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L İSMET JNÖNÜ_J 

a.hçekapıdaki Hasan Ecza Deposunu Bir 
Yaktı enç işçi Dün Gece Kasten 

~-1 1 Çekmeceden aldığı 400 lira 

:An7:aracla seçime iştirak eden 

kinci müntehip seçimi büyük 
ir alô.ka ile devam diyor 
l:lurs a, Trabzon ve iz rrı irde 
-eçi1n faaliyeti tanıamıandı ' 

i~~~r~:~e~hna- Mebusluk için müracaaf ;d·~~ı;;f n 
;=:.:: c~~~-~ ~a~n sayısı dört bini buldu 
' 

10
"nkya htuıiseıeri bütün Yen·ı Meclı·se 130 kadar yenı· ~llın gözleri önüne büyük 

tct To hayret levhası şek- b • ..., 1 
~tcl'essilnı ediyor. Evvele- me US gırecegi SÖy eniyor 
~ 6 

ilftdiselcrin başlangıcı ile '.Ankara, 15 .(Hususi), - llk ver ci"ı etmeleri hakkındaki karar do
~\.r·t snfhnlıırı Almanynıım diğim haberin teyidi mahiyetinde Iayısiyle yeni Meclise yeniden gi
itı~SUIA mct-Odıınu açık~a be- olarak Parti divatı.ı bu hafta içinde receklerin sayısı kati surette ma
~ şU~ ki bu met-Od taarruz toplanacak ve yeni mebus namzet- liım olmamakla beraber 130 kadar 
~t1 lnemleketi fpticlA dahili lcrini tesbit edecektir. Tesbitte e. olacağı tahmin e!dilmektcdir. 
~ tin:r \ "O nifoldar ilo Sflrs- sas olacak prensipler kararlaştml- Müracaat edenlerin yekfinu 4 
~' sonra. bu ilıtiliiflnr Te nl- mıştır9 bin 500 ü geçmiş bulunuyor. 

tll'l' nı-nsmda azgın bir dcnJz. Seçme kabiliyetlerini tayin için Müracaat müddeti yarın (bu-
t eltıisi bntmış kaptan gibi onların muhtelif sahalardaki iş ka gün) bitmiş olacaktır. 

'~a.c.'lf,'lnI şnşıran hiikUnıet- 'biliyetleri ve bilgileri tetkik edil- Dolaşan bir şayiaya göre İs tan-
\ lnıdnt nsiknsı nlınn.kJ on- mektcdir. bul, İzmir ve Ankara gibi büyük 
~t._"0ıu-ıı son sistem rooto,rize Profesörlerin, banka idare ınec- şehirlerde iki misli namzet göstc
~ tı lrtwvetlcri , .b bnvıı filola- lisi clzalarmın komisyon ve taah. rilecek müntehip saniler bu nam
\~:~bll' yıldırmı işgali ;rap- hüt işleriyle uğraşanların bu vazi. zetler üzerinde haklarını serbCstçe 
~ le :veya mebusluktan birisini ter- .ckullanacaklardır. 
~ hu . YQ. Çekoslovakya devleti> 
\\ tUıı bütün ortndnıı kaldn"• 
•ı... 1~ bir kere Slovakları 
'tel'd -

tıı en ayırarak kendi hlma-
ı.~tt '1tıııda. müstakil bir m cm
lıt1ılia haUnc getirmek ' 'aadi ile 
~t tı gnnaatnr yaptr. nu tabri
•ı:ı 't e Slovakyru:lB harekete ge
~~ isso hükumeti Prng h ükô.
~:al'afmdnn azledilince ınü
~ta 0 Yoluna girdi. J>iğcr t n
~~ ~ ltalyn ve Mncnristn n da 
>~ atıaı·nıtı nusynsında fnnli

·~~t~Ctti. ,Çeko Iornkyn.cln b u 
~lo llıeydan nlnn duhili çe
s:•crın neticesi apnçık nıcy
~ <lı:r: Münih konferansının 
~~ l'! Uo dört dcdet ıırasımla 
tı~l'tı.Unrı tn)in e<Ulen ye fazla 
~itti( beynelmilel emniyeti ke
~lı aıtınn nlman bn (]e\'lctin 
~~llıra, l'ılornvyu ve Slo\'nkya 
't 1 

1arı ııllı:ıyct kırk sekiz sa· 
tı.~~1ttılo hiç ınuhnrcbcsiz bir 

ı,~lll~e taınnmcn Almnu ~skcri 
'it, altıun. geçmiş, l\nrpatJar 
ı,t't ~llsynsımlıl ela l\lncnr or cln-

eruenıcğc başlnmıştır. 

(Devamı 6 'nClda) 

B-0h.emya ve Moravyanın 
himaye idaresi hakkında 
Hitler bir kararname imzaladı 
Almanyanın maksadı Karadenize inmekmiş 

Prag, 16 (A.A.) - B. Hitler 
bugün Prag §atosunda Bohemya 
ve Moravyanın himaye idareoi 
hakkında. aşağıdaki kararn,amcyi 
imzalamıştır: 

Bohemya ve M:oravya memle. 
keti bin senelik bir devre zarfın. 
da Alman milletinin hayali hu. 
dutlarına dahil olmuştur. Şiddet 

(Devamı 6 ncıda) 

Otobüs ve asri me
zarlıl{ arsası davası 

Otobüs işinden altmış şahit 
dinlenmesine karar verildi 
Mezarlık davası da talik edildi 

(Yazısı 3 üncüde). 

ile kaçarken yakalandı 
Polise bıçak çeken Laz Ali ismindeki 

suikastçı suçunu itiraf etti 

Aliyi yangın çıkarmıya leşv~ı< eden Mustafa da yakalandı 
. Ertuğ rul Mağazası, Yeni Şark Berberi, 
IŞBANKASI Trak Terzihanesi de yandı 

Bugün Ankarada umumi 
heyeti toplanıyor 

(Yazısı 6 ncıda). ' 

Dost Bulgar Başvekili dün geldi Bugün lş Bankası umum.it he. 
yeti Ankarada yıllık toplantısını 

yapacaktır. Ankaradan aldığımız 
malumata göre idare meclisi aza. 
ları istifalarını vereceklerdir. Bu 
istifanın sebebi umumiyetle id~ 
re meclisi azalarının mebuslar. • 
dan terekküp etmiş olmasıdır. :Ye ' 
ni eeçimde namzet göstermek 
şartlarından biri bu gibi iktısadi 
ve mali teşekküllerde idare mec
lisi azası olmamak olduğundan 
yeni idare azaları da mebus ol • 
mak istemiyenler arasından seçL 
lecektir. Mütemmim malıimata. 
göre İş Bankasının umum müd~ 
rü Bay Muammer Eriş mebuslu. 
ğu tercih etmekte olduğu için ye
ni seçimde mebus namzedi göste. 
rilebilmek üzere bankadaki vazL 
fesinden o da çekilecektir. 

Akşam üstü Ankaraya gitti gördüğü 
hüsnü kabulden büyük bir mem• 

nuniyetle behseffi 

Eski Maliye müsteşarı olup Zi
raat Bankası umum müdür mua. 
vinliğinde iken geçen devre son
larında mebus seçilen Bay Cezmi. 
nin - B. Muammer Eriş hakkın- • 
daki haber tahakkuk ettiği tak
dirde - Bankanın umum müdür. 
lüğünU alacağı da rivayetler cüm 
lesindendir. 

Macarlarla Ukranya 
kuvvetleri çarpışıyor 

Berlin, 16 (A.A.) ...... Ukrayna 
matbuat bürosu tebliğ ediyor: 

Milli Ukrayna ordusu bnşku. 
mandam, Ukrayna - Macaristan 
c.cphesinin Chust - İrschava -
Ciandiovo hattına 8 kilometre 
mesafede ve Peretschyn'nin iki 
kilometre önijnde olduğunu bil. 
dirmektedir. Muharebe, deva~ 
ediyor. • 

Dost Bulgar B~ekili tren den fn<flkten ! om'll ,, .. tr~••· 



2 - VAKiT 17 MART 1939 

iş~retler : ___..__.... 

intihap ve Milli 
Hürriyet 

Ttlrkfyenln her tarafındıı tele Terbiyevi flimler 
bir heyecan, memleketi tek bir Ankara Ve lstanbulda 
kıLlp gibi sarıyor. Vatandaşlar Birer Komisyon Kuruldu 
Tüı•k siyasi 1ktidannı yeniden 3960 sayılı kanun mucibince 
teşkil için, çalışıyorlar. Büyük, memleketimize gümrük resmi alın 
ve kesil halk tabakaları Türk madan girmesine müsaade edile
dcm.okrasi inin hdkfm unsuru cek olan terbiyevi filmleri ıeçmek 
olmnnrn şuurunu bütün ,'UZUhJ• için Ankara ve fstanbulda birer 
lo hissediyorlar; TO in~a Türki- komisyon kurulmuştur. Ankaradz 
ycslnin mesuliyetine iştiraki bir ki komisyon şu zevattan mürek. 
\"tızifc sayıyorlı:ı.r. keptir: 

Türkiye halkının en hararet· 1 - Genel Kurmaydan Yüzba· 
11 bir iç politikı:ı. me' zuu üzel'in· §ı irfan Alptekin, 2 - Emniyet 
de, likirleıinf, hislerini teksJl umum müdürlilğü Basım ve yayım 
ettikleri anda diinya.da cstan· mütehass sı Nejat Saner, 3 - :für 
tane fotoğraf manznralnrına kofis reisliği sergi ve panayırla. 
benzer hıicJisclerdc akıp gidiyor. &eksiyonu müşaviri Mazlum Ata 
Etrnfımızclıı olup biten bu hAdl· man, 4 - Ziraat işleri umum mü
selcrln intibalarını bugün için dürlliğ'ü mütehassıs mü§avirlerin
sadocc blı· ders Te dünyaıım hA· den Servet özdoğancı, S - Kültüı 
lA değişmeyen itlyatlarmclnn hl· kurulu Uyeler\n.dcn Nuri Yöru1coğ 
rinln de' nmı dfye yadedebillriz. Iu. 

Son Çckoslornkya hMlseleri, tstanbuldaki heyette bulunanlar 
ve lspnnya meseleleri bnnun hl- Ua şuniardır: 
rcr nümunestdlr. İhtirasla dolu 1 - Kurmay yüzbaşı Canip ts. 
oltın ,.e hft.IA dünyayı ihtirasları kilipligil, 2 - Emniyet müdür 
için bir futbol topu haline sok· muavini Mehmet Ali örkuJ, 3 -
mak isteyenler kenclilerine göre Türkofis İstanbul ıubesi müdürü 
maddi, ''C mnnovt vasıflar itiba.· Cemal Ziya Ardal, 4 - İstanbul 
rfyle zayıf telAkki ettikleri vilayeti ziraat müdürü Tahsin Di
mJllctlerl en zayıf taraflarından lck, 5 - Maarif Vekaleti müfet· 
Turmnkta asla tereddüt göster- ti_şlerinden Re~t Nuri Güntekin. 
memcı..-ıeclirler. Yukardaki mürakabe heyetleri-

1spanya mesele!!l bir mllletlıi nin :etk!ki~den geçerek · aeç.~len 
YC'tpare kültfıre mensup unsur· terbıyevı fılmler memlekete gum
lnrı ıırasmda lhtilAfian ale'Vle· rü'ksilz sokulabilecektir. Diğerleri 
mel.: suretiyle ortaya çıkanlnlış muafiyet kanunundan istifade ede 

,.o knrcleş muharebesi senelerce _m_i_y_ec_e_k_t_ir_. --------
sır.f bn zayıf noktalanndıın isti· Kızlar lçin Spor Yurdu 
:fııde ederek bir milleti param· Kız liseleri ikinci devro talebe-
parça. etmiştir. lerinln ıpor faaliyetlerini arttır. 

Rey sandıklarının başından, mak maksadiyle vil!yet dahilinde 
dünyayı Türk milleti buna ben· birer ıpor büroları kurulmaları 
z'!r tipik dekorlar arkasından Maarif Vekaleti tarafından uygun 
seyı•.:ıtmcktedlr. görülmüıtür. 

Türk milntehibl, yekpare kill· Bu kararlarin tatbik edilmesi i
türe malik bir kütlenin ferdi o- çin ıehrimiz: lise ve orta okul mü· 
lıı.rax thtilAttan, uzak, sadece in· dür ve ö~retmenleri cumarteal &il 
şn, ,·azlle ,.e aşklyle yanmakta- nü Kültür direktörlüğünde topla
clır. Bu aşkın en kısa yoldan ifa· nacaklardır. 
cl"Si "Sulh SCTgisl" dlr. 

Sulh:ın yurtta TC cihanda mu
hafnzn.sı dil5tunınu şıar edinen 
hlı• pr..rtinln satııırında inkılAp 

<ln. a ına girmiş olan Türk ~a

t n:ıclnşı içJn ''Sulh sevgisi" nln 
l,u'tta ,·c cihnnda ancak tek ga.
ı·:uı ... isl "milli birlikten" doğan 

'n.!ıdetldlr. 

Till"k 'atandaşı vereceği roy
Ierlc nıilli ,·ah<letin çelik kalesi· 
ni bir kere dnlı.a perçJnle,-ecek· 

tir. 

-0--

Talebeler Hakkında 
Bir Tamim 

Talebelerin yetişme vaziyetleri· 
ni ölçmek üzere sık sık derse kal· 
dmlması için Maarif Vekaleti ta
rafından bütün okul idarelerine 
tebliğ~t yap.lmı§tır. 

Bu tebliğata göre öğretmen her 
talebeyi imkan buldukça sık sık 
derse ka.llOıraca'ktır. Ayni zaman.da 
zamanları muayyen olmadan da 
yazılı yoklamalara tabi tutacaktır. 

SADRİ ERTEM -o--

1 Donanma Cemiyeti 
ftftllııŞ r;ıt ka·ıdalnr·I . Piyangosu Çekildi 
l~'I a u "" u "' Donanma Cemiyeti ikrnmiyl'li tah· 

T I b K f 1 villıt piyangosunun 15 Mart 1!139 ta· 
a e ~ye on erar-:, ar rihlnde 69 uncu krşidesi yapılmı~tır. 

Hal"nde Talim Edilecek Kazanan numarnlnr şunlardır: 
Maarif V ekfiletinin yeni bir ka. 

Tanna göre lise ve ortaokul tale
belerine mua§eret l:aideleri öğret· 
m:k, bu ktlideleri itiyat haline ge
tirmek üzere kon{eran.lar veril
mesi uygun eörülmüştür. 

Ka1:ielerin ne ıekilJe öğretile. 
ceğini tesbit etmek üzere lise ve 
orta okul direktörleri önilmüzdeki 
pazartesi günJ. saat 14 te KültllT 
direkti>rlilğünde bir toplantı yapa 
caklardır. 

........................ 

Keıidede itfa olunan tertip numa
raları: 

340, 552, 1~72, ~OOP, 3718, (235, 
•St9, 6039, 7443, 93GO, 9605. 

ikramiye isabet edeıı numaralar: 
lkramiyc TL. Tertip No. Sıra No. 

ıo::ıo 552 52 
150 7443 12 
100 4235 7 
10 340 li8 
10 93GO 64 
10 12i3 77 
10 552 92 
10 4235 15 

5 340 3 
5 5!\2 64 
5 340 19 
5 3i18 60 
5 9li05 31') 

Yılda bir lira verip Çocuk Esir· 
geme Kurumuna üye olursanı7 

\ol·sul, bnkıma muhtaç, kimsesi~ 
l n\"nıyu ı,urtannış olunız. 

Yuknrırlakl tertiplerin hiznl:ırınd 
gfülcrllcn ı;ıra numornlrından mü 

---------- tehııki n:rnı terlinlerin cl;~l'r '!.Jra nu 
---------::------- mnr:ıhrın:ı ve 300!1, 4!irn. G039 No. Jı 

1 

C ma C t tertiplere klımilcn amorti is:ıbct et 
.ı lm:tr e. mic;tir. 

> - 1 l!irnmlye ve amorti bedelle~I 2" 
~ 17 ~tlı\R r ~ .. , t~-\R lnrt 103!1 tarihinden itibaren tedi) t 
~ 2~ \lu lrre'11 ~ tı•ı'I rem crı, ~ı..r 

13'.l K 181 K c c.,.- ır. r- u m a.c m \mortl hcıl 11 beher tah\'ll !çir 

Va 'cı :ler \Ya~a ·ualıl Van ı= hir Türk llrnsı yirmi kuruşıu_r. __ 

------- B sın{Cu .. umuB losu 
G':lne9 fi Otl 11 :\1 
O}le 1'22 R0:5 
lkl:'tCll J~ 4~ fl2S 
Ak9a"' ı-ı ıs 1200 
Vat;sı 1948 1 81 
1 ....... ,. 480110 1 

RO 
1. 22 
1 46 
1811 
tıl4<) 

"28 t 109 

18 Mıırııa verilecek olan Hasın Kıı· 
nımıı hnlosu, h:ızırlıkl:ırını ikm:ıl I· 
cin 25 Mart cumartesi akşamına bı
rakılmıştır. 

Balo, o Rece, gene Mablm salonl:ı
rındn Yerilecek ,.c her yılkinden dn· 
ha çok p:ırlak ve munffak olacak· 
tır. 

16 Mart şehitleri 
ihtifali 

Dün asker ve mekteplilerin işti
rakile ölenlerin hatırası anıldı 

~ 

16 Mart ~-elıitleri ihtifali <lün sa J na Ey.üp halkevi başkanı Doktor 
at 15 te Eyupte yapılmıştır. Hulfısı Ertuğrul da bir nutuk ve-

ihtifale ittirak edenler, biri sa
at 13,15 te, diğeri 14 te Röprünün 
Haliç iskelesinden kalkan iki va. 
purla Eyübe gitmişlerdir. 

Havanın fenalığına rağmen şe

hitliğin etrafı binlerce halk ve 
mektepli ile ldolmuıtur. 

Hazin meraıime saat 15 te ban
donun çaldığı matem havasiyle 
baılanmıı. arkaaından Meliha Av
ni Söz:en ıehir namına söylediğ: 

şu nutukla ihtifal açılın ıtır. 

,. - Değerli yurtta.§larım; 

Buglln burada her gene olduğu 
gibi aziz Türk ıehitlerinin hatıra· 
larını anmak, tarihe katJlmıı fe. 
llketli kara ve acı günleri yaşat
mak için toplanmıı bulunuyoruz:. 
tnaan, mesut geçen günlerinin sa
adetini, kötü günlere dönerek da
ha iyi anlıyor. Şlındi hep beraber 
bir çatı altında toplanmağa imkan 
bulamadığımız f etaketli giınlerimi 
ze !dönelim.,, 

Hatip burada fstanbulun işga
linden ve 16 Mart faciasından bah 
setmiştir. 

Bundan sonra Halkevleri namı. 

rerek hulasaten demiıtir ki: 
'' - Aziz Türk milleti, kahra

manlar kaynağı Türk orduıu u
zun yıllar süren büyük harpte, en 
genç, en 4inç evlatlarının büyük 
bir kısmını kaybetmi§, yorgun, 
yaralı, yokıuz, silahsız bir hale 
getirilmitti. Vatan dört bucaktan 
istila edilmi~. baı olan padişah 
hiyanete kaç.nı§. zevki sefasına 

dalmrı. 'düşmanlarla elbirliği yap· 
maktan çekinmemişti.,, 

Doktor HulCısi Ertuğrul bundan 
sonra 16 Mart hadisesini anlatmış 
ve İstiklal harbinden de bahae. 
derek sözlerine hararetle devam 
etmi§. ve §ehit olanlara minnet 
ve şükranla sözlerini bitirmiıtir. 

Arkaaından gençlik namına <la 
Universite Arkeoloji fakültesi ta
lebeiinden Bahadır Alkım da he
yecanlı bir söylevt:ie bulunmuştur. 

Nutuklar bittikten sonra bir kı
ta asker havaya üç el ateı etmiı. 
ihtifale i§tirak edenlerin ve mek
teplilerin resmi geçidiyle merasi. 
me nihayet verilmiştir. Merasimi 
Eyüp halkevinin bir çayı takip et
miıtir. 

DENiZB NK 
Umum Müdürü 
Bankaya ait muhtelif işler hakkın

da gazetemize izahat verdi 
Bir mUddettenberi An karada/ nmın tevcsstiil ve yeni tersane 

bulunan Denlzbank umum mU· inşası hakkındaki sorguya da şu 
dürü Yusuf Ziya Erzin dtin şeh- cevabı vermiştir: 

rlmlze dönmUştUr. "- lstanbul limanını teYessU 
Umum mUdUr öğleye kadar ve tanzim için henliz esas proje 

bankada meşgul olmuş, meclisi hazırlanmış değildir. 

idare Azalarını davet ederek öğ. 
le:den sonra mUhim bir toplantı 
yapılmıştır. 

Banka işleri ve yeni teşkiltıtı 
haklnnda mUhlm kararlar verll
dlğl zannedilen bu toplantıda 
meclisi idare reisi HAnılt, mecll

Tersane inşaat projesi aynı 

vaziyettedir. Mnnmaflh bu işler 
Uzerinde hararetle çalışılmak· 

tadır. Gerek tersane, gerekse li
man ,.e kömUr depolarıntn yer
leri de kat'I olarak kararlaşma-
mıştrr.'' 

sl idare ft.zalarmdan Yusuf Ziya, 
banka umum mUdUrU Yusuf Zi· Yusuf Ziya Eriin, evvelce De· 
ya Erzin ve umum mUdUr mua- nizbankın eski umum mtldUrU 
•ini ve bankacılık kısmı mtidUrU Yusu! Ziya Öniş zamanında tn

gllterenln Swan Hunter firma· Suphi hazır bulunmuştur. 
Yusuf Ziya Erzin dUn gazete- sına sipariş edilen, sonradan 

.. ileri de kabul ederek muhtelif IlllsnU Çakırın 1ktısat Yekill ol-
mnsı ile ihaleleri durdurulan 
11 vapur işi hakkında da demiş-

Bir posta müdürü inönünde~ 
Gençliğe 

(Yazan: HtlOfET Mt·~ 
Yanlı} Hüviyet Vermek· 

ten Tevkif Edildi 
Dün Sirkecideki otellerden bi- M 11...IJI Şefimiz f8Dlet ı 

rinde, kendisinin Ankara maliye lstıınhul t•nh·ersttetı' 
memurlarından Mehmet Kemal ol 8üsünden talebeye Te biltt' 
duğunu söyliyen Jilpheli birisi ya- tıırutnşlara hitap ooerkell• 
kalanmış, karakola getirilince üs- ,li:"ıcr irşatlan p;ibi rııe 
tünde bir de tabanca bulunmuş. durrluğnnı bir tahlil \C I~ 
tur. d 

şu ur: 
Tahkikat sonunda bu adamın ıct•· 01ı\!1l mUblm olan no 

Rcsillayn posta ve telgraf müdür \"ersi•~ mensubu talebe 
vekili Mehmet Fahri oldu~u ve 3 
bin lira ih4.ilas e~erek 15 günden- istL'ctal için '\"erdiği teIJllO 
beri kaçak gezdiği anlaıılmıJ, dün Kız ve erkek Untversıtell 
l~liyeye teslim edilmittir. daşla.rımız çahşkanlrkt.6t 

Hakim Rcıit Mehmet Fahriyi alde, abllk TC karakterd•' 
yanlış hüviyet vermek ve tabanca kiyenln eaflam lıtlkballll' 
taşımak ıuçlarından 2 gUn hapıe nandırrcı delil olmak ıııef, 
mahkum etmiıtir. Mehmet Fahri dedir .•. DlkJtat ediyor ıııu•0 
bu cezasını burada çektikten son- talebemizin mezlyetıerlll 
ra Resülayn'a gönderilecektir. bahsederken, zek& ve ıst14 

-o- rrndan, yani daha zlyad• 
olanlarmdan bahsetmedllll· 

Mallarını lıbat Edemi- kU bu mezlyetlerln dalIJ11d 
yen Sabıkalılar bol talebemtzde mevcut ol d 

Avni al:3ında bir sabıkalı, cadde· malQmdur ... BugUnkU ıııe 
de parmaklarına büyük ıelen bir yette asri tAzım olan ve bit 
eldiven ile dolaıırken yakalanmıı. aaırdanberl bllhaasa tbaıal 
bunları nereden çaldığı ıorulmuı- ğlmlz temel ve hassa, uıuııt 
tur. Avni Bahçekapıda buldutunu metodik, yorulmak blllll 
iddia etmit. verildili birinci aulh calışmak kablllyetfdtr." 
ceza mahkemesinde malı olduğunu taönü, talebemJ.atn m 
isbat ddemediğinden 2 ıün hapse .... a. ff rlnden bahaederken se.-ı:~..a 
mahkum edilmittir. tldat. rant daha ziyade fil"'. 

Malumdur ki, sabıkalı olanlar lanlardan b~hsetmem.tştlt· J 
mallarına meıru ma.likiyetlerini is- -d·l'k f'P:J 
bat etmeğe mecburdurlar. kü bu meziyetler, ~- ',/ 

ciimlemtzde mevcut oıdoJO 
Yine bu tekilde iki eski kilim sa 

tarken yakalanan sabıkalı Zeki de de boşuna emek htırcafll' 'ol 
2 ıün hapse mahkum ecilmiıtir. retlerimhd bir usul ve ~ 

-o--- vurmamak; dotru buldd _,,f 
bir meaat .ahaamda inat~ ( 

Hapishaneye Y aıak rar etmemek J'Üzilnden b 

Etya Sokan Gardiyan lup ptmiı,tlr. ' 
Müddeiumumilik tarafından bir Bfiy(lk muvaffakıfetlef• J 

kaç aydan beri hapj~h4ne ve tevkif usulün MmerMidlr. ~· 
11-aneae aıman sıkı tea0ırıcr netı;' mmıeuem yoııann sebat ~ 
cesirlde mevlcuflar arasın.da1Cı ya· rarla taldbl neticesidir·~ fi 
ralama ve eroin vakalan kt•men um b.aJat, 7e'll tanım• ~ 
azalmıttır. J'lhllarDak eseridir. 1'tı i"_ 

Bu cümleden olarak, uzun müd· 0 7oktan vareder" derecede cı' 
dettenberi hapishaneye ıustah ça selttp lnsanlıit, tmkAJ!.Iatıl' ol 
kı, eroin, earar veaair memnu et· lü nimetlerine garkcden b '6' 
ya &okan bir gardiyan suç üıtün. Alim n muhteri Eclison d• 
de yakalanmıt ve kovulmuıtur. kl: rl 

-<>- "Deha.. yUzde DOKUZ ~e 
İkinci Vali Muavinimiz mek; yUzde BlR ilhamdır· 1"' 

tstanbulda ihdas edilen ikinci Bütün muva:tak ln"•
11 

vali muavinli~ine nüfus umum mü lnanrlığı bu nlmak gerekir .. 

dür muavini Muzaffer Akalının • • • 
tayin olunduğunu yazmıttık. 

tkinci vali muavinimiz dün sa- Sinr,macılar ne 
bahtan itibaren vazifesine baııa: ? 
mıştır. yapıyorsunuz ti 

Muzaffer Akalın 338 .de mülki· Relııılcumhunımuz tst.ıs etİ'. 
yeı:3en çıkmıı. İzmir hukuk itleri dafken sinemacıların ds d 'IJtl 
müdürlüğünde bul~nmuı ~eferli nl din1emJf Te kendile~ 
ve genç idare şeflcnndendır. :e- memleket dablllndek:i sin ~ 
ni vazifesinde de muvaffakıyet hk vaziyetini sormuştu. f I 
dileriz. sinema sana.rilnln en ınıd~~ 

-o- miş oehtl olan İstanbul. ıı ~ 
Gümrük Muhafaza cumhurumuzun beslediği tJP~ 

Umum Kumandanlıgı"' sek emeller çerçevesi dıılli ,.p11' 
maalesef tatnünkAr cc1" 

Gümrük muhafaza teıkilltı u- veremedi- f 

mum kumandanı General Seyfi Terbi evi filmlerden ,.rfd ~ 
bir müddet evvel tekaütlüğünü iı- dildlll :ı bette ı.ıntn edil~ 
temitti. Haber aldığımıza ıöre, bal 

9 
u t edl~ 11~ 

f . • b tal b' k b 1 mem ar gus erem b" 
General Sey ının u e ı a u .... __ , k ba1'1' 
d. . k d" . 'f :..ıd sen-ar ıunem-.:uı ~·--"' e ılmış; en ısı vazı esu• en ay. bDP""., 

rılmııtır. verdikleri mal6mat <ta tJıt'~ 
sa köylüyü faydalandır•b11 

-----------------1 
V E F A T Fakat İnönü, bütün kOfl11~· 

-- 1 ümlclinden uzaktı. .,,, 

tarrrndan derhal anlaşıld•ğ~ıJI' 

şler Uzerlnde şu beyanatta bu
.urımuştur: 

"- Bnnknya nit muhteıır lş
'er Uzerinde vel•~letlc temaslar 
yaptım. Bazı hususlarda 1Azım
;eleıı izaha ti verdim; ve yeni dl· 
:ektiflor aldım. 

tir ki: 

1 "- Du vapurlar işi tetkik ve 
mUzn1cerc sarhasmdndır ve bu 
hususta. yeniden umumi mtiza 
kerelere başlanmıştır.'' 

Sabık Gazlıçeıme dergahı hile, işleri, ehlinin mfıttılC tJl'tl' 
;:yhi Abdullah Baba diln rah· kıymot , ·ererek neticelendi ılıf 
leti rahmana kavuımuttur. 1

yolunu tutmuş bulunınaJctı'11pr ~endisini sevenlerin bugün !Acaba slnemacılarınuz ne )"bııl' 
:iazlıçeşme dergahında yapıla. lyorlar': Reislcumhnr tstş.ll ~ 

EtrUs~ vıı.puru Uzerlndekl tet· Bundan sonra bnnkn teşkil!\.· 
lclkler hen tiz bltlrllmcm!-;Ur. tındn kanunen yapılnı, sı lftzım· 
Gerek bu, gerchse diğer vapur- gel n t:cğlşilclikler lıaltkmdaki 

lar Uzerinde Almanların mUzn-
1 
suale de umum mUdUr şöyle de: 

kerelere devam ediyoruz, muza- miştlr: 

kerelerin iki taratın menfaat- "- Sermayenin yarısından 

lerine uygun bir şeldlde netice- fazl~sı devlete alt olan bUtiln te
leneceğl muhalckaktır." ş~kkilller gibi Denizbank da yc-

Umum mUdtir İstanbul lima· nl rr.Urakabe kanununun icap 

E
enaze töreninde bulunma- dan ayrılalıb<-rl, kcndfı;i)'Je 111t< 

rica olunur. rüşmek fırsatını buldukJtafl (~ 
••••••••- zular hakkında m'"nıl~ıcct (lıtl' 

------------- bih·c~lle kcndllerl için fB~ctJt~ 
ettirdiği cleğlşlkllkleri yapacak· birer fikir bulahilmh;;Icr ru 1, .. "1 
tır. Fakat hu, bugün için mev· lnönii onlara fllleklerinl tjl vt' 
slmslzdlr.'• açmak fmkAnlannı gctlr<

11
' il" 

Diğer taraftan haber aldığı· dlklerlnl dinledi, not alcl1·· 0111 
mıza göre. Denlzbankın latan- tiyadanna <'evap verınek ~~t· 
bul limanı ve tersane inşası ic;in rmı hazırlatua(;ı şiiphCtluıı1"" 
yaptığı hazırlıklara yeniden Onlar, lnönüne ne gibi 111 

tetkik me\·zuu olmuştur. bir ter götüreceklerdir? 
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büs ve Asri Mezarlık arsası da VaSI iGanıerin peşinden: ikinci IJ!Dn.tehip 
Ctobüs işinden altmış şah~t ~inlenmesin~ kar~r v= _,. ........ m .... Ari< Metodik çalışma ı.tanb•l~~!~~~Un•ehip ... •.ucrr lıluhabtrln

llııkt Vali ve Beledf. 
Uıtuııd&l ve arka. 
latanbuı otobUlleri 

.. 
1 

CaDkaya, fddJınamulnl okudu. iddia. lflplıe 7ok kJ bı«>t oturmak-• çimine dün de hararetle devam e· 
namede esc:Umle fÖ)'le denllmekı.dlr: tan l8e bofuaa çabflllak daha! dilmiıtir. Sandık· yerleri iyice öi;· 
• " - H&dllıe; vutteyt auiLlttmalhı l lylcllr; fakat her çalışan insan! :enilmit oWuğundan dün reyleri.. 
,eklbıdekf aoktat auarı evveloe JU. mutlAka ta7dalı çalıfıyor de-l daha 
dıfımız pbl Sddl•namede tatlll ettıtt. mek de deM•dlr. Hatt& mun-! ni atanlar ilk güne nazaran ka 
nıJs pbl, umumi formal1teye rtay.tmz •- , çoktu. tık ıünün rey vaziyeti -
1.kteıı ziyade beiedl)'9DJD kararia& ve İ lazam çalışmak bile metodlkf :alar itibariyle ıöyledir: 
Yıkoj'lu Jl:trefllı ıu.uu ve fablt meD.ta. f çalıtmak delildir. i Beyo&lu l066~, Kadıköy 5245, 
:ı.llDlD temlDlDe matuf muamele Ye ba. 1 Metocllk çalışmak vücut :1 3 U 
rekeUeriD sübutuna ı.uaat etmekte Eminön Ü 3 S 77, Beıiktaı 40 S • • 

mak.tneslııfn satlJlını muba·: k k"" 1414 Ad bulwun111 ve bU da ıdkrl reçea Sddl&. . & küdar 3666, Ba ır oy • •· 
ıaamede ııel»k tadat edl1a kanun mıı. fa&& ederek ondan her &üai lar 912, Eyüp 1341 Fatih 8974, 
Dakafa Ye ~ edllmSf oıctutu lçlıı \ muayyen bir iş sahasında._. ,., Sarıyer 3-548, Şile 2205, Yalova 
geçeDkl dul'Uflll&da •'pnk ınaçıu .-... mi randıman almak sanatıdır. 

4825 
tir. . 

nılaDlan ve renk •ekU m\ldıaftl,. ..ıu ' Zek.& ve madcU 'kuvvet bala-• . . 
kararda ıaar taı-•erlal .., ıttllla& 1 Dün ıehrin muhtelif yerlerınde 

.,.. mındaa insanlar arasındaki. . .. f ı 
etmek Lltecl1klert BDyQk Kll .. t ıı.au. . l temsıl, muaamere ve kon erans ar 
a1DlD ı. 12 - • tuW1 Ye 2TI auma.. fark pek udır, takat lkt klfll verilmiıtir. Bu ıece Kadıköyün.de 

Fatih Kıztqı kal'flmıd& Zikri oıtıu nm dinlenmffbd lıltedlll phltler!D eo raıı karan u. ülreD TOUek c.a U. arasında bu fark ne kadarl Hale sinemaaında temsil ve ıüreı, 
Baki, K&dlköy Kalaanı caddesinde Ha şı rec;tıj'lDI, bunl&nD balll1 ll&dl8en mumı HeyetbdD bo&ma karanDda SOi büyük oluna olıun verimli ı,.

1 
Kızılto rakta müsamere, Erenköy 

aaıı otıu Ni)'Ul uı.,tır, Sirkeci De. ıdb&clet tçiD lkame edildiklerlDln blll.. ler4111 kararı baklarmda Wcrar lla.. &örmek noktasından ne zek& P . · 
mlrkapıd& Selçuk aparbm&nlllda ı... nemedftlnl ve _.. dlaleamelerbıe bat ltuma Datl)'aç ,ora.emekte IH de ' sinemasında temaıl ve "konser, Os .. 
maU oflu Nuaret Sonreıen, UakUdar de lllsum olJD&dılml lllf)'ledL JCler f&- )'tlbek cesa laeyetlDID kararıDda tef. ne de madcll kuvve~ metocllkl manaia, ve Ka11mpapda hitabe 
Kwıcuiıcuk tepealnde Mehmet otlu hlUeriD cllDlenm.ble lGılum varaa bu * bz.n d& '*lebu anedllmek ,.. çalıımanın 1erlnl tutamu; verilecektir. 
•abrt ,............. ..... ... ,k Çekmecenin ı.ıı h··-·-·ft !delta malııammca teablt olun. b ........... ...,_ ----•- __ .. ,_. aekA ve maddi kuvvetçe ikin· be 61 ~· ,,,,. .. ,,M - -.... YAYA& ._. •- ...._.,, __ ve aır. Ka11mpapda, Sütlüco:ie hita • 
mar s:nan kG)'Unde Hllaeyln otlu Hak mumı iatedl. ıu.te Qtedtklert e .. 12 • 111 tarihli el derecede oldutu halde me·İ Eminönü halkevinde 20,30 da Dr. 
kı Sezer, Kadık.G)' Sarat All'°katında Ktıdclelumuml, 1naD& cevrı.p vererek karar b•kkmda bul laabatta lMalua.. tocllk ,.alı.._.n bir adam sek&İ 

" .,... · Oıman c:ı.erafeit;n tarafından kon. Manok oğ!u Demirkan, ctball Fener isttDabe tarUdle dbattlllUCDi lstedlll lUsuml ,o 211 an.ıı ka. dd1 k rlD d • !il' "' 
caddesinde Hakkı oğlu Ahmet Kalka. p.lılUerdeD blr ımmmm muawı llfa. mayı " reıa aum Ye ma uvvetçe bl el e-ı feranı, Usküd&rd.ı büyük camiler-. 
van, Eğrlkapı Ayvuağa ıokatmda tile lfadelertnln &lmıml olclufUDu ve :::" '.;:.-:::1 :-.= ::: recede oldutu halde metod·f de hitabe veril<cektir. 
Mehmet oğlu Murtaza, EyUp iskele ıehadet edecekleri mevzuların da tAb. meakAr arut ve emWdD llıtlmWc ta. •UZ çalışan adamdan üstün ltj Partinin h<;>marlörlü kam,oD9 
caddesinde Jılebmet oğlu Nadi, EyUpte kikat fezlekesinde )'Uıll oldufunu aöy rik!ne reçmelula1D nsa.I taraf.aya ile cörür. Onun için bilTilk ... ·ı buıün Uıkü.dar ve Botuın ~ 
Camllteblr caddesinde Mehmet ottu ledi. "·-k 1 ..... _.. u 1 de n••'-"' 1--A- (d .... ) .. -nllen 

ve m ..... ere ere .. ~ 11\U'e 1 e --r aa-ua eua ~ 1 dol" --'-ı"lı'nde do~a"._:Leaktır. Dursun, EyUpte lakele caddesinde Kad ö k _.. ı ak mUd .. _,._ ._._ ... ,_ • _., • Kenan mer, te rar ... z a ar • mUbayaaaı c&lSdlr,. _....e .. _.. 1 teJ metocllk çahpıaıwı temin, 
rı oflu Ali Çetin, Ayazpap lstanbul deiumum!nln h.ancl bldlae)'l iabat lçhı Bu ka--- m-·"'' umumi- lçhı ettll1 en Tilbek derecede bir! SEÇlM MONASEMETlYLB 
Palasta Kakul, latanbul Balıkpazarm. bu p.bltlerl dtnlemetı lltedltlni ve eaa ....... _.. ,,_ .kablllJet ~-.blrlJle ifade .-.J

1 

UNlVERSlTEDE 
da Yuvan oflu Petro KaraefUm ottu, ıen bu hAdlaelerlD mıunwılar tarafın. iltlmlald ıuım ,.ıea sayrt menlNI .,... vı,aa KONFERANS 
Iatanbul Balıkpazan Tqçılarda gazcı dan lnklr edllmedltınt. hep.ıııln . aablt hakkında oldutwada fUP. nr mıdır! 1 lebillr, 
Ettim Kara EfUm oflu, lıtanbul Ba.. olduğunu, blaaaale)'b bu taıeblD ka. l:lbelte )'Oktur. Demek ki, meaatl1 u. 

1
, BASAN KUMÇAYJI Saylav ıeçimi dolayıtiyle ta~ 

kırköydıı Emir Ali oğlu Zekeriya ClD. bu!Unde bir tayda buluamadJlmı ~Y- mumlye lçiD mtıbayaa edllecekUr. KG. ,., • ., • .. .. bul Univeraitesiı:de talebeye aeç!. 
söz. latanbul emafyet mlldllrlUğtl al. ledl. ı.ayaumd& amme meataatl ohap olma- min ehemmiyeti hakkında konf~ 
ımcı fUbe memurlarından Refet Tekin, Bun"'-n .. ,,. ...... . reı., . VubitUn Oı. clıtau ve olduj'u takdirde mllba)'a&a- T .. k' . , k .1 k d" 
Beyoğlu htlklll eaddealnde Sabur Sa- ...,.. _. ,_ na lbım relecetfnl kim ve kimler tak. Ur IY8 IÇln On&er ranıla~ ven mc te ır. 

tllndağa bitap elU. OatllDdaf, avukatı H 'k k f kiil' t mı Dru. !mılrde Bucad& Kutlu 10k&- dlr edecektir? tık olarak dün u u a "4 nm aöyledlıt pkllde hldlHyl lnklr et. u k 16 (AA.) y 0 1-- c1e 
tmcla Etem Kantarcı otlu, lzmlrde Bu ı"tı"barla Millet Mecliıinin bu .-os ova, · - JUi si Medeniye Dorenti Hıfzı Vel t medifinl, ıahlUerlD yenl bir ıey aöyle. k ·ı · 17 :r 
KU1taıa Bey caddealnde Bahaettln ot. . .... d1nl • d 1 k cemiyeti ile radyo omı eaı, konferans vcrmı'"tir' • Bugun·· ele mlyecekleriııi ve blnMDale,,.. enme kararına iltına en pazar ı ve n· · :r 

ıu Behçet Oz. lerlne lUzum olmadıtmı Uade etU. Ek. zayı "tarafeyn ile de iltimlik yapı- mart cuma günü TUrkiye aaatile Doçent Yavuz Ayadak, yann hu .. 
=~~nı=~~U~~ettı. l'em Sevencan da ayni mUtaltaya ııtı. lırken evvelemirde menafiiumumi.. 21 de, 1744 metrede lııloakova, kuk fakilltesi Dekanı profesör Ail 

t.lateden ııonra mUddelumumt, ıu lk! rak etU. ye kararının atınmuı mecburiyeti l210 metrede Kiev, lOOO metre. Fuat birer söylev ver~ceklerdir~ 
aoJctaya temu etU: ŞAHlTLICR DlNLENBCJCK kanuniye1i mevcut iken alınamı· de Tiflia, 309 metrede Odeaa ve Söylev esnaıında konferanı ~ 

- htanbul otobUa lflerlDde vulfe Bundan anıra. h&ldmler heyeti mGd yarak yapılması •Hileyi suliıti· 349 metrede Sim!eropol radyol&- lonunda bütün talebe hazır bulun• 
suçlUl\I htanlMal ftll ve belediye nlal delumwnlDln taıeblDI mtısakere etmek ma1lik bir unl\INDU tq'ldl etmek- rı ile, Türkiye için "Rm kompo· mak ~ 
Kubittln 0.taDd&t.,. arkadıt1an bak o.ere cet.ey. ara verdi. B&ldmler he. todir. zltarlerlDln IADl.tmda p.rk., mev. ~kar~, 16 (A.A.) _ ''Bus«ıa 
kmda cenİ7U etmekte olan dur\&fm&. -•• -- saat kadar .Ura blr mil- -·lu bir ko .. -r tertip oluzmıtt• 

lalm1 rt .,.,. ... .,-- ... ......, ·- • ı~ .,art 939 Perıembe. 
da ,oraıeaıerm adıUlerl ve e ukeredlD mara ~d&A UdDc1 ce1Mck Müddeiumumi l>undan ıonra tur. Bu komerde Muuorül, v -

IMallardır. kararmı tefhim etu. ~ sısre, ta. · h • • bi.. f • Rlmakı" Konakof, Borodin, Glln. ikinci müntehip seçimi btltlta 
htln&be wreUle maballelerl~ce la~- deııg~ede lılmlerl dlıılenecek ve Mu. ceza umumt eyetinın r te sır vatanda dünkü hararetile milli 1': 

ın•l~rı*1ı ; .. "•:,-nl ~Affil\\:ldit~.J l • . 7 e~:~ bele~lye za.bıta tali. karar.nı okudu. Müddeiumumi, ka, Glaıunof gibi kompozit<Srle- '-•vram te.ıahiirü içinde ak~ 
"--if~•~~1~ öi~·~iiii~-=-· ...-v..-....._. rla _ _._ - ----ı·- - 1-·- .. ,, -
• - ' ~ ---..... m - "' .. Ömer ka'-·t.ı.ı. .slaler -"- ..-- ... ·--· ~ "--~-- ~-·- e-=ı ve -tanA-~ Hlsumu mubakeme.ıııı mucip olan me. oto'JO.I taUmataamutalıa 19bfr meeU. n.enau . •r- - 1 • ttır -~ -·- ....... ... .....-

..ıeıer arumda belediye sabıtaaı ta. amoe tudlkl keyflyetllıl takip ve lDtaç lediler. ca • 1ar bllyilk blr tehalükle C. H. P. 
Umatıı•m•ID• elıt olarak taDzlm olu. edip •lmedltl; bu tallm&tDamenlD hu. Celse öilo:len sonra tekrar asıl- n&m%etlerine reylerini ittifakla ver 
D&D as taUmataamealalıl .. bir mecll. gl tartlıte f8b1r mecllllDe tevdi edllmlt lh retle intihap edilelilinin 12 "' S .. ••1 eli 
lLllnce tud!kl takip ve intaç etmeme. oldufuııu ve bundan 10rıra 2 • 7 • ta7 dr. ikinci cel1ede Uıtilnüi, san 339 tarihli ve 17 aayılı mu'batayı mırtr r. . • 
.ı ke)'ftyeU de mevcut olduf\Pldan mu tarlbfııden ıs_ ı. NT tarihile kadar Faik, Avni.Yap, Şerafettin hak· taııaim eclın Al" Haydar Ziya ve Buna ve Trab.ıun Yillyetlerin4 
ma11ey1ı tarafmdaa 'bu tallmatnameııSD olan :u.maıı aartmda ~ubitUn UatllD. kındaki beraet kararından ıonra HulQslnin bu t~ihte tıhmln he· de Hçlm fUliyeti dUn akpm ta. 
lwlSl tarihte ~ mecllllDe tevdl e. daim bakllcatea laflklk edip tekrar ı. hakkındaki beraet kararında ısrar yetini tetldl eden ve etm'*'Dderl· ~ım>ınmq,. hmir.de dı 1na -::t 
dlldlllnlD .,. buDclua 80lll'a taklp ve .. llqlayıp b&flamadıfı 10nılacalııtır. edilıneıine karar Yerildili bildiri· b tmlttlr Diler •-'--'• .. 
tetkik edilip edllmedlltPlD ve edllmlf Muhakeme, 21 n1aa1ı perıembe rQ. nlrı Ye yollann ıerek iıtimllk IU• 1 

• ""'~- (1 
dan R · U telif .n..1-de Uırnemlemftk • tarlblerlDID ve pdiye kadar mec. Dil aat ona blrakıllDlfbr. liyordu. Karar 10nra eıa 1- retiyle, ı•rek puarlık 1mıtlyle a~·· • 

Ultıeıı cııcanımamus •beplerlDhı, ıo:z•m"' DAVASI tundai& iıtimllk heyeti hakkında iıtlmllk e4illp edllmeelilinin ta• Mart üpmı. her tarafta • ~~ 
.,! ~tm m:ı;;:!1,e;" k=~ Tem.yis dördllDcQ ceu. mahkemem, buı sualelr sorup cevaplar aldı. allak ıttili dairelerden tabklld· mUntehlp ..pml tona •1'11111 OJP 

sı akammda pterllea ;yol8US mua.. otobU.I )'Oı.uslutu Jaalrkm4akt dava71 Reis maznunlara bazı ıualler daha niA netlcnlnln blldlrilmlll ~la c:aldlr. -
meleJeriD keadLllDI ted&Yl ıçm men. mtlteaklp Alı1 lııl:ea.rtıCm lltlmllkl sorduktan ve yirmi dakika müaa- tanbul Cumlnarl,et KUdelumaml 
nea memleketten &7ftldllt 2 • 7 - 187 dolaJ11111e evvelce ~ bulunan kereden sonra ıu karar okundu: lilin• bir teüere yaaJmaun.a ve -
tarlhl ne avdet etUlt 18. ı. 937 ta. ve Temyts Ceza umwnl beyeU taratıG. ''icabı dll•UnWdU. H-t- 1a., bu huauta tetkikatı tethlltn 29·&. )(illet ~ lclare_ İ. 
rihlerl arumda ,apdmıf olclıllı& mll. dan D&Uedllea ben.et katarm& alt -. -ı- •- ... _._.._. ftDI -•~im\ 
dafaa edllnwıl• ,on, mumalle7blD durupıaya devam etti. Kabkemede rülen 111.ıuma binaen mllp 329 932 tarihli ve 2315 1ay1b enctlmen serlDdıe .ua&UU ft VMllli~ 
bU tarlblerd9 bu .unUe vUlfeden &J- OlltıDdal ve Şehlr lııl:ecllal laumdan tarihli ittlmllk kanununun mua4· karı ıureti ile sikri ıesen muba- milletçe kanaat edfnilme41Jt91 
nlmıf olup ohnadJlmlll dabl meclll • tlluıı Nami buıl' lııubmuytıortardı. del 2 inci maddesiDde fuılı tah- tanın t&1dikll bir örnepin mll· halk idareli vardır deDDemez. 1111 
WdJ'ettar makam Ye mercllDdea 80nıl. Diler munua Şerafettln but& oldu. min heyetinin kimlerden ibaret ol ıelcereye raptına ve lcluruıınanın kanaatı kuvvetlendlrecek mille • 
maa talep olunur. tundaıı bablll• rapor ~k du. dulunun •e bu heyetin hanci ta- 27 Nisan Perıembe &Unü saat on tin aeçlmlerdeld reyleridir. 

AVUltAT lT1RAZ EDiYOR rupnadaıı varute tutuımumı iaUyor. 
ATUlrat Km&D Omer, iddia makamı du. Rapor, okundu ve kabul edlldi. rihten hanıi tarihe -kadar ne ıu· bete bırakılınaaına karar verileli. 
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~ cımuzlan, iri iri elleri, kaha lcemideriJle Yuıuf 
~ aöateriyorda, hatta ........,. inerken uker ~ı 

lıiı- aralık judumalar pmmiu ... beti yeni bitirdi-
..Wtıer ptirip anlatıaca.ra kadar alda ..... ,.. aeçm.,, 

~"'-tik ıubetincle ,.._ IÖylemtk eup&e ltinllatıdlan 
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• • • 
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ki.. Bir - ile Wr .......... ..... - ... ,.. otla, iki lıt.,... 
ma ~--, .U lmtlak wktiDde Yuaf-...,. t4ı ... 
tiYJe e.,.a .. matlliı wmn, .,_ ,...., ..... ._ ekp ...., 
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tevkü edilmiş ve Dempscyin kar. 
§ısına. Kid Florans namında zen. 
ci bir ağır sıklet çıkarılmıştı. 

Halk zaten Mnrkey'den ziyade 
Dempseyi tuttuğundan uzun u -
zun protestolarda bulunmamış ve 
biletleri önceden satmış olan or. 

\\ 

YAZAN: 

• 
AJ nıılekt1 

irinde 
Aylık 9j 
3 S) tık :?60 
6 8) lık 475 
l ) ıllık 900 ;:::~~~~~:r~ hiç bir kayıba uğ. HARP UTLU ŞERİ FİN AMERİKA HATIRALAR 1 

İdmanı ve kabiliyeti tam hızın. - -
Muvakbr Elaem To.lu __ ııs; __ ... Turircden B:ıllı:•0 

itin O) US otuz kUl'll~ 
Posta blrli~ine glrnıt) 
ayda yetmiş beşer ~ 
medillr. 

da bulunan Dempsey Kid !i'lo -ı naz karısı Şerif tarafı~dan ko. 
rans'ı ikinci devrede nakavt etti. casına oynana mukabıl oyunu 
Florans vakıa bu maç için, bilhas- çakmış lakin 1:~istoya bir şey. ih: 
sa hazırlanmı~ değildi. Yalnız sas et~ek ışıne. gelm~mışt~. 
kıymeti hakkında şunu söyliye • ~empsc~e ~arşı ~ır şey hıssedı. 
lim ki Markey'i iki defa sayı he. JOr :nu)d~; Be~kı .. Fakat o d~ 
sa.biyle yenmiş ve dünya şampi. ha zıyade çeşnı., meraklısı. bır 

Yonluguv nu elinde tuttuguv d . yaradıhştı. Dempsey olur, Hrısto 
evrın. l Şe 'f 1 · 1 .. de Villard ile yirmi r , tt be- o ur. rı o ur, ~lıster o ur, mos. 

a\un a .. 1 · h "l 1 
rabere kalmıştı. Binaenaleyh yo o ur, sınyor olur ... ta avvu o . 

De · b k b ı·b· · sun da ... mpseyın u e spres a ı ıyetı . . .. 
pek te istihkar edilemezdi. Alıce biltun bu vakıalardan 

Fakat bütün bu olan bitenle • bihaber, çocuklarını yetiştirmek, _ 
evine, kocasına bağlı olmak ve 

rin gizli bir safhası vardı ki onu 
da anlatalım. müşterek saadelerinden b~ka 

bir şey düşünümüyordu. Şeri. 
fin işleri pek yoluna girmişti. 

Arada Ditroit'ten küçük kaymbi. 
raderi geliyor, bunlarda misafir 
kalıyordu. O 7,a.man evin içi ne. 

Şerif. Dempsey'in yanından ay. 
rıldıktan sonra. pek .samimi ah . 
babı olan ~evyork polis müdürü. 
ne gitmiş ve Dempseyin müstak
bel rakibi Markey'in cumartesi 
a~amı bir gün için muhakkak 
tevki! edilmesini rica etmis. Po. 
lis müdürü Şerifin adamı idi. A. 
ilece sıkı fıkı görüşüyorlardı. ı::e. 

bebini sormadan bile Serifin de. 
diğini yaptı ve bir şeyden haberi 
olmıyan Markey ka<:akçılık ba -
hane edilerek hafiyeler tarafın _ 
~an deliğe tıkıldı. Hasılat ,.e 
oo""ksörlerin his.,eleri evvelden si. 
gorta edilmek adet olduğundan 
Markey bir ala dayak yemeden 
bu Jşten kurtulduğuna memnun 
'da olmadı değil.. 

şeden kırılıyordu. Dcmpsey Jcs Vinal'dı ycııcrcl: 
Haftalar aylar geçti. Demp . ı. . .. diiııı;a §rtnı]ıiyon1uğıom alıyor 

uymuş değildi. 

Bu vaziyetin yegane mutazar. 
nrı Hristo oldu. Program bozu. 
hınca ''bahis,, ler de suya düş. 
ınüş ve kazanacağını ümit ettiği 
binlerce dolarlık komisyon kay. 
namı, gitmişti. 

Bu darbenin kimin tarafından 
geldi.ini Hristo anlamamıştı. Kur 

sey Şerife k b d" b. . j ıle vnkıt geçırıyorlardı. 
arsı c e ı ır mın. s 'f h .. 1 . d h . 

netlarlık b ı· d S k k .. .,en . arp gun erm e ş:ı sı es ıyor u. ı sı go. ..k 1. . . . ·-· . 
rüşmele kt 1 1 k 'k yu se ışının, zengınlıgının. saa. r, me up aşma ar e sı d t• . k' . . ·-· 
Olmuvord L' k' 'h e mm zev mı tasavvur edıldıgı 

.J u. a ın genç cı an 
şampiyonu yeni yeni miisabaka. ~adar . çıkar~~~yordu. Alın t:ri 
lar veya go"stcria rn çl . . 'c temız emegı ıle kazanmak ıs. 

. s a arı ıçın t d' _. h d . . . 
memleket dahilinde b' k e ıgı ayatm a, mazısını unut . 

, ır ço an . ı "h 1 l v d h' 
gajmanlar bulmuş ve sevgili dos. ouş veya ama .. ıgm an ıcap 

Çalışkanlık, namus, girginlik, 
iyi talih scvkiy!e az zam&n..ıa gc· 
çirdiği istihal ... cleı. ı:nnarınıyor 

ve boş bir gurur ~acw•ııyordu. 
Rençber Osman oglu köylü ço. 

rnğu dünya mederıiyeı inin en son 
ve yeni mümessill<>d Amerika 

tundan bilmccburiye uzak kalı _ -------------------------
yordu. 

Hristo ailesi, arada gec:en so. 
ğuk hadisenin gizli ve örtülü kal. 
masiyle, Şerif ailesiyle münase. 
betini kesmiş değildi. Rum iş a. 
damı karısı da beraberinde oldu. 
~ halde ~eriflere hemen hemen 
her gece dadarum~lardı. Hristo. 
Şerifle ek~eriya şatranca oturu. 
yorlar. Kadınlar, diğer ahbapla. 
riyle beraber bric. poker parti. 
leri yapıyorlar. yahut dedikodu 

Tarihten bir yaprak: 

TENK iD 
A vrupada meşhur bir münekkidin tenkidine mazhar olan 

bir kitap, kapış kapış kapılırmış. Tenkit, eserin aleyhine 
dahi olsa ... Bizde göklere çıkarılan eser bile kitapçı dük. 

Bakırköy orta okulu bir 
kanlarının camekanlarında güneşten sararıp solmaktadır. 
Bence bunun sebebini, gene tenkit Y.Okluı'!unda aramalıyız!. 

Tarihte bir Kadı zadeliler meselesi vardır. Molla Meh. 
met "Tarikatı Muhammediye" Tatar imam da dii}er bir koro teşikl etti 

.........,--~--

. J BaWırköy Ortaokulu talebeleri müzik öğretmeni Bay Tacetti. 
nın çalı§malarr neticesinde 140 kişilik bir koro kurmaya muvaffak 
olmu~lardır. Koro evvelki gün okul öğretmen ve talebelerine kon
ser vermiş, büyük muvaffakiyetler göstermiştir. Ortaokulalrda ilk 
defa olarak kurulmaya başlayan müzik koro heyetleri pek yal:ında 
diğer okullara da teşmil et:lilecekt:r. Yukardaki resimde koro heye
tfne iştirak eden talebeler görülmektedir. 

şerh yapmışlardı. Şerhte Muhammediye larikatmdaki hadis. 
Jer meydana konuyordu. Ulema galeyana geldi. Molla ).Ieh
medin katli istendi. Kadı zadeliler: 

- Elbette katline fetva ,·erin. lepeliyelim .. 
Diye tepiniyorlardı. 1' .. nkat şeyhislam Bahai Efendi 

fetvayı vermedi. 
Tatar imam tenkitlere kulak vermiyor'lu. Molla Meh. 

met can korkusu ile terki diyar ederken Talar imam kütübü 
ahadis ve ol fenne müteallik nüshaları bir katıra yükleyerek 
I•'atih camiinin yolunu t'utmnkta idi: 

- Emri şer'a razıyız .. 

Diyordu. Kitapları camiin avlusunda katırın sırtından 
indirdi: yaydı. Hasımlarım bcklemeğe başladı. 

Gözü kararmış Tatar imam, herkesi yıldırmıştı. Eserle. 
rf kat kat üstün bir rağbet bulmu~tu; ve işin büyüyeceğini 
anlıyan Turhan Sultan "kibar eslüfın telifat ve asarına dahi 
ve italei lisan., edilmesini menetti. 

Kitap için müellifin katline ferman bekleme de,Ti ta. 
rih olmuştur. Babayiğit bir tenkitçi hiç olmazsa eserlerin 
katline ferman çıkarabilse... N. A. 

................................. ............................ d 

diyarında on SP..:.!e gıti kısa bir 
zamanda miJyo ıer olmuş, itibar 
kazanmış, keı.":ne tiı..aret ve sos. 
yete aleminde haklı bir mevki 
yapmıştı. 

Evlatlarını birbirinden ayırt 

etmemekle beraber oğlundan if. 
tihar ediyordu. Onu anasının iz. 
~.etinefsini incitmiyecek bir tarz 
da, fakat tamaviyle Türk terbi
yesile yetiştiriyordu. Küçük "Os. 
ı.mr.., Amerikan şivesiyle eski 
t:lrk.çeyi m•ikemn.el okuyup ko. 
nu~uyor. Hatta bir iki namaz su. 
resini de ezbere biliyordu. 
Anası bu hususta hiç karış

maz ve blba oğlu serbct hıra -
kırdı. 

Osman, bir gün bir şey iste . 
mek üzere Şerifin çalışma oda "l

na girdiği zaman, babasını ağlı
yor buldu. 

Küçücük kalbinin birden bur. 
kuluverdiğini hisseden masum ve 
hassas çocuk babacığının boynu • 
na sarılarak hfılf.. yaşarmakta o. 
lan gözlerine yanaklarını dayadı. 
Bir müddet ikisi de öyle sessiz 
k::ı ldılar. Evvela konuşan çocuk 
oldu. O, babasına ekseriya İngi
lizce hitap ederdi. Bu sefer 1.cki 
çocuk, ince görüşüyle türkçe ola. 
rak: 

- Nen var baba? .. dedi. 
- Bir şeyim yok yavrucuğum! 

Yorulmuşum da.. 1 

Abone kayJını btld 
tup ve telgraf rıcretın 
parasının ııostıı ve>• 
yollama ücretini idare 
zerine alır. 
Tiirkiycnin /ıer posla ırı 

\'AKlra alıont V; 
Adres değıştirıne 

25 ı..uruşııır· 

ILA~ ocRE'fJ, 
Ticaret ilanJarınıll 

satırı sondan ıtibnrcll 
folurında 40; iç s:ı>r• 
kuruş; durdüncfi sıı> 
lkincı ,.e Oçuncüde 2; e 
4; başlık )anı kesıncC 
dır. 

Büyük, çok de,·ıırn11• 
renkli ıliin verenlere 

1 

indirmeler )3J)ılır. nes~ 
rın sı:ıntım • satırı 30 

TiCARi MAlllYI:TTE O 
KCÇ('I< Jı.AZ'L~ 

Oir defa 30, iki ders. 
dcfusı ti~>, dört defııSI fC 
defası 1 ou kuruştur. r 
ilAn \'erenlerın bir de 
vadır. Oört satırı scce0 

fazla satırları beş kUrtl· 
sap edılır. 

lli:nıcl kuponu ge 
kürük ilan tarif esi V • 

Bu cevap yedi sekiz yaşındaki ı 
bir çocuğu bile tatmin edemiye. 
cek kadar sudandı .. Osman ısrar. "••••••••~ 
la tekrar sordu: d-

1
---M--.. _-,,-rr~~eıt# 

o usuna, usı.<Ua .ı~ 

- Bir şeye mi canın sıkıldı?. k şaca tı. _14 
Anneme, kardeşime, yoksa bana Ta ... uzaklarda bilC"" 
mı kız.dm ? .. n.--ııımc l: 00 re uıı ıı ııtı<l d 

ifl>1n sız bir tanecikleri- dememekten mütevellit,,,~ 
me kızar mıyım?. an ?' 

- Peki Mye ağlıyorsun baba? .. tessür içinden bir t 
milli mücahedelere ııe d 

Ama 'ben de ağlarım sonra .. Bak a"şiill 
ne kadar üzülüyorum!.. dalı olabileceğini u ğfl1) 

doluya doğrudan dO~ 
Şerif hassas ve iyi huylu sevgL göndermek imkanlıtr'r. 

1i oğlunu kucakladı. Bağrına bas. Müthiş zorluklarla }targl 
tı. Koklaya koklaya, nefesini içi. hayet bu ulvi arzusun"' 
ne çeke çeke öptü. bildi. rd 

Şerifin teessürüne sebep vata- Ecnebi sefarethanelelJ~ 
mnm uğradığı felaketti. Mütare. rinde konsolosla ahbB~ıeb. 
ke günlerinin Türklük, müslü - Onun temsil ettiği de' 
manhk için feci yıldönümleri o. ·ı·t 

vasıtasi'-·le mühim IJlll' t luyordu. .; ıı 

lstanbulun, Anadolunun fıkıbe· tör satmıştı. Gitti on 111 
O devletin Mustafa J{e tı 

tini, umumi harbin mağlübiyetin. ebC kiyesiyle sıkı münas t 
den de acı görüyordu. Hele lzmi. 111' 
rin işgali haberini aldığı zaman ğunu haber almıştı. ınıt 
kafesine sığmıyan delirmiş bir olarak naçiz yardıını 0 

'Jf> 

kaplanı andırıyordu. Çoluğu ~o. lan, resmi bir mak~uı et 
cuğu olmasa ve onların istikbal- !inde konsolosa teslJfll te! 
lerine karşı insani vazifesini dü. dan aylar, hatta senei 
riist ve mert bir aile babası his. Şerif birinci müdıı18~1 t 
siyle düsünmesc bir an bile bu grupu riyaseti damgaSl 1 

yabancı illerde durmryacak, Ana- (DC1JD 

Karamazof Kardeşle_,-
Yazan: Dostoyevski 

Dedi. Dalları ayıra ayıra çimenler 
üstünde kurt adımlariyle ilerlcmeğc 
başladı. Rul:ığı kirişte, gözleri ilerde, 
eli telıkte idi. Kalın, yekpare mürver 
ağacından yapılmış pencere altına ka 
ılar böyle gittiğini hatırlıyordu. Bahçe 
nin arkasına ve evin cephesine gelen 
kapı kapalıydı. Geçerken bunun farkı
na varmıştı. Oraya gizlendi. Nefesini 
tutuyor, gürültü ctmemeğe çalışıyor. 
du. Kendi kendine: 

dor, Dimitrinin hiç görmediği çubuk. 
ltı ipek bir ropdö ambr giymişti. Be
Belinden kordon kuşaklı bir robdö. 
şambr ... Devrik geniş yakasından Ho
landa kumaşı altın düğmeli zarif bir 
gömlek görünüyordu. 

den çekilince: . . jÇ 
- Hayır, eğer Gruşınık~ ıP 

saydı, o, böyle telaşla gezıııl>S 
yacak, karanlıklara baktı }'O) 

çekmiyccekti. Onu bu ııale 
leyişin azabıdır. 

Muhakemesini yürüttU. tıı 
lhtiynr, masa başına ~ı.l· V 

Pederi yüzünden okunuY0 ı;:ı t 
gini masaya, yanağını da. 

Çe•t~o: Uakkı Süha Geııio -' 124 ~~!'.11 
M ITY A rnıntakadan tırmanarak içeri atladı. 

-4 -

KARANLIKLAR 1Çl:r-.TDE 

Böyle nereye koşuyordu? .. fümsc 
bilmiyor. "İhtiyarın yanında değilse, 

nerede olabilir? .. Samsunovlardan çı
kınca. doğru· oraya gitmiştir. Bütün 
dalavereleri şim li meydana çıkıyor! .. ,, 
düşünceler, ba§ının i~nde birbirleriy
le toslaşıyorlardı. ".Maıi,, nin bahçe. 
sine gitmeğe lüzum görmedi. "l{anyı 
uyandırmağa lüzum yok ... Smerdiya
kov: gibi o drı satılmış ... ,, Artık kara
rını vermişti. !:'-raftan dolaı--arak par
maklığı aştı. Arka sokağa yardı. Bu. 
rası tenha bir yereli. Fiyodor Knrama
zofıın sebze bahçe inin ) iiksek par
maklığı da bu yola bakıyordu. Smerdi 
yakovun anası deli karının geçtiği 

"Madem ki o, hem gebe iken buradan 
geçebilmişti; ben neden geçemiye
yim ?,, diyordu. 

Grigori ile Smcrdiyakovun hasta ol 
duklannı bildiği halde, insiyakma u. 
yarak biraz bekledi. l{ulak kabartıp 
etrafı c1inledi. Parmaklığın üstünde i
ken babasının yatak odasında ışık gör 
müş ve: 

- Tamam, ihtiyar uyumayor, Gru
şinika orda ! 

Her yere derin bir ölü sessizliği çök 
müştü. Her taraf durgundu; yaprak 
kımıldamıyordu. Hatırına: 

"Sliku!un sesi duyuluyordu.,, 
Diye bir mısra geldi. 
- Allah vere de, atıauığımı duymuş 

o1mn alar!... Ama .ı:ı.nnctmi) orum, 
çok güriiltü yapmadım ! 

- B<>klemek lazım ... diyordu: eğer 
bahçeye atladığımı duymuşlarsa, şim
di belli olur. Allah vere de öksürüp 
aksırmasam. Çünkü onlar kulak ka
barlıyorlardır. 

Bir ağacın arkasına sinmişti. öniin
de bir kahkaha fidanı yükseliyordu. 
Ona bakıp: 

- Üziimleri de ama kırmızı ha! 
Diye söylendi. Etrafta"'l hi,. bir r"s 

çıkmayınca, usul usul penc r ~ y~ k. 
laştı . .Ayaklarının parmak uı,;larına ba 
sarak iceriye baktı. Babasının Çin iri 
kızıl paravanlarla iki bölünmüş ya
tak odası göriinüyordu. 

- Gruşinika, bu paraYanların arka
sında olacak. 

Camlesi zihninden geçti. Bundan 
sonra babasını tetkike başladı. Fiyo-

Başında Aliyoşanın gördüğü kırmı

zı ipek atkı vardı. Delikanlı: 
- Güzelleşmeye çalışmış bunak! 
Diye mınldandı. thliyar1 dalgın bir 

halde pencere önünde duruyordu. An 
sızın cama yaklaşarak başı ilerde din. 
ler vaziyette hareket::;iz kaldı; sonra 
bil' s('y işitemeyince dönüp masaya 
dotru gitti. Eir kadeh kon"nk doldu
rup içti. Delin bir nefes aldı. Ah çe

l: 'r gibi uzun bir soluk ... Sonrn yine 
durd ı. lki dnkika geçince mütereddit 
adımlarla ~ yııaya dof:rru ilcrlndi. Ba
şınd1ki nUcıyı kaldırarak alnının yara 
l:ırını yokladı. 

o: nitti: 
- Galiba içerd" kimse yo1

: ! 
n·y~ düşiin~ii. Bu sırada bahası ny. 

Jı· dan nyrılarak penc r . ·e koırtu. De
likanlı kendisini k:ıranlığa z.aı. 

İçinden de: 
- Gruşinika, belki parn\•n 1 arka

sında §imdiden uyumuştur! 
Hükmünü verdi. Fiyodor pencere-

dayadı. . 1rııı' 
Milya ondan gözlerinı n) c;(l.l 

l 
,,.;;.er 

- Yalnız, yanız ... J:Jo ıııı 

burada olsaydı, o, bu ııaıde 
yacaktı. tl1ı 

Diyordu. Tuhaflığa bsıcı 111 
mitri, ııimdi de GruşinikaJlc bli ,. 
bulunmayışını yadırgıyoı· 
ni: ..ıı.1 

bılJV O 

- B~ni kız<lıran onun le i i 
lunmnyışı değil, kararsızlı ,11 ı 

~ biJerll6• 
lışım, ne yapacagımı . t 

Sözleriyle kendi ı·endınc 
lışıyordu. . . fs.-ıflı!l 

Mitya, bu dakılmd::ı :kn .~iııi, e 
lacnk bir intizam ile işlcd1.~d!l( ) 

çük noktalara vaı:~.c~ya. lt üfldn. 
vi muhalceıne ettıgını dUş ı: 
.;r ~ ırı 

nız yUreğinde knrarsızııg 
(Devamı 11ar) 
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Abdülmecit devrinde 
Bir Sivri Akıllının Macera lanı 

_.:: ~ .._. - ıswwws z:wwwz .. .....--.. 

tanzimat Paşaları 
Yazan : Asım Us -

c=- il --. ~ 

eş~t ve Ali Paşalar arasın-
da bir münakaşa ---------------

:\'eş kanalı meselesinden do-ı naca.h·. Bu. hususi~ Babta!i ı7c 
~ 8<ı.drazam ncşit Paşanın Rusya arasrnda bır muvafakat 

\llıın İstanbul sefaretin~ ve. akfoluııacak. Bu, muvafakat asıl 
t e:ıen konsolos Benedetti ile su?h muahedesine zcylcdilcrck 
111da çıkan hadise üzerine is. biıyiH; devletler tarafından teke/. 

Vaydman davasında meraklı bir nokta daha 11 

Bir suçlu şahitlerden 1 

Raavove Tiyatro 1 
a etnıesi ve yerine Viyana kon fiil olunacak. Türkiye Avrupa 
l.ıısına memur olan Ali Paşa- devletler 1wııscr~mJ l•abııl cdilc
tayin olunması bir nevi. mu. cek ve bu devletle be§ lJüyiik dev. 

~§eklinde olmuştu. Reşit Pa- lct (lngiltcrc, Fransa, Avııstıır. 
birini itham ediyor 

liaretten çekildikten sonra ya, Rusya, Prusya) arasmda Ç'I- Paris, (Hususi) -
.tete gelen Ali Paşanın yeri. kacalc her bir i1ıtilcif diğer dört Geçen hafla cuma 

\ 1Yana konferansına murah. devlete tebliğ cdilecc7-., 1ıulı1sa bo • .güııll başladığını bil
gidecekti. Nitekim böyle ğaz1amı 1:apalı bulunması ıısulii dlrdlğlmiz Yaydman 

~ yeniden kumlacak. da \·asınm m uhake-

~ it P~a he.disenin bu şekil. 4 - Türkiycdc bulwıan 111ris- mesi, her gUn daha 
ııaPanm;:ş olmasından mem _ tiyan tebaanın hııh·u1'ıı pad~a1ım meraklı bir safhaya 
da kalmıştı. Ancak bu mem. istil:Uil ve hlikinıiyctinc asla d:ı. giriyor. 
l' ... t ço': zaman sürmemiştir. 1cwıulmamalc ~cırt~ııle taslli1:: o?u., Evvelce de Yak ı t 

.ı. ..\.'· p d t . mıcal.:. Zatı ~nlumc b.u.1wsust.a I okuyucularına hil· 
~~ ıı aşanın sa arete ayı. 
·~n nf Rw;yanm ?>mvafa1valını mııcıp dlnliiYimiz ,,.ibi, mu-

" . Eonrn Viyana ko erall.'5ı o o 
bihayet bulml'§ olduğundan bir taahhiittc bıı1ııııacak. hnkemenin ill( g'UnU 
t l>ac;a mazul \'aziyette kal. iki muharip taraf bu §artlar. \'a.rdınaıı llemen he· 

ttır v ı· t b' b dan başka Atırııpanııı menfaati men htlkimin hi,. bi r · · e bu mazu ıye • ır u. ,, 
ı "(aen k t •W· d nol:ta..sından liiwnı gijriilcıı sair sualine ce\·aıı verme-

,. e adar devam e tıgın en 
~~t l>aşaya çok ağır gelmiştir. şartları da tayin crlcbilccck • mlş, o günkU celse-

' 1Y:ı.na konferansı Kırım mu _ lcrc!:r. den bir netice alına· 
·el.- Rus Çarı hafif bazı ihzari ka-

vesine nihayet verecek sulh 
!arını iptidai mahiyette ola. yıllar dermeyan etmekle beraber 

'< k bu şartların hepsine muvafakati. 
ararlaştırm:ık maksadiyle 

marn ıştır. 
İkinci gUn ise, or

taya hadisenin yeni 
Dansöz l \ovcn Cin 'l'ıılnıuRtu. Uzun müzakereler. ni bildirdi. Bunun üzerine 1856 bir safhası çıkmıştı: 

~ ~,,Sonra konferansta lngiltere, senesi ışubatının yirmi '\:eşinde Ya)·dman, iddia edildiği gibi al- belli etmedim. Ondan sonra un 
ııa, Avusturya ve Tür1dye kat'i sulh muahedesinin akdi için tı kişinin katili mi, yoksa yalnız tevkif edildik. Kimseye 1.ıir şey 

ŞAHİT ORTADA YOK ! 

.<o!ct'in söyledikler! doğru 

~ından bir ultimatom imza. (Paris) te bir kongre açıldı. kendisinin itiraf ettiği beş kişiyi söyliyeınedim . " 
'.il; bu ultimatomun J{ırım mu Kongreyi te~kil eden aza şun. mi öldUrmtış! Avukntıarınm: 
~besine nihayet vercek sulh !ardı: - Vaydman yalnız dört kişi 
~lil .rına esas te..:kı'l edecegwı· bı'l. FRAl'\SA Murahhasları: ,. k. nin ölUmünuen mesuldUr, eleme· 

dı. Aynı· zamanda ultı'matom. Hariciye Nazırı C. Walews ı, ., I' ,. d ~ ıeri do:'.;ru mu? mu . unu ay mana soruyor· 
~u r 17 r. de Bourqueı:ı.ey. 1 <ita 8Yanm yapılan tekli ı . l:NGlLTERE Murahhasları: Filhakika, Yayılman From- ar: 

~ nun 1856 tarihine kadar k:a. L. Claravdon, J,,. Cowley. mcr ismindeki adamı arkadaşı - Lehlonu hakikaten Mull mi 
let~ediği surette Avusturya AVUSTURYA Murahhasltı.ı'ı: Milyon'un öldUrdUğUnU söyle- öldilrdU? 

. 1~tinin de Fransa ve lngilte- C. Buol, B. H Ubncr. 
e ittifak ederek müştereken 

~be RUSYA Murahhasları: 
devam edeceği ilave edili. 

du. SARDUNYA .Murahhasları: 
lJ C. Cavour, M. Villamarinn. 

y.or, diğer be~ cJnnyotni kendisi· V:ıydman, gayet sakil\ bir ta· 
nin işlediğini itiraf ediyor. Avu- nrla ve, hiç bir suale kat'ı cevap 
lrntlarının, bundan başka onun \•ermek istemeyen halini bıra· 

mesul olamıyacaı;ım söyledik- karnk: 
0rt madde üzerine yazılmış TÜRKİYE Murahhasları: leri di~er ikinci cinayet de Leh· - Hayır, diyor. 

lon ismindeki adamın öldUrUI· Pakat, bir kere de l\Iullye sor-

An:<ara radyosu 
1TUKI\ E il \U\ o lJIFl'Z\ :.>:-. 

POSTA 1.,\ H 1 

Jolı.ııın - Se!Jastiaıı Bal·lı • Konçerto 
(l.n ıııaııiır). Allegro ıııoı..lerato. Aıı 

tLn ıııcıjör). ( Kreutzer'e ithaf edıl· 

/'ıirki11e Uıu/yosıı • Ankara f(ıııluusıı ıııiş). dagio sostcnuto - Presto. An
ı, u; \ UZl1~1.lJGU: clıınıe con \':ıriazioni. Fin::ıle (l'res

IG:{!J m. 1s:ı Kcs.11:.!0 t\w.; r. A Q .o). :!2 Jlnft:ıhk pusla kuıu:.u. 22.15 
.9,iı m. ı:ırn:ı l~cs.l:!O 1\w.; 'J'. A. I' 
11,iO ııı. 9tfij l\cs.120 l\w. 

TCHl\I' E SAATiYLE 
:mı ı. - 17.3.1939 

12.30 Progr.ıııı. l:!.3:> Türk nııizı 

,ll - 111. 13 l\lcııılekcl ~:ı.ıt a)nrı, DJ:ııı~ 
meteoroloji lı:ıherlerı. 13.15 • 14 Mi! 
zik (ilam Sl·nfonık pl:ıkl:ır). 18.30 
Program. ıs.J;; ~lüzik (Dans nıüzıı:: 

pi.). 19 l\onıışıno. 19.la Türk muzı. 
.;(i (F.ısıl heyeti). Celi'ıl Toksesın işlı
raklylc. :!O • .\j:ıııs, ıncleoroloji lı:ılll'r· 

leri, :ı:irıı:ıi lıorsusı (fiynt). :!0.15 Tiirk 

ıııiizifıi. Çal:ınl:ır: \'ccilH', Ce\·ılct Ç:ığ· 
l:ı, l\cınal Niy:11.i Seyhun, nefik Ft•r 
snıı. Olrnyaııl:ır: H:ıclifo, lluliık Hcraı. 

1 - J>eşrc\'. 2 - Hefık Fers:ın - l\lu 
lı:ıyyer ş.ırkı - IJcr güzelin hağıml:ı 
3 - Ali erendi • Niha\'end şarkı - Se\ 
dim yınc. 4 - S. K:ıyn:ık - Bin gül 
clağlarınd:ı. 5 - .Muhtelif şarkıl:ır. 21 
;\lcııılckct saat nyarı, 21 Konuşnıo 

{llaflalık spor ser\'isi). <!1.15 I:slıanı 
ıahvilfıt, kambiyo. nukut Lorsnsı (fı 
yat). 2J.2j Xcşeli plıikl:ır - H. 21.30 
:\tii;dk (Hiy:ıseti Cumhur fl:ırmonil; 

orkcslrJsı). Şef: Prncıoriııs. 1 - W. 
A. Aloz:ırl: Kl:ırinct iı;fo konı;crtu 
ı .n m:ıj(ir, op. ti22. :ı) Allegro. h) A· 
tl:ısio. c) Hoııdo, Allegro. Solist: ll:ıy
nıllnlı Dul gun. '.! - A. Glıızouno\': 8 
inci senfoni - 1\li bemol m:ıjör, up. 
83. n) Allegro. b) Mesto. c) Allegro. 
d) l\Iotlcrnto s:oslcnulo - Allegro mo
dcr.ıro. 2~:-ıf:> 'tıüzik \Opcr:ı scleks. 
yonlıırı, uvertürleri \'C s:ıirc). 23 
Müzik (Cazbantl - pi.). 23.45 • 24 Son 
nJ:ınc; haberleri ve yarınl..i program. 

CUMARTESl - 18.3.1939 

Hesi lalin de\ aıııı (Ziııo .Fr:ıııcese:ıtl 

ııırahnduıı) 3 - Cnınille Saiııt - Snens 
- Hoııdu Knpriçn ozo. 4 - a) Mau-
rice Hıın•l - Tzigaıı. h) Pablo de Sa
ras:ıle · Roın:ınza Andaluz:ı c) Mnuel 
de Fnlla - lspaıı) ol dansı. Piyanoda 
refakat eden Vr. Ollo Harı. 23 l\1Uzik 
~Cazhan<l ·pi.). 23.4:> - 24 Son ajans 
.ıaherleri ve y:ırıııki program . 

Yabancı Radyolardan 
Seçilmiş Parçalar 

Progr:ım<laki nıkiller Ti.irkiye saa .. 
li üzerine \'c öğleden soıttııkl sııa1 
olarak \'t·rilmiştir. 

!). 

9.30 
10.15 

10.45 

OPEH \l.AH \'E SE~FO:\l 
KO.KSEHl.EHl 

Bükreş: Senfoni ,.e opern. par.
ı;aları. 

Hudapeşte: Operadan naı.;ı. 
l.eipzig: l\lozart, Bccthonıı 

ve l.iszt. 
Beromünsler: Senfoni ''e opc. 
rn parçalıırı. 

11.15 Brüksel 1: "Fausl" ( Gounod)} 
ODA l\llJSIK1S1 YE KO~SERLER 

i.JO ı:yfel: Piyano konseri. 
S.5:i J>aris l'TT: Keman, piyano. 

1 O. llrliksel 2: Pi) aııo konseri. 
10.30 Frankfurl: Moz:ırı, ~umnıı :.·s. 
11. lstoklıolm: lsYec musikisi. 
HAFiF .MCSIKl VE OPERETLER 
i.30 
9. 

10.40 

11. 
11.30 
11.30 

\'iyıınıı: Strauss. 
Bud:ırıeştc: Operet parçaları. 
Beronıünstcr: Lchar, Strauss, 
\'es. 
Hı ilksel 2: Hafif p:ırçalar. 
J.cipzig :Dans havalan. 
Frankfurt: .Halk musikisi. ~ı:Ultimatom cünderecatı şun. Ali Paşa, Cemil Pa~a. 

(Dcvam1 var) 
~ - Tuna beylikleri bilyUk dev 
"riıı miiştcrck himayeleri al. 
~.hı ıı·l'lı-ı~:. bwılarm clahili 
/'<i'krı dı b'yül; devletler 
.~·; ,., • .," teke/fil cdilcccl:, dev. 
1 cıı·ır-. l;.ı bwlil:?cri 7ı:maye 

mcsidir. nak lA.zım değil mi? l\luli, yu- 13.30 Program. 13.35 .:\luı.ik (l\n DANS MUS1K1Sl 
-- I lşte, daYnnm il"UncU ,...unu bu karda da sö'-·lediğimiz gibi, sa- hare, Çisnn - pi.). 14 Zılcıuleket shnt 9 30 ıı "k ı ı 10 30 n l Bebek - stinye yo u " 0 

J • • ru ·sc : · oma sr. 
mesele Uzerincle m uhal•eme ce- hitler nrasındadrr ve hepsine ol· ayarı, nj:ıns, meteoroloji h:ıhcrleri. 11 Nııpoli sr.; 11.25 Londrıı (N.) j 

Bebek 1 t . e yolu bir ta 1 ı.ıu Türk ıniiziği. Ç.ıt:ınlar: \'ecilıc, 1'> 15 ı d ( 0
) 

- 5 ıny - reyan etmiş ve çok garip bir va- duğu gibi, ona da tebligat ya· -· ·011 ru "· · 
raftan açılırken Dolmabalıçeden zi'-·ct hasıl olmuştur. Cevdet J\oz:ın, Huşen K:ılll. Okuycın: \'AH\'El'E \'E KADAI:!:LER 

1 ~ J pılmıştır, mahlrnmeye gelmiş Muzıırrcr Jıknr. ı - Haur \'ekin - rıın -
Bebeğe kadar olan yo un ıı.ıa ge. 

olması Hizım . hur peşrevi . 2 - Uıtif nğa - Mıılıur 
şnr kı - Tc'lif cılcbilc;cın. 3 - Huh-

10.30 Puris JlTT: Kabare. 

"' 
17 ''·ı bııl,•nd";ar"J: dcvlctlcriıı 
'~.. r. m·afeı'·rı1 i o?n:..cl sızın 
h1ı r.ıilr' !ıa1rdc b·1lmıam111a -
h·r.~ "rab"a tar<'fmda lı;·dut 

h o' '"'a"'·'· 2 < ... 

..._ Cüy ·1: drtıl!'flcr:n 7.,())ıtro. 

:1tın( 'l olaral: Tımaccı nal:li . 

nişletilmesi etrafında. tetkikler Kl:\1 ÖLDÜRDÜ / 

yapılmaktadır. Bu yolun genişli. Vaydman'rn arkadaşı olan ve 
ği 25 metre olacaktır. Bu yol üç onun suç ortakları olarak mu
kısma ayrılarak tanzim edile • hal(emcre getirilmiş bulunan 
cektir. İlk yapılacak kısım Kuru. Jan Blan'm metresi Kolet Tri· 
çeşme ile Ortaköy arasıdır. konun muhakemesi birkaç gUn 

Dolmabahçe meydam da yeni sonra yapılacaktı. 
stadyom münasebetiyle açılacak - Fakat arnlrntı, muhakeme
ve sarayın du\'arları önündeki a. 
ğaçlar da kesilecektir. nin bu liçUncli gUnUnde reise: 

, &crb"st olacc:l:. 
~aradcniz bitaraf he.le l:o. 

'VAKiT- SPOR MUsAe-AKASI 
- )1Uekkilimln size çok mil· 

him söyliyeceklerl var, diyor. 

""'VVVVVV""-...,,.,,""'""""""'~./V'"""'Y'V'V'VVVV'YVVVVVVV\IVVVVV 

- Onun muhakeme sırası gc· 
lince anlatır. Buglin şahitleri 

dinliyeceğiz. 

F' utbol, Güreş, Yüzme 
ve Atletizm Amatörleri 

Arsında 

SPOR 
Yıldızını 

- Fakat sonra geç kalmış o
luruz. Zira, Koletin anlatacak· 
ları hu şahitlerden lıirlyle aHl
kadnrdır. 

- O halde buyursun, söyle

sin. 

Bunun üzerine Kolet Triko 
söze başlayor: 

- Leblonnn öldUrUlınesi hak
kında bazı bildiklerimi söyliye
ceğlm, deui. Ben bu cinayeti o
nun işlediğine kani değilim. Ben seçiyoruz \ co Lelılonnn katili, Vaydmaııın 
nl'kadaı:;ı M. 1\fuli'ulr. 

ı "\'a):dmaııla tanışmadan çok 
I ('aha evYel :Milyonu YC Jnn Bla 

BİRiNCİYE 

Bir Bis i k let Futbolcü °l'tamık (Fenerli) 
i lkinciye: - Şık ve kıymetli bir saat; üçüncüye: - bir çift 
~karpin; dördüncüye: - Bir şapka; beşinciye : - Bir senelik 
·~sirnli Hafta abonesi; altıncıdan onuncuya kadar: Birer bo· 

!Un bağı; 4 kişiye birer çift ipekli çorap; 1 O kişiye birer adet 
tayyare pivango bileti, onbeş okuyucumuza birer şişe bü
~kkolony~; 15 okuyucumuza birer şişe küçük kolonyao 25 ki. 
§ıye birer tuvalet sabunu; a)'Tıca 150 kişiye muhtelif cins he. 
<liyeler. 

f Mttsabakaya lştirlk Koponu : - 1 4 -1 
~ - - - - -· ~ -

.:c tanırdım. Vaydmanclan son· 

ra Muli ile de tanışmıştım. Ka
rısı ile konuşurdum ve evlerine 
gider gelirdim. 

"Gene bir glln onlarda idim. 
Beni çağırmışlardı, gitmiştim. 

E,·ıerine girince bazı şeyler gü· 
ztime çarptı: 

"Leblon ondan lkl gUn evvel 
öldUrUlmUştıı. E\•de görclUkle-

f 
rlmdcn r ... eblona at t bazı şeyler
~i. Derhal şUphe ettim. l''alrnt 

Aratıyorlar. Fakat, Mulinln 
mahkemeye gelen şahitler ara
sında bulunmndığı görUlUyor. 

Bunu öğrenince Vaydınanın 

a'·ukatlarından biri: 

- Nasıl olur? diye bağırıyor. 
Daha. biraz evvel şahftlcr ara· 
srnda idi. Nereye gitti? Kaçtı nıı 

acaba? 

Kendisinin bir cinayetle it
ham edildiğini duyan şnhit ~1uli 
hakikaten kaçmış mıtlır? Avu
kat gördilm diyor. Acnlıa başlta· 
sını mı benzetti? Yoksa mahke· 
meye hiç mi gelmemiştir. 

Hakikaten ~1ull katil midir? 
Bu da da>anın esrarengiz bir 
noktasını teşkil etmekte ... 

Halkevlerine dağılan 
Hurmalar 

Suriyeden gelip te gümrük res. 
mi verilmediğinden memlekete it. 

hal edilemiyen hurmalar gümrük 
müdürlüğünce halkevlcrine dağı. 
lılmıştır. Bu arada Fatih, Eminö 

nü, Üsküdar, Eyüp, Beşiktaş hal

kevlerine bin iki yüzer kilo, Be. 
yoğlu halkevine bin kilo, Şehre -

mini, Kadıköy, Şile, Şişli, Bakır. 
köy halkevlerine altı yüzer kilo 

verilmiştir. Bundan başka yoksul 
çocuklara yardım birliğine de on 
beş ton hurma verilmiştir. 

VAKUTa 
ab©>ne 

onu lill IUIZ 

mi Jıev - Esir etıin heni. 4 - C.e,•<lel 
l\oz:ın. - T:ı',siııı. a - Şükrü Scııoznn 
- Bu sc\lli:ı ne tallı ~ .ll.:ın. (i - Hııhını 
bey - Scı \ ün.ızı se) re çıkmış. 7 -
Şcnıseıltlin /.ı)n - Şu güle hir hakın. 
8 8 - S.ız scııı:ıhi. 14.IU - l::i.30 Mü· 

zik (Danı-. ıııim~i - pi.). li.30 Pros· 
ram. li.:ı:; ~hızık (lJ.:ıns s:ı:ıli - ııl.). 

ıs.ırı Tiiık 111ii1.'ği (lhılk ıııusiJ..ısi). 
Sinıslı .\5ık \'e) sel \ c İhrahıııı. 18.3:i 
Tiirk miiziği {F:ısıl lıt:reti). S:ıfiye 

Tok:ıy 'c 'I :ılısiıı l\nral.w~ıııı İ!ilirn. 
ki) l<'. l!l - Konuşııı<ı (Dış J)Olitik:ı 

h!ld isL·lı·ri). l!J.1 j 'l"ı'ırk ıııii1.iği (Folk
lor - ll:ılıl Bedii \ünc:gl'ıı). 1!1.30 
Türk ıııiizı~ı (:\lu:ıllim Xurl llalil 
PO) rıız \e urkıııhışl:ırı).' 21 Ajan , 
meteoroloji h:ıherlcrı, zir:ı:ıl lıorsası 
(fiyat). 20.l:i Miizik - Xcşcli ııt:ıklnr 

• H. 20.20 füh:ım, tah,·iliit, kambi
yo - nukut lıorımsı (fil :ıt). 20.30 l\lem 
lekcl s:ı:ıt :ı) arı. 

11. Poste P:ırlsien: \'orycte. 
1 J.30 Londrn (R.)'. 

PiYES, KO:\FEilAXS \'E 
l\ONCSMAJ.AH 

7. Ha<lio Paris: Konferans. 
9. Homn 2: 3 perdelik bir piye~. 

10.30 Napoll gr.: Piyes. 
11. Brüksel 1: Konferans. 
clTeny .. By 

Hı\LK OPERETİ 

~~ Bu akşam 9 da %w ZOZ? ~A~MAS'ın 
·~- , ışlır:ıkı:;le 
Hfıyuk ~ıırk Opereti (IIAI.11\IE); 

~tACAR BALETİ 

ii ŞEHIH T1YA1 ROSU 
li-3-93!1 Cumn akşamı 

20.30 dn 
Tepeb:ı~ı .1111ıa Harcnirı 

Komedi !,ısını: Bir mulısip aranıyor. 

TURA}; TiYATROSU 

GALA PROGIL\l\ll r-~J Bu :ıkşam 
•:rtuğrul Sadi Tek \'(f 

20.9 n) Tnkdim. lı) Temsil \'C J ~ . hınail DüınbUllü 
Türk müziği. llinhir gece m:ıs:ılla ı • hirlikle 
rıııdnn - l\lanıf. Y:ız:ın: Ekrem Hcşit. O •• u\.. • ıhırhnn - Okuyucu Semiha 

\·e ~lişt·l \'aryctesi. (Se) Alilit rc,·üsü. 
'l'l'ınsilılc Tiirk nıiiziği: l\üıııc oku· 
yncııları {Koro). İdıırc eden: ~leMtl 
Cemil. 21.15 c) Meşhur virlüoı Zino 
Froncescnti'nin keman ra~it:ıli. 1 -

-
Riiyük l.ııılc; (Micc Penc;cf varyetesi. 
iki oytın birden: Adana faciası 1. P. 

1'ullrıler Komedi 2 P. 

-
Baş, Diş, Nezle, Grip, Homauzma 
Nevralji, kırıklık ve bütün ağrılarııuzı derhal ke
.. ser. icabında gÜJıde 3 kaşe alınabilir. .. 

---~ 
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Bohemya ve Moravyan·n idaresi\ 
hakk.nda Hitlerin kararnamesi 

Ons Bulgar Başvekili 
Dün geldi, akşamaAnkaraya gitti 

Dün geceki gang 

(Ba§ tarafı 1 incide) 
ve uzak görmezlik bu memleketi 
tnrJhi bağlarından kopararak 
Çek - Slovakya. ismile sun'i ola. 
rak teşekkül eden daimi tahrikat 
ocağına keyfi olarak rapteylemiş 
tir. Bu memleketin Avrupa ban. 
şı için teşkil ettiği tehlike her se. 
ne daha ziyade artmı§tır. Filha. 
kika Çek • Slovakya devleti bu 
devletin başmda olanlar bu mem 
leketlete mU§tereken sakin olan
lar etnik grupların mantıki bir 
surette teşkilatla.ndırılmasmı ve 
bu suretle bütün bu gruplann 
müşterek devletlerinin muhnfa • 
zasma a.lake.lanmalanna ve bu a. 
rn.kalarmı idame etmelerini temi. 
ne muvaffak olamamışlardır. Bu 
devlet bu suretle yaşamaya kabi. 
liyeti olmadığını göstermiş ve bu 
sebeple de inhilale uğramıştrr. 

Almanya, çok mühim olan bu 
mıntakada karışıklıklar vukuun
da, gerek bizzat kendi emniyeti 
sebebiyle gerek umumt sulh ve 
selamet namına müsamaha ile 
karşılayamaz. 

Almanya, tariht ve coğrafi va. 
ziyeti itibariyle bu mmtakalarm 
vaziyetile en ziyade alfı.kadar ve 
bu vaziyetin en ziyade tesiri al -
tında bulunan devlet olduğu için, 
bunun en vahim neticelerini er. 
geç hissedecekti. Buna binaen, or 
ta Avrupada makul bir niza.mm 
esaslarını tesis için müdahaleye 
ve icap eden tedbirleri almaya ka 
nr verme'.r suretiyle bizzat ken
di emniyetini zıman altına alma. 
fH Almanya için bir vazifedir. 

Almanya, Alman milletinin bü 
yüklüğü ve meziyetleri sayesin • 
ele. bu vazifeyi yapabilecek halde 
c/duğunu bin yıllık tarihile gös.. 
t "'rmiş bulunmaktadır. Bu mmta-
1.ad:ı. y&şıyan milletlerin hakiki 
nenfaatlerine hizmet etmek, Al. 
man ve Çelt milletlerinin milli 
hayatlarını temin eylemek ve ba. 
rış ve sosyal refaha hadim ol. 
mak E!Ullimi arzusundan mülhem 
olnrak, Almanya adma, bu mın
ta kalar sakinlerinin müstakbel 
hayatıarmm aşağıdaki esaslara 
i~Unat etmesini emrediyorum: 

Birinci madde: Eski Çek • Slo. 
vakya cumhuriyetinin 1938 mar. 
tında Alınan kıtaatı tarafından 
işg:ı.1 e:lilen topraklan bundan 
böyle b:·y~·k Alırn.nya toprakla • 
rmdandır ve "Bohemya ve Mo • 
ravya himaye idaresi,, sıfatiyle 
Alm:ı.nyanın muhafazası altın • 
dadır. 

Almanyanm müdafaası isti! -
zam ettiği nisbette, Führer bu 
topra!:lardan bazı kısımlarda 
far:clı bir idare sistemi tesis ede
cektir. 

İkinci madde: Himaye idaresi. 
nin Alman milletinden olan sakin 
leri Alman vatandaşı ve 15 Eylül 
1938 tarihli kanun mucibince Al. 
man hemserisi addedilecektir. Al 
man ırkının ve Alman şerefinin 
himnyesine dair olan hükümler 
bu Alınan hemeerllerl hakkında 
mer'i o!acaktır. Bunlar Alma?' 
kanunlarına tabidirler. 

Bohem ya ve Mora vyanm dl. 
ğer sakinleri Bohemya ve Mo • 
ravya he~erileri olacaklardır. 

Üçüncü madde: Bohemya ve 
Moravya iclnresi otonom (muh. 
tar) dır. Ve hUSt\si bir ndmins • 
tr:ısyona maliktir. 

Bu himaye idaresi idarerıin rcr 
cc,•esf dairesinde malik oldu~ı 

hakimiyet hukukundan. 1: 1man • 
v:ının siyasi, askeri ve ikt·:n:Ji 

Kolll§u ve dost memleket Bul. 
garistanın Başvekili muhterem 
misafirimiz Köseivanof dün sa. 
bahki konvansiyoncle ba~lanan 
hususi vagonla ~ehrimize gelmiş. 
tir. 

Beraberinde refikası, kızı ve 
1 Bulgar matbuatı mümessilleri de 
bulunmaktaydı. 

Muhterem Başveldl huduttan 
hüklımetimiz namına Hariciye 
Vekaletimizden Fikret, refikası, 
Bulga,istanın Ankara elçisi Hris
tof, elçilik erkftnı ve Türk gaze. 
te mümessilleri tarafından kar . 
şılan.mıştır. 

menfaatlerine muta.bık olarak, Tren saat 22,20 de Karaağaca 
istifade eder. Bu hakimiyet hu- vasıl olmuş, orada Edirne valisi 
kuku bizzat memleketin makam Niyazi, mevki kumandanı albay 
ve memurları tarafından tatbik,Talat, Edirne polis müdürü Ha. 
edilir. di, ve bir müfreze polis kendisini 

Dördüncü madde: Bohemya ve istikbal etmi~lerdir. Muhterem 
Moravyanın himaye idares!nin misafir trenden inerek kendileri. 
muhtar adminstrasyonun reisi, bir le göıii§mtiştilr. 
devlet reisinin sa!ahiyet ve imti. Tren sabahleyin saat onda Sir· 
yazlanfıa maliktir. Himaye ida. , keclye varmı~tır. İstanbul valisi 
resinin şefi, vazifesinin ifası için, namına muavin Hüdai Karata • 
Filhrerin itimadına nail olmalı .1 ban, İstanbul kumandanı general 
dır. Halis Bıyıktay, emniyet direktö. 

Beşinci madde: Führer, Bohem rU Sadri Aka, Bulgar bnşkonso. 
ya ve Moravya için, Alman men- !osundan ve konsolosluk erkanın 
faaUerinin müessili sıfatiyle, bir dan başka Yunan, Yugoslav. Ro. 
umumi vali (protectör) tayin e. men, Arnavutluk başkonsolosla
der. Umumi valinin makarrı rı Bulgar mektebi talebesi, şeb. 
Pragdır. rimizdeki Bulgar kolonisi ve bü. 

Umumi valinin, Führerin mü. yük bir halk kalabalığı muhte. 
messili ve Alman hüklımetinin rem Ba_şvekili karşılamak Uzere 
memuru sıfatiyle vazüesi, Füh. daha. erkenden istasyona gelmiş 
rerin siyasi drektiflerinin tama - bulunuyorlardı. Aynca bando mı 
men tatbikine nezaret etmektir. zıka ve ihtiram kıtası yer al -
Himaye idaresi hükumetinin aza mıştı. 
sı, Alman umu.mı valisinin tasvi. Sayın misafir, ve refikası tren 
bile tayin edilir. Bu tasvip geri den inip kendisini karşılıyanla -
alınabilir. J rın ayn ayrı ellerini sıktıktan 

Alman umuml valisi. himaye sonra, bando mızıka tarafından 
idaresi hükiimetinin bütün icra. çalman Bulgar milli marşı ve 
atı hakkında malUmat istemek müteakiben Türk İstiklal Marşı 
ve almak ve bu hükümete tavsL herkesle birlikte hürmetle din • 
yeterde bulünmak hakkını haiz • lemiş ve sonra halkın alkışları a. 
dir. Umuml vall, Alman'Yaya :ıa.. ra~mtla ot;-omo?ih biner.ek Pera • 
rar verebilecek tedbirlere ve icra. palas otelıne gıtıniştir. 
ata muhalefet etmek ve tehlike Başvekil ırn(~iv:ınr na bi.likte 
mevcut olduğu takdirde milşte • Sofya elçimiz Şevki Berk ve re . 
rek menfaat namına icap eden e. fikası da gelmiş~ir .. 
mirleri ,·erme:c salfilliyetini ha- Muhterem mısafır, Perapalas 
izdir. otelinde bir müddet istirahatten 

Umuflll ,.0 ti muhalefet etıiAI tok- sonra İstanbul matbuatı mümes
dirde, kanunlar \"C kararnameler VC· Sillerine ŞU beyanatt:l bulunmuş. 
yahut hukuki hfikümlerin neşri ,.e İ · tur: 
darı tedbirlerle acili hükümlerin in· "- Türk toprağına girdiğimiz 
Cazı ıaııı.: olunur. ar "lan itibaren ha!tktmızda göste. 

~llıncı n:aı.hlc: Bu id:ı~eni.n .dış i~- rilen diki<at, bizi derin bir suret.. 
lerı ve ezr.umle lıeınşehrılcrının dı· t ••t h . t : .- tı h'"kft 
ş:ırda himayesi işleri Almanya la- e mu e assıs e m . r ve u . 
rafından sörüleccklir. Alm:ınyn bu met makamatı tarafından hakkı
dış işlerini müşterek menfaatlere u:r· ı' mızda ibzal olunan nazikane ihti. 
gun olacak şekilıle görecektir. marnlardan ve Istanbulda bbe ya 

11.imarc. id:ıresi~in Alman ~ü~Cı- 1 pılan hararetli kabulden dolayı 
metı nezdınd~ ıık~ıdlte,_ ~rııı elçı un· . imdiden derin ve dostane min • 
vanını hnlz hır muıncssılı hulunacak· § •. k b t ek 
tır. net ve şu rammı cyan e m 

Yedinci madde: Almıınyn, bu itl:ı· isterim. • . 
reye askeri himaye bahşeder. ı Bu akşam Anknraya gıdıyo • 
Alnınnra lıu maksatla hlm:ıye i-

1 
ruz ve yarından itibaren son 15 

daresi içinde garnizonlar ,.e askeri sene içinde Atatürkün Türkiye . 
tesi~at bulu_ndııru_r. . . iyi ihya etmi§ ve onu Avrupa me-
Ilımnye ıd:ıresı, memleket d:ıhılın- deniveti icin bir Pişdar karakolu 

de emniyet \'C nizamın mulıafaznsınn h l' ~ f . • } t 
mahsus teşkilılllnr 3•npabileccktir. Bu j a 1~~ ge .11:"11'S ~ an muazza~ e. 
teşkihitl:ırın efrat mevcudunu ve le<;- şebbuslerının fıc nrmış oldtıgu bu 
lihat miktarını Almanya hükümeıi ta· 1 efsanevi baldedz bulunacağımız. 
yin eder. 

Sekizinci m:ıdde: Almnnyn, n:ıkli· yl t:ımamlıımtık \'C t:ııb;kini temin et
yat, posta \'C telgraf hizmetlerini doğ- mek için icnp cdr.n lıüküml"r, alı\ka· 
rudan do1fruyn müraknbesi nllında 1 dar nazırların mııtnhık knldıl.lan son-
bulundıırur. ra Almanyıı dnhiliYe n:ızırı tarnrın· 

• . dan lesbit ve ncşrcılilir. 
Dokuzuncu m:ıdde: Hıınave idare- ·s \Dl 

si Alın:ın gümrük ~istemi ec;a'.'iından AJ,MANY.\NJN ~l.\K. : 
\"e sfimrfik bakımınd:ın Almnnv:ının J\.\R\DE:\17.E lX"l\IE K'.\tl ' 

n • t k rt t n İ"cnnt" snıe· haıdnıiyetl altındadır. ı·nrı-; e çı an n ro s ' . 
lcc'ın-'e Gallu<; Çekoslo\·ak hliılısele· Onuncu madde: Resmt para Almanı .. "' . 

m:ırkı ve mu'"ııkl.:aten aynı zamanda rinden bahsederken şöyle dıyor: 
Çek koronudur. Alman~·a Slo\'aky:ıyı Çeklerden a-

. . yırıyor. Bu iş bitikten "'onrıı ~ıra :O.in· 
lki para ara:ı;ındakı rnfinascbetı . l Uk ..... ·nova "ahut kirnbilir 

\l h .. ,.. 1 b" d car ıs ana, r .. ,, . , ·' 
. manya uımmet tes ı~ e er. belki de Rom:ınyayn geler.ck. Alman-

Ôn birinci madde: Muşterek men· . d · ki Cermen bü..:ük hüh·a· 
• 1 1 ·1 ·~· 1 b 1 ~a oımo e " • aat , stı ı:ını ctl}el n s el~e, A ~an- :ı;ının orka~ındıı koşuyor. niitiiıı rnıık· 
ya :ıynı t:amanda hlmııye ıdnre'.'iınde 1 t k " g rek lıu ,·oldıın Kara· 

. . k dil h"k" sa gere ,u, c . 
de merı~:ete sırece a u umler denize kadar İTınıcklir. flöylclikle 
neşredebıllr. bütün dünyaya nrzulnrını dlkle ede-

~füşlerek menfnnt me,·cut olıhıE!u cek "Kolassnl" impnrıılorluğu kur· 
'akdirde, Almanya idarenin kısımla· mnktır. Fakol lfltler tııı ınnksat ar
rını kendi re) isi altına alabilecek n knsıntla giderken ilıtiynl lı hareket e· 
bunun için icnp eden Almnn maka· d' . A n ı!ıırmnklıı herııber 

· · 1 • 1 1 bl 1\ or. r::ı "1r matını hımnye ,.e ıclarcs ıç nı e r- · 11 ,_ ~., ıı · 1 ı·ı r A,·tı•tur'-·:ı . . gene o c uı;;çn sııı .ı ı • ., ,, • 
leştlrebılecektır. nın ilhakınıl:ın ht1'!Ünc knrlıır ~eçen 

Almnnya hükömeti emniyet ve ni- sfinlerl hele hir h:ı•ır!ııv:ılım. lleı 
zamın. muh~r?ı:ısı için icııp eden leıl· ı holde alılanmamnlıyız. Ahnnny:ı hcr 
blrlerı alabılır. gfın biraz nnlıa hiiyünır!:te ıle\·nnı e· 

On ikinci m:ıdde: Bohemya ve Mo-
1 
decektir. O halde Fransıı ile fngiltc

ravyadn hnlen me,·cut hukuktan hi· ı reye tercıtilp l'dcn ''tızire huılur: A· 
maye id:ıre~i mefhmnlyl<' tııaru7: el· ralnrınclrıki hirr~ı nrn'ınf~zn elınt> 1 

ın iyen !er rneriyrıte kalnrnktır. 1 '"e miiml;üıı olcluilu kaı.lıır km vellen 
On üçüncü m:ıılıfr: llıı karnrnııınc· mek!" 

Dun gece saat 9,5 sularında 
Bahçekapıda ikinci bir bUyUk 

dan dolayı sevüıç içindeyiz.., yangın olmuştur. 
Kendisini huduttan karşılıyan Yangın, Hasan ecza deposu· 
Gazetecilere de ayni samimi nun Uet katından çıkmış ve bir 

:?da ile demiştir ki: mUddet için için yandığından a· 
" - Komşu ve dost topraklan. teş bacayı sarıncaya kadar kim· 

na gire'<en Türk devlet adamla • senin haberi olmamıştır. 
riyle iki memleket için hayırlı Dunman ve kıvılcım etrafı 
olacak konuşmalarda bulunaca • sardığı sırada yoldan geçenler 
trmdan dolayı çok memnunum.. ve karşı köşede nokta bekleyen 
Bilhassa Türki Cumhurreisi ekse polis memuru tarafından görü· 
lans İsmet !nönünü ı.iyaret ve !erek derhal itfaiyeye haber ve· 
kendisine Türk milletinin refah rllmiştlr. 

ve muvaffakıyetleri ic;:in Bulgar Bu sırada polis memurları bl
milletinin sa.mimi temennilerini nanın içerisinde kimse bulunup 
bizzat takdim etmek fırsatını bu. bulunmadığını araştırmakta, ci
lacağımdan dolayı mesut ve bah- \•ar dUltAnları ikaz edilmekte ve 
tiyarrm . ., emniyet tertibatı almaktaydı-

Komştf ve dost memleket B:ış. tar. 
vekili Köseivanof, ve beraberin. Hasan Ecza deposunun ke· 
dekiler dün akşamki eksprese pcnklerl dakikalarca vurulduk· 
bağlanan hususi vagonlarla An. tan sonradır ki !çerden ihtiyaı 
karaya gitmişlerdir. Gelişinde ol- bir adamın sesi işitl~miştlr. 
duğu gibi hükUınet merkezimize Bu ihtiyar adam mUesseseyl 
'Sidişinde de ayni hararet ve me. geceleri bekleyen Ahmet usta 
rasimle teşyi edilmiştir. adında ve altmış yaşlarında bl· 

Muhterem misafire refakat e. rldir. 
den Bulgar meslekdaşlarımız, Kepengin kenarını yırtmak 
Bulgar matbuat müdürü Sarafe. suretiyle dışarı alınan Ahmet 
nof, Dnez gazetesi yazı işleri mü. şöyle demiştir: 

dürü Protiç. Utro gazetesi baş- --- Bir ı;ıcydeo haberim yoktu. 
muharriri Tanef, Mir gazetesi ya Yatıyoruum. Birdenbire duman
zı işleri müdürü Erizof, Bulgar dı:ın l>oğulur gibi bir hale gel
matbuat müdürlüğünden Dinit • mişim. Uyandım. KıYılcıır.lar 
rof Ye foto muhabirleridir. Uzerime dUşUyordu. Dışarı fır· 

Bulgar gazetecileri namına !adım. 
söz söyliycn Mir gazetednden Tam bu sırada binanın lcln-
Briwf demiştir ki: den :rirml yaşlarında kadar si· 
"- Sofyadan itibnnm Türk hu yah ceketli, siyah külot panta

duduna kadar her istasyonda bü. lonlu ufak terek biri daha Cır
yük bir halk kütlesi tarafından lanuştır. 
karı;ılandık. Havanın scğuklu~- Polisler hemen kendisini ya
na, kar, yağmura ve fırtınaya rağ kalayarak lçerde ne yaptığrnı 

men Ba5vekilini uğurlayan Bul. sormuşlardır. Rizeli Ali adında 
':':'arlar her istasyonda ''Türkiye biri olduğu öğrenilen bu adam 
ile dostluk h:teriz.,. diye bağır- kendisine sorulan suallere kar· 
mışlardır.,, ı;ıı her nedense mUtereddit bir 

adiselerden ahna. 
cak ibrat 

Başlarafı 1 incidı 
Çeko310\·akya gibi yelli, 15ckiz 

milyon nit!uslu blr memleketi 
kırk sekiz ıııant içinde ı,gal et-

tavır takındığından memurlar 
lnrafrndnn muba.faza altına a
lnıarak morlceze sbtÜrôımtıvt'iir. 

suratla gelen itfaiye derhal 
su sıkmağa başlamış, diğer mın
tak:ılardar.. arabalar gelmiş, 

yliksek merdiven kurulmuş ve 
bu ;;nngını mUmkUn olduğu ka
der kısa bir zamanda söndür· 
meli için canla başla faaliyet baş 

mek h4disesl gösterir ki Alınan· göstermi~sc ele, ecza deposunda 
yanın askeri hnzıl'lıkları 1018· bulunan cezalar çokta.n ateş al
deklnden daha kuvvetlidir ve mrş ve hilhr.ssa deponun yanın
bilhns~a bu kuvvet motorize ,·a· dnl<i terzi. radyocu dUkkftDI ve 
sıtnlaı'ln ,-~ bn,·n filolaı mm çok- lıatt<\ hcrhcr clUkkAnı arka ta· 
lnğu snye~incb t~min cılilen sii· rn~tnn tutu";"m11ş olduğu için o 
rnttlr. b31U~c alalıildlğ'inc yanma~taydı. 

Bunu11In hN·01heı· Bitler elin· Ynn~rnın glttllcçe yUrUmekte 

Je mc,·cut hu miitlı~':' l~un·ctlere olduj;unn gören o hlzndnki dUk· 
ı·ağmen Çckoslm akl'a:lnld halk! kftnl:ır~nn blı' çoğu eşyalarını 

1 k 1 lr k ih 1 tıışımnı:,:ı haşlamışlardır. ta ın a aı·ı nrn:-;ınn n n ,.e · 
ilA.f k 1 11 ·ı 1 le 11 bo-1 Ya:aiu g-oç olmasına rağmen t n so mnı an, > l'1 > ı• r c ! 

kısa bir zamnn içinde yan ... rn ye-
ğazJnı;:ıı.n in~nnlnr tnrnfındn.n ı·ini yiizl c rc-c ahali dolduı-muş
kcndi~ine lstlmclat se:-;lcri gcl· ı t 

il. 

mcrlen hiç hfr harekette bnlun-, Dört beş dükkanı birden ya-
ınnmıştır; ordularına "İleri!" kan ynngrnın alevleri. bilhassa 
emrini vermemiştir. Çünkii hcı· II:-san Erza deposunun lizerin· 
hııngi bir memlekette milli h:ı- d e n t;ürtılmerniş bir p:ırıltr da 

lik ,.e beraberliğin toplal'flnn, 1 çıl:ıror ve bil tun etrafı yalayor· 
tüfcklerdcn,tayyarelerdcn, tan:.: du. 

Jardan daha kun·em bir tıil.1h Yan:;ının çılürğ'ı ecza depoeu· 
o?dni;runu tnkclir etmiştir. nun sahibi Basana telefon edil· 

nn hal çekosıo,·akya için hiiy· ml;se de, kendisinin o anda al· 
ıc oldıı!,rıı glhi bundan sonra hcı·I lesiyle birlikte sinema~·a gittiği 

jöğrenllmiş \'e sinemalara haber 
ltnn;;i bir tınnttnn t:\Rrruza uğ-1 

11 
t ti 

. 1 "'Önder m ş r ... 
• a~ acaI~ memleketler iı;m < c 

0 
D d b k ilik d 'ht' • _ epo a e ç e en ı ıyaı 

hep böyle olacaktır: Huldsa Ahmet usta, yakından kendisini 
''nifak sok, sonra zaptet.!" daradar kurtarmış olduğu için 
dibtunı ebedi bir hakikattir. yalına.yak. ceketsiz ve panta· 
"lillctler için ecnebi istllllsma lonunu tere giymiş olduğu bal· 
uğramak tehlikesine kaı·~ı da de dışarı fırlamıştı ve mUtema· 

n knn etli emniyet ,·a..c;ıtnsı 1 diyen: 
milli birlik \'e beraberlikten i· - Hasan beye haber göndere· 
b:ırettir. llm ... Alinin de dUkkAnda ne işi 

Or1n ı\n•ııı a hadlsclcri ara- vardı!? 

..mcla gi)ze cnrımn bu hali göı- Diyip durmaktaydı. 
ıliikten sonrn birkat; giinclenbcri lhtiyar Ahme~in nnlattığına 
rrerek lstnnlml<ln, gcı·ek diğer göre, rlUkkünın ıçlnden çıkıncn 
"" lyakalanan Ali "Topuz" lf1kabiy 
\'ilayctlcrcle intihnp smıchklnı·ı I f II d le mnru tur. Mnn ceza epo-
ctrafın<la \t\Cundnı;;ların t<.>o;;J~il 1 . 'lik d F kat gece • 1 sunı a ışçı e er. a -
ettJk1cri birlik ,.e berahcrlik !eri kalması f4det değlldlr .. Ah 
ıanuırnsmı gi>rmck haklkat~n ~ medln kendisi sıvacı, boyacıdır. 

bizim lçln iftihar E",tUlct:ck milli Hasan mUeescsesfnde boya işle· 
1 

bir ha.htiyarhktır. Bu hnhtlyar- ri yapmaktadır. Fakat eon za· 
hğın kıymetini hllcUm. imanda mflcssesenın hckçlsi 

ASIM n".mcmleketine gittiği itin Ahme· 

de gece bekçiliği vazifeli 
rllm.Iottr. Geceleri bJnaıı01 

katında yatmaktadır. GeC 
kendisinden başka hlC bir 
se müessesede kalamaz. 
dUn akşam, mutadın btıAf 
!arak Topuz Allnln bin& d 
de kaldığı görUlmUş ve bll11 

Uyar Ahmet de h~yret et 
Depo binasının Ust kS 

bllhassa zeytin yağlarııılll 
lsplrtoların bulunmasr, 1 
nrn şiddet peyda etmesine ııe 
olmuştur. Hemen yarını 
kırk dakika kadar bir zaı:ıı 
çlnde Hasan ecza deposu 

1 

nun solundaki dlikktınıarııı 
11 

sinin birden pencoretrınde 
leYler fışkırmağa başıa111ışt 

İstanbul ve Beyoğlu gril 
rının terkos musluklarıııdıtll 
drııizdon bol su almalarına r 
men esen rilzgAr ylizUndelS 
san ecza deposu yanındaki ( 
Fa .. nalar Birlik Mağazası. 

~ ~ 
tuğrul) üzerindeki Trak celi 
hanesi, Minen·a radyo a 
11~1 Yeni Şark İsmail f{aklt' 

6 1 JŞ 
ber salonu tamamen yanııı 

1 Burası bUyUk bir bin• 0 

· ır ğundan orta knt bUyllk b U 
rUltü ile cökmUş. etrafa b • 
ateş parcalnrı dağılmıştır. sfll 

!t!niyenln gayre ti sare ıcl 
yangın Taşhan ile arkada 

. u '1• gopyan hanı ve DördUnc d 
hanına sirayet etmeden slltl 

rUlmüştUr. ıJf 
Sokak cephesindeki d ~ 

maili inhidam görUldUğUll 
yıkılmıştır. o 

Yalnız yanı;ın tamamen ı; 
dürUlrqcsine rağmen aasa~, 
za deposunun orta Jcatınd8 de 
gazı borularından inUşnr e tıt' 
havagazları saatlerce yanı:tılf W: 

Bunun da sebebi ba,·agazın~. 
secek memurun gelmeınesl ,.ıo 

İtfaiyeden aldığımız ı:ıı ~' 
mata göre, yangın 21,45 d& ot 
le ta.rafından itfaiyeye b' 
verilmiştir. ıııııl' 

Vali muavini HUdnl, ~ ~· 
yet mUdürU Sadreddin J\k:~ıe' 
mine>nü kaymakamı AgAb ıır,. 
diye sular mUdUrU Yusu! re' 
bircolc zabıta şerleri yangın rıll 
rine gelmişlerdi. Trnnn·a)"1~ı· 
se:rerlerl tamamen kestınıiŞr ol 
nız geç vakit köprUden J3~. 
luna tramva'"·lar lsletilnıiŞ ..ı· 

J • tJ&'' 
Nöbe~I mUdelumuınl Ol be( 

ni Refet derhal vakadan b~0~o 
dar edilmiş, emniyet mudur o"' 
binasına gelerek Aliyi sorS · 
çekmiştir. ,,. 

Ahmet, Hasan ecza depoSll
9
f 

hibl Hasan, AHnin Knsıı:ııP 1''' 
dnn getirilen annesi, bab851 ' 

kardeşi de dinlenilmiştir. 16ıı· 
Hnsan emniyet mUdUrlU ııı•• 

da bir odaya alınmıştı. zaecff 
zaman ağlnyordu. Hasan şif" 
depoırnnun Anknra sigorta 

11 
c; 

ketine 100 bin lira slgorU' 
ıluğu ıınlaşılmıştır. ddıo 

Emniyet mUdUrU Sadre öt'' 
.... ·le ka yanı;ın hakkında şv) 

ınlştlr: ôllo 
''Yangın Rizeli Ali tarafın ı\ıı· 

lensten çık:ırılmıçtır. mzcli tııf' 
Pin al•r:ıhasından olan Mll5 

ôt'I' 
eczn birim<: glin eYvcl Hasan 

611
11• 

nosnnrtan cıkarı!mıştır. 1,. 
)"I 

kızan Mustn fa Ali. mağaza 111tl' 
kıp paralan ,.e bu suretle ft.11 
kam almasını süylomiştfr. ıcrr 
bu gece "dtin·· mağaza)'I 1,.Jll 

all\r • den topladır:ı ktığıt pa rç tılf 

tutuşturmuş, sonra çıkn.rkeO ,.,,. 
zabıta memuru tıuafındnn tJI'' 

k:ıl:ınmak istenmiş, Ali ıne~ııı9 
bıçak çekmişse de yakll bttl' 
merkeze g<>tUrUlmUştUr. 'fB 

kat dc,·am ediyor." tef 
Aliyi yangın çıkarına:ra 1 .. ıı· ka" vlk eden :Mustafa da ya ge· 

mış, emniyet mudur1uğUne 
tlrilmlştir. ı\tl 

Haber nldığımızn. göre bll' 

-;ckmocedcn 400 lira kad~~ır•! 
parl\ almış, cUrmUnU de 

ct.-nlştlr. b\J p•' 
Bir şayiaya göre AJIYe . st•O 

k• rayı Mustafa, m aağzayı 1'•19' 
yaktrrmak için vermiştir. tlll'• 
klkat sabaha kadar suroıllO 



~ hattaki futbol maçları 
~asaray- Beşiktaş Şeref stadında 
ener - Vefa da Kadıköyde milli 
küme maçlarına başlıyorlar 

?etbi 
_Yeıi htanbul Böl- J Fcnerbahçe Stadı: 

.\ıanlığmdan: Hilal - Kurtuluş, İstanbul-
l. 1939 p .. .. • spor - Beyoğluspor muhteliti. 
tı.. az.ar gu nu 
·'Pılıı-'- 1 Saat 14,30. Hakem Ahmet Adem 
t. ~ nıaç ar. 
'"d Gön dün. 

Yum • u. Yan hakemleri Adnan Akın ve 
Ye - Şişli, Topka-

~tlt"· l" 1 • ;a oy muh.te ıt en. ııa. 
· liakem lzzet Muhit-

~~lcrj Ziya Kuyumlu 
"ilYraı. 

~ay - BeşiktaJ. Saat 
~ akcrn Tarık özerengin 
Ct ettıleri Nuri Bosut ve 

ten. 

~kur ipik 

Şazi Tezcan. 
Fenerbahçe - Vefa saat 16.15 

te. Hakem Feridun Kılıç. 
Yan hakemleri Eşref Mutlu ve 

Halit Galip Ezgü .. 

Not: Bu sene yapılacak milli 
küme maçlarının devamı müô.Je
tince bütün atadlarda baTh:on 100, 
tribün 50, ve duhuliye 25 kuruş-
tur. 

Davis kupası 
tenis maçları 

lzmir Tepecik 
cinayeti 

Yaralanan Necmi
ye de öldü 

ôleıı Necmiye 

1 
1 

7 -YAKtT 17 MART 19~3 

1 iNHiSARLAR UMUM MODORLOGONDEN 1 
Cinsi Mik. Beheri Muh. Be. Muham. Be. % 7,5 Tem. Eksilt. Saati 

Krş. santim Lita Kr. Lira Kr. Şekli 
Ampül muıite. 7590 A. 20,47 1553.67 116.43 Açık eks. 15 
lif mumluk 
Muhtelif 30 kalem 569.- 44.20 ,, ,. 15,3( 
malzeme 

I - Yukarıda ciM ve miktarı yazılı 2 kalem malzeme ayrı ayrı açık eksiltmeye konmuştur, 
II - Muhammen bedelleriyle teminatları hizalarında gösterilmiştir. 
III - Eksiltme 24-3-939 tarihine rastlıyan cuma günü hizalarında yazılı saatlerde Kaba • 

taşta Levazım ve Milbayaat şubesindeki alım komisyonunda yapılacaktfr. 
IV - Listeler her gün sözü geçen şubeden parasız alınabilir. 
- V İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gUn ve s:ıatlerde % 7,5 güvenme paralariyle mez. 

kOr komisyona gelmeleri ilAn olunur. (1556) 

Erbaada Kızılay 
Kurumu intihabı 

Erbaa (Vakit) - Kızılay ku. 
rumu belediye salonunda senelik 
kongresini yaptı. Bir yıl içindeki 
1200 küsur lira varidat ve 1050 
lira masarifat heyeti umumiyeye 
arzc.:iilerek taıvip ediBikten ıon· 
ra intihabata ge~ildi. Başkanlığ~ 

eczacı Cemal Varol, veznedarlığa 
Eksper J:lazmi Miniaker, sekreter
liğe Salahattin Atetçi, üyeliklere 
hükumet tabibi Dr. Ahmet Baray, 
belediye taJ:>ibi Dr. Halet Çoruh, 
tüccar Mekki Özkurt, öğretmen 

Hamit Bakır, Basri tlnal ıcçilmiJ
lerdir. 

* * * 
I - ldaremizin Cibali Tütiln ve Kutu Fabrikalarında halen 

mevcut olanlarla Mayıs 939 gayesine katlar "160.000" kilo birike
c.eği tahmin edilen tahta parçası evvelki ihale feshedilerek yeni
den pazarlıkla arttırmaya konmu§tur. 

II - Muhammen bedeli beher kilosu "50'' santim hesabile 
"800" ve % 15 teminatı ''120" liradır. 

lII - Artırma 18-3-939 tarihine rasthyan cumartesi günü 
!!mat 10 da Kabataşta Levazım ve Milbayaat şubesi müdüriyetin. 
deki satış komisyonunda yapılacaktır. 

rv - Tahta numuneleri Cibali ve Kutu fabrikalarl,l'lda görü. 
lebilir. (1674) 

••• 
I - İdaremizin Çamaltı tuzlası için alınacak iki adet Dizel 

lokomotif kapalı zarf usulile eksiltmeye kanmuştur. 
Muhammen bedeli sif 1zmir (5400) lira % 7,5 muvakkat te. 

m ina tı ( 405) liradır. 
ki müsabakadan 

~Ylara mahsustur 

İzmir, (Hususi) - Tepecikte 
4 Mart Cumartesi günü çok feci 
bir surette işlenen cinayetin ilk 
kurbanı olan Ayşe Münevverin 
yanına lıir kurban daha iltihak et
ti. Ağır yaralılardan Necmiye de 
evvelki akşam sabaha karşı teda. 
vi edilmekte o}:iuğu memleket 
hast$anesinde hayata gözlerini 

Berlin, 13 - (A.A.) - Davis yumdu. 
kupası maçlarında Alman ekibi i- B b tlb ht k • e t l"h 

na saplamıştı .. 

II - Eksiltme 3--4-939 tarihine rasthyan pazartesi günü 
saat 15,30 da Kabataşta le,·azım ve mUbayıı.at şubesindeki ahm 
komisyonunda yapılacaktır. -a .. I f . hah tara ından tertıp 

ar Konkur ipiklerden 
bug·· w H b" un, ocagın ar ıye-
l:}da yapılacağım yaz-

<ı~e b .. 
aşlıyacak olan mu-

:ı .,. Programı şudur: 
ıtt MOSAMAKA 
~i a~iara binmiş sivil bi. 
~~hıustur. Mani adedi 
ı. l'iikseklik 1, l O, geniş
'.Jf ıaman üzerinedir. 
~· 1 •ll Uçüncüye kadar mü-

licı MOSABAKA 
( Okulunda kursta bu-
~u subaylarına mahsus
~dedi 12, azami yüksek. 
~nif zaman uzerinedir. 

' ~n üçüncüye kadar mü-

~CU MUSABAKA 
ıı: Okulun.da kursta bu
~~t' . ı subaylarına mahsus-
~dcdi 12, azami yüksek
t:ısnif hata üzerinedir. 

'Jq 
~ .. n üçüncüye kadıtr mu. 

'b 
h~cu MtlSABAKA 
ı","tlr:lja nitibaren her cins 
~ ~ş bütün süvarilere 

~r. 

1 ~dedi 14 azami yükseklik 
~ili{ z:man üzerinedir. 
:' C.) 
ld,._ ·· •· •• k d mu·· ·4 uçuncuye a ar -

~?itt MÜSABAKA 
. ilesi Avrupa beynelmilel 
1 ?lti.isabakalarına iştirak 
~0~n atlara mahsustur. 
~ di 14, azami yükseklik 
~ııı· d" ~ 1 genitlik 4 metre ır. 
~ Üzerinedir. Puvanla

'tttı halinde zaman tasnif 

~ lııunıuğu ve teıbit cl:ii
\ ıı .. tnüaabaka günü krok: 
't0ıterilecektir. 
~t U ~larda birinciye, ik~n

SUtıcüye mükafat vcrıle. 

~~ Boks 
,6~1nyada profesiyo· 
'1 er müsabakası 
~ t Sporpalasta profesyo-

ilıı".ı- • ··ı t }' -...... tertıp ccn en ur. 
·~~ ~ğır Vogt, Tunuslu 

r. 1-t ıkınci ravuntta nakavt 
i a{if sıklet İtalyan Ta
l~ ~olonyah Esser'i sayı 
'İk~ğltıp etmiştir. 

~'1-· lttte Berlinli Arno Kol-
ııka1 B . d··...l ·· ü °' lıa ı eerenı orwunc 
ıı ltavt etmiştir. 

ı t tıı ehemmiyetli karşılaş
~'ltiı eden Alman Josef 
ı, il\ lioJandalı Von Klavon 
~'lt t''f'untluk bir çarpt§m&

' her·"' :rlikle neticelen. 

. . . . u e a ızın yegan a ı · 
le Isvıçre ekıbı ılk turda karşıla- . ı• v · ~ k t"l" k 1 ka Hastahanede yapılan bütün te

davilere rağmen Necmiye kurtarı
lamamıştır. 

sız ıgı azgın a ı ın an ı ması-
şacaktır. Bu karşılaşma 5 ile 7 Ma .1 ld d w 1 •· ·na b 1 

ı e .sa ır ıgı yo uzerı e u un-
yıs tarihlerinde Viyanada yapıla- d ·b tt" Ha atın ku 

masın an ı are ır. y ı r-
caktır. tarmak için bah;eye kaçan ve ora. 

Necmiye evclki akıam, ölümün· 
den birkaç saat evvel kendiıini zi
y~ret edenlere genç yaşında öl
mek istemediğini, fakat bir kere 
bu yola düştüğü için bu defa "olma 
sa bile yine nasibinin bıçak altın
da ölmek olduğunu söylemiş ve 
ağlamıştır. 

Lik heyeti teşkil edildi 
Bu haftadan itibaren Ankara, 

İzmir ve istanbulda başlanacak o
lan milli küme müsabakaları esı!a· 

Burdur Civarındaki 
Zelzele 

Burdur, (Hususi) - Pazar ee
cesi saat 5,1 S - 6 arasında Burdur
da beş zelzele oldu. Bunlardan i· 
kisi o~:lukç~ 1:uvvetli, diğerleri de 
hafif ıeçmi§tir. 

Pazartcıi günü ıaat 10 da da 
bir ıarsıntı caba duyuldu. Birbiri 
arkasına sıralanan bu sarsıntılar 
me;nlekette oldukça büyük bir kor 
ku uyandırmış ve evvelce memle
keti harabeye çeviren vakanın te
kerrür edeceği tahmin olunmu§sa 
da Burdurda hiç bir zarar yapma
mı§, yalnız 20 kilometre ilerde Çel 
tikçi nahiye merkezi ile bitişiğin.. 
kieki Kuzköyünde bir xısım evle
rin duvarlar.nda çatlaklıklar ve iğ 
rilmeler husule getirmiştir. 

Çeltikçi yatı okulu bacalarından 
birisinin yıkıl:!ığı ve Kuzköy ca
miinin minaresinin devrilecek şe
kilde tehlikeli bir surette iğrildiği 
görülmüşt:.ir. 

Etrüık Ve Trak 
Vapurları 

Etrüsk vaparu gerek tetkikler, 
gerekse yapılacak tadilat uzun sü 
receği için dün Sirkeci rıhtımın.. 
Jan bir romorkörün yedeğinde O· 

larak kaldmlmıı, Dolmabahçe a
çıklarına demirlenmiştir. 

Etrüsk'ün uzun müddet sefer 
yapmıyacağı anlaşılmaktadır. 

Diğer taraftan Trak vapuru da 
Istinye havuzlarına al nrnıJtır. 

lyi bir terzi mi arıyorsunuz? 
l~te size . bir adre~ 

Diplom terzi 

YAVUZ SEZEN 
113 Be,l oğlıı Pnrnıakkııpı (~a) ret a· 
parlımnnı Türk Foto evi iistiınde 

Bu hafta çıkan 

Resimli Hafta'yı 
Okuyunuz 

da vücudunu duvara yapıştıran 

Necmiye, katil Osmanın kanlı göz 
leri ile karşılaştığı zaman: 

- Kıyma bana!. .. Ben sana bir 
fenalık yapmadım .. Seni tanımam 
bile .. 

Diye yalvarmış, fakat Osman: 
- Bana değil.. Allaha yalvar .. 
Diyerek bıçağını kızın vücu~u-

Necmiye 24 yatında idi. Cena
zesini arkadaıları ve yoldaJları kal 
dırmışlardır. 

Devlet Demiryoilan ve Limanları 
~-.. :\.jş1etrft~·-,·umum idaresi ilanlar1 

Muhammen bedellerile "miktar . ve evsafı aşafıda yamlı iki 
~ :malzeme her grup ayrı ayn ih&le edilmek üzere 21. 3. 1939 
salı gUnU saat (10,30) on buçukta. Haydarpaşada gar binasında. 
ki komisyon tarafından açık eksiltme usulile satın alınacaktır. 

Bu i~e girmek isteyenlerin kanunun tayin ettiği vesaik· ve 
her grupa ait hizalarında yazılı muvakkat teminatlarile birlikte 
eksiltme günü saatine kadar komisyona müracaatları 15.zımdır. 

Du işe ait §aıtnameler Haydarpaşada gar binasındaki ko. 
misyon tarafır..dan parasız olarak dağıtılmaktadır. 

1 - 20300 adet kaol veya emsali parlatıcı mayi şişede No. 1 
muhammen bedeli 162'1 li~a ve muvakkat teminatı 121 lira 80 
kuruştur. 

2 - 5~00 kilo kursun levha 5 m/m muhammen bedeli .1575 
lira ve muvakkat teminatı 118 lira 13 kuruştur. (1365). 

*** 
Muhammen be:iel ve muvakkat teminat bedelleri aşağıda 

yazılı muhtelif cins inşa edilecek vagonlar için yedek aksam ayn 
a~Tı ihale edilmek suretiyle 25 Nisan 1939 salı günü saat 15 de 
!!Ira ile Ankarada idare binasında kapalı zarfla satın alınacaktır. 

Bu i~e girmek isteyenlerin aşağıda yazılı miktarlarda teminat 
ile kanunun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini ayni gün saat 
14 de kadr.r komisyon reisliğine vermeleri lbımdır. 

Şartnamclr parasız olarak Ankarada malzeme dairesinden, 
Haydarpa~:ıda tesellüm ,.e sevk §efliğinden dağtmlacaktır. (1617) 

Eksiltme Muhammen B. Muvakkat 
No. su Eşyanın cinsi . Mikdarı Lira Teminat 

1 - PJiık dö gard, cer kancası, Lira 
koşum takımı ve saire gibi 
vagon aksamı .... kalem 23 52837 3891.85 

2 - Tek~rlekli dingil banda-
jile beraber ... A-det 420 64680 H84.-

3 - Buvatagres komple .. .. 900 18350 1376.25 

Belediye Sular idaresinden: 
Kapalı zarfla münakasa ilanı: 

İdaremizce satın alınacak muhtelif cins ve eb'atta bronz mus. 
luk ve teferrüatı kapalı zarfla münakasaya konulmuştur. 

ı - Bu husus için tanzim edilen şartname idaremiz Levazım 
servisinden p:ırasız olarak alınabilir ve nilmuneler idaremizde 
görülebilir. 

2 - Talipler, şartnameye göre hazırlıyacakları kapalı zarf. 
)arını ihale günü olan 5 nisan 939 çarşamba günü saat 16 ya ka. 
dar Taksimde idare merkezimizde mUdilrlilğe vermi3 olmalıdır
lar. Bu saatten sonra getirilecek zarflar kabul edilmez. (1716) • - · -··--- -------- ------

Belediye Sular idarerinden : 
K~palı zarfla münakasa ilanı: 

İdaremizce satın alınacak muhteİif cins ve eb'att:ı adi dökUm 
aksamı kapalı zarfla münakasııya konulmuştur. 

1 - Bu husus için tanzim edilen ııartname idaremiz levazım 
servisinden parasız olarak satın altRnbilir ve nümuneler ayni 
eerviste görutebilir. 

2 - Talipler, şartnameye göre hazırhyacakları kapalı zarf
larını ihale günü olan 10 nisan 939 pazartesi günü sat (15) e ka. 
dar Taksim idare merkezinde müdürlüğe ''ermelidirler. 

Bu saatten sonra getirilecek zarflar kabul edilmez. (1715) 

III - Şartnameler parasız olarak her gün sözU geçen şube • . 
den alınabilir. 

IV - Eksiltmeye iştirak etmek isteyen firmaların fiatsız 

tekliflerini ve detay resimlerini eksiltmeden bir hafta evvel İn. 
hisarlar Umum mtidürlUğU tuz fen şubesine berayi tetkik tevdi 
etmeleri ve tekliflerinin kabulUnU mutazammın vesika almaları 
lazımdır . 

V - Mühürlü teklif mektubunu kanuni vesaik iİe % 7,5 
güvenme parası makbuzu veya banka mektubunu ve münakruıa
ya iıJtirak vesikasıru ihtiva edecek olan kapalı zarfların ihale gil. 
nil eksiltme saatinden bir saat evveline kadar yani nihayet saat 
14,30 a kadar mezkur komisyon başkanlığına makbuz mukabilin. 
de vermeleri li.zımdır. (1035) .... 

TASHlH !LANI: Gazetemizin 8--12 Mart 1939 tarihli nüsha. 
larında Inhisarlar idaresinin Malatya tUtUn fabrikasında yaptı. 
racağı trotuvar, asansös tesisatı, bahçe toprak tesfiyesl, drenaj 
bahse dahili Y9lları ve ihata <luvarları işlerinin ihalesi sehven 23 
lılAR~ !1~39 olarak göe1erll.miıti. lhalenin 27 Mart 1939 pazar
tesi gUnU yapılacafr tavı.;han ilin olunur. 

Gayrimenkul sahş ilanı 
lstanbul emniyet sandığı direktörlüğünden: 

Bayan Afife ile ölU Bay Ahmet Sadığın 9851 hesap numa. 
rasiyle sandığımızdan aldıkları (1500) liraya kar§I birinci dere
cede ipotek edip vadesinde borcun ödenmemesinden dolayı yapı. 
Jan takip Uzerine 3202 numaralı kanunun 46 ıncı maddesinin ma. 
tufu 40 ıncı maddesine göre satılması icap eden Boğaziçinde A. 
nadoluhisarında Kandilli caddesinde "Yeni Mahallede" eski 7 mü. 
kerrer yeni 40, 40 kapı numaralı maababçe kigir bir köşkün ta
mamı bir buçuk ay müddetle açık arttırmaya konmuştur. Satı§ 
tapu sicil kaydına göre yapılmaktadır. Arttırmaya girmek iste. 
yen (142) lira pey akçesi verecektir. :MilU bankalarımızdan biri. 
nin teminnt mektubu da kabul olunur. Birikmiş bütün vergilerle 
belediye resimleri ve ve.kıf icaresi ve taviz bedeli ve dellaliye rü. 
sumu borçluya aitir. Arttırma şartnamesi 16-3-39 tarihinden 
itibaren tetkik etmek isteyenlere sandık hukuk işleri servisinde 
açık bulundurulacaktır. Tapu sicil kaydı ve sair lüzumlu izahat 
da şartnamede ve takip dosyasında vardır. Arttırmaya girmiş 
olanlar, bunları tetkik ederek satılığa çıkanlan gayrimenkul hak. 
kında her şeyi öğrenmiş ad ve itibar olunur. Birinci arttırma 
8-5-39 tarihine müsadif pazartesi giinU Cağaloğlunda ki.in san
diğımızda saat on dörtten on altıya · kadar yapılacaktır. Muvak. 
kat ihale yapılabilmesi için teklif edilecek bedelin tercihan alın. 
ması icap eden gayrimenkul mükellefiyeti ile sandık alacağını 
tamamen geçmiş olması ıarttır. Aksi takdirde son arttıranın ta. 
ahhüdü baki kalmak şartiyle 25- 5-39 tarihine müsadi! per. 
şembe günü ayni mahalde ve ayni saatte son arttırması yapıla
caktır. Bu arttırmada gayrimenkul en çok arttıranm üstünde 
bırakılacaktır. Hakları tapu clsillerile sabit olmıyan al3kadarlar 
ve irtifak hakkı sahiplerinin bu haklarını ve hususiyle faiz ve ma. 
sarlfe dair iddialarını ilan tarihinden itibaren yirmi gün içinde 
evrakı milsbltelerile beraber dairemize bildirmeleri lazımdır. Bu 
suretle haklarını bildirmemiş olanlarla hakları tapu sicillerilc 
sabit olmıyanlar satış bedelinin paylaşmasından hariç kalır. 
lar. Daha fazla mallımat almak isteyenlerin 9381359 dosya nu. 
marasile sandığımız hukuk işleri servisine mUracaat etmeleri lü. 
zumu ilan olunur. 

' / 

* * * 
D!KKAT 

Emniyet Sandığı: Sandıktan alınan gn~TimenkulU ipotek et
mek isteyenlere muhamminlerimizin koymu~ 
olduğu kıymetin nısfmı tecavüz etmemek üze. 
re ihale bedelinin yarısına kadar borç vermek 
suretile kolaylık göstermektedir. (1773) 

Akhisar Belediyesinden: 
1 - Akhisar HUkfımet caddesi elektrik §ebekesi tesisatı işi ek. 

siltmC'sinc istekli çıkmadığından açık eksiltme on gün temdit olun. 
muştur. 

2 - Bedeli muhammeni 1732 lira 99 liuruştur. 
3 - !hale 20-3-939 tarihinde saat 15 tedir. 
4 - İsteklilerin ac;ık eksiltmeye müteallik 2490 sayılı kanun 

mucibince müracaatları ilan olunur. (1697) 

• 



8 - VA~ll 

karıştırıyorlar. 

Dtınyanm en saf ve leziz yağıdır. Terkibinde zerre kadar rafine yağr yoktur, halistir, ve k a. 
tiyen karışık değildir. Yemeklerde, tatlılarda, pilavlarda, salatalarda balıklarda nefasetine pa. 
yan olamaz. Tababette kum, böbrek. mesane bilhassa safra ve Karaciğer hastalıklarında şerbet 

gibi bol bol içilir. Zafı umumide hayat ve sıhhat verir. 

Ş i Ş E L E R : 1/4 40 - 1 /2 60 - 1 / t 100 K r. 
Tenekeler: 3 kiloluk 250 - 5 kiloluk 400 - 7 kiloluk 550 kuruş. 

llCIA~iYI: 

KIRALI ODALAR---. 
Ankara Caddesinde denize ve · caddeye nazır k i ral ık 
ucuz odalar .• 

1 

YENİ BASILAN 

RIZA TEVFiK 
Hayatı ve Şi irleri 

Ramazan G. Arkın 
(220 Sayıfa ve 6 Tablo) 

lstanbulda Rcsimliay matba
ası Türk Limited Şirketinde 
60 kuruş fiatla satılmaktadır 

Dün ve Yarın 
r ercüme külliyatr 

Satış yeri: 
VAKiT KITAPEVl 

1-10 kitaplık birinci seri 
~umara Kuru~ 
1 Safo 100 
2 Aile Çemberi 100 
3 Ticaret, Banka, 75 

Borsa 
4 Devlet ve İhtilül 75 1 5 Sosyalizm 75 
6 J. Rasin külliyatı 1 75 
7 İşçi sınıfı ihtilali 60 
8 Ruhi hayatta Iaşuur 60 
9 Isfahana doğru 100 

10 J . Rasin külliyatı II 75 

795 
Bu serinin fiyatı 795 kuruş. 

tur. Hepsini alanlara % 20 
iskonto yapılır. 236 kuruşu 
peşin alındıktan sonra kalan 
4 lirası ayda birer lira öden. 
mek üzere dört taksite bağla
nır. 

•• u 
H 
• 
1 
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Bütün hayat imtida~ 
rin güzelliğini ve ~. 1Jll 
temin eder. ~~CA&· 
tiyi elde edebilmek iç 
"RADYOLİN" ile sab 

: akşam her yemekten . 
ta.zaman fır~alamnk ıa 

bir nokta 
Ye.meklerl müteakip her gece raretle bu mikroplar ve 

---------- yatarken temizlenmiyen dişler razatı büyük tahribat ~ 
mikroplara ve onlar derecesinde Geceleyin frrçalanınn.S.1 t 
muzır olan yemek kırıntılarına dilen dişleri sabahJeyiJl 
muzır tesirlerine maruz bırakıl. meğc kalkışmak, kırılaJl 

Yeni neşriyat : 

Ana. Mecmuası t d 1 t• G 1 · w zoyu cı·1a·ı,,magwa ıı~ mış ır, eme t ır. ece erı agız .... :,- · 
Çocuk Esırgcme Kurumu Genci d h ·ı· d 35 · · · 

k 
. 

1 
f 

1 
k 

1 
kt ~ :ı ı ın e dereceye varan ha. farksızdır. Bunun ıçıll· ..t 

mer · czı :ıra ını :ın cı ·arı ına . :ı oıan nı· 

(Ana) adlı dersinin (14) SOllSl cık· Sabah -öğle ve akşam her yemekten so 
ınıştır. Yurt la' rtılarının ıs:ığlık, sos-
y:ıl küllürcl durumlarının inkiş:ıfınn Günde üç defa 
hizmet eden bu kı~ melli dergiyi co~ 
cuklara, ('ocuklu anıı \'C babalo.ra • 
tavsiye ederiz. 

Gülhane Müsamereleri OL 
Gulh:ınenin mutat olan senelik mü· 

s:ıınerelerinin 5 incisi bugün .saat tlll.-ıl .... _,_._.._. ............ ~------llııııılllM~ ... J"-_: 
17.30 da Güllıanc konferans s:ılonun· ,__ _______ _____ _ _ ___ _ _. 

da y:ıpılacaktır. 

~ ............... . 
Dr. Hafız Cemal 

LOKMAN HEKiM 
Dahili ye mütehassısı . 

tstanbul Divanyolu. 
No. 104, Tel: 2239~ ----------

7. \ YI - ~üfus ve askerlik 'esil,:ırnı 
k:ı) hellim. Yenisini çık:ır:ıcnJ.iımcl:ın 

lmnların lıiikmü knlnı:ıınıştır. - J\ay
serili Mi Rıza .icar. 

DOKTOR - OPERA TOR 

Hamdi Hako 
Pazardan başka hergün 1 ı den 
19 za kadar Ba)mkiiy O manlı 

hankası apat. ~o. 5 

lslaııbııl lkirıci i cra IJutresinılen: 
Bir horçl:ın dolayı !l3i/20~:ı Xo. Iu 

do~ •'>İ)lc h:ıciz edilip s:ılılm:ısına 
k:ır.ır 'erilen lck allı nıa:ı koşum YC 

al bir :ır:ılın 21-3-!l:i!l tnl"ilıiııe mü'ln· 
ılir cuınn ııiinii s:ınt 12 den 13,5 k:ı· 
d:ır l'nkap:ını :ır::ılın iskelesinde sa· 
lılııc:ıktır. 

O gün muhammen kıyınclin r.o i5 i-
ni hıılmazs:ı ikinci :ırtırmıı" 29 3-!139 

l larıhiııe nıiis:ıdir çarş:ımh:ı gıınıı :ı~ nı ııınhnl Ye ı;:ıntıc icı :ı olı ı ııarnk en cok 
nrtır.ın:ı ilınlc l·dilcccktir. TıılıJılcrin 
s:ıtış ı::iinii 'e s:ı:ıll<? 111.ılıallinde lıulu
ıı:ıc.ıl, ınemıırıın:ı (t'(ı 7,5) )Üzdc yedi 
lıucıık pey :ıkc;:csi) lı.: hazır lıuhınına
l:ırı ililıı olunur. (~SG25) 

Dr. Necaettın Atasagun 
S:ıh:ıhl:ırı 8.30 :ı k:ıd:ır; :ıkş:ıııı

l!ırı 17 den sonra l.'ıleli T:ı)~:ıre 

\p. Dnırc 2; No. 17 ılc lı:ıslıılnrını 
,alıul eder. (Telefon: 239~ı3} 

Türk Hava KurumLI ~ 

Büyük Piyangos 
Altıncı keşide: 11 Nisan 939 dadır. r 

Büyük lkramlyP. 200,000 1trııd' ~ 
Bundan başka: 40.000, 25 bin, 15 bi~, 1fit" 
liralık ikramiyelerle (200 bin ve 50 bın) 
iki adet mükafat vardır. 

Dikkat: 

Bilet alan herkes 7 nisan 939 günü akşamına 
değiştirmiş bulw1malıdır .. 

Yazıhane, Atelye, Muayenehane yapılmağa elverişlidir... s\ırır:ı: Asnı t·s 

~~.u.JJJJY1' 
ea!etemİz idaresine müracaat.. Ne5riyıı1 Mıldiirıi: U. llın:rt Srı•rngll 

••••••ıill••1111•-•••••••- ·:m•••• .. ••----•-ııiı Basıldığı yer: \'Al~ IT ~lathaası 


