
~ariciye Vekilimiz Stalini 
tebrik etti 

Moskova, 23 (A.A.) - Gazeteler, 60 met 
~dönümü münasebetiyle Staline Hitler, Von 

bbentrop, Çankayşek, Tiso, Saracoğlu ve di
~;r )'abancx devlet adamlarından gelen tebrik 
e graflarınr ncşrctmekteldirler. 
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Alman-Belçika görüşme
leri devam edecek 

Brüksel, 23 (A.A.) - Almanya - Belçika 
münasebetleri hakkında başlamış olan görüş

melere devam etmek iizere hariciye nezaretinin 
bir direktörü 27 Kanunuevvelde Berline gide
cektir. 

l!nınurrci.si ismet lnüniI, evvel lci giin J..11~:(fff1 'fı1Tkcvine ·'!!"l""f 1'(mni.1~cr. T!n17:rni "rrrr111Jma lw. 
misyonwıda bir saa.t mcşgııl ol nııı-~1C!n1ı. 1?.cs·m, l>" i1 1 fıl>rrı tP-<ı l,;· r· ı : ı• or . 

) 1.f?.uslar, geri hatlarda havala· 
rın düzelmesini bekligecek 

................ 
Milll Şef 1 Kafi derecede hazırlanmadan yıldırım harbi yapan 

D~~":: !:~:~~ :ı:~ke· rs ov yet k u 111 an da ı n ı 
• Ankara, 23 (A.A.) - Cum.i 

hurreisi İsmet İnönü bugün dei s ta ı ı• n s o r g u v a ç e k t 1• '<tat 11 de Ankara Halkevintle : 
tekrar toplanan Halkevleri Da- ! 
llıŞ!na Komitesini huzurlariyle : 
§ereflendirmişler ve müzakere. f 
~c riyaset buyurmuşlardtr · : M h • h tt F • 1 A d • R k t 
ha~!!~ı~~e~~~~~11ıri~;c~:~i anner eım a ı, ın a.n ıyayı usyaya arşı aarruzun 
ÇaJısmalannı temin etmek icin : • 

~~~~~~mo~:;~~ar~o~~!e~i~c;~ sil8.h deposu yapan u~ yabancı devletin eserı imiş! 
a}'ldanberi hazırladığı yeni c:;a- i y 

ı lrşrna esaslan üzerindeki tetkik. : 1 R R • t 
lerine devam buyurarak. nesri.= A 

1 
us ıca 1 >'at, folklor, temsil. müzik. ~ si- ! m an ya 

lleına, kütüphane ve bilhassa l 

:~:ı~~11~~~1:ri:~!1~1i1~e~t~~~::~e;: ! Romanya ya 40 l deva ffi ed ı· yor 
' lllililer ve her stmf halkın ve 
ll'ıemurlarm halkev)rri?le daha 1 
8ıkr ve deva'll.1ı ilgilenclirilmc- ınilyon r.ıark ık 
lcri hususunda ahi-acak tedbir-

~~;~:.'.~~~::~.~~: .. ~.~=:~. kredi açıyor 
t Bir intihar hadi 

s2si üzerinde 
muhakemeler 

Yazan: ASIM US 
11 

~ Craf ven Spee cep kı·uva;;öı·ii. 
lltı t"'tiontcvideo'da in i1'aYl AL 
~l\ bahriyesi için bir mıığlu:,iyct 
du{{una şüphe yclttur; fahat 
~lubiyetin de şercEii:ıi v~ şe-

~f&İ.zi vard,... Acaba cep kruva. 
tii.nün bu intiharı ba!1ri harp 

(Devamı 3 üncüde) 

Bit!ocş, 28 ( A.A.) - Havas: 
Bükreşte imza edilen yeni AL 
man - Romen ticaret anlaşma
sı Almanlar için mali faydaları 
ihtiYa etmekle beraber önümüz. 
cleki yıl Romanya tarafmd:m 
Almanvaya verilebilecek madde. 
lerin ı1acmini mahsus bir suret. 
te arttıracak mahiyette gözük. 
memektedir. 

Almanlar markın 60 lev ola. 
rak tesbitini istivorlardı halbu
ki yüzde 49,5 0l~n vasati borsa 
almmıstır. Almanva bundan 
böyle prensip itibarile Roman. 
yadan tedarik ettiği eşyanın fi. 
yatından yfü·de yirmi k:.-ıdar is. 

(Devamı 5 incide) 

Sovyel erkanı
harbiyesine göre, 
Mannerheim hattı w 

nın Majino ve Zig
fritten farkı yoktur 

J,om1ra, 23 (.\.A.) - Daily 
Express gazetesinin Amster
dam muhabiri gazetesine şu 
telg-rafı göndermiştir: 

"İtimada şayan bir menba
dan öğrendiğime göre Ruslar 
ilkbahara kadar Finlandiyaya 
karşı yaptıkları hare katı dur
durmağa karar vermişlerdir.,, 

rn,,wırrı• fi inrir?P} 

Alrnanyanın 
müthiş kara.rı ! 
1-i arp do ll av o s ı o e b n ta rarff un m an o ©l r ©1 a ~ a O an 

~00 Alman vapuru ya ablukayı yarıp memlekete 
dönecek,· yahut kendi kendini battracak 

, t•aris, 23 (A. A.) - İyi haber 
toq,tı. bir menbadan bildirildiğine 
}re Alman amirallik makamı ln
~ıı· 
h. lı - Fransız ablukası dolayısile 
lt~leıı bitaraf limanlarda bulunan 
~~ gemileri .. 1 bu limanları 
tketlPrek her ne pahasına olursa 

. ,ıın Almanyara dönmeleri için 
'lli1at vermiştir. 

Birçok bitaraf limanlardan gelen 
haberlere göre Alman vapurları 

Alın:ınyanın muhtaç olduğu malla· 
rı hamilen hareket etmeğe hazır
lanmakta veyahut da hareket et
miş bulunmaktadırlar. 

Deniz makamları bu husust:ı la· 

zımgelen tedbirleri almakta ve bü. 
tiln Alman vapurlarının müttefik 

harb gemileri tarafında:l zaptediJ· 
miyeceğini veya bu vapurların tes. 
lim olmaktansa kendi kendilerini 
batıracaklarını ümid etmektedir -
ter. 

Harb başladığı zaman ceman bir 
milyon 100 bin ton hacminde 500 
den fazla Alm:ın \'apuru, Alman 
limanları haricinde bulunmaktaydı. 

1 

' 

l. 

, Orduya yaptığı N;;i""m;,sajufrla "Bıı imfihmırn sonuna 7m<lar qitmi?rccc7" olursak, içimizaen 
hiç birinin ne ocağı, ne yurdu., ne Jıiirriyeti, ne de tıııvası l;ala caktır!,. diyen Fin ba§7cmn.an. 

danı Mamıerheirn erkanı1ıarbiycsile yaptığı bir tefti§ sırasında 

Günlerin Peşinden: ı 

Alman protestosu 
hakh mıdır 1 

Alm."\n hükumeti intihar eden 
Graf Spee cep kruvazörüne Mon
tevideo' da kafi derecede tamir 
müddeti verilmediğinden şikayet 
etmiş. Bu şikayetini bir protesto 
şeklinde Uruguvay hükumetine 
bildirmiş. · 

Cenubi Amerikalı hükumetin, 
bu protestoya ne tarzda cevap ve. 
rcceği henüz belli değildiır. Fakat 
gazetelere akseden haberlere gö. 
l"e Almanların bu .davada hakl1 
ç1kmalanna ihtimal verilemez. 

Zira beynelmilel harp hukuku
na göre Graf Spee'nin bitaraf bir 
memleket limanında 24 saatten 
fazla kalması caiz olmadığı halde 

(Devamı 5 incide) 

i ..... Kö~·~ş~·iacai<iiir· .. ·m·es·e-re··· .. i 
ı__ l} * ................ i 

Keşriyat davalan için ayn bir 
mahkeme kurulamaz mı? 

Yazan: Sadri Ertem 
Xeşriynt da\':ılarmın - Ilu 1 niyetıeı·in, husule gelen neti

danıların hududu i~inclo g-iizcl cclerin ıulalct mizanına 'urul
snnatlnra. ait müstehcen mcsc- mnsıdır. 
l esini de bember tclfıkkl cdi- Bu l>akmıtla.n neşriyatın ad
yorum - birçok tcncn•iilcı- l!yeci ~iizi~ le takibi diV;er do.
gösteren ,.e lınsnsiyet nı·zedcn ,·nlarn ıuızaı·ı>.n mahdut ve 
mahiyetleri vardır. Fa.kat he- muaşycn usullerin dışına çı· 
yeti umwniyesl itibariyle ne~- knbilir. Çiinkü ~ olan 
ı·iyat dal"ıtlnrı iimme vicd:ınınn mesele ne sn.dece bir şeyin taz. 
yapılan telkinlerin mııhake- mini, ne i'lo hudndın tayin edil-
mesi, yani bundaki kastların, (D81.ıa11!4 $ ~) 



Doğunıunuı ı ncı yılında 

istanbul barosunda Ortaokullarda muhtaç 
idare meclisi azaları 

Va:Ean .. 

1 Suad DERVlk 
__ __,~11 

Bugün doğumunun 72 nd yıL 
ılönümünü kutladığımız Te\·fil~ 
Fikret ölümünden sonra çok a
~rr tenkit.lcrc uğramış bir Türk 
şairidir. Ve ne yazık ki ölümü~ 
nün üze'.rinden bu kadar ~ennJcı". 
bu kadar inkılaplar gcçti~i hal. 
de ona. yapılan hlicumlar mna. 
I~ lbugiln lbile devnm ı tmrkt , 
bulunuyor. 

Halbuki Türk okur ye 7 ... nlan. 
nın onu daima. lılirmetle ve hı.,. -
l"&n1Ikta anmaları icap eder. · 

dün secildi 
!st nbal barosu nvulrntları 

dün ö ~leden sonra adliye daire. 
:;.inde tic ret mal1k• me'ı::ri onün
d ki koritlorda toplanarak ıdarc 
mecfü:i azalaı mı r.c<:mi11tir. 

''.föıılnııtrvıı 123 a .·uknt i~ti -
r ı "tm1 ·. vamlan ı:c~im sonu11-

. J t O m. n Nuri, Asını Sorgun, 
,_,. ! · ı t:ofu YC Ahnı"t Ce\·dct Ha_ 

Ncclis azı:ılıklarına Hiise_ 
\' n Avni ile Vedat .Ardahan 

, muı akiph?d"!'C' sccilnıi§}er 
ı. 

Tu11lantıda avukatlık hakkm 
n b::t7.J forn('nuilcrdC' bulunula -

tı. Fak ıt \akit geciktiı!inden 
m nniler Şub-: t toplo.ntısmu 

,ır • .J ıl ırak ic:t ir.w n nihayet ve. 
rı!n, .,tiı. 

---o---Garp realizminin ve irtımai 
ecı eyan1armın oldukça tesiı i al. 
tında kalan sıınatkar Fikret ilk Tedrisat da Sömestr 
yaln.z~ Türlr ~iirine mana, muh_ ·ı· · · 
teva ve mevzu itibarile yeniyi tati ı ıstıyor 
getiı·melde kalmamış: şekilde ~In:trif V('killifü ı:ıimdiyc kn-
cft- Ti.irk şiirini ycnil~tirmek is- i rcı·j'ik 'F'il.ıet dar ilk ,.e oıta tahsil mücSı:cselc 
t~mi~, bunun için şiiri turkçe • / : . . . _ rinde üç gün \'arıtlnn söı:ıı:c:tı· 
Ieştinnie ve kafiyeyi :!!adeleştir. t'ı~lı b•r t t • ı .ıı ı e.-;i.ire. tatilini bu kfı.nunu&rni basından 
mistil'. Bu itibarla o bilfiil ve. mıyoıxlu. itibaren valnız oı tn toori~at rrı'i. 
niyi ikame etmek suretilc l'iirde 1908 m şı uliyelile: essc~elerind" dokuz !!Üne <·ı. 
e:;kiye karşı mücadele etmi~. Karı~lı Leyli mı•.c;ılJ l, leyrıli karnu~tır. ~ömestr tatilinin lü. 
ı.annt iı:ılerindc de realizmi ıüs. nis11mıa zumu ve elıemmiveti hiltün diin-
betindc ~eriliğe knrşı cephe aı. Avlılı yozlcrimi: lıir .<Kıbah ya tahsil mücs!'.e"eleriı1 <'c bık . 
mıl!tır. Her frt"f1a.tta. Garplıla.c;. Tah.şmıa. dir edilmiş oldu~l"ılan bi?irn 
ına ha.sretıni ifadelen<lirmeğe Diren ~mir bekledigin" k:l'\'ııŞ- l\faarif \'c füctinin de bmm dik. 
çalL<j.c'ln o, daima kuvvetin zul. mak lıuly,1sm:ı diiştii. Ji'nkat re.. kate almn.~ı nlflrndaı'iar L.'lı·a. 
nı ünden "~ hakka. galebesinden ali tc az sonra. ona :ı ı d:ı 1-d 1i;rını fınd:m nH'm nu n i vctlC' kıı rf2ı1 :ı n _ 
ııikayet etmiş, tagallübe, cehle, g-ö.sterdi. :\1cnfautlcriml~ki bir - ınıştır. Yulmz orta t.:ıhsil miies. 
taassuba. karşı coşmuş~ lik. v~ benzerlik clolayısilc ir. set('1cri:ıc iri.hisar dmiyerek h-

FH:r" '1cfor <ırtılc 1m tahakl~.ü- ticaa kar§ı ciddi biı· ~1ücadele tilin ilk lah~ile de tefimilinin 
nıüni~· açmakta.n fıdz ve çekingen, mil. psikolojik ve pedagojik bakım . 

Yrt§<ımr pal• yüzel fagalliip. !etin çokluğu ı.ararmu olmal: dan 7.anır1 olduğuna ~iiphe yok. 
sii.z. ~artile, pek mahdut bir zi.iml'e~ tur. J\fı"ı.arif Y0k3.ietiı1iıı bu va_ 

derkcı: cemiyet işlerinde, mem. nin fa \'dalanmnsırun teminini zi.nl i de dikkate alması Ye ilk 
Ioket ıdaresinde, mfubet ilimle. kendisine bir gı:ıyc bilen ve mev- tedri at müeP~"el~ri r:-ibi onla
rin hakün olmasını: cut içtimai haksızlıkların deva. ı ı d.ı dokuz ~Unliik t"t.i!dcn is-

.1.ti çıkınca ortavQ mazi si. mmda mcnfanttar k•s:r ve ya. tifrdc ettirmesi beklenir. 
1inmeli.. nm bir hamle olmaktan ileri ÖV,retmenler ailesinin 

Derken de Türkiyenin mazi- gidemiycıı me.Tutiyct rejimi: bir kayıbı 
nin boğucu karanlık ve aen'l'. Viçin 7;r11iııı 7:ciicrim, l>u51\a_ 

... ' 8 ;ı.1.. 7 l rj -ret menlere ?1a7'drnı ccııti. 
ğin<:lcn tamamen kurtulmasını ıı «-« zcv" o sım. , 
hırçmlıkla. isterni....ı.ir. Bunun Diyen Fikreti, tabiidir ki tut- yetin<lcıı: 

ıı• min -0elemezdi. Cemiyetimiz üyelerinden Ha. 
içindir ki Türkiyede mürteci o d - t b lıcıo€lu ı inci ilk oltul ö:!ıcL 
zümre ve mücacr"""lerı'n mu··mes. ara ıgım me~ru ıycttc u. .. 

~ la.nıam•.::tı· vıll beki "-· mcnlNinden 1\1. Cemil Akdemiri silleri her devirde ve rnUhteJı'f ı..o;ı • " arca - -oıg:uc 
naı·ı olana aramı:ı:daıı nııuıle!'ef ·~...,hedi-..·en "-.1.elerden ona. "'t"'° nt'tllar,· .... ,, ymca za.mnn. 7.&man • 

..,.,,,._ " - ~ O;>Go.o ümit,.,. l' - bcdb' ı· - a·ı .. kıp·bcttil:. Kederli ailc~inc ve .__ -'irlerifo idealift bı'r "" •;ız ıge ve ın ıgc uı::mu~ J 
~- v• ·~ • .._ ve bıl' kt'ı'ı•u"J- bu-· l\ · · 1 ı:ıavııı ııı·kııchı.şlr,rım1:w ta7.İV. ct'c-La.nftM'Ver; istibdada ve sonra .., ~ 'Jl ·:ı. ~:a•rı 0 • J 
~ • nıak ha.sebile kendi., ini bn gibi rit:ı;1izı ı;unarız. 

da. meşrutiyete ka.r§r gükreme. sar.:ımtılard~ın kurtaranıumıştır. 0-----

sile iyi bir nasyonalist oldu~. Fakat Fikrettc bc'<iblnlik tcza- Gülhane müsamereleri 
:nu her objektif okuyucunun iti. hürleri yanmdn iimit rnıl:larmm 
ra.fta.n çekinmiyoceği ibir sa..a • d 
hatJe iftbat etmiş olma.sına rag:-. a hiç sön.mediğini zamana gö.. 
men; re değişen bir oarlakJrkla yun. 

T<Yprak vatanım, -,UJV'i be§tt ~ta devam cttiğmi görüyo. 

milletim .. insan F k 
J"aan olur, ancak buna iz'an_ ı ret cemiyetin devamlı bir 

la inandım. ~~~t~Ul yolu ilzertnde yürüdü. 

Sözlerin işlerine gelir tarzda 
ya.nlıt teftsir ederek ona vatan. 
sız damgasını vurdular. Onu a. 
deta. bir millet haini gLbi göster. 
meğe çalJlblar. Halbuki, o bu 
sözlerile, çok sevdi(l milletinin 
kurlulUfllllU :fnsanlıgın kurtultı
ş~ ve hakkın zaferine bağla. 
d~g-mr ve millet sevgisinin şöve. 
nıst teltkkialnden kendisini kur. 
tarabildeğini göstermek iste.. 
1D.fştir. 

Tevfik Fikret muhitine ait ir .. 
timat meselelere bamn temas e. 
<lccek ve içtimai dertlere birer 
te~his koyacak kadar realistti. 
Fakat Fikretin bu sahadaki isa. 
betlerinin realizmi gibi mahdut 
Qlacağr muhakkaktır. Tevfik 
Fikret devrinin içtima! şartları.. 
~ no~ ve yanlış olduğunu 
gorebilmiş, Abdülhamit devrin. 
de istibdada. düşman her fır • 
~.tt8: açık veya. kapalı olarak 
Jüzttıyet ~kmr söylemi~tir. 

O ''Sis" manzumesile !stan. 
bulun bUtUn sef alct ve f ccayii. 
ni, cemiyetin. haksızlıklarıru ve 
her evi bir matem kinde tuttu. 
~u . g?stermcğe gayret et.. 
m.ış; 1Stlbdadı yıkmakla bütün 
bunlann önUne geçilebileceğini 
ıı.ı.nnetmişti r. 

gu1;1u ka\Trunış ve ge.lecek gtln.. 
Jenn geçcnleı•den daha iyi ola.. 
cağlna inanmıştır. lşte bu iman 
iledir le ı o: "Doksan beşe doğ". 
ru,, "RUbabın cevııbı" ve ''Hô. 
m yağmn" gibı şiirler yaza.. 
rak ittihat ve terakkiye. karşı 
mücadele etmi.c}tir. Tevfik Fik. 
ret meşrutiyetten baska bir sis. 
tem arıyordu. O aklın ve hal _ 
k~n lıii.kim oln bileceği daha ileri 
bır reJim istiyordu. Fikret 
garptaki sosyal cereyanların da 
kısmen tesiri altında istediği: 

1.şlo hürriyeti hakilci11c 
Ne muharip, tıc harbil i.stilfi. 
Ne tasallut, ne .<1aUcrnat, n<J 

şaka 
Nv §iliayct, ne zulm l ıstıbdat 
Ben, benim, sen de sen, nl! Jıal.: 

ne ibat. 
Sözlerilc formülleştiriyor vo 

ve maziyi kökUooen silecek ve 
memleketi dünya c~nnetine ka
vuşturacak bir venilive ha~rct 
çekiyordu. Faknt T~vfik Fik. 
ret sallantJ!ı J.ti~Uk buriu\·a. ka. 
rakterinin n<'ticcı:ıı ofar:ık bu g-a~ 
yevc namı uln.şacağrr.1 kestire _ 
ıniyordu. 

Fil.hakika o, ılk zamanlarm 
dnki otopist şair de"ildi. Fnkat 
o hakilmti bazan ve al:ı.ca bir ka_ 
ranl.rk kınde gbrebiliyordu. 

liiilhoncniıı !l:ı~ - 9 lfl t.cnc~i :ı 

Tılıbl miisnmcrcsi :.!2 Birlnciktııııın 
ırno Cuınn guııii T'ror. 7.dd l 'r:.ılııı 
rcı li.;ı nllııııl ) ııılıııı~ Ye: 

1 rror. Durlınnettln 1 ugan l\il· 
)c tıışl:ırırıııı lt'~ckkullrri nilsklcri· 
nın nıcn'ı \'C tcdıı"i prcnı>iplcrl 

lıukkınılıı hir konrcr:ıns; Prof. l\c. 
mnl Scr:ıv ınr:ırından hallp tu~lnrı 

\'C inhil:\tlorı h:ıkkınd:ı lıır tchliğ 
)::ıpılarnl: bıınlnr:ı nll vnknlıı.r BÖS· 
tcrilmiş: Prof. Niyn:ı:i lsrucl Gö:ı:ch 
tar:ıfındnn Oi.ımJoktlva ukuli) ıfo 

ender r:ıstgclt>n (lipodcrınoid) 

'~k'.ı tukdim etmiş ve tcşrllıi nrnr:ı
zt ve baş ıı~istnnı Dr. Ziya ıar:ıfın· 
dan hu v:ık'oyu :ııt m!htnlıznrhır 

gösterilerek iz:ıhnt verilmiş: A~alıi· 
l'C asistanı Dr. Sclı1h:ıttiu ııır:ıfın

d:ın !\htlııryadan ileri selen mc~o· 
ccph:ıl sipndrome) \J t:ıkdim edil· 
miş; nöntgen bıış ıısf,tıım Dr. \'nsfi 
t:ır:ırınd:ın intercs:ııı t ~ilnıler göste
rilerek mli~nmereyc mhııyet veril 
nıi'>tir. 

:'.\liln:ıknşıılara: Pror. Nıyo:ı:i Göz
cu, Pror. Murat, Prof. Uıtfi iştirilk 

ctmişlcrd i r. 
---oı---

Bir dolandıncı muha. .. 
keme ediliyor 

Akrasaydıı Evdoksiya, İsak, 
Marya ve LCıtfiyi: 

'·- Akraba.mı; Anu .adan 
~eldi. Navlun narası yok, beni 
"'Önderdi." diyerek dolandrran 
A •:ranı nı, dün nltır.rı C<!U'l. ma.lı
kemesirı..de <luruşmnsma başlan. 
n.I~tr. 

talebeye yardım 
Yeni kollar Fatih, Eminönll, Beyofih 

kazalarında çal·şmıya baş~adı 
ı lk okullardaki yoksul çcıcuklan koı um::ıi< maksadı e Lcşckkü 

eden h:maye heyetlerinin b'rlik haline getirılm;?4 için vi1 l)·ct part 
nlt:rkczi tarafından bir nizamname hazırla rnır<;tr. Nizmn·:ame t:ı dik 
E.'dı!dığınd"n Y"ni himaye birliği faaliyete C!".,mi: hulunmaktadır. Bir 
iğin her kazad:t b'rer kolu bulunacaktır. Bu kolun idare heyeti par" 

t • w~ m::\aı ı I meo~up!arının rla i)tirak'lc } celi ki.,•lık olac.1ktır .. 
Y C'nı koll:ır ılk olarnk Fatih, Erninonü 'e Bcyo "'rlu kazalarınia 

ç· .ı;ımr:ı lx•şlamıo;.lardır. 
Yılfı.yC'tin dıller kaza11rında ela btı kolların ~u: at le tc;kil cclılorek 

raaliyclr gcçmderı için atak::ıdarlara tebli~::ıt yaoılnıı~ttr. 
Kollar taımmc:ı Lesekkül ettikten soma kanu1usaııinin on 1 

~inde İ stanbul \'İliı.yclinin parti nwrkezinde unıumi bir to')l:mtı ''apr 
lo.caktır Top.antıda yeni birliğin ı;alt~nıa \'azi "ti etrafın'la a1:\ka· 
d:dara izah~t verilecektir. 

Kongrcri müteakip, birlik, \'arid:ıtmı yük~1tm ·, m:ı'~ ldile 
kendi·-ine yeni gelir mcmbalan temin ede.:ektir. 

Okullarda i~i aılelerinin çocuklarım faJrıkalarıı1 a~ı\ bulundu 
f.'.u ,.e oku'un tatil saatlerinde ~gut ettnC1

\ :i.zerc geçen yıl te ... is eli
le:ı barmdırma odaları 15 kamınusaniden itibJren biı li'• kolları tara 
tmdan k=ıza merkezkıincle yeniden faaliyete sr~:rilec"1 tir. 

Ort.10!,nllarcla okur;ı.n talebeye yarrlrm etm"''' nı-:ı'c:ı:iile ayn~ 
hirli~e h::i!lı olmak üzere bu "ortaokul talcb~le;ıne n":iı n . külU da 
kuru12cahtır. Yeni birlık hak.kında i\lil::ırit \'ekilin:? el- hır ıcı!10r ve
rilecektir. 

Ogretmen kadroları 
Tedris..ıta lxl~lamılı üç ar olduğu halde h .. nüz birço:< o!rnlların 

ôğrctmcn kadrolarındaki noksanlık yeni tamaınlaom3klil hr. Bu va· 
ziyetin. isterıilcn ran<lımanı almağa engel te-:kil cdecc~rini gören Ma· 
arif \'ekilliği. yenıci~ıı esaslı kararlar almı;tır. 

Oğrclm<-~n kadroları 19-i0.19U dere; yılı ba~mda'1 itıbaren ilk 
haıta-ma kadar hazırlanmış \'C okul ida:elcrile a!akadarlarma tebliğ 
edilmi-; bulunacaktır. Bu tebligat en geç ı;:; eylıilt! kadar yapılacaktır. 
l [er okul idarc.:i haıirnnın halta~mda okulun gelecek yıl vaziyetı 
hakkında, öğretmen durumunu gösteren b;r r::ıpYu ho.zırlıyar:ık kısa 
bir zamanda !\laarif \'ekili:11? gör.de:·ecektir . 

Vekillik l>u r:ıporlara ı;:ürn ha:ı:Jrlıklarınr ık.ın:ıl cdeu•ktir. Gelecek 
yıİ ha<lrokırı et alında Maarif -; lolli i Çok ec:ac:J ı tN\hırler dU~l\n· 

ınektedrr. 

Fırtı ıa hafifledi 
Vapurlar nıunlaıam sefer 

/er yapmaya başladı 
İki giin C\'\'Cl başlıy::rn f!iddet. 

li futın:ı. dün tamamen hrı.fifl~. 
diğ'i ı;ibi kar da durnıuı;lur. Va.. 
purlar muntazam ı>~fcılcrine 
b:ı:-:laınışlardır. Yulnrz cvvc1J·1 
e:iin gc1u imı1..c !!c1;')1csi icao ede., 
Trak Yrorııını :::>''<''.!.;: diin .,,."'., ...... 

~clm!ştir. Vapur düıı hava ar. • 
ı~tan sonra sıı:Ymtlı'{ı Arm11tlv 

·:muwrdn•1 Murianvaya ~Fn . 
"11Ü~. dl;ıılcü PO!'t'..\11111 VC'1"t''"'''· 
'll nlarl' k limanımıza 'getirmi6. 
tir. 

- --·--~·------

KISA HABERLER j 
Şehirde: · 1 * Kırklarelindc Saray kazası ik 

fı;tanhul ar:ı~·nda ynpılnc:ık yolun 

-1'- Ekmeklere kôaıt sarın:ıdıklnrın· ınş:ıı;ınn b:ışluıımak üzer~dir •• 

dan dolayı kc~lilcıı ccıal:ıı a fırın· 
cılanlan lın:ı.ıl:ırı sulh mnhkcmcsıne 
mümcaalla illrıız cırn işler \'C k:ııtıt 
buhranı dolnyı ile nrtık ceza kesil· 
mesi nıuv11hk olınndıAını, kesilen 
cezaların k:ıl<lırılnı:ı,ını i~leınişll'r· 
r!lr. Sultannhmet hirinci sulh C('7.ll 

mahkcmc"i kfıEiıt bu)ırnnı rlol:wı'>i· 
le bu mecbııriyelln l::ılhik kılıiliye· 

ti olup olmadığını tetkik etmekle· 

rlir. 

M emlehette: 

iC· Traky::ıcla :'\iimunc kö)•leriniıı 

sayısı 21>0 ı bulmn<ıtnr. 

~ J\e,an k: :ıb:ı5ının hir ıın evvd 
elektriğe ko.•·u~ın:ısıın te.nin nmk 
s:ıdiyl-.! ('nlışılınakl·ulır. 

* Tı·:ılızon trunsil lrlarcsl ı.:rzu 

nım miirliirliiitüııc h:ığlanınıjlır. 
;:- \;omrn ile Ynnbohı arusınclnld 

hoıuk yolun inşası :! 10A() lirn~·a 
ihale edilmi~tir. \'akında yapıla· 
caktır. 

İsmail H~kkı Baltacı-

AnOO'k fU{lıır a1:sayı muradım. 
Bir ';;öl.qo 7:,ad!Jr hilr yafa. 

sa11dım. 
pıven bu hümyct düşkünü 

flll? her §eyi hlll'Tiyettcm bekli. 
yordu. Ona kavu.~unca haksız • 
Jrğrn artık kalkacağrnr, müsa • 
vatın geleceğini iimit ediyor. 
du. 

Fıkret Türlnye<lcki i<'tirnai te
zatlann hC'niiz kcskiıı 1" ""l<'m;., 
oın~a~ı yüzünden ve Türk 0 osye
tesını dal>n. ~]Pri F?"Ötiirmek gibi 
tarrhl vnzıf yf üzerine afan Jrnv. 
vetin yenı do<'fmakt:t O"cnc ve 

Surlu surunu inkar etmicı, * lznıir h::ılkevi ilk tahsili bülün
t'lolandırd·kları ise !>endis'ni it- leme kursl:1rı, orta t:ılısil ve ecnebi 
ham etti1tleri kin muhakeme Jrn.. 1 dil kursl:ırı ııı;ınıştır. Bu kurslora 
rar verilme1c ii:r€re başka biı· 2000 den fazll genç devam etmck-

oğlunu...-ı lmnferansı 

frs1:i!rfar h .. 1 ·e•"nde, bl'gi .. 
saat 15 lı> Bay 1. H'l' 1n Pıltn"r. 
o;"lu tar::ıfm ~an Pec' ........ o;; mnv • 
zulu bir kcnf Prans veriJcncktlr. 
Herkes g'e1ebilir. 

On1ar tıiçitı 8e1n.adcı, ben ni. 
c,-iıı çuk,ırdtı.yım 

Gül.Ti ı nede1ı cihcııı bana.. ben 
. valrı.tz ağlauım. 

Dıy<: soran şair, bu gibi su. 
~~er~m. cevapların~ m~rutiyet 
hu;rıyetinde bulacagmı tahmin 
edıyorlu. O, gelecek olan hürri. 
vetin gayetle mahdut ve sosyal 
• mıfk bir tc:Jmn ~rtlarla 

mtt?cayyet, hatta kendisinin çok 
'üşrnan. olduğu lm~sızlıklarm 
• ;amest için kulla.mnıı~a ch-e • 

:•iine bn a1nlmıştrr. ıcdir. 

tecriibrsi.., btılunma'·ta 
0 

olması z1mnn sevil'ci kalmamıctır. Tev. 
h,t~ebile bu i~i kimlerin vnpa • fik Fikl'ete miinrevi denilemez. 
cagrnı b;r türlil ht•lamrvor ve n tonluluğıın ihtivaclar101 millet 
karersızJırn düşerek kati voıu ve :memleket meselek:rini her 
!';Örcmiv'Jrdu. • eve tercih etmi·; ııe sözünde ve 

Muhitio ve ail~inın kendı ne iftindc şahsi hırs göı:tcrme. 
si~e ':crdi~ı l:iki\k hurjuva ter: mistir. 
bıycsı. onun ilerivi vuzuhla r!::ıacn. o rnilletinm kurtuluı:ı 
g-örme"'P • mani cluvor: z m~n. ;Jıtıvacmı hissetmiş ve onun bir 
zaınnn bir hnaıa <'~···ı~~i''{' rcnnet dilnvava lta 'U{imaemı is. 
ve l"~d'J t:ı kır ı pr~if bir va tC'm; . Faknl bunôa mı~tl ~11. 
ı. v~t .Jn ... mo s~b n olıı • rdıı ,·o.ffa.~- olunacn.<-;.ım ve ne ya ııl. 
Falmt bu.nrlmı d0 vı Fıkr~t: m'l'"I lli.z1'l\ ı;e!d? ~ini göreme • 
fert<'ili!:I iUı m dc'l'7ru olamıı.,, J mis. IYr"tercmı--ııiş <>lan değerli 
O milJ t uh sefaletine flnsycte. bir Tilrk r::alrid!r. 
rıin hnlrnızhkl:ırma kn.Mı hiı:- bir Sııttt De~ 

* Y:ıyla lıir muhil olan Kara
manda belcniye rııklr köylü ailcl~ 
rln her birine 30 kilo kömiirlc 100 
er kilo otlıın \'Crmİ:jlİI'. 

* Ad::ınnnın kurtıılu$ bayramı 
için h:ııırlıkl:ır::ı ha,ı:ınınıştır. 

" İzmit kağıt f:ılıriknsınılu işd· 
lcr iı;in y:ızı ve okuma kursları fa
nliyclc b::ı~l::ınııştır. 

* flalıkeslrclc hnlkc\'inin köylil 
ı;udınlar için nı;tığ· poliknik erkek. 
lere de teşmil cılileccklir. 
* Biıbneski pek ya' ınılıı clcklri· 

i'te kııvu5:ıcııktır. Tcııviraıtn kıılla

nılacak rotôr ve elektrik nınlzeıne
Jerl gelmiştlr. 

__ .____ 

Karısını tehdit 
eden koca 

Nıın·~cım;:rıi·· .... 4~ ntı• .. :ı.n !eh 
met adında lfri~i karısı Sira. 
nı•r'-.an siinheknmio: 
"- B~11a ihf1"Pt p"lin'l~l''!'l 

F,kat r.:r drfa V'lı{,,"":-nm f'P"l 

v~'·"'tm"m ... <li • rek ölUmlf> tp 

dit etmiq. ı.·r.knla.n .. mk bir:'1ci 
fW1h "eza mahkemesine veril -
m;-"ir. 

M1.hkeme Mehrr'f'<li on gün 
h~ p::.te m~hk6m etmietir. 

., Dolmuş,. a bir 
adam ... 

Ye.zan: Hikmet Münit h 

1 ~anbul Poförlerfne ~,, 

doj?du. Uzun zamandır şf. 
, ~ •·ı-t ett:1·1ı>ti .,,n .. t,..,.•-1-Hlrtf'" 
·~·ırtı lacaMar ve ptmrll~ ka. 
dar ka~am .. k r.'"r"'k t"tHk et. 
tl eri "~n,.,..,.,,, .. ,_ h~T' adam .. fil~ 
temtni, 8" k~a mevkii fitle ko. 
vun r:tehrin sn'kaklarmda Uı: a. 
...,, ~ ,.,..q vukan vızır vızır işli. 
•rP"''"'1~ter. 

Bu yil .. tlPn !!f",""1l<refer h1'~· 
1(etlerl fazla cımlana<'"'~ kltı 
<ıokaklanmrı yava ba1kcı biras 
'!aha dar tl'elecektfr . .ama taki!lf. 
terin derdine derman bu!maJc . 
euretile bUtUn mın avlak oturan 
~oför?eri ddeden Beledive, el. 
bette ki yaya balkm e:elis gidi!f 
.,;zq:rnlıınnı biraz daha voluna 
'<ovarak onların da hayatlarmı 
---ııivet altına almağı bilecek- · 
tir. 

Valf ve beJediue rPioıl Dr. Kır· 
•iar taksilerin ''dolmuş., yaP• ı 
malnnna mUs~ade etmekle çok 
'lratik ve halktan bir insan ol. 
du"1ınu bir kere daha ?Öster. 
'lt!~tir. Zira. "dolmuş,, usulile 
~-ıkshre binmek hem otomobilci i 
"<mafı tein hem de halk ic:in faV· 
rtahdII'. Bunda haysiyet kıncı 
bir cihet vok ... HiG tammadıfh· 
•nz bir adamla bir taksi otomo• 
bilinde vanyana otunırsanrz. ne 
olur: bir veriniz mi ek~ilir? ... 
Hem b;rlikte, ~abucak r· '"'cek· 
qfniz: hem de ucuza... 1 ·teli~ 
bu savede yenf yeni dn.,t1ar ~ 
dinmek Jribi içtimat bir kazan. 
cm''! olacaktJr. 

"Dolmu~.. usulile takrd işle. 
rnesi. taksileri tek h~"'"mt7a tut• 
ına~a da mani dei?ildir. Ancatc 
°f>u hareket bir ml\ddet sonrt 
'üks olacak. hinnetfce manastı. 
laRacaktır. Zfra bir otomobili 
..,na,rven bir istikamete tahri1' 
:,..in Uc dnrt kisi bir aradn orı.at 
·reva on he~l' kuruş vermek 
vark,.n, tek ba .. m•za onu aıttnı 
'1!'fmi~ kurntta tntml'! <" hil"'"" rrU 
..,.etmez mi? ... 'R11 vuivette -
'(orkAnm - şof<lrterden dabJ 
~nce bizler mevcfa.rıa ntılrn. va. 
htn'1nc;tanmTZ arasmdan kendi . 
1 stikıımetiJ'r'i",e u;denleri tnnla • 
-nn~ da ahsabile!'f'.ıriz. Ve btl 
tecrilbe bizi, hayatla miieade
!e vnlunda daha cerbezeli kıla• 
cakhr ... 

Yaln•z RU cihetin biHu•ssıı 
rii'rkate a hİıması ]~:r.rmfür: '•Dol. 
"llU~ •• va,.,an her otomobilin istL 
,"' '1---"~i ... -t .. .., bir ki§i daha far,. 
•., ~lmamas1! 
P'lnl !'il! ~;rte,.,,e ''do1mın•a h1t 

.,d:ım .. -di,,..•n1~ ya ... ya.n1ışı üs.
Hi!'i!<><ılr: YPni usut tnl•si ,,.,lı:Ji. 
• .,f-,!',.,<ı "cr .... 1 -'lıcı.. otan C'ltN.,,ll· 

lıi'e artTk "bir ı:ı "Jım., tı lmfl~& 
··;....,,rn u0~ur. Yarı btH•i'n e'tl'• 
-la'va f,,., .. , e-ihi ~ı,.n trr:r'!Wll.~ 

ı•evı:ı atr,,-.ım va.; 'P'!'İ avnı kt• 
•Mfn'-p rr"f''l'I flt '1...r.-,,_ .. ın kiÇlY 
ır~•" 1 .. 1;~;.,..,.. ""rŞJ p l-1.~myz l:ıtl 

"""'h:.-. f"r'·il"re ral>met C"1·t•t. 
..,ı:ı,om'. "'Ta....,'l'S.'1 VP"a o .. ,.,b:;cı. 
~.e ve'" b,.,.,_.,,..,.,ıt. bir takside 
.... l-~t~a ,,.;rı ..... hi',.,.ıim! 

Bir erain müptelası 
yakalandı 

Dün Tahbı kalede gizli gizli 
roln satnn Ali adında birisi yn .. 

'-a 1 ~nrn .cıtır. 
Yt1T1tlıJl t.,h~;ı . .,t C!"'!'l , .. ~a A· 

inh <>roin erıtbktnı b~., ·a Jr J, 
''"'n"l•-'1-ı ~., ''"''"c:•l•"'J"', tc>..:\"''i C• 
clilmf'<:i i<'ln B..,,'lnrköv akıl hEIS· 

~~n,.s1 e "atrrılması lmrarlnt
..,rı'~·,·trr. 

Yirmi yıl evvelki Vakıt ............ ·-·-······· .. ··-··-·--·-....... 
.2~ Birinrikanun 1!119 

Yeni Bütçe 
Maliye !\c.:arctlnce 335 sene b{il' 

•:esinin tnnziınlne başlanmış. Yeıı 

hülçe 33 i seııcr.i zıırfmdn r:ı~ıııaJil 
iliıve cd ilnıiş ol:ın tahsisatı mıııı 
zamme ve fevknlll<le naz.arı dikı,1ıe 
tılınnrıık liizıım görülmiycn mcb1'' 
ili( ı;ık:ırılmak suretiyle tnnzlf1l 
cd ilmektecfir. 

Biilı;enin v:ıriclnt kısmı. gcı;ell 
şeııckı bütçeye nisbetlc kıynıı knlıt1 

ntmiHcek f}erccedc f::ı:l:ırlır. M 1 

rar kı'inll l{C"Cıt seneve f'İSbellc tıl' 
clır. Biit~c ?ık<'li~i Mc'•·ıı;anın nc;ıll 
')tlla karlar 1 ·mal edilP.rek McrliS 
tevdi edilecektir. 
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tihar hadise il 
Uzer inde 
hakemeler 
BQffarafı 1 incide) 
~-- Alman mille. 
....-ım" ...W.. eden bir 

•:rdabilir mi? 
•• FraDllS matbab 11a 

....... ...._ iariır ile daru1or-
eri Jnilriim iıe Almaia 

• • hiç lehine delildir. 

Amerika 80 bin t 
luk zırhlı yapıy r • 

-
1 A KARA TELEFOltU 1 
Kağıt ve mukavva 

hurdaları 
Vakit muAabırindn U - Kl. 

'irt ve mukavva burdalannm ih. 
racmm men'i hakkmdaki ka • 
rarname Vekiller Heyetince tu. 
dik olunmuş ve meriyet mevklı. 
ıne ~rmiıtir. ld: 

voa Spee için .,..,._ 
Wr ~ Jol Yardi. Ba 

harp semileri ile çarpa. 
-..ın1c idi; cep kruvuörii 

olacajnu anlaJJDC& kaç
etti. Alman harp se. 

badi kendini l.tmnasa 
., laikUmetine tetlim 
...... dütkift bir tara 

ki eski Alman Wari. 
Waneıine de mabaliftir. 
.... 1914 barWadc 
........ semiai Amiral 

ile brplapnca lrapcM, 
..... k•dini t.tıracak 
sal'PllU'llk ölmeli tercih 

Sp.. kumandanı ....... 
türlü tarizlere ıa cnalM . • 

V afington, 23 (A.A.) - Mümeaailler Mec· 
liai ve Deniz Encüm~ izaamdan Maaa, Ameri
kan donanmasını yenilmez bir hale getirmek 

üzere 80.000 tonluk zırhWar İnlUmı teklif 
Temyiz komisyonu 

izalıiı 

Sarı kitap ve 
Almanlar 

Eser, aarp de•letlerinin 
rpten meaul oldukla· 
nm teyit ediyonnuf 
Berlin, 23 ( A.A.) - Resmen 

teblif edilmlttlr: 
Franıız hilldkmeti, uzun müd· 

det tereddütten ıonra harbe ta. 
kaddüm eden hldiıeler haklcmda 
bir aan kitap nqretmi,tir. Bu ki
tap batı de.Jetlerinin harpten me. 
aul olduklannı teyit eylemekte
dir. 

Bu ko11elniyonu tcskil eı:ien ve. 
ıikalar tamamen indi ve hatalı 
bir surette aeçilmit olmakla bera· 
ber, yine de batı devletlerinin Po. 
lonyayı yolundan çe'rirmek için 
hiç bir teY yapmam~ olduklannı 
ı&tennektedir. Polonya Sovi
nizm'inin taarruz arzusuna ve 
Alman ekalliyetterine kar•• 'id. 
det hareketlerine: ki bugUn bü
tün ~ünyaya malQmdur; AL 
manyayı metnı müdafaaya sevk 
wretiyle çemberleme harbine ve
sile tefkil etmek üzere bab dev. 
Jetleri tarafından milaarnaha ile 
karşdanmııtır. 

Hitlerin muavini 
Bu ak .. a:a radyoda bir 

nu •erecek 
Berlia, 23 (A.A.) - D. N. B : 

Pührerin muamıi Rudolf Heu 
pazar günü ıaat 21 den 21.20 ye 
kadar Noel nutkunu söyliyecek 

' 
Berlin, 23 (A.A.) - D. N. B.: 

24 Kinunuevvelde 19.30 da, as. 
kerler tarafından Noelin teaidi i
çin yapılacak bir merasimde ba~ 
kumandan General V on Bravchi
toch bir nlltuk .CSyliyecek ve bu 
nutuk radyo ile nepedilecektir. 

Bir Bukreş seya
hati terli J edildı 
Şehrimizdeki Rumen Seyahat 

Ofisi tarafından '1 ıun sürecek 
bir BUkrq seyahati tertip edil
mittir. Seyahat bu ayın 30 uncu 
cumartesi ıtınil aaat 19 da baflı
yacHtır. Seyahate i4tiralc edecek 
olanlar, Seyahat Ofisi tarafından 
ırup halinı:I~ ~latencede ve Bük. 
reıte cesdirileceklerdir. 

lngiltere 
Bir Amerikan fabrika· 
ıına 4 ıniiron dolarlık 
tayyare aİparifİ Yeriyor 

Bmata MoMk, U ( A.A.) 
"KaliforM'I"" - Blvllk Britan. 
va hava neaıetlle Donalas Air 
Graft arumda ' mllJOD dolar. 
lık bir tavyare lit)azWne dair 
mtıakereler cereyur ebilekte • 
dfr. Bu tayyare, )'eni tip lür 
bombardıman tayyareet olQ 
1aatte 6M kilometre IUrat ,_ • 
pacak kabiliyettedir. 

Soa dakika: 

etmiıtir. 

Almanyada bir tren 
kazası daha! 

iman hududu, 23 ( .A.) - Havas Ajansı blldlrlyor: 
DUn cdce saat 21 raddelerinde Marksdorf ile Klufdern 

arasında Fredirlkshaft?n - Radolfzel araıında iki trenin oar· 
pıştrtı Karlsruhe'den haber verilmektedir. Kaza bir yolcu 
treni ile bir JQarşandlz arasında vukua gelmiştir. ao ölll ve 
Jtırk yaratı bulunduğu söyleniyor. 

Diğer taraftan Gentfn istasyonunda vukua gelen çarpış 
ma neticesinde ölenlerin sayısı 132, yaralıların 109 olduğu 
tavzih edilmektedir. 

Neşrıyat davaları ı. . i 
ıçin ayrı bir ~ıngıllereve Fransai 

h 1 
lsveçle Norveçte üa I 

ma keme teminine uiraı•· 1 
kurulam~z mı ? Londra, y:7~> _ ılci 

sünchnberi, lı.eç ale.,hinde 
BG§tara/a 1 mcide) •elite ftl'iei yeni propap.,l{a- f 

mlş bir ceaanın U.tblkldlr. Bir lar itifıı"hnelıtedir. Newa Cbro. i 
ticaret da\'a&J, bir hukuk da- nıcle ıueteai rr.opaıanda ajan. 1 
aaıı, bir ceu daHaı hatta bb- lanmn Fransa ile lqilt_.. ta- i 

insanın ba1atına kl)'ma bilk· rafmdaa, Alıma,_... çem• er i 
mil ublt birtakım ölçülere 

1

. içine alınmasına de'ftlll maksa· İ 
&öre adalet mikyaauaa •J ar. diyle •• F.ialudi.,a.,. yutlan 
Fakat halkı he1ecana veren, ~le I~ Ye NOl'ftÇ-1 
milli hlul1atı rencide eden te isler teminiae Çldıt•lclıiı icl-
de let emnlJetlnl lblAI eden diasıaı ileri ıürmektedir. 
netrl1atı U.)'ln e ıaö.stehee- 1

---------
ahı ölç681n6 keflUk çok ttlç
tar. Çbldl lnualar ._.r da• 

........... "" ıebelltr etlDe

..... batta Gbfeil:tıf mabl7et 
alınamıtlardır, MlkJ&a aacak 
cemiyetin göstereceği aksülA· 

o et blrtakı 

Bu sebepten neşriyat dava
sının derlenip toplanıp adalet 
bakımından bir netlce7e 1 ar. 
DiMi için ae.a bir rilret al
im- oldııtu kadar cemi> etin 
aksilAmellerlnl de geniş mlk
yuta tanımaya lbtlf&ç vardll'. 
8* fark, davalann nteVS11UJı· 
dakl huauslret ve ıae,rl7atnı 
eflln umnmlrenln bir lnlkaaı 
'OIDIUlndan ileri gelmektedir. 

HAdl8e b&7le olanca ne,rl
)at davalarmi bir arrı adalet 
8&haal olarak aJlrmak aanıJ'O" 
ram ki en mavatık bir tedbir 
olur. (Jtlnldl malıkmae h......., 
na celbecUlea eft&n umaml,-. 
1' 7apa uaarlarclaa bbt;bU
medecek olan da Jine el'ka& 
amalQl7enla tıılklslanna t.u. 
.. ı ederek adalet teludlbd lf-
letecek olan luandır. 

açakçıllk, hakak, tica-
ret e eesa davalan a1rı, a7-
n mahkemelere tevdi edildi .. 
cibl netrl1at itlerini daha aa
llbl1etle tetkik edecek bir 
mabkeıae kanılablllr. eşrl7-8't 
davalan için ayn bir mahke
meden b&llsedlflmi Cam.burl
Jet adliyesinin herhangi bir 
dbuından tfU1eı m&usına 
alpıamahdll'. Camburl1et Ttlr
kl bdn adllJ'911l bll'.ÇOk lmtl• 
..... .... aeçlrmlt e hepalndea 
alnıaın aklJle çıkmıftır. 

rinde mevkuf bulunan elkl Po.. 
loırya cumhurreiıi Moecicki a. 
fır surette haatalanmıetır. 

* 8.033 tonluk "Doainia" la. 
mindeld İngiliz petrol ~isi, 
İngilterenln p.rk aahilleri civa. 
mıda bır mayne çarpm11 ve pro. 
vaaı alır baara uğrunıatır. Bir 
romorkör hAdile mahalline ye.. 
tiprek vaouru civar bir limana 
ıötllrmilftür. 

• "Dolma". haıtrin başlan • 
gıcmdanberl ~tan veya huara 
uiravan 13 Undl İı'lglllz petrol 
gemisidir. 

• Balpıiltanda tetril intiba. 
tild:a 1Nılia mılanı•~ 

• İngiltere kralı, evvelki g1n 
KanaiJa leferl kuvvetleri bat • 
k11mandan1 general Kc aug. 
bton'u kabul etmiltfr. 

• BuJgar Maliye nazın riya. 
setindeki bir heyet dUn Moeko. 
vaya hareket etmiştir. Heyet, 
Sovyet - Bulgar ticaret mua. 
bedesi ic;in müzakerelerde bulu. 
nacaktır. 

* SovJetr Bir.lifi ile Jauonya 
arumda bir ticaret muahedeai 
akdi ü;in vapılacak mOakerele. 
rin, 10 klmmuunide, Moüova. 
da başlıyacalt Mo.tovac:lan te. 
yit edilmektedir. 

• Almanlann Doyçland cep 
kruvuörtl Almanyaya d&ımill • 
tUr. 

Her delUDlda ı tlldlllal 
mahafau ecle!1'k, adaletin te
retlnl e ba1817etlııl bir kat 
dalla )'tlkHltmlftb'. Ttlrkl,e 
hlldınlerl kadar dGrOst, ada
let e ~ ıaelbamunu kendi-

• leıılae ll&bl bir ideal ballıae ..,.. ......... ,~ • Polonva ekimiz. Parla cıva. 
nnda Polonya hllk6metlnln 
merkezi olai'ak teılbit 9'ileD 
Angen'e vuıl olmUfbır. 4fbl)'&da pek çok rastlanmu. 

eak .... ~ kılı kı*a &JI• 
~ tabak aka .. adll7e 
ınak...u.rının beraet edecek 
atand..,ıara a4t lflerle 10mm-

8US bir teldllle lfPI eclUmeme-
11 için ltlr mabkeıne.I 
kunllmuı her halde ta7dalı 
olur. 

SanıJOftllll ki, bö7le bir 
...ıatet dlvaanıda elk&n aa•· 
ml7e 7bde Jb ı.ıetbaldar 
Oldap için onun ba efk&rl 
,... ... eri tefmll edea ''Jtlıt .. 

* Maden havzasında tetkikat 
vapmak bere 11 Jdtilik bir me. 
bUI heyeti ZonguJdap litmif. 
tir. 

• fnciU. Bqvekill Çember. 
laya noel tatWni eayfl,ed• p. 
çlreeektlr. 

.ınat 11eiıllblbre1e .. de senit 
BllltJ'Mta ıer nrect!llnde ....,.. Ntlt1ytll'1e, U ( A.A.) - Tay. 

yare fabrikat6rll Fokker ölmOe
SA.DBt BRTBK tür. 49 1lflDd& kU. 

lıe JQlltu. 

Çang-Kay-Çek 
Nankini geri almak için 
son bir teaebbüs yapıyor 

Lmulrtı. !3 ( A.A.) - Şanc. 
baydan blldırildiCine P.Öre Nan. 
kini iltirdat etmek için nevmL 
c:lane bh' teşebbUate bulunan 
"'Aln .... 'R'av.~k ıatalan ile Japon. 
lar arasında bu Peohrin "'m• 1i 
ı,arktainde bUvUk bir muharebe 
cerevan etmektedir. 
Çl L1LER BlR JAPON FIR. 

KASTNI iMHA ETI'lLER 
Qaıtt1dftn. U ( A A.) - Ha. 

len Nannl~ eivarll'da cerevan 
•tmekte olan mnh11-S-P. hakkın. 
da resmen blldirfldifine ~öre, 
~Uyük bir ş "hreti bttiz ola" be. 
.. ,n,.i .Tınon f""~a .. ı bu '""hare. 
bede imha edilnrbıtir. Mnhare. 
belerin btıvUk bir kınnı Nannt. 
lf.ln 12 mil ıimallnde ıtratejik 
'>ir l'P.hir olan ve Cin ile Fran • 
m fflM;"iniıl 11-r-·-~aki vol 
mUnakalltmı kontrol eden 
'ntun~a cerevan etmittir. Bu 
"ehlr ~nlerde Jınonlar tara. 
·~ ..... zantedilmieti. 

Şiddf!tli muharebelere enıa • 
"D'lfa Kuntunt•tuln J'ffidi CinlL 

r tanıf'll'ı'ttn P.bıt. terk ve tele. 
rar la'lte-lflmttı.tir. p;mcH ÇinlL 
lerfn etin"e bulunmaktadır. 

Hareldta bir c:ok Jaoon tay. 
•rareleri iRtlrak etmi1Jtir. 

Milli bayram sünlerin
cleki merasim 

Vakit M~ U
Mllll b&yruı ve 1&.ir topluluk. 
lardald merasim itlerini tetkik 
ederek bir nlsamnaıne huırla • 
"'"k i~ın Dahilive Velrlletinde, 
bOtün vekaletler murahhul 

Ankara kanalizaayonu 
Vakit M111tabirinden U -

Ankara kanallsuyonunun pro • 
iesinl haz.rlamak Ur.ere tehri • 
'1lise t'f'lmf~ olan Alıuu mtıte. 
hU8111 Vıld, ranorunu huırla • 
varak Nafia VeklJetlne verdi. 

Vakıt muAabıritttkn U -
Temviz komiıyonu azalıima Ti. 
caret Vekileti eski mu.tepn 
Vahit intihap edilmittir • 

Türk Maarif Cemiyeti 
Vakit MKAabirindma U -

Merkezi Ankarada olmak be • 
re 31 kinunuaani 1928 de Jru. 
röulm~ olan TUrk Maarif Ce. 
1Divetinin menafii umumlyeye 
hldim cemiyetlerden layılmuı 
Vekiller heyetince kabul ohm. 
muştur. 

Türk parasının kıymeti
ni koruma baklandaki 

kararnameye ek 
Vakit Mıılaabirillden U -

Türle parumm kıvmetini koru. 
ma hakkındaki 12 numaralı ka. 
rarnamenin dokusuncu madde. 
sinin sonuna fU fıkra eklenmit
tir: "Bu avanslardan, aramıs .. 
da ticaret ve tediye anlqmuı 
bulunmıva11 memleketlerde aeıl. 
mq olanlara tallfık eden malla. 
nn ithalini mUteakiı> dövis mtl. 
sadeleri avanam ac;ddıiı tarih. 
teki usule a&e verilip avau 
küşadı ile ithal arumdald kam. 
biy0 noktumdan ittihaz oluna. 
cak mukarrerat me&k6r avana. 
Jann taallOk ettifi mallann be. 
deline teşmil edilmez.,. 

ikinci umumi müfettit
lik maliye ınüp'Yirliii 
Vflklt MNIMIWrillCIM U -

İkinci mnumt mUfettitlik mali. 
ye mlılavirlljine t.ıamıı hu. 
imi idare varidat mildlrl 1.ey • 
nellhidin tayin ecllldi. 

Dahiliye Vekaletinde 

Vaht MuMMritedms U -
Bu«ün öileden evvel Dahiliye 
Vekili Faik Ostrak'm relaliiin
de, mn.tepr uif Erkin, mtı.. 
tatar muavlııi ve blltl1n IUbe 
mOdllrlerinin ittlraklle bir tap. 
lantı yapılarak Vekllete alt tL 
• kanun projelerinin M1el•n 
~dtl. 

Görüp düşündükçe 

adınlarımız az mı 
çalışıyor! 



•-VAXtr 

Eier bu hal g y t hafı!, gc. 
ış ve sathi .se bu ı aret Jakayt 

b r karaktere delalet eder. bu 
ibi kim r buyuk klar ya. 
m • mu t dır d ğildırl r 
F~ r k lp c;izgısı rok a •ı 

dan hemen hemen kafa çizgısi. 
ne temas edttek gıbı resmed ı. 
rnı' ise bu aret ka bi temayül. 
eri mevzuun 'ereceğı kararla. 
& müdahale l.'deceğini gost<' 

nr .. 
F.ğer kalp çızgtsı ç<>k yuk 

nda resmedilmiş ve kafa çizg- . 
!it ıle arumda bOyük bil' a~ık 
ık kaim ıs ııw . ..., eyahut k i .. 
ızgisi yuk:ında bulunduğu h 

de, kafa ızı:isi de Bormal m v 
lriinden yukanda olduğu i ı 
aralık normal vuiy te ginni 
bu ip.ret t evvelkinin aksın 
mevzuun reka ve düşüncesin t 
kalp işlerine h~kim olaeağt 
delalet ed r 
Eğer kalp c:ızsrısı ıle kafa hat 

tr bfnbinnc yakla.şıo birleşmı 
e eli bqtan bata bir tek hat 

;ıaJınde kat tm ş ıse bu iıarct 
rnevzuun kalp şlennde fevkala 
de mWihualı oldufu.nu ve bu 
hUBlllta bir karar vermek ro . 
7.ll1l otduJlU zaman bütün ı.e kı: 
neıekelerine müracaat eder ' 
azf ~f inceden ınce\ e t 

f'!ttiitni ve zekl ve düştlnce 
bir kere gayeemi tayin ettıkt 
sonra hıc; bir kuv....etın onu bu 
aranndan d ndilr mıy v 

~ 
ihtiyarına ve .kanaatine fev. 
i.d kıvmet vererek kararla. 

nm aynen tatbik eden bu ka
raktere malik kimseler korku 
nedir hiç bUmezler.. Bu karak. 
terde olan zevç veya eevgililerfe 
fazla oynamağa gelmez: çi1nid1 
biç bir kuvm onlarm kararla. 
rmm onUne geçemez. 

• 
1 

·~·:-' ... --:. ~.:-~. ····--··· .... . 
...... ·- .............. -. . ... ...._ .............. . 

HARiKULADE CANLI • HAREKETLi MU-
AZZAM MOTHIŞ SAHNELERLE DOLU 

NEFiS BiR FiLM 

Hücur11 
TÜRKÇE SöZLO 

BAŞ ROLLERDE : 

JOHN VA YN - CLAIRE TREVOR 
-TIMHOL T - JORJ BANKROFT 

aat ı ı V" t ılc l<"n:ıı:llAth matineler 

. - K.adırcan /(o.Ilı 

- 32 - 1 - Yok.. istemem 
V AZIFE VE AŞK ·- ederim.. uyku tutmadı 

Buntan keke!lyerek 
Gece olmuıtu. Hastalaanenin ti ... 

salonundan ve doktor cı3'alann - ı Genç kız onun ya 
dan batb her yerde pek cansız zcltti, Ollftlzlanndan ta 
ve solgun ı9lklar yanıyordu. Ko- tır:lı. fnce battaniyeyi 
VUflar bu alız aydmbk içinde da· kadar örttü: = •• 'la IOf görünüyor, ıurbet duygu. - Uyumap ça1qınu. 

filli§lii. .unu daha kuvvetle kalbe dökil :nan uyku gelir .. 

nugün 

. ~· ·:~. ~ ......... :_ :.ı.ı..:· ..... · :·~--··· ... -, .. ~ 
.,.... .. ........ • • 1 •• • .... • • ... -·· .... ...... • • ··~ • • 

.... : .... : • :• t ~+. ::• ...... ~.:·~-:~. ·-:H 
• ..................... ...- ..... l' .. -. .... .. .. • • • 

orlardı. Dedi ye gitti 
• Herk.es Uf\bllUftu. Mika.elin gCSderı 

Henüz uyumamıt olanlar da kalbi bllyük bir hızla 
karyola ve yataldaruda hi!r kı. avucundaki klfıdı 
mıldanmadan yatıyorlardı. Yarı· yor, aynı zamatıda onu 
yanya gozlerini yumarak, dalgın ce okuyabilmek için 
dalgın. geride kalan sevgilileri Y""du. 
atıldddan macennm handan son· Dlkt yana balandı 
raki kıaımlannda neler olaca&ını Herkes daha da1pn 

BU HAFTA : Takıimden Beyazıda kadar bütün tehir iib 
SiNEMASINDAilii 

.ı .. 
Görülmemi, bir muvaffakıyetle ıoıtct>"lmekte olan, Sinemada i;H 

lcıo·'•r ıörülmiyen zabıt.. maceralarile dolu ve m: 
3 PALAVRACI KOMiK ve DEV ı\IA YMUNLARI ım 

SARAY 

duşünüyorlardı. derin uyuyordu: bele 
tarafından harikulade bir tarzda oynanan Bwüuın arasında yalnız Mi. bakmıyordu. iniltiler i.e 

P 1 POL·s HAf YEsı· kae• d•lgm değildi. ti. yahut ona böyle ,e a avracı 1 1 Birkaç saatlik bir dinlenme ile Yatagmda daha ıyi 
sıca.lt vemek onu birkaç milli kuv Battaniyeyi daha ~ 

T O R K Ç E S Ö Z L Ü . i vctlendtdmitti. Kcndiaindc bu- soluk bir ışıkta, kiğıdı 
hkanaJ" g'ilunçlu ve ne,'eli filmini görmekt~ olan i tahaneden çıkarak en vakın Ha- vq açarak okumap 

nlerce kitinin kahkaha tafanlarile çınlıyor.,.! beş askerleri arasına pe-bilecelr "SUe burada teaadif 
av~en: FOKS JURNAL en ıon harp ve dijny.ı f kadar kuvvet ve dinçlik buluyor· mi hiç dÜfÜDmemittbn. 
1ı tıslı ı . Bıı u ı 11 ' 1 d«- IPnrıl:i Jı maııneler • du. rafa. ı.eçtin.iz ve ltalyaıı 

B~~un için ıözleri hep kapıya için yaralan:bnızaa. ne :::ar .. -:zr.:m:ı· .... · .. n·i·· • ~~ !Wllin! • 

Yeni bir kahkaha haf tası 

Meşhur komik MALEK'in Go.unçlu taktith 
Türkçe sözlü en son filmi olan 

MALEK ZORAKi HAYDUT 
Bu haftamn en eğlenceli ve görulccek filmidir. Aynca 

y n · ıla-nler: EKLER JURNAL' c?a en aon dünya ve harp 
ı , ıı U J ı i. Ilugün saat U ve t de tcn.ailAtlı nıatineleı. 

;evrilıyordu. P'akat size ıöre bir al 
Fakat Eliaaa ile bir defa gôrii. bu iti yapacatuım hiç 

tup konuımadan da gitmek iate. Demek ki Romada tıSC 
miyordu. OnUo? ~ ~e~er de deli mek iateneıı auçu yapaıaıls 
kanhyı besbellı bir olümden kur· rada bulunuyoraunus. 
tar'!', Habq deJilranl•ma kartı bunu da hiç u:nmudıal-
olan aşkının hiç- aarsılmadıgmı bu gece hastahaneyi 
ıosteriyordu. Mikael buradan savUf1DamZ J.lzımdır· 
giderken ıenç k.ıı da beraber ıcCi- .w haber vereceğ~ Ç 
türm~~ _hülyaandan bir tiirlU züem böyle emrediyor 
kendısuu kurtarumyor. onunla Gmç kız Mikaelin 
birlikte o~uraa yoluawı ö~ündeki nına karp ailih kul'•"ınlf .... 
yalçın daglan ·~ teP*ri daha ne iyi anlam,.tı. D 
kotar. qac~tana ınaaıyordu. . öjrenmekle kendisini 

Böylece ild saat kadar geçti luyordu. Demek ki sc·..-i~• 
Kovuıta bir. meıar aesaizliii fından epeyce tarunmlftl 

vardı: tl uçt.aki ,aralmm ara aı. onun bir casus olduiıJıl11 
ra çok yayq inlemeli. oaan da- mni aca delil mi,cli? 
ha ötesindekinin belli beliniz Bir cuaa... llikHL 
hMlama1t ancak duyuluyoltı:lu. A· " Habeş milletinin wıı.-. 
ra sıra uzaktan u.zafa hlıtb ve uymamakla beraber bit 
daha acı iniltiler de geliy6rdu. gibi kendi yurdu ~ 
Fakat bunlann ıeldili yer ıuun luk ,.pmayı da ıöse 
koridorun 1Cnunda atırca yaralı dar uyanıktı. fakat o. 
o1an1ara •Jn)aa Jrıcwutta. • __. bü.. o~ 
...... 1 .... ~ lk lsta ~ iti):: ...... ·~~~Si 

BUGÜN mer Sınamasında 
inema aleminin ftü

yük arslanı, kahra
manlar kahramanı 

rıdora çıkma~. yuz numara~~ gıt. mak, ağır geliyordu. Uı 
ml'k baJıanesıyle oraları ıozden iman da onu haber 9111!!1f'llllll,...... 

geçirmek istedi. Ancak baylelik.. tabii bir teYdi. y aıms 

ALBERT PREJEAN - ANNIE VERNA Y • 
LINE NORO 

ı.a-alnadan yıınblaa n Parisia K.Mmlar. Atk .,. Paranm 
ER,iOL FLYNH 
TDRKÇE 

le. aradıfı fırsatı balacağma ifta. Pıt. aababa kadar~ 

n~u.de do~·•·-·ı unda ka.. lel'bat bırakmq olu~ 
enn •~- 1 Ona hemett cnap 

pıda .beyu bir inun. görilDdil. teJİ 'anlatmak gerekti. 

Bu karakter llhiplen ıçm de 
tehbkehdir: ÇUnkU körllkörilD" , 
ehlikeye ablırla.r ve umumiyet 
ıtibarıle feci kazalarla karştla. 

rak mllthi bir öUlme .UrUk. 
enirler 

faciaları ile gece sefahat il...lerinde ~ olaa 

MONTMARTRE 
GECELERi 

ÇALINAN TAÇ 
Filminde kazandığı zafer 
tacını kim eye çaldırmıya
a.ğını botun dUnyaya bir 

Bu bir huta bakıcı 'idi. Genç kızm ona k-..ufl f 
Ayaklannm ucuna basa~ ko. heler beslemeli ne kadar 

VUfUD ~rta~ ~dar celdı. D&rt le, hemen haber Ye!~-~· 
yana ıoz ıeadirdi tiyle hııt •e çok kuvveti' 

Milrael genç lan taaumftı. tini röetenneei de o kW!llf 
Ona yakın olnıak arzuıuyla JL na gidiyordu 

nayorclu. llesell su lstiyerek bu • 
Kalp ç zgısınm bır kolu Muş. 

ten tepeeiğinm altından. diğer 
kolu da iti.t'"cı ve llçUncll parmak 
araam:lar.. ıka:ı bir çatal halin. 
de bqlamuı, mevzuun gayet 
muvueneli, mesut w ıııevmek 
kuvvetine ırıllik bir karaktere 
malik oldu~mu gôsterir. Bu 
kalp itlennde saadet vaadeden 
bir lprettir. 

Kalp çı.r.gıaı 1:ayet ınce ve hı~ 
bir budak bıra..'<mıyorsa bu ı.şa. 
ret mevzuun soğuk ..., kalpsiz 
o1duiunu ~. 

Kalp çılgisinin adem mevcu. 
diyeti hiç bir his duvmayan b;r 
karaktere tekablll eder. Faka• 
bu gjıbi ahvalde şayet Zühl'(' t -
pecfif yllbek ise mevzu mut. 
hı., cimim hisleri duvar ve 
yalnmca hayvani eevgiden n. 
lar. Kmk 'btr kain çiqiei m v. 
IU1lll bir qk faciuı dolayıs l • 
hayatmm sa.raılae&fmr ~
rtr. Bu gibi kimseler bu aşk fL 
ıumm kederıni ölllneeye ka

dar muhafaza ederler. 
a.,ttn bu ışarete her ne ka. 

dar ı>et ender olarak teeadilf e. 
dilmekte uıe de bu husustaki 
tettftat ve teailbel r ııruında 
bu Jtarete malik olan bır çok 
timlelerin ölUnceye kadar 1ev. 
~illerinin hatıralarına tadık 
kaldıkları ve fi bir 7.1.Dl&n i n 
kalplerini bafkalanna verme 
dikleri g rWmUşt.Ur. 

(Dava var) 

Şf.IJIR Tl"ıATROSl 
r:ııgun gundib: ı •.30 clw. 
(, e 20.30 ta Tep lı ,. 
Dram kı mı \ etpaı 
• • * 

Komedı t11mı: iKİZLER 

filmini m\atlaka ıc.üaüz. A.kcriioa kralı ALBERT PRE· 
JEAN ı ... hıul• tepnni edilen n o,aama VALSLER 
JA VASLAR •e tarlalar filmidir. Hayat ye atk filmidir. 
lli•eten: EKLER JURNAL Yelli laarp n du•J'• ha.adiaLııri. 
~ UuJtün aat ıt n 1 de tenafl&tlı matineler. ~ 

ya' ı. 2 

)arı, Aıan ~e 

ı ıeleorolojı h • 
l.ıerler l 8.2a: 
Mü ık R d.>O 

"Nınni" b) "Demirci,,. 3 
Wolf a) • E i b r r ım uzerine . 
bl "G ı:t 1 k 'Pf'nn 'da b r ae,gı

llm v r,. 4 Fr ns 8(ohub rt: a) 
'.\farı:rareff' rıkrık bR ın • • bl Se. 
n ı1 s r.f'm 1 n .. ,u· ., ·c .. ~ 

24 • 12 • 939 Pazar 

B& OGLtJ 
f Pt k ö l"nırtı 1 
MSLIC&ı K11C11• rru-
U&.U ve ,.ıa.- llOlla 1ı&n7..ı (Tirit 
lltt'ISa v....m ..... ,. 
T....,. . lıılal k Zonlıt ..,...8t TUftçe), 
LA l IC C Tac IT'llr•~> 
UILA&TAı c....-..... ua O-' n QICı 

mektll'I r 
ilLKAUaıı-dre bat• ... Pllı" 
YIUtlSı .... ..-tlllr 
ene 1 Parla 111•ıan 
o\ıııat. Namua ô•• •• btCuı aorpı,o. 

ıRumea) 

t-'•& lfelllllar a lel8r 1Clad• •• ita n 
071mlan 

f'.illifı • ..., .. fe4.n.t" Ocaa d
llaı ç •ısı eemıı. nrıı~ı ... u ı. .. --

I T N BV L 

ilZ.U. Vataıı lııııtar&ıt u n 
!lllLU Tonn pe,.. !T'Dnı flllll 

'""'"'" llt1dt~ 1111.AL ~ -*• aa.4a. .Glall ı. .. 
Ra wtıu aramıda 

o\LBllS•A"I ,._. .,.._ ITllrtı ""90 
"" ,..__ ..... ı ı kuırıra 
AKGr~ ~ ... ) mld l'1llftll tt 

BEŞIKT 
t \ r f' • B rmenııettr 

~il: ı Mu•eu •>'d•tlar " u......, 
·~ı Det ....._ .. " .. 09llııaa ..... 

Ttlt1l~) 

ADI KOT 
11.U.1: ita iv tıaııı.a-ı " - pç 
blEl'\A llAr •edna ve Ta •r• IMIEıllbu 

R 
'"it 

• KIR&OY 
'tll ,.., "H ~ 
8.\tnlt '" r91-'ttt 

ker daha filo ediyor . 
~u Şah s r Bu Un v yarın 

ma-kaadına erebilirdi ve bu ırra· ______ ...;. ___ , 
da' i9A1'etle veya hafif aeale bir 
ıeyJer anlatmak miimkUn olurdu. • 

LALE 
Sinemasında 

Son olarak gösterilecektir 
acuz matineler: 11 Te 1 de. 

ElilM bütün yaralıların karvo. 
lalar:nı ıözden gcçiri,orclu. 

Mikaelin. hizasma ıelditi za. 
man daha çok yaldaıtr, ynq bir 
selle 901'du : 

- Neden uyun{uyonunuz 1 
-Şey .• 
- Su mu iatiyonunuz?.. He. 

men vereyim .. . 
--·---- - Hayır .. . 
ıp•••••••••••Wııt - Dıpn mı çıkacaksınız ... Bu· 

T epeL- ·ında Dram 1 yunmuz, sizi clttireJim.. EUnisi UG9 veriniz!. .• 
Kısmında Genç kız elini uzattı. 

2ti H 039 ı•azartc 1 günü Milrael ele onua gibi yaptı. 
Eller birlqti. 

akşamı bir defaya mahsus tki8i de atq cibi JUl10r'Jardı. 
olmak üzer" Mikad ıeai titreyenk: 

1 Y l - Hayır ... O da delil-.. Senin. 

e Paze le konqmak ilttyorum. Fakat 
nerede kon••IMH.U? ... 

Demek için davrandı. 

ALEMDAR srnemasında 
TOSUN PAŞA 

Türk Filmi 

Ukin elinin içine bir ıey bara 
lrıldıtmı hiseetti. 

Bu, bir&ç defa kadammt olan 
bir klğıttı. 

Her ~ anlamek için bir an 
ı kt>ndini topartaması yetmifti: 

Bugün SA K AR Y A sina11111ıda 
Tatil ~ı münaeebetlle fevka14de bir program: BOJilk 
u ldlçükl~n hoşuaa gidecek mtıntehap temap ... 

1- CANBAZHANE KRALiÇESi 
Canbazhane ve varyete filmi ..• Gttlmek ve göZ7•tı filmi. .. 

PIERRE LARQUEY s;;.:;a.:.:.ı.cHOUCHO: 
Tarafından Fransız alnemacdıtmın bir Jıartkuı 

2 - ÇILGIN MEK TEPLiLER 
leni danelar şerefine gayet stısel bir Ulm. llhetea: Yeal 
FOK JUR .. AL IOD dtlnya Ye Jıarp haberleri. •• ,. il•••• ıaat ıı ve ı 4e tenzllAth matineler. ••••• 

Arhll 
• •J'llk .. , .. . ' ,. ... . 

Wıml,td 

'"""• U3 
WJO 
'13 
DUO 

a.nle*D Balkan 111 
Od• oıuı kaoru. dut11I 
blrh~ıne aırmı)'ftl w 
'•tmı' IM'wr lnını r.an: 

'bonl' lıHdını bıltf 
ınıt we ı .. ı .... ı Genıtllt. 
ll9f'INlllD ...... ""8 
YCJtla ... kretınt tdare 
nu •ltr. 

.,,.. ........ ...,. .. 
tın -..ı11n tllba"'" ~ 
"nda co. it> u\'f.,.TUP. 
'91: dlk'dttM-1 .,. .... 
... fttttnrttd• t. bt 
hachfr .. anı tesmfft' 

RIJlk. fM dHeM 

'"'" llln ..,.,,. ..... 
tndtrmf'ln "ıııl1r R 
1'111 ......... ...'" • 

'"8rt "' ....... ~ .. 
Klclkha.l•f 

• 



~ (Hifl~~ft 1 ha~;~~nd~~~:~~k l 
rl.Jlnal bı·ı· flkı·r vıoı••d~;ı:":''bı; tJ• 1 

hasında bulun n a ker 
ha ı lar Kı ılor<lunun b l 

Yazan: REŞAT ENiS lfgal tn t ulunduğu ı 

ll'erha . • ~ ı.! · i daha pek 
uzaktan "'erer .t r ·nr-lc koştu: 

- N det Ah. rf'ttk i. 
niı. ıizı n ka r b t ~ar ede. 
celim' 

- Ne demek iırtıyorııunuz: 
anlamadım. 

- Cek t. .. mavı <-.ekct.. 
- Mavı ket si&fn iç n "ha. 

yırf,. demekti. 
- Hayn- mı tl me tı .. gali. 

ba •. _ 
- Ha:pr. hnvır aldaruyorsu. 

nuz. 
- Ferhat cep defterini çı. 

kardı: uzattı: 
- Bakınız, yazmQım bile ... 
Necla, ne yapacağmı bilme. 

den ısrar etti: 
- Mad m ki ben si1e hayır 

divnmm! 
Ferhat defteri kaoayıp cebine 

koydu. GöaUnde beliren yap ve 
bumunu sildi: 

. - E\:eti madem ki sız hayır 
unu ... 

lScıc • . d11dak~ı 
'\l'e bl tr bir • 

süm peyda olmuştu. Ferhat 
y&V8ŞC'.ı. qıe.klqJYOl'du. 

Necla biraz mahzun 0Mufu7'11 
hissetti. Sorıra aklından §U fi. 
ldt ~: ''Her 6ll kabul eden 
bir delikanh muha:ıvwl bfr koca = -~? Bir kadm ~wıdan 

a bır arkadq ıa.&vvur ve 
taba~ edebilir mıVdl? l'ei- • 
bati& hl ınUnalauNıva IUlum 
wttu. H r ne va.parsa ne say. 
lene. Ferhad& lvi ~ecekti.,. 
Soka~ sanmak üzereyken de. 

likan tıvı ~ı,rdı: 
- Ferhat l'Lü 

blıilercc t~ekkUr etti ve ıt~kt • 
nm kuvvetini anladı. 

Necla simdi nck ncşclivdi: 
- Belki Gavsi <laba çok ho. 

tuma lffdivordu. fakat ll'erbat 
bir melekti!'! 

zllere lnı v ha" a 
dtlz 11 > d r ) nl bir ı 
rl har k ti blls e 
ceğlnl l mi rdır. 

Hnv:ı.s .ı\j n ı blldlriyo 
hl bir le yn t ıı 

Norv ' t v H ı 
el u lıab rl r, 

c i Ru 
kiki b r f A 
bette rtt ı 
Rus! r, k 
tarda ın iz r 
diri r. 

SO\ IKTLEIL 2.> BlN ?'\E· 
FER KA YBETM1ŞLER 
Am~rdam, 28 (A.A.) -

Reuter Ajanaı bildiriyor 
Moakova7a kadar gelen şa 

ylalara göre, Kızılordu, Fin 
landiyacla 25.000 nefer za) ı t 
\'ermiştir. Ayni faylalara nn· 
zaran yaralıların, hastaların 

\e kaçanların H)IBI da 35 000 
dlr. 
UUS GE "EJULt l\lUVAFFA 
KlYETSlZLl JN HESABIN 

VERİYOR 
Londra, 23 (A.A.) - Ha't as 

Ajansı bildiriyor. 
Finlandiya askeri harekltı 

m ldareJ c memur Lenlngrııd 
mınt.akaeı ha :..umandanı Ge· 
neral Meredzof'un azledildlll· 
ne dair haberler, Moakova ta· 
rafından henüz dolrudan dol" 
ruya teyit edllmemekte41r. 
Bu haberin Moekova aal&hl· 
yettar maht11ler1ndeıı çıktılı 
sG1lenmeıue vo Stalln tarafın 
da verilen karara sebep olarak 
Oeaeral Meredzof'un, kAfl de· 
ı-eoede hazırlık yapmakaısın 
bJr yıldırım harbine tetebbDı 
etmlt olması gösterilmektedir 

Dally Telegrar ıaseteılnlu 
JIOlkova mahafllf Generalin 
budan lkl gtıa enel l&abat 
vermek Uzere Kremline (&Al· 
riWıtını söylemektedir. 
Kil Iı,IRTINA.Sl ARASINDA 

lNL~ 16 BOMBA:I •eil•1•Jd, • (A.4.) - lleu 
ter AJuı11 bJ.14ırJ7or 

Blr Sovret tanareeı. cıan 
akıam, bir kar fırtınası eenlL 
nada, Belalnki Uıttlne 15 bom 

at yottur. 
FlN HALK HUKOMETl REtSl 

lDAM EDlLlll~ 
8tokholaa. • (A.A.) - lla· 

YU: 
TeenUt etmlren bazı ~ayla 

ıara gOA Ptnlandl7a demok· 
rat ve 1aallt btllrfl6metl •rk&nı. 
So.1etıer tarafııadan tnktt o
ıuamu9, hatta JCuu inen idam 
edllmtetlr. 

Jl'lNt.ANDIYA.TA GlDJDN 
HOLLANDA G()NUL

:ttJLJDRl 
Aaısteıdam. 88 (AA,) -

Prene Benaard, dl1ıı kıtaab 
teftlt etmı,ttr. Diler cihetten 
Hollanda göal111Dlerlndtıı mU 
rekkep ilk katneulu Flnland -
Y&J• hareket ettllt haber ve· 
rllmektedtr. 
SOVYET llRKANIHARBtYB 

SINJD GORB J'lN HATTI 
loskoYa. as (AA.) - Re 

Y~lutel1a Oktyabrskaya zırhlı· 
ııaın batırıldığına dair ecnebi 
menbalarmd&ıı veril n hab · 
ler resm a tekzip edilmekt dlr 

8ovyet ıtrlr'°ıbarblyesl, ne 
ret.tlll bir tebliğde şöyle de 
mektedlr: 

JJcnebl matbuat Ye blllıaaaa 
t111mz ve Frausa sazetelerl 
Setret taarruzunun tamamll 
muvaffak olmtLdltını hatta 
m•vaıtaldptailllkle :oettcelell 
dllinl blldlrDle'ktedlr. Bı.ı. ba 
berter asılın:dır. Fin arazisi 
ola Sov7etler Blrllğhıe kartı 
bir ecnebi slllhlı taarruz mev 
kil oldutunu nazan ltfbare al 
ınak IA.zımdır. Bu sebeple 
lılannertmm IUlt'!iDID St~~rted 
•• Magfnot hatlarından aşalı 
ki'lır .,., :veri 7oktar. 

loTYe\ ordaaunuu Plnlandl· 
Jlfl 8 pnde tsttll edeceılftol 
tümln ~ttltt ele lcJtUa edilmiş· 
tt. HaUtukl Sovyet orchııu bl 
ıatı ;nkardakl sebeplerden 
dolayı •ır bamlecle Ftnlandl
)'a71 l8tll6 etmeala menaa 
ballsolamı1acatını bilmekte 
tdl. 

:atCAT DJDVAM BDlYOR 
Belslııld, 98 - Rö1ter Ajan 

sı, flmal ve doğu ,ımal cephe 
lerlnd.e r.ta kıtaatı tarafJ1HIU 
takip edilmekte olan Rus ku 
•etlerinin rtcatıerine devam 

tfllal blldtrtyor. 
Petaaao korldoruadald Sov 
ı orduı da plltllrtlUmllf-

Ku eli 1 se 
Askeri lıseler 

Bas"etbol şamui
yonluyunu kazanoı 

r>iyon sı dun son rm 
müsaba 1 rm onun • u ol n 
Kuleli • Deniz Harp ok lu kar. 
~ılaemasmı Kulelı tak ı 5l.34 
kazanarak b bo 
olmu tur. 

Bu sene yapılan ati t zm, '<O" 

leybol, futbol, hentbol ve basket· 
bol müsabakalarını kaz n rak 
Kuleli 1939 askert liseler ~mpı 

~ekteoliler arasındaki 
maçlar dün oynandı 

1-Lurdarpaşa: 3 ü kil kaleline gitmeden ortaJarta 
Y" Ol! .. lw1ldı. Ve hemen mlltebbil !ıllcu.. 

uce tu: ma geçerek Haydarpqa oleatne 
İstanbul mekteblerl aramada ter. bıdUer, gerD*dea getesı topa ... 

Ub edilen futbol llk m119abakalan· a~llr gttzel bir vmılf!a ortaladıysa 
na diln Taksim ,.e Şeref Btadla. da top 11.aleııln Oattlnden dlpn c;ık· 

nnda devam edildi. tı. Dakikalar ilerledikçe geçen ıe" 
Şeref atadmda ilk mUsabaka nenin finalist takmu olan Raydar

bakem Tank Özereııglntn idare· pqıüılar, hemen blcuma cecJtller, 
ılnde Haydarpaea ile Yuca 01kil Top satdan sola geçti. Ve Omer 
Us leri arasmda yapıldı. g6ael bir vurıqb Raydarpaouun 

Oyuna Haydarpaşa takımı sol Uk u.yımu yaptı. 18 lncl daklbdı 
dan yaptJit gtlzel bir blcumla bq- yapılan bu gol Yaca CDd1 taJmu· 
ladı. ll'akat bu hllcmn daha Yuca (DevcllM 6 UIOICfa) 

vonu olmuştur. 
Bütün bu müsabakalarda rakıp ,~------··--------------.. 

terine üstün bır manzara. arıe:len a o vo k Zabıta 
ve sistemli bir çalışmanın mdka· ----------------------------------------tatını çok güzel bir şampiyona tlf' s • k B 
tören Kuleli lt"9i sporcularım ve l n e e g i 
kıymetli idarecilerle öiretmenleri· 

ni tebrik ederiz. ı•---------------- 54 ---·• 

Rus 

Gece yansı nelen 1 
telıq•t•ar ----

veri 
k et-:•_,. ... ,_ 
Soıryet kı t 
kıyet1er kaydettiği &&iilür. 

Fakat boş yere gayret ede • 
rek 119 havduda yetişmeJe çalı. 
tJYOrdu. Kont ve arkadal)lan al. 
tı aili.hta.n çıkan dumandan is. 
tilade ederek kncıyorlardL Du. 
m.an anısında valnm g&lt(e ha. 
llnde ha-.ıt ·'"" P.&1\nttyor fakat 
'rlm oh!ıılt •n tefrik edilemiyor. 
du. 

Zabıt. 11 "r 11tmm .eayret. 
eri an,._11>'-'~ ruıcereler aqı. 
'arak pa .• v.ılandmldı .. 

dl. Halk, zabıta memurlarma: 
- Buradan kaçıyortar, bura. 

dan kaçıyorlar. 
Diye bafmyar4u. Ba,.tut.lar 

bu bq beWanm -turmak loiJa 
Ur.erlerine at.et açtılar. K•'•ba. 
1lk çil yavrasa gibi c1aiJkh.. On 
ldBll tadar Derlc1e clafttliler. 
den birinin otomablU dura,_. 
ctu. IJol&' ~ ayrılank ne. 
ter geçmekte olclufunıı görmeje 
gitmişti. Kont derhal direkll. 

.............. ~ ... Mt;:-ayer~;uft-='~ıt. 
tUn ai1ratile bireket eW. 
K~alık l)ek usun mWet 

sUrmtdl .• İki, ilç, -dört ~ 
derhal bavdutlan taıklM9 k0)'1ll. 
du .. Ve cılpıa d&uil8' olan 
şebrtn eadde'-lDde mtltlllı bir 
rnUeadele ve konlamadlr blela
dL. Fakat Jıaydutlar eehlrdea 
dışarıya cılmınılar ve bUlll,& 
kasabalarma vakllUlllUllatdı.. 

Aneak uoltalerl hamtl olu o. 
t.omobtlJe.1' de hemen bir Ud da.. 
ldkalık bir fasıl& Ue kf!DdJJerlBi 
takip etmekte idiler. 

Sinek Beyi ~teli 1el1 ..... 
!le sordu.. 

- S yetişiyorlar mı! 
Kontun bu nallne S lltmlt 

ı:ete retsf : 
... Evet.. 
Di e hafif bir Mllll •m\11. 

le etti.. 
Kont oıo.nobflbıe IOll lllrati 

verd• .. Birdeııl>IN btlytHı ,oJdan 
,yrıldılar ve kenarda lrtl- bir 
to'J)l'l.k yola 1&vtılarr Bu JIO)wı 
90DU denlııe ~ hlJdmcli. 

- Biraz daha .nrauı.. diye 
A mmtdandı. arkadakiler yetf. 
şlyor1ar. Filhakika diğer oto
"'lobnler ,tttflit'e yaklqJyOrlal' 
dl .. 

Hemm MI YDs metre adar 
ler!de ldlc;lk bir korulutc drU 
rıtlyor ve yol tam bu noktada 
eekfn bir vlrai yapıyordu. 

~ bu sırada lııanılma~cak 
b r h d se oldu. Kontun idare 
"tme te oldufu otomobil birden. 
'>lre Ml~ sOntfni mtt. KU
kon1u~ as bir ıneufe blmta 
CJ&nki duracakm" ctbl bir vuL 
vet vantt. fant buaa ralmen 
eskin virajı d nerek bir ~ 

'<Umeıp arkaamda; 11a,-wa. 
Z:ıbtta memurlan soa IOraL 

ayd tıarrn Uurf ne geliyor. 
Artık kua bir aman 

ra onl n ete gecJı-.eelderiD. 
en nılnd Jer Fakat birdenbire 
e ı lı b1r fervat k~. 
t r re d5ntıyoı ela. 

otomobl11erlae ma. 
t im klnmr 1Mı1a. 

otomobil btltU:t 
d vam •ttt 118 

k101Lr ~''"' 
r ka\ia ,ıattt. 
ortasında tı11. 

rtaralt derlnlıt. 

(Dtırls Mt 



ile SABAH -öGLE -AKŞ ~ HER YEMEKTE. SONA. gLrıde 3 defa muntazaman d işlerinizi fırça !ayını 

l\tlektepliler arasındak ı 
maçlar dün oynand ı 

( Ea ~tm cıf ı 5 iııd<ic) ı -abaı..a l ı bcra ) .. rlı"ıc ndıcc ,· 

nın ::na.nc.wiyat.ın:ı. adeti\ bir soğuk eli. . 
su tesiri yaptı. Zam:ı.n zaman 
s:ı,Jan bir saman alevi gibi p:ır. 
lıyan Yuca Ülkü takımı l.ıC'rabcr. 

li;;i temin etmek iı;in bUlün ener 
jiqini !'arfcdiyordu. Falrn.t bu hii -
cumlllnn hiçbiri bir s emere \'e:-rni· 
yordu. Ih:.ydarp::ı ~alılııı daha can. 

lı ve daha müessir hücumlarla ra
kip kaleyi tchdid ediyorlardı. Dev· 
rcnin sonlarına doğru İbrahim va
!!!Ilasiyle ikinci gollerini de yaptı· 

lar "e devre 2.0 Haydarpaşa lehi
ne bitti. 

İkinci devre oyun seri bir eekll· 
de başladı. Yuea Ülkü takımı mü
temadiyen sağdan hücum yapıyor, 
fakat netice c.Ia.mıyorlar. N'ihayet 
::s inci dakikada Orhan şahsi bir 
hücumla takımının Uçüncü sayısını 
raptr. 

Son da!,;ikalarda Yuca Ülkü mli 

daCaıuının sert bir hareketini ha
~<'m penaltıyla tecziye ettiyse de 
Ilaydarpaşalılar bu fırııattan isti _ 
fadc edemediler \'c maç da 3 O 

IJaydarp:ışnnın lehine bitti. 

Kabataş : 

P ertevniyal: 
2 
1 

Gaı "' "' a.--·-"'.,' ' ( 4 ... .., ..... & ~\...,1. 

hı!: : 
1 
o 

Ciinun iJ..i11ci k3r~ıla m:H kı 
lata<:aray ıle ~cı;cıı ,e.ı ::-ııın ~·ımpi 

yonu I . ık li-.e ı ara~ıll'ia o!j · ı. 

Hakem Ş:ızı Tcıc1nın idare •ın· 
de oynanan bu mtkıbaka tam1 · 
men Galata~arayın h.'.'ikimı vctı al· 

tında geçti. tık devrede m "itc:d. 
dit gol fırsatları yal,a ayan Gala
ıa~aray m:.ıhacimlcri ic;tif:de c:le
miycrek deneyi O·O bcral>erlikle 
bitirdiler. 

lkinci de,·redc daha güzel oy 
myan Sarı _ Kırmızılılar J 51k mU
dafaasmm bütün gayretlerine 

rağmen 25 inci da!dkada Balentin 
uzaktan :ıttığ'r fc, kala.de hir \'Ole 
ile güzel bir gol kazanara!~ mü· 
sabakayı 1-0 ga'ip bitirdiler. Ha
kem oyunu iyi idare etti. 

Bugün lik maçla
rının ikinci devresi 

baş il yor 
.~elıriıı iiç stadı11<la birden ya. 

C:iinün son miiıınbakasını hakem pılaool• ma~lar M<tsınıla en mü. 
Saını Açıköncy idaresinde Kabataş himi G<1latcu~arny - Fcncrbcıhçe 

mils<t bal:asıd ı r. 
il'! PertcV:niyal takımları yaptılar. Bir aylık bir tat:ı devresin. 

Oyuna Kabataşlıların sağdan den sonra ikinci devre futbol 
yaptığı bir hücumla başlandı ve müsabakaları bugün !-!ehrimL 
hemen Pertevniyal kale.sine" indi _ zin ile; stad;n<la birden baş!;. 

vor. 
lcr. l<'akat Pcr~c ;niyal müdafaası • Taksim stadında saat l 2.:{0 c!a 
bu hücumu iade etmekte gcci!.r· ·ı· k ı 1 t b ı ı K arı-:ı aşma ~ an u spar -
medi, soldan hücuma geçtiler ve - Hilfü araı::ındad1r. Aynr stat. 
Kabat~, kalesine kadar uzandılar. ta saat 14.30 da !?i:nü.n ve ikir_ 
Faknt bir netice alam:ıdılar. Oyun ci dc\'rcnin en mUhim karı::ıla". 
bu şekilde rC'reynn ederken Kab:ı- masmı Galatasaray V" Fener. 

bah<.e klüı:ılcri vapacaklar<lır. 
taş sol açığı Fuat. sol içten aldığı Fener stadında Süclymaniyc 
bir pasla takrmınrn ilk sayısını Altıntu~la karı:;ıJaşacaktir. Ay. 
yaptı. De\Tcnin sonlarına doğru nı statta ikinci maç Ecı)iktnşla 
Pcrtevniyalden Salahaddin takımı- Top~apı nr:ı.sındadır. 
nın beraberlik 11ayısını attı , .e dev- Şeref ~tadında yapılacak ye. 

ganc maç ta Dcvkoz.l:ı. Vefa ara_ 
re Ll berabere bitti. sın.dadır. 

lkinci devre daha canlı bir e· Bu suretle, 3 statta 5 macla 
kilde b:ışladı. Oyun karşılıklı hli- ikinci devre lik maçları başıa _ 

mm olacaktır. cumlar içinde ;cçme~c bıt.'lladr. 
::\Iacların içinde Gnlatasarny 

Fakat Pcrtevniyal müdnf"a'lı Ka- _ Fencrbahcc ve Beykoz_ Ye. 
batnı, forlnnnı 18 üstünde hatalı fa karşıl:t.~ma..•unm iddialı ve a. 
b ' - şekilde durdurdu. l\abatac:lı!ar şağı yukarı aynr ku\'vetleri ha. 
sol ic:leri vasıtaııile ikinci galibi _ iz olan bu takımların yapacak _ 
yet gollerini ·'·aptılıu. o _,·un bu larr mnr.lann zevkli olacağı güp. 

hc~izdir. ~ 
golden ıııonnı dah:ı. heyecanlı bir l kinci devre lik mac;ları baş. 
§ekil aldı. Pertevniyal hiç olmaz~:ı !arken , liktc yer alan takımları. 
bcra' ~rli,b i tf"lmin ctmC'k için cok mI7~ı muvaffal:IYe t temenni c. 
ç,.ırııtr. f>0n dakikalnrd:ı Pcrtc vnL , _d_,._r_iz_,, _ ____ • ______ _ 

yalliler KP.bata~ kalesini bir hay· ı~·yiip Sullı , \ /ıkıimı Sıılı~iye llı:
li sıkıştırdılıı~a da bir netice aln- kııl.· llıil.-imli{Jiıulr11 : 
madılar ve oyun da böylece 2.1 Eyiirılc fl.ınıiılc Torıı: ııl:ırılıı, kı~-
Kabata~rn lehine bitU. lıı coılılc~ iııılı- 4;, :\o.lı C'\'tlc olııraıı 

Sisli T erakki: 1 
Taksim: 1 

Taksim tadm:la oynanan 
mekteple: maçmda ~ünün ilk mU
sahakasmı Taksim füccile Şişli 
Terakki takımları yaptılar. 

Hakem Ah:nct Ademin idare. 
sinde oynanan m'i~a'n'•aıın ilk 

~ayrctlerine ra~b1z:ı ıplsfö ola

rak C>-0 beraberlikle n"tİcelerı lı. 
!kinci dcne:fo iki tamı ta da· 

ha canlı bir nyu:ı oynadı. Şi~li 
Ternk':idcn Veyseı ile Taksimien 

/.iy:rnın }'~ptıkları birer g1lle mii. 

:'llclırncl Bckiroğlıı, 51 ~;ı ş ıııd:ı ~ ı . 

lilı ü.r. l.::ırdr'i olıııı H ıınıı c,·ıJ,. 
otıırıın On~ Üı lı ·ı ş ılıkt :ııı . ıııii:rk:ıit 
Hii~r) in llihnli ıııııın:ıilcyh S:ılih 
Frniye ':ısi olıııa,ıııı hll•ıni5 oldu· 
~ııııtJ:ın ) :ııııl:ın t:ılıl.:il.:nt H' ıııulı:ı 
l.eıııc sonuıııl:ı: l!iı~rrin llihıı ii ıı iin 
,.c ._:ı ~·eır ehil olıltı)! ıı Ye nıo;ilı~i 

lıiisnii ifa edrccgi ılinlrnen şıılıitlr
riıı s~ılı:ıılcll ,.r tıl ılıı ıııllitlcn F(clrıı 
,.c za lıılııtl:ııı \l•rikıı ı·c,•ıılıi ~ .ı z ı 

l:ırılnıı ı111lnşılınıo; 01dııjlııııılaıı ııııı· 
ııı :ıi lcylı llfisr~ in lllhniiniiıı. k.ırdı•· 
i S:ılilı Fcni~ c 1-:ıhili ili r:ız \C ilı 

ı:nr olııınk üzere ,·ao;i l:ı\'İııİıı " ,.,. 
mıılrn il:"ırınl İl'ra~ına :.!'.2/1:.! / !l;l!l 
l:ıri lıiııılr. linr:ır \' r.rilrııcklc J.:rrri . 
yet S ı.:iin miirlılı'lle il.in o!unıır. 

( :ıo!J:!!l) 

VIZILA Y CEMiVETi 
UMUMi 

E l biselık ve 

fv1ER 'E7 INDEN 

Paıtol u k Kumaş 
( 1G:>'J) mC'!rc clui~C'lilt ve ( 35S5) metre p<lltohık kııma~ 

eı.silt:nc surctile m~na' "<l!rnya l< :>nv!•nu~ oldufrur.ı.:an hl:bı ~
r in niimııneh ·i ~ii:-nıc:< ii::crc hcrr,ün Y cıı!po:st:t~'e cİ\"ar~nda 
Miı.ıaı-vcdad cndtlcsi (KIZIL.\ Y) !ın·ıın<la Kl'zıfay Dcpo!(u 

Oircl•tÖrli.iJiln,. mÜri\cn"~lcri ve eksiltmeye iştirak için de 

27-12-939 çar~nmb:ı r,ünLl saat 1'1 tc bu Mii.tlı-lükte hazır bu. 

T.IS BAıNKASI 
~ 

1940 küçük cari hesaplar 
ikramiye Planı 

Kc~idclci": 1 ~ubat, 1 l\/layıs, 1 Ağustos , 
1 lkin~iteşrin t:ırihlcrinde ya~ılacaktı::." . 

Kıınıbaralı t·c l;ıım1xırası::: hc.-;aularıııda en a::: elli lirası bu. 
lımanlar l:uraya <'ahil ccWcccklcrdir. 

- 19".{) 1h_r ..... .,...~ · ..... 'c1·;: ---------• 
det :!000 lirnlık = ~000.- lirn .. .. .. iOOO 

" - !1000.-
" o .. :;oo .. :::-:: :1000.- .. 

1 '.! .. ::!:){) 
" - 3 000.-

" ·10 .. 10 0 .. - 4000 .-
" ,__ .. , 

" 
:m .. - 37:>0.- ,. 

::!10 n- :;2;;0.--·' .. - .. 
Tiırltiııc /.'! !Jani:Mrna. para yntırmal:lrı yalmz para biriktir 
mi.ş olma:, a 1111i :anıanda taliiııi::: i de clcııcnıiş olursunuz. 

'\ \JIT ll l : AS/ il 11.\ 

l b~ılılı;:;ı )l'r:, l ',\ /\17 ~t :ıllıan~ı 

Urr. ıım :-:P~ri\":ılı iılıırf' r ıl l' n : 

Hcfik A hınPt Stl"tnııJ 

B AŞ, D t Ş 
E Z LE, G R i 
OMATtZM 
\I EVRALJI 
~ IRIKLI~~ 

ve v •• ı.'--" u_, , , .. aru -. t "' ı;..-nat geçrr r. 
Lüzumunda günde 3 kaşe alınabilir. 

Galatasaray Lisesi Alım Satım 
Başkanlığından : 

:\lııl:ıty:ı k:ı~·ı!lı'ı çe!,irdckli 
ı.;unı üıüın rcnıki 

,. •. çcl.. irılc k,iı: 
t'r~ ırnl cri1>i 
ı:c, iz içi 
lü15 üıiiınü 
Fındık i~·i 

MikıJarı 

Kilo 
3000 
:ıOO 

1 :.!IHl 
:.woo 
600 
:.!!'ıll 

:ıoO 

Fi) atı 
Kr. 
80) 
:!0) 
:!O 
30), 

.. ~,) 
:!IJ) 

•5> 
l'ıını iııl"ir [ıOll :!:.!) 
ı;aııı fıslıi(ı :.ı:ııl 110) 

Lirn 

32:i 

(;:ıı:ııas:ır:ı\" T.io;csinin nı:ıyıs l!l40 <;oııuııo k:ıd:ır ihti) :ıı;l:ırı ol!!!l 
ı...ırııl.ı t•ııı,i, nııl,d:ırı lıe hcr kılo tahmin bedeli ,·e ilk ıcnıiıı:ıtı ) .ıııll 
\r<'cklr.rin ::ı - ı-rnrn cıırıı:ı ı::iinii ~a:ıt l ~ı ılc Ilc\·oğlıı hUklitl c:ıd 
~o. :ıt!l d:ı lı.,rlrr nııılrnscbeciliğiıulc toplanan okul kornis~onc.t ar;ıı: 
, : Jlrııl'~J y.ıpıl.w;ıktır. 

1 tı·:,ıilr.r J'lt'.ırct Otla~ıııın ) eni ) ıl vcsika-;ı ' 'e ilk leınin:ıt mııı. 
l.ırılt· lıırlıt..lc sıi1.ii ~t·ı:cn gün ,.c ~rı:ıtıe korıııo;~onıl:ı bıılunm:ıl:ırı. 

~:ırln:ı ıııcyı !(Örmek \'C l cınin:ı t y:ıtırm:ık İ\·in <:nı:ıı:ı~:ır:ıy 
lı!:ırC'o; ' nr rııiir:H'ıı:ıll.ırı. (llllfıil 

D . Vernıryolt a.;·• ışic!me Un1um ı tiüc.airfıigzinde 
1 - Yiihek l:tl ıo;ili ikııı:ıl etın ı , ol:ınl: ı rd:ın 3:> y:ışın ı ı::eçıncınU 

rıı:ık rr i~lclrıa• ıııcrkc1.lcriıııizılcn ii~reni l rc<'k şrrail ,·c C\''i:trı h:ıit 
lıııını:ık ~nrtilt• lı:ırel.cl miiretti~i ~ elişmek iiurc mü~:ıhnlrn ile ınıı• 
ıııiircltiş :ılın:ıcnktır. 

2 - '\lii~:ılwl.:ı: .\ıılrnr:ıtl:ı I>. D. l'ıııııın :'-liitliirl!ik Merkrı 1 

(i / l/!l rn C:ıını:ırır~i ı:linii ~ :ıpıl:ıcal.:tır. 

3 - 1-.lt•klilcrin ~ıhhl ın ıı:ıyr.ncleri :1 :ıııtırılıırnk Ü7cre ın:ıllı'.'ıp (t 

iklr en ııilıayrl 4/1/ !I Hl tarih ine k:ıd:ır 1 1.lydnrras:ı, Sirkeci, Anı: 
Ar~on, lzmir, .\ d:ın:ı, Mııl:ılyn, R:ılıkc~fr. K:ıy,erl ,.c Erzurum lslC1 

:'lliiıliirliiklcriııı izr i'litla ilr ıniirn<·aııt etmeleri ilfı n olıınıır.(6 i80) ( ~ 
J 

j ıs . Komutanlığı Satınalrıia Komisyonu ilAnları 
Üç binek, yirmi Yedi n:ı kl i;rc ı.:o,umu, iki mekkare .ki ceman 32 

lıııy ,·an açık eksillnıe ile ~a l ın alınacaktır. Münakasas ı na ~/1/040 
gtinü s:ı:ı t 10 da bn~lan:ıcak ve aynı " günde ihale l yapılncaktır. JI:I)'\" 

l :ır ı nt ~a tın:ık istiyenlcrin belli gün Te :ıa :ıtıe ha)""anlnri lc beraber f 
dıklıcla Komııtanlık Sa t ınalnı:ı Komi~yonuna gelmeleri. (102M) 

* * * 
.:'-fiiııaka~:ı Riinii l alibiııin "'CTıni5 oldıı~tı flnl hoınulanlıkı;:ı P~ 

güriildüi::iindcn tekrar yeıti kaleın mıılabiyc paıarlıkl:ı satın alın:ıcıı~ 
:'IHiııak:ısa'iın:ı 2!1/12/03!1 Cııın:ı gü nli ~mat 11 de bnşl nn:ıc::ık ve aynı fi 
i lı :ılcsi y:ıpı l:ıl':tklır. hteklilcriıı belli giin YC s:ıatıe Fındıklıda Koınt1 

lık S:ılınalın:ı Komisyonuna gelmeleri . (10:>i:i) 
..:...-1 

1 

................. 1--~iiiii-
VAKiT matbaası 

Kitap 
tanzim 

kısmını yeniden 
edip açmıştır 

Kitap, mecmua, gazete basar. 
Tabiler namına dizği işleri alır. .. ....................... .,, 


