumuzdekı hafta içinde hazır -
'. 1',t~L'tcr~~:n.~z? sız nı. konferans s:ılonurıda yapılacak ve !bu rııürncant ederek 1.ıcleılireııin satın n. lişcn lı:ınıile anasını öldürmek suçuy. J:krem Küniğin izi üzerinde Jıultı- lıyacağı kararnameyi yüksek tas 

'- "'1 ·•• nııı' rıasclıctle ilııh·crsile edebi) nl a- 1 • 1 d'l · · d ~ ('";al.. a biit·· C ıaeağı olobıislrr etrafında hır teklifle a ıc :ını e ı mıştır. n:ın mahalli znhıta kunelleri tara- ike ar?.edecektir. 
~ f' Un ins 

1 
küllesi ıloçt•ııllerinılen Ali l\"ılıat. 0 - • Butün gıinırilk ,.e inhisarlar ldn- ı 

' lltri ı'ıı.tı' an arda var- fer or.ıu Ahmet, Ziy:ıettin Fahri, o. bulunmuştur. Beledi) eye bu nı:ıhi3 et- tfaııcıldıra.n 3 akında tııtııl:ıcağı umulmak-
~- " Yak ı,; te lıfr,.ok diner leklırJcr 'ardır. Be- relerinde bir martt:ın itibaren )eni 

tıı.. ~ b... ..._ !... • yalnız ba mcr Uıtfi söz suylı3 cceklerdır. ' "' ıııc :ıi s:ıallcrinin tatbikine baclana· 
ı:t\ . ~I lediye ) :ıkmria otobııs ş:ırln:ııneslnı " 

"- :t..._ •riQ " Bu csnncln hnlır:ı olnı:ık uzcre pro- kat'i surette hıızırlanıış olnc klır. l':tl.tır. Buna göre memurlar sahalı 
~İtı] -...ı'"li" e olculJann bu fesöre }ıazı hedı) <'ler de 'erileceklir. s:ınt 8.30 da işbaşına gelecekler, nk-

'l c t11 .reli ,.. • .. • Denizh:ınk, gın erte ~ olcııl:ırınm 'a)f.a ... ""oJc .. 
1 

••edırr _ Şim Ayni giinlin akşamı, MaJ.sinı s:ılo- ":llm bc5le ı:ıknc:ıklnrtlır. 
~ "' Pl'O nund:ı iınhcrsile n:ıııııııa hir celebi sliralle lıilel nlmnk rneelııırhclindc T-IARfCJ 

ôlraı IP'arnı•nın 4 7 k olduklarını f:İızorıııııdc ıuı. ı :ık, k:ır- . : 
11 a gecesi ':ıpılnc:ı tır. :ıni olmak üzere "Deniz • Tan are kaç:ıkçılı~ıntlan hakkın-

• A3 ın yirmi uçünde şehrimize gel
mesi lıeklenen İngiltere h:ırlıiye n .. 
zarcli istihbarat bürosu şet mua,·inl 
Geıırr:ıl N'eshit şimrli Atinacl:ı lıulun
maktndır. Sof) a yolu~ la ~chrimlze 
gelecektir. ~ 

VAKUT a 
a b o ne 
o Dunuz 
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l
. · · ~ ' ' A • Haricty9 'tekili 
ngiltere, Frankoga ·garı · ·resmı bır bu akşam g;~iyor • VAKi1 

tavassutta bulunmayı teklif etti ~:~~T~~~~~;;~~!~~E~~ı 
Londra, 17 (A.A.) - Evening dirler. Bu mahfiller, hafta sonun. nu,~·nrı resrut gazetenin :ra:ı:dığına l velden sezdi. Fnl>nl lJö..,·lc lıir i~g:ıl d" bahki k ba 1 "h 

Standart gazetes
. • dl J t•k d ı b' ··ı h d ı .,. '·" · · . un sa e sprese ~ ı usu· ının p oma ı an evve ır mu areke aktedile. gorc, a ın ... a ı-:.ınunusnnıdc U:ılenres başla)•ınca llnlynnın dn "oııyettcn A • • f>. • 

muhabiri yazıyor: ceğin,i tahmin eylemektedirler. ltwlyan lınYn :kU\·vellerJ kum:ınılonlı- btifode ederek bu adaya asker cıkn- sı vagonla şehnrnıze gehnııtır. 
Romadan alınan haberlere gö. Emin bir.mcmbtı.dan öğenildiğine ilı D:ırsclcınanın ~~pterlllınck üze~c ot. r:ıc~ğı ş.fiplıcsi~ lıli. lştl' tııgille~c hu 1 ~· Şükrü Sara!joğ~u, ~ayda~pa. 

re, General Franko, İspanyanın göre, evvelki gece lngiltere, her duğunu n:ız:ırı ılıb:ıre :ılnrak J\tınor- ııctıce)ı Y:ıktındcn enci gorınuş Ye şa istasyonunda vah ve beledıyc 
11er türlü yabancı tesirden aza- şeyden evvel bir mütareke aktedil kuıı dcrlı~l işgıılini tas:ırlonıı~tır. 7 böyle bir hMdiscye rueydırn ve imi.an reisi B. Lutfi Kırdar, İstanbul ku· 

şub:ıtta J.lınork odnsın:ı beyanname· vermemek için adan kendi kriivozö· d G ı H r B kt 
de ve müstakil bulunduğunu dün mesi. müzakereler esnasında mu. lcr atılmış \'e fok:ıt lnsiliı zırhlısm· rü He Gcneral Fr:ı.nkoya te-;liın el· man. anı .ener~ . a ıs ı~ı ay, 
yaya isbat etmek için, halen, !. hasamatın tatll edilmesi ve hiç da müz:ıl:crclerin b:ı)l:ım:m Ozcrlnc mlştir. Teslim horekftlı esn:ısındn Emnıyet dırektoril B. Sadrı Aka, 
talyaya karşı olan borçlarını ö.. kimsenin fena muameleye maruz ltalynn sönilllü tayyarecilerinin ha. y:ılıancı kun-etlcrin çıkmııınıısını da müddeiumumi. B. Hikmet Onat, 
demektedir. Romadaki nasyona - kalmaması ~artile yan resmi bir rcketlerl 1cvnkkurn uflrmnı,ıır. temin eımı5tir. lngiltcrcnin bll ha· merkez kumandanı general 1hgan 
list İspanya büyük elçiliği ltal. tavassuttn bulunmağı teklif et- Fakat, 8 şubnt sahnhı bu müzake· reketi lınl;)anları coı. siııırlendirnılş· İlgar, Balkan Antantına dahil 
ya.."\ hükınetine mühim miktarda miştir. reler lıic de neticelenecelıc benzeme- tir. O kadar lı:i lı:ıh un lal l arclcri hlr memleketlerin k~nsolosları ve bil· 
para vermektedir. Bu tevdiatın, Bu .... rtlar, du"n akşam Lord Ha digi bir ~ırnd:ı yeni bir hadise ol- k:ıı: bomh~ :ılm?ktan k~ndilcrini ıııc- ük bir halk 'kalabalı " ı tarafından 1 =-- muştur: nedcmenıı~lerdır. Jngılııler de bu Y g 
t:ılya - Frankist lspanya tica. Jifax \'C İspanya maslahatgüzarı Tayyareler ıorafııı<lon yapılan bir hii c liseııin tesiri :ıltınd:ı uy:ınmışl:ır- karşılanmıştır. 

ret bilançosunda aşağı yukarı bir arasında yapılan iki mülakattan keşirte Ciu<l:ıdcl:ı ,.c M:ırccdelde is- dır." 
tevazün hası Iolacaktır. sonra Burgos hükumeti nezdin • yan çıktıifı göriilmilşt!ir. Dunun ii· Bundan oıonr:ı muharrir Yııgoo;lnv-

Londra, 17 (A.A.) - Lord Ha. deki İngiliz ajanına telgrafla. bil- zerine hava knncllcrl kmn:ıııdnnlı· yndn ,-ııkulıulnn ~on lıükıinıct tchrd· 
lifax, muhafazakarların hariciye dirilmiştir. Ayni zamanda Sir ~ı im i!l~nnın bn5tırılına~ın:ı ınnııi ol- dlıliıne inliknl ederek ,.e iki lıl'ıtlisc n
komitesinde Frankonun tanınma. mak i\·in şlılılelll hoınbımlınınııl::ırdu rnrnırln miinMehet hulıınrlıığıınıı kııy. 

George Mounsey, general Fran • Si meselesinde Büyük Britanya hulunıııok üzere 18 lnyynre giJııdcr· ıleyliyerek hurutlo dn lngilir. siynsclİ· 
konun Londradaki mümessili Dük ml .. tlr. · 1 • • h ı .. - i ıd· ı· 

hükfunctinin vaziyeti hakkında D'Alb ·ı d .. :ı.. .. . , nın c~ırı u ıınnugııııu < ın er ıyor 
a J e e gor~muş ve dilktin 1:\Gtt.TERE:\IX FE\'KALAUH \'e ıliyor ki: 

izahat vermiştir. Mumaileyh, bu bu mül~kattan memnun görün _ - Yııgo~ı.n·yadnki ıctı~ddul de in· 
t"'""'a keyfı'yetı'nı'n teblı':'!ı' anı. M.\UlH nın U\'U!\U ~ ~ düğü müşahede cdilmi§tlr. gifülerin g{istcrılikleri fnnliyct no-
mn yaklaşmakta olduğunu söyle- Bütün mlizalcereler ı:ı.imdi cum. (1.c Juurııal) gıı:ııclcslnln siyasi ma - nerlin milwcrlni ricale roerlnır 

• bük' r.. t' Fr k "' muharriri S:ılnt • llricc h:ıftnlık si- 1 • 7.' • 

Hariciye Vekilimiz, 8,45 vapu· 
riyle ve halkla birlikte istanbuta 1 
geç mi§, Pcrapal .. _. oteline inmi§· 

tir. 
B. Şükrü Saraçoğlu ögle yeme

ğini Perapalas otelinde yemiş, öğ
leden sonra k~ndisini ziyarete ge· 
len Fransız büyük elçisi B. Ma· 
nigli'yi kabul ed::rck bir saat gd· 
rüşmüştür. mış ve ume ın an onun res hurh.•et"iler lehinde bir mUtarekc ~ıın şıır. .ıra \ ııgosı:ı,· nlyohcı mrc. 

...... : cıurette tanınmasınd '» ;)'asi icınnlindc ispanya sularında MI· lisi reisi Prens l'ol ite ln"iltr.re J\rnl 
•u.o. "' an sonra akdi meselesı· u·· .. ,..r.inde temerku"lz k ı · " B 1 b B F h" Ok ı d k

. "k' t f d ~ nor ·a oııı sı (ıcnernl Frıınko)·a tes. h:ınc-cl:ını arnoı;ınd:ı ~ıkı bir mün.ı~ebcl o u me usu . et ı yar 
spanya a ı ı ı ara arasın a etmektedir. lim edilirken lngillercnin takip ettiljl \':ırdır. da ken:lisini ziyaret etmiştir. 

bir uzla§ma yapılmasııu teshil L Siyasi mahfillerde Frankonun lınttıhareketi fc,·knliıdc mahirane lıir Bununl:ı her:ıbcr Yugosın,·y:ı lk f. 
çin nUfuzunu istimal edcbilece • uzlaştırır.ı bir harekette buluna.. s·y:ısct oyunu olm:ık fır.ere tavsif edl· t:ılyn nrasınd:ı , ukubıılnn ynkınl.•ş· 
ğini ilave eylemiştir. cağı ümit edilmektedir. yor ve diyor ki: mn siync;etlnin terkcılilc-ceğini t:ıhrnln 

B. Ş:.ikrü Saraçoğlu , bu ak~m.. 
ki ekspresle Bü'krcşe hareket edt 
cektir. Kendisine Hariciye memur 

!arından B. Murat Zeki, husus 
krılem müdürü Abdullah Zeki, ve 

AZANA?\TJN SUI .. H Söylendiğine göre müzakereler -1ngiltere Minorkn ıulnsınn Gene· rtınek do~ru ılcğllrllr. 7.lra hu y:ıkııı· 
TEK1AFLER1 r:ıl Frnnko kun-clleri tarafından )'n- lnşmn Ilırvnl ınl'srlcsiııin halli nok· 

iyi bir şekilde neticelendiği tak. pılnc:ık lıir is"n. ı Iıore' ·"tı' ııı· <lalın <',._ 
P

A-Cs .. 17 (AA ) Cumh . ·" ... la!'>llldaıı cok ıııülılııı ,.e r:ı~·tl:ılıdır." 
a..ı. ı ,... • · - urı. dirde İngiltere. pazartesi gUnü 

yet~i ispanya mahfillerinde söy_ Frankoyu hukuk:ın tanıyacaktır. 
lendiğine göre Azana, bazı lngi. Fa.kat bu haber, henUz teeyyüt 
liz aahsiyetleri vasıasiyle aşağı. etmcmişir. 
daki üç şarta müstenirlen gene • Lord Halifax. bugün dominyon 
ral Frankoya tekliflerde bulun - lann mümessillerile görüşerek 
muştur: mUtalealarınt soracaktır. 

1 - Ecnebi ktta1a.rının geri a.-
lrnması, MOTARI:l\E nEYAN~A.MESl 

2 - Mukabelebilmisil tedbirle. HA7.IRI.ANMIS 
ri ittihaz edilmemesi. Pari!I, 17 (A.A.) - Bnzı malıCilh:r-

cle, J.;p:ınya cumhur başkıını B. Aıa-
3 - İspanyol milleti makadde. na B. Dch·:ıyo ile ıoınnmcn ınulobık 

ratt hakkında karar Yerirken her ol:mık nılir.nsip ,·akitte neşreılilınck 
türlil ecnebi niifuzundan azade üzere bir mlilarckc be) :ınııamesi lııı-
bulunması. zırlnmı~lır. 

Japonya Namtau yarım adası
hususi kalemden lrfan Snbit refa· 
kat t:tm~ktedirler. 

Fransız müstemlekelerine 
3 heyet gidecek nı da iş ga l etti 

Hongkong, 17 (A.A.) - Hong- Paris, 17 (A.A.) - Mebusan 

kong'a daha ziyade yaklaşmakta Brükseldeki necföi müstemlekat encümeni, 
olan Japon kıtaalrı, bu ubah, in- a,sa müstemlekelerine. tefti~ 
giliz müstemlekeıin= beş kilomet- Frankocular maksadiyle, üç hey~t gönderilme· 
re mesa~ede kain. ~amtau yarım ı si meselesini, bugün müzakere e· 

adasını ı§gat etmıştır. Espana kulUbUnU t k aecektir. 
Bu hareket, İngiliz hudutları ci • , asara B;.ı heyetlerden birinin Tunusa 

.\001'E TARIFf:Sl 

Mtmlektl jlt 

ı·r[nde dıl 
• O"- 1~ 

A~lık v d; , 
3 Dl Jık 260 ~20 , 
() :ıylık "75 ' 
1 yıllık DOO ıGoO 

Tnrifeıfen B:ılka" JJı 
• dUI 

lı:ın nyrhı otuz ımru$ t 
Posta IJırliğine girıneyen > 
oyılu ) clm iş !Jeşcr ı.uruŞ 
medillr. 

Abone kayJınr 1ı1ıdırt11 , 
tup ,.e telgraf ücrefirıl. 1 
ırn raııının pos in ' 'Cl a bili 

')oll:ımıt Ocrelini ld:ırelıit 
ıcrlr.e alır. ~t 
1'ürklyenin her posla mt' 

l'AK/Ta abone va:ı/ı~ 
Adres değıştirme ii' 

25 kuruştur. 

11.A.N ocnE·rı.f.ıtl 
5' 

Tıcaret lll'ınlurının ıi" 
satırı sondan itıbıırcn 1 rd' 
fnl:ırında 40: iç sayfa~~•d' 
kuruş· dördüncü sa~ 
k 

' .. . üdc ,,. bır 
ı ıncı ve uçunc ~• b 
4; başlık )anı kcsıucce 
dı~ ~ 
B i.ı ~ ük çok dc,·oınlı· " ' ,,-rı 

rcnl.:lı ılan ,·erenlere 11 
ındırınelcr l apılır. nc~•11 rıl 
nn şnntını - satırı 3Q t;ıı 1 . oı.~ 
TİCAHI MAlll\'E11E ft 

l\UCCK 11.AI'i.~ 
l!ır rlcf:ı 30, iki dcrıı:; ff 

defası ti5, dört defası (ç 
defası l 00 kuruştur. ~ 1 
ll:ln \'eren lcrl n hlr dcf~ııa 
''odır. Uört s:ıtırı gc~cn ı•" 
Cııılo satı rlrı rı lıcş l;urıJ$ 
sap edilır. t 

gtfl' 
il l:nıel /.'uporııı 

11
rJ: ı 

kü,uk l/ıitı tarif esi 
indir{lir. d 
Va kıt hem doğrud:ın 1 e 
yn kendı idare )Crinı!C· ' 1'11 
knrn cndclcsinde 'il-: r 
rıllındn KEllAl.EDVI ıı ~ 
lll'ın Bfirosu elı)IC 11

1

11 
•• 

eder. (lluronurı uırfofl 

Ayni mahfillere, Madrit hukU.. Kartııcu, 17 tı\ .. <\.) - Generııl ~lııi· 
metinin veya cumhuriyet ordu. n;u lmr:ıyn gelerek cuınlı11riycl filosu 
sunun b0cıkumandıının MiaJa.'nın kumruwltuHykt tlilrwtıaw~ilı·-

varında yapılacak her ye.ni faali- ı IŞQal 8fttler kicinsinin Djiboutiye ve il!jUncü. 
yettcn lnıilterenin evvelce haber- Brüksel 17 (AA) _ Fr _,_ ıliniin de Camcrrcum'a gidece~· • 
'""-- _ ..,,. __ "-" .. 1.•..a • > • ' &JJ.i\0. " J '-L -'' ~~..--· ... • - - .,-.....--• ........ "~a.ıı..n.ı.10.ı'ı. UJU '1JJ1 UU:Sl'i:Ul a.nu •nrn•_Jl"w--,._ntr': 

VAKU1' 8 

aıoot18 
onu~l\Jl 

- Pnrls, 17 \J\,J\,) -B.19on-~ 

Franko ile mütareke akdi için tsp::ın~·n Jınriciye nazırı B. Dch·a)o 
verdıgı taahhude muhalif bulun.1 ı:· . d C ---------------------
maktadır. Hongkong'a doğru bin- : 'I'!e ıce.sın e ~& ôe E~pana. • B:ı A~şnmdan lt b11.r•n 

)" ç· h . . k k j nın bınalarmı ışgnl clmı§lcrdır. 10., ,,..,'\ ES) llA' O "'iP E tL """" ıj, müzakereye giri~mesi ihtimali ol. He lsp::ın 3•o lıü~fık de isi B. P:ıscu::ı~ ı 
duğunu ilave eylemektedir. kabul cııııişlir. ..rce ın mu acm a ma tadır. r- ~ V"'I' 17"- U ...,_, 

Muta.arrızlar kapıcıyı hapsettik • · • 
. Hon:k~11g, ı 7 (A.A.) - Pekin len sonra katibin gelmesini bek. Beynelmilel Sevimli Caz Mugannısı Delvayo, Reisicumhurun Mad. Bilbao, ı 7 (A.A.> - D. K B. lıil· 

rite avdet etmesi 18.zım geldiğine diriyor: 
dair İspanyol kab;nesi tarafından Gcner:ıl Fraııko, KaUılony:ı lisnnı
dün verilen karardan Azanayı ha nın bu bülgec!e ikinci re'lml lisun ola· 

cıvarmda Paoting'e Çinlilerin yap 
1 lemişler ve ktitip gelir gelmez Ca lJ V ff 1 A O İ • 1 A S 

tığı bir hücum neticesin.de demir-' sa de Eepana'n.ın Frankonun mU: 1 Seanslarına başlıyor .... 
r:ık kullnnılnıasını ya'ink eden bir 

berdar etmitşir. Fakat Azana, k:ırnrnanıe m:şre!mişlir. Bu knrnrn:ı
Maclrite dönmek istcmeme!ttedir. nıc ılc, eski hntaloıı.ra hUkuıııeıiııin 
Mumaileyh harbin nihayet bul • ıuenmrlnrı rcsnı: ıfullnrım kayhcı

yolu hattı bir çok noktada tahrip 1 • • • .... • d tı11" ··ıa·~· d p· h d . 1 mcssılıne de\·redıldlgıne daır Ye· Yarınki Pnznr g-ünü saat 17.30 a ma e~ıı ıbm en, ır.g am emıryolu . • . . . . ._ _________ ..;,;..._ ___ _.._, ___ _..-: 
·· k 1 ~ d"" •• d b • il sık:ılar ımza cttırmı§lerdır. Bına 1 --~ m;.ına a atı ort gun en en rr. n· hlr . . . --- - ----- d• 

kati bulunmaktadır. \da ~~~~;:~~~!!;~10 ifgalı altın. - BurıUn S A K A R y A Sinemasın 
masI için sarf ettiği gayretler hak ıncktcllirlcr. 
kında. DelYayo'ya. malumat Yer. t.ondrn, 1i CA.A.) - işçi prırtlsi Hopei eyaletinde, askeri va.zi· . .,,~ 

yet, gittikçe daha ziyade ciddileş- lngiltereda kara ordusu 2 büyük film ... Mevsimin 2 büyük muvaffıı1'•1;.. 
A 

nıilll ıncdi-;i ile senıliknlar mcl·lisi 
miştir. Söylendiğine göre z.ana, General 1 r:ı ıkoıııııı toııınnıası alcy

hiııd'! 26 şııbrıt idn biiyük bir ııü· 
mayi.; tertilıinı knrıırlaşlırınıştır. 

Madrite avdetinin muka.vl'mete 
te~vik mnhiyeli:"ıde tefsir edil • 

ne'~te.:lir. Halen Kihsien'de ve RASIMlı'" şeıcişvan civarında şiddetli c;arpıı na kadar ' YARALI KARTAL 2 AŞK A ~ 
mesindcn korkmaktadır. JT.4.1.'iA TAYYAHEClLERI 

!\ElWEN BOMBA A1.f1LAH 

malar vukua ielmektedir. Londra, 17 (A.A.) _Harbiye KLARK GABLE • MYRNA Franchot Tone - .~ 
Son iÜnler zarhnda Çin kıta· müsteşarı Lord MU118ter dün ak· 1 LOY - SPE?:CEn TRACY O' Sulla\'an • Virgııı 

HARP YAKiı"\TDA SONA 
ERECEK ıtoııı:ı, 17 (A.A.) - Giornalc I.'1· 

tnlia !\liııorL: ııdcsının Frunkoy:ı tes
lim ol.·su:ıu uönüllü ltuly:ın tayyare· 

lan, Hopei'nin §imalindeki düş- ! gam verdiği bir konferansta ka. tarafından Fraıısı::ca tarafındmı Fransız<'~ 
:nan mevzilerini geri almıı ve bu- 1 ra ordusu mevcuı.lunun 1933 te Aşk ve zafer 1>Utıtzınncsi Aşk \ıe t.'Cl::if

6 

Londra, 17 (A.A) - İyi haber 
alan mahfiller, İspanya harbinin gü:ı Hankov'un garbında Yangt· 130 bin iken, bugün 202 bine ba. 

ya,c:ı:1" b;tcce~:.ni teyit etmekte- lr.rln'n !ı:tr{'' c••nr nıfı>lml'\lc<llr. s~l-in'°' n:lıri kıyılarına varmıştır. liğ olduğunu söylemiştir. 

Karamazof Kardeşie~ 
Yazan: Dosto yevski 

Çe•irm<: Hakkı Slba C-aiu - 99 rm•• 
da f.l;l:ı bir şey değildi. Nctekim son· 
raları üstüne daha bir !jOk para ekli
yerek bir hastahane yaptırmıştı. Vic· 
da:ıındaki acıyı din.:lirmek isin bu tür
lü hayrat ynpıyordu. Bir müddet 'ken
dini ı.:nutmuştu da .. iki sene kendisini 
müthiş bir !j2.hşmaya vererek kazandı. 
Kazand.kça kurduğu hayır müessese· 
teri .de ço~aldı. Bu cömertliği duyulan 
rak M~shova ve Petersburg cemiyetle
rine aza oldu. İ§te bu sıralarda bir 
genç kızı severek evlendi. O, bu yeni 
hayata eskisini unutmak. çektiği azap 
tan kurtulmak, yalnızlığım gidermek 
için atılmııtr. Fakat umduğunun tam 
aksiyle 'kar§ılaşu. Kendi kendine: 

- Karım, beni seviycır; fakat ya iş· 
lediğim cinayeti öğrenirse halim ne o

lacal:? 

Diyordu. Karı&ı gebeliği.li anlayıp 

da ona müjdeledi~i zaman: 

- Bak ~u işe, dün can almı§tım. Bu
gün ba§ka bir hayatın doğmasına ıe· 
bep oluyorum. 

Diye düşünmüştü. Çocuklar birbiri 
ardı sıra ıetdikçe, o, kendi kendine: 

- Ben, döktüğüm kan.dan utanma
dan bunları nasıl büyütecek, na11l ter
biye edecek, ne yüzle onlara faziletten 

bahse kalkıJacafım? 
Suallerini soruyormuş. 
Yavruları pek ıüzel, pek tici tora

manlardı. Bazan içi coıar onları okı•
mak isterdi. Fakat hemen vicdanının 
sesini duyar: 

- Ben, onların maıum yüılerine 
bakmağa layık adam deiilim 1 

Der, elini çekerdi. Daha sonraları 

kurbanı, ruyalarma girmeğe, intikam! 
diye bağırmağa beıtamı~tı. Kibuslar l· 
çinde bunalıyor, bunlara ancak çok 
kuvvetli ruhunun siperleri sayesinde 
mukavemet edebiliyordu. Arada 11ra
da: 

- Istıraplarla dnayetimin cezasını 

ödedim galiba. 
Diyordu. Fakat bu oyalanma da bo~ 

çıktı. Zamanla i~ ıtrsı uyu,mıyor, bila
kis genişleşiyor. Afır, ıcrt görünü~ü, 

. w 
korku uyandırdığı haJde, halk, hayra· 
tına bakarak onu sayıycrdu. Yalnız §U 

var ki bu hürmet arttıkça, ondaki ha 
bın deree:si de ylikseliyordu. Bu hat, 
ond~ bir aralık intihar arzuları uyan
dırmı§. S:ınra bir ruya, her gece, ayni 
ş:yi noktası noktasına tekrarlayan bir 
ruya uykulanna musallat .elmuı. Ru
yasmda herkesin huzurunda cinayetini 
itiraf ettiğini görüyordu. Tam üç yıl 
bu uyku cehenneminin içinde yapımı. 
İtirafın vicdanındaki babı giderece~i

ni di.itünerek karar vermeğe çah§mış, 
fakat ağzını açmağa cesaret edemcmiı. 
İtte tam bu sırada da bizim düello me-

ıeleai ortaya ~ıktı. 
- Size baka baka kararımı vernı:ş.. 

tim. 
Dedi. 
- Bu kadar 5cli bir mesele, böyJe 

büyük bir karara yol açabilir mi? 
Diye bağırdım. 

- Ben, ü~ senedcnberi bu neticeye 
doğru yürüyordum ıaten... Sizin Ü•· 

tUn ruhunuzdaki pervasızlığı görünce, 
kendi kendime linet etmiştim. 

- İyi ama on .dört senelik bir fası
ladan sonra siıe kimse inanmıyacak. 

- Elimde deliller var. Reddi kabil 
olnuyan deliller ... Onlan ortaya ataca· 

ğım. 

Onun ağıından bu .azterl tşitince. 
gözlerimden yaı boıandı. Mis&firimi 

kucaklayıp öptUm. 

- Yalnız b:r şey bel"iatlbüküyor. 
Karım kahrından ölecek. Çocuklarımın 
maddi istikballerini temin etmişimdir. 
Fakat bir katilin o~lu ol.duklarınr dü· 
~ündü':çe, hakkımda ne diyecekler? •• 
B~ına dair bir karar veriniz. 

Susuyordum. 
- Ondan ebediyen nasıl ayrılaca.. 

w ) 
gım .... 
Oturduğum yerden kalktım. Bir dua 

okuyarak: 
- Haydi, dedim. Gidip itiraf edinir. 

Dünyada her ıey biter. Ebedi olan yal
nız hakikattir. Çocuklarınız büyüdük· 
lerl vakit ruhunuzun asaletini anlaya· 
rak ıizi affedecekler. 

Benden ayrılırken. halinde karar ver 
mitlerin kealcinliği okunuyordu. Fakat 
h~diıcden ıonra .daha on bet gün ıe· 
lip gitti. Son gece: 

- itiraf ettiğim dakikadan itibaren 
bana cennet lcapılarının açılacağını his 
ıediyorum. On dört yıldır cehennemde. 
yim. Bu ıstırap içinde yaagdıkça, ne 
etrafımda'kileri, hattl ne de kendi öz 
socuklarımı sevmek hakkını kendimde 
göremiyorum. Altahım !.. Belki çektik
lerimi anlayacaklar ve beni affedecek

ler. 
- Bugün .olmazsa, yarın, hareketi· 

nizin büyUkli12Unü anlayaacklar. Haki 
kate hizmet ede.nler eeirsiz kalmazlar. 

AyrıhrkCfl, teselliye kavuşmuş gibi 

ne§eli neıeli ıider, ertesi gün yUzü ka 

:A 
- LLiJL21{iıi' 

rarmıı bir halde döner, ala}' 

k: ~ 
- Her gelişimde yüıürne 1~ 

lerle bakar, .. Hala mı itiraf e .; 
. . . dil' 

sıtemını &avuruyonunuz,. J'ol' 
men b~nden nefret etmey:n· ~ ~.,/ 
ğil bu i§··· Kolay değil ... Bel, 
bir zaman bıı cesareti göster.ııi" 
ğim ... Tabil beni ele verrneıfl f' 

·ııı '" Ben mi onu ele verecekti · 
leri' gücüme ıidiyor, üzü1U1°'' 

mu kaybediyordum. ~ 
- Şimdi gelirken ... Karı~ •. ~ 

çirdi. Çocuklar m arkamda!1 ··ıtP 
ken gel, una soracak dersle~ir? "7, 
diye çıkııtılar. Ah kadın rı\etfl",i/ 
ne demektir?.. Bunu siz bl·al' f 
Ba~kasrnın yürcgini yarala~ 1,'-. 
bir baıkaıı tıpkı tıpkısına "6\1 

Gözleri kıvılcımlanı~or, e ~ j 
titriyordu. O kadar sakı!'! " .. 1':.t 

s·ı••· 
hAkim olan lıu adam an J<İ lı' 
bir yumruk indirdi. UstUrıdt ı' 
tar zıngırdadılar. • ,e ,el. 

B . .. Ü d n kııf. r; ,...... enım y-z m e ,,0ıc. tı"_, 
çarpılmadı ... Hapse autarı .,JıP 

·ulc "' 
kum olan yok. Uşak sog t~' 
lıktan öldü. Ben ise ~stıra pb~ ~ 
yetimin cezasını öJedırl'I·. dt"~ 
kanın bin m:sli beninı içııf' dC i ~' 
Jardan aktı. Z:ıten söyl:ııe~,,.,,ı 
yataklar. Delili :riıni hıse •"' 

(IJ&1•rrıJ 
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Bir Sivri Akıllının Maceralan ı 

Abdülmecit devrinde 
... ...,_, zwww; ~ ~ .. _........ 

Yazan : Asım Us 

Saray entrikaları ........, 
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derecatı G.§anın bu mektup mün. veyşte bir kanal açmak istiyor. 
llıthatil~tn İngilteredeki siyasi Iar. Akdcnizle Kızıldeniz bu ka. 

~e.n:::~:ut~!~:~~ :~;:~~t~~~:1!~~le:ı::k~;~~=~Kemalbey sı·nemasın·' f · ~ı 
ııı" 1.~}Çınsonsatırıarıoku- Raayove Tıyatro ~ıdir kat bu kanal Fransızların malı 

&ll'fptir k" . Bununla beraber olacağı için İngiltere ile Hindis. da k 
1
• aç 

1 
k f 

1
.

11
. m 1 11 ~ıı.. 11stnektubun bir suretini 

fırı-6 ::'4 tanbulda Fransız se. tan arasındaki münakalat ta 
lQ • k Ankara radyosu kilı.:iık orkestra J. Zizetin operaaın .. 

'aloııu~ alet eden İstanbul kon.. Fransanın kontrolti altına geçmiş dan par~·• ç.ala<'akhr. 21.15 Memleket 

~~d~~:~·~~~r~ahremolmak bu~:::~~-böyle bir kontrolu Sinema müdürü ve makinist TORKf\'EP~S:~~;~A~/FOZ\'ON ~:~k·:t~~r::~~~·,i~~~;~ı~ti.::ı;ı:,~ 
de""',_. ıse ~tnın. muharebesin. İngilterenin hayati menfaatleri. t k•f d · ıd • rürkive Raduosu. • Ankara Uaduoıu lor ( ır:ıık miııiiH ve edebiyatı. H. B. 
h "lll'~ıye ev 1 e 1 1 DALGA ı·zuNL.UGU: \'önetscn; li:ıılsi Tecer. 22 liartalılC 'rhen y Ye müttefik olarak ni tehlikeye düşürecek bir şeydir. posta kutu'lu. 22.30 _ 24 Müzik. ope.. 
~Setine ardını eden 1ngiliz si- Onun iç;n Babıii.li Fransızların Birkaçgün evvel Sirkeci.de Ke-r Halbuki ben filmin açık olduğunu 1639 m. 183 Kcs.1ı 2o Kw.; T. A. Q . ra aryııları <Cazbaod), son ajanı 't'lll 
""lıo.ı &adrazam R 't p l!l,H m. 15195 Kcs.120 Kw.; T. A. P. ta;" Stratt e§ı aşanın bu te~ebbüsünü akim bırakacak malbey sinemasında yapJlan açık bilmiyordum. 31,70 m. 9465 Kcs.120 Kw. ŞEHİR TİYATROSU 
~ <>lnıa ort kanalından taraf. bir hareket tutmalıdır. film cürıııümefhudu etrafında Hakim burada suçluya ıöyle TÜRKiYE SAATiYLE 18·2·39 Cumartesi ak~n .. 
~ et iç:a lnulı:abil ayni hü. Reşit Paşa _ İngilterenin bu müddeiumumilikçe tahkikat bitiril bir sual sordu; ı 8.30 Program. ıııı 20.30 da (Tepeba~ı)J 
.... JJı }:> e Hariciye Nazırı O- arzusunu yerı·ne getı·rmek ı"çin e. miş, sinema idare mÜdürü Pertev - Nasıl olur da ne olduğunu CU:\IARTESl - lS • 2 - 39 lllR MİSAFİR GELDi 
"l:tıı. 'lfantn d Fra · lıtikldl Ccııldı:ıi Komedi Kumı 'le a nsız sıya. ve makinist Alber dün sabah adli- bilmediğin bir filmi 30 liraya alır- 13.30 Pro~ram. 13.:i5 Mliılk (Cnı· 
lllUııi .... b~ecIU.biyetinf! gösteren limizden gelen her şeyin yapıla. Gündüz 14 de ÇOCUK TiYATROSU 

L\ ... ı..ı ır d w • 1 b·ı· . . <:::! k yeye teslim edilmitlerdir. sın. Sonra da tecrübesi yapılırken lınnıl • Çigan) I.antoş orkestrası. 14 20.30 cin fl'onlııtıklar /Com•dJJaıı) '·at .elildir. cagma emın o a ı ırsınız. ~u a. .. 
l il A.ı Hakim Re~idin naipliği altında seyretmeden dışarı çıkarsın? ~lcmlckct saat ayarı, meteoroloji, a-
:'°l'd cıtr tfl Pa.§a İngiliz sefiri dar ki vizayetteki müşkUlatr da jans hnbcrlcri. H.10 Mü:dk (dans mil- HALK OPERETİ 
"<I Q a d i . filmi seyrederek raporunu veren Bundan S'.)nra sorguya çekilen ~ Bu ak fam.· 9 da, ..:ındüz 
l 

illıt .. t.. orttan j2ikayet eden ekselansmız takdir e ers nız. ziği - pi.). 15.JO - 15.30 Türk müıiQi, •" 

'

" ... l .... k ~ ehlihibre muharrir Turhan Tan, Alber de, kendisinin makinist ol- F 1 16 da (llu-uu"'k Op•r•t), .. le tub Fr Fr t~~·ıt "b" R yaya Çıılanlnr: Fahire ·er.san, Ret k Fer& .. " . 
)j•. " Ve • u ansız koneo- ansa ~ı ere gı 1 us kur.deleyi baıtan aıağı ahlaka mu duğunu, idare memuru emredince ~an. Okuyan: Necmi Rıza. ı _ 1'an· TARLA KUŞU 
.,.,ti"'~ ,.... l'lnış olnıak tedbirsiz. kar§ı müttefiksiz bulunuyor. d" · f k ld YAZAN F L h ·<i~;ı1 --czasın.ı k 

1 
d gayir hareketlerle dolu bulmuştur. filmi göster ığmi a at ne o u· hurt Cemil - HicaıkAr pe~revi. 2 - • : ran• e ar 

.... erı & 0-..... .?'> zaman geç - Harp cephesinde Fransız ar a gvunu bilmidigvini söyledi. Udi Cl'mil - llkazkAr •ırkı (l.ayık 
l'ıı.:'1°loeu İ . : ıra Fransız izlerle birlikte e a arı e 1- Sorguyu müteakip hakim Re§İt ını sana dil). 3 - Arif hey - Hicaz. f ~ TURAN TiYATROSU vıı .. _ a .. ,,UŞhır z· b f d k' 1 k d" Tahkikat sonunda filmin Fran· ltY°$J' 
'i~llldaki ~ ngıltere ile Fransa a_ yorlar. Böyle bir müttefik dev. sadaki gizli stüdyolardan birinde her iki SU!jlunun da tevkifine ka- kiir şarkı (Açıl l'Y gonca satberk). 4 Bugün soat ıs de talc-
ı.....li, ()larak iYast rekabetlerin te. let tebaasından biri usul ve ka. çevrildiği anlaşılmıştır. Kısa hir rar vererek, muhak<.melerinin as- - T.ıltri hl'Y. HicazkAr şarkı (Sana J ~· fJeye. Gece :;ııat 20.30 da. 
""ı <Iaba TT-rı h d . . d M Hı"dı"vı'ne mi.1 mevzu ta•ıyan kurdelede kadın nolıhı gönül şadolm:ıyor). 5 - Refik lh. .....111 umuma .. Ertu{trııl Sadi •·L ~rı.a8 .n.ı m ınu are- nun aıresın e ısır " liye cezalardan birisinde y~pılma· 
"lllJ\l ında bu m h k ve erkekler tamamen çıplak gö. Fcrsaıı - Tanbur taksimi. G - Arif Tek ,.c nrı.~ılaşlnrı IIı\'.\11.ET 7 perde 

!\~et t . a rern me · racaat ediyor. Bir kanal imtiyazı sı için evrakı müddeiumumiliğe İ· bey • Jliraıkılr şarkı {Güldü açıldı ı tablo. (Se> AUIA revüsü, Dil)'Ük ,·ar-
e tnı~tir. ı·stı'yor. Hı"dı"v Saı·t Pacı.a da bu ta. rünmektedirler. a.de ettı·. . ··ı - ı·· > 7 R k Hl t .. _ ~ rıııe gu ) uzu · - a ım - c-az. yete, Çinlllerin harikulAdıı numara-

sa"'&iltere •
1 

*** Iebi terviç eder şekilde devlet mer Uzunluğu 200· 300 metredir ki, kıir ~·ırkı Cfü•kleclim fecre kadar). 8 !arı .. Fiyatlarda zam yoktur. 
ı~ ~tıel'i ~.e Fra.nsa.run şark sL kezine bildiriyor. Mısırın idare- bunun da gösterilmesi 12 dakika Orozdibak'taki - Saı: &l'ınaisi. 17.SO Program. 17.3~ 
"·de ça,.._ böyle Babıali mahafi. sindeki hususiyet malumdur. Faz kadar tutmaktadır. Birkaç sene cu··rmu·· Mec.hut :\liizik (L>nns saati • pi). 18·15 Tlirk Türkkuşuna Talebe 
"il"• ~k'tŞıp d ~ mi.d;)i - lncesnz heyeti • Şetaroban 
~1·\ı."« ki &fı • ur. d.uğu bir sıra. la olarak Hidiv Sait Paşa pederi evvel ~evrildiğinden ve çok kulla · CD ı· 'k h' Alınıyor 

l cı ""il.tin b ~ "Oroz Dibak,, mağazasını, ver· faslı. 19 Konu~mn ı~ po ıtı a a-
~ ~ait p ırınde Mısır HL Mehmet Ali Paşanın Fransadan mldığmdan bazı yerleri soluk ve dise!c>riı. rn.15 Tilrk müziği (Halk 1'iirkku§wıcltut: On yedi yaşını ik

ınııl cdl'n ve boyu 1.58 den ıışa~ı ol· 
ınıyon ilse ve yüksek t:ıhsil talebe· 
terinden arzu edenlerin Tlırkku,una 
ka)'ıl edilmek üzere altı folo~rar, nü
fus ve mektep ve~ikaalriyle: 

ıı~ ~Ilı> retd(aBdan lstanbula bir gördüğü. himayeler dolayISile bu bulanıktır. gi kaçakçılığı yapUklarmı ihbar tiirkiileri • Slvııslı lıtık \'eysel ve lb· 
l ~b . u mektupta Fran. d l te h" . tt d B suretiyle tehdit ederek, 2500 lira r."hı"nı,•. 10.",'l Tı-ıı·k mu··zi,,;ı· - '::ıÇlnn-oir aag eve ıssen mınne ar ır. un , Vaka ecesi sinemada seyirci o· " " ~ .. 
tt ..... ~a ..... ~ndan Lesseps isminde g koparmak istiyen ve Karaköyde tar; Cevdet Çağla, Hefik Ferson, Ke-
1_~lllt '"'il.Q Süvey K dan dolayı imtiyazın tervicine ta. larak 15 kitinin bulunduğu tesbit muamelecilik yapan Lı'.i.tfinin cür· mal Nıqııi St>yhun. Okuyan: Hnlı"ık 
I~§~' ..\kd · § anaiını a.. raf tar görUnUyor. Bu Yaziyet kar edı"lmı· •tı·r. Bu"lar verdikleri ifade· · ı JI h b \l\~4~ek :llizle Kızıldenizi bir. d hilkA t h F s .. mümeşhut dördüncü asliye ceza I Hl'~nl: 20 A;nns, mt·t~oro o a er- Şimdiye k:ıdor A. B. C. ve Turizm 

Ilrövc.>i alanlar He ge~cn sene Türk
kuşuna yazılıp da kampa ~cvkedile
miyen Türkkuşu ilyclerinln kayıtlnrı
nı ~·cnilrmek ii1.cre mel.:lt'p ''csik:ılıı

1·1,., ' u suretıe Avrupa ile ş~~rn a. ume em ramıayı de, ıinemaya biletaiz olarak 35 ku mahkemesinde durugmasına diln lt·rı, zıraat lıorıoRsı ((l~at). 20.15 Tem 
;, t ara gucendırmemek hem de Les d · ..ı·kı · · 0··y . . . sil • Gnrnıen l Yozan • Prosper Meri-. ,, sı .... -ı-k. d . ak ' • ruş mukabilin e gırolll erını s · d d 1 t 

~J· ""lunu - ı eruz n • seps'in istediği imtiyazı reddet _ 
1 

. 
1 

d' evam e ı mlf ır. ınee). Ten·üını~ ve radyofonik mon-
lti~'! lıat . ~~sa~tınak için bir mek için nasıl b'r sebep ileri sUr. emıD~ er ıbr.ah dl. tirilen Dün maliye müfettişi Şakir din ini !Ekrı nı Hcşil). Temsil esnasında 

l'atlb;ı_'i '\>a$i~1. bildiriliyordu. ..u. ... , un sa a ıycye ge lenilecekti, Fakat mahkemeye ge· 
l'ilr ~ g 1 sıle Fransızlar ta_ Pertev: ve Alber birinci <3Ulli ceza len tezkerede bu isimde bir maliye 
d~ .. tiSb'"""'e·e~~ b. u müracaatı gö- Lord Stratfot -Bu mülahaza. __ ,_,·e-eaı'ndc sorguya rekHmi•- , 

"<t ·oq • 4-ı.e ~ ~· ::ıı ır milfettiti olmadıfı yazıldıfın. 
-,..1:. lr t•..ı. eıt Paşanın •• n..n-. da haklı olduğunuzu kabul ede. !erdir. 
"lıq ... ~nı 3 ı.u.wu dan dinlenmesinden vupçildi ve 
'a acaat a geçmişti. Zira bu rim. Fransızların imtiyaz· işleri.. Ağzına kadar meraklı bir halk mllddeiumumt va.ka hakkındaki 
h, '1~,.._d<>rı.a tn. giltere ile Fran. ni bozmak için Babıalinin doğr11- ku··ııeıı' 1·ıe dolu olan mahkeme ıa-~ •ı..ı a iddiaunı okuyarak ıuçlunun ceza 

llıtaı,~Ct ~~nı ~i~ mücadelenin dan doğruya bu işe muhalefet lonunda ilk istiçvaba çekilen Per- kanununun 188 inci maddesinin 
~lhaıq.c G'ihı gorUnmüştü. etmesi doğru olamaz. Ancak hü. tev demi§tİr ki: birinci ve ikinci fıkrası ile tecziye· 
bıl' ilde ~~ ~eşit Paşa. bu talı. kiunet Sait Paşanın müracaatına _ Ben bu filmi altı ay kadar sini istedi. 
to~ l~ı &'Un. 8.nınıyordu. Aradan verilecek cevabı geriktirir .. Bu a: evvel Beyoğlun.da birisinden 3.Q li- Suçlunun vekili müdafaa için 
lı~ ~bttleçrneden Lord Strat rada Hidiv nezdinde gayrıresmı raya satın aldım. Evime götürerek zaman bırakılmaaınt ileri sürdü· 

~liri d ıy~ damlamıştı. İngi. te~bbUsler yap~Iır. ~r:ınsızlara yatağımın altına sakladım; geçen- ğünden mahkeme duruımayı mü-
ll;' ~ı.ı~trı.ışti ki: imtıyaz vermenın lngilız mena. !erde aklıma geldi ve ne biçim bir dafaa ve karar için bu sabah ıaat 
sal>t eaı,iııı lt' ekseıansmızı ziya • fii noktasından mahzurlu olacağı film olduğunu anlamak için bir 10 a talik etti. 

cum ederek başlarını, gözleri yar. rh1le: 
l :di Her •ün ölleden .sonra Türk Hava 

mı§ a~ r. K t b k l •• ulh t..•Lt-i b urumu sırın ul mer ·eı ne miira-
u~üncU • cen ~ er caatJan. 

ikilinin de birer ay hapeine ve he· ------------
m:n' tevkifJerine karar vermiftir. Konservatuvar Orkestra 

Bir Sabıkalı MahkUm 
Oldu 

Bebek tramvayında Sabri hoça 
adında bir ihtiyarın 7 liraaını çar
pan sabıkalı Hayati ciirmUmeflıut 
dördüncü aıliye mahkem,_mde ı 
ıene 2 ay hapse mahkam edilmiı-
tir. 

Konıeri 
Kouservatuvarın birinci orkutra 

konseri 21 ıubat sah ıünil saat 21 de 
Fransız tiyatrosunda verilecektir. 
Orkestrayı Seyfettin Asal idare e

decek ve Ferdi Von Ştııtzer piyano 
ile l7tlrak edecektir. 

te11 1ltıi\.tt b' ran.sızıann Mısırda anlatılır. Şayet bu kanal mese. tecrübe yapmak istedim. Makinist 
._ ~er. öyı ır te§ebbüsten ileri lesinden dolayı !ngilterenin me. Alberi eve yollayıp aldırdım. Ma. Kav'a Eden Terlikçiler Kaymbabaaını Döven 
lııeı~ıeır ~ g.örUyorum ki Fran. !lafii ihlfil edilirse bunun fe~a .a. kineyc koyup oynatmafa batladık. Çarpda terlikçilik yapan Ca.. Kayınbabası Kbımr dlSven, 

Programda Veberln (tubel) avertü
rlyle Beethoven'lıı (Do Mfn8r)" pi
yano konseri ve Mendelssohan'un 
tslıoçya senfonisi vardır. 

~~etol tfeh;1nde beslediği e - kisleri Rusy:ı.ya karşı olan ı;tı - B sırada dıtarı çıkmıştım, geldi- vit ve Sezai çok iyi doıt olmala- Kadri adında biriıi U~UncU ıuJh VAKiT a 
ti~~ tahakı::kAli Paşa. zama. fnk vaziyeti Ur.erine. de 1t~r~r ği~ vakit ~~risini polislerle dolu rrnda rağmen dün biı: müıteri yil ceza mahkemeı.inde ı ay haptı ce. abone 
te ~ dot&flk ettiremeyince yapabilir. Bunun netıces r • buldum. Cürmil methut yapılmış; zUndeıı kaV'gaya bqalmıılar, bir- zasrna ma.hktlm edilerek hemen 

.... "Rı.t 8it Yoldan ayni hede. ye içln de hayırlı olmaz. österdiğimiz film açık bulunmuş. birlerinin üzerine terliklerle hü· tevkif olunuıuştur. Of U ft UZ 
?nefe kalkıyor. SU. (Deııam1 ı.•ar) g ----------------::-:-::=:---=-:-::---------·------------------
ıiit;::::::':'-:-----=--------------.- - VAKIT'ın kitap ~eklinde roman tefrik••• -

16 öL'CJMLE PAZARLIR 

Aklına bir fikir gelmi§ti. Hayatını büyük bir 
mikdara sigorta ederek bunun ilk taksitini de mev. 
cut serveti olan bin dört yln isterlin ile ödeyip on. 
dan sonra bu dUnyadn çekilip gitmenin bir yoluna 
bakmağl dUştinUyordu. ÇUnkü kendisi için yaşaırıa. 
ğa değer bir şey kalmamtşb. Şirkette kalacak para· 
yı, felA.ketine sebep olduğu arkadqı Kalmers'fn kız. 
kardeşi Jan'a bırakacaktı. 

Sigorta şirketi mümessili Robert, Lindley, Con 
Brent'in talebi karşısında bUyUk bir ne~eye kapıldı. 
Bütün hayatınca kapı kapr dolaşarak hayatını si. 
gorta ettirecek adam ara.yan, yahut onları, hayat. 
larmı sigorta ettirmeğe kandırmakla geçiren Robert 
Lindley, bu fevka!Ade müşteriden pek memnundu. 

Con Brent, şimdiki bazı borçlarını da heeap ede .. 
rek kendini altmış bin isterlinden sigorta ettirmek 
teJdi!inde bulunduğu zaman. sigorta şirketi mUmes .. 
sili Robert Lindley hop kalkıp hop oturmuştu. 

Bu, alelade bir iş değildi. Bu. R?bert Lindley'in 
hayatmda belki en bUyilk mesleki muvaffakıyeti o. 
lacaktr. Bu mukavelen.in temininden kendi hesabına 
ayrılacak komisyon, en a1'ağr bir senelik lüks bit 
hayat temin ederdi. 

Teklif varaka.ernı Con Brent'e verip te onu dol. 
durması için mürekkepli kalemi kendine uzatırken, 
hevecandan eli titriyordu. 

ÖL'OYLE PAZARLIK 13 

Derken odanın kapıaı açıldı. Beya.z gömlekli ope• 
ratör kapının eşiğinde göründü. Con Brent bu ada. 
muı ür.erine ideta sıçnyarak 10rdu: 

- Naaıl doktor? Arkadqım. ameliyatını tehli. 
Jcesizoe geçirdi ya? 

Operatör ümitaizlikle bqını sallayarak: 
- Ma.aleısef, dedi. Kaf atasr çok nazik bir yerın.. 

den kınlmış. Umit pek azdır. Siz, onun akrabası 
.mıamız? 

Con Brent, gırtlağ1 kurumuş bir halde. 
- Hayır, dedi. Onun arkadaşıyım. Ben ufak bir 

çocukken bunun ailesi bana bakmıştır ... Hakikaten 
vaziyeti pek ıni tehlikeli? 

- Bir huta. yaşadığı müddetçe. kendisinden 
daima ümit edilir. Fakat ben vaziyeti size izah et. 
rniş olayım da ... 

Con Brent daha fazla bir feY söylemedi. Kendi. 
ni çok fena hiuediyordu. Şimdi bu havadisi Kal. 
mers'in anneııine nuıl bildirecekti. Hele Kal.mera'i 
ea.nından fazla sevmekte olan kız kardeşi Jan•a nasıl 
fıah edecekti. 

Kazaya kendiıf sebep olmuf değildi. Fakat bu. 
na kinı inanırdı? 

Hıl.disenfn biç bfr phidi yoktu. K~ndi küçük oto
mobiline çarpan kocaman otomobil, ne l!altettilfne 
ne gibi bir felakete 1ebebfyet verdJffne 'hakmafa lü
zum ıörmekaiztn AVUfUP gttmiıti. 

Kalmen'in Jrann, onu uli. affetmiyecekti. He. 
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Engizisyon memleketi 

ispanya hapishanelerin~ 

Atletizm imtihanı verecekler 
1 

işkence odaları 
İspanyanın ötedenberi tarih _ 

Romanya futbol federasyonu 
gelecek futbol mevsimi ba§ında 

tatbik edilmek ili.ere yeni ve mü. 
him bir karar vermiştir. 

mümkün olamıyacaktır.,, demek- 1 
tedir. j 

Alman Sporu te engizisyon memleketi olduğu • mış. 
nu herkes bilir. Fakat bugünkü lş bununla da kaıını>'° 
yirminci asırda bu memlekette Duvarlarda kübik şekil~~ı.t!llıf 

Bizlm Beden Terbiyesi umum 
müdürlüğü tarafından da düşü • 
nUlmekte, fakat Romanyada taL 
bik edilmek üzere olan bu karara 
göre futbol oynıyacak sporcula
rm hepsi atletizm iİntihanı ver. 
mek mecburiyetindedirler. Ro_ 
manyada atlet futbolcular için ta 
yin edilen atletizm dereceleri §un 
lardır: 

Balkanların en kuvvetli futbol j 
cularma malik bulunan Romen . 
ler hakkında Fransız gazetesinin 
yazdığı şu satırları okuduktan 
sonra, bizde de tatbik edilecek 
olan ayni kararın nasıl bir netice 
vereceğini insan merak ediyor 
doğrusu! 

1 · Fon Çamer. 2 - Yeni şebeke. 3. Bütçe. hata bir takım engizisyon işken. lere dehşet veren bir~~ 

4 B. l'k 5 Ak d ce usullerinin ceza evlerinde tat. simler varmış. :Bu ~ 
- ır ı . - a emi. 6 -Atletizm. bik edildiğini yeni işitiyoruz. renklerini görüp te insaııIJl rı· 

L ...... !..:~~~~~~!'!":.~.:!.~~~~P~."-~~~........ yo~::~.::~:;:::.:" ~!~~ ~~~;~:!k~b~y~~; 
Yazan: Muvak kar Ekrem Talil lon hapisanesinde bulunan hu.su. işkencehayatııiçindebil'JtJÇ 

si bir işkence odasından bahse • sonra deliriyornıua! ~ 

- . -<·> l>' diyor: Bu oda içinde o §ekilde Anlaşılıyor ki boğa · ~fi 

Y k eğri satıhlı bir yatak varmış ki insan kanı akıt.maktan ~., ~ 

lOO metre 14 san.iye, 1000 met
re 4 dakika, 2000 metre 8 daki. 
ka 20 :ıaniye, uzun atlama 4,70 
metre, yilksek atlama da 1,05 tir. 

Yukarıdaki dereceleri tutamı. 
yan sporcular futbol oynamak -
tan menedileceklerdir. Bu hava. 
oisl yazan fransızca (Futbol) 
mecbuasr, "Bu ehemmiyetli ka. 
rar tatbik edilmeğe başlanırsa 

Romanyada futbolcu bulmak 

F eneryılmaz Klübüne 
Verilen Ceza 

İkinci kümeden Feneryılmaz 
klübü talebe ve cezalı oyuncular. 
la lik maçlarına. iştirak etmiş ol. 
duğu için Beden Terbiyesi umum 
müdürlüğü tarafından yirmi lira 
para cezasına çarpılmıştır. 

Voleybol tehiri 
DEYOGLU HALKEV1NDEN: 

19 Şubat 939 Pazar gUnU ya· 
pılması mukarrer olan Voleybol 
maçları mUsamere dolayıslylc 

25 - 2 - 939 Cumartesi gUnUne 
tehir edilmiştir. 

Dün sabah şehrimize gelen 

Bulgar futbolcuları 
ilk mtısabakayı bugUn Taksim Sta

dında Şlşlf ile yapacak 
Gayrif ederelerden Şişli ve Pe • yazdığımız gibi - bir çok bey_ 

ra klilplerile ilci mü.sa.baka. yap • 
mak llzere memleketimize davet 
edilmiı olan Bulgaristanın A. S. 
23 futbolcuları dün sabahki tren
le İstanbula geldiler. 

Pasaport i§lerini bitirememe • 
leri yüzünden bir hafta teahhur. 
la. memleketimi7.e vasıl olan ve 
on alt1 sporcudan mUrekkep mt. 
safir takım içinde - geçenlerde 

nelmilel futbolcular mevcuttur. 
Bulgarlar ilk müsabakalarını 

bugün saat üçte gayrifedereler 
birincisi Şişli ile, ikinci maçları
nı da yarın sabah Pera takımı 
ile Taksim stadyomunda yapa • 
caktır. 

Bu~U maça saat 3,30 da. 
Yal'ftl -.balıktne ele ...., ~ ._ 

başlanacaktır. 

ükse beden terbiyesi akademisi mevkuf olan adam için burada tspanyollar iki buçuk ~e:J) 
Alman hükumeti milli sporun lüktür. İkinci bir sene, üçüncü ve yere yuvarlanmadan yatmanın ri dahili harp sahnelerıle ,r.tıı' 

kalkınmasını planlaştırırken bu s:n kur altı ay. imkanı yokmuş. Mevkuf yere i. raslannı tatmin edeıniy~r~ bil · 
meselenin üzerinde ehemmiyetle Böylece, nihai kurdan · mezun nip uzanmak, yahut oturmak is. pisanelerde ceza usuııerııı\,r! 
durmu§tur. Leibesübungen 1936 olacaklar "Yüksek betlen terbiye- terse buna da muvaffak olamaz- tiraslanna vasıta yapıyor 
Nisanında (Richsakademie für) si,, diplomasını alırlar. Bura- mış. Zira çimento ile yerlere tut. __/: 
namındaki yüksek beden terbiyesi daki talebeler 25 ten 35 yaşına ka 8. -0---.--y--1

--.-----M--h- d"cı 
mektebi tesis edilmiştir. dar alınırlar. İmtihanlar birer dok- f r emır Q U ınşaa İt Ü en D4' 

Bu mektep ayni zamanda dahi· tora mahiyetindedir. Son maarif Al 
liye, milli terbiye nezaretlerine kanununa ilave edilen bir madde· ınacak tır. 
bağlı ve Fon Çamer himayesinde· de: "Buradan diplomalı olmamı· 
dir. Hükumetin maddi yardımda yanların hiç bir yüksek mektep 
bulunduğu yegane spor müessese- müdürlüğüne tayinleri yapılamaz,, 
sidir. Tahsisatı senelik bir milyon diye bir şart koşulmuştur. Hatta 
Türk lirasıdır. erkamharbiye talebesinin de bu a. 

Orman Umum MUdUrlUğUndea: ,. 
Umum müdürlüğe bağlı devlet orman işlefmeleri re.,·ırt~ 

de dar demiryolu ve diğer inşaat i!inde istihdam ediııne1' 

Bu muazzam akademinin bir- kademide staj görmeleri mecburi 
yerli veyahut yabancı bir mühendis alınacaktır. ~ 

Talibin Nivelma.n ve giiz.ergih tayini ile dar demiryolll1oııı tına ve dar demihyolu köprUlerinin yapılışına müteallik b!~~ 
teknik işlerde çalı§tığına ve muvaffak olduğuna dair "esı ~ 
birlikte nihayet 26 şubat 1939 tarihine kadar Ankarade. si 
Umum Müdürlilğüne bizzat veya tahriren müracaat etıJle 
zımdır. 

çok müdürlerinden biri olan Dok- kılınmıştır. 
tor Vetzel pedagoji, tıp, bioloji, "Spor Akademisi., nin yüksek 
idare, teknik ve pratik şubelerini kurunu bitirmeyip de ikincisiylf 
idaresine alrruştır. Pedagoji, tıp, iktifa edenler, "Spor öğretmeni,, 
bioloji ve pratik kısımlarının ayrı- yetişirler. Müesseselerde, klüpler· 
ca birer dekanlan vardır. Teknik de, mekteplerde hocabk debilirler. 
fakültesinin başında devlet mima· Mektepte muayyen bir talebe kad 
rı olan ve 936 olimpiyatlarının pro rosu vardır. Fazla talebe kabul e

Müracaat edenlerden ayrıca §U vesikalar ~stenir: 
1) Hüviyet cüzdanı, 
2) Orta ve yüksek tahsil diplomalarr, Jı 

jelerini hazırlamış olan meşhur 

Marh bulunuyor. Dersin esası sa
halar ve stadlar organizasyonları
dır. idare dersini çok meşhur bir 
hukuk profesörü üzerine almıştır. 
40 tane diplomalı asistan da yar
dımcı öğrelmenlik vazifesini ya· 
parlar. Bundan başka 70 memur
luk bir idare kadrosu da vardır. 

Bu. •k•domioln ile nu,_Kuru 
mevcuttur. Birinci kur on beJ gün 

dilmez. Birinci, on beş günlük ku· 
ra bütün meşhur Alman şampiycn 
larının devamı lüzumlu görülmüş· 
tür. Mesela sürat şampiyonu Bor. 

3) En son ikamet ettiği yerde mahalli zabıtasından ..ıac 
hal ve tezkiye vesikası, ıt tt 

4) Tam teşekküllü resmi bir hastaneden umuıni aıJJlı 
poru. ~~ 

~~me!er: maniacı Şel, milll takım 5) Halen çalıştığı ve evvelce çalı§mış bulunduğu :ınU ·ııast 
ecılerın~e.n Buloh, Blask _ve . ya resmi bir daire varsa bunlardan alacağı duru.nı vell 

Leyşum gıbı atletler hep bu ılk bonservisi, 
63 

kurun mezunlarıdır. 6) - Kendilerini tezkiye edebilecek tanınmı§ :r>tıa.rın. 
Bu suretle amatörlük de tahtı adreslerini gösterir muhtıra. 

erhJlyete .alınqııa Q}u:vor~ Ö.v.}r }{lo 7\ /""'Tf'l;rl4riı'\ VA An JU\n lra,.onn__ '.t'Y\Htf.>'rtnT ,;..,_._ -··--
meşliur şampıyonıar monıtorluk lara'k) gosterır Dır not varakası. (677) A 
hakkını alınca o işin karşılığını ya- ~~ 

ni bedelini serbestçe alırlar. vilayetlerce gönderilen sporcular # • ~" 
Memlekete fiili hizmetleri za - kabul edilir. Ücretlerini devlet Ö· Dr. KEMAL ozs,...-,.; 

mania kaybolunca gençliği yetiş- der. Burada az zamanda birçok d • .,-~ idrar yollan, erı .,, 
t;rmekle vazifelerine devam imkan faydalı bilgiler öğrenilir. Burası haıtalıkları müteı.- dal 
Iarmı bulmuş oluyc·rlar. "Akade- adeta bir ''Tekamül kursu,, dur. Tünelbaşı, İstiklal cJ :ı~ 
mi,, yalnız milli değil, beynelmi- Hatta tıp fakültesi talebeleri de No. 

380 
Bursa pazarı " 

!eldir. Yabancı talebe de kabul e· buraya devam ederler. Bu sayede 3S 
birçok asri ve modern tatbikat ve 

Halihazırda talebeler arasında mevzuat her zaman için takip e
Amerikalr, Afrikalı, İsviçreli, Ho- dilmiş olur. 
landalr Norverli Danimarkalı in Şimdi bu akademi,, den başka 

' :3'. , • 

giliz, Yugoslav, Bulgar gençler ol bir de "Beynelmilel olimpiyat ens. 
duğu gibi iki tane de Tür subayı titüsü,, vardır ki idaresi meşhur 
vardır. Talebeler leylidir. Senelik terbiyeci ''Dim., e verilmiştir. 
ücret yalnız elli Türk lirasıdır. ''Dim,. in meşgalesi eski ve ye
Hatta bu parayı da veremiyenlere ni olimpiyatlar hakkında birçok 
mektep idaresi yardım eder. malumat ve asar tc·plamaktır. 25 

~ Telefon 412 

1"in S'Cl1ıt/h ~c7ıriml.zo ~elen Bulga ri.sfanm A.S. $!,, 'kliibil /11tl>01cula rı T•c-ıulilcrinl karşı7ıyaıılar1a Birinci kura belediyelerce ve bin lira tahsisatı vardır. Aynca 
propaganda vekaletinin .de yardı
miyle beraberindeki birkaç arka· 
daşla faydalı İ§ler görme'ktedir. 

._ YA..KIT'ın kitaıı şek.tinde r omnn tefrikası -. 
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), kız kardeşi J an ... 
Con Brent bundan sonra polise izahat verdi. 

Dalın sonra da !Kalmes'in evine gitti. Kalmes'in an# 
nesi kendlSİJlİ büyük bir neşe ile karşılamıştı: 

- Nasıl oldu, diyordu. Nasıl oldu da bu kadar 
erken geldiniz. Halbuki, biz, sizin gecikeceğinizi sa. 
ıuyorduk. Kalmers nerede? · 

Con Brent yutkundu. Fakat ne de olsa söyle
mek lazımdı. 

- Başımıza bir kaza geldi, dedi. Kabakat ben. 
de değil. Çarpışmıyalım diye çok çalıştım. Direksi. 
yonu kırdım ama, iş işten geçmişti. Bir telgraf di. 
reğine çarpıp parçalandtk .. Kalmers'in vaziyeti hak. 
kında doktorun söylediği sözler pek ümit verici de
ğil. 

Con Brent bundan sonra ne olduğunu hatırla. 
yamıyor. Yalnız Madam Kalmers derhal hastaneye 
gitmeğe karar vermişti. Con Brent, bir taksi oto. 
mobili için telefon etti. Taksi biraz gecikti. İşte o 
sırada Kalmers'in annesi ağzını açıp gözUnil yuma. 
rak bir çok hakaletler ve tarizlerde bulundu ... Con 
Brent'e "oğlumun katili oldun., diyordu. Onun dil. 
şünüşüne göre, Con Brent şimdi hiç bir ~eye ehem
miyet vermezmiş. Zira, ne de olsa kendi hayatını 

lru.rta.nnTŞ ya .. öte!i Allah kerim ... 
Halbuki Con Brent'in içi içini yiyordu. Kal. 

menı'Jn öldüğü veya sakat kaldığı bir şey değil, şlm. 
eli bu aile nasıl geçinecekti? Servetinin mevcudu o. 
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lan bin dört yüi isterlini Kalmers'in kız kardeşine 

vermeği teklif etti. Fakat Kalmcrs'in ne kız karde. 
ııi, ne de annesi, böyle bir teklifi kabul etmiyorlardı. 
Brent'i kendi oğlunun veya kız kardeşinin katili ola· 
rak gören bir insan, bu parayı nasıl alır? 

Con Brent biiyük bir buhran içinde eve geldi. 
Oturma odasının şöminesi füerinde duran bir kart. 
viziti eline aldı. 

Bu kartvizitin üzerinde ş3yle yazıyordu : 

ROBERT LlNDLEY 

F.MPF.JlYAT.. ARGOS S!GORTA ŞlRKETİ 
Con Brent kırtvizite düştinceli gözlerle baktı. 
Bu kartviziti buraya bırakan adamla bir giin 

evvel en aFa<Yı varım ~aat konuşmuştu. Robert Lind. 
lev, kartviziti iizcrinde isr.1i yazılı bulunan sigorta. 
Rirkctini temsilen r,elmi~ti. Ve bu şirkete mü.§teri 
tecrıinine çalışıyordu. 

Con Brent, o zamaan kadar hayatını sigorta et. 
tirmeği hatırından geçirmedi3i için. adamın sözleri. 
ne kulak vermcmi"?ti. Fakat ne de olsa. nezaket gös
tererek d;nlemi!5. hatta meseleyi düşiincceğini, eğer 
bir karar vcrir::c l•cndilcrine tc!cfo:ıla bildireceğini 
vaadetmişti. 

Şimdi bugünkü vaziyet karşısında kartvizit gö. 
zün:le ehemmiyet peyda. etmir ti. Robert Lindley'e 
karşı içerisinde hususi bir alaka uyanmıştı. 

(Devam edecek) 

Muvakkar Ekrem TALU 

(1) Yazınm bat taNf1arı 10, 11, 
15 ve 16 tarihli nüıhalanmızda· 

dır. 

E~'Üp, Kızıl mecçit Kalenderhane 
,, Düğmeciler Oluklu bayır 
,, Topçular 

Karagümrük Sütçü Murat 

6 ,, " 
Cami avlıJ-
sunda od' 

18 dükle~ 
Müddeti icar: ' dal'· 
Teslimi tarihinden 939 senesi mayıs sonuna ~~lriD 

Ifaragümrük Lilküncüler 40 dıuv-
Müddeti icar: de.t· 
Teslimi tarihinden 940 senesi mayıs sonun aka :ıtt$1' ~ 

Sayım ocağı Küçükköy civarında 10,5 he JP 
,ı 

t arla 

Müddeti icar: ıc•c:ll1~ 
Teslimi tarihinden 491 senesi kasım Jptld~~ın~ ıı,çı1' ~ f 
Yukarıda yazılı mahaller kiraya verilmek u~ U sıı.•t 40 \ 

maya çıkarılmıştır. lstekliler 21 şubat 939 salı gu~ 1u~w "dur !i"" 
~e kadar Çemberlitaşta !stanbul Vakıflar Başınu 
kıf akarlar kalemine gelmeleri. (814). 



I - VAKtT 18 ŞUBAT 1939 

ı . . . · I 
-CQ)(ij 
ca #Pf m o \U o 

İpekli kumatlarm yün ve tiftik battaniyelerin 
havlu ve burnuzlann her cinsini, yatak, yorgan 
takımlarının, çamatır takımlarının son modelleri
ni Bursa Pazarı, İstanbul, Sultanhamam ve Be
yoğlu mağazalarında hiç yorulmadan temin ede
bilirsiniz. 

m ,e> <tS 
'O co '
c · E: ;J 

2 c. E 
C0 t'\1 CD 
..C ~ N 

CD'-
~:>.E 
cu - CIJ .o .s ... 

Çunkü ASPIRfN senef erdenberi 

her türlü sogukalgrnlıklarana ve ağ· 

rılara karşı tesiri şaşmaz bir ilaç 

olduÇ>unu isbat etmiştir, 

c <tS m 
m -c 
cC CD ·;: 

o;~ 
·- .c ~ 
en N o 
C1> co 
~ > ,, ~ S P İ R İ N in tesirinden emin olmak Jçill 

lltfen ~ k d'kk t d' · "C 
m u 

© mar as_ına ı a e ınız. 

~ 
~ l.t~~enı bllet salış glşelerl 
~ ~ lt ~olcuı 'lll. P<>lta seferleri yapan vapurlarımızla seyahat 
~39 a~:-a bir kolaylık olmak ve izdiham vukuuna ma
~ )l!~~•i U~re bilet satı§ gişeleri arttırılmıştır. 20 şubat 
b~ el'f.le burglinUnden itibaren faaliyete başlıyacak olan sa.. 
~ {~dır: alardan satılacak biletlerin cins ve nevlleri a§a. 

bıı~~, ~k·· 
lıı 2. ~erı. 0 Ydeki acentalıkta: Bütün hatlar için kama. 
~ .. tl ........ Qa.ı 
~ a.~~ ~iitU:~ rıht~da Deniz Ticaret binasına bitişik gi

lle l~ 'l"oPhan atlar içm güverte biletleri. 
~ l 'l.IU'oı h e rıhtı::m.mdaki yolcu salonunda: Marmara hav. 
• ~ıu.."": Strk:~~ P<>stalan için kamara ve güverte biletleri. 

\. ~0t"lll lıatı Yolcu salonundaki gieelerde: Mersin, Ayva. 
~· \>a S ~n. için kamara ve gUverte biletleri. 
'<lll!le~tırıa.rın ~diı • dönüş ve halk biletleri almak istiyenle. 

...,, lterıdi areket gUnlerinden bir gün evvel müracaat 
l'nentaatleri icabındandır. 

lur~· · 
!\ { 1Ye Bu ~~.' lte:ııa.ı1 Yük Millet Meclisi idare Heyetinden : 
\~' eaw.-- z.aı.t Usulile (Yetmiş beı bin) litre benzin alma. 

ilit-,~~. 
~ha ........ )';-., aı nıeclis daire müdürlüğünden bedelsiz olarak 

"et \. ""ita·ı 
~ "lecı· .ı ttne 3 .. 
~ ' ıt laı idare nı~ ~939 cuma gllnü saat on beşte BUyük 

\ lh~ lta, \ı"altkat ;mırlerı heyeti odasında icra kılınacaktır. 
) ~ ~ltb l>ab ~l"fl enıinat nı.ikdan (Beş yüz on) liradır. 
~' '!'~. tnukabu~ ihale günü saat 14 de kadar idare heye. 

"es11t 1 ı:>lel' 249 de tevdi edilmesi lazmıdır. 
a.ıarı birr~sayııı kan unun 2 ve 3 üncü maddelerinde 

1 
1 e getireceklerdir. (526) (1046) 

l1~1ı6 
il, l?t le~ Rarar: 039/ 25 

._ bi~?llı~~ Ce::0 11~as: .939/209 
ı lıt l ha.ıc Olan b irnlıafnden: 
~~~ :ıa,ıl-'l ıJcat be orcundan do-
111~, 4146 e suçlu ~nda bulun. 

)111>11~· da ~ru:destan ka-
il ll~ılc . tara Kazım 

duruşmada: 

Şikılyetçi duruşmaya muayyen za
manda gelmediğinden l. 1. K. nun 
349 uncu maddesine tevrikan şikayet 
hakkının düşmesine ve hare alınma
sına yer olmadığına temyizi kabil ol· 
mak lh:ere tO - t - 939 T. de verilen 
karar suçlunun yüzüne karşı açık o-
Ja rildf, 

-

paketi 415 kurut 

" 
480 .. 
580 ,. 

Z AY 1 
2014 No. lu maa~ cQzdanımda kul

lanmakta olduğum maaş mübürümü 
zayi ettim. Yenisini yaptıracağını. 
bOkmli yoktur. - F~ahriye Çeşmeli. 

381733 
/stanbul Aırtue Mahkemeleri Birin-

ci Hukuk Dalruinden: 
ölü Nikola karısı lstelyanl 'Ve kız· 

tarı Ana ve Elcni vekili nukat Mi
sail tararından İstanbul tapo mfidür
lil~üne ve gayri mübadiller Jrnrnls
yonuna izareıen İstanbul muh::ı.kcrnat 
M. ve Beşiktaştn Türk Ali sokak Ya
kup apartımanında 3 No. lu dairesin
de Ahmet oğlu Muharrem aleyhlerine 
açılan ve Balatta Karabaş mahall~
sinde Dibek sokaijında eski 128 mü· 
kerrer ve 6 ada ve 97 harita No. lu 
arsanın davacılar namlarına kaydı· 
nın tashihine mütedair bulunan da
vıfla müddc:ınleyhlerden Muha~re
min ikametgAhı bazırının meçbulıye
ti hasebiyle kendisine usulen ve 20 
gün mllddetle llônen dava arzuha_U 

ti tcbliit edilmiş olduğu halde hır 
~ure hk'k t n Ü 
cevap "erilmemiş ve ta ı. a ~n. 
olarak 21-3-939 saat 14 tayın edılmış 
ldu~undan mezknr gün ve saatte 

~üddcaaleyh Muharremin mah~eme· 
ye gelmesi ve yahut bir vekil gonder· 

. ksi takdirde hakkındaki mu
mesı a 
hakemenln ~ıyabında cereyan ed~ 

ğl hakkında yazılıp mahkeme dı
ce h sine asılan davetiyenin ken-van ene. ,. il· 
disine tebliğ edilmiş saytlacası an 

olunur. 

ZAYİ 

Fatih askerlik şubesinden alclı{tım 
askerlik ıerbf!J tezkeremi zayi ettim. 
Yenisini alacağım. Hükmü yoktur. -

323 doğumlu Ömer. 

ZAYİ 

937 yılında Denizbank fabrika ve 
havuzlarından almış oldnğunı bon
servisimi zayi ettim. Yenisini alaca
ğımdan eskisinin hükmü yoktur. -
Samatyada Narlıkapı caddesi No. S8 
Sami Akgül. 

SAHiBİ : ASIM US 
Neşriyat MüdUril: U. Ahmet Sevengil 
Basıldığı yer: VAKiT Matbaası 

1 iNHiSARLAR UMUM MODORLOGONDEN J 
Cinsi .Mikdarı Muhammen B. % 7,5 Saat: 

Beheri Tutan teminatı 
LJ. Kı; Li. Kr. Li. Kr. 

Kereste 1209 M2 51987- 3899 03 15 
Beyaz çul 115000 adet -70 33033- 2477 48 lö,lb 
"başı bağlı,, ''kilosu,, ''takriben" 
Düz beyaz ka. 250000 metre -15,5 38750- 2906 25 18 
naviçe 

I - Şartnameleri ve nUmunelerl mucibince yukarıda yazılı malzeme ayrı ayrı kapalı zart 
usulile satın alınacaktır. 

II - Muhammen bedelleriyle mlvakkat teminatları hizalarında gösterilmiştir. 
III - Eksiltme 27-2-939 tarihine rastlıyan pazartesi günü hizalarında yazılı saatlerde Ka· 

bataşta Levazim ve Milbayaat şubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 

IV - Kereste şartnamesi 260 kuruş beyaz çul şartna.mee~ 165 kuruş kanaviçe şartnamul 
de 194 kuruş bedel mukabilinde her gün .ııllzU geçen vubeden ve İzmir başmildUrlUğUnden alma. 
bilir. 

V - Eksiltmeye girmek isteyeı.Jerln mUhUrlü teklif mc·:tuplannı kanuni vesaik .fle % 7,l5 gi1. 
venme parası makbuzlarmı veya banka teminat mektubunu ibti va edecek kapaJı zarflarını ihale 
saatlerinden birer saat evv·line kadar yukanda adı geçen komisyon başkanlığına. makbuz muka. 
bilinde vermeJeri nan olunur. 826 

' • 
Cinci Mikdan Muhammen B. Muvakkat T, Eksiltme 

Lira Kurug Lir aKurut la&tl· 
\ 

40 lik çivi 15/50 m·ım. 2000 kilo 375- 28 12 14 
Kadranlı otomatik baskül l adet 700 - 52 M 15 
Kilot pantal0» 12 takım 
Kasket 12 .. 1546 - 41 95 15,30 
Kaput 12 ., 
Çizme kösele 12 •• 

I - Yukarıda cins ve mlkdarı yazılı (3) kalem malzeme §artname ve mevcut nUmuneTerl mu. 
cibince ayu ayn eksiltmeye konmuştur. 

Il - Muhammen bedelleriyle muva~~at teminatlraı hizala"mda gösterilmiştir. 
m - Eksiltme 3-3-939 tarihine rastJıyan cuma gUnU hlza.lannda yazılı saatlerde Kabatq. 

tA. kain levazım ve mUba.yaat şubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 

IV - Şaratna.meler her gUn slSzü geçen şubeden parasız olarak alınabileceği gibi nilmur:ııler 

de görillebilir. 
!steldilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatte % 7,5 gUvenme paralariyle birlikte mez 

k~· komisyona gelmeleri illn olunur. (940) 
••• 

Cinsi Mikdan vah. Beheri muh. B. Tutan % 7,~ temfna. Eksiltme 
Lira ıKuruo Lira Kr. LiraK. Şekil Sa. 

Gaz yağı 16000 Kg. 147 60 2360.- 177.- açık ek. 1' 
Göztaşı 18200 •• 16,5 3003.- 225.22 ,, ,, 15 
Göztaşı serpme makL 
nası (Vermeral marka) 110 adet 15 1650.- 123.-

" 
,. 15,30 

Kükürt için serpme 
maki nası (Superba 
veya Vezilv marka) 140 ,, 15 1560.- 117.- ., ,, 18 

I _ Şartnameleri mucibince yukarıda yazılı (4) kalem malzeme ayrı ayrı açık eksiltmeye 
konmuştur. 

II - Muhammen bedellerile muvakkat teminatları hizalarmda gösterilm.JttJr. 
m - Eksiltme 13-3-939 tarihine rastlıyan pazartesi günU hizalarında. yazıtı saatlerde Ka:. 

bataşta kain şubemizin alım komisyonunda yapılacaktır. 
IV - Şartnameler her gün sözü geçen şubeden parasız olarak alınabilir. 
V - İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve Matte % 7,5 güvenme panııarms vır. 

likte mezkfrr komisyona gelmeleri ilan olunur. (1081) 

*** 
Cins\ Mikdan Muhammen B. % 7,5 Muv. T. Sa.atı 

Lira Kuruş Lira KUI'll3 
Ustik Çizme uzun ve kısa 
konçlu. 17.7 çift 745.- 55 87 14,30 
Balıkçı muşambası kısa ca.. 
ket, muşamba. ve pantalon 150 ade\ 906.- 67 98 1!5 
Bahariye Bakım.evi elektirik 
tesisatı ~i - 321.58 24 11 15,30 

I - Cinslerile muhammen bedelleri ve muvakkat tem.inat mJkda.rlarr yuka.nda yaaılı malw 
zeme ve if ayn ayn eksiltmeye konmuştur. 

II - Eksiltme 8-3-939 ta.rihfne rastlıyan çareamba. gttntl hlza.larmda gösterilen saatlerde 
Kabataşta Levazım ve Mübayaat r;ıubesindekl alım komisyonunda yapılacaktır. 

m - Şartname ve keeifnameler her gUn aözll geçen ıubeden parasız olarak almabflecefl gL 
bi nümuneler de görUlebilir. 

IV - İsteklilerin muayyen gUn ve saatte kanuıı.r vesaik Jle birlikte mezkô.r koml.ıı:vona ftl. 
meleri ve çizme ile mueambala.r içn nlimune getirmeler111A.n olunur. (1083) 

• •• 
Cinsi :Mikdan Yük tartma .Muham. bedeli % 7,15 te. Eksiltme 

kabiliyeti Beheri Tutan minat la&tl 
Lira. Kr. Lira Kr. Lira Kr, 

Kamyon 2· adet 3 ton 2400.- 4800.- 960.- 1' 
Satış kamyonu 1 ,. 2 •• -.- 3100.- 232.50 14.30 
Arap ıabunu 3000 Kgr. 

'-.... 
562.l50 42.19 1~.us 

I - Değiştirilen fennt eartnamesf mucibince 3 adet kamyon ve yine şartnamesi mucibince 3000 
kilo arap sabunu ayrı ayrı açık eksiltme usulile sa.tm almaca.ktır. 

II - Muhammen bedellerile muvakkat teminatları hfza.larmd a g<>!terilmiştlr. 

m - Eksiltme 9-3-939 perşembe glln(l hiza.larmda ya.zılI saatlerde Kabataşt& ÜW&Zml 'V'1 
Milbayaat şubesindeki Alım '.Komisyonunda yapılacaktır. 

IV - Şartnameler her gUn sözü geçen tubeden alma.bileceği gibi kapalı satrt k~ pli. 
nı da görillebflir. 

V - İsteklilerin tayin edilen gUıı ve saatlerde % 7.5 .ıtıvenme paralarlvle birlikte mez't6r 
komisyona gelmeleri 11An olunur. (1082) 



Pirinç-Mercimek-Yu· 
laf-Kornflör ve sair 

hububat unları 

SIHHATI 

Sıhhat, neş'e ve kud
ret temin eder. 

Tarihi tes: sı: 1915 

Kirallk yüzme havuzu ve gazino 
Çocuk Eslru:eme Kurumundan 

Çocuk Esirgeme Kurumu tarafuıcla.n ~ et.1:.lril-69 .ı

çocuksarayı cadesinde Sus sinema binası altındaki kapalı yüZ;. 
me havuzu gazino ve müştemilatı bu işten anlar talipler arasm_ 
da açık arttırma suretile kiraya verilecektir. İhalesi 28 §Ubat 
939 salı günü saat 15 de Çocuk Esirgeme genel merkezinde ya_ 
pılacaktır. Görmek ve §erniti öğrenmek isteyenlerin kurum he_ 
sap işleri direktörlüğüne müracaat etmeleri. (1013) 

Türk Hava Kurumu 

Büyük Piyangosu 
Beşinci keşide: 11 Mart 939 dadır. 

Büyük ikramiye 50,000 liradır 
Bundan başka: 15 bin, 12 bin, 10 bin liralık 

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

Bu tertipten bir bilet alarak iştirak etmeyi ihmal etmeyiniz. Siz 
ae piyangonun mesut ve bahtiyarları arasına girmiş olursunuz ... 

, ' . ı 

l Avrupanın bayat. kurtlu çocuk gıdalarından sakınınız.! Yavrularınızın midesini abur _cuburla 00~ 
durmayınız! Tabii saf, lezzetli 

Buna çocuklar 
bayıl ı y o r
lar. Çok iştahlı 
ve severek bü • 
yürler. Bu saf öz 
lü unların vita
mini bol, gıdası 
çok ve kalorisi 
yüksektir. Bütün 
çocuk doktorları 
buna şahadet e • 
der. Avrupa.da 
diplomalarla mu 
saddak birincili -
ği kazanmıştır. 

Bu kadar yüksek 
evsafa malik ta
bii gıda ancak 

HASAN 
il o 1 Ü 

• 

1~ nlan r 
-~ 

Pirinç, Yulaf 
Mercimek,Bui
day, İrmik, Pa
tates, Mısır, Tür
lü, Bezelya, Ba-

dem, Ça vdarözü 
unlarını çoc:\lk • 
larınıza yedırı • . 
ruz. 

1 1 1 ve 
ınıııllllllmlll ~ illllillWllillllli~OO~illllill 

şüphesiz hepsinden tesirli teneke kutular~~ 

Gribi, aeıleyt, Bomatlmı&J1, dlı .ve bq ainlarmı hemen geçlrcn yeı;lne ka,elerdlr. Madeni kutularda olduğundan testrl "'e 
1 

•ahittir. ismine ve marka.,ma liitfen dikkat. Her eczanede tekllkkutuso 7,5 kuro, tor. 

~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

KOK , 

ANKARA memurlar kooperatif §irketi tarafında n getirilen eııif 

ı"' KOKU depoda tesli~ 
TONU 25 LiRADIR· 

·ı·r Kurşun mühürlü çuvallar içinde evlere kadar da teslim edı 1 
• 

Mnracaat yeri 
Ankara memurlar kooperatifi 
Şirketi lstanbul irtibat bürosu 

Sirkecide, Yahköşkü caddesinde, Liman hanı karşl5Inda 
Mühiirdar zade hanında No. 32 Telefon 2307•1 

EPOSU: Kuruçeımede Altın Çapada 2 No. lu 
Kooperatif deposu telefon: 35-69 


