
.: ffERYERfJE 3 K U R U Ş laeıin~i ketidede dahi en büyük 

Kı\DER 
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1.. ine isabet ve yine birçok yurt
• ~ zengin etmiıtir. Siz debi

ı nıutlika KADER giıeain
-lınız. Eminönü Arpacılar 
eaiNo.19 

• s& rr: 71K12I 

İntihap ettiğiniz earkılarm bize gönderil . 
me müddetine altı gün kalmıştır. Bu müddet 
hig bir suretle uzatılamıyacağı için kupon gön. 
dermekte devam eden olruyuculanmızm acele 
etmelerini rica ederiz. 

- iDARE EVl: Ankara Cad. lSTANBUL• Telgnrf: VAKiT• P4Sta kutusu: 4&•':'elefon: 2t413(Yazı)-24370lldart) 

iman ordusu Tunayı geçerek Bratislava'da 
arp ile sulh 
arasında 

STALiN bir mevkii işgal etmiş 
Dünyanın taksimi için Berlin bu haberi kat'i olarak tekzip ediyor ~"~•zan: Asım US 

'«.aç gUnden beri lngiltcrc 
to •nıarası ile Fransa par

•unda bu memleketlerin 
•azıyetıerlne dair m Uhlm 
löylendl. Bu ıözler tefer· 

tecrit edilirse şu suretle 

İk · . h b. b Çek -Slovak karışıklıklarında 
ın~ı ar .. 1n .. aş- Almanyan1n ne gibi bir rolü var? 

edilebilir: 
ı..ütere ve Franıa icap e
~ harbe huırlanmıt 
'-1 e7e gelmJttlr. Almanya 

1• Avrupa meselelerinJ 
harp ile halletmek isti· 
harekete geçebi11rler; 

ladıgını ~~!!~0!:.u- Vaziyetle Hitler bizzat meşgul oluyor. Yakmda 

"1e lal'vetıeri ile üzerleriml
btıırıer, fakat ceJdlklcrl 

"- Cörecek.leri bulundu· 

nist partisinin 18 inci kongresi. 

:.:.=.~r.~:~~~~~::;.; italya ile temasa geçecek 
Berlin, 11 (A.A.) - Alman kı. 

icraatını anlatmakta ve ayni za- taatının Tunayı geçerek Bratisla

~d! llııutmamalıdırlar." 
~ .,.re kadar gerek lnglliz, 
Gtıı ranaız devlet adamları. 
~rı bu tonda değildi. Da· 
~ •daha mUIAyim bir tarz 
\a;ÖYleyorlardı. Hatta. bir-

Stalin Yo~ 

manda harici siyasete de temas 
etmektedir • va köprü baııru işgal etmiı oldu-

ğuna dair ecnebi memleketlerde 
Stalin, Sovyet birliğinin bari. Çıkan haberler kati olarak tekzip 

ci siyasetini tavsif etmektedir: 
Kar§ılıklı olmak şartile herkes_ olunmaktadır. 
le sulh siyaseti memleketin as. ALMANYA ASKERI TEDBlR-
kerlik kuvvetini mütemadiyen LER ALMAMIŞ 
arttırmakla tahrikata sükt1netle 
mukabele etmek. 
- Stalin demiştir ki: 
: ''Bütün kODl§Ularmıızla sıkı 1-

(Devamı 8 ncüde) 

Berlin, 11 (Havas) - Tisso· 
nun notasına Almanya tarafından 
henüz hiç bir cevap verilmediği 
kati olarak aöyleniyor. Çekoslovak 

ta evvel Taymla gazete· 
)"1 '8kerı muharriri Londra 

• :tnlhverlnin askeri vazı· 
'to.'c. 'il. bahsederek bir taar· 
._ uunda İngiltere tarafın-

-. la l'e denizden başta ka
tııu ile de ;yardm :yapıl· 

ll'ransaımı ılıCleCe ken· 
tlerıne dayanarak ken-

Maverayierdün Hükümdan Emir 
ya hududun.da Almanyarun askeri 
tddbirler aldığı tebip ediliyor. 

( Dev11mı 3 üncildı) 

tlctaı1ta •4em!J'ecefln1, 
koııferanaııı4an ıon --ra~--·--- Abdulla Veliahtı 

oı akyanrıı ortadan kalk-
:;.laı garp cephtlfııdekı Ankara Muhafız Alayında staj gör-

•ttının müdafaa kıy· 

''Yıflatmış bulunduğu- mek üzere memleketimize geliyor 

ırakta isyana 
karşı 

t'ttı ı~tr. 
terenin askerl pllnları Anlcara, ı ı (Telefonla) - Ha~ 
ta Yalnız havadan ve 4• her aldığımıza cöre Maverayı Er. 

Yeni tetbirler 
alındı 

Meb • • fllBI 
Halkı tenvir etmek üzere veri
lecek konferanslar dün başladı 
15 Mart Çarpmba günü baıla. öğretmen Hasene Ugu ve uat 

yarak 20 Mart Pazartesi gününe 18 de de Beyoğlunda Bcyoilu bal-
~ 1ardım etmek esa1ma diln hükilmdan Emir Abdullahm 
lzrrıanmış oldutun4aıa bUyUk ı0ğullan ve veliahtleri ya.. 
~evcut vasıtalar Ue harp Jmıda ıtaj 18rmek Uzere memle. 

1 
arını karşılamak çok ketimize releeck ve Ankara muha 

1 
bulunduğunu U&ve et- fu alayımn •livari bölüğünde va. 

Bağdat, 11 (A.A.) _ kadar devam edecek olan ikinci kevi baıkaru Ekrem Tur bu hu• 
HükUnıet, İsyan hareke- milntehiplerin seçimi etrafındaki susta birer nutuk söylemiflerdir. 
• ka .d • hazırlıklar ıehrimizde hararetle Havanın çok yağmurlu olması. 

tine rtı ye.m en -:mm: devam etmektedir. Bu cümleden na rağmen binlerce vatandaı nu. 
. yel ve te~ tedbırlen olarak vatandaılan en bilyllk me. tukları dinlemeğe kopu§lar. ve 

almıttır• Mıralay Sa&h den! haklan olan mebus ıeçimi hu hazır bulunmupardır. Reylerin L 

Saip tevkif edilmittir. .susunda tenvir etmek üzere Parti tıldıfı ınnter zarfın.da da ba ıe .. 
1 

ltt cun evvel avam ka- sifeye baılayacaktır. 
ı~da İngllterenin l\arp Veliaht binbatı .rütl>eaindedir. 

taııııı'rına d~ir maıamat ve- Milli Şefimi% 1smet tnönU ile g.. 

1 
:tnUdataa nazın Hor 

il •e tamamen ba,ka bir mir Abdullah araamda cari olaQ 
litıı konuşmuştur. Bu,uıı umim! münasebetler dolayniylt 

~l edtıdlfl farzedilmlt ol- memleketimizde bulunduğu mUd• ~ 
ll,_terenın gene 191' sen• detçe Emirin oğlunu Reisicmnhd.. -·-

Tayyare 
Piyangosu 

,~~etıe daha çok 171 llam'· rumuzun fahri yaverliiinl ifa ct.lr r Emir ~~ 
..::,, lr halde bululıdufunu .meai de aynca kararlattmlmıt v~ -. - . • • 

~itle berabep lnılltere. Kilit Şefin bu alaka ve dikkatten fl1JC :memnunıyetlerını mueiP. ol-
a.:••ra iki 7U1 l>ln tadar Emir · Abdullah Hazretlerinin btL muıtur. 

~'lılleerı göndereblleceliııl. 
>tan de dört motbrla. fırt&• 

Kazanan numaralan liste hL 
linde altıncı aayıfamızda bula· 
caksıruz. 

~t~ t6praıtlarıııa çıkan- 4lrde lapanyadakl ecnebi g8-
tal'arnı temtn etmlşUr. Dl· nflllUler ne olacaktır?. General 

'>t.ıı tan Franıız BqTekUI Fraııkonun bunları meµıleket
e lt !lıecııstnde &c!eta dola- terine göndermek üzere lngtlte· 
~ 'ö al1a1a meydan oturan reye söz vermiş olduğundan 
llır ~enıııtır. bahsedildi. Fakat bu sözün ııe 

...... ~ ~raftan İngtllz, dlfer dereceye kadar tahakkuk edece
'-....__ ran11z devlet adam- tı hen Uz belll değildir. Diler 
loll d bir harp çıkarmama• taraftan General Frankonun 

, l''tlal,erece dikkat etmeleri- İspanya sahillerinde yeni ablo
~tleıı :- birdenbire df1leri· ka tedbirleri alması lngfllzlerl 

'1' 4cab u CelA.detln sebebi ne- tellşa dUşllrmUştUr. Cebetutta· 
'1ı tarı1 : İtalya Ue Almanya- rık önlerinde lnglliz harp fllo
llq ~'-lııı areketıerinden harp ıannın toplanması bundandır. 

' tt
1111 

il Çok bUyllmUş ol- HUlA.sa General Frankoyu res
.. tta,ltcördükleri Jçin eulhu men tanıyan lnglltere ile Fran
~ or,l'aJt 1!ıaksadlyle ~on ça- sanın henuz tspanradakl vazı· 
~s llrtrt memleketleri· yetlerl fstikrar peyda etmemiş 
'~'le kuvvetlerini acıkça oldutu. lnglllz • tspanyol ;ve 

ı.... nıı lUzum ıarmttoler- Franııı • lspanyol munasebet
;ota), ıerfnin kat'l şekilde tesblt ve ta
t "• blıt :tneaelesine gelince, ytn edilmemiş bulunduğu anla
~ lla\1

11 
karanlık bir nokta- şılmaktadır. 

~ ha: hUkflmetlnln harp öyle görlltuyor kl İngiltere 
"ı lıt. ~ de olmadığı anlaşıl- ne Fransada blltUn gözlerin aa· 
~ 

11
,, unıburıyetçller kayıt- kert hazırlıklara ve harp tbtl

-. .::_at 11' teaıım olmasalar da mallerlne dikilmiş oımasmda 
-"'1ta rankonun kunetlerl- bu vaziyetin de bUyUk tesiri 

efecekıerdlr. Bu tak· vardır, 

Dünkü Yağmur 
ı 

Birkac; gUn evvel yafan Bulu Jian m11fea.if p awel1il ltfn ~k 
açık ve iyi geçen hava gece birdenbire lbozmuş, dUn sabahtan 
akp.ma kadar fasılasız denebilecek derecede yağmur yağmış ve 
bazı kereler de çok eiddetlenmi&tir. 

Yetilköy hava istasyonundan alınan malQmata göre yur. 
fdun doğu ve cenup ülkelerinde bava kapalı, Orta .Anadolud& \'e 
Karadeniz ktyılarmda kapalı mevzi! yağrflı, diğer bölgelerde b· 
palı ve yer yer yağiflı geçmil, rl1zgAr Trakyada tlmall, Karade. 
niz kıyılarmda cenubt istikametten orta kuvvette esml§tir, 

namına verilecek konferanslara kildeld faydalı nutuklara devam 
ldiln l>qlanımıtır. edilece1C ve bilti1ıı vatandaflar hü 

Saat on yedide Beyazıt meyda· 2annr frultınmaya çağınfacaklar.ı 
nmda Univeralte profesörlerinden chr4 
Fahrettin Kertm, ŞchremtnfM!d 

VAKiT SPOR MOSABAKASI 
Futbol, Güreş, Yüzme 
ve Atletizm Amatörleri 

Ars1nda 

SPOR 
Yıldızını 

• 
seçıyoruz 

BiRiNCiYE 

Bir B isi k 1 ef Yüiücü Halil (Galatasaray) 
Wııciye: - Şık ve kıymetli bir saat; üçüncüye: - bir çift 

iska'rpin: dördilncUye: - Bir ıapka; beşinciye: - Bir senelil. 
Resimli Hatta abonesi: altıncıdan onuncuya kadar: Birer bo· 
yunbağt; 4 kiıiye birer çüt ipekli çorap; 10 kişiye birer adet 
Tayyare piyango bileti, onbeş okuyucumuza birer tiıe bü-

yükkolonya; 15 okuyucumuza birer şişe küçUk kolonyao 25 ki. 
ıiye birer tuvalet sabunu; aynca 150 kişiye muhtelif cins he. 
diyeler. 

Mosabakaya iştirak Koponu : -~::l_ 1 - -- ---
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işaretler : 
---~ 

lnönU universitede : VI 

Halk murakabesi 
.lınönü dedi ki: 

Yeni Maarif 
kadrosu ''Milletin murakabesi, idare ü

zerinde hakiki ve fiili olma.dıkça 
ve böyle olduğuna milletçe kanaat V ekilet Bir Kanun 
edinmo::iikçe halk idaresi vardır Projesi Hazırladı 

Avukatlann dünkü foplanhsı 
münakaşalı geçti 

, ............. ~ 

imtihan ~ekiİleri ·Kanatlı Kıymetler 
D ... • 1 M d KANATLI mevcutlaflll 
egışmesı ıtenen a - ~·- - ·· d ~ 
d 1 T b• Ed.Jd" nız svayuzu;, e 

e er eı ıt ı ı de olan krymetlerini de arSf 
Maarif Vekileti Liıe ve Orta- cak b' · t ·· ı rd: .. 

ır ''azıye cun e .. 
okulların müfredat jrogramları et. ediyor. Memlekette tavuk denilemez. Onun için Büyük Mil- Maarif Vekaletinin son yaptığı 

J ~t Meclisinin vazife ifa etmesi en bir tetkik neticesinde liıe ve orta .. 
Baro Reisinin isti· 
fası red olundu 

rafıll:ia tetkiklerine devam ettiği L! L. •• •- --ı . . • nına ar _, ... n&'lç v~-

gıbı Şuraca da bu programların ıs. lht" ı "lletle · •- ndi uı.:k bir tereddüde mahal vermi· okul talebesinin her yıl arttığını, . . ıyaç ar, ım rın ae -::-- .a.JI 
lahı ıçın tedrisat vaziyeti etrafın. lerini harcattıktan aonra ...,.....-_ yecek salabetle .clacaktır.,, yeni mekteplerin açılmasına ihti. 
da kararlar alacaktır. •-· . . :L .. •. --J tJ/'. 

Memleketin en yüksek irfan yaç oMuğunu yazmıştık. Maarif 
kür$Ü~ünden, gençlife, millete ve Vekaletinin hazırladığı bir kanun 
c!ünyaya kartı söylenen bu sözler pr~jesinde bu vaziyet §Öyle izah 
harikuladeye benzer bir kuvveti edilmektedir: 

Denizbanktan ' 'tkAlet ücreli ola- \•ellendirir. Denim ı.&naaı i m<"e bu 
rak aldı~ı 6 hin lirıı hakkında, baş· istifayı da bir emrh·aki olarak ka· 
gfüıeren dedikodular iizerine haro bııl etmek ,.e bu hassulyele hürmet 
reisliğinden çekilen B. llosan Ha,._ etmek Jı\zımdır. Ancak bu dedikodu
rinin i~lifasını konuşmak üzere I~. nıııı a~ıl başı olarak ıösterilen \'e ba· 
ta~nb~I barosuna mensup a\'ukatlar, ro idare heyetinde ha bulunan za. 
dun . oğle~en sonr:ı, ağır ceza mahke-, tın istifa etmemiş olmuına bayreı 
mesı korıdorlarında lıir loplantı yap. ctıneklen kendimi alamadım. 

. n:ıınaını ue aurnurıneıe ~ _.la 
1mt1han ıekillerinin istenen iı.rıdanberi ham madde iy ,,,_. 

maddelerin hangileri olduiu teabit derk 1 __ ,._ _ _'~ ... ,-il' 
d'l · en can ı nwu•ra vaT•--

e ı mıı bulunmaktadır. ...ı... dan bu dan il -""' . 11R1r ora ra e er -s-
H a rıç ten lise bitirme imtihanına S t da t"" ·· !t...:w• .ı_ •----

ve beıeri bir feori itaret etmekte. Yeni kadro ile Vekilet, maarif • ır ın uyu, ID1gnlus _.. ~ 
gırenler Maarif Vekaletine yap· d t ._ :ı:..n• r dir. müdürlerinin sayısını 9 fazlaıiyl< . nr.ı a yuınur aıı, auraa.- .., 
tıklan hır müracutte liıeyi bitir- · '-! • 1 b" J!..1- • __ ,.. """ 

Bir kudretin ifadesidir. Çünkü 70 e, maarif müdür muavini, mu. 
halk murakr.ıbeıinin kaytaız ve allim ve ıtajiyer sayısı:11 ı 907 faz. 
~artsız tahakkukunu istemek, D-1 lasiyle 627 5 e, dahiliye §efi sekr~
kd)p davasının ne kadar köklü bir ter ve memur sayısını 350 fazlası· 
sı:rette milleta mal oldutuna inan le 7 50 ye çıkarmayı teklif etmek· 

nıışlardır. 8. Saim 1'uri ayağa kalkarak: 
. Topla~tıya .. 150 yi miilet"avir. &\'il: - B. Hasan Jlayrinin baro riyue· 
kat lf~l~ış, muzakere çok hararetlı :inr!cn istifa etmek s1ıretiyle gö~ter
geçmıştır. . <Jiği hauasiyet yerinde "e şayanı tak-

Celse açılınca )'enı al'ubtlık ka. dirıl i r. Ben, meslek namına istifanın 
~ununun baro reisi l'e meclisi idare doğru olacağı kanaatindı-yim. Siiz: 
;ı zalıklan hakkındaki maddeleriyle almakla acele ellim. Çünkü enelce 
heye~i umu~in~in reisin istifası hazırlanan takrirlerle münalı:a~aya 
takdırlndekı '·aı1re ,.e tarzı hareke· dahi imkan ktılmayacağını tahmin e. 
!ine rlair olan maddesi ve hunıı mü- diyordum. idare heyetinizde ıha hu· 
t~allik adli) e encünıeni e.sbalıı mu- ıunan zatın, Hasan aHyrlnin hassa. 
cıbe mazbatası okunarak ıstHa hak. siyetine imtiulen istifasını ,·ernıesı 
kında azanın fikri soruldu. ,.e 11eclkmesini şimdi tamir etmesi le· 

, . mı ve 111reçıy e 1r ude _.. .... ....d 
dıkten sonra ayrıca bır de olgun- f t '-larmu A'--111w 
1 k 

. . es avua zın ııı~...-
u ımtıhanına tabi tutulmamalı. 'tt"i' · ·· k • . . ıı ı ını ıoren tavu ç ~ 
rını ıstemı~ler<lır. d"" b' t d f d balP""' 

ıın ır caze e e erya ı 

NevıorkSergisinde ıarİsuıün htanbuıc1a ~~ ~·~ ~ m:tm:ı bir ifadesi olabilir. tedir. 
Davalarıa realist bir gözle ba. Vekaletin teklif ettiği kadroda 

kan, teıhiılerinde ıimcliye kadar 90 lira ull maaıtı 80, 80 lira asli 
all."lnme.."Drf olan Milli Şel vuzuh. maa21ı 190, 70 li~ asli maaılı 270 
b ileri sürdüğü bu iddia ile de 55 lira asli maa§lı 298 öğretmen 
milli kudret, ve inkılap seviyesi ve kültür direktörü. 55 lira maaı
hakkmda yeni bir miyar tayin edi- lı 2 kültür yardirektöril, 45 lira 
yor. maa§lı 318 öğretmen ve kültür di. 

D:ier taraftan, lnönünün ''Mil- r~ktörü 45 lira maaılı 2 kültür'yar 
let murakabeai,. baklanda ileri direktörü, 4C. lira muıh 416 öf. 
~ürdüğij mütal•lar diktatöryal retmen ve kültür direktörü, 40 li· 
rejimlerin dünya ufkunu kapac!ıtı, ra maaıh 4 kültür yardirektörU, 
hürriyet ıtıiının isli bir lAmba ha. 35 lira maaılı 770 öiretmen, kill· 
lhi aldıtr demlerde Türkiyeden tür direktör ve yardirektöril, 30 li. 
a!tseckn aeslerde nurlu ve beteri ra maaılı 2020 öfretmen ve ıtaji· 
po:1rıltı ıcne ~tadır. yer, 25 lira maqh 1720 öğretmen 

~l~ht.elir nukatlar sö~ al~r~k , r.eı · menniye şayandır, dedi. 

kurupnuı. Erbahmca ıyıll ıOO ~ 
Satış Heyetimiz ruta kadar çıkıy~rmUf· .... ~ 

her ıene bu mev11mde ort. ~V 
Be~e~milel Nevyork llel'giain. vuk 60 kuruıu ceçme~fo Jıt' 

;:le Türkıye ~~vy~nunda ~apıl&- n~ ~a~ukla pek alııveritilll. _J.ıt' 
cak aatıı Jıını. hükOmet Süm~r. dıgı ıçın ıbunlan riva19t ~ 
banka vermiıtır. ~u mllnuebet· le yazıyorum) halbuki ~ 
le Sümerbank yerlı mallar paza. baılrca tavuk çiftlikleri~ ~ 
rı müdürü Bay Ekrem Sanal ve birer dolatarak bu kanatb ~ 
bankanın ticaret aerviai memur. leri 55 kuruıtan toplayıp ? 
lannd~ B. Mu~z Tlabar bu a. ketlerine cötürüyorlannıt· ,. ....JJ 

Milli mürakabeyi Türk inlolibl. ve ıtajiyer, 22 lira muılı 110 öf. 
nan kutsiyet mertebesinde bir .. ,.. retmen ve ıtajiyer, 17,5 lira aali 
gı ve imanla telikki etmeei Türk maaıh 60 öfretmen ve ıtajiyer, 
inkılabmrn menteleri ve mantıki 45 lira maaflı 5, 40 Ura m&&flı 
seyri bakumnd• tabii söriilmeli· 5,35 lira ma.qh 10, 30 lira muflı 
dir. Çünkü Türle inlolibmm en 15, 25 lira maa~h 15 dahiliye te· 
bariz vuh Avrupamn IHrçok yer· fi, 45 lira mufh , 4P lira maqlı 
terinde inkar edilen Röneıanı ru- 5, 35 lira maaıh 15, 30 lira muılı 
hu:ıun ve faaliyetinin bir devamı 15, 25 lira m.aaıh 100, 22 lira ma. 
ol:nııktır. aılı 100, 20 lira maaıtı 150, 17.6 

Tah:ııte, müabet ilim zihniyeti. lira maatlı ~oq. U. P.fa ~11' ıı9 
ne, ve insan. kıymet vermekle sekreter ve fJyar bulunmakta.dır. 

kendisini kar&kterlendiren Röne. Rumalihisarındaki 
sanı Türkiyede tue bir süneıtir. Fener 
G-:rçi onun feai:ıi bir ura yakın. Boğaziçinde Rumelihiaarındaki 
dır cözlemekte idik. Zaman ZMMn fenerin yeri değittirilmittir. Bura
yalancı aabablıar bi~ aldatb; ve da açılan ıeniı sahil yolu dolayı
giineı dojmada. sile fener yüz metre kadar Bebek 

Rönesanı ruhunun ilimde, tabi- tarafına nakledilmiıtir. 
a~i idrakte olO.:uğu cibi politik le· .:: •• = .. =.:: •• :: •• :: .. -•• -•• -.-•• -.--=-------
fel;l<ürlerda de yer tutması, ve 
TüT"l:i1enin devlet ve rejimi hak· 
knda kendisini Rönesans'm ta.. 
mambyıcı telakki etmesi, büyük 
b~1eri tekamül merhalesinde bir 
halloı vazifesi İönnesi, milli hayat 

v u"rtCiaŞ .... """•t 
Çarşamda G iaU Başh· f 
yacak Seç:ma iştirak eti 

i-;b olduiu kadar beteri bir mana Yurddaş; 
ve hizmet de ifade etmektedir. 15 Mart Carıamba günü mebus 
Türkiyede halk müralmbeıini böy. seçimine başlanı)'or. E,•velA mün. 
1 lakk' edi tchihis:ıniler :seçilecek ,.e bu 5e-
e te 1 yona~DRI ERTEM 

1 
çim 20 ~lart Pazartesi günü akşa· 
rnı bltmış olacaktır. f 

p r M .. d.. .. .. Bundan sonra da müntehiblaa·: 
O il U urunu_n İ nlJer mebus seçimine danı oluna.! 

Dünkü Ziyareb i caktır. ı· 
Polis müdüril Satlrettin Aka, ; Yurddaş; 

ıdün öğle üzeri adliyeye gelerek İ ATATORK'ıin bayrılı oltınd:ı: 
müddeiumumi Hikmet Onıt'ı zi. : toplanan Türk milletinin istiklal : 

İ ve talili ulrundakl azminin timsa· ! 
yarct etmittir. li olan Büriik Millet Mccfül Tür.: 

d kiye Cumhuriyetinin en ~·iiksek i 
Betikta§ Halkevin e eseridir. Türk milletinin yürl'lin- f 
Parasız Muayene den dolmuş öı eseridir. 

B:ıiktat Halkevinclen: Her Türkün mebus secimiyle 
Bölgemiz yobullanndan kadın alAkadar olması Milli Şef lnünü· 

ve '"OCukların dit, göz, bciaz. bu nün yüksek işaretleri iktiıasın-
~ dandır. 

run. kulak ve aynca kadm haıta. Yurddaı: 
hklan mütehasaıı doktorlar tarL ATATORK'ün e"erinin meydı-
fında., Evimiz deliletile paruız na çıkması, cumhuriyet rejiminin 
olarak muayene ve tedavi el3ile· i kökleşmf'.si, Tilrkfl·enln yllksel· 
cektir. i mesi ulrunda ıeçe ,Undllı çılış:ın 

B
'"l • d kad k ok 0

1• Cumhuriyet Halk Partisi memle-
o gemız e ın ve çocu Y 1 k 1 1 d. 1 · eı n en güz de ,.e mukle ır ev. 

sul hastaların her gün öğleden !Atlarından mQrekkep olmak ür.cre 
sonra Evimize milracaat ederek bir namzet listesi hazırlamıı. u• 
tedavi vesikalarını almaları llznn yın halkımııa takdim edecektir. 
dır. Hu listede adları görillecek olan 
---------~· ---- muhterem ıt\•at Pırtiye, Rejime i 

ha#lılıkları ile, memlekete hh:nıtl· i 
Pazar llpaz:ırtesi '. : !eriyle, irfan "e karakterleri i)e ! 

j ' ı' temayiiı elmh yurddaşlardır. nıı i -

s~n ıstıfası ~~kkındakı fıkırlerını Bu sözler üzerine, koridorlar tid
soylemlşler, munalı:aşa~·a ba•l:ımışlar- dclli münakaşalara sahne oldu. :\e· 
dır. Söı alan A.zallan B. Galip Beklıış l'icede, müzakerenin kifayelinc dair 
şunları sö~·Jemışlir: bir takrir ,·erildi. Takrir kabul edi. 

- Gazetelerrlekl derlikorlu ür.erine, lerek münakaşa hitam buldu. 
B. Hann Ha;1·rinin mesleğinde bü)·ük Bundan sonra reisin istifaı;ının red 
bit hassasi.yet gö<.tererek istifası şa· rli hakkında verilen takrir reye kon· 
yanı ~akdirdir. istifanın kalıul ,·cya du ve htirasının reddine ek5eriyellc 

yın 25 ınd~ Amerıkaya hareket eskiden Adapezarmdan h~ 
edeceklerdır. · haftada 250 laafes tavuk ,.... .. il" 

ademıkabulü hakkında heyeti umu. 
miyeye müracaattan ev\'el yapılan 
dedikodunun mahiyet ,.e ddteri hak· 
kında bir tahkik :rapılıp neticesi u. 
muml heyete arzedilriıedikçe bizden 
mütaJea istemek :rersiz olur. 

Galip Bektaştan ıonra söz alan B. 
Murat Ardahan da şu mütaleayı ileri 
sürdü: 

- Baro reisi Hasan Hayri 55 ya. 
şını doldurmu~tur. Bu islirasını bir 
itizar mahiyetinde kabul eımek zoru. 
ridir. Bunu başka türlü kabul etmeJ. 
kanun hükümlerine "e kendisinin is· 
Ufa tatarı• S.Sre hllliildhi delftcı;+. 

AYukal B. l\fu~tafa Ha)·ri de şu mü. 
lıleada bulundu: 

- B. Hasan Ha)•rlnln reisliAinden 
istifa elmek sureHyle sösterdiği has· 
sasiyet şahsından fazla mesleğine kar 
şı olan baAJılıiıdır. Yapılan dediko. 
dular meslek terefini ihlôl etmek ve 
şüphe allında bırakmak gibi bir leh· 
ilke arzettiğine göre bunu önlemek 
heyeti umumlyenin vazifesidir. Is. 
lff* talebinin reddi !Azımselir. 

Buna karşı avukat B. Mahmut, ha· 
rarelli münakaıalara sebebiyet veren 
şu mülaleasını ileri sürerek dedi ki: 

- EneJA, B. Hasan Hayri Deniz. 
lıanklan alıtıAı ücretten bir kısmını 
inde elmiş midir? 

Bu sual etraftan şiddetli cevaplar 
do~urdu: 

- Şimdi onu sormanın yeri de· 
tiildir. 

- Fakat hen dedikodunun mabi. 
yetini anl:ınıak içjn bunu ıahsan bil· 
mek islerim. Şimdiye kadar yapılan 
butün münakatalarda, bizim toplon
mamızdan ne isteyeblldilini anlaya· 
bilmek imkAnını bulamadım. Makşat 
)'apılan declikodu)-u yoketmek iıc i!.
lifa etrafında l"erecdinıiı müsbet ,·e· 
yı menfi karar bunu öiUeyemez. Bi. 
IAkls istifanın reddi hakkıncia vere· 
cellıniı kar:ır he.iki dedlkorlu~-u kuv. 

karar verildi. 
Heyeti umumiyenin bu kararı B. 

Hasan Hal·riye tebllit edilecektir. 
Bundan sı,nra ;ia geçen celsede 

ınilsaYi rey alan inzibat meclisi Ata 
namzetleri arasında &etim yapıldı . 

Fethi Başaran, Zi)•a Fikret 117 ıer 

reyle setildi~r. 

Yangın Ütü Atelyesin
den mi Çıkmıı 

Sultanhamamı yanıın yerinde 
.faRılan iki keıif ten ıonra, bir ke· 
~if daha yapılacaktır. ' 

Bu keşif, yangının ütü konta,ğı. 
yüzünden çıktığı ihtimali üzerine 
yapılacaktır. Utü atelyesindeki a
ramada küçük ütülerin hepsi bu. 
lunmuJ, fakat bir tane büyük ütil 
ele geçirilememiıtir. Ikinci kcıif. 
te bu iltü aranacaktır. 

Denizbank Müdürü 
Yarın Geliyor 

B. Ekrem bundan evvel birçok ita miktar ıimdi 40 • 50 ~ 
sergiler tertip etmiı çok muvaf dar düpnüı. : 
fak olm'Uftur. Şam lflrgialnin de Jıi:ı diier 1Nr tarafı .._ ~ 
b!rinciliği_ ~ua.n~~mda mühim "Şimdi tavuldann yumurta ,,,.~ 
hızmeti ıorillmlittür. anidir. Köylerden külliyetli tJ .ı 

• ~ toplamak yumurta iıtihsaJitıı".., 
Bır Denız Kazaıı yük darbe vurur. çünkü kö~ 

Di.in BetiktaJ önlerinde 'bir de· ihtiya~ kal'fıllnda amuzlık ~ 
.ıiz kazası olmuş, demir yüklü bir Jaı·ını •atıyorlar. Zaten eli~ 
kayık fazla hamule yüzünden ba. tavuk çOk mahdut oMuğull...,. 1 
tarken liman motörleri tarafından ay sont·a biç tavuk lmlmtY'~ 
s~hile çekilmiştir. lçindeki iki ki. yebiliriz.,, ,,,1 
şı kurtj\rılmt§tır. Bir baıka cihet daha: 4 ~·· 
Gümrükler Ba!müdürü ~'·•-tı .ı-:. .. 1-', Yt.'.~ 1".;-ı 

.Gümrükler 'Baımücliliü Me.dai NIN getireceli döviz .,_.,, ~ 
dün ık§am Ankara ya gitmiıtir. mıyor. Bir tavuk vas:ıti 70 ~' 
Ankarada Gümrük ve İnhisarlar ta yapar". Köylü hunun 8" ~ 
Vekiletiyle temaslar yaptıktan mı altmıı paraya aatal'Sa, fi' -_,J• 
ıonra hafta içinde ıehrimize 146ne. kuanrr. Yine 1Nr tavuk 2(11:'" ~ 
tektir. taya kuluçka oturur; 10 ... 1~ 

( Kısa tın herler ) 
meydana setirir. Halııuki t' fi' 
bir hvuk topu topu 55 kurt' 
tıJıyOT.,, isi'!': 

. 
• Fransa hükümeti, Suriyenln ha- Tavu. kçulann•·· .bu. fe1rraclı -~ Denirbank Umum müdürü Yu- ls"":a. rıcte tem~il h:ıkkını tanımadı~ı idn 11nda ını.., c.uıı.unme.cten Ot' /t' 

suz Ziya Erzin yarın Ankaradan Suriye hükiJmetinin bir zamanlar alamıyor ..•• Söylendiğine 1 ,.,t.t' 
tehrimize gelecektir. muhtelir merkezlere ve bu arada An· man tavu!<çulan evvela 9ııJ,, a.W 

Umum müdilrün gelmesinı:ien karara göııdcrdiAi silaJiyer komıo- t "t · I 8' l r•-- ti~ . ana ıı mıs er. u ga uu r 
ıonra bankanın yeni tefltilit hazır Juslar gcrı ça#ırılıııışlır. ~iki • de bı.ırıs>" ~ 

• \'erilen haberlere göre yüz elli- nnı vermea erm n :il r 
lıklarına batlanacaktır. Yeni teı- tikler listesine dahil Filozof Hıza mitler. Bir müddet Tophl'_..,e 

1
Jll" 

kilit projeıinin Hazirandan itibL Tevfik, aıı:Hat:ınn dönım:k istemekte- ki mezbaha yerınde ça.lı~~ 
ren tatbik edilecefi söylenmekte. rlfr. Rıza Te,·f.ik .~imdi 72 .yaşında- da oradaki t•vuklan 0ritP"'.~· 
dir. dır. M:ıverayı F..rdunde 100 lıra maaı· lernde Actıpa-:arına ı~ ~ 

Komunı•• "ıt Partı•aı· la müsıahde:ndir. Bir diğer habere 0 dak~ ta khn bitirİ~ ':..!.J 
göre de gene ayni liste) e dahil olan. ra 1 vu • 119:_ 

18 inci Kongresi !ardan Refik Cc,·at Irakta :reni bir leketlerlne dönecekle":!Y 
Moıkovada Kre:nlb sarayında vazife almıştır. lltraftaki tavuldan bei 

S R 
. • • HükiJmelimiıle Almanya arasın· m•t··· .~ ~ 

ovyet uıya Komünıst ı:artııinin da 3l kAnunusani 939 da Berlinde Günün birinde en ~~ lfl 
18 inci kongresi komiserler heyeti · ed"I 1 Südet Almanları ııııııta • .,,_:,.. 

kımıa . ı eTı - l . 1 k" t' "ı vuk çiftiiklerimi::l.'1 oaı--• • _4' 
reisi Mobtofun bir nutkiyle açıl· alarıyle ur .ıye arasınt :ı ·ı ıcar t W,., -
mıştır. mübadeleler protokolü lül.~ck lasdik· ekiUiiin~ ıönnek e~t ~ 

Milletler Cemiyeti Mesai Bürosu 
Şefi Şehrimizde 

ten ı;e\·miş, resmi ıar.cteyle neşre- ndmaz bır mahrumiyet dt ~ 
dilmiştir. Türkiye ile h"eç arasında (Tavuk, mükemmel hİr I'. ~ 
aktedilen )"e~.i ticaret ':e klerina an· iu niabette mıüste.-.a iN' ":'~ 
!aşması da ~-uks~k ~asdıkle~ seçerek iliacbr). Ketilip ihracı -~ 
resınl gazeteyle ıntışar etmıttir. • ~.J 

• Maarif Yekiıleti gönderdili mil- ıelinc:e, tawlEçul~ .. ~' 
bil'D bir tamimde, maarife ait biln- hw tarafmda fenni ~ret ~' 
mul'l\ müesseselerin maarif müdürle- iıtihaalAtı pnmtileninU,.. .,1 
ri tararından teftiş ,.e mürakabesine Mvsili tavuldaraimdall o-ıs;" 
ehemmiyet verilmesini istemlşllr. dujumuz kadarının ~ ~ 

• Şehrimiıin imar i~lcrinde fil.:lr- ta da dökme-· •• lfi,..~ J!' 
!erinden istifade elmek ilzere birkaç 1 il c• -· t.,cil' 
mütehos.sısın Prosta yardım için Av- ~cua kendimiz yemeı• 1, 
rupadan celbi düşünülmektedir. lim. fdOJll 

Gene aynı maksatla İstanbul bele· HiKMET • 
diyeıinde müstakil olarak kurulacak G eJ' 
ımar müdürlüğünde, müdürden gayrı Erzurum ec 
iki muavin, birkaç miişa"ir buluna- Hazırlandı ~tJt>' 
caklır. Müdürlüğün vazifesi Nafıa \'e· Ankara (Telefonla) - 'f'rıf' 
Ulcli ile htaııbul belcdil·e riyıısetı d b 

1 
' E rurrıluıar 111 

tarRCından tayin edilecektir. ra a u una~ rz~ Eflurısıs' 
• Gnh·ersite proresürlerinin hasta. ıece halkevınde bır f" 

lnnm:ıııından tlol:ıyı son zamanlarda cesi yapacaklard:r. ırse~ ~ pf> 12 MART 11ta MAR r 1
' yurddaşların halkımmn da arzu-,: 

2 . Muharrem 21 ~luharrem • suna U)'RUn oldu~undan eminiz. 
l ı2·ı Kasım ~ 1 6 Kasım 1 Yurddaşlar; 

u f 

1 
Çarşamba RilnO ba,Jııya<'ak olan 

Va!cıtler Vasa.1 Ezani Vasa Ezani • seçime i'tlrnk et. Bu Sf'çim dev·: 
-----~ - - /il re~inin milli bayramlardan oldu-1 
&Un•• s 17 120 , 611'i 1202 1. l~nn ~atırla ve ntana knrşı bfi- ı 

fktısat Veklleti tarafından da· 
vet edilen Milletler Cemiyeti me· 

:işiklikler hakkında rapor vere. 
tektir. Mütehassıs dü:ı sabah İ§ 

dairesi lstanbul bölge amiri Hallt· 
ku ziyaret etmiıtir. Haluk ak;aır 

b:ııı dersler vcrilcmcmekıedir. Hu- Yerli oyunları göster ısrust' ,. 
kuk_ fıık?llesi . maliye proresörll !b.: kılar söylemek için ı;:r~rU,oit«' 
ralııın fadı~, ıdare hukuk profesoru edi ki ilik bir kafile ge 
Sıddık Samı; Roma hukuku profes~- y ! .. 8 1••~.hi~' 
rü Ş\'ıırls, lıul.uk tarihi proresürü Ho- Ataturk \1 - vr~.,, 

OA•• 12 2-l 611 ıı 24 6 10 

1 

i :ruk hızmet ıra edeccRine kani o· 
ikin 111 ı~ 4s 9 so tl'l 48 IJ 80 İ larak reyini mıntakandakl un· il 
Ak••m 1812 tıoo 1 181• 1200 • dıla atmdı unutma. 
Vat•ı 19 42 1 a::ıı 19 41 UO ı ı Cum1urrlytl Hnlk Partili 

1 "'••11 ol ss 1ıo26 4 36 ıo 2i I t b r M k t ......... --.-~~:: . ..::_:...J 

aat Bürosu mUdUrU Osvald Ştayr. 

dün Avrupadan ıehrimize gelmi: 
tir. 

Oavald Ştayn memleketimizde. 
kalacağı mUddet içinde iıçilerir 

ıig.~tası için hazırlanan layihayı 
tetkik edecek ve lazım gelen de. 

üzeri misafir ıerefine bir ziyafe: 
vermiıtir. 

Oıvald Ştayn bu ak~2m Anka-

raya g:':iecek ve lktısat Vckilctile 
temaslarına baıtıyacaktır. 

nig, tıb fakültesi proresürlcrinden Ankara (Telefonla) tediye,,...,. 
Lipxmnn'dan ibaret olmak üzere beş ye Vekaleti btanbul bet••rı _.. 
prorcsör muhtelif sebeplerle hasta cümeninin Atatürk bU ,,,,.~ 
yatmaktadırlar. U ka .1 Şehzadeblfldaİr,,. 

• lzmir belediyesi fe\'ka!Ade bir n. panı \~ . tiınllki"e. e" 
topl:ıntı yapıırıık lzmirıle inşası dil. dakı mahal ın ıa k taıdi~ 
şiiniileıı ml'rkezi hal bin:m kin 390 rarını kabul edere 
bin lira sarfını kararlaşlırmı~hr. tir, 



in, dünyanın taksimi için ikin
~arbin başladığını söylüyor 

( Baştarafı 1 incide) "Bunu gizlemeğe imkan yok. 
Uk mUnasebetleri ida • tur. Japonyanın Çinin büyük bir 
arzusundayız. Yeter kısmını, İtalyanın Habeşistanr, 

Sovyet hudutlarının ta. Almanyanın Avusturya ve SiL 
Ve Sovyet menfaatle. detleri zaptetmiş olduklarını ve 
ak teşebbüsünde bu- Almanya ile İtalyanın birlikte 

r. 'recavüre uğrayan de İspanyayı ele geçirdiklerini 
ketlerinin istiklali için hiçbir bahane gizleyemez ... 
llıiUetıerin yardımcısı • Stalin, kollektif emniyetin ter 

\'iun tehditlerinden kedilmiş olmasını ve garp dev. 
~Yoktur. Sovyet toprak !etlerinde esas halini alan "her-

11 etmek istiyen harp kes kendi b~şma,, düsturunu şid 
b~l'lnın indirecekleri her detle tenkit etmiş, Alman tehli. 
~r misli fazlasile mu. kesini $o\')'etlere ve Ukraynaya 

cek vaziyetteyiz.,. karşı çevirmek için İngiltere ve 
'tbi dUnyanın yeni bir tak_ Fansanın yapmakta oldukları ma 
. tutuıması için emper- nevralarla alay etmiş ve bu oyun 
~ikinci harbi açmış ol. lannda kati akamete uğrayabile, 

ktasmda ısrar ederek ceklerini bu devletlere ihtar et. 
~ya ve Japonyanm miştir. 

atlarmı gizlemek i - Stalin, Karpat Ukraynasmın 
SUrdUkteri bahaneler ve 700 bin , Sovyet Ukraynasınm 

~ nıa?ıtikomintern perdesi ise 30 milyon nüfusu olduğunu 
\1 Ursa olsun İngiltere, ve 700 bin kişiyi ele alarak otuz 
e Aınerikaya karşı mü. milyonu yutmağa imkan olamı _ 

~ r~~ş olduğunu söy - yacağmı söylemiştir. 
enıı§tır ki: 

6'1kif edilen geminin 
dadına gitmek üzere 

~~iltere İspanyaya 
l'\tmuhrip gönderdi 
~ 11 (A.A.) - Amirallık Madrit, 11 (Havas), - Maı:irit 

an lbildirildiğine göre civarında komünistlerle Cumhuri. 
~t \'~ İmpilsive ismindeki yet kıtalan arasında müsademe

~'! hır Ispanyol harp ge. ler devam ederken, General Fran
'tt~lld~n tevkif edilerek Pal ko kıtaatı bu aabah 7,30 dan 9 a 
~tU· Cdılen Stangate i11Din- kadar hü'kQmet merkezine en ya. 
'.:._ı, gemisinin imdadına kın olan siperlere şiddetle hücum 
\.~ı . 
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Arada sırada Son Haberler 
' •.. . 

1 
~örüp düşUnd~çe - - ---- ---

Al O d T k Gürleyen sesler 
bi~i;.azaı:7~~~ös;:::i1~ 1·~1i:i ~~ı:~~ ! man r usu unayı geçere Bir ıimt~k, .rece karanlığı için-

Bir davet 

Yarmı, ki ... " diye başla yor. Muhar· 

~:~~uj~~r ,~:i~ı=,a~l~nr!:~,~:ty:;~~;:: Bratislava 'da bir mevkii işgal ettı· ::z:ı1r:ı1ns11ın~lan~u~tkskui~d,aa. kk,~agrarmilt:lı?uıbfu~yki:_ 
iki gazelecle kendine hücum eden ..... ,. 
bu yazıların hiç birini gerc-rklen ı (Ba(tarafı 1 incide) B t• 1 ll (AA larda öyle parladı. okuınayorrnıışl ! ~ ra ıs ava, . .) - Slo -

Yalnız, arada büyük bir tez.at 
var. Tabiatin §imıeıkle tutuıtur. 

duğu ıöklerde çok geçmeden hey
betli çatlayıılar, gümbürtüler ko
par. Bu ıon nutuk ıimıeğini derin 
coıuıhr nrdı. Herkes birbirine 
l:nloyor. Gazetelerde kekeme fııtl
tılar var. O gazeteler, ki daha bir. 
kas gün Önce kahraman naraları 
ile güm güm ötüyordu. 

Bir y:ızıınn "kendine hücum" Budapeşte, 11 (A.A.) - Pester \•ak hükümetinin dnğıtıldığınm 
olduğunu nnlııınak 0 yazıyı oku- I Looyd gazetesi Çekler tarafından ilan edilmesi Uzerine dün Slovak 
mu~ olıııarıııı iliraCııJır. Sonra ken- Slovakya aleyhinde alınan tedbir· yada nümayişler yapılmıştır. 
din~ hikum t'ılen lıir yar.ıyı oku· ~ leri mevzuu bahsederek Çekoılo. Bratislavada, (Hlinkanın mu. 
ıııaııııık değil - t'ğer vakit \'Orsa - vak buhranının bu2'ün en hid dev hafızları) Hlinka evine kapanmı~ 
okumak akıllı kAr11Jır. Cevap ver- 1 meyebilirsiııiz, fakat kulağınız resine girmi~ olduğunu yazıycr, lardır. 
varsa işiteceksiniz, Jıde aleyh le ve diyor ki : · Çek jandarmaları binayı zap. 
ise ... Lelılekileri ihmal edebiliriz, Vaziyet, çok karı§ıktır. Pra~ tetmeğe uğraşmışlarsa da muvaf 
uma aleyhtekiler için, halk için- hükilmeti nasıl Volochine hüku. fak olamamışlardır. İki taraf bi 
ıle, im :ııJ:ıın ııe diyor'! diye lıek- mcti zamanında Karpat Ukrayna· ribirine ateş etmiştir. Üç muha. 
leyeııler varılır. sını baltalam·ısa şimdi ode Slovak. fız ve dört jandarma yaralanmış. 

• 1lki gazete ,·arnıı, ki ... " Bu iki 
gazete Jı:ıngisi? Benim 

0 
katlar yaya aynı d:ı.rbeyi indirmi~tir. tır. Bu mUddet zarfında nUmayiş 

istediğim halde gazeteleri iyice Bu, kuvvete müracaat ederek çiler Bratisla\'a sokaklarından 
ııörüı> okuyabildiğim yok. A<·ab·ı bu memleketleri Pragın ezmeıi geçmeğe teşebbüs etmişlerse de, 
şıı .salırl:ırın çıktığı gazete lııı iki demektir. Bratislavada yapılan tev askeri kıtalar tarafından dağıtıl 
gazeteden bir~ mi, <leğil mi? lıil· kifat ve örfi idare ilanları bunu is- mışlardır. 
miyoruın. Gazeteciler, - Ahmet at eder. 11ı~ıın Tokgöz siteminde pek hak· b ALMAN PROPAGANDA ŞEFİ 
Jıdır - artık birilıirinin adını a. VAZİYET EYL'O'LDEKINDEN :MÜDAHLE ETI'İ 
ğızların:ı alıııuyarnk hale geldi· DAHA V AHtM 
Jrr; bunda şıı Mbna )apılaıııaz Varıova, 11 (A.A.) - Slovak-
1111? Bir gazete, bir gnıeleci, hir 
ötekinin keııtliııden ünce bir ııa. ya hadiseleri dolayısile bazı gaze. 
her verdiğini sl5yleınek istemiyor. teler dün hususi nüshalar çıkar. 
Bir gazele, bir gazeteci, J,ir baş- ı mı}lardır. Bu gazetelere göre şim· 
L:usının nasılsa ileriye .. siirdiilii diki buhran geçen Eyllıldeki buh. 
iyi bir fikir olduAunu S?~.ıermıJ.ek randan daha ciddidir. 
için o gazele veya gazetecı ..:en ın· 
ce muayyen bir vasfl haiz olma· İyi haber alan mahfetierde söy· 

Alman propaganda şefi Faus· 
tknecht, şehrin meydanında top. 
lan.an 300 nümayişçi Slovakm 
)<arşısında bir nutuk söyliyerek 
Çekleri şiddetle tenkit etmiştir. 

Priestanyde örfi idare ilan edil 
miştir. Pragdan gelen Sicloru kar 
şılamak için 15 bin kişi şehrin 

istasyonunda toplanmıştır. 

Dört yıJdanberi, sarsılan dünya 
müvazenesi, galiba, artık sağlam 

temeller üstüne kuruluyor. Tok 
milletlerin serinkanlı siyaseti, bu 
temelleri horasanladı. 

Atalanmız: ''Eğer barıı İlli. 

yorsan, cenge hazır ol!,, denüıler. 
Bu hükmün, ne derin bir görüt e.. 
resi olduğunu, biz, ancak bugün 
elle tutulur bir halde seziyoruz. 

Yeryüzünde silah yaırıı hızlan .. 
dıkça, çoğumuz, insenlıim bir ıi..ı 

nir nöbeti geçirdiğine inanıp üzü..; 
lüyorduk. Korkunç birer Esatir 
ejderhası gibi altın yutup çelik 
namlrlar çıkaran ıilB.h fabrikalan 
gece, cündüz, dunnadan iıliyor. 
du. Fen, ilim, zeka, alınteri hep bu 
ejderhaların kulu, kölesi olrnuıtu. 

h<lır. Haydi bunu bir ın~kantlıAa lendiğine göre Çekoslovakya buh
vereliru. Hu kıskanç adamın şu ranı Münib ve Viyana itilaflarile 
za~Cından. ,u m~riCel bel.:l:neı~ıe~ l bitmemi~tir. Çunkü Çekler, Sl~. 
mı ki bıırı ken<lınce fena ıurduğu I vaklar ve Rütenler arasında'ki ih. 
gazl'le veya gazeteci hangisi ise .1 unun atlını açı!Lı;a yazsın! Bu açı. tı af zail olmamıştır. 
Qa vuruşta lıeııı ileride "senin için ALMANY ANIN ''ŞARKA 
dc~ildir" ink!irının kapısını kapa. DOORU SiYASETİ 

Londra, 11 (A.A.) - Slovak
yadaki vaziyet Londrada endişeyi 
mucip olmaktadır. Çünkü Alman. 
yanın "Şarka doğru genişleme,, 
siyasetinin dinamizminden hiçbir 
ıey kaybetmediğini göstermekte
dir. 

Adliye naıırı Vankomm orga. 
rıı olan (Naroni N01.ıini) gazetesi 
Hlinkamn rmıhaf ızlarmdan Tu • 
'ka ve Maçıtı Sloı·ah.yanm Maca- lnıan aklının henüz fethedeme. 
ri,,tmı.a i1hak'1m temin etmek il. diği birçok hakikatler, zengin ta. 
zere bir ihtiliil hazırlfülı1rlaruıı biat hazineleriı yer, gök kanunları, 
yazmaktadır. lhtiMl • pazartesi karnnlıklara l'Ömülü dururken, 
günü 'ba§Zıyacaktı. Fa1·:at og;i,11, fennin zcıbanileımeıi acı idi. 

Almanyanın, biç olmaz .. ifti-

pek az miktarda taraf tar topla. Fakat c!ünyada bütün ilaçlar •
nabil<li!ii içitı ihtilfilden 1•azgeçil cıdır. Netekün itte bu hazırlıkla-
-mi.,tir. rın, bütçeleri harap eden bu ıilih 

VAZİYETLE H1TLER ulzelesinin arl<asmdaki beyaz be.-
MEŞGUL OLUYOR nı sabahı görünmeğe başladı. 

Berlin, 11 (A.A.) - Havas: Hem dikbtle bakılırsa, bu ay. 

ıj~ " 1 al""ı•l11rdır, !;tanga etmisler.dir, • 
Q ltıil ıın. San Anton)o ıburn; _M__,,.~-.-t.-1:....1.--(~-.-A-.·)~ -_-C_y_~_ur__.ir : 

~it 1ıınalinde tevkif ediL yet kıtalan dün akıam geç vakta 
~l't ilnıekteldir. kadar komünistlerin mukavemet 
~ili QE ll'RANKOYA MU- merkezlerini zaptetmeğe çalıımıı
,, İiARKI VERMiYOR lar ve komünistleri peyderpey 

yan bir gÜ\'enrııe kuvveti duyulur, 
lıem belki kendilerine hürmet et
tiğim ve o seri ve bu sürüye kat
maya kı) aıııayae:ığım muarızlarım 
varılır da isteıniyerek onları in· 
citmİJ ve istem iyerek berikilerin 
s:ıflınıı alınış olmanı ... llir gaze· 
tenin, bir mıılıarririn adını bile 
annı:ıyoruın <lemenin bir kaleme 
vereceği çocukça gururun hak. 
kı, bu ahilik vecibesi önünde kı· 
rılınaktır. Peyami olsun, bu , ken· 
dinaen bekleneni boşa çıkarma· 

mıımrır. 

••• 
Korkunç bir netice: 

rakçı hareketi teıvik etmek ıure. 
tiyle, Slovak isyanım kolaylaıtır. 
mai• çabpcajmclan ıüphe edil· 
memektedir. 

Hitler, dün akşam Von Rib. dınlıkta iki güzel rengin birbirine 
bentrop Ue görü.şmü~tür. Alman kanıtığı da sesilebilir. Birisi ban. 
devlet reüinin Çekoslovak mese- ıın rnaıum, beyaz rengi, öteki de. 
lesile uğrqmak Uzere bu sabah mokraıinin muzaffer IJayrağmclan 
husust müşavirlerini davet etti • tatarı nur dalpaıdır. 

~ıı (A.A. - D. N. B) - Madridin haricine atmıılardır. Çar 
~ı:.· resmi bir kaynaktan pıımalar devam etmekte idi. 

'h llilt\e •• t . ..-t~ gore, ngıltere tara. Şehir dahilinde komüniıtler 
'~~o hükumetinin tanın. Ventas ve Salamanka mahalleleri.. 
~ tıpJik haklarının veril- ne çekilerek buralarda siperler vil 

•lllrnun etmemektedir. ctida getirmiılerdir. 

arp olursa demok-
kazanır ~ tasiler 

ı ll_ '• ı 1 ı~e (Fiuıusi) - Sir Sa- edeceklerine şüphem yoktur.,, 
'On llıUlıafazakarlar cemi- ALMAN PROPAGANDA NAZI-

t, lı'r ediği bir nutukta In- RiNA GÖRE DEMOKRASi 
~!~~. ve Amerikanın Bertin, 11 (A.A.) - Sanayici· 
~ büyük rolleri olabi. ler toplantııında nutuk aöyliyen 

~ et etmiı ve dem.ittir B. Göbbels demişt:t" ki: 
llıcı~ Milletin arzu azim ve iradesini 
~a. lti. ku ti. • h ·· k I d. ' ·1~hl tt "4id. vve nın er uç uvvet en ırmek, onun sı a an. 

~Ut btı d:e yeniden doğduğu. ması kadar mühimdir. 
li}>wl ~lerin hayatlarına Mütea'lı:iben demokrasilere tel. 
ı. ·~ tr' ~t ıııe kartı yapılacak mih d:ien hatip diyor ki: 

~'it ~vaffldyetle muka. Demokrasilerde, madCı.nlar ma. 
t ltbtr·~de bulundukla- fevkleri tenkit ediyorlar. Bizde ise 
~ llt Uz ettirmek icabOder, hal aksinedir, yalnız cesaret ve 
~İtti Un ıürecek bir harpte mesuliyeti olanlar tenkit hakkını 

~· deınokraaileriiı elde haizdirler. 

ıljSli rı asileri -L-on-d-ra-da--bir_o_to_m_ob-ild-en 
~rdu , M :d~e eşkiyahk ühim askeri 
~ 1Yorıar evrak çalındı 
~ ı..: <trcıu 
'~diacıe .n), 11 (A.A.) •• 
tli ·~ le rıyle alakadar ola 
ı:ı..~~U l<'~ıı~lıklar çıkmakta-
1\r ~t•lc ıstın asileri Erdün-

~. e-~ilcreık~yalık yapmakta. 
la~~"'- hrıatiyan arjan kö. 
'"q] ""C etın.i ~ :l'iıı 

11
_ §lerdir. Hüku-

~~~cğ tındığı §imal dağ. 

Londra, (Hususi) - Londrada 
geçen akşam bir otomobilden 
mühim askeri vesikalar çalınmış 
tır. 

İsmi gizli tutulan yüksek rüt
lbeli bir zat, otomobilinden bir 
an uzaklaştığı esnada, içeroe bir 
çantada bulunan evrakın çalın • 
dığmı söylemiştir. 

"ttt e lı:arar verecektir. 
tt 'ıı b' t,llti ızar olan birçok Yeni Bulgar başkonsolosu 
ttt tlerne te•ebb .. ·· 

111 
tt s uıune 

, t"ııır1::ktcl:iir. HükGmet, 
Yardıma davet et 

Sofya, 11 (A.A.) - Orta elçi
lik müsteprı Bissero! Bulgariıta
nın İstanbul lbaıkonsolostuğuna 

tayın edilmiıtır .. 

Peyami adını söylenıedill iki 
gıır.elede çıkan yazılarda olılııAu 
kadar kendi aleyhinde sayılabile· 
cek her yazının allında "söylenen 
si5z" den başka bir "maksat", "he· 
men bütün öz Türk muharril'ieri. 
ne nişan alan esaslı bir maksat", 
batıl "mimlenen bir maksat'' bu· 
Juyor. · 

Den bir öz Türk mulıarririnı. 
Piyamin in kendi aleyhinde bul:ı
rak okum:ıdıAı, fakat bizim gilıi 

üz Türk muharrirleri nişan alan 
bu neşriyat nedir, nerededlr? bu. 
mı anlamak, bunları göstermeye 
davet etmek benim için bir vazi· 
le, okuyup vaziyetimizi anlamak 
için de Peynmlnin göstermesi bir 
vazife olmayor mu? 
Peşin söylemeliyim: Yazılanları 

okumak şöyle dursun su 11ibl ez
berlemek, sonra da meseli ben 
(VAKIT'ı okumam), (Bıı türedi de 
kim oluyor?) diye omuz silkmek 
ancak bir mAmt ıraıle eder: Saıni· 
mlyctslzlik. 

Azleldilen nazırlardan ikisinin 
son günlerde Berlini ziyareti ve 
bu mesele hakkında Viyana rad
yosu tarafından yapılan neıriyat, 
resmi tekziplere rağmen Alman· 
yanın nüfuzunu göstermesi itiba
riyle pek manidar addedilmekte. 
dir. Viyana ra.dyccunun kendi 
fikirlerini neırettiğine dair ileri 
sürülen iddianın hiçbir kıymeti 
olmadığı söylenmektedir. 

Çek hükumetinin azimkarane 
tarzı hareketi Londrada tasvip e. 
dilmektedir. 

FRANSA END1§E ED1YOR 
Paris, 11 (A.A.) - Çekoılo

vakya buhranı, salahiyettar Fran. 
srz mahfellerinde büyük bir endi· 
şe tevlit etmektedir. Bu mahfeller, 
Almanya, polonya ve Macaristan 
gibi muhtelif sebeplerle Çeklere 
kar~ı Slovakları mildafaa eden 
komşu devletlerin mUdahalesin
den korkmaktadırlar. 

Türk dfişm:ınlarının iki gazeıe. 
miıde hemen bütün öz Türk mu- Yeni buhrandan istifade ederek 
harrirler aleyhinde pusu kurdu· Almanyanın ıarka doğru yeniden 
jfunu iın:ı eden bir yazı üzerine geni§lemeıinden korkutmakta.dır. 
bu kelimeyi mesleğe ih:ınet şeklin- Yeni Slovak hükılmetini tanıma 
de büyütmek de kabildir. Tahrir- mak ve yalnız: Tiuoyu tanımakta 
ten şikAyet edenler iftira mevkii· ar etmek huıusunda dün Al. 
ne dü~memelidirler. ısr 

Biziın gazetelerimizde, hatıl manya hükBmeti tarafından veri· 
Cumhuriyet dahil, hiçbir Türk len 'karar, bu meseleyi timdiden 
düşmanı kalem oynatmıyor. Peya. beynelmilel bir sahaya vuetmiı. 
miye haksız da hücum edilmiş o- . tir. 
labilir; fakat Peyamlnin kendini Münih itilifından ıonra Slovak-
rnü~avi Türk görerek kendi fikri-
nin - ki bu fi~rler benim fik- yada 134.300 Alman 66.000 Macar 
rim de olabilir - muarızlarını kalmııtır. Macarlar, Almarilara bu 
milletin nefretine uzatmak ... Ha- ekaliyyeti ve Bratislavya gibi mil· 
yır, bu pek yaralayıcı bir iş. him §ehirleri kendilerinden uzak. 

Mimlenmek ihtimalinden kork- laıtırmakla itham etmektedirler. 
rnaksızın Peyamiden şunu isti)·e- Polonyalılar da Çeklere Slovak 
biliriz: O histe olanlara bile Tilrk 
1ın,manı demi yelim ı Bütün dünya lan müdafaa etmekte, çünkü Çe. 
mlllellerini bir tek m1llet gibi bir koılovakya inkiraz bulduğu tak
gönüle sılldırmak, bugünlük bir dirde Macaristanla müıterek bir 
heve~ otur; o gönlü Türk aleyhi. hu:iut ihdası hulyasının hakikat 
ne israf eımçk olur, Türk düş· sahasına intikal edeceğine inan. 
nıanlı#ı olmaz. Diz milliyetçiyiz, 
fakat milliyet delisi değiliz. maktadırlar. 
Açık kelhnclerde gizli ve kirli Nihayet Almanlar Pragdan .z:i· 

maksallar aramak için her şeyden yade Brestislavada nüfuz sahibi 
evvel bu kelimelerin taşıdılı ter- oldukları için Slovaklara müzahe· 
kip kirli olmalıdır. Kelimeler al- ret etmektedirler. Halbuki Slovak 
tında giıll maksat arnmk silılhını 
birbirimize karşı biz muharrirler liderleri arasında da ihtilaf vardır. 
mi lrnllanacağız. T Bunların bir kısmı Alman, bir lmı 

SADIK ARICA mı Polonyalı, bir kısmı da Macar s-------------- taraftarıdır. 

fi öğrenilmiştir. Haıta cemiyetlerin sinir nöbet· 
Pragdaki Almacya konsolosha 

nesinden Hitlere bu mesele hak. lerine uğrayarak ortaya koyduk
lan !birtakım taıkın rejimlere ı.. 

kında mUhfm bir rapor gelmiş. kıp, demoiıkraıi çürüdü, hu ölü aiı .. 
tir. m 

İyi haber alan mahfeller, Al - t~m artık tarih ~rlı~ aömu.. 

man fdd tı ild h 1 t 
luyor, zannına duıenlerın kul..._ 

yanın ş e e m a a e e • 1 
mesi ihtimali olduğunu söylemek n çm aım. 
tedirler. Hürriyeti, insan, millet ve halk 

Alman mahf ellerinde beyan e- haklarını !hi~ sayan rejimler, ~
dildiğine göre, Almanya yeni alo rop ;gibi ancak hasta vücutlarda 
vak hUk!imetini tanmııyacaktır. Y•tarlar. işte o kadar. 

Bu mahfellerin kanaatine göre, HAKKI SOHA GEZGiN 
diln ba.,tayan buhran, her ne şe. 
kilde otursa olsun neticede hal - ------------

Kızılay Reisliğine 
Dr. HUsamettin intihap 

edildi 

ledilecektir. 

AI.MANYA lLE 1TALYA 
GÖRÜŞECEKLER 

Berlin, 11 (Havas) - Siyasi 
mahfeller, ~alihazırdaki hadise. 
lerin Slovakyanın hemen tama _ 
mile muhtariyete kavuşmasile ne 
ticeleceğini söylemekte ve Bratis 
lava hadiselerini henüz Çekosto.. 
vakyanm hudutlarını garanti et
miyen Bcrlin ite Roma arasında 
bir işti§areyi intaç edeceğini ila. 
ve etmektedirler. 

Ankara, 11 (A.A.) - Başvekil 

Doktor Refik Saydam'ın bugıünkU 
vazifesi icabı olnrak Krz11ay reis· 
liğinden çekilmesi üzerine açılan 

reisliğe 11 Mart 1939 tarihin!:ie 
toplanan umumi merkez tarafın
dan Beyazıt Mebusu Doktor Hü. 
samettin Kural seçilmiştir. 

-o-BtR ANLAŞMA ŞEKLI 
BULUNMUŞ 

Budapeıte, ıı (A.A.) - Bratis Çanakkalede Memnu 
lavadan ıelen haberlere bakılırsa, Mıntaka 
Çekler ile Slovaklar bir uzlaıtma A k (T l r t ) ç ak • ,.. n ara, e e on a - an -
zemmi bulmuşlardır. Eski Başve. k ı M .. tahk M k .. • · d . . a e us em ev ıı ıçın e 
kıl Tısso, Praga karşı daha ziya.de b 1 N u b .~.:ı u unan ara ve mur e,, .... e as-
sadakat ıöstermek şartiyle Slo· 
Vakya h··krı. t• · b d b keri tesislerin bulunduğu aahata-

u ume ının aşın a ıra· 
kılacaktır. rın memnu rruntaka olarak iliru 
Budapeştenin resmi mahafili da- Genel Kurmay Başkanlığının tek. 

ha ziyad Slo aky 1 h' d b' lifi üzerine Vekiller Heyetince tas 
e v a e ın e ır d"k d·ı . . 

bitaraflık muhafaza etmektedir, ı e 
1 mıştır. ----------------

tK1 FIRKA YUROY u R l 
Bertin, 11 (A.A.) _Atman_ Varşovada çarpışma 

Slovak hududundan gelen malü- Varşova, 11 (A.A) - Bu gece 
mata göre milhim Çek kuvvetleri Lvov'da nasyonalist talebelerle 
SlovakyWda tehaşşüt etmektedir. bunların evlerinde ara§tırmalar 
Dün gece Marc Vadisinde Alman yapmak istiyen polis kuvvetleri 
hududundan sekiz kilometre öte. arasında kanlı çarp1§1Dalar oL 
de piyade, topçu ve tank kuvvet- muştur. Bir polis memuru ağır 
terinin tahıit edilmekte oJduğu surete yaralanmı§tır. 20 kadar 
haber a~mmııtır. tki Çek fırkası da. talebe Ye polis hafifce yara. 
~ Bratıslava üzerine vürüınektc· la.nmı§lardır. 86 talebe tevkif e.. 
dır. dilmf~~ 

1 
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Şerif, Alice'in "seni se\·iyo. 
rum,, demesini gayet tabii kar. 
şıladı. O. devam edegelen vazi _ 
yctten işi anlamıştı. Şöyle geçi. 
ci bir hevestir diye bekledi. Genç 
kıza ''avans" ta vermiyordu. Ne 
kadar olsa, lakayt kalamadığı his 
lere karşı, soğukkanlılıkla muka. 
bele gösteriyordu. Lakin kız alev 

HARPUTLU ŞERİFİN AMERİKA HATIRALAR ı 
YAZAN: 

saçağı sarmıştı. Mister Weitsey kendisine or. 
Mert yürekli, tok gözlü Şerif tak ettiği damadı Şerif Osmanı 

herhangi bir zaaftan istifade ede- mühim bir sipariş teklifini görüş 
cek tıynette bir adam değildi. mek üzere Şikagoya göndermişti. 
Patronunun kızıyla açık açık ko. erifc bu bir haftalık seyahatinde 
nu§tu. karısı "Misis Alis Şerif,. de re_ 

-"Mis Alice! Bana gösterdiği_ fakat ediyordu. 
niz teveccühün, sempatinin min. Evleneli bir sene olmuştu. Bu 
uettarı, müteşekkiriyim. Ancak onların ilk balayı seyahati gibi 
benim dinim, milliyetim, vata • birşey sayılırdı. Son zamanlarda 
nrm sizinkinden başkadır. Ben fabrika işlerinin çok artmış olma 
cahil bir adamım. Halbuki siz sile vazifesinin başından ayrıl 
oyüksek tahsil yapan, zengin, a. mak mahzurlu olacağını düşünen 
ristokrat bir şahsiyetsin.iz. Fev _ Şerif "vazife., yi ''aşk., a üstün 
kalade güzelsiniz. Bense bir ame. görmüş, frcnklerde, hele Ameri • 
le parçası .. Benim için en büyük kalılarda adet hükmüne girmiş o. 
şeref, en unutulmaz zevk ,sizin lan ''balayı,, seyahati diye bir yol 
iltifatınız, lutufkar sözlerinizdir. culuğa çıkmamışlardı. 
Yaşadığrm müddetçe ailenize Son derecede mesuttular. Bü. 
sıdk ile muhabbetle bağlı kala. fün aile; baba, erkek çocuklar, 
cağıma söz veririm. Lakin.. yeni evliler hep beraber oturuyor 

!ardı. 
- Hayır! Hayır! Şerif .. Söy. S ·r k ·ı b. l'kt s·k 

ı k . t d.kl . . kulakl ı:,erı , arısı e ır ı e ""ı ago. 
eme ıs e ı · erını arım ya ha k t tt· ,.,.tm k . t . Be re e e ı. 

"'9ı e ıs emıyor. n yaramaz, · 
iieli .dolu bir kız olabilirim. Fa. Amerikanın bu Ncvyork kadar 
kat hakiki aşkı. ideal arkadaşlı. muazzam şehrinde, Şerif çok mü. 
ğı seninle paylaşmak isterim. him bir iş peşinde meşhur ve zen. 
Hem biliyor muswı?. Ben kararı. gin kimselerle gündüz gece temas 
mı verdim. Her şeyi babama an_ halindeydi. 

M:uka \·eleler merasimle imzala. 
nıp ilk kredi mektubunu cebine 
yerleştiren Şerif, Ditroit'e avde. 
tinde, her hangi bir devlet reisi 
kndar tezahürat ve merasimle 
kar~ılandı. Kumpanyanın tekmil 
direktörleri, hissedarları, şefleri, 
amelesi, bilumum mensupları "Şe 
rif,, i alkış ve yaşalarla omuz.la. 
dılar , şereflerine o gece zengin 
ziyafetler çektiler. 

1smarlanan ilk parti malları 
hazırlamak için fabrikafarda teş. 
kilat genişletildi , kadrolar arttı. 
rıldı. 

İdare meclisi, ·ilk içtimamda 
Şerifin maaşını 1000 dolara çr. 
lcarmış. k~ç:!"?ab:ı.ı:ıı da kendi his. 
selerinden mühim bir kısmını dn 
''bu da benim niçiz bir hediyem 
olsun!., diyerek damadına mu. 

habbet ve itimadını bir kere da. 
ha izhar etmiştir. 

• • * 
-2-

Ditroit'in Ford'dan sonra en 
bliyük motör fabrikası Weitsey, 
otoınobilcilikte Forda rekabet et. 
me!ctcn bir fayda çtkmıyacağını 
hesaplayan idare meclisinin ka. 
rarları üzerine faaliyetini ziraat 
&!etleri üzerinde teksif etmişti. 
Harbin hfıHl. devam edip mütare. 
kenin bir türlü aktedilmemesile 
bu yeni sahadaki alış veriş de 
ilk zamanlardaki büyük karı ver 
mekten uzak kalıyordu. 

Koca m ücssese bir atalet. bir 
bocalama devrine girmek üzere 
idi. 

Şerif, kaymbabasının ölümün. 
den sonra mliessescyi bü~bütün e. 

.~~~~----~----·~~~~------~-

±TP?!* *PAIJWE :ısç;•-za lllr!!J9 

Bugün matinelerden itibaren SAKARYA Sinemasında 
Feerik bir rerçeve içinde büyük bir mevzu ... 

Milyonlara mal olmuş fevkalade bir film ... 

RONALD COLMAN'ın 
Zafer dolu muhte!?em bir temsili 

@i A n rf2> 
Bir adamın yasnvabilece~i en müthiş macera. 

FfA1LA.RDA ZAM YOKlU~. 

line almış, hissedarlığından başka 
idarede de birinci rolü oynuyor. 
du. 

İlk çocukları "Osman,, doğalı 
üç sene olmuştu. Karısı ikinci 
defa hamile idi. Gerek vaz'ı ha. 
mil için gerek bir tebdilihava ol. 
sun diye kalktılar bir müd<iet L 
çin Kaliforniyaya gittiler. Nasıl 
olsa işler de öyle pek sıkı değil. 
di. Şerif vaziyetten duyduğu te. 
essürü Aliceden her ne kadar 
gizlemiye çalışıyorsa da, hassas 
kadın, yorgun asabının büsbü_ 
tün gerginleştirdiği hislerine ha. 
kim olamıyor ve bala ayni hara
retle bağlı olduğu. fevkalade sev 
diği kocasile beraber ayni dere. 
cede, belki daha fazla ıztırap çe. 
kiyordu. 

Kaliforniyada çok 51k ve asude 
bir villa kiralamı~lardı. Burada 
;ıradıkları ve muhtaç oldukları 

teselliyi tabiatten alıyorlardı. 

Bahçelerindeki iri f}eftalilerin 
insam büyüliyen, hazdan lezzete 
çeken kokusu, yolların birer pal. 
miye halini almış kızıl meyvalı 
ananasları, dağlardan, yalnız ge. 
celeri esmekte olan Mus, esansı 
halindeki ılık meltemler .. Hara • 

(Devamı var) 

latacağnn. O beni kırmaz. Göre. İndikleri muhteşem bir otelin 
teksin bu işte onun muvafakati. lüks ve pahalı odasını işgal edi. 
)li, müzaheretini nasıl elde ede- yor, sabahları erkenden iş piya. 
teğim. Biz evlenmeliyiz Şerif! sasma çıkıyor, görüşeceği şahsi. 
Bahtiyar olmamamıza hiç bir se. yetlerle ba1.an öğle yemeklerini p ıı11111ıırı11ıı111111•ıı•ıı11111111ııııu1ıııt11"ıı11111ııııı111111ıı•ıııı11111ııııııı111111ııııı11 .. 11ıııııı1111ıılfllıtı11111ıı111ıı111111ınırı1muıtıııı11111ıııırnı1111ııırttıı11111ıı11ııııuııı11tıııı111ııtı. 
hep yok! unutacak kadar hararetli müza. f GÖZLl:ıtt~Jz~.ı~ G~)RDÜ~CNÜZI·~. İ:\~.\N:\~Jffı-~CAGl~IZ S.\111'.ELER S11''EMA TEKNIGtN.tx F...ı.'\' ı 

- Çocuk olmayın Mis Alice! kerelerde bulunuyordu. Akşam ye 
Ben size nasıl zevo' olabilirim?. meğinl, genç ve güzel karısile o. 
Düşünün bir kere .. siz kim .. ben telin barında veya lokantasında 

kim?.. yedikten sonra ekseri ak§amlar 
- Beni sevmiyor musun yok. yine ~ hakkında bazan ibir klüp. 

sa? te bazan yine 36 mcı kat yazıha. 
- Bilakis!. nelerde faaliyetlerine devam cdL E 

- O halde? yorlardt. f= 
• • , , ,- Bir iki ak§am da tiyatrpya, ~i. 

KASIRGA 
1 Türkçe ıözlü bugih &§rollerde: 

Halkımızın rahat;a görebilmesi için 

iPEK ve SARAY 
Dorothy Lamour - John Hali 

Fran3rzca aözlü nüıliası yalnız. 

- Sakın mühim! bir mani oL nemaya gittiler. 
masın?. Olur ki memleketinizde Şerif, on gün süren bu humma. Sinemalarında birden V MELEK sinemasında 

nişanlınız! Yahut, ne bileyim lı mesaiden umulmadığından çok ~--- Bugün saat ıı de ve 1 de tcnzi !atlı matineler 
ben, burada. başka bir gönül ma. fazla muvaffakıyetle çıkmıştı. 
cerası filan., Merkezi Şikağoda olan zirai ~ Film~ ilave clara!:: 1 - MiLLi ŞEFJMIZ iSMET INöNO ONIVER:SIETEDE. 2 - -

Şerif, makine yağlarından pas kombineler tröstil, tekmil ·cenup ~ · BALKAN ANTANTI.:; - YENi lNG!LiZ SEFiRi ANKARADA. 4-JURNAL.. 
futmUŞ hale gelen nasırlı ellerile, Vilayetlerin ziraat motÖrli aletle. l.111lllll1111111lllllı1111llllllllll111lllllll111111lllll1l111111lllll111111ıllı1111111tllllll111111ı!lllllı111lllllll1N 11ılllllt111111lllnll11UJllllll11u11lllH1rıuıtlllllltrııılllll"'1ııttlMltftııaıllltfttıı. 
:Alice'in yumuşak parmaklarını rini "Weitsey Company,, müesse. . 
tuttu. Gözlerde yeşil rengin çap. sesine sipariş etmeğe karar ver. 1,. ;Hll!tt!lfillliOC~l~ll!l!ffifıllilm~~ımwmi1J!ı~:Wınilllilllllllllfıl't~mıııııımını~~ ~IH!r~ııınoo~ıı•- .• 
kınedasıbaşkaolur! ~a.?.arlarbir mişlerdi. Bu o kadar muazzam ~ ;arkın hassas ince ruhun- LEYLA MURAD'ın Büll:>ül nağmelerilc 
leşince, sözün hakim olamadığı bir işti ki Şerife, temsil ettiği ka dan kopan Arap diyarının . . süslenmiş ilahi ve 
kalbe gözlerden yol buluverilir.. yınbabasının kumpanyasından ses kralı ABDUL VE HA B'ın lahuti ~esi 

Şerif: tebrik telgr~fla:ı yağma~ta idi.' V A ş A s 1 N A Ş K Ek 
- Ben de· seni seviyorum Ali. Yapılan sıpanş kıymetı on mı!. stra süper 

filminde 
ce ! .. dedi. 1 . yon dolarlık fevlmlCı.de bir BusL s u·· M E R . 

Birleşen fikirlerin sesini, birle. nes mahiyetinde idi. v e T A K s l M 
§en dudakların sesi takip etti. Alice, kocasının muvaffakıyet. 

Weitsey kumpaninin çelik diş.. leri ile bir kat daha iftihar cdi. e==ı 
U motörleri _gürül gürül işliyor. yor, saadetten içi içine sığmıyor. !El 

au, du. 1• 
f 

Sinemalarının vii.si Salonlarını ünümüz.deki çarşamba akşam mdan itibaren çmlatacaktır 
Bilctlcı·i,~ cvı:eldcıı tedariki rica oluııur. 

• VAKl1 
11- AUONE TAillFESl f 

Afrmltktl .ıtenılt~~ 
dışttl 

içimle 
153 

ı;r 

Aylık 95 ~ 25 , 
3 aylık 2GO g!!O ,, 
6 1 k '475 -ay ı 1GOO -
1 yıllık 900 rl ~ı 

T:ırifcden B;ılkıın 13 ı)I~ 
dU! 

için ayda otuz 1.uruŞ yır' 
Posta birliğine girmeyen 
ayda yetmiş beşer ı.:uruŞ 
medilir. _... 

d. eıı~ 
Ahone kııytlını bll 1'. ,._, 

tup ,.c tclgrııf ücretfnı, ~' 
parasının posta ,·eya b~:ıı t 
yollama ücretini idıırc &> 

zerine alır. ~,:ıı4' 
Türki11win lıer posta mer 

l'AKITa abone va:ı/ıt• ti 
Adres değıştirıne jjcrt 

25 Luruştur. 

lLAN ocnETl-~01tlı1' 
5ıııı 

Ticııret ilantıırının ·ılll 
satırı sondan itıbıırcn 1 rıl• 
raı:ırınd:ı 40; le sııyrıı~~ııd• 
lmruş; dördüncü sıı> ır ıı' 
ikinci \'C üçüncüde 2; b ~ 1 
4; başlık yanı kesıııcce 
dır. ~I 

Uüyük, çok de,·amh· rı J) 

renkli ilan verenlere 11
; 1Jl 

indirmeler y:ıpılır. flesrıı rıış 
rın santim • satırı 30 ı;u ı\" 
TİCARİ ~IAIIIYETTrı O~~I 

!~ tlCC 1\ tı,M\J.ı\ 5°' 
Bir dehı 30, iki derıı;; \"f 

defası (;j, dürt dcfıt51 Cç ı 
defası 100 kuruştur. f 51 
ilan ,·erenlerin bir de 11• 1~ııt• \'adır. Dört satırı geçerı 111111 
f:ızl:ı satırları beş kurtJŞ I 
sap edilir. (rtııl; 

Jli:mcl kııponu gt 
1 ~, 

Jla:ıı kücük iMn tarif tsl 
indirilir. dO~ 
\'akıl hem doğrudan btıll~ 
ya kendi idare yerinde, \'~A 
kara c:ıddcsinde vıı1'!1 ııu:.ı 
altınd:ı KE'.\IALEDDl:oı ~~ 
tlln Dilrosu eliyle ilA~ 1 
eder. (Büronun ltlefofltJ• 

M. A. SALV ADO~~c>t 
MAR1MBA /ı.'l'~(o V''_ 

Orijinal orkestras~ 
nelmllel şirin caz ın 

LYBlA DlMAS'ı .. ,<.'1,'de 
PARK01'P--

' dinleyiniı: 8~· 
Yarın saat 17.30 dn ıtı 

T eşekkii! ı;nt ıı!~ 
M:ıruz kaldığımız ~uışe rcr;,e 

ğumda yi.iksek hnzııkatı~ 111 b şl 
\'e yavrularımızın }l:ı)'~~)· ıtt, ı 
nideıı knzaııdır:ın J~adı1' fı:ıtJll 
sok:ığında otur::ın I~abilC ııoı<~ 
r:ıra minnet ve şükr~ll er ~t 

• i' rıı ,ı·"' fılenen nrzeıierız. - pıı· 
talısil ;ubcsl nıamıırıı 
l/ulıcl. 

V/AKD1' 8 

aboırn6 

o~u~~ 
maverin yanıbaşında yarıllnnuş yeni bir 
~;şedcn demlenmeğe başlamıştı. Mitya 
yerin:l::n fıral:lı. M üjik tekrar sarhoş 
C>lmuııt:ı. Eir dakika bu ayyaşa bal:tı. 
Karşısındaki de l:endisini sakin, alaylı, 
hatta tahkir edici bir nazarla süzüyor
du. 

- Sen bir boyacıs:n !... 
- Ben Karamazofum ... Dimitri Ka-

-d r ç ~ ... ~ 
<li.. .. kendini bir çocuk ıca ıı ~ 
ve cesaretsiz buluyordu. uıt~ 

Karamazof Kardeşle;' 
Yazan: Dostoyevski 

- Çe•i~o: Hakkı Süha Gezaio - 119 
- Acaba her şeyi yüzüstü bırakarak 

dönmeli miyim? .. 
Diye düşünl:iü. Sonra: 
- Yok canım, dedi; gidecek olduk

tan sonra, bu kadar beiaya ne diye kat
kndım ... Hem ne ile döneceğim? .. Ne 
param var, ne vasıtam .... 

Başındaki ağrı yavaş yavaş artıyor

.du. O halde yerine gömfü:iü ve uyudu. 
iki saat sonra dayanılmaz bir baş ağrı. 
siyle uyandı. Şakakları zonkluyordu. 
K encline gelinceye kadar akla karayı 
seçti ve kömür çarptığını anlayarak 
kalkmağa çalıştı. Biraz daha olduğu 

yerde kalırsa. ölüm uykusuna dalacak· 
tı. Sarhoş, hii.la horluyordu. Mum eri
yip akmıştı. Hemen sönmek üzere i:ii. 

Dimitri bir çığlık kopararak sende
leye sen.de· :ye bel.cçinin odasına doğru 

Nıldı. Adam, çabucak uyandı. Mesele· 
nin neden ibaret olduğunu anlayınca, 

yerinden kalktı ve şaşılacak bir sof uk. 
kanlılıkla pencereleri açmağa davran
dı. Onun bu hali Mityayı ideli ediyor: 

- Herif ölüyor yahu! ... Belki ölmüş· 

tür bile ... Çabuk imdadına yetişelim! 
Diye bağırıyordu. 
Kulübenin havası değiştirildi, ateş 

oluğu boşaltıldı. Mitya, bir kova su a
larak, herifin başını yıkadı. Sonra bir 
bez ıslatarak alnına koydı.f. Bekçi, hala 
kibirli bir kaytsızlıkla onun bu tel~ına 
bakıyordu. Nihayet somurtkan bir ta· 
vırla: 

- Artık tehlike kalmadı! 
Diyerek "a~danı Mityaya bıraktı ve 

o:lasına döndü. 
Dimitrı, yarım saat kadar sarhoşun 

etrafında çark çevirdi; ıslak bezleri de. 
ğiştirdi durdu. Sabaha kadar da lazım· 
gelse bu işten usanacağa benzem:yor
du. Falrnt onun da cam burnuna gel
miş, heyecandan, ümitsizlikten bitkin 
bir hale !dönmüştü. Gözleri kapandı. 

Zavallı delikanlı oturduğu yere uzan.:lı, 
kolunu başının altına koyarak kurşun
dan bir uykuya daldı ~itti. 

Çok geç uyandı. Saat dokuza geliyor, 
tzbenin pencereelri güneşle parlıyordu. 
Sarhoş, masaya oturmuş kaynayan se. 

- Şüp!1esiz, bekçi size anlatmıştır. 
Ben, teğme:ı Dimitri Karamozofum. 
Hani şu bir orman işi için pazarlıkta 

bulunduğunuz ihtiyarın oğlu, .. 
Sarhoş, uzlaşmaz bir hırçınlıkla kes

tirip attı: 
- Yalan söylüyorsun 1 

- Nasıl yalan? Siz Fiyo.dor Pavlovi-
çi tanıyorsunuz. 

Ayyaş, dili dolaşarak, kekeledi: 
- Ben, böyle bir adam tanımıyo . 

rum. 
- Canım nasıl olur? ... Hele bir sil-

kinip kendinize geliniz ... Ne vakittir pa 
zarlık edip duruyorsunuz onunla ... Be· 
ni buraya keşiş İliniski getirdi ... Sam
sonova da bu iş için yazmışsınız .... O
nun tavsiyesiyle geldim ... 

Beriki, hiç istifini bozmadan: 
• - Yalan söylüyorsun! 

Dedi. Dimitri, az daha bayılacalttı. 

- Allah aşkına kendinize geliniz. A. 
yılın biraz .. Ayılın, hafızanızı toplayın 
da konuşalım. Yoksa bu işten ben de 
bir mana çık:ıramaz bir hale gelece
ğim .. 

Diye söylendi. 

ramaz9v.... Size bir teklifim var... Çok 
karlı bir teklif... Hem ormana ait ..• 

Beriki, sakalını sıvazladı ve: 
- llayrr, sen hilekar bir şarlatansın. 

Dedi. Dimitri, ellerini kırarcasına o-
ğuşturarak: 

- Yanılıyorsunuz! 

Diye bağırdı. 
Herif kurnazca göz kırptı ve: 
- Bana bir kanun göster, ki fenalığı 

mübah saysın, dedi; sen bir ahlaksız
sın anladın mı? 

Dimitri, müthiş bir tavırla geriledi. 
Alnına bir çekiç inmiş gibiydi. "Bunu, 
sonra kendisi böyle tarif etmişti,, bey. 
ninde bir şimşek çakarak zihnini ay
dınlatm~ş ve her şeyi anlamıştı. Kendi
ne gelince şu yaptığı işlere kendi de 
şaştı: 

- Nasıl oldu da bütün bu işlerdeki 
iğrenç dolabı görmedim. Bu serserilik 
bana yakışır mı? Böyle bir pis herifin 
taşını bile yıkadım ha!.. Şu Samsonov 
benimle alay etmiş ... Ya bu zaman zar-
fında Gruşinika da ... Aman Allahım ne 
yaptım ben? ... Bu mel'un daha bir haf
ta aymaz. 

Diye soruyordu. -
Beriki. bıyık altından gülerek ona 

bakıyordu. Başka zamanda olsaydı, Di. 
mitri bu ahmağı gebertirdi. F~at §im .. 

Hiç bir şey söylemooen. s;;,.- fi 
deki paltosunu giydi. ötelcı as'11ıJI ~ 
ti. Kimseyi bulamayınca, ıtıral: el~ 
tüne mum parası ve kira olaca ~e ;, 
pek bıraktı. izbe den çııcın 9J' ~ 

ctıJ· f 
crmanrn ortasında b~~~.u:nedeıı / 
sola mı gideceğini duşun ,ıe9 ~ 

güzel yürüdü. Dün gece • . ~~e ıı',ııJ 
yollara !dikkat etmemişti. tç~rdı· ~6' 
ne de öç almak duygusu ~ar pi • ~ 
Samsun ova bile kızmadan Jf r ço'~V' 
dalgın dalgın yürüyordu. 'k~ıır ~~ 
le onu yere serebilirdi. O 1J<atı11 e 
d. A • nı:ıan ç d··ill 

ı. mma yıne orma bil ıı; 

Biçilmiş tarlalar, gözün ala 
zanıyordu. Zavallı genç: 6ıaı9 

rıc -;e 
- Her yerde Umitsiz 1 

Diye mırıldandı. .0~ ·staS) 
Şükür, ki biraz sonra 

1 abasın• 
den ihtiyar bir tüccarın ~tdıl· ~~ 
tadı da yürümekten kıır~it}'ll b' 
sonra istasyona var.dıtar. aft ıı'1 

k o zaıt1 ııof 
ba ısmarladı ve anca . Attar 
"Jd" v.. " fa kedcbilird•· '' P' 
(l ugunu r . sııcıl"•. u 
ken bir omlet pişirdıterİcrneği s!1~ 
le de koca bir parça e pr1l' Ô ~ 1 
üç kadeh rakı da içti. : .. e ııstc 

. ·rter .... 
kendine geldi ve sını ·~ 

ld u. ~.ıitrtf tflll'" 
'(_D~"··-



Us 

~ ~\~irgeme kunıınu 939 yılının ilk iki ayı içinde iki doğu
t~~()~ç ve giyim yardımı, üç hasta çocuğa ilaç yardımı, on 

ı:ı~ıliıc Çocuğa yiyecek yardımı, otuz ilk okul talebesine de 
~:e ayakkabı yardımı yapmıştır. 

~~!~~ ç ~irgeme Kurumuna b u yardımları yapanlar Galata 
'ı.uıe\'res_ındeki halk ve müe~selerdir. Resimde cisrgeme 

Un gıY<lirdiği yavrular ~mektcdir . .. _ 

· Bir ·slV"ri ~löllımn Maceraları r 

' !--+--+--+--+-~ 
t J.-J.-._,~!--
3 ı--+-+-1--~ 

Soldan Snğ:ı: 
l - Peygamberimizin annesi, 2 -

13ilyük bir kumandan, Faiz, 3 - İ
şaret, su, 4 - nus çar ailesi. 5 -
Kadın, kelimelere eklenen kuyruk, 
G - Su, Bo~aziçiııdc bir yer. 7 -
Başına (s); gelirse mahal olur, soru 
edatı, 8 - Çobanın idare ettiği, mer 
tebe, 9 - Snnııt, otomobilin kısaltıl 
ınışı, 10 - Alem ııiı•nul. 
Yukarıdan Aşağı: 
1 - Bayıltan iliıç, k:ırııa\':ılda yü. 

S- YAKlTı 12 ~UBAT 1939 

Konuşma. 19.15 Türk müziği (Fasıl 

heyeti - Celfıl Tokses ve arkadaşları). 
20 Ajans, meteoroloji haberleri, zi
raat borsası (riyal). 20.15 Türk mü
ziği. Çalanlar: Ce\'dct Çağla, Fahire 
Fcrsan, Hefik Fcrsnn. Okuynnlar : 
:\lııstııra Çağlar, S:ıri:yc Tokny. 1 -
Hefik ı:ers:.ın - Şeddiaral>ıııı peşrevi. 

2 - Fnize - Rndei vus!iit içilsin. 3 -
Ktızım Uz • Gam seni terk c~ lemczsc. 
•l - Şemseddin Zi) a - Ey gonca nçıl. 
5 - Ulmen şen - Gül olsam. 6 - Cev
det Çağla - Taksim. 7 - Refik Fer
s:ın • Yakdı cihanı ateşin. 8 - Alı 

Galip - Her lahza seni. 9 - Şemsed
din Ziya - Olalı ben snnn bende. 10 
- Hcfik Fersan - Oyun havası. 21 
Memleket sanı ayarı, 21 Konuşma (Gü 
zcl sanatlar). 21.15 Esham, talıvHrıt, 
k:ımbiyo - nukut borsası (fiyat). 21. 
2:; ~eşeli plüklar. 21.30 Temsil (\'ur
dum, her şey senin için! ••• ) . Ynznn: 
Tcyrııcn Cemil Akıncı. 22 - Müzik 
(Kü~·ük orkeııtra - Şef: Xeclp Aşkın). 
1 - l.ô 'H - Tempo tempo - Gnlop. 
2 - Jolıunn Strauss - Sabah havadis
leri (\'ols) . 3 -Tomon - Viyana hiil· 
yolnrı (Vals). 4 - Kalman - Kontes 
:'llnriça operetinden potpuri. 5 - Zan 
eler - Dolka. 6 - Lhr - Düğün marşı. 
28 Müzik (Cazband - pi.) . 23.45 - 24 
Son ajans haberleri ,.e yarınki prog. 
ram. 
PEHŞE~IBE - 16.3.1939 

12.30 Program. 12.35 Türk mOzl· 
ği - pi. 13 Memleket saat nynrı, njnns, 
meteoroloji haberleri. 13.15 - 14 ı.Hı· 
zik (Karışık program - pi) . 18.30 
Program. 18.35 ) lüzik - pi. (Melodi· 
ler, Solis tler) . 19 Komışına (Ziraat 
saati). 19.15 Türk müziği (Fasıl he
yeti). Tahsin Karakuş, Hakkı Der
m:ın, Refik ı~ers:m, Hasan Gür, Ham
di Tok:ıy, illasri OHer. 20 AJnns, me
teoroloji hobcrJeri, zir:ı:ıt borsası (fi
yat) . 20.15 Türk müziği. Çalanlar: 
Vecihe, Cc,·dct Çağla, Eşref Kadri, 
Kemal .Niyazi Seyhun. Okuyanlar: 
~cemi Rıza, Semahat Ozdenses. 1 -
Peşre\'. 2 - Ali ağa - Cşş:ık şarkı -
D:ıim seni ben arardım. 3 - Mahmut 
Celiılelatin paşa - Narı firkat. 4 -
Şe,·kl bay - Tutuldu damı zülfiyare. 
5 - Subhi Ziya - Gücendi lıiraz söz
lerime. G - Kemal 1'iyazi Seyhun -
Taksim. 7 - HcCik Fersan - Göğsüm
den kaçıp gittin. S - Refik Fers:ın -
Ey benim gonca gülüm. !) - Dede -
Sana layık mı ey güllen. 10 - Şem

seddin Zı~ a - llıkdıııı eliııılen. 11 -
Saz Sl'nıaisi. 21 Memleket .saat ayarı. 
21 l\onuşıııa. 21.15 Esham, tahvilat, 
kıımlıilo - ııukut lıor.sJsı (fı.}.ıt). 21. 
2:> .!\eşeli pluldıır. '.!l.30 ~lıı:.:ık (Kil
çük orkc.stra - :$cf: • 'ccııı Aşkııı. l -
Koack - Köy hık.:iyclcri. 2 - Borc
heri - Uır gecenin romanı ( \ ' uls). 
3 - I.eopolı.1 - K:ırhlıad hatırası. 4 -
Pacherııegg - Viyana süıti. 1 - "ltüçük 
geçit resmi. '.! - Opcrııda kılcı mbzi
~i. 3 - Gral.ıende ge:.:inti. 4 - Para terde 
uUı karrnca. 5 - l.char - Enı oııe

rctiıııtcn potpuri. :J.30 .)Jüzik (Çi
gan ve saire - pi.} . '.!3 .)lüzik (Cıız· 

bam! - ]il.). 23.45 - 24 Son ajans ha. 
berlcri ve yarınki ıırograııı. 
CU~lA - 17.3.1939 

12.30 Program. 12.35 Türk nıüzi-

zç takılır, 2 - Sarı renkte kokulu 
çiçekleri olan bir ağaç, 3 - Bir ne 
Yi cübbe, 4 - Nurlu, türemekten e
mir, 5 - Ermiş, kuzunun çağırışı, 
li - Dir gazoz adı, 7 - Çanakkale 
de tnriht bir mevki, 8 - Bildirmek, 
iistünde yüriinür, !) - Olmaktan 
mastar, güçlük, 10 - Hıristiyan, es 
ki bir siliılı. 

Dünkü Bilmecemizin 
Halledilmiş Şekli 

1 - Dokumacı, 2 - Odalık, Şanı, 

3 - Namus, Sl\'a, 4 - Amiral, 5 -
Us, nım, Duc, G - Ilenk, tılt, 7 -
Sirke, 8 - A~ına, yn, na, 9 - Altes, 
ol, 10 - lrz, le. 

ili - pi. 13 :Memleket saat ayarı, ajans, 
meteoroloji haberleri. 13.15 - 14 l\lu
zik (Harir senfonik plüklar) . 18.30 
Program. 18.35 .Muzik (Oans müzıği 
pi.). 19 Konuşma. l!l.15 Türk ınuzı
ği ( Fıısıl lıc.}Cti) . Cehil Toksesiıı işti. 
rııkiyle. 20 Ajııns, meteoroloji h:ılıcr
lcd, ziraut borsası (riyal). 20.15 Türk 
ınilziğl, Çalanlar: Vecihe, Cevdet Çnğ· 
la, Kemal Niyazi Seyhun, Hcfik Fer
ı;an . Okuyanlar: Hııdife, Halük Uecai. 
l - Peşrev. 2 - Refik Fersan - Mu
hayyer şarkı - Her güzelin lı::ığında. 
3 - Ali efendi - Niha,·cnd şarkı • Sev 
dirn yine. 4 - S. Kııynak - Bin gül 
dağlarında. 5 - Muhtelif şarkılar. 21 
~lcınlekct saat ayarı, 21 Konuşma 

( Haftalık spor servisi). 21.15 Esham, 
l!!hvilnt, kambiyo - nukut borsası (fi
yat) . 2 l.25 Neşeli plüklar • H. 21,30 
:.'ılüzik (Riyaseti Cumhur flarmonik 
orkestrası). Şef: Praetorius. 1 - W, 
A. Mozart : Klarinet için konçerto 
Ln mnjür, op. 622. a) Allegro. b) A
dngio. c) Hondo, Allegro. Solist: Hay
rullah Duygun. 2 - A. Glozounov: 8 
inci senfoni - Mi bemol majör, op. 
83. a) Allegro. b) Mesto. c) Allegro. 
d) Moderato sostcnuto - Allegro mo
derato. 22.45 Müzik (Opera selekıı. 
yonları, uvertürleri ''e saire). 23 
Müzik (Cazhand - pi.) . 23.45 - 24 Son 
ajans haberleri Ye yarınki prograın. 

GGMARTES1 - 18.S.1939 

13.30 Progrnm. 13.35 Müzik (l\a
hare, Çigan - pi.}. H .Memleket satt 
ayarı, ajans, meteoroloji lıaberJerl. 
14.10 Türk müziği. Çalanlar: Vecihe, 

Ce\'det Kozan, Huşen Kam. Okuyan: 
~ıuznffer llkar. l - Raur Yekta - Mıı .. 

hur peşre,·i . 2 - LAtH ağa - Mahur. 
şar kı - 'l'c'lif cdelıJlseın. a - Rah-

mi bey - Esir ettin benL • - Cevdet 
Kozan - Taksim. 5 - SOJad Şenozan 
- Bu se\'da ne tatlı yalan. 6 - Rab.mi 
bey - Ser,'finazı seyro çıkmıı. 'l -
Şemseddin Ziya - Şu sillo bir bakın. 
8 8- Saz semaisi. 14.40 • 15.30 MU~ 
zik (Dans müziği .. ı>l.l• 17.30 Prog
ram. 17 .35 Müzik (Dans snııU .. pL) •• 
18.15 Türk milziği .(Halk musikisft. 
Sivaslı Aşık Veysel n lbrahiın. 18.85 
Türk müziği (Fasıl beyeti)_, Safiye 
Tokby ve Tahsin :Karakuşun iştira
kiyle. 19 - 1\onuşma ,(Dış politika 
lıüdisclel'i). 19.15 Türk müziği .(Folk
lor - Halil Bedii Yönclgen) . 19.SO 
Türk müziği (~lunllim 1\uri Halil 
Poyraz Ye arkadaşları) . 20 .Ajans, 
meteoroloji haberleri, ziraat l:ıorsası • 
(fiyat). 20.15 Müzik - Neşeli plA.klılr. 
- H. 20.20 Esham, tnhvilfıl, kambi
yo - nukut borsası _(fiyat). :l0.30 Mem 
leket sa:ı t B)'nrı. 

GALA PROGRA~ll 

20.9 a) Takdim. b): Temsil ve 
Türk müziği . Binbir gece masalla
rından - Maruf. Yoz:ın: Ekrem Reşit. 
Temsilde Türk mü:.:iği: Jrnme oku• 

yucuları (Koro) . ldnre .eden: Mesut 
Cemil. 21.15 c) l\leşhur :virtüoz Zino 
Franceseali'nin keman rnsitall. 1 -
Joh:ınn - ScbLıstian llach - Konçerto 
(I.a ınanör). Allegro moderato. An
dante. Allegro assai. 2 - Ludvig Ynn 
lleetahovcn - S6nnt:ı N. 9, opus ~7. 
(La mııjör). ,(Krcutzer'c ithaf edil· 
mlş). Adagio sostenuto - Presto. An
dante con variazioni. Finale (Pres~ 
lo) . 22 Haftalık posta ,kutusu. 22.15 
Hesitalin dc,·aını (Zino Francescati 
tarafından} 3 - Camille Saint - Saen~ 
- Hondo Kapriççyozo. 4 - a} l\lau
rice Havcl - 'J'zig:ın. lı) Pablo de Sa
ras:ıte - Homanza Andaluza c) l\lnucl 
de Falla - Jspnnyol dansı. Piyanoda 
refııkat eılen Dr. Otıo Barz. 23 llltizik 
(Cazband ~pi.). 23.45 - 24 ~on ajans 
lıalıcrlcri Ye yarınki proı::rmıı. 

ALEMDAR SiNEMASI 
lKi FiLM 

1 - Sekizinci 
2 - Ateş çemberi. 

YUKARIDAN ASAGI: ŞEHiR TiYATROSU 
1 - Donrlıırmacı, 2 - Oda, se, i'j 12.3.39 Pnznr gündüz 

3 - l\::ıın::ı, n:uıı:ız, 4 - lllıımak, al, · 1 rı .30; Gece 20.30 d n 
5 - Mısır, ta, li - Ak, Rnziyn, 7 - Tepel.ınşı: Annn 
Sn, rast, 8 - Işıldak, 9 - A\', üle_ J\.2reni~ 
ma, 10 - İmaret, alfı. 7 fl{ofiıcdi Kısmı: 8ir mıı'tm1p ardnıu.ot. 

' · 



5 - VAKiT lt'S9 

~ ............... .......................... : .................. , 
Tayyare Piyangosunun dünkü 

keşideSinde kazanan numaralar 
Bılelleıine ikrami1Je çıkmış ola rı /ar Eminönünde Tek 
kollu Cemal kişesinden i ~ıamiyeler-ini alabileceklerdir-

No. 
12 
20 

102 
280 
332 
304 
291' 
344 
378 
187 
147 
608 
620 
687 
723 
751 
738 
867 

1150 
166 
255 
306 
321 
323 
598 
714 

2026 
40 

113 
164 
203 
251 
279 
289 
350 
446 
472 
474 
476 
553 
556 
581 
634 
716 
721 
784 
814 
847 
892 

3122 
23R 
240 
264 
316 
402 
561 
548 
605 
781 
791 
921 

4121 
13l 
13.'i 
181 
214 
222 
254 
263 
277 
399 
49(1 
702 
713 
757 
781i 
855 
888 
904 
939 

5007 
161 
148 
24.'i 

Lira 
50 

200 
30 
50 

200 
50 

100 
30 
30 
50 
50 
50 

100 
200 

30 
30 
30 
30 
50 
50 

100 
30 
30 
30 

100 
100 
500 
30 
30 
30 
30 

200 
50 

100 
30 
30 
30 
30 
50 

500 
50 
30 
50 
30 
50 
30 
50 
50 
30 

500 
30 
30 
50 
30 
30 
30 

200 
30 
30 
50 
30 
50 
50 
30 
30 
50 
30 

100 
100 
30 
30 
50 
30 
30 
30 
50 
50 
30 
30 
30 
30 

200 
30 
30 

No. 
249 
261 
572 
659 
801 
811 
836 
843 

6018 
199 
307 
375 
414 
540 
700 
724 
766 
791 
790 
897 
947 
954 
998 

7125 
160 
227 
240 
343 
400 
650 
662 
762 
785 
802 
867 
945 
960 
975 

8106 
208 
211 
428 
531 
727 
736 
752 
853 
868 

, 897 
911 

9004 
152 
198 
199 
260 
327 
494 
521 
624 
699 
792 
81!i 
885 
983 
988 

11005 
295 
32f'i 
442 
467 
509 
59!i 
619 
499 
703 
888 

11197 
289 
411 
48!i 
532 
486 
665 
759 

Lira 
30 
30 
30 
30 
50 
30 
30 
30 
50 
30 
30 
50 
50 

200 
30 
30 
30 

500 
30 

100 
30 
50 
30 
30 
50 

100 
30 
50 
30 

200 
39 

200 
50 
30 
30 
30 
50 
so 
30 
30 
30 
50 

15000 
30 
30 

100 
30 
30 

200 
30 
50 
30 
30 
30 
30 
30 
50 
30 
50 
50 
30 
30 
30 
50 
50 
50 
30 
30 
30 
30 
50 
30 
50 
30 
30 
30 
30 

200 
50 
30 
30 
50 
30 
50 

No. 
918 
938 

12012 
98 

106 
171 
129 
285 
307 
326 
462 
487 
490 
520 
598 
620 
680 
785 
830 
956 
960 

13047 
51 
60 

127 
224 
285 

379 
431 
529 
670 
676 
778 
828 
875 
983 

14043 
127 
165 
233 
~a... 

438 
480 
sn 
608 
622 
715 
845 
870 
931 

15093 
172 
333 
363 
433 
504 
521 
557 
614 
727. 
794 
947 

16048 
97. 

15:?. 
159 
338 
379 
407 
421'\ 
563 
719 
764 
797 
82.~ 

865 
942 

li09(l 
12~ 

170 
145 
20& 

Lira 
30 
30 
30 
50 
50 

100 
50 
50 

500 
30 
50 
50 
50 
50 
30 
30 
30 
30 

100 
30 
30 
30 
30 
30 

100 
50 

100 
30 
50 
30 
30 
50 

100 
50 
so 
30 
50 
50 

30 
50 

30 
30 
30 

500 
30 
30 
30 

200 
50 
30 
30 
50 
50 
50 
30 
30 

500 
30 

200 
3.0 
30 
50 
30 
30 
30 
50 
30 
50 
30 
50 
50 

200 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
50 

No. 
219 
267 
343 
356 
3.'iS 
507 
684 
727 
796 
995 

18095 
163 
29ı 

301 
364 
417. 
420 
552 
595 
658 
787 
898 
900 
920 
934 
952 
938 

19066 
105 
288 
297 
308 
393 
698 
754 
919 
938 

2002ı 

59 
143 

416 
66tl 
721 
737 
803 
849 
S91'\ 

948 
999 

21056 
83 

212 
257 
31 
358 
428 
464 

525 
619 
68ı 

943 
958 
990 

22035 
166 
247 
23R 
297. 
294 
32,c; 

41~ 

47R 
574 
61 ,C\ 

651' 
707 
7"'l 
S:>5 
807 
81R 

89~ 

. . 

,RADYO,,Ll .. N'. 
~ . . .. . . . . 

~ ~ . . . - .. -. . .~. -~ ' 

Lira 
50 
30 
50 
30 
30 
30 
50 
30 
50 
30 
30 
30 
50 
50 
30 
30 
3-0 
50 
30 
30 
50 
30 

500 
500 

30 
500 
200 

30 
30 

200 
500 
30 
30 

200 
30 

100 
200 

50 
30 

100 

30 
50 
50 

100 
200 

50 
50 
30 
50 
30 
50 
30 
30 
30 
50 
30 
30 
30 
30 
30 
50 

100 
50 

100 
50 
50 
50 
30 
30 
50 

200 
sn 
50 
30 

100 
50 
50 

30 
100 
50 
50 

No. 
2306!i 

66 
190 
340 
38.'i 
429 
478 
480 
497 
580 
6Gtl 

757 
754 
787 
874 
960 

24005 
54 

129 
250 
270 
283 
321 
323 
394 
403 
531 
583

1 

715 
759 
833 
911 
938 
971 

25020 
183 
209 
269 
333 
362 
367 
460 
SH: 
599 
626 
734 
768 
854 
90R 

26053 
100 
129 
215 
21ti 
234 
275 
366 
4SR 
51.'i 
536 
614 
807. 
816 
909 

27018 
43 
6'l 

191 
2-0cı 

510 
44'l 
574 
72~ 

2801ll'l 
!ili 

Hl 
13?. 
2'ln 
21 fi 

48.c; 
74.'i 
82<l 

Lira 
50 

200 
50 
50 
30 
50 
30 

200 
50 

100 
50 

100 
50 
50 
30 
50 
30 
30 

100 
50 

100 
30 
30 
30 
30 
50 

100 
30 
30 
30 
50 

100 
50 
50 
30 
30 
30 

200 
30 

100 
50 
30 
~o 

50 

30 
30 
30 
30 
30 

100 
30 

100 
100 
30 
30 
30 

100 
30 

200 
50 
30 
30 
50 
30 
50 
50 
30 

200 
30 

500 
50 
50 
30 
50 

100 

50 
30 
3n 
3n 
3n 

30 
30 
30 

\'erıi rı~sriyat : 
• 

Yeni Gün 

No. 
863 
92:\ 
961 
983 

29083 
80 

224 
237 
2Q3 
4lti 
437 
474 
737 
751 
776 
801 
818 
874 
881 
893 
932 
943 

30036 
119 
127 
143 
217 
237 
392 
42fi 
450 
47g 
531 
619 
649 
747 

31016 
50 
87 
82 

107. 
123 

172 
227 
269 
288 
353 
420 
484 
68.'i 
74'.\ 
81R 
855 
89.C\ 
946 
977 

32039 
3sn 
474 
509 
540 
591 
55fi 
646 
666 
68f'i 
740 
780 
707 
804 
820 
967. 

331i0fi 
6" 
70 

140 
16~ 

n:-
34.~ 

350 
433 
49n 
64!i 

669 

Lira 
200 

30 
50 
30 
30 
50 

100 
30 
50 
.'iO 

50 
50 
30 
30 
50 
30 
30 
30 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
30 
50 
50 

50 
30 

100 
50 
50 
50 
30 

100 
50 
30 
so. 
30 
30 
50 
50 
30 
50 
30 

100 
30 

100 
30 

500 
50 
50 
50 
50 
30 

100 
100 
50 
50 
50 
30 
30 
30 

200 
50 

100 
30 
50 
50 
30 
50 
30 
30 

100 
30 
50 

100 
30 

100 
30 
sn 
30 
30 

30 

No. 
707 
840 

34022 
27 
38 
74 

103 
153 
217 
255 
290 
Jn 
448 
578 
622 
702 
753 
837 
972 
98 8 

35111; 
125 
306 
389 
39q 
424 
567 
591 
605 
613 
656 
786 
80~ 

906 
36083 

122 
273 
417 
498 

521 
916 
980 

37098 
55 

161 
264 
278 
357 
479 
593 
70!1 
889 
902 
9zr; 
9~[. 

9,53 
3Sl:~:ı 

lCO 
1:!1 
12~ 

iSO 

191 
20'.\ 
261 
261 
286 
37.'i 
<;06 
510 
571 

732 
SS'7 

957. 
979 
983 

:\9038 
275 
295 
333 
~90 

69fi 
883 
998 
78'?. 

Lira 
50 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 

1000 
30 

100 
100 

50 
30 
50 
50 
50 
50 
50 

100 
30 
30 
30 

200 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
50 
30 
50 
50 
30 
30 
50 
30 
30 
50 
30 

200 
1000 

30 
50 
30 
30 
30 
50 
50 
30 
3:> 
3') 

2-J 
201 

3') 

50 
~o 

5) 
20 

100 
50 
30 
30 

500 
30 
50 
30 
50 
30 
30 

200 
30 
50 
so 
50 
30 
30 
50 
50 
30 

. ' • - .. . ; "V'' ·" li• 

İstanbul Ve Türkiye 
Reşat Ekrem Koçu tarafınd"n 

dilimize çevrilmekte olan Tür! L 
ye seyahatnameleri serisiıün 4 

Mııtbııat Alemimize yeni karı,aıı ancU kitabı olarak meşhur sey. 
hafltılık (Venigiinl refikimizin ili yah Jan dö Tevenlnin Türki;·e 
~ayısı hircok tanınnıı~ irıııaların ~eı;· seyahatnamesi (165:5 - 1656 d ı 

. ' ... 

Beyoğluspor Ankarada 2:1 
, mağlQp oldu 

An.kara, 11 (Husu.st) - lstan 1 yarm (bugün) AnkaragUeU ~ 
bulun Beyağluspor futbol takımı yapacaktır. 

bugün Ankara B muhteliti ile bir Mektepliler Araıındl 
maç yapmış ve 2 - 1 mağltlp ol Kır Koşusu ıJI". 
muştur. Ankara, 11 (Hususi) - tJ. 

Dün dokuz mayıs stadyomun - ler arasında ilk defa olarak , 
da yapılan maça 6 binden fazla tip edilen 1200 metrelik Jdl' ~ 
seyirci gelmişti. ~n çok heye. şusu bugün 19 mayıs s~yoO' -
canlı oldu. tık golu atan Anka- da yapılmış ve Gaü lı~~ 
ra takımı ondan sonra daha mun 14 erkek lisesinden 14. Poli! 
tazam ~kmlarla devam etti ve titüsünden 21, sanat oku~ 
oyunun ılk yansı 1 - O Ankara. 7, inşaat usta okulundan ı ff lfı 
hların galibiyeti ile nihayetlen - caret lisesinden 7 koşucunuJS 

1 
ı 

di. tira.k ettiği bu müsabaka 1"f 
1 İkinci devrede Beyoğlusporlu - tan sonuna. kadar büyük bire~ 
lar beraberliği temine çok çalış laka ile takip olunmuştur. r; 
tılar. F.akat ikinci golü de An- cede: 3.~ 
karalılar atlı ve karşt taraf an. Erkek lisesinden Or~an. ~ 
cak bir gol !:ıkararak oyun 2.1 2..10 ile birinci, Tecim lısesı1l ~ 
~nkaralıların galibiyeti ile bit - İsmail 3.49 6-10 ile ikind \'ege~ 
ti. cim lisesinden Fuat üçüncU 

1 Misafir takım, ikinci maçını miştir. _..-/, 

Galatasaray kongresi 
1 Eski idare heyeti vazife

sinde ibka edilecek 
ı ' 

GalattUamy klii.bü y°ükack 
murllkabe heyeti mutat içfünamı 
dün klüp merkezinde yapm~tır. 

' 

Doktor Orhatt Tahsiııin reisliği 
g~~nıda toplanan CJ.alata.saraylılar 

I 
• kendilerini aıö.ka.dar eden i§lcri 
'kmıu-§tuktan sonra yeni idare 
heyetini intihap etmişlerdir. 

San k1rmızılıların yeni idare 
heyeti Bay Sedat Katıtoğlunun 

reisliği altında !tlt zevattan te§ck 
l idil etmiştir: 11.:inci rci$ lstanbul 
mebusu Ya.'1ar, katip: Bedri, mu 1 . • 

ci ipekçi, ~: Teo/i1C 'itli, 'f1.' 
ve Selmandır. fi' 

Yukarıdaki rcsmimı:d' r,ıl" 
tcısarayltların diinltü topl61l 

dan bir kö!: görüliı~ 
Günet Klübü Koııgr; 

Yapılamadı ı11c•' 
Güneş klübünün dlin yaP alide 

ğı ilan edilmiş olan f C''~ dJJ1 
kongresi ekseriyet olmadığı11 
yapılamamıştrr. fJft 

Güneşlilerin bu içtimaı orı 
luı~cbeci: Adnan, veznedar: Na. sonraya. kalmıştır. ./ 

--------·------~--~------------
Ya ylaspor kulübü 

Kayakçıları 
Kamptan döndüler 
Muğla, 11 (A.A.) - Bir hafta 

danberi Göktepe ve !~arlıkta ka. 
yak kampı kuran Muğla yaylft 
spor klübü gcn~leri, bugün ~eh. 
rimize dönmüşlerdir. 

1 Gençlerimiz bu çalışmalarda. 
çok istifade gördüklerinden her 
sene bu aylarda kamp kuracak· 
larını sevin<Jle söylemektedirler. 

ac RSA 
- An1cara 1 1-3-939 -

llızııla.r111ıla ) ılclız ışıırcı. ·~lıın-1 
Jar, ııır.rinrle ıııııamr.le $1Örtnler
dir. füıkaml .ır 'll:ıl 12 dr kap:ınış 
~:llış fi)all.ırırlır. ı 

ÇEKLE R - -
I.ondra 
XP\· \c.1 lr 
Par İ !'. 

~lila no 

Ccnc\rP. 
Anı ~I erıl:ı ııı 

Herlin 
Briıl,«cl 

A lı na 

S ıf, a 

5.93 
ı:rn.3S25 

3.3525 
6.65 

28.745 
li7.t:~ 

50.i225 
:.!1.27 

Kayakla Atlaııt" 
Müsabakaları ·J1İll 

ıeeı 
Oslo, (A.A) - Kral sı }'İ;ı· 

de hazır bulunduğu 70,~ ıtol· 
lik bir seyirci ltütlcsi öniiJl e s.t.l" 
mankol kayak spor ycriııd~ r. ~ 
ma müsabakaları yapıtmış 1 ıt
müsabakala.r münascbell~diltt 
lama. pistinde yapılan ddill~ 
neticesinde, atlayıcilar 11: 18(111' 
den fazla havalanmış oJdU rıbiJ. 
dan azami 55 metreye ntlS.) 
mişlerdir. 01.ıı 

Bundan maada mahzıırlll bµı 
d"rtte pistte atlayanların o 

yuvarlanmıştır. ı.ı Y 
Nitekim dünya şampiY0~ett' 

rauerde ilk atlayışta 60 tJ1'· ~ 
atlamış fakat yuvarlannı1f.st, 
kinci defa hatasız atıanı1;~1,ıif· 
ancak 55 metreye varabı . . . ) ~-

Osloda yapılan (Ha.lk01JJ1UeJıJ 
yak yarışlarında 18 ki.tonı:ı,ı,r 
müsabakanın neticelerı 1 
dır: (rJot'' 

ı - Trygve Brodahl 
veç) 1 sa. 10 da. 29 sa~· s.) :ı. ,.-

2 - Orlika (FenlandıY 
11 da. 11 san. 

1 
~i).,ı 

3 - Kurikkala (Fen a 

1 sa. 11 da. 24 san. nıusııb',! 

Prng 
Madrid 

1.01!2:> 
1.56 
4.3275 
5.!13 

Gene holkolm kayak 110 1'1 

ı kalarındaki atlamalara llıtl11 .. ,,e -
\'arşo,•a 

Bmlapeşle 

Bükrcş 

BelE:ruıl 

Yokolınma 

Stollholm 
Mo!!.kO\'a 

istikrazlar 

23.845 
24 .9675 

0.9050 
2.Ri\75 

3 ı .62 
30.5325 
23.8525 

iştirak etmiştir. En ıyt ·r ~er 
atlayan bir İsveçli ile bı 
veclidir. iki ctrf" 

tsveçli Sven Enkson · tır· X-:0'. 

sında da 62 metre atıanı~ 62· ~1 

''eçli Nyhra bir defasın a"'a ~ıı
ğeriııde 58 metre atıaınaı 

ile SABAH, ÖGLE ve AKŞAM me yaıılnrı ,.e hiribirindcn ı::üıl'! İstanbul ve Türkiye) adı ile çık Ergani 
vaffak olmustur. 1<"'"~ 
Almanyanın tanın.mış biri11'1; 

atlayıcılarından Hekels 66• 
Her yemekten sonra günde üç defa dişlerinizi fırçala yını~. 

cıınlı rc ~iınlcrll' .. rı~lii ııl:ıl'ak ncfi :nışır. Fiyatı 25 kuruştur. Bütün Sivu • Erzurum TIJ 
lıir cşkilıle intişar clıııişlir. )kuyucularımıza tavsiye ederiz. I Tlirk borcu 1 peşin .... "" .. ' 

• 41 •• ·k·ncide de yuvarlanmıs, ı ı 

metre atlamıştır. 



Muha.nımen B. % 7,5 Eksiltmenin 
Muv. Te. Şekli saati 

Lira Kr. Lira K. 
27 ad. 378 . - 28 35 açık eksiltme 14 
15000 ta. 

bak 806 25 60 47 ,, .. 14,30 
1 ad. 

sif 
İzmir 490 96 75 ,, 

" 15 

""" "1lUı ve mikdan tahmin bedeli ve teminatı yukanda ya. 
(aklern malzeme §artnameleri ve nümunelcri mucibince ay. e . 
..._ 81ltmeye konmuştur. 
l\ ~ksiltme 16.3.939 perşembe günü hi7.alarmda yazılı sa. 
abataşta Levazım ve mübayaat şubesindeki alım komis. 
.Yapılacaktır. 

..... Şartname ve nUmuneler her gün sözU geçen şubeden pa. 
lllabilir. 

ftıt': bikiş makinası eksiltmesin~ iştirak etmek istiyenler 
htıerinin inhisarlar umum müdürlüğü tuz fen şubesine 

~ evveı berayi tatbik tevdi etmeleri ve tekliflerinin kabu. 
laıammm i§tirak vesikası almaları lazımdır. Eksiltmeye 
~ecekler yüzde 7,5 güvenme paralarile münakasa için ta. 
~ 11 gün ve saatlerde yukarıda adı geçen komisyona gelme. 

0luııur. (1129) 

1 * * * ~ ~vcut şart.name. proje ve keşfi mucibince Malatya 
le~&aında yaptırılacak tretuar, asansör tesisatı, bahçe 

'~ıYesi drenaj bahçe dahili yolları ve ihata duvarlan iş
ara ait imalatı smaiye kapalı zarfla eksiltmeye kon. 

~· 
~ l<eşif bedeli 36.796 lira 97 kuruş olup teminat akçesi 

ltı ..... 77 kuruştur. 
ı__ ~ksiltme 23-3-939 perşembe günü saat 15 de Kaba
C'Y'lııın ve MUbayaat şubesindeki alım komisyonunda ya. 

!\> • 
..... ~ame, keşifname ve projeler 184 kuruş mukabilinde 
'1 llıbesinden ve Ankara, İzmir, Malatya Başmüdürlükle. 

~ lnabi!ir. 
'l!u işe girmek isteyenlerin yüksek mimar veya yüksek 
'Olmaları veyahut mukaveleyi birlikte imzalamak ilze
~ fta bir mühendia veya bir mimarla iştirak etmiş bulun. 
e §irndiye kadar bu kabil ''50.000., liralık bir işin muvaf

'ft l'apnıış ve bitirmiş olmalan şarttır. 
' 'l'aliplerin eksiltme gününden 8 gün evveline kadar 

~\lın rnUdürlUk inşaat şubesine müracaat ederek fennt eh
:'li •kaaı almalan lizımdır. 
~ ...... isteklilerin şartname ve projeler ve yukarıdaki madde. 
t( len ehliyet vesikası ve ayrıca kanunt .-esik& almalan te. 

Çesi veya banka mektuplarnu ve milhilrlil fiat teklif mek. 
~: ihtiva eden kapalı zarflarmı . eksi~tme güniln~e nih~
~ 14 de kadar makbuz mukabilınde mezk~r komısyon rı. 
~ ı~erıneleri lazımdır. Postada vaki olacak taahhürler ka. 

ı. (1489) 

~etediye Sular idaresinden: 
1~ Açık pazarlık ilanı: 
~ ~llıiz ihtiyacı için (800) kilo halis külçe kalay açık pa
~....... trn alınacaktır. 
l:ıd l3u husus için tanzim edilen şartname idaremiz levazım 

~ , en Parasız olarak alına.bilir. 
~ ~ 'l'aliplerin şartnamede gösterilen teminat akçelerini ida. 
~U ~arak makbuzlariyle ihale günü olan 15 Mart çarşam. 
~mdeki Müdüriyete müracatlan. (1587) 

~~(~if®'. 
tisMA.N LıJifAN KASI 
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1 Tercih ediniz 1 
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Kiralık Han 
Galatada Bebek tramvay dur:ııtıııa 

50 metre mesafede caride üzerinde 
111 Xo. lu şeker imal(ıflı:ınesi fütiin· 
deki hanın tamamı veya ayrı B) rı 

kiraya verilecektir. Aynı ıaınond:ı 
otel yapmaya da çok elverişlidir. 

Görmek ve kiralamak isteyenlerin 
Galatada Bosror hanında 3 üncü kııt 
14 :\o. ya müracaatları • 

,... ' 
ürolog Dr. Kemal Ozsan 

ldrar yolları, deri ve frengi has· 
talıkları mütehassısı 

Tünelh:ışı lstiklül caddesi No. 
3110 Bıırnı paU1rı üstii 'l'ı•I. 412:15 -------· 

Dr. iRFAN KAYRA 1 
RÖNTGEN MUTEHASSISI 

Türbe, Bozkurd Kıraathane. 

si karşısında eski Klod Farcrl 
sokak N~. 8. 10. öğleden son· 
ra 3 ten 7 ye kadar. 

Giren yere, Grip, nez 
le ha§ ve diş ağrılar . 

gırmez 

Grip in 

Soğuk algınlığında 
muztarip bir aileyi ih
yakar tesirile iyileş-

tirir 

Grip in 
Daima yanınızda bu
lunursa kendinizi grİ· 
pe soğuk algınlığına, 
nezleye karşı sigorta 
etmiş olursunuz. Al· 
danmaymız. Raibet 
gören her şeyin takli
di ve benzeri vardır. 
GRf PtN yerine başkt 1 
bir marka verirlers< 
şiddetle reddediniz. 

Ada Bir metresinin mu. 
N o. ha mm en bedeli sahası ilk 

Aksaray Yangınyerinde Bala. 
banağa mahallesi 20 parsel 

' No. arsa arkasında yüssüz 

- teminat 
L. K. M. S. murabbaı L. K. 

ı · atSa:a 6 3 0049,50 11 14 
'.Aksaray Yangınyerinde Bala. 

ı banağa mahallesinde 19 par-
~ sel No. 1I arsa arkasında yüz. 

süz arsa 6 3 00 55,00 12 38 

Yukarıda s&mti, mahalle ve sokağı, sahası ve muhammen kıy 
metleri yazılı bulunan yüzsüz arsalar satılmak üzere, ayrı ayrı 

açık arttırmaya konulmu.,tur. Şartnameleri levazım müdürlüğün. 
de grülebilir. 

İstekliler hizalarında gösterilen ilk teminat makbuz veya 
mektubile beraber 24.3.939 cuma günü saat 14.30 da Daimi encü. 
~mende bulunmalıdırlar. (B) (1535) 

* * * Senelik muhammen kirası 36 lira olan Zeyrekte Zeyrek ma. 
hallesinde İbadethane sokağında 64 numaralı Zen.billi Ali Ef. mek 
tehi teslim tarihinden itibaren 939; 940 yılı Mayıs sonuna kadar 
kiraya verilmek üzere açık artırmaya konulmu.ştur. Şartnamesi 

levazım müdürlüğünde görülebilir. İstekliler 2 lira 70 kuru3luk 
ilk teminat makbuz veya mektubile beraber 28.3.939 salı günü sa. 
at 14,30 da daimi encümende bulunmalıdırlar. (1655) 

Gayrımenkul Satış ilanı 
İstanbul Emniyet Sandığı Direktörlüğünden: 
Bay Ali Rızanın 6691 hesap No. sile Sandığımızdan aldığı 

5250 liraya karşı birinci derecede ipotek edip vadesinde borcunu 
vermediğinden dolayı hakkında yapılan takip üzerine 3202 No. lu 
kanunun 46 cı maddesinin matufu 40 cı maddesine göre satılması 
icap eden 1\:adıköyünde Tuğlacıbaşı mahallesinin eski Erenköy ye 
nl Kuyubaşı aralığı ve Kayışdağı caddesinde eski 36 Mü. yeni 1,82 
84/1, sı11, 84, 100, 22, 30, 48 No. lu ahır ve fırını ve fazla bahçe. 
si olan bir katı kagir diğer katları ahşap iki evin tamamı bir bu. 
çuk ay müddetle açıkarttırmaya konulmuştur. Satış tapu sicil kay. 
dına göre yapılmaktadır. Arttırmaya girmek isteyen (410) lira 
pey akçası verecektir. Milli bankalanmızdan birinin teminat mek. 
tubu da kabul olunur. Birikmiş bütUn vergilerle belediye resimleri 
ve vakıf icaresi ve taviz bedeli ve tellaliye rilsumu borçluya aittir. 
Arttırma şartnamesi 15.3.939 tarihinden itibaren tetkik etmek 
istiyenlere sandık hukuk işleri servisinde açık bulundurulacak. 
tır. Tapu sicil kaydı ve sair lüzumlu izahat ta şartnamede ve ta. 
kip dosyasında vardır. Arttırmaya girmiş olanlar, bunları tetkik 
ederek satılığa çıkarılan gayrimenkul hakkında her §eyi öğren. 

miş a.d ve itibar olunur. Birinci arttırma 3.5.939 tarihine müsadif 
çarşamba günü Cağaloğlunda kain sandığımızda saat 14 ten 16 
ya kadar yapılacaktır. Muvakkat ihale yapılabilmesi için teklif e. 
dilecek bedelin tercihan alınması icap eden gayrimenkul mükel. 
lefiyeti ile sandık alacağım tamamen geçmiş olması şarttır. Aksi 
taktirde son arttıranın taahhüdü baki kalmak ~artile 22.5.939 
tarihine müsadif pazartesi günU ayni mahalde ve ayni saatte son 
arttırması yapılacaktır. Bu arttırmada gayrimenkul en çok arttı. 
ranrn Ustilnde bırakılacaktır. Hakları tapu siciUerile sabit olma. 
yan alAkadarlar ve irtifak hakkı sahiplerinin bu haklarını \'e hu. 
susile faiz ve masrafa dair iddialamu ilan tarihinden itibaren yir. 
mi gilo içinde evrakı müsbitelerile beraber dairemize bildirmeleri 
Ji.zımdır. Bu suretle haklarını bildirmemiş olanlarla haklan tapu 
sicillerile sa.bit olmıyanlar satış bedelinin paylaşmasından hariç 
kalırlar. Daha fazla malumat almak istiyenlerin 938.923 dosya 
numarasile sandığımız hukuk işleri servisine mUracaat etmeleri 
lüzumu illn olunur. 

• • • 
DiKKAT 

Emniyet Sandığı; sandıktan alınan gayrimenkulü ipotek gös. 
termek isteyenlere muhamminlerimizin koymuş olduğu kıymetin 
nısfını tecavüz etmemek üzere ihale bedelinin yarısına kadar lborç 
vermek suretile kolaylık göstermektedir. (1647) 

' 191 Numıtılı 10/61 İ933 tın7ıh lt;nım!ı t.:sdıft rdilmisıır 
.' 14/611933 ı.ırih/I 2435 N,;;,ırıh Rr:.ml OıuttJ 

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

· - -
\._l'lfta1HI: ~ 10.000.000 lnıııız Lirası 
... t ~ • 
• •rat akçesi r • 1.260.000 lnılllz Llras• 

-...: ~ ..... ... 
( ...... 
T4rkiyenin batlıca_ Şehirlerinde 

PARIS, MARSIL\7A ve NIS'de 
"ııs 1 LONDRA w- MANÇESTER"de • I• 

lll, f<JBRIS. VUNANISTAN. IRAN. IRAK, FiLiSTiN 
.... MAVERAVr ERDÜN'de 

v~Q Merkn " Ş.belm 
OstAvvA.· RUMANVA, YUNANiSTAN, SURiYE. LOONAN 

~~. ve HATAVda 
11.rı •• bttlln -Ollnyada Acenta ve Muhablrltn varclır 

... 
~ tf er nevi Bank• Muameleltti yapa• 
lıc:.,1 le'-'• ve mMuıt hnaplın lıllşadı , 
l~,~ rtdıler vt vesaıklı l<redıltr ku~;ıdı 
~~ "' Ecncbı meır:lektıler iizerıne k~ide senedaı ı$konıosıa..; 

"tıtıırk-rı. 
~·~ . 

, "T!ıtdaı "' lahvilaı, alrıı. 11e emıaa üzerıne avans\ 
,lıhsilaıı Oi! sal~. 
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~n vükSclc errlni~I şartlmnı haiz lıiralıt. 
Kasalar Servisi voırdır. 

Piy1 • 
' sanın en müsait tartlarK'e ( kumbarah ve~ 

ltuınbaruız) taurruf hesal)ları ıaçılır. 

lyi bir terzi mi arıyorsunuz? 
J şte size bir adres 

Diplom terzi 

YAVUZ SEZEN 
t J 3 Beyoğlu Pıırnı:ıkk:ırn Ca~ rel ıı · 

rarlım:ını Türk Foto evi üstünde 

- V Alil'l"ın kitap şeklinde roman tefrikası -

68 OI.üMLE PAZARLIK 
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Diğer bir ses cevap verdi: 
_ Ben de sana ayni suali sorarım. Sen ne arı. 

yorsun? 
İkinci ses. avukat Prid'e yabancı gelmiyordu. 

Fakat bu sesi, daha evvel nerede işitmişti!? Bu ses, 
vahşi bir hayvanın homurtusunu andmyordu: 
, - Bana kafa tutuyorsun ha! Ben senin gibi 

ham ervahlarm çoğunu yola getirdim. Tavanı yokla 
bakalım ... Eller yukarı! 

Bir kaç saniye tevakkuftan sonra, avukat Prid 
yatak odasının kapısına doğru yürüdü. 

İçeriden gelen ikinci ces devam ediyordu : 
- Fiyakan bozuldu değil mi? Otur şu iskemle. 

ye bakayım. Çabuk. 
Bu sırada avukat Prid kapıya yakl~mıştı. Eli. 

le kapının topuzunu çevirmek üzereydi ki içeriden 
müthiş bir giirültU işitildi. Avukat Prid yavaşça ka. 
pmın topuzunu çevirdi. Aksiliğe bakın ki, kapı kilit. 

1i idi. 
Ses devam ediyordu: 
- Seni şimdi yakaladım. Elimdekini görüyor 

musun? lçinde şimdi beş kurşun var. Eğer istedik. 
terimi söylemiyecek olursan, 'beşi de gövdene sap. 
!anacaktır. Brent nerede? 

- lna.n ki bilmiyorum. Buraya gelişimin sebe. 
bi, ona ne olduğunu öğrenmekti. 

- Martavalı bırak. Akla yatacak birşey söyle 
de inanayım. Zaten acele işim var. Bu iş üzerinde 

• 
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- Sendeki anahtarı kulnanıp kapıyı a!,'Saydın 

ya. 
- Öyle şeyler benim işime gelmez. Siz burada 

bir hldise olduğu zaman bana bildirin demiştiniz. 
l~te bildiriyorum. lşte o kadar. 

- Çok güzel yaptm Kumbes. On dakikaya ka. 
dar geliyorum. Fakat sen boş durma. Bu on dakL 
ka içinde Mister Brent'in apartımanını gözle belki 
dışarı çıkan olur. 

Avukat Pıid bunun Uzerine derhal hazırlana. 
rak sokağa fırladı. On dakika sonra Con Brent'in o. 
turduğu apartnnana gelmişti. 

Kumbes büyük bir asabiyet içerisinde görünü
yordu. 

- Çok şükür geldiniz, dedi. Zira ben korkudan 
ne yapacağımı bilmiyordum. Con Brent'in apartıma. 
nında bir yaltancı olduğu muhakkak. Fakat oraya 
nas,ıl girmiş acaba!? 

- Belki de arka kapıdan. 
Avukatın bu sözlerine karşı, Kumbes'in verdiği 

cevap, sadece parmağını dudağına götürerek •sus., 
işaretinde bulunmak oldu. Sonra yavaş yavaş mer. 
divenleri tırmanmağa başladılar. 

Avukat Prld üçüncü kata geldiği zaman Con 
Brent'in kapısı önünde durdu. 

Mektup zarfı atmağa mahsus deliğin kapa~nu 
kaldırarak içerisini dinlemcğe koyuldu. içeride biri. 
si dolaşıyordu . Bir şeyler karıştırıyordu. Bu sırada 
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hastalıklarına, cılız yavrular, yüriİ 
meyen, diş çıkaramayan çocukla.rı 

dermansız ihtiyarlar solgun kızlar, 

vereme istidadı olanlar H A S A ~ 
K U V V E T Ş U R U 8,undan W 

melidir. Kanı artırır, iştiha verir, 

şifai tesirleri çoktur. Fenni suret' 

te imal edilmiş, içilmesi kolay ve 

lezzetli bir şuruptur. Küçü·k, bO' 

V d 'l'f ~t a r 1 re yük her yaşta istimal edilebl I ' 

--~~~~~~~~~~~~' ~~- 1 

Kayseri Vilayetinden: -

MASTALll\LARI KÖKÜNDEN TEMiZlfR 
, ' . ı 

1. - Talas n,a.hiyesi merkezine ait 16içme suyu,, fenn! keşif ve 
proje tanzimi aşağıdaki şerait altında eksiltmeye konmuştur. 

2. - Bu işe aid bedeli keşif (500) beş yüz liradır. 
3. - Suyun menbaı tahminen yedi kilometredir. 
4. - Eksiltmeye iştirak edenler yüzde yedi !buçuk temina.. 

tı adiye verecekler, ihaleden sonra yüzde on beşe iblağ cdecekl~r. 
dir. 

:5. - Yapılacak keşif ve proje evrakı mukavele tarihinden itL 
haren kırk beş gün zarfmpa ikmal edilmesi !meşruttur. 

6. - Yapılacak proje ve keşifnamenin Nafia Vekfiletince tas. 
diki meşruttur. • 

7. - İhale 16 mart 1939 perşembe günü saat on dörtte Talas 
belediyesinde icra edilecektir. 

8. - Fazla malfımat almak isteyenler, Talas Belediyesine ve 
Kayseri Hususi Muhasebe Müdürlüğüne müracaat etmeleri ilan 
olunur. (1509) 

Jandarma Genel Komutanlığı Ankara 
Satınalma Komisyonundan: 

1 - Bir tanesine yedi yüz doksan kuruş kıymet takdir edi. 
l'!n vasıf ve öm'eğine uygun yedi yüz battniyc 13-3-939 pazar. 
tesi günü saat onda pazarlıkla satın alınacaktır. 

2 - Şartnamesi parasız komisyondan alınabilecek olan bu a· 
lu:•a girmek isteyenlerin (415) liralık ilk teminat banka mektup 
wwa vezne makbuzu ile şartnamede yazılı belgeleriyle tam vak. 
tir.ıle komisyona başvurmaları. (809) (1550) 

'- \'Ali.l'.r'ın .kltau seklinde r owau tefrikası -
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karıştırılan kağıtların seleri bile işitiliyordu. 
Bu gürültüleri dinledikten sonra a\rukat Prid 

başını kaldırdı. Ve Kumbes'tcn sor-du: 
- Buraya girilecek başka bir yer var mı? 
- Dışarıda yangın merdiveni var. Fakat ora. 

dan gelmek için avluya girmek lazım. Avlunun ka.. 
pısı ise kilitlidir. 

- O kapının an.~htarı yanında mı? 
- Evet! 
- O halde orasını bir gömen ge~irelim. 
Binanın yan tarafına çıktılar. Burası dar bir rrc. 

c;itti. Gccidin bir tarnfmd1 yüksek bir duvar görü. 
lüyordu. Üzeri cam kırığiyle tcchiz edilmiı;ti. Ve or. 
tasında bir kapı ... 

Kumbes anahtarla kapıyı ac1 dursun avukat 
bir kibrit yakarak dar geçidin iki tarafır.ı:laki evle. 
ı in duvarlarına baktı. 

Duvarın taşlarından birisi kazmmı~tı. İşte bu sı. 
rada idi ki avukat Prid, Con Brent'in odasındaki ya_ 
hancının oraya nasıl girdiğini anJadı. Yabancı adam 
sırtını avltmun duvarına vererek blr ayağını karşıki 
duvara dayamış olacaktı. Böylece kcndisirıi yulrn.rı 

çeke çeke duvarın üstüne cıkmıs ve belki de camlar 
Uzerinden ustalıkla lc;eri atlamı!jtı. 

Fakat bu tahmin.ini a rkacla!)ma anlatmak lüzn. 
munu duymadı. Avlunun açılan kapısından içeri gir. 
di. 

Kumbes anlatıyordu: 
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- !şte efendim. !şte yangın merdiveni. İ§te Con 

Brcnt'in odasında da ışık yandığını görüyorsunuz. 
l">olis çağırsak iyi olacak galiba. 

Avukat Prid: 
- Daha acele etmiyclim, diye cevap verdi. 
Avukat bundan sonra. demir merdivene sarıla_ 

rak yavaş yavaş yukarı çıkmağa başladı. Ardırdan , 
da büyük bir asabiyet .içinde Kumbes geliyordu. 

Derken ikisi de, Brent'in katma geldiler. Işık 
yan.an yatak odasının önünde bulunuyordular. 

Odanın .penceresi açıktı. Bu vaziyetten içerideki 
yabancının nasıl girdiği anla~ılıyordu. 

Fakat yatak odası boştu . Bu odanın diğer oda. 
ya a"ılan kapısı da kapalı idi. 

Avukat Pricl tam ic,:eriyc girmcğc karar vermiş. 
ti ki. bir kapı a<'ılmıısına benzer bir ses işitti. Onun 
aFdından kalın \ 'C kaba bir ses: 

- Hey bana bak. Nerdesin yahu! Arkandan ko. 
şa ko"a hal oldum. Maksadın ne anlayamadık ki ... 
B~nimle adeta saklambaç oynuyorsun.. Eğer niyetin 
oyun yapmaksa, ben mantara basmam. Re<l Man~s 
bir kaç bin liralık bir i~e girdi mi. onun icabına bak
madan defolup gitmez. anlıyor musun? 

Avukat Prid pencereden sokularak yatak oda
sm.1 ~eçti. Ayni dakika<la öteki o<laua konu~an ~es 
h ideılt ve hayrell0 krı ·ıaık bir r ı'fük korrnrdı : 

- Vay, sen Con Brent değil misin? O halde bu. 
rada ne arıyorsun? 

Çünkü 'ASPfRlN senefe~: 
denberi her türlü soğukB 

gınlıklarına ve ağrılara kar~' 
tesiri şaşmaz bir ilaç oldu~u 110 

isbat etmiştir. 
A S P i R l N in fesirfrıde" 

emin olmak için lütfen 

dikka_t ediniz. ' 

.,,ı 

ıı 1" 
Muhammen bedellerıle miktar ve evsafı nşağıda yn: j.9s9

1 
malzeme her g rup ayrı ayrı ihale edilmek üzere 2~ ·111d!l~ 
günil saat (10,30) on buçukta Haydarpaşa.da gar biJl~ıt· 
misyon tarafından açık eksiltme usu1ile satın aıın.acıı ilt <' 

Bu işe girmek isteyenlerin kanunun tayin ettiğ.i "·c:~Iİl'te 
Jrupa ait hizalarında yazılı muvakkat teminatııırıle ı:rıdıf• 
siltme günü saatine kadar komisyona müracaatları Iftıld tti 1'· 

. sın o. Bu işe ait şartnameler Haydarpaşada gar bına , 
yon ta.rafından parasız olarak dağı tılmaktadır. . ışedC ~O 

1 - 20300 adet kaol veya emsali parlatıcı maY1 şl 1i'11 .. 
muhammen bedeli 1624 lira ve muvakkat teminatı 12 ... ~ 

51• ~~~ ~ j 
2 - 5000 kilo kurş:ın levh~ 5 m/ m m1Jhamnıcn bC 

ra ve muvakkat teminatı 118 lira 13 kuruştur. (1365) 

S.\111111 : ASl ~I t•s Nc5riyııt Miicliirii: fl. 
Basıldığı yer: \ 'Ali.iT .Mattıansı 

5'' ,t1ırı:cl 


