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Ankara, 21 (Hususi) - Reisi
~ur İnönü öğleden evvel Mil. 
bıı '11.udafaa Vekaletine giderek bir 
~ulc saat kadar me§gul olmuş-

S~at S,S ta da yetmiş lira ma
'tlı memurlara bir çay ziyafeti 
"ernıi§tir. 

YIL.~ • . -- SA"l"li 7612 

1 İzmir Valiliği 
İzmir, 21 (Hususi) - Vali 

Fazlı Güle~in mebus olacağı, yeri_ 

ne Manisa valisi Osmarun getiri

leceği veyahut Izmir belediye rei

sinin vali olacağı söyleniyor. 
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ükUmetimiz, ·Romanyaya askeri kuvvet 
le müzaharete amade olduğunu bildirmiş 
Bulgar Başvekili Köseivanof 
dün gece memleketine döndü 

' 

"Ankaradaki mülakatlarımdan umumiyetle Balkan ları n 
ve hususile Türk - Bulgar münasebatın ın istikbali için 

büyük bir cesaretle memleketime dönüyorum . ., 

llulgdr BMUe~ı 1Julgi'1 'kilisesin'ck 11Je gazetecilere - -
~tttı btı lunduğu Mrada 

(:Yu111 7 nctd.e} 

arp ve sulh . ' 
arasında intihap seçimi · 26 martta 

'- Y • zan : ASIM US 
Ctltereden mühim haberler 
: lngUJz Hariciye Nazın 
llaııtaks Sovyctler Birliğl· 1· 
l.ondra sefarethanesinde ı 
~ • Sovyet işblrlf~l için ye

formül teklif etmiş. Diğer : 
tol•a7ete göre Sovyet hükii· 
lngUtereye Fransa, Lehis
llonıanya, Türkiye ve Yn· 

n. gibi beynelmilel sul· 
~llhafazasına taraftar olan 

lert bir konferansa davet 
~ eaı fikrini telkin eylemiş. 

tUrlü haberlerin nedere
~ar tahakkuk edeceğini 
etınek mümkün değllcUr; 
la beraber Çekoslonkya-

"lnıanya taratından ilhak 
A 

1 
esı üzerine Orta Avrupa.da 

~~en.iz hanasmda meyda
~an reni vaziyetin lngilte

l'ansa Te Sovyct Rusyayı 
ttadı şekilde meşgul ettiği 
~iz<Iır. 

' )f ünlh konferansından 
kalan küçülmüş Çekoslo-

>'ll111n mevcudJy'Ctl yalnız 
ı, .\vrupanın değil, Şarkı ve 
1 .A,·rupanm şulhn için de 

Cllranu alAmeti olarak görü· 
'>l'(J.u; bu emniyet J~areti or

\:kalkınca, , .e bilhassa Mü
\1 011feransında dört büyük 
\ ~t arasında Jmzalannıış o
~Ukavclelerin tatbikat nok
~an hiç bir kıymet ve e· 
\ 1 lretıeri bulunmadığı an
~.:ca büyük ,.c küçük her 
~ l kendi emniyeti şartlarını 
l "'elen diisünnıck mecburiye-
~~ . 
1 'kaldı. 
~tllterc ,.e ı;-rnnsn l\lünih 

28 Vilayette iki misli 
namzet gösterilecek 

lstanbul ikinci muntehipleri bu sabah Şehir 
tiyatrosu ve Asri sinemada toplanacaklar 

Ankara, 21 (A.A.) - Yurdun her ' tarafında ikinci mün. 
tehip seçimi ikmal edildiğinden Martın 26 ıncı Pazar ~ünü 
mebus seçimine geçilerek aynı günde ikmal edilmesi tekarrür 
etmi§ ve keyfiyet bilumum vilayetlerle Parti teşkilatına teb
liğ edilmiştir. 

Ankara, 21 (Hususi) - Ankaraki ikinci müntehipler ya
·nn sabah 9,5 ta Halkevinde .toplanacaklardır. Bu toplantıya 
ikinci müntehip sıfatiyle Reisicumhur İnönünün de iştirak et
mesi muhtemeldir. 

Parti tarafından bazı vilayetlerce iki misli namzet gös. 
terileceğini evvelce bildirmiştim. Bu vilayetler miktarının 28 

olduğu ve 28 mebusun buralarlda meşgul oldukları söyleniyor. 
İki misli namzet gösterilecek vilayetler arasında İzmir, İstan
bul, Ankara da vardır. 

* * * . 
İstanbul belediye hududu içindeki kazalardaki ikinci mün 

tehipler bu sabah dokuz buçukta bir toplantı yapacaklardır. 
1311 müntehipten Beyoğlu ve Sarıyer müntehipleri Tepeba
§ında Asri Sinemasında, Adalar, Bakırköy, Beykoz, Be§iktaş, 
Eyüp, Eminönü, Kadıköy, Üsküdar, Fatih ikinci müntehipleri 
de yine Tepcbaşmda Şehir Tiyatrosu binasında içtima edecek
lerdir. 

İçtimalardan birine İbrahim Talii, diğerine de Profesör 
Şemsettin başkanlık edecektir. İçtimada neler konuşulacağı 
henüz belli değildir. Ankaradan Parti Genel Sekreterliğinden 
kapalı olarak gelmiş bulunan zarflar müntehiplerin huzurun
da actlacak. okunup ona göre müzakere cerevan e.decektir. 

Fransada askeri tedbirler 
~ -··-----------·------------.-.----._ ____ --____ ._ ____ _ 

Şimali Afrikadaki yerlilerden 
yeni kuvvetler teşkil olunuyor 

• 

lııgili:: donanmasının '.Atlantik manevralarında: /l:ind kruv(izJ5r filo!tm"dan ma,.,7oov, G'k>ryoa Lt. 
mindcki tayıJarc gemisini tahtelbahir hücumundan Troroyor (Yazısı 6 ncıda) 

Amerika, J\lmanyaya cevap ve· 
,- rerek ilhakı tanımadığını bildirdi 

Amerika ticaret eksperleri Almanyanın 
uzun bir harbe dayanamıyacağını bildirdiler 

Italya 
Almanyayı teb

rik etmedi 
Berlin, 21 (A.A.) - Dolıenıya \'e 

Mornvyanın ilhakı dolayısiyle şimdi

ye k:ıd:ır Alman hükiımetine Tokyo, 
Budapeşle ve Burgos lıükümetleri la· 
r:ıhııd:ııı tebrik lelgrafl:ırı gelmesin 
rağmen lıaly:ının da Almanya lıükCı
meliııi tebrik elliğine dair ın:ıtbu:ıt
ta hiç lıir haber intişar elnıcmişlir. 

Romanya 
Alman taleplerinin 
çoğunu reddetti 

Bükreş, 21 (A.A.) - S:ıHilıiyetıar 

mahfillerin Havas muhabirine bildir
ıliğine göre, nomanyu, Alın:ın eko· 
nomik taleplerinin büyük bir kısmı
nı reddelınckledir. Yarın iınzalana

c:ık olan Alın:ın - Romanya ticaret :ın· 
l:ışnı:ısına bilh:ıssa Romen pclrol
lcri rıi al!ıknılar etmek üzere y:ılnız 

lıirk:ıç ikinci derecede feıl:ıkfırlıklıır 
d:ıhil lıulun:ıc:ıklır. 

Yeni Almanya - Romanya ticaret 
anlaşması, ticaret mülıadclelcrind,• 
hafi! IJir fazlalık ir:ıe elınekledir. 

Pclroller bahsinde y:ıpılan fed:ıkfır. 

tıklar, .Alınan laleplcrine naz:ıran 
hiç bir şey değildir. Doktor Wohl· 
tat ile y:ıpıl:ın mfız:ıkereler teşrinisa· 
ni anl:ışın:ılıırı çerçeYesi c.l:ıhilindt· 

ccrey:ın clntİ)lir. 

-
1 General Ali Hikmet 
ı Ayerdem vefat etti 

Cenazesi bugün askeri törenle kald ı r ı lacak 

1 1 

G:ııiantep Mebusu Emekli General 
Ali ' Hikmet Ayerdem dün vefat et
mişfir. General bir müddetten beri ra
h:ılsız bulunduğundan Şişlideki apar
ııın:ınında istirahat ediyordu. Gene
ral .Ali Hikmete evvelki gece bir felç 
!lclnıiş, lıekimler çağmlarak tedavi
sin~ b:ışlanmışlır. Dün öğleye doğru 
lıir felç darlıcsini müteakıp General 
hayata gözlerini kapamışlır. 
şehirde c.loğmuşlur. Umumi harp za· 
nı:ınında lzmirde şimendifer askerl 
komiserli~lnıle bulunmuşlur. Tekaüt 
edilmeden evvel Halıkesirde altıncı 

kolordu kumandanı idi. Tekaüt ol-
( Devamı 6 nctda) 

Profesör Lipman 
Dün arkadaşlan ve talebeleri tara
fından hazin bir merasim yapıldı 

el"ansuula verilen kararlar 
~fkAnunıumiyede Alman· S larpta sulh teminatı al· 
~' lrıukabll lm de\'letl şarkta 
\' bıraktıkları 7.annı hasıl 

(Devamı 6 ?tctda) 

Almanlarrn bir ulliın:ılum verdik
lerinin tekzip edilmesine rağmen, 

burad:ı h:'ıl:t hir rıe,·i sıkmlı lıb:;iyatı 
nıevcuııur. Bunun sebelıl de Iloman-

935 
ltştu; Stalln'hı 18 inci ko 

(Deı•amı 6 ncıda) 

göre nüfusumuz yılına 
1,671,196 kişi a rttı 

(Yazısı 8 ı:ncide) 

y:ı - Almanya ticaret müz:ıkerclerinin 
Alrııaııyanın Çeı.:oslovaky:ıd:ıki son 
ıl:ırhcsiyle aynı zamana tcsaıliif d · , 
rııc~i \"C Alın:ıny:ıııın Hom:ıny:ıya k:ıı~ 

şı ııiycllcri lı:ıkkındn yab:ıncı nıeııı

lekellcrde musir .suretle lıazı şayi:ıla· 
rın deveran eylemesidir. - -<yazısı 7 tıcidc; 
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işaretler : 

ittifaklar ve kollek
tif emniyet meselesi

1 
Oç zehirlenme Hadiseler arasında : 

Dünya ıulhü yeniden bir kriz 
geçiriyor. Bu kriz ortaya attığı 
aru ile dikkate layık bir ralıatıız
lık mevzuu olduğunu ihsaı ediyor. 

Harp istila ve dünya haritaıınm 
yeniden değişmesi ihtimalleri ö. 
nünde her insan muztariptir. Her 
çatı altınc!a müphem hatıralar can 
)anıyor. 

Mars bata9 güne~lerin ardllldan 
ve çıkan yıldızların gölgesinde 
gözlerini kırpmakta, ufuklarda sa 
kalının ucu farkolu.nmaktaclır. 

Sanki evlerin çatıları önünde o, 
mahmuzlannı şakırtadarak dolaıı

)"OJ'. Dürly:uun yirmi senedir ha
yalini gözlerinin bebeklerinden sö
küp atmaya çalıştığı "harp,, hu. 
dutları hu~utlara kartı ayaklandı

l'IT gibi yeni bir iştiha gösteriyor. 

Harp olur mu, olmaz nu? Buna 
şimdiden kihin<:e cevap vermek 
ı:-ümkün değildir. Fakat bugün 
lcarıısında kalınan korkunç ıür
vrizler, bizzat Avrupa demokrasi. 
lerinin harp sonrası senelerinde 
tuttukları sulh melodiyle kuvvel
lcnmiı. ve tahıJdruk imkanını el-
<l~ etmiılir. 

Büyük Harpten ıonnı. dünya 
:;ulhünün muha!azası gayesi birta 
k ·m prensiplere raptedibniıti. Bu 
p"enaipler ötesinden berisinden 
1--ücumlara manız kalsa da henüz 
''"!kın ruhunda ıbütün hassasiyeti. 
le yaıamaktadır. 

Fakat bu prensiplerin müdalaa-
11 hususunda Avrupa devletleri
nin hattı hareketleri ıne Milletler 
Comiyeti Paktı es:ısrna dAyru*b ; 
ne ele ittifaklar sistemine c!nynndı. 

Milletler Cemi) eti :roman za.. 

man yapılan tecavüz"-: le sulhü 
müd:ıfaa ebnek iktidann kaybet
ti. Milletler ~eti ıulhim kol
ldttıf muhafızı olmak hakkını kay 
bedince bunun prenıipi zamana ve 
ıartbra uygun ittifaklar sistemine 
lcrkctmesi tabii olurdu. Halbuki 
ittifaklar sistemi bir harp seıbebi 
gibi telakki olundu. Mümkün ol. 
duğu kadar ittifaklara karıı ıelin
di. 

Bu arada Avrupada öyle hacli
sclcr cereyan etti ki, ıulh prensibi 
hu:;fuı gözle görülen tehlike mın. 
takasına ginnit oldu. 

Her Üçü de Baygın Bir 
Halde Hastahaneye 

Kaldırıldı 
Tophanede Karabaş mahallesin

de Ahmedin hanın.da bir odada o
turan Abdulvahap ile Ali Hoca is.. 
minde iki arkadaş evvelki gece 
mangala koy!dukları kömürü iyice 
yakmadan odalarına almışlardır. 

Sabahleyin 2 arkadaş ddalanndan 
çıkmayınca komşular tarafından 

kapı açılarak içeri girilmiş, bun
lardan Ali Hocanın öldüğü, diğe. 
rinin de baygın olduğu göriilmUş. 
tür. 

Abdulvahhap hastahaneye kal
dırılmış, kömürden zehirlendikleri 
anlaşılmıştır. 

Bundan başka Bcşiktaşta Has
fırm sokağında oturan gümrük 
memurların.dan Rauf da fazlaca al 
dığı uyku iUicından zehirlenerek 
hastahaneye katlınlmıştır. 

CAM KIRAN SARHOŞLAR -
Nişantaşrnda ilhan sokağında 

oturan Sami Akpınarla arkadaşı 

Mehmet sarhoJ olnrak Halaskar 
Gazi caddesinde 194 numaralı kah 
v~ye gitmişler, orada yatan llli§L 
'lli dövmek istemişlerdir. Kahveci 
mani olunca camları kırmışlar ve 
yakalanmışlardır. 

OTOMOBİL ÇARPTI - Şo

för Ahmedin idaresindeki 1772 
numaralı otomobil Sakızağacı cad 
desinden geçerken Taksimde Val
deçeşmesinde oturan Kirkorn çar 
para1c vUcudünün muhtelif yerle. 
riıiden ağır surette yarnlanmnsına 

·-··················-····-·················-·· ... • 
lkin'ci bir hataya 

düşmigelim 
Toptan et fiyatlannın perakende nar1k fiyatkrmı ıeçmesi n.i. 

hayet resmi makamların da dikkatini celbetti. Bunu perakende nar4c: 
fiy"tı olarak tesbit edilmit ralrnmların belediyece değiıtirilmeıine 
karar verildiğinden anlıyoruz. 

Ancak geç kalmış olmasına rağmen yine memnuniyeti mucip 
olnn bu karardan ıor.ra ikinci bir hataya dü§rnemek lizlmdır. 

Bizim bildiğinıiz et ve sebze gibi hayati ihtiyaç maddelen üze· 
rine konacak nark için ·en salim yol ıudur: Bu eıyanın mezbahaıda, 
yahut sebze halında taayyün eden toptan fiyatlannı tesbit ederek 
narkı bu fiyatlar üzel'ine tayin etmekJ sonra toptan fiyatlar üzerine 
kilo bapna isabet eden nakliye fiyatı ile münasip miktarda pera
kendeci hakkı ilave eylemek. 

Netekim et üzerine nıark koymağa baıladığı sıralarda bu usul 
tatbik edilmelkte idi. Kıvırcık. dağlıç ve karaman etlerinin toptan 
fiyatlanna kilo baıına üç kuruı nakliye ile vasati beı kuruşa kadar 
bir perakendeci ticareti ilave olunuyordu. Sonradan her neden ise 
bundan vazgeçildi. Me:dbahadaki toptan et ıatıılanna ait nark koy. 
mak usulü kaldınlnrak yalnız perakende et satışları için narlc kon
mağa baıladı. Bu suretle tayin edilen perakende nark fiyatları da 
iki ay kadar hiç değiıtirilmedi. Bu arada toptan fiyatlar yükseldi, 
yükseldi, perakende fiyatı derecesini buldu. 

O vakit kasaplar aras11rd.a: 
- Biz toptan fiyatına müşterilerimize perakende olarak et sa

bamayız. Ya narkı bütün bütün kaldınnız, yahut nu'k fiyatlarını 
arttırınız.,. 

Feryadı meydana çıktı. 
Şu halde nark usulü terkcdilmiyccck ise yine maJcul olan ilk 

defnki şekle dönmektir. Etin mezbahadaki toptan fiyatmı hiç ol. 
mazsa haftacb bir dcla muayyen bir seviyede tutmıakbr; peraken. 
~cci kasap esnafına da bu toptan fiyatlar üzerine beter, onar ku
nıı ilave ederek sah§ yapmak hakkım vermektir. 

sebebiyet vermiştir. tik Tedrisat Müfettişlik 
Yaralı Beyoğlu hastahanesine Mıntakaları 

Uzunköprüde 
Gümrük Muayenesi 

kaldırılmış, şoför tutulmuştur. İstanbul ilk tedrisat ispekterle-

-0- rinden mühim bir kısmının askere 
Yağ Taşı yan Bir Motör gitmesi ve bir kısmının yeni açı· 

Battı lacak eğitmen kurslarında vazife 
İstanbul limanıtla rait 'Yirmi ton.l alması .dolayısiyle mevcut müfet. 

luk Muzaffer adlı bir motor evvel.. tişlik teşkila tı üzerinde değişme. 
ki gece Gelibolu açı'klannda fırtı- ler yapmak icabetmiş, mıntaka teş 
naya tutulmuş, alabura olmuştur. kilatı de~iştirilmiştir. 

Motorda bulunan üç tayfa ile mil- Bunldan başka ecnebi ve ekalli
him miktarda motor yağı !dolu va. yet okullannı teftiş etmek Uz ere 
riller denize dökülmüştür. Bir te- gelen ispekterler de İ§e başlamış
sadüf neticesinde Gelibolu.dan Ii- !ardır. 

marumıza gelen Denizbar.kın Saa. İstanbul teftiş kadrosuna Siird 
det vapuru kazayı görmüş, yeti. Maarif müdürü Ali Rıza ile bu yıl 
şerek tayfaları kurtarmıştır. enstitü mezunlarından bir de staj. 
Yağ dolu varillerden bir kmru yer ilave edilmiştir. 

da denizl:ien toplanabilmiştir. 
-~ 

Gümrükler idaresi Uzunköprü. 
de Avrupa trenleri üzerinde yapı. 
lan gUmrük muayenelerini kısa 

bir zamanda yapmak için memur 
kadrolarını fazlalaştırmıştır. 

Şimdiye kadar iki saatte yapı
lan kontroller bundan sonra 70 
dakikada bitirilmiş olacaktır. 

-0-

Açığa Çıkarılan 
Memurlar 

Denizbank, bu başında kadro 
harici ettiği 43 memurun 20 si i
çin Sümerbanka ve Etibanka mil. 
racaat ederek açılacak ilk münhal 
lere tayin edilmelerini istemiştir. 
Fakat her iki banka ver.dikleri ce-

Me§hut Suçlar M;.&J;' 
mesindeki Bir Dafi 

Dolayısiyle 

Görünmez helal 
lDeri 

Sabıkalı hırsızlaı1dan halkıtl 

sanayicileri nınması için elbiselerine b 
bi;r alamet koymak lüzurnıl1l 
bahsetmiştik, Meşhut ıuçıara 

kan Sultanahmet sulh mablc 
sinde cereyan eden bir muha) 
bu tedbirin sabıkalı sarhoşlar' 
teımili fikrini hatıra ıetiriYo' 

Dün Toplanarak 

f 

Dileklerini Tesbit 
Ettiler 

Deri sanayicileri dün ide sanayi 
birliği merkezinde toplanrruşlar, 

ve görüşmüşlerdir. Bakınız, Şehzadebaşında 

Dericilerin en mühim dertlerin- gın yerinde inden bozma bir 
<len biri muamele vergisinde kar
şılaıtıklan gilçlükler, diğeri hariç 
ten getirecekleri ham deriler için 
tatbik edilen takas muamelesinin 
mey.dana getirdiği müşkUllerdir. 

Deri sanayicileri bilhassa Anal.:lo. 
luda bazı fabrikaların muhtelif su-
retler& muamele vergisinden kaç 
tıklarım ileri sürerek derilerden 
ham ve mamul halinde alınacak o-
lan iki defa mı;ıamele vergisinin 
bir defa olarak ve gümrükte alın 
masını istemektedirler. Bu suretle 
bütün hilelerin önüne geçilmiı o. 
lacaktı r. 

Diğer taraftan takas primleri.. 
nin mütemadiyen fiyatlarının yilk 
selmesinden ve bu primlerin ba§· 
ka mallara tahsis edilmesirıl:Jen ;i
kayet eden dcriceler bilhassa ham 
maddelere mahsus olan takas prim 
lerinin diğer maddelere tahsis edil 
memesini istemektedirler. 

Bu noktalar için yakırl:!a alaka. 
darlara müracaat edeceklerdir. 

Nüfusumuz 
17,829,214 oldu 

da oturan Recep kızı Hidafet 
kim tarafınldan: 

- Niçin sarhoş ok:un? ~i 
Tomasa söverek hakaret et 
Niçin bu adamın kavanozJarııU 
rıp döktün? Zavallıyı yinnl bet 
ra zarara ıokmuşsun?,, 

Diye sorduğu bir suale le• 
sızca şu cevabı veriyor: 

- A Bay Hikim, ben kc 
düşkün bir kadınım. Rakı i 
adetimdir. Onu bulamayınca i5 

to içerim. Yine bir giln ıoğulı 
hava.da iki ıişe renkli ispirto 
miştim. Ondan sonra Şehzade 
şında.Jd odamldan çıkarak Ho 
dan Aksaraya doğru biraz g 
meğe çıkmıştım. Yolda bakkal 
masın diJkkanına raıtlamı~ıll1· 
la~ılan bu adam benim keyfi 
dokunmuı ki bu işleri yapını 

Hikim suçlunun bu mü 
sın.dan ıonra ıicilini yoklll 
Kendisinin ıarho§luktan, ba§ 

nnı zarara ıokmaktan ve .za 
hakarette.n dolayı ubıkalı oJdıı 
nu görüyor ve yirmi beı Ura 
cezası veriyor; bir daha böyle 
lcr yapma diyerek yine ıer 
bırakıyor. 

Dahiliye Vekaleti üç ayda bir Bu hilkmll yiyen Hidayet 
alman ve sicil defterlerine istinat yapsa beyenirsinb:? Bakkal 'tol 
eden ihsaiyat cetvellerine göre sa dönerek: 
1937 ve 1938 senelerinde doğum, - A bakkal, benden al 
ölüm, evlenme ve umumt nüfus cağın hemen para olsun!,, 
vaziyetim.izi tesbit etmiştir. Diyor ve salonu bu sözter 

1937 yılında 105,983, 1938 yı. terkcdip gidiyor. 
lında 101.953 evlenme kaydedil Bir Cumhuriyet bfilciminin ~il' 
miştir. 1087 yılmda 223,479,938 zurunda bu derecede taskın, Jıl 
de 2!11.9 1 lnDm, 1931 yılında tllrlU edep ve terbly .. ıt~12bı~~ 
280.314, 1938 yılmda 241.991 do- uzak bir tarzda kendini :ınii~~ 
ğum olmu.stur. eden blr kadın üzerinde ba1'P''r t 

1937 yılında sicU defterlerinde - Bir daha böyle şeyler 1' 
9.008.495 kadın, 8.576.110 erkek maf .• ,, . " 
olmak üzere 17.584.605, 1938 yı. Nasihati tesir edebilir znı7 ti" 
lmda ise 9.121.539 kadm, 8 mil.. takdirde dün bakkal Toınası?_.ıı 
yon 707.675 erkek olmak \U.ere pna beli. olan bu tarzlda bir~ 
17.829.214 Ti.irk vatandaşı kayıt. yarın kim bilir kimlerin C81111 

Sulhü korumak için Avn.ıpanm 
ya kollektif emniyet. yahut itti
faklar sistemine dönmesini tabii 
sörmelidir. Vali iyileşti 

Köy Tedrisatı 
Umum Müdürlüğü 

Maarif Vekaleti köy tedrisatı 
ile me§gul olmak üzere bir köy 
tedrisat umum müdürlüğü ihdası
na karar vermiştir. 

1ı bulunmaktadır. 1937 yılında yakacağı açık bir §ey değil ıııJlr 
kadın ~üfus artışı binde 12.7, er. tıin doğrusu artık içtirnai ~,, 
kek nUfus artışı 14.4, u~urni ar- yet içinde bu derecede di!şınllf f 
tış 13,5; 1938 yılında. ıse kadın lan mahlCıklar herkes için birer 
niüus artışı binde 12,5 •• erkek nil. rilnmez beladır; bunların z:arıı'~ 

vapta bugün için hiç bir münhnl- f · ... ı. 
us artışı 15,3 umumı artış Isc rını mümkün oLclug~u kadar aı ..... ıı . 

SADRI ERTEM Bir müddettenberi rahatsız bu-
lunan ve son günlerl:ie doktorların 

Balıkçıların istekleri tavsiyesi üzerine evinde istirahat 
Balıkçılar dün Ticaret Odasın. eden vali ve belediye reisi Lutfi 

da toplanarak hükfunetten bazı Kırdar bugün çıkarak vazifesi ba
dileklerde bulunmağa karar ver. şma gelece'ktir. 
mi§lerdir. Balıkçılar bilhassa Yu Dün belediye reis muavini Ri. 
nanistana yaptıkları ihracatta fat, muhasebeci ve müvazene mü
balık bedellerinin ödenmesinde dürü kendisini evinde ziyaret ede 
mü§külata maruz kaldıklarını bil rek belediyenin yeni sene bütçesi 
tiirmektedirler. Bunun önüne ge!r etrafında görüşmüşlerdir. 
mek için buradan balıklar ihraç Belediye biltçesi hazırlanmış ve 
edilmeden bedellerinin Yunanis- tabedilmek üzere belediye matba
tandaki alıcılar tarafından Yu _ asma verilmiştir. Şehir meclisinin 

nan milli bankasına yatmlmasmı 
.istemektedirler. Böylelikle bil _ 
yük güçlilkler l>nl~iş olacak • 
trr. Balıkçıların bu dilekleri lk. 
hsat Vekaletine bildirilmiştir. 

-0--

Mesut Bir Doğum 

Nisan içtimalarında görüşülecek. 

tir • 
--o--

Et Fiyatları 
Et fiyatlarının yükseltileceğini 

dün yazmıştık. Yapılan hesaplar 
neticesinde karaman ve dağlıç nar 

Ordu Mebusu Dr. B. Ziya Naki- kının beş, sığır narkmın üç kuruş 
nin dün bir krz çocuğu dünyaya arttırılmasına karar verilmiştir. 
gelmiştir. Yavruya uzun ömilrler, Bu karar belediye encümeni ta. 
anasına babasına sıhhat ve afiyet. rafın.dan tasdik edilince hemen tat 
ler dileriz. bik mevldine konacaktır. 

~ çsrş•mh.j•rt•mh 
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Bununla beraber et fiyatların
daki bu yükselişin kısa bir zaman
sonra düşeceği söylenmekteldir. 

--0-

21 Paket Eroin 
Y enişehirde oturan sabıkalı ero. 

incilerden Milkerremin evinde 
diln arama yapıl111I1j. 21 paket ero
in bulunmuştur. 

Mükerrem eroin paketlerini ate 
şe atrp imha etmek istemişse de 
memurlar tarafından bu hareketi
ne mani olunmuştur. 

Köy tC::irisat umum müdürlük 
teşkilatı bir talimatname ile tesbit 
edilmeğe başlanmıştır. 

Okulların Tarihi 
Maarif Vekaleti ilk ve orta ted 

risat müesseselerinde okulun tari
hi hak'kında türlli eserleri ihtiva 
edecek ve talebenin vücuda getir. 
diği eşyaları bulunduracak birer 
müzenin kurulmasını istemişti. Bu 
emri okullara tekiden bildirilmiş. 
tir. 

Eğitmen Kursları 
Maarif Vekaletinin köy eğitmen 

kurslarını bu yıl fazlaalştırmağa 
karar verdiğini yazmıştık. İlk ola 
rak bir Nisandan itibaren mevcut 
kurslar faaliyete geçeceklerldir. 

Bunlardan başka ayrıca yeni
den sekiz eğitmen kursunun daha 
açılmasına karar verilerek hazır
lıklara başlanmıştır. 

Eğitmen kurslarından bu yıl 

iki binden fazla eğitmen mezun o. 
Jacaktır. 

--0-

Etrüsk Hakkında 
Hazırlan<t.n Rapor 

Etrüsk vapurundaki tetkikleri
ni bitiren iki Alman mütehassısı 
raporlarını şehrimizde bulunan ve 
Alman r.ukumetini temsil eden 
Rayşbank mümessiline vermişler
dir. 

leri olmadığını bildirmiştir. 13 9 d 1' 
· ur. · mak için Üzerlerine bir alarnetı 
1927 genel nüfus sayımında nU rika koyarak kendilerini hiç ol~ 

Yeni Bir Lodos Fırbnası fusumuz 13.648.270, 1935 genel sa görünilr bcUl. haline getirtıleli' 
~~fus ~ayı~ında. ise 16.158.018 dir. ~ 

Devlet meteoroloji istasyonu ıdı. Yenı dogumlar, hicret ve ilti. - =-:, 
Deniz Ticaret müdürlüğüne 24 ca suretiyle yurdumuza gelenler Yangın Yerinde Kut11'" 
saat içinde Marmara ve Ege .de. ve bunların dışında olarak mek. Çalanlar 
nizlerinde şiddetli bir lodos fırtı- tum nüf" t Uf kü"tü"kl · o' us an n us erme Atabek hanından, yan,g:ıtl ~ 
nası olacağını bildirmiştir. kaydedilmiş olanlarla birlikte bu Uceslnde kısmen yanmış ~e ıı_, ' 

Bu civaıl:iaki bütün limanlara ·· k'" t ··r ısı"' gun u wnum nu usumuz 1935 y:ınmamış top, top birçok lf1l •' 
haber verilnıi§, gemi kaptanların:ı genel nüfus yazımına nazaran, ı Çulan 5 hırsız yaka1anara1' 6 
da ihtiyatlı davraomalan bildiri] miyon 671.196 kişi artmış bulun. adliyeye teslim edllmlştfr. .J 

miştir. maktadır. Ahmet, Mahmut, Ali, 1'~ 

l
wımaııaK:wlıS=--nAmıtue:~ ... Hr .. A·:;:nmB. ::2E:mR .. 911:L•:::::E.:ı:nR::m:m::::::::s' :::~~:=~~!:c~::::~:ıo::~ 

kemesi ne verilmişler. ıtade"' 
rinde garip bir tarz ırunaııa~, 

~::::us-.= =•-'"111:.a:-.mı::::m:s= lnkAr etmişlerdir .• Suçıutar 
• Heşlkt:ıştn 52 nci okul bahçesi- • Ort:ı Aıı:ıdoludn Hafik .kasuba-

nin gcni,letilmeı;i için bu binaya bi- sınd:ı 1332 senesinde dikilmiş ,.e hu· mlşlerdtr ki: _r 
lişik iki e,•in satın alınması Ye Si- gilne kadar birçok ziy:ırctçilerin tel- "- Bu kumaşları biz so• Jf' 
pahi Oc:ığın:ı 300 lira yardımda bu- kik menuu olnıu, bulunan Osman ta bulduk. Yanmış diye ·~~ 
lunulması belediye daimi enenme- Gazi heykelinin tahrip edilmiş ,.e lar, yazık olur, diye dUşuııe bir 
nincc karnrlıışınıştır. şimdi bir taş yığını hııline gelcliğini birer birer topladık, belld ,,,ı 

• Beyoğlu Kadastro MUıHlrfi Rıfat, (Tan) gazetesi yazıyor. fi" 
lsıanlıııl tnpu sicil müdürlOğü kontrol kaç kuruş kazanacaktık. da' 
ıncmurluğun:ı, kontrol memuru Nev- • 938 senesi içinde biltün memle- daha satmağa fırsat kaI018 attı 
zal da Bcro~lu kad:ıslro müdürın~n- ket J:ılıilinde şeker isllhliıkl 97.4G5 yakaladılar. Htıdlse b61ıe 
ne nakil ve t:ıyin edilmişlerdir. lon:ı çıkmıştır. yoksa çalmış falan değllls.'' ti 

• Atatürk köprüsünün inşaatı ile- HAkl R it daP soO 
• Üsküd:ır me:rdonının tanzimi 

ıçin lınzırları:ın nlznmnoıııe vekillet· 
çe t:ısdiki heklenmekledlr. Plün tas
dik edildikten sonra Üskilıların ar:ı
ba vapuru iskelesindeki ahşap bn
r:ıkalıır yıkı1ııc:ık, Şirketi Hayriye Is· 
ketesi de lıura:ra nakledilecektir, 

• Kayseri zenginlerinden Nuh Na· 
ci, Kayseri köylerlne y:ıptırılığı nıulı· 

telif köprü ve mekteplerden ı;onrıı, 

şiııı<li de Koyseriye }'İlZ nıevcuthı bir 
tnlebe yurdu inş:ı5ın:ı hnşlnrnışlır. 

• 938 senesi içinde tzmir limnnın
ılan 307.74G.338 kilo dırlısında Te 
57.217.208 lira kıymetinde nıuhlelif 

mnhsul ihr:ıc cdilrliği ıcslıit olun-

rllemi~tlr. Köprü her iki tarnfmdan m eş sorgu 1'eıııl' 
zincirlerle denizJn dibine teshil edil· suçluları alt olduğu mab JJlıJ' 
mi~tlr. Zincirlerin çapııl:ı rı küpril- ye verllmek Uzere mUddelıl 
nün her iki tnrnfıntla yüz melre mc· mlUğe göndermiştir. ,__..d 
afeye kadar :ı:npıldıAındıın burala· ;.;::;:;;;;:::;;;;:======;::;;;... 

rn deniz vasılıılarının demirlemesi ı--·-·-ınenolunmuştur. Yurttaı: da al 
Banka olmıuan :amanlar 

• Bir müılılellenheri Tstinye ha· lıırunı:: dıJf 
\' llzlnrınıla lnnıirıle buluntın Deniz- "Ak akçe kara oün dostıı 
h:ıngın Sus '":ıpuru havuzdan tık· demt~lcr. Şimdi biz: ıtıtf 
rnı,ıır. Ougnn screrlerine hn$hyor.ak- Bankalardaki arllrrma hesoP 
tır. J:ara gün dostudur, dfuorıı~~rrrı4' 

• ı~ıanbut Deniz Ticnrcl müdilrlü· Karagilnlerlnde doıtsu: k 
ı';iinü bir müddeıtenheri , ... klilclen I· ULUSAi. EKONOMll' t1 
d:ıre eden Boy Refik hu ,·nzHeye c· ARTTIR)IA Ktı'lll])I 
ıınleten tayin cılllmişlir. -<. '-------·------

Mükerrem yakalanarak beşinci 
ceza mahkemesine verilmiştir. 

Dün Denizbank ile bu mümessil 
ler arasında vapur.da yapılacak ta. 
dilat için esas müzakerelere baş. 
lanmıştır, muştur. 



Günün siyasi meseleleri 
- -~ - l Günlerin peşinden: 

-
iman tehlikesi 
o.rşısında Fransa 

k Ski Başvekil Laval İtalya 
·;."}le anlaşmak fikrinde 
~ 8, (Hususi) - Almnnyn· 

Altın muhacereti 
Avrupa posta.urun setirdiği 

' 1 

lzmir ağır cez~ 
mahkemesi 

Dört casusu hapse 
mahküm etti 

lzmir, 21 (Hususi) - Trakya
da yedi ay evvel yakalanan, İzmir 
ağırcezasrnda muhakemelerine baş 
lanan Bulgar tebaalı beş casusun 
muhakemeleri bitmiştir. 

G-YAKIT 

Ç 3mber:ayn jstifa mı 
ediyor? 

Loııdrn, 21 (Hususi) - Mis· 
ter Çemberlayn'in baş~ekltlet· 

ten istifa edeceği haberi bazı si
yası mahafilde dolaşmaktadır. 

Uu takdirde başvekilin yerine 
hariciye nazırı Lord Halifx'ın 
geçeceği söyleniyor. Lord Ha
lltax son gUnlerde Kral Corcla 
sık sık konuşmaktadır. 

Diğer tnrnftnn Mister Çeın· 

22 MhRT 1939 
""' 

lerıeyişlnc nnsıl mani ohı· 
ece~ı hakkında devlet n
ar, arnsında birçok fikir· 
,''I surulmektedlr. Bu ara-
1 Başvekil M. Lavnl ltnl· 

"'dosttuk tcsls edilmesi ta· 

maluırata ıöre Çekoslovakya ha
diıeleri üzerine laviçre ve Belçika 
benkalannclıa panik baılamış. Bu 
panik bankaların kasalannda sak
it olan altın stoklannın Amerika. 
ya gönderilmekte olmasıdır. tık 

cfofa olarak gic!.en altın stokları 

lngilizlerin methur Küen Mari is. 
mindeki Atlantik vapuruna yerleı 
tirilmiıtir ki miktan üç buçuk ton 
luk bir yük teşkil etmektedir. Bel
çika hesabına giden altınların kıy
meti 76, lsviçre hesabır.a ıönde. 
rilenlerin kıymeti ise 63 milyon 
Fransız franıını bulmaktadır. 

Bunlardan Mircef, Rangel, Ca. berlayn'm Birmingham'dıı ve kamarasınctaki beyanatı arasrn
pak be~er sene hapse, tahkikatta AYam Kamarasında. söylediği dn bUyUk bir fark bulunduğu dı 
kolaylık gösteren Assen üç sene sözleı'le Lord Halitax'ın Lordlar işaret edilmektedir. 

l'ıdır Deniz kazaların.da tehlikeyi en 
evvel hisseden vapurlardaki fare· 
lcrdir; harp tehlikesini en evvel 
duyan da bankıalar~aki altınlardır. 
Onun için laviçre ve Belçika ban
knlarındaki altınların Ameri:ka 

dört ay hapse mahkum e<lilmiştir. -

-GÖrÜpdüŞü~diik"Ç~i" .................... l ~ . 
, ilJıirndur ki, M. La val, 
~itil iken ltaJ ... ·a ile Fransa . . " 
llda bir anlaşma yapmıştı. 
•ıııaşnıay1 ltalya, son gU n
. 'l'unus taleplerini ileri sU
~ıı Yırtmış bulunuyor. 

1 llunıa beraber, eski başve· 
•taıra ile Fransa arasında 
"e daha sağlam bir anlnş
~11.I>ılablleceğl kanaatinde· 

e Unku, ona göre, Almanya· 
,~~tı.lşlemeslnl ltalya da ken-
")'hlndc g~rmektedlr. Erıclce ltnlyn ile closthık 
taı, senatonun hariciye en- muahedesi inıznlnyan IJa,·u.ı 
!ilin.deki bir müzakere es· 
1a şunları söylemiştir: 
'1-'ransa ne t talya arasında.
tııa.r ruhl ve manevi bir ma· 

tttedır. Esasen ben esklden
ltJ. nıcmleket arasında bir 
ı.nı\ taraftarıyımdır. Orta· 

arp doğurabHecelt: kndar 
f bulunduğu bugtlo, Fran

~ ltaırnnın vazifesi menfa· 
ilin mUşterck olduğunu ha· 

~"'aktır. 

mamıı esasen mevcut, fakat is
tifade edemedik. Bu anlaşma· 
ya bUtun manevi ve amelt ma
nnsını niçin vermiyoruz? Bil· 
hassa askeri anlaşma Fransa· 
nm hava kuvvetlerine bUyUk 
bir yardım temin edecektir. 

"Diğer taraftan, Rusyayı di· 
ğer mlllctlerle barıştırmak da 
vazifemizdir. Bunu, belki biraz 
gec kalarak, Romanya cihetin
den çalıştık. Bunu Lehlstnn tn· ~ fikre blrcolt slyast rical 

a)[ etmektedir. Fnkat gene rafından da yapmamız H\zım-
ıı.... d 

0, ""'' mahnfllde, Frnnsanın ır. 
~ara. bir anlaşma teklif et· "lngilterenin Sovyctleı· Biı'li-
~hı bir znnflyet aayılacafı ği ile dostluğa ehemmiyet ver· 

~ ..,,llUlUyor. meye başladığını da dikkate al-
vıter taraftan, parlAmcnto· mak icap eder. 19H de de hldl-
1'llu1lı.ın e;nıpun.c!a 'Cla ~'t· e•l•• İnsllt•re7l Rua)'.&dan tara 

1~ lehUkcsl mevzuubahis olu- fa dönmeye mecbur etml"ştt. Ay
?' ~-en eski barlclye müsteşarı nı zaruretlerin mllletleri aynı 

"11 '!'assan Sovyetler lle lşblr· anlaşmalara sevkedece!i de ta· 
flltrını takviye etmiştir. E· bltdlr." 

M. de Eessaıı bundan sonra, 

canibine yaphkJarı bu muhaceret 
hareketi her ıeyden ziyade A vru. 
pıa vaziyetindeki vahameti göste. 
ren bir alamet olarak telakki edi
lebilir. 

HASAN KUMÇA YI 

Muallim tayinleri kur·a· 
ile olacak 

Ankara, 21 (Hususi) - Yük 

sek Muallim mektebin.den bu ıo· 
mestirdc imtihanlarını bitirip mc. 
zun olan beş talebenin ders şube· 
teri olan Edebiyat, Fizik, Kimya 
öğretmenliklerine mevcut münhal 
tere göre taymlcri için Maarif Ve
killiği yüksek muallim mektebi 
müdürlüğüne nazmetler arasırlda 
kur:a çekilerek tayin edilecekleri. 
ni bildirmiştir. 

Namzetler arasında iki tarafın 
arzusu ve muvafakatile becayiı 

yapılabilecektir. Bundan böyle mu 
allim tayin edilirken kura uıulU
nün esas tutulmasını temin etmek 
üzere yeni bir talimatname hazır
lanmaktadır. 

Devlete mecburi hizmeti olan. 
lar bu suretle ıayri ıahıi bir usu
le tlbl olarak vutfeye tayin edile
cekleri gibi mecburi hizmeti olrnı
yanların da müracaat tarihleri ıe· 
hadetname dereceleri ve difer mu 
allimlik vuıflan nazara alınarak 

Casuslar komşu bir devlet he· 
sabına çalışmak üzere Trakyanın 
Sezar köyünden hududu aşmıılar, 
faaliyet göstermeden yakatanmı~ 
lardır. Casus Todori hapishanede 
kalpten ölmüştür. 

--o-

aenizbankta bir tayin 
Ankara, 21 (Hususi) - Eski 

Seyrisefain umum müdUrü Mu. 
zaffer Denizban'l< idare meclisi a
zalığına tayin edilmiştir. 

Japonlar 
700 ölü verdiler 

Hungkoııg, 21 (A.A.) - Çin aja.n_ 
Bl blld.r!yor: 

Şans! vııa.yetl dahilinde ~uyaıanda 
bulunan l\:urasavu. kumandasındaki 

Japon garnizonu ÇIDlller tarafından 

:mıığl~p edilmiştir. Japonlar 700 den 
fazla d!U verm~ler ve bir çok harp 
malzemesi bırakmıılardır. 

Çunkin&', 21 (A.A.) - DUn öğleden 
sonra Uç Çin bombardıman tayyareıl 
Poyang gıılUnUn doğu kıyısında de. 
mJrll bulunan Uç Japon harp gemisi. 
nJ bombardıman etmı,ıerdlr. Gemiler 
den birine tam Llabet vuku bulmuıtu;. 

lçang, 21 (A.A.) - Bıı§kumandan 

Çankanek Hupch vUAyeUnJn rnerkez 
cepheleri U%erlndekl Çin kumandanları 
nı ııon yirmi gUn zarfmdakl muvaf. 
takıyetlerinden dolayı tebrik etmlştlr. 

Bu cephede Han nebrlnl.n lkl tara 
.fmdakl muhasnn kuvveUer mUtema: 
diyen topçu ate§l teatl etmektedir. 
Japonların nehri 1reçmek 1çln yaptıfı 
bUtUn te~bbUsler akim kalmrıttr. 

il !'adtkal grupu Sovyetler 

1 tt 1Ie anlaşma hakkında 
~~tikan karar vermiştir. 

Amerikan Birleşik devletleri· bir liste tanzim olunacak ve ilin Bir Firaunun me
zarı bulundu 

nln de kuvvetli bir sulh tarafta· eldilecektir. 

de Tessan bllhassa şöyle 
r lnır: 

rı olmasından dolayı memnunl- Bu liste bütün alikadarlırca bi-
yet duydutunu s6ylemtttlr. linip miinhallere U.tedeki srra ile Kllhire, 21 CA.A.) - Fransız arkco· 

logları tarafından Şıırktyede yapılan 

hafriyat esnasında f sa'Jan bin .sene 
kadar evvel yaş:ımı, ol:ın Fit-avun 
Psusennesl'In kallyen bozulmamış 
!Ahdini meydana çıkarmışlardır. Bu 
Firavun SClleyman'ın kayınbabası o· 
lnrnk teUlkkl edilmektedir. Mezarda 
bin kilo ağırlığında somaltın l>lr ta· 
bul bulunmuştur. Bunun kıymell bir 
milyon sterllngden fazla tahmin edi
liyor. Tabut d:ı Firavunun mumyası 
ve diğer birçok mllccvher -Ye altın 

heykeller de çıkmıştır. Şimdiye ka
dar yapılmış olan hafri)·atıa meyda
na çıl>:ırılnn asari alikn arasında Ta· 
tankamunun mcznnndan sonra bu en 
mnhlmmldlr. 

,, '· aen 'dalma şu fikirdeyim· 
· li'rnnsanın iki bUytlk kUtle· 
~lnat etmesi lft.zımdır. Bun· 

r il blri 120 milyonluk Amc
. <llğerı de 170 mHyonluk 
:acıır. Siyaset hayatımda bu 
U~·Uk devletle Fransa ara· 

aıı:ı ihUlft.fları ortadan kal
ak: 1cln çalıştım ve dahllt 
~t nıesclelerlnl ikinci dere
bıraktıın. Zira, bunlar o 
1 

41 
e knrşısında pek ehemmi· 

• ı kalır. 
~\>retler Birliği Ue .anlaş· 
~~ 

Alman transatlantikleri 
Amerikaya işlemiyor 

Bremen, 21 (A.A.) - Alman tr&ıı.1. 
ntıantik vapurlarmın ıımaıı Amerika_ 
ya sefer yapmıyacaklarına datr bir 
ecnebi ajansmıtn verdiği haberler a. 
81lsızclır. Bremen vapuru Cenubt Ame. 
rlka seferinden sonra cuma gUnU Nev_ 
yorka d!lnecekUr. Ve 29 marttan ıu. 
bareıı de muntazam Şlmalt AUanUk 
seferlerine ba§lıyacaktır. Europo ile 
Oe.Iumııu. vapurlan da keza Bremen_ 
le blrltkbe ŞlmaU Amerika ııeterlerlne 
devam edeceklerdir. 

~ .............••......................... , 
Birkaç GDn SUrecek Buyuk HikAye 

YUSUFCUK 
~~~~-~~ .. ~EN~N HULOSI 
\. 

1 

;• sıra bir vitrinin önünde saatlerce kalarak tıpla llir çoc:u. 
~,'ne geçen bir oyuncaktaki merakı gibi, cam1ann arbamdaki 
'\~ hüviyetlerini düıürıüp duruyor; gece olunca bir 701 bo
\~ daha ziyade arka ıokaklardaki bir köte bepda ycquaı. 
'\İld~vnlıp kalıyordu. Fakat, bu ancak üç sün . böyle deıvam 
~dı. Uç giind~beri ağzına bir ıey koymadığını habrla)'D1Q 
'tıı.• bir kurdun bir kuzuyu kemi!11"esine benzer bir tırmalama 

• Yere nkılmüt.ı. 

:vu 
\-
~ ltatıf zatüccenpten fdıir hutahanesincle iki ay yattı. ilk za-

\ ~ ııe yapacağını hiç de cfütünec:ek bir vaziyette deiildi; ua 
~ .•nda gözlerini açıyor; ve ayni dakikalar, göz. kapeldaraıın 
~) 111.en büyük bir eğtrlıkla onlan tekrar kapamak lüzumunu 
~ot; vakıt vakit, bir Wtçe kapısı açılarak hemen öteki l>ir 
~~· ~r gibi kendisini mehtapL llir İecede. araba altında 
\~~katar kurtlarla çakallar arasında. vakit vakit ela tarı 

d11 •tıyUnun tapu·ak etrafım sardıfl hüyilı: bir crvada bulu-
)\ ~!"1nız Yusuf daima f&Pl'dı: Etrafını çeviren bu kadar bol 

trnen nasıl olup da bofulmuyorda? Sular ti aya1dannm 

tayinler yapılacaktır. Bu husus i. 
çin de yeni bir talimatname harır· 
lan maktadır. 

Sam sokaklarmda ba-• • 
rikatlar tahrip edildi 

Şanı, (A.A.) - Şehir tamamlyle 
Fransız kıtalan tarafından işgal edil. 
mlşUr. Kıtalar bUyük bir sllldl.net için_ 
do r;ehr!n merkezindeki aevkWce11 
noktalarını tahkim etmektedirler. 

Sokaklarda vUcude ceUrllmit olan 
barikatlar tahrip edllml§tir. Frnnmz 
makamları bazı tahrikçileri tevkif et. 
ml§lerdlr. 

hemen ucuna geliyor', kendisini tıpkı bir ada ~i ortada bırakarak 
göz alabildiğine uzayıp a-idiyordu. Bu su kütlesinin ötelerinde ne 
vardı? .. Yusuf bunu düıünür müydü? .. BelkiA Ye çok kereler de 
suların ayaklannı yıkadıft olurdu. O zaman, bir fare elini nntnıı 
kMlar birdenbire uyanır; baııucunda sanki Day*>ğlunu görüı;dü. 
Fakat bu nadiren böyle olur; daha ziyade sulan yanp çıkmak is. 
terbn arkasından küçük bir tarlakuıunun sesini itilirdi. 

Yusuf, baıtahnede yattıiı ilci ay, bir aralık 'Warayım Dayıoi. 
luna bir haber ileteyim!-,, dedi. Sonra her nedente bundan 'V11Z· 

geçti; ve biç bir vakit hastalı~ Krzılcahamama duyurmak i.te.. 
medi. Ya Dayıoilu ne yapıp yapar lda kalkar gelirae, ya Kızılca
hamamlı Yufuıu alıp ıötü'l'Ürse ..• Hele hele çil mecidiyeleri çal
dU'dığnu jıitinet •.• 

Bununla beraber, Yuıufçu)c. yapraklann yavaı yavaı dökül-
meğe hazırlandıiı, tehir caddelerini ince bir yağmur ıskuılığınm 

kapanmaya •ba§ladıfı 'bir sonbahar ıababında yolcu edildiğini öğ. 
rendi: - Vay enam, 111111ık1 yakalayıp yine bir deliğe tıkarlar; 
laf kovukların iç~ yine hastalanır mı ki Yusuf? •• 

vın 

tam iki sene, Kmlcahamamdan bir ıaEak vakti çıkarak para 

lcazanmak için dağ le~, sel fırtına demeyip aeldiği ~inle, Yusuf 
neler yapmadı? .. Bir aralık bir fırıncının yal':rna kapıl~L Yüz
lerce '°'oluk un çuvallannı sırtladıiı gibi aldı götürdü; indirdi "çı. 
kardı?. 

Bir defasında muıl olduysa oldu, ayair lıayıp düıtü, heli İncin 
di; sünlerce hastahaneye gidip ıeJdi; fmndan kapı dıpn ettiler; 
ha wer leblebi ıattı; üzümcüJiiğe baıladı; çöpçü yazıldı; kömür·. 
cG çıraklıiı etti; hatti suya brtı ~uydulu bütün korkuya rei· 

• 
50,00 liraya bir kahve 

1 

ı 
Memlekette yapılan haykel ve anıtlann hesabı görülür

ken, ortaya bir de kahve parası, kahve pahası çıktı. Bazılan, 
diyorlar, ki Erzurumc?a > Samsunda, ıurada burada yapıl1., 
heykellerle anıtlar çok pahalıdır. 

Menner, tunç, iıçi tutarı ancak otuz kırk bin lira eden 
bir anıttan sarııatkir, altmı~ bin liralık zeki ve illıam hakin 
alıyomıut· 

Gerçi sanat, pirinç ?e faıulya gibi kantara vurulup her. 
hangi bir narka bağlanamar. Amı:t, kim ne derse desin, sanat 
eseı-lerinin do bir piyasası vardır. fiyatı orası biçer. 

Dava gazetelrde sürülmeğe baılaymca, bu itle ıalakadar 
olanlar da söze karıştılar. Meselede hakem rolü oynayabile
cek bir müessese sayılan Akadf!mi, anıtlorm pahalı, hem çok 
pahalı ol&uğunu söylerken, sanatkflrlar, tam aksini iddiaya 
kalkııtılar. 

Hele içlerinden birinin verdiği hük~ ~i ıaırrttı doi-
rusu. 

"'Pahalıdır!,. sözüne · ce\T.lp veren bu r.at: 
ite harcanan paranın büyük bir laımrnr, anıtm maddesi 

yutar. Sanatkara, al'lcak nihayet eserinin knrtısma roı;ip bir 
kahve içecek bdar para kalır. 

Tarzında ıeyler söylüyor. 
Hesapçıların bu kahve parası için buldukları rakam elli 

altnuı bin liradır. Bu iki hakem arasında ac:abia aldın alnuyL 
cağı derecede bir aykınlık mı vardır? Yoksa sanatki.rlann 
kahveleri elli bin liraya mı piter? 

Vaktiyle, Avcı Metunet, Edirne taraflannda karaca Pıl
tinde at sürerken, ,iddetli bir kar fırtmaıma yakalanmıı. Az 
daha tipiden boğu)uyorl~rmıı. Güçbela kendilerini bir köıeye 
atnuılar. 

Kondukları evin sahibi, selcınleri tan&m1f, E*at hiç tanı· 
ıramıı. Y edimıiı, içirmit, hele bol bol ocak yakıntı. Ertesi a-· 
hah hava açılıp da gitmek zamanı relince, pacfiıah köylji:yii 
çıaiınp hesap iıtemiı. 

- Yedik) içtik; borcumuz ıne7 
Demiı. Aralannda ıöyle hir konuıma aeçmİt: 
- Yemek içmek para ile cleiil. Konuk afn'ladlk. Y alnrz 

ateı para11 nrininiz. 
- Ne kadar? 
- Bin lira! 
- Bin lira mi, burada ateı çok mu pahalı? 
- Hayır ateı pahalı değil. Etraf hep oman. 
- Eh öyle ise, nc.tre bin lira istiyorsun 
- Çünkü her zaman bizim eve bir padipLb gelip oeak 

yakbnnaz. 
Bu nükte, Avcının, hoıuna gibnİ§, parayı venniı. Fmt 

dilimize de bu hadiseden kinaye olarak "Ate! pahası,, ölçü.. 
SÜ ginnif. 

~ 
Sanatkann kahvesi, ateı pahasını c!a geçti. Şu halde bun

dan sonra ate~ pahası yerine bari "Kahve pahası!,, sözü hem 
ağızlarda "1az, hem lculaklarde küpe ohun! 

HAKKI SOHA GEZGtN 

~••••••••••••••••••••••+u+•••••••••••••••••••• ••• 

men sandalcılığa başladı; ve altındaki denizin kendisini )1.ıtarll 
götüreceğini vehmettiği t!akikalar, Yusuf, hemen bir karıt a§&ğı. 
!'mdald de,nizi görmiyerek gözleri havada, arayıp · bulamadıiı bir 
teyi bir kuı kanadı üzerinde yakalnr gibi, yukarlarda meçhul bir 
yere takıldı bldı. Fakat bir .gün bile kaderin 'önüne ııreçıerelc tali
hini döndüremedi; J,unu aklına getirmedi; mağlup ~lduiunu ken. 
di kendine teslime ' dili vannadı. Yalım:, kar ve tipinin j!elıİr ~ ; 

cukle.ruu ölümlük ettiği günlerde: !-- Way ayı var; {derlerdi; 
karda lbile yatacak aba!..,, :ve hakikaten belinde, geçirdiği hasta· 
lıktan kalan ağnyı vakit "akit hissetmese, belki, gecelediği lan 
kötesindeın çıkarak lcuşb'aıı bir kann toprağı baıtanbaşa bpladı
iı bir dakika, gözlerini açık bir gök yüzündeki }larlak bir ay ııığt. 
na vererek yatmayı tercih edecekti. Yalnız belinddci ağnyı o de· 
rece tiddetle duyardı ki, bu dakikalnnnda iki icat olur; gözü hiç 
bir ıeyler ıörmezdi. 

Yusuf tuttuğu iılerin hemen hepsinde de ancak bir :somun 
ekmeği kıvıracak kader para kazanabiliyortlu. Birçok defalar ve. 
reıiye aldıit mallann sermayesini bile ödcycmiyecek hale düıü
yor; bir ıomunu kendine çok gördüğü geceler oluyordu. Yusuf
çuk, bu dakikalarında, ıığındığı han köıesindeki bir keçenin üze
rine kıvrılır; ıoiuktan kuyruğunu kısıp baıını ayaklan aranna 
alan bir köpek gibi büzülür kalrrdı. 

Ah, ıu sarı altıh1arm kaldımnlarında oluk oluk akbğt, tem. 
baharda yapraklar gibi savrula savrula döküldüğü memleket. .. 
Acaba Yusuf ıözlerini kapadığı zaman Kızılcabamaıru, '.Dytoğlu
nun çiftliği1'i, mbaıoım çahıtıiı tarlayı, kurtlarla ~ da. 
latbiı tepeleri, yeıil bnatJı yuıuf ç&.ıkların uçlarına konduiu ince, 
u2un 11azlan gören ıu ay, bu memleketin ıterede oldufunu l>iliyor 
mu ki? .. Yuıuf, ara sıra, aörüp l'idemediii, itilip yerini t.yin ede· 

<Devamı var) 
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~1 de umum! bir yer olduğun.. 
dan, tenha bir pansiyonda yer • 
le3mişti. Pansiyon sahibinin kız.ı 
Almanyalı Marta öğleye doğru 
Şerifin yattığı odanın kapısını 

hızlı hızlı vurdu. 
-Giriniz! 
- Bir adam geldi, sizinle gö-

\\ 

v 
LiGiM /1 

HARPUTLU ŞERİFİN AMERİKA HATIRALAR ı 
YAZANı 

Muvakkar Ekrem TAiu'--~------
ril§mek istiyor. 

_ LO.tfen buraya gelmesini söy Norton'un muavini ayrılır ay. renkli bir pardesü gözüne ilişti. ğma geçirdi. Kunduralar, iç ça- - Lakin yabancı olmalı! .. Bi _ 
leyinizl rılmaz, Şerif te hazırlandı ve bi. Yakasında bir siyah karanfil il~. maşırları da aynen mahkumla • zim ağda böyle balık ta nereden 
Kız çıktı. Biraz sonra iri yarı raz sonra pansiyondan çıktı. Ev. tirilmişti. Bu pardesü ve göğsün. rınki gibi.. Kafasına oturttuğu çıktı?. 

b. d den ayrılrrken nnAtacının getir- deki çiçek polis hafiyesi Red Nor. numaralı takkenin rakamları da - Ben zanaatını merak ettim! 
ır a am Şerifin oda.sına girdi. r-

dig~ i üç zarfı cebine koydu. Bun. ton'la Şerif arasında bir parola 13 ! - Dızdızcı olmasın?. - Ne haber Sing? 
ıar biri karısından, biri idare idi. Şerif etrafına bakmadan gL Bu rakam bir tesadüf değildi. - Ulnn ! Böyle küçük zanaat-

- Usta sizi buglin Mançister dip bir masaya oturdu. Bu ma- Vakıa 13 numara hiç bir malı. lar için adamı San Fransisko ma. 
lokantasında bekliyor. merkezinden, biri de Dempsey -

den geli~rdu. sanın numarasr 13 idi. Karşısın. klima verilmemişti ama, Norton pusanesine kabul ederler mi ena. 
- Mühim bir şey mi var?. .J~ 

G 1
. w da siyah sakallı, siyah gözlüklü, bu sayıda uğursuzlµk değil, bila. yi pilakisi? .. 

- a ıba!.. Yemegi beraber Şer'f b' d.w. 'b'' l M ı , ın ıgı omnı us e an. darmadağın karışık saçlı tanı - kis uğur denemişti. Hem de ken. - Vay bayım vay!.. Burası 
yı'yelim dedi. r-· t ı k tas b ı d w ııı 1S er o an ının u un ugu madığı bir adam oturmuş, rusça disine gizli bir işaret diye kulla- lortlar kamarası mı?. 

- Peki geliyorum! stirite on dakikada geldi. Palto. l k d C'O ı ç buk Be gazete er o uyor u. nıyordu. - ~abırsızlanma.. a an. 
- n <;ıkayım. Siz doğru o. sunu, bastonunu vestiyere bıra- Bu hafiye Norton'dan başka Kafası da zaten tıra.~lı idi. Böy !arız. Hanım evladına benzcmi -

ra_y_a._g_id_e_ra_inı_._z. ________ k_ı_r_k_en,_1_3_n_u_m_ara_l_ı_as_k_ıd_a_a....:ç:_ık_ kimse değildi! le tebdil bir hale girdikten son. yor! .. Baksana kalıp kıyafet, en. 

Vaydman mah
kemede ba·yıldı 

Paris mahkemesinde cereyan nefsimden bUyUk bir fedakAr
eden Vaydman daYası, son cel- lık ederek yapıyorum. Fakat 
sesinde en heyecanlı bir safha- her şeyi mUmkUn olduğu kadar 
ya girmiştir: vazıh bir şekilde anlatmak isti· 

O zamana kadar sUk(itu ter· yorum. 
clh eden Vaydman, cinayetle· "En·eIA, Mllyonun "Yayd
rlnden blrinln davası görUlUr- man beni kendi gllnahlarına 

ken, ııamimt ltlrafatta. bulun- kurban ediyor" demesine cevap 
muş ve sonra dUşUp bayılmış· vermek isterim. 
tır. "BllAkis onu kurtarmağı ar· 

Vaydman, ötedenberi, Leb· zu ediyordum. Şimdi de Milyo
lon ismindeki adamı kendisinin nun anasmr, babasını, diğer ak
değfl, arkadaşı Mllyon'un öldUr- rabalarını dUşUnUyorum. Kay
dllfUnU iddia etmekteydi. Hal- bedecekleri evlMlarma ne ka· 
bukl, tevki! olunduğu zaman, dar acryacaklarrnı aklıma getl
tiğlnl, Leblonu kendlsl öldUr- rlyorum. Ağladıklarını gözleri· 
dQfUnU söylemişti. min önUnde gfüUr gibi oluyo· 

Ondan sonra Milyon dalma, 
Vaydmanın kendisini itham et
ttttnı, Lebronu kendisi öldUr
medlğinl ileri sUrmUştUr. 

Vaydman mahkemede, Leb
lonun öldUrUlmesl hakkında 

şunları söylemiştir: 

rum. 
"Fakat, Milyon hakkındakı 

ithamlarıma gene devam ediyo· 
rum ve beni buna teşvik eden 
de yalnız bir arzudur: Hakikati 
ortaya. çıkarmak arzusu .. 

"Burada beni dinleyenler a
rasında bir kişi yoktur ki, diğer 
cinayetlerlml itira! ettiğim .hal· 
de bu cinayette bir masumu it
ham ettiğime lnanabllsln. Maa· 
lese! başka tUrlU hareketime 
imkA.n yok ve başka tUrlU hare
ket edemediğim için mUteessi-

Şerif, başiyle hafif bir selam ra bir çok azılı katil, haydut, soy. sc kulak dört yüz dirhem! 
verecek oldu. Norton, suratını guncuların hep bir arada bulun. Mektebe yeni gelmiş ve sını
büsbütün asarak karşılık verme. dukları koğuşa daldı. Sanki ken. fa ilk defn giren talebe, kalaba. 
di. Elinde gazeteyi biraz daha göz disi de bir mahkummuş gibi.. Ta- Iık bir tramvayın ön kapısından 
lerine kaldırdı. Garson gelip Şeri. bii hemen etraftan sorgu sual başını uzatmış yeni bir yolcu, 
fe ne yemek ısmarladığını sorup başladı. yeni bir memuriyete başlıyan a. 
ayrıldıktan sonra, hafiye sigara - Acaba tekkeye neden düş • dam, kalabalık bir salona dahil 
paketini cebinden Şerifin önüne tü?.. olan yabancı davetli .. 
doğru masaya bıraktr. İçinden - Hacamattan mı?. Bunlar, muhitlerinde nasıl bir 
bir tane alıp yakarken yan gözle - Yoksa kleftecilik mi?. tecessüs uyandırırlarsa Norto. 
karşısındakini süzüyordu. - Belki papclciliktir! nun da bir gardiyan refakatinde 

Şerif hiç belli etmeden açık - Surata bak. süngüye dav - koca koridorlarda bir alay malı. 
duran paketin iç kapağında şu ran!. Herifçioğlu aynasıza ben. kum üzerinde bıraktığı tesir a-
cümleyi okudu: ziyor ! şağı yukan ayni idi. 

"İşler yolunda ... Haydutlarını-------------, Muhaverelere gelince, bu fis. 
izi üzerindeyim. Şehirden ayrıl- kaslarda kelimeler tabiatiyle yu. 
malıyız! .. ,, karıda ya1..dığımız aileden değil! 

Şerif, yemeğini bitirmeden Nor Lftkin argoda cins ve mezhep ay. 
ton kalktı. Hiç bir yere bakma _ rıhğı pek aramamalıdır. Şekil 
dan çıkıp gitti. Şerif, yalnız ka. başka, mana birdir. Onun için, 
lınca düşünmeye başladı. Nor • Romadaki, Paristeki, Nevyorkta. 
ton'un şöhretini ve iktidarını çok ki, San F'ransiskodaki, Sultanah· 
işitmis, yakından da biliyordu. metteki "Mehterhane,, !erde "li. 
Lakin bu kadar mühim bir badi. san,, nıh itibariyle hep bir ör. 
seyi bu kadar az zamanda aydın- ncktir. 
!atacağını doğrusu hiç ummamış. Yemek zamanı sofralarda kar. 
tı. aştı ve pek çok takdir etti. şılık\t oturdular. Verilen lahana 
Norton eğer bu işi de kıvırırsa çorbası nohut salatasından mU. 
pek büyük bir iş başarmış , rekkep yemeğe Norton gayet ta-
olacaklardı. bii bir alışkaıılıkla kaşık atar.ken 

etraf tan merak bilsbütijn arttı. 
Norton Şerifle lokantada bu • _ ~ahu bu acemiye benze _ 

luşup ayrıldıktan sonra kıyafeti. miyor! 
ni yine değiştirerek doğru polis - Kim olduğunu bilen var mı? 
müdürü.ne gidip hapisaneyi ziya- _ Ben ilk defa görüyorum. 
ret için resmi müsaade istedi. 
Maksadı oradaki bir çok sabıka. 
lı mahkumlardan bazı işine ya. 
rıyacak malı1mat toplamaktı. 

Kurnaz hafiye, hapisane müdü. 
rilnün odasında bir müddet din. 

- Ben de öyle .. 
- Şununla bir laf atsak! 
İçlerinde 88 numara taşıyan, 

burnu ta dibinden koumuş biri, 
gayet bozuk bir şive ~le Norton'a 

- Evvela., Milyonu kurtara
yım diye Leblonu da. ben öldUr
dUm, dedim. Fakat sonradan 
öğrendim ki, Milyon bu cinaye
ti itiraf ederek kendisi gelmiş 

polise teslim olmuş. Fakat "Leb 
lonu öldUr diye beni Vaydman 
teevlk etti, hattft. tehditte bu
lundu" .demiş. Bunun Uzerlne 
ben de haklkatl söyledim, bu 
cinayette katllin Mllyon oldu
ğunu anlattım. 

rlm." lendikten sonra ziyaret sebebini • oturduğu yerden seslendi: 
IlolaııdJr 7,7·aliçcs~ 1'ilhc1mina - Babalık!. Yemekler seni sar 

Vaydman mahkemede bunla· 
rı söyledikten sonu. daha faz· 
la. heyecanlanıyor ve: 

- Size söyliyecef im mUhlm 
bir ~ey var, diyor. Belki bunu 

azz z 

Vaydman bunları söyleyor Ye inceden inceye anlatmaya lüzum 
<lll~Up bayılıyor... görmeden başgardiyanla birlikte 

Celse tatil olunuyor. • bir daireye gittiler. Burası gardi-
Bu suretle, :Milyon, Leblon yanların yatakhanesi idi. Depo • 

clnayetlnin faili olmakla daha dan getirilen bir kaç takım malı. 
!azla itham edllmiş bulunuyor. kum elbisesinden bir tanesini 
~imdlk1 halde o henllz suçunu Norton kendisine pek yakıştırdı! 
itiraf etmiş değildir • J Ufki lacivert beyaz çizgili pija. 

ma gibi gömlek ve pantolonu aya. 

basit ya§amayı seven bir kadın. d l'b ı ma ı ga ı a ... 
dır. Ktzı Prenses Juliana, koca. Norton cı:ıvap verdi: 
sı ile lsvi:rcyc gittiği zammı, o - Alışığız! .. 
da lsviçrcniıı bir köyihıc çclı:ili- - Ya! ... 
yor ve oradlı sa1:iıı bir 7>ı§ Jıaya. . •• 
tı yaşamayı tercih ediyor. - Misafirlik ne kadar?. Uzun 

Resimde, kar a.1tında yiiriiyc. mu? .. 
rek dola§ırkcıı göriiliiyor. 1 (Devamı var) 

m: 

•VAKi 
AllO:-."E TARiFESi 

Jlemlektl 

Aylık 

3 aylık 
6 a) lık 
ı yıllık 

Tarif eden 

irlrıde 

95 
260 
475 
900 
Balkan Bi 

için ayda otuz kuruş du 
Posla birli#ine girme)en) 
ayda yetmiş beşer kuruş 
medilir. 

Abone kaydını bildiren 
tup ve telgraf Ocretıni, • 
parasının posta ''eya ban1' 
yollama ücretini idare ı.:en 
zerine alır. 
Türkiuenin her posta merkt 

VAK/Ta abone ua:ııır. 
Adres değiştirme ücret 

25 L.uruştur. 

tLAN UCRETl.ERl 

Ticaret lll'ınlarının sanı 
satırı sondan itibaren ilan 
falarında -40; iç sayfalard• 
kuruş; dördüncü sayfada 
ikinci ve üçüncüde 2; birin 
-4; başlık yanı kesmece 5 
dır. 

Büyük, çok devamlı, klf 
renkli ilAn verenlere a)·rı 

indirmeler yapılır. Resmi ili 
rın santim - satırı 30 kuru~! 

TlCARt MAHİYETTE oull 
KÜÇÜK lLAXLAR 

Bir defa 30, iki defası 50, 
defası 65, dört defası 75 ,., 
defası 100 kuruştur. Üç • 
ilAn verenlerin bir defası ııe 
vadır. Dört satın geçen UAnl• 
fazla satırları be} kuruştan 
sap edilir. 

lli::mtl kupona getlrerıl 
kürük ildn tarif tal uüzdı 
indirilir. 
Vakıt hem dolrudan dol 
ya kendi idare yerinde, beın 
kara caddesinde Yakıt \'il 
altında KEAB.LEDDlN l 
11An Bürosu eliyle UA.n 1' 
eder. (Büronun telefonu: ~OJ 

ALEMDAR StNEM 
lKt FtLM 

ver.di. Madam Koklakovu tanır mısı. 

nrz? 
- Ne? .. Tabancalarınızı doLduruyor 

musunuz? 
kurşunu kafana sıkmak istiyorsuıı 

.. .. . 
Karamazof Kardeşler 

Yazan: Dostoyevski 
> •' ı-

______ .. ~eYirm~ - H•kki" !ilba Ceqia llİI 1 28~-· 

- İlter erkek, ister kadın olsun bi
rini öl.dürdünüz ya. 

- Hayır, hayır ... Çarpııtıktan sonra 
anlattık... Birbirimizden dostça ayrıl. 
dık .... Ildditn ya budalanın biri ... Ken
dine gelince, mutlaka beni affetmi1tir ... 
Belki de affetmiyecek .. Her ne hal ise 
size !İmdi bunlardan uzun uzadıya bah
sedemem. 

Mitya bu ıon sözleri katı ve müda
hale kabul etmez bir yalçınlıkla aöyle
miıti. 

- Bunları •İzi sevtdiğm için s.oruyo
rum .. Çünkü hiçten mesle çıkardığınızı 
'bilirim ... Yine kim bilr nasıl incir çe-
1drdeğini doldurmaz bir mesele yüzün. 
den vuruıtunuz.. Şimdi de eğlenmeğt" 
gidiyorsunuz. Ne garip adamsınız ... üç 
ıciüzüne şampanya ... Bir sürü meze, or. 
dövr ve yemi~.. Bu kadar fazla masraf 
niçin? .• 

- fyi ıöylüıyorsun .. Ama §İmdi din. 
liyecek vaktim yok. Tabancaluımı ver. 
Fazla duramam .. Hem sonra dertlc!me 
nin ne faydası var ... Geçti artık ... Olan 

oldu. Paraları nereye koy.dum? .. 
Delikanlı ceplerini kanştmyordu. 
- Masa üstüne koymuştunuz .. Unut 

tun.ı galib .. Paraya bir avuç saman ka 
.dar bile ehemmiyet vermiyorsunuz. iş
te tabancalrrnz. Ne tuhaf, saat beşte 
gelip on ruble için rehine koyuyorsu
nuz. Biraz sonra elinizde bir sürü para 
ile dönüyorsunuz. Destede ne kadar pa 
ra var? iki, Uç bin ruble ha?., 

Mitya gülerek: 
- üç bin kadar olacak .. 
Cevabını verdi ve kaymeleri cebine 

indirdi. 
- Düşürecksiniz .. Altın madenlerine 

mi dayanıyorsunuz yoksa? .• 
Mitya gülmekten kırılarak: 

- Altın madenleri! .. Altın madenre
ri 1 Diye bağırdı. Siz oralara gitmek is. 
ter misiniz azizim lliç?.. Bura.da bir 
Madam var ki ıizi yalnız oraya gönder 
mek için üç bin ruble vermeğe hazır. 
öır. Şu madenler hezeyanı onun içine 
o kadar iılemiş ki, bana üç bin ruble 

Uiç, ona ~üpheli bir tavırla bakarak: 
- Görsem belki tanırım ama, bildik 

değildir. Bu üç bin rubleyi .size gerçek 
o mu verdi? 

Dedi. 
- Yarın gün doğarken, bu hanımın 

evine gidip sorunuz. Lazım gelen ceva
bı alacaksınız. 

- Madem ki, bu kadar ısrarla söy. 
lüyorsunuz, inanmak lazım. Ama her
halde §imdi Sibiryaya gitmiyorsunuz ... 
Yolculuk nereye? 

- Makroiye. 
- Makroiye mi? .. Böyle gece vakti?. 
Mitya birdenbire: 
- Ne yapayım?.. Dün her şeyim 

vardı, artık ıhiç bir şeyim yok ... 
- Nasıl hiç bir şey ... Cebiniz binler. 

ce ruble ile !dolu ... Siz bunları hiçe mi 
sayıyorsunuz? 

- Canım, paradan baI-..retmiyorum 
ben ... Para bana viz gelir .. Kadın kalbi, 
kadın ahlakı beni düşündürüyor. Ka
ılın, vesveseli, kararsız, oynak bir mah 
liiktur ... Bunu ben değil meşhur "Olis,, 
söylemi~tir. 

- Fikirlerini anlayamıyorum ... 
- Sarhoş muyum ben? .. 
- Sarhoştan da betirsiniz ! 
- Evet 1liç haklısınız, bu dakikada 

ben manen sarhoşum ... Manen sarhoş! .. 
Ha.di artık gevezelik yeter ... 

- Evet! 
Mitya, hartuç kutusunu açmış, ve 

namlıya barut koymuştu. Kurşunu yer. 
leştirmeden önce, mum ışığında uzun 
uzadıya seyrediyordu. 

Kuşkulanan İliç: 
~ O kurşuna niçin böyle dikkatle 

bakıyorsunuz?. 

Diye sordu. 
- Hiç... Aklıma bir şey geldi de ... 

Mesela sen kafana bir tabanca sıkmak 
kararını vermiş olsan, onun içine koya· 
cağın kurşuna bakmaz mısın? 

- Ne diye bakayım? 
- Bu kurşun benim kafa tasımın 1· 

çimien geçecek ... Nasıl bir şey okluğu. 
nu görmek isterim ... - balmumlu ta
payı da sıkıladıktan sonra - hem boş 
lakırdı bunlar azizim ... Ne münasebet. 
siz şeylerle vakit geçiriyoruz. Bana bir 
parça kağıt ver. 

- Al işte! 
- Yok böylesi değil... Yazmak için ... 

Ha şöyle. 
Dimitri hiç düşünmeden iki satır yaz 

dı. Sonra dikkatle katlayarak pantalo? 
nundaki saat cebine koydu. Tabancala
rı kutuya koyup kilitledi. Koltuğuna 

sık1stırıdı ve .dalgın gözlerle İliçe baktı: 

- Hadi artık gidelim. 
İliç. meraklanmıştı: 

- Nereye? dedi... Demek, sen bu 

mi? ~ 
- Ben mi?. Ama yaptınız ha .. · 1r 

yır canım ben hayatı aeviyorunı... ı 

şamak istiyorum ... Günege ve oıı~ 
cak aydınlığına bayılırım. Ama, 
sen fedakarlık nedir bilir misin? 

- Ne gibi fedakarlık? 
- Sevdiğin bir ka.dınla, nefret e, 

ğin bir adamın uğruna kendini reô• 1 

mek ... Hatta nefret ettiğini mes~t ( 
• d' si' meğe çalışmak ve onlara: 'Ha ı tır' 

vişin keyif sürün!,, demek fedaki! 

- Ya ıiz, ne olacaksınız? 
- Beni bırak ... Hadi gidelim·• 
11iç, onu dikkatle süzerek: aııP 
- Herkese fena bir niyette ol ?' 

nu söyliyerek gitmene engelolacıı~ 
Makroide ne işin var? 

- Ora.da bir kadın var. Bir ıcadt1' 
Bu kadarı yeter k:Ieğil mi?... 'r' 

D . ı · b · s· · d ·rn• b' - ın eyın enı... ızı aı ıı• 

yalçın ve vahşi bulurum, fakat bll e 
niz sizi sevmeme mani değildir. ~şt fe 
sevgidir ki, beni korkutuyor. Sıt 
bir akıbete doğru yürüyorsunut .. 

. :ee 
- Teşekkür ederim kardeşır·1:" ı.ıdıl 

vahşi bulduğunu söyledin. pogr ç 
Ben, gerçekten vahıiyim ... Ben .de d r 
kere keDdimi bu sıfatla anmı~ırt1tı11 
Hah!. .. f şte çocuk geldi.. Onu unu 
tum bile ... " -

(Devamı var. 
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\'letçe almaca.k kararlar u . meleri meşrut olan bu askerler 
1lJı reyi ve muvafaka11 Jlıt a- ve gemiler o gibi sebeplerle ilca. 

olur. Devlet te her tfirlU metlerini UT.atacak olurlarsa bu.. 
tden ve icra hususund& zor nun dahi büyük zararları olaca. 

masun kalırdı. ğı pedihidir. Bundan dört sene 
.tekim bundan evvel sofWar evvel Kudüs meselesinin tanzimi 

i çıkınca umumun reyle. hakkında. ·verilen karar her ta • 
'le eeı-'in ccvazım ve bu esas. rafça makbul olmuşken sonra ic
~tine ~ıkarılan iradei seni- rasmda vukua gelen bazı hata. 
. illıUhtevi olarak ele alm,mr~ larla bugünkü Kırım harbi zu_ 
'tılanfesat erbabının tahrikatı. bura geldiği gibi bu muharebe • 

1 Mahkemelerde 1 

1·aggare mühendi-
i olmak için kuvvetli bir nin müsalahaya bağlanacağı sı. 

0lnıuştu. Bu defa ilan olu. rada göze çarpan bazı gafilane 
lliıa.mıar ise şimdiye kadar hareketler dahi devletin şeref ve 
toliilmemiş şekilde dar bir haysiyetini; ve yüksek istiklalini 
olduğundan bunun gürül- muhataralı bir mevkie düşürmüş 
icrasına. medar olmak, ve tür. Velinimetimiz padişahımız 

\ t&şraıarda buna karşı ıbir efendimizin sadık kulu ve kölesi 
et vukuu halinde muhalü. olanlara göre bu şeylerden dolayı 

~!aylıkla yola getirmek için mahzun ve dilhun olmamak müm
ır kuvvetli vesika bulun.. kün değildir. Blmunla beraber 

iktiza ederdi ki işte bundan bazı gfına tedbirler düşünmek da. 

simi, casus mu? 
Alman Franke'nin muhakemesi başladı 

Sahte Yesikayla Hava Kuru- d~p·anamadım imz l 
' J , a ayıp ver· 

olunmamalı idi. hi bir vazifedir. 
hUld. maslahat bu şekilde Bir kere bu f ermaru alinin ah. 

muna tayyare mUhendlsi olarak 
giren ve bir müddet çalrştıktan 
sonra iş anlaşılarak adllyeye 
teslim edilen Hörst Franke a· 
dındaki Alman sahtcka.rının 

dün asliye birinci ceza mahke
mesinde muhakemesine başlan· 
dı. 

ır. Sadece muhtasar kamr saltanatı seniyenin kendi. 
~iste bir kaça kere toplan. liğinden tesis buyurmuş olduğu llörst Franke birkaç gün ev-
.alelacele her §CY yapılmış, sair nizamlara ben~mez. Bu e • vel Alınan kons ... : shaııesindcn 

'e, vükelaya zimmet ve saslar üç büyük devletle resmen gelen bir cevap üzerine mahke· 
tat farizası olan ancak zat- konferanslar kararlaştırılmış ol- me kaleminde tevklt edllmlş, 

lneydana koymak ve hasıl duğundan tamamiyle icrasında. muhakemesinin mevkuf olarak 
kalp largmlıklarma karşı kuvvetli bir mecburiyet vardır. ı;örlilmesine karar verilmişti. 

k suretleri iken fermam a. Bun.un değiştirilmesi imkansız • llörst l<'ranke, mahkemede 
\ı'iikela kararından bile bah- dır, Fakat vilayetlerde ve liva _ sorguya çekllince, her şeyi hı
aksızm iradei seniye sure. larda tamamen icraatta dahi me. kl\r yoluna saptı: 

ilan olunınasr dahi kemte- murlar tarafından yolsuzluk vu. - Ben sabıkalı değilfm. Tay· 
lklımca vükelalık vezaüine ku bulursa bundan dolayı bir ta- yare inşaat mühendisiyim! Dip
it büyük !bir hata teşkil kım gaileler meydana gelebilir. lomalarnn 'Yardır. dedi ve: 

Bunun neticesi olarak ecnebi as. - Tayyare cemiyeti ile ıo se· 

>erınanr alinin ilanından hiç kerlerinin memlekette ikametleri nellk raklinjat imzaladım. Hn· 
uzatılmağa sebebiyet verilmiş 0 _ zırladığım bir takım tayyare 

~n. on beş gün evvel bü. '-'alilere ve mutasarrıflara lur. Hiç olma?.Sa bu gibi mahzur. plAnlarınr cemiyete yerdim; 
ların önünü almak için devlet bundan sonra beni casus diye

. tnane bir mektup yazıla _ • ( A--- memurlarım hakimane harekete rek uzaklaştırmak istediler. 
~ icabatmdan olmak davet yolunda. kendilerine tcnbi. Ben mühendis olduğumu isbata 
şu ıınealde, bu şekilde bir 

fili gönderilecektir. Siz. hat yazılmalıdır. hazırım Ye istenilen şekilde lılr 
~-elden münasip surette hal- işbu fermanı !l"d d 1 h ~ayyareyi kendi elimle yavabill· 
~ ı en o ayı er 'rim '"' d dt 

) 
inlerini buna göre hazırla. tarafta müslümanlar kederlen- • e : 
~olunda bazı vesaya ya • miş olacakları tabiidir. Her ne Halbukı Alman konsoloshn· 

lt icap ederken ıt>undan da kadar bugünkü harp esnasında nesinden gelen bir cevapta, 
t olunmuştur. Bizim içinde hrristiyan tebaa dahi hizmette Hörst Frankcnin bu lddlaları
~issedemediğimiz bu müşkü. kusur etmemiş ise de devleti ali. nın tamamiyle aksi idi. Bunda 

lt\t· ariçten A vrupalılarm daha ye uğrunda asıl can feda eden yi. deniliyordu kf: 
ıle görerek hissettiğine ne müslümanlar olduğundan bil. "Nörşatcl hava klUbUnden 

~la kayıtsızlıkla karşılama. tün ehli islamın bazı mertebe ha. sorduk: Franke'nin tayyareci· 
tıı enıin olalım. Bunun deli. tırlarını almak tedbirine de ba. _ lik diploması yoktur. İnşaat mU 

dttr ki yeni nizamlar yerle. kılmalıdır. Hicaz ha valisinin yük. hendisi de değildir. Birçok sa· 
~e kadar devleti aliyenin sek hilaf et makamına bağlılığı bıkası vardır. Kendisi lsvicrcde 
mevkilerinde müttefik as. cihetile oradaki ahalinin fikirle _ tayyareci değil, orkstrn. şe!l 
liniıı daha uzun, müddet ka- ri gözetmek farzdır ve daha ya- idi." 
ltıarnıdan Avrupa gazeteleri km bir zamanda bir eser mcm • Hörst Franke buna da. itiraz 
~ dip duruyorlar. Diğer müt. nuiyeti sözünün oralarda nasıl etti: 

devletlerle yapılan ittüak büyük latallere sebep olduğu dil· - Vakıa ben orkestra şefllği 
. edesi mucibince milsalaha _ şünülürse bu fermanı alinin ora. yaptım. Fakat bu Versay nıua· 
~ikadı akabmda ve rnuay • larda şüyuu herkesi çok müked- hedeslnden sonra idi. Hayatımı 
ır ınüddet zarfında hazır • der edeceği derhal takdir edilir. kazanmak mecburiyetinde kal· 

~ine_!_ade edil - (Dcııamı var) mıştım. Bu cihetler ha Ya klUp· 
- - -------------- !erinden değil, resmt makam-

VAK iT SPOR MÜSABAKASI ::::~~!:~i~~~~J~:~~~~:~:~ 
~Utbol , Güreş, Yüzme 
~e Atletizm Amatörleri 

Arasmda 

bıraktı. 

Sahtekarhk davası 
Şahit Olarak iki Bar 

Artisti Dinlendi 

dim. SahtekArlrk işinden, cağı · 
rıldığımda haberdar oldum. 
Bana hediye falan almış değil· 
dir. Fakat sık sık gezmeğe gö· 
hlrUrdU." 

İkinci şahit Edit Auvcr de 
Budapeşteli olduğunu, Turan 
Barda. çalıştığını ;e Müşfiğı al'
kadaşı Katıya Yasıtl!siyle tanı· 

<lı~ınr söyledi. Sonra: 
- Bana mUceYher, elbise fa

lan hediye etmedi. Yalnız bir· 
ltuç defa yemek yedirdi. Çok pa
ra sarfediyordu. Sahtekll.rlık J· 
şinden haberim yoktur, dedi. 

Pansiyoncu ~adide de: 
- Necdet benim pansiyonum· 

da bir oda tuttu. Talebe hayatı 
ya~ıyordu. Fazla parn sarfet· 
ClE' Zdi. Yalnız bir defa tiyatroya 
götllrm Uştü." dedi. 

naslh adındaki şahit gelme
mişti . Mahkeme onun çağırıl

ması için duruşmayı başka bir 
ı.:;\.1 nP. talik etti. 

Hapishaneye Rakı 
Sokan Gardiyan 

Hapishaneye çakı Ye rakı sok· 
oıak suçundan birinci sulh ceza 
mahkemesine verilen gardiyan 
Alinin muhakemesi dUn başla
mış, Ali ink~r ederek, Ustünde 
ele geçirilen bir şj~e 49 luk ra· 
kı ile sustalı çakının kendi ma
lı olduğunu, işin bir iftiradan 
başka bir şey olmadığını iddia 
etmiştir. 

Mahkeme sustalı çakının e· 
manet dairesinden getirtilerek 
tevki!e karar vermic;ı, muhnke· 
meyi talik etmiştir. 

Sultanhamamı X angını 
Atabek yangını etra!ında 

müddeiumumilikce yapılan tah· 
kikat bltirllmek üzeredir. Yan· 
gmın ne şekilde çıktığı anlaşı· 
lamndığr gibi, kasten veya. ka
zaen vukua geldiği de kat'i ola· 
rak tesblt edilememiştir. 

Tahkikatla meşgul olan mUd· 
delumumt mua,·ini Necati, yan· 
gında zarara uğrayan bUttin de
po, mağaza sahipleri, diğer tUc· 
carların banka Ye saire mUesse
selerle olan muamelelerini tet· 
kik etmiş , hepsi hakkında da 
m Us bet neticeler almıştır. 
Yangın tahkikatı bir iki gü· 

ne kadar ikmal edilerek, dosya 
mahzende saklanacaktır. 

5 - VAKiT 22 MART 1939 

Rıt akşam sarıl 10.10 da Prağ 1 
(Urlu daloa 4i0.2 mr.lrc) istasuo· 
1111nılaki J..·onsere iştirak edecek 

oları yeni Çek Primadonnan 
Marya Poc/tınloııcı 

Ankara radyosu 
TOHKl\'E HADYODIFCZYOX 

POST AI.AHI 
Türkiye Rndyosu • Ankara Radyosu 
DALGA uzu~r.uGu: 

1639 m. 183 J\cs./120 Kw. T.A.Q. 
19,i.ı m. 15195 Kcs./20 Kw. T.A.P. 
31,iO m. 9165 Kcs./20 Kw. 

ÇAHŞ.HlDA - 22 - 3 - 1939 
12.30 Program. 12.35 Türk müziğı 

pl. 13 Memleket saat aynrı, njans, me
teoroloji haberleri. 13.15 • U .Müzik 
(niynseti Cumhur bandosu· Şer: lh
'lan Kiinçcr) 1 - Ambroise - \'idal -
Zafer (AIJcgro). !! - L. Blern:ınt • 
J>ikkolo (Kiiı;ük fllil için bolero). 3-
A.. Ponchielli • La C)okonıla opera· 
sıııın hal~i. 1.. - Me,y.crbı;c:r • Le 
Prophele (Pe:n;nmbcr) operasından 
setHmlş pnrtıılar. 5 - Jt. Yagner -
Tnnhöyzer operasının marşı. 18.30 
Program. 18.35 l\Iüzik (Sololar. pi.), 
19 Konuşma. 19.15 'l'ürk müziği (Fa· 
sıl heyeti) Celii.I Tokses, Hakkı Der
man, Eşrer Kadri, Hasan Gür, llnmdi 
Tokny, Uasri Cfler. !!O Ajans, meleO· 
roloji haberleri, zirnat borsası (fiyat) 
20.15 Türk müziği: aÇl:ınl:ır: Fahire 
Fersan, Zühtü Darclakoğlu, Refik Fer 
sun, CeYdet Çıığl:ı. Okuyanlar: Sadi 
Hoşses, Semahat Ozdenses. 1 - Suzi· 
dil peşrevi. 2 - Tanhuri Ali efendi • 
Suzidil ağır semai - Kani yadı lehin· 
le. 3 - Xuri Halil Poyraz • Suzidil 
şarkı • se,·da elinin. 4 - llnşiııı l.ıe· 

:} in • Suzidil şarkı • Mesken oldu bi
ze dağlar. & - Muhlis Sabahattin • 
llicnzkftr şarkı • Çoban kızı. G - Os
man Nihat - NihnYent şarkı • Fatma . 
7 - Hefik Fersanın hicaz şarkısı -
Cihanda biricik seYdiğim. 8 - Refik 
Fersan • llicıız şarkı • Geçti rüya gi· 
bi. 9 - Sedat Öğloprağın • Hüseyni 

nele (~:ırap ilahı llaküs şerefine 

d:ıns). 7 - Munkel - Yenedjk hatırası 
(Serenat). 8 - Dietrich - Fitreler 
(l\larş) Veninger tertibi. 9 - Müller. 
• l.opaloma şarkısı üzerine fantezi. 
23 ~!üzik (Cazband - pi.). 23.45 • 24' 
Son ojaM lıaherlerl 

PEHŞEl\fllE - 23 - 3 - 1939 
12.30 Program. 12.35 Türk müzi#l 

pi. l 3 Memleket saat ayarı, ajans, me· 
ıcoroloji haberleri. 13.15 • 14 )filzlk 
(l\:ırışık progr:ım) . 18.30 Program. 
18.35 Müzik (Dans plakları). 19 Ko
nuşmn (Ziraat snali). 19.15 Türk mü
ziği (Fasıl heyeti) Tah~ln Karakuş, 
Hakkı Derman, Eşref Kadri, Basri 
Crıer, Has:ın Gür, Hamdi Tokay. 20 
Ajnns, meteoroloji lıaberJeri, ziraat 
borsası (fiyat). 20.15 Türk müzi#l: 
Çalanl:ır: Vecihe, Kemal Niyazi Sey• 
hun, Eşref K:ıdri, Cevdet Çaftla. O· 
kuyanlar: ~lüzeyyen Senar, Mahmut 
Karında,. 1 - Hicaz pe.şrevi. 2 -
.)ükrünün - Hicaz şarkısı - Seydamı 

dilim nnlnl:unaz. 3 - Sadettin Kar
nağın - llicnz şarkısı· Hazan ile geç
di . .ı - İshak Yaron - Hüseyni şar· 
kı - Baygın suların. 5 - Cevdet Çağ
ın • Viyola taksimi. 6 - Sadettin 
Kaynak - .Muhayyer şarkı • Ben yıl
larca yanmı~ım. 7 - Halk türküsü • 
iki karpuz bir koltuğa sığmaz. 8 -
Yesnri Asımın - Hüzzam şarkı • öm
rüm seni sevmekle nihayet bulacak· 
tır. 9 - Yesari Asımın - Hüııam şar· 
kısı - Yine kalbim taşar ağlar bu ge• 
ce. 10 - Hnyrinin - Hüzzam şarkısı -
Olürscm yazıktır sana kanmadan. 21 
:\lcmleket saat ayarı. 21 Konuşma. 21, 
l5 Esham, tahYllClt, kambiyo - nukut 
horsnsı (fiyat). 21.25 Neşeli prnklar -
H. 21.30 Müzik (Kütük orkestra • Şer: 
Xecip Aşkın) 1 - Schmalstick. Ku
pidan ,.e Pasişe beş kısımlık aşk hl
kClyesl. 1 • Yaklaşma. 2 • Aşk ,·alsı. 
3 - Başbaşa. 4 - Gezinti. 5 • J\aygacı
lık ,.e barışma. 2 - Lindner - Bnga
telle (şaka) fantezi. 3 - Pacbcrnegg 
- Vals Triste (Hazin vals). 4 - Kün· 
neke • I.edi llamilton operetinden 
potpurl. 5 - \'inkler : Kemanın aşk 
şarkısı. G - Beethoven - Menueıto 

sol majör. 7 - Aubert - Göbekliler 
resmi gecidi. 22 .. 30 .Müzik (Operalar 
pi.). 23 Müzik (Cnzhant - pl.). 22.-'5 -
24 Son ajans hnlıerleri ve yarınki 

program. 

Yabancı Radyolardan 
Seçilmiş Parçalar 

Programdaki Yakiller Türkiye saa· 
il üzerine Ye üğlcden sonraki saat o
larak Yerilmiştir: 
8.30 lludapeşte: "Turandot" (Puc· 

çini) Operadan naklen. 
D.10 \'iynna: :Sırauss programı. 
!1.30 Paris 1>1''1': Orkestra. 

10. :Napoli gr: ":\iente di Muo,·o" 
(Molinari). 

aşiran şarkısı - o güzel sözlerle bak
masını bil. 10 - Saz semaisi. :n lO. 
Memleket saat ayarı. 21 Konuşma. 

21.15 Esham, tahvilat, kambiyo • mı· 

1.ondra (1\.): Frnnsız Cumhur 
llcisiniıı Londraya gitmesi 
münasebeti.) le feYkalade prog 
ı·am: Fı·ansız Ye İngiliz bds
lekfırlarınd:ın parçalar. 
Turlno grupu: "Fiılclio'' (lle
ellıoven) Milanodaki La Skııle 

kut bors:m (fiyat). 21.25 Neşeli rıliık· 
!ur • R. 21.30 Temsil: lbnirrefik Alı-
nıet Nuriyi anmak için. 22 Müzik lO. 
(Küçlik orkestra - Şef: ::-iccip Aşkın) . 

operasından. 1 - Zielıfer • Aşık - Homan-ı. 2 -
Czernik - Danseden kalpler - Konser 
misi. 3 - nralıms • l\lncar dansı :\o. 
17. 4 - Sclımalstick - Ormanda aşk. 
5 - Gnbriel • Hafla nihayeti pazar 
gelir - l\lorş. G - Lindner • llaceha· 

10.10 Prag 1: "Epiloğ" (Suk). 
11.45 Londra (N.): Fevkalade prog· 

ram. 
ODA .l\lCSlKlSl \ 'E KOKSERl.ER 

7.20 Uerlin (Uzun D.): Yiyolonçcl
lo ile sonatn. SPOR 

Yıldızını 
~eçiyoruz ~. 

lş Bankasından sahtekflrlık 

suretiyle 17.899 lira para alan 
bankanın Beyoğlu şubesi hesabı 

cari memuru MUşrik ile suç or· 
tağı ticaret talebesinden Nccdc· 
tin muhakemelerine, dUn de ·bı

rlr,ci ceza mahkemesinde devam 
edildi. 

Eğelenceli köşe : 9.10 Bükreş: Piyano kuarteti. 
10. Eyfel: Tri:rolar. 
JO. \'arşova: Chopin programı. 

BiRiNCiYE 
B· s· "ki t · J r I S 1 e Fenerl~Futbo1<1ii) 

i,lca ~inciye: - Şık ve kıymetli bir saat; üçüncüye: - bir çift 
it .rpın; dördüncüye: - Bir şapka; beşinciye: - Bir senelik 
~'ır:nıi Hafta al>onesi; altıncıdan onuncuya kadar: Birer bo· 
'l' tıbağı; 4 kişiye birer çift ipekli çorap; 1 O kişiye birer adet 
~Yare piyango bileti, onbeş okuyucumuza birer şişe bil· 
,. kkolonya i 15 okuyucumuza birer şişe küçük kolonyao 25 ki. 
'd~Ye birer tuvalet sabunu; ayrıca. 150 kişiye muhtelif cins he. 

1l'ele r. 

Müsabakaya lştirAk Koponü : -1 9 -
~ -

__.._:: - -- ..... .. 

Evvelt\. ehli Yukuf heyetinin 
rıırıoru okun.du, sonra şahitlerin 
Ginlenilmesine geçildi. Üçü ka· 
um olan şahitlerden ikisi Turan 
Barda çalışan Macar kadını, bi
risi de bir Pansiyon sahibi 
TlırktU. 

llk dinlenilen şahit Katıya Si· 
mon: 

- Beni Keti diye çağırırlar, 

dedi, Macarlstanda Budapeşte· 

de doğdum, lıurada Turan Bar· 
da <.:alışırım. MUşfikl barda ta-
nıclım. Bir gün eve .gelip beni 
~tremaya götUrdU. Dernlıer çı· 

kar·keıı masanın Uzerindo bir 
resmimi ı;örUp istedi. ısrarına 

'f 
2 ı--t-t-t-+--~ 

3 
4 

5 
'ı--t--

7 
8 ı--+-

SOLDA:-\ SAGA: 

1 - S:ıyriyelerimizden bir yer. 2 -
Müstemleke. 3 - Tallı yapılır, fiyatı. 

4 - lşçi. !i - Arasına (o) korsanız 
l.>ir kümiir I~ml olur, s:ıkin. fi - Ek-
sik ıl<'ğil, lıir harf okunuşu. i - Ha· 
iJı şl:ıımı, ölçii. 8 - )lizalı, Bankadan 
,·erilen defler. 

• 

\ U KAHW.'\.\' AŞAGI: 
1 - Bir semi. 2 - Aza, baş. 3 -

Doynumuzu saran. 4 - Alim, su. 
5 - )lııııtnzaın kesilmiş a~aç. G -
Beygir, lıir mecmua ismi. 7 - Gııln· 
la.snrny ldiibüniiıı vaziyeti. 8 - isim, 
kııdrcl sarfctrııek. 

Dünkü Bilmecemizin 
Halledilmiş Şekli 

SOLDA~ SAr.A: 
1 - Deri, saadet. 2 - Omuz, Ye

din. 3 - Nihal, Adice. 4 - Kriz geçi
ren. 5 - Dib, Ayeti. G - Şerefiye. 

i - Ornılnn, Tren. 8 - Hicaz, eltı. 

O - Bilidov. 10 - Talıl:ı, Kııı;nı. 

1 l - Ak, Kanaat. 
SOi.DAN' S ~CA: 

1 - Donkişol, Ta. 2 - Emirber, 
Bak. 3 - Hulıi, H:ılıih. 4 - haz, E· 
rlıllc. rı - Jg, F:ıci:ı. fi - Sr, ln:ııl 7 -
,\tlııç:ıy, Zu!,:ı. S - .\idiyel, \'on. !J -
Dııirc, He, C::ız. 10 - Ceh·cl, Na. 11 -
'l'ecni, Nakit. 

11. \'arşovn: Kuartetler. 
HAFiF MUSlKl YE OPERETLER 

4.50 Radio Paris: Orkestrn. 
8. \'arşoYa: Hafif parı;alar. 
8.20 Turino gr; Bando konseri. 
8.30 Paris p·rr: Hafif parçalar. 
9.10 BerJin: Operet , .e film mu-

!1.10 
9.25 

10.10 
11.30 

sikisi. 
Kolonyu: Hafif musiki. 
J>r:ııJ 1: Uando konseri. 
Bresla\·: Harir parçalar. 
Bircok Alman istasyonları: 

HafiC musiki. 
DANS .MUS1K1Sl 

!l.10 Körıigsbcrs (Hcil shcrı:l: 11. 
10 1'ııpoli gnıpu; 11.30 Frankfurt; 
12.15 Homa gruııu; l:!.2j l.ondra 
{it). 

PiYES, KO::-;FERANS VE 
ırn::-;UŞMAT.AR 

4.15 1.onılrn (}U, Pari~ PTT, Ra· 
ılio J>ııri : I.ondrada Frnn ız 
Cuınhurreisl şerefine ,·erile
cek ziyafetin tafsiliıtı . 



G ·- YAKIT 22 MART 1939 . . 

R 0 :ı f zvestyanın makalesi THarp ve sulh ,-- . mangaya yapa "Çek milleti mevcuttur mütecavizler ilerler- arasınd General Alı 
Ca,liımız gardım ken sulh kuvvetıeride hareket etmektedir,, a Hikmet 

;6 Mos.ko,·a, 21 (A.A.) - Tass :ıj:ınsı j memleket hudutlarını sec:mı, oldu- (B~ tarafı 1 incide) 
hlldirıyor: ğu hııkkındakl haberdir. Baştarafı 1 

Pari'1 21 (A.A.) - D. ve B:ıy:ııı ted r. Filhnklka, Romanya, lehditkı\r Alman büy!lk elcisinin Çekosıo,·ak- ?kinci notada, .ı.ımnn Rayhı şaıı. mftni~t kongresi milnMcbetlyle 
l,öbrön bu sııbah snnı 8.15 de bera- mahiyette tc .. slr cdilebi:ecek her tUr. :r:ının Almıın lmpııralorlu~una ilhnkı ~öliyesinin emlrnaıncsinin tam m< t- sö7lediğl büyük nutuk bu nok· 
berlerinde riy:ısl'li cumhur crkünı ve ıu jestten tevakki eylemlştlr. Hudut. lıakkınd:ıki iki nolasını ve Litviııo· ni vardır. nu emirname, bir yaban· tadan İngiltere l'C Fransayı ten
lıariche nazırı H. Bonnc olduğu h:ıl- la bulunıın ıutııların takviyesi ,.e tek '·ıın bunl:ıra vcrdi~i cc,·:ılıi notayı rı rneııılekel ıırnzi~inin alınması AJ- ktt ediyor, Sovyct Rusyanm 
de IJondr:ıYa ınuleveccih:ın h:ırcke' nlsyenlerln slllUı altına çağ"ırrlması- neşreden "izvesthı" gazetesi, lııışrıın· ın:ın,·:ı\ .ı illı:ık edilmesi ve bu~ada t Ht F f d 
elm işlerdir. 1 cntcrnıısyonal gerginlikten ve Roman, kulesinıle, diyor ki: Çek .milleti için ncıklı ·,.e hle:ıbaver ng ere ve • ra.mıa tara m an 

füıy:ın Löbröne, B:ı.rıın Ilr:ıconıı.eı ,>a hududuna bir kaç mi! mesııtedemu. .Merkezi AHupa Jıiıdlsclcri, tnbii bir mü~ıenıleke lslism:ırı rejimi le· yalnız bırakılması aynı zııınan-
ve Bııynn Loze refnl,ııt etıııektcdır. hıırcbelcr vukua gelmekte bulunmaıı~ surelle menılckelirııiziıı nlükasını çek sis olurım:ısı lı:ıkkındn açık bir be· da bu de,•lctlcrln kendi aleyh· 

Londrn, 21 (A.A.) - ll:ı,·as a:ı ·ıısı keyfiyetinden dolayıdır ve bu bıılum. l ıııektedir. Tecnvüzkiır faşizm, A\TU· yannamedlr. lerinde netice \'ereceA'fnl anlııtı· 
bildiriyor: • dan hslclıdır. paııın. en küllii~e!, en sulhsc,·er mil· nıı resmi '·eıılkoda, Alman faşizmi, yordu; bundan sonra İngiltere 

fyj mıılCımot nlan bir kayııııkl:ın n- Ayni mahtll'eriıı na.ve ettiğine g6_ le~lerı.nde~ h.lrısı olan ~.ek~~luv:ık Cek milletinin en iptid:ıt haklnnndan ve Pransayı totaliter de\ Jetlere 
lın:ın hauerlcre gure, n. J.öhrön Kra re, Romanya, kcndtalne verilen araz.l mıllelıne \nlııın darbeler ındırırken, m:ıhrum clllRini ve işgal edilen . .. , 

duktnn ~onra Gaziantep meb11 
rak meclise girmiş, bir mOd 
Türk Spor Kurıımu umumi b• 
lığını yapmıştır. General b 
sıhhati mG~:ıode etmediğindetı 
kurumundan çekilmişti. 

Cenazesi bugün öğleye do#fll 
ilde son lrıırm·:ıy i lasyonn el 
dn kol:ıy ap:ırtımanınd::ın kald 
rak Teş"rikiye e:ımline getiril 
öğle namazı kılındıktan sonra 
di:re kö:ründeki asri meznrlı#• 
lcccktlr. 

l•cc .Mııry'yi ziyarot ederken, B. Hon- lnsımlannı almak Uzerc Karpatıar So,·yet ad:ırııl:ırı nlaknsız k:ıl:ıın:ızl:ır- :ırazide, ancak 19 uncu osrın orta- karşı muşterek bir cephe alnın· 
~ \'C J.ord Hıılıf:ıx ılu doju Avru- Ukraynasma glrm('ktcn imtina sure _ el~. Orı:ı Auup:ıd:ı keyfi h:ırekul, ce- J:ırın:ı do~ru emperyalist fııllhlerin (;a <lıwet ediyordu. Bu itlbarla 
p:ı .ının cmni.> etini te~J,lljll:ıııdırmnk tiyle de sulhperver nlyetıerlnl lsbat hır ve şiddet ,.e tecı.ıvüz hüküm silr· ArrJka ,.e Asya mfislemlekclerlnrle Stalln'in nntknnn takJp c<len 
husumnd:ıkl lngi!iz pliııı lı:ıklantla eylemiş bulunmaktadır. nıe.kt~dlr. Biıtııbl, hür Sovyet millet- vücuda gelirdikll'rl rejime kıy:ıs edi- Ortn A,·rupa hftcll elen üzerine 
mühim hir mGliik:ıttn hulunncaktır. j ROMANYA HADlSELERt StJKO_ lcrının sempnllsi, leca,·üz kurbnnl:ı· Iebilecck hir reJlm tcsı, r.ylccllğini bu üç hU,·ük devlet nrasmda ·e-
R. Bonnet, Fr:ıns:ı.rn, So, .rellcr Hır. NETLE TAKlP EDlYOR rınıı, Çeklere, Slovnklıırn, Hülcnlcrc :ıcıkçn hiltlirmektedir. • _ ) ~lecli.;c, ordu,·n, nilc:;ine ını 
liliine ,.c Polonyayn tevdi edilmiş 0• BUkreş, 21 (A.A.) - Rador ajansı ,.e istisınıır edilmekle ol:ın Alınan Almnıı f:ışizmi, bııgiln artık 

5011 
nl bir işbirliği formulü aranma- rimizi bilrliririz. 

Ordunun ve meclisin güzide 
şahsiyeti olan Geııcrıılln cenııı~ 
kert mcrncıimlc knldırılııcnktır· 

l:ın bu pljıı h:ıkkınd:ı Frans:ının nok· bildiriyor: milletine gitıııel.:ledir. ıeenvüz fiillerini, her zıırnnnki ırk· ~ı knv,·etH bir ihtimaldir. Rnn· 
ı~ı n:ıı:ırını Lıih.lireeektir. 1 BUtUn gazeteler Çek orta Avrupa S 11 1. ıı~ · fil 

1 
. . çı dem:ıgojisi vey:ılıut milletlerin ken elan dolayı Oı·ta Avrupa nızl-1 ı · . . h on·e er >11 "'ı m el crıııırı dü· ııı; Iız planının nıclııı mııtuın olrno !ldlsclerfnl Romo.nyıınrn sUkOnetıe ta .·· 1 hl 1 •• dlleri hakkında blu:ıı korar ,·erme yeti ile uznktnn ,·e yakındım a· 

mııkl:ı her:ılıer, i)I malCım:ıı :ılım malı kip ettiğini kaydediyorlar. -, s,.uaccss ne ,.e l ~ks .yntı~:ı ıe~·cumoıı o- lerl prensipi ile dolıl gir.lemek ,.n7.l- Almanlar 
r 1 tın • o,·yet ıu ·uıııelı ı..ekoslov:ık · · • lAkah olup heynelmllel sulhun eler, pllnın Homıın.ra.rıı ve bir in· Ttmpul gazete.ııl, yeni vaziyet kar 1 "d. 

1 
• k 

1 
' 

1 
yelinde değildir Dün Çekoslovak k 

soloshanesini al 
M M • d , • ı .. ısc crınc ·:ırşı o un ınklki hııııı · muhnfazasmn tarııftnr olan dev arruza heder olan hutuıı kıiçük clev· tıııın a Roman,>anın Mdlselerf huzOr 1 k r . lılld' ~· iM 

1 
b 

1 
l\lüıecııvizlerin Avrup:ııla ismine de-

letlerc müzah:ıret !çın umumi lıir ve sUkfUılıı takip ettiğini bildirdikten ~arlıe ·c ın1ı l • ırmel'iı Luz~ı 11 u nı~ş mokrııl denn dc,·lctler n:ıvıl:ıhtlıırın- letlerln de hatırlanmış olması 
t hhfidil jhli 1 sonrn dl"o ki· 'e u no' nınıızurı, usun neşredı· • t bii .. fil k Jil il ~a . ,.:ı ey emekle olduğunu J r . len nol:ıdıı h:ııh <')lemi lir. Bu noln daki emirbcrlcrl de, kendilerini ar· :ıı gor mc - ı zımge r. 
hıldırıyorl:ır. 1 Bus-tJnUn bütün gerçek bcynclmllel 

1 
. 5 ' Irk hu sahte referansl:ırl:ı gizli.reme· 

Hu mnhlillcre göre, sarih kayıU rla uruıurlnrını göz önUnde tutuyoruz. AL ~~te~~ns~ona • sı:. n ~t ~:ı.kınıın~knn mckledir. f nglliz h:ışvckilinln Bir Ahnanyn ile İtalya k:nr.;;ısın· 
askeri bir icrn:ıt h:ılcn teslılt edilmiş manyanm gQyn Romanyada \·erdiği ~uyuz· c e~nıı~ı·y~ ~.?k~n ı~r ~~sı ·a~ mingh:ımda söylediği nuıka nıüş:ıbil: da lngl1tere \'C Prıınsnnm tııkip 

Çekoslovakyanm Alnı 

geçmesi dolayısiyie, Alm 
Ankara sefareti Çekoslovak 
liği işlerini de\·raldıktan 

dün de şehrimizdeki Alman 
korı.solosluğu, Çekoslovak b~ 
solosluğunu devralmıştır. 

değildir. Ancak lıu, Fr:ınsız - İngiliz mahut ultımntom şayiası gibi bir te. d ırr. 
1 
.ırat, • O~l cf'ill u 

1 
~elhı, k'kutrco aiiJa .. ·ışlarııı kı•·meli ne·•ı·r? Fr:ın~ı· tti ~ 1 1 t 1 1 lddJ 

üldk ı d l!iıı unsuru t kil d bil k bUtUn e a ar, l'Ca\'UZ ı er nın :ı ·ı. ın:ı o J " u ·' .. e ~ s )'tl!>C 'nz yet c • 
ın ·n ın ::ın ve mııkstıll:ırı lıl'nüz • e~ e c ece n_ hi . tini k 1 M 1 b Ye İngiliz devlet ndnmları, çocuk de- yetine bir türlü inanmak iste• 
l:ar:ınlık bulun:ın SO\Yellcr Birliği ve sılsız pylnlan reddetmek lfıznndır. ~e aç~ surete gostcrm ş ve u ğildirler. Münlhçilcr Münih polili· 
P ı . · " ~ R • Al hUkO u rf bu surl'lle b!llun sulh doslJ:ırın:ı hil\'ük • mi.ren fnsanJarm tereddütlü o On:)a ıle yııpıl:ıcak gon.ışmelerdcn oman.)'a 'C man me e . • - kasını takip ederek taşlsl diklalörle-
sonr:ı tcsblt dil tıil ki' §a)1ıınm mannsızlığmı kayıt ve lşare l ardnnda bulunmu5 olnn yeg.ıne hü- 1 d . hallerinden lıaşka bir şey değil· • e c ece ır. • kCı it' re 1er şey e bıış eğ<.'r ve llltlerın ta· 

Halıer verlldl~lne söre, İngiltere tı: musııre:ıt eylcmlg!erdlr. me ır. nhhütlerlni fcra edeceRinl goarııti e- <lir. '!\IesclA lngiltercn.ln hududu 
Türkiyenin millah:ık:ılıııı şlındicleıı Gaz .. tc fl~vc pdlyor: MilnJh aıılnşm:ısı, Avrııp:ıdn t:ıına- derken, kiminle ı, yııptıklarını bil- Renlerde hıışlnı• sözü bir JngUJz 
htihsnl elmiş lmlunmnkl:ıuır. 'rürki· Romanya hiç bir ha.ide, ne sırası n~ 1 ıniylc islikrarsıı bir vaziyet Jıusulc ıneleri \'C Avrupayı lecnvüzlere ve fe- ba."·eldlinln no·zından çıkalı on 
:re. hr.r hnl ve v:ı:ılyclle Ronı:ıny:ıy:ı do tıc:ı.rt sahada ıatıkl~lne en kUçUl. getirmişti. Alman faşizmi, nııc.nk. liıkcllere attıklarını anlımalıırı icap sene oldnğ J :ı 

1 
b ·· k 

nskert ktın-ellyle miiznlıerete ııın:ıcle bir zarnrm verilmesini kııbul etmlye_ İngiliz ,.e Fransız Münihclleriııin yur cclcrdi. Tehlikeli ademi mildahele u 1 < e ugurıe a· 
bulunduğunu lılldirmiştir. 1 ccktır. . 1 dımı ile vaziyete hiıkim olmuştur. oyununu çık:ırıınlnr, husüıı siyasetle· dar bu memleket A\•rtıpada çı· 

lngillerc, bir t:ır:ırııın Doğu Av· Rom:ınyn hUkıımetı, bUtUn devleL Çek milletinin lıılli\ t>rıığda bulunan rlnin yeni ııemcrelerini ıopl:ım:ıkta· ka.cak bir hnrbe hıızırlanıııak i-
rupa•ının k- ··ı 1 J ti il - lerin hnynt fcabntmr nazarı ıtıbara 1 . . .. - in b i 1 ilk 1 ·· Ü ' uçu' c e,• e er e mııı:ı· ınınlerı de, ilerlemekte oJıııı Alman ılır. lı!ııleca\·lzler ile :ıdeml mud:ıhıı- ç mec ur as .er usu un 
J.:crclercle bulunurkl'n, dif";er lıır.ıfüın elarnk te.:ıanUt esasına. d::ıyanan ıın_ 1 Cnşizmi ile muk:ı,·eıncl lcin kunl'llC· le polltiknsının organizatörleri, AT· kabul etmekten başka çare ol· 
da tabil ol:ırnk, birleşik Amerika ılc ayı§ pol1Uka1ııına devam kar1anndndır. rini topl:ıyan Çek milleti nrnsındaki nıp:ı sulhu için daim\ karışıklık ve ad k t ti "mcmiş 
ıı;ıkı l"mnsı m 1 :ıf"":l A ŞAY ALARI TEKZ P • . l .k l. I . d. I 1. k Q I k m ığma ·anaa gc ru • • u ı .... ve cenup mc· v:ızıyelın slı ·rnrsız ıgını ıısse ı.ror- 1e ıc ıl oc:ı •lnrı v euda gel rme ·tedir. • 
rik:m memleketleriyle de istişare et- Moslcova, 21 (A.A.) - Tns ajansı Jordı Mütec:ıvlzler içinde bulun· p 11 • 

1 
k tir. İspanya dahllı harbi başlar 

. bildiriyor· 1 .. • rnı;:ı gırer g rmez, Alman ·ıtala- ı 
mcktedır. • ı Y b · tel t 1 dukl:ırı ren:ı vazlyctlrrde, nncnk bir rı, lı:ılen M:ıc:ıristnnb. ,.0 Polonyny:ı başlamaz Almanya :ile talya 

Cenup Amerik:ısı memlecktlerinde- hDkQa :ıntincılga:ı 1 er: SoııvyeRter Birllğ tek :rol görmekle idi. Bu yol Yeni k:ırsı t:ıhnuüt eımekledir Romnn)':l· Akdcnlzin kilidi dmııck olan bu k' 1 T I .1 . I b h k' mc n ,-o on;>a e .omnnyayn _ I . 
1
• , , . , .,~ . 

ı ngı ız e er erın n u u~usııı ı r:ı· bu ı k tl bl ta h d t ı , ıccn\'uz er yolu ıc ı. l esllmcılcr de, y:ı kıırşı dn en kuvvclli bir ekonomik memleketi keneli askeri proje-l dil d b k 1 r. 1 • . mcm c e er r arruzn e e o . . . . 
por arı n 

1~. ::ı :ın ı.;:ı se mıştır. 1 duklnn taMtrde munvenetını arzet - kendılerı bakı~ın~l:ın, yenı leslı~· tazyik y:ıpılmaktadır. leri için bir üs haline geUrmeğe 
HenOz lceyyut ctmiyen bir h:ıbere • Icruen h:ışk:ı Lır sıyn<>et ,·:ısıl:ısı lııl· . 

ıt&fc, 1nglllcre lıQkömetl, İngiliz k:ı- mlş olduğu hııkkmdn ııııylnlar n~ret. rniyorl:ırclı. A nupıı hAdlselerı, son merhale~I- karar vermişler, bu işe ciddi· 
bincslnin lopl:ıntısındnn enci bütün mcktcdir. Tas aj:ınSI, bu haberlerin ha. ne varmaktan. çok uz:ıktır. ~ecavuz yotle glrlşmişlcr<llr; lngiltero 
malOmnt eline gectii!i t:ıkdirdc, :r:ınn klltate uymadığını bildirmeye mezun. ÇekosJo,·ak zimaınılorl:ırı ile Al - ve cebir \'C şıddel hnreketlerı, mu- v Fı·ııru;a. tchHke .

1 
i)rmcmck 

:ıv:ım k:ımnrnsında 1ngll!erl'nin va· dur. Ne Polonya, ne de Romanya Sov. m:ırı Jl:ıyhı ş:ınsüliyesiııin ara~ınd:ı- k:ı,·cmeı cloRurm::ıkla ,.c AHup:ıda, e .. . J ~ 
r.ı ı· · ı h d kı· yet hllkQmcUnin yıırdımını istememi§ ki 14 ınnrı mtilak:ıtı, lıu yazivet i,.ln- ademi mürl:ılıalenin en harnrelll ta· için goz kapamak SfJ asetindcn z :re ını :ı:ıı e ece· ır. • J • 

Atıadolıı ajansının notu: ler ve 1tendt1ertnl tehdit eden hiç bir de nıkun gelmiştir. rafl:ırl:ırını hile pollllL:nlorını ılc~iş· ilerlı·e gi<lcmemlş\i'.:rdi).'. ., 
T"·k· t r d 1 " ·k tehllkedcn bu hUkQmetl haberdar et Faşist Almnny:ınııı lı.;rel.etl~rin - · lirmrğe ich:ır eden bir \'llZlyct yarat. 

... ıye arn ın ıın y:ıpı ac:ıöı zı ·- ı ı dl H lk •- • •d "- tn~ ... ilterenln hmlutlu on sene rolunnn yardımı D:ılkan paktının hn- mem;; er r. ıı.k ·at olan ııudur .ıd, deki kerli, cebri ve teca,·üzkiir m:ı· mdkt:ıdır. Çekoslo\·:ıkya hu i ·cıcri, 
kÔmlerl haricinde anl:ımak doğru aym 18 lnde lngtıtere hOkQmeU, Ro- hlyetl, iki Alm:ın notasının metni bir son deRildlr. Çekoslovakya cum- evvel eski Ilnş\ ekil Mıtk<lonal· 
ddildlr. manyayıı. kııt'§t bir tecavüzden endı,,e cok v:ızilı suretle söslennektedir. huriyeti ilg:ı edilmiştir. Fnkat Çek drn dediği gibi ncnlerrle jdJ• 

HIR1ST1YASl.JK HAREKETE ettirecek clddl sebepler mevcut oldu. Birinci noı:ı 15 m:ırl "nnl::ışırı:ıııı milleti me\·rııthır. Mütee:ıYizler iler- • 1 k d . Tu' 
GEÇMELlDlR Aımu bllJirerek, Sovyet hUkQmeUnin nı" bildirmekt~dir. Bu sülüne "nn· !erken, sulh kıın·cllerl de bugfin ha· f.>lmfü ısc spnnyaya ·ıı ar, • 

Londra, 21 (A.A.) _ C:ınlerbury böyle blr 1htlmııl önUndc ne gibi vazı_ Jnşm:ı" hile, "anlaşma" nın tek tn- rckel t'lmektcdlr. Avnıp:ıdo vilcudıı nnyn kndnr uznnuşt.Jr. Yedi. so-
ha~peskoposıı P:ıp:ıya müracnııt ede· yet a'ncnğmı sormuıtur. rnflı ve keyfi mahiyetini sihtcren lıir gelen korkunc v:ıziyetıe, nınkul mil· klz milyon nüfu in Çekoslovnk-
rck Avrtıp:ıd:ı Alm:ın iJh:ıkcılığını Sovyet hUitQmetı bu .runle verdiği tarzda yazılmış lııılunm:ıl,todır. İlk !etler \'e lıfikCımctler, km·vclli ve sulh . 

ce\•aptn, en ziyade alA.ltadar devleUer_ I , 11,ı.nn not:ı•ındaki ''e"·,'ne lınkik:ıl, pen·er So\'•·eller nirll~inin sözlC'rlni ynmn <lnhn blrknç ghn evvel 48 durdurm:ık için lılit!ln lıırhli')anhk ,.. .. • J "" J ı-; 
Alemi içinde mü~bel bir h:ırekclin ba· elen, ezcUmle İngiltere, I<"ransa. Polon • .ı\lr ı·m kılııhrının. yab:ıııeı lılr ara- dıkk:ılle dlrılcmektcdlr. saat içinde hıwnclnn parnşfitJU 

• . yıı, Romıınya, Tllrklye ve SovyeUer ı . 1 " 1 1 k .. , b ı ı ı. ı ı k ) ti k ] t 1 kı şına geçmesini Pnpndım rıca etmı' zı~ ı ş.,a c me ıızcre > n nncı ı r u~ ıs s nıvvc cı·, Rl'llC nn nıo or zc · • _ Blrllf;-lnden mUrelckep bir ltonternnsm 
\'e prolestanlı~~ll da ~ll harekele mu· lçtfman t ~nlmıuımt tekil! 1;yleml,t1r. k 1\ d b I r tnlnr ile Jş~nl etlfliŞİ gÖsferfyor 
ıı::ıh:ıret cdcee~ı v:ıodındc lıulunmu~-ı ~O\•yet lıUkQmot!nln fikrine gllre, Fransa da as erı te 1 r Ar ld totaliter <lc,·lctler sndcco yd-
tur. M • böyle bir konferans Mdls olan vazı. • '" clınm hnrhinc gih·cnlyorlnr; bu· 

P:ırb, 21 (A.A.) -:- Fran~ız huku- yetin n.ydmlnl•lmıwna ve kon!ernruıa • nıı mııknl>fl lngHtcrc ile Ji'rnnsıı• 
meli, lns.ııız \'C ~n:crık.nn h .. ııl.lımelle- ı tırak edecelt butUn devlet'erln va_ Silah fabrikalarında haftalık mesaı 

Alman konsolosluğu erk!f\1 

koslovak konsolosluğuna gid 
Çekoslovak armasını kald 
lar ve kapının Uzcrlne. but 
böyle "Çekoslovak konl50l0!1 

na vaki olacak mUracaatıarır. 
yaspa.şadaki Almnn konsolo$l 
ğuna yapılmasmı.. bildiren 
illn asmışlardır. 

A vusturyanın ilhakından! 
da ayni suretle hn.ttket edi1 

evvela Ta.ksimdC'ki Avu 
konsolosluğunun Avusturya t1 
rnğı indirilmiş ve yerine 
bayrağı çekilmiB, bir müddet 
ra bütün i61er Alınan konsola= 
ğundan tedvir f'dilmı>ğe bıı.'1' 
mrştı. 

Çekoslovakya hUk\imetl 
liada bulunan konsolosluk b!JI 
ru kira ile tutmaktaydı. Y 
da müdemilatınm ve a11i 
de Alınan konsolosluğuna n 
dilmesi muh!e:neldir. 

VAKOTa 

rlnl tnklıilen, hulun Fran ız b:ınkn· ı:•yetıni tayine nznmt dereceae lmkAn nın gih·cndiklcl'l uzun Yo4'lmnn 
ıarınd:ın kendilerine mc,·du Çe'·osıo- verecektır. 60 saate iblağ edildi mııknnmettir. -Ankara 21 _3-939 / 
Tak esham ve talı\•JJ5tı ve altınl:ırını A'~1KA """SPERJ."'RlNİN' A ) B •· ık • ··a · t. 60 t k ı 

BORS~ 
..,...,.,.... "'"' - -"- • Paris, 21 (A •. - ugun neş· • mcsaı mu oe 1 s.-a e çı arı rnknt .\lnınııyn He ltal3·n sii· bloke etmelerini istemiştir. f'..APORLARI 

A'fERt'~A JJ lIAl'l TA"''HılADI rcdilen kararnamelere göre, mu. mıştır. ı·nt U hir lınrc'·<'t lir n J, .... ri ha-~· • " ' \ ·~ Va!Jln-rton, 21 (A.A.) - Ticaret ne_ ' 
Vaşington, 21 (A.A.) - Ameriko zareUnln eksp('rleri tlcaret nıızm Hop. vazznE hizmette bulunan subayla- Bu icabında ~alıa ziyade arttı- khnlyctlcri nluıın nhlıklnrı İs· 

blrle~ik de~le~leri ~~ri.ciyc ncz:ır<'li, k r.s'c .Almıı.nyıınm \'t!.Zlyetl hakkmda rm adedi 3160 a çıkarılmakta, kü- rılacaktır. Milli müdafaa nezare_ p:ınyn topraklnrıwlnn ("r.hC'?iit
Alm:ınya buyuk clçılığıne, Alın.:ıny:ı- bir r:ı.por \' rmi~lerdlr. Raporda Al • çük zabitlerin kadrosuna da 2500 tiooc harp levzıamı imalatı için tnrıl,. 'n. dil~c.-r tnrnrtnn Tıııınrı 
:ınn Bohcmyıı ' 'e l\lor:ı\'y:ıd:ı lıım:ıye nııınyan:n flttıs:ıdl b:ıkımdnn uzun bir• kişi ilave olunmakta ve şimali AE. bir müdiı.'riyct i.hdas o. lunmuştur. ,...c•·<'rck J\nrntlc:nlzr. lnC'rlcr ise, 
idaresi tesis elllfjlnl bildiren Almnn 

1 

harbe tn.hıımmUI edeml'-'ece!H. kavd . . .. k · H k h h b ..... 
nötasına ce\'abını tevdi eylemiştir. J .. J e_ rıkada yerlılerdcn murek ep yem er nevı as erı ma ıyctte a :rjhıı ~C'nis lnıclnt içinde onlnr <lR 

... dllmcktecllr. . k k'l d'l kted. · b .., • ·ı 1 ·· · Amerikan cevabının metni, pek muh- Ek 1 dl~ cih tt hır uvvet teş n e ı mc ır. :ıeşrı ve u mey .. noa sı cı ı ve mu· 1 ... ~ • sper er ı.er e en mail ba • • 
1
• • _ 1tt7.•tn hlr hn1·ıı ic: n 11111 fl\'C'mct 

temel olnr~k. bıısun ncşrcdllece.klır. kımdn.n Almn.nyn.mn uzun mUddet da_ Terhis zamanı gelmiş olan sınıf hımmat sto •• larına aıt malumat ve- • o'mı:ı .... irm!•; olııınzlnr mı? 
l\faam:ıllh ıyı h:ılıer :ıl:ın m:ılırı lle~e yanabllcel!lnl tııkat hay.at stnndnrdmın farın bir kısmı silah altında alıko- rilmcsi de yas:ıl;tır. ~ Sıı hnl<lc ~\ n•ııpntln hl r hnr· 
göre, hu nota, son Alm:ın lınreketı-1 mUtcmn.dlyen ınccegtru blldlrmelttedlr Marsilya şehrine bir hükfımct 

1 1 
•.. fı k 

1 1 1 1 
t k 

nln mcşrulyetirıi Amerika Jıirleşlk lcr. • nulacaktır. Hükümet emekli subay . . . , . , ıı on ıne geçme ç n > r e 
· . 1 ~ 1 'ldl k komıserı tayın edılmektetlır. Bele. 

1 1 ·ıt F de,·Iellcrının tanıınac •ısını ıı rnıe ·• Raporda Avusturya ile SUdetler larla ihtiyatları istediği anda silah . . . . . . <'nı·e ,·arc ır: ııı;:ı <'re, ransa 
tedı'r. dıye reısı bu komıscrın . emrı al· t n ti 

11 1
. .. k 

1 mmtakasının fllı!ıkı neticesinde Al _ altına çağırabileccktir. ,.c Son·e .tıs'ra ı:: > > ı:nı <er 
ncrlin, 21 (A.A.) - ıın,·as - Çe- tında calışacaktır. Havre ve Bor- ~ 

1 
:. 

1 1 
h, 

1 ma:ı mııllyeslnln pek aıtır bir )ilk nl. - . • . . 'ctlC'rln ıc-r gu 11 > rcı· rcr ftV• 
koslovakyada vukubui:ın son lıiıılise- tına girdiği ve Çeltoslovakyanm 11_ Silah imalStrnın arttırılmasına dcaux lımanları ıçın de va:r:ıyetl 1 1 1 1 

t hlfk 
Jeri anl:ıtan bütün Jnsiliz gazeteleri nnnrn' J>ftı•('ft :ınmn c r e· bakı ke) tlyetlnln de mahsus tıcıırt gelince, silah fabril:alarında hafta aynıdır. 
bıı s:ıbah Berlinde m!lsadere edil- -------- _ sind" o':ın kii"ik ıle' lctlrrl -menfaatler temin etmediği zlkredll • - --- - - - -- 1 
miştir, mektedlr. z • • ı • k • t• kcn•ll istlkliıllcrlııl J·cndilC'rl 
1\l\CARSEFERilERL1Cl28MARTTA Ekı;perler, bununla beraber kısa sn. ıncır 1 uyu cınaye 1 ın .. ıclnfna rdcbllC'ccJderi derrcc· 

TAMAM OLUYOR rccek bir harp ıcın Almsnyanm ••mn. Zinclrlikuyuda Levend c;Utli-ı dUren <;oban İbrahim ağır ceza 1 ele - motorize ku\\·rtıer fi('! trç· 
nucl:ıpeşle, 21 (A.A.) - Hnns mu- kemmeı bir vaziyett('., bulunduğunu da hizr 

1 
ardım ctm"ll'rl ... Zlrn "On 

hııbiriııin iyi memb:ıl:ırdan öğrcııdi- 1 tebarUz ettirmektedirler. Rapora göre ğl civnrmcla lrnvunlarmı c;alnınk mahkemcslnre 6 sene hnps<' 
1

,, 
1
. · 

1 
, ..... 

1 1 1 1 
"' 

11 . • • h • . . ı.ı I"" f'J' ... ııC'ıı { ( C'l' c u<'!n en 

llız:ıl:ırında yıldız l~aretı r.1• 
lar, litl'rindc mu:ımelc görenle 
dir. Hııl,:ıınlar s:ıat 12 de kallll

11 

snlış fholl:ırıdır. 

l.oııdra 

Ne') ork 
P:ırı~ 
Mil.ıııo 

Ceııe' re 
Aınsıerıl.ıın 

Beri in 
nrnhcl 
Atına 

Sof ya 
Prag 
Mnflrirl 
\'nrşo,·:ı 

nurla peşle 
ı:rıı,reş 

llelgrarl 
\'okohııma 

Stokholm 
Mo\ko\·n ii·ııe göre, nskerl m:ıknml:ır, tedrıcı Almnnynn•n lhttyat o.ltmlnrı, Çckoıı_ isteven llırahim oğlu Hasnnı m· mn kum cdllmıştı. . .. .. • . j 

bir sdcrherlik :ropmııktııdır. Bu se· ıo,·nk ihtiyat aıtmıarmıı \•az yet f'dll. l · Kararı temyiz ettiren 1brnhi- bu lllC'ml •l;C'tlcrın bııyul, dC'l" ı----
fcrherlik, 2s m:ırıta ınrnaml:ınaeııktır mı, olm:ısın:.ı r:ı~mcn takılbcn 300

1 
. .. . . min muhakenıealnc clllu yenid<>n lctlN· için hlrcı· i tlhkfiın hlzmc-

Istikrazlor 
Ergani Sil'ıh nltın:ı çol:ırılan efrnl dcrlı:ıl milyon dc'ıırt geçmemelctedlr. len ı ve Afrık:ıcl:ıkı ıncnfonllerıııı . tiııl <•·İ)rfliiklerlnl göstcı·ıııl<::tlr. ı ' ' · j ı h• ·· ·ı ı · · • ·ı ı · · ı ··ı ··rnJ i· lrnı:lanrlınıs, ıııazııuııurı nr>[sınl ı "' • Hoın:ıny:ı hııdudun:ı ve rskl Karp:ıt- JlO\I \f) \ J\ 1 1 !EYI"C.\:"l' j < :ı •1 • rı~:.ıs.ıı ' 11 • ş~ '.1 .' c 1 eı ı.ıı ' ' 1 . . .. 

Jır l'krnyıı:ısı lıut!u<lıınn se\kolıın- p . '>! (\ A) 1 1 lercAı su)ll'ııınektnlıı. ınUrlafua ınechurı)etlndc imin· ASIM US 
• Jrıs, .. . . ~oma ( nıı il :n·:ıo; l . ti 1 1 dlği l 1 1 __________ :.:_:.:.:...:_::..:..!.!==:=========::: m:ıktııdır. :ıjnn.;ın:ı bildirlli~or: 1 Aynı nı:ılıfrllerıle h:ısıl ol:ın ı.:ınaıı· l'a ~.:mnye ş e . nn .u:ı ~r~~.' 

Sı,·as - Erzurum ili 
'rUrk borcu l pC'şln 

Sulh z:ımonınd:ıki :ı~ker mikl:ırı, Çekosıo,·nkya ernrh·:ıltilnden son- le gıire, lınlyıı, Jlnlıeşı stnn hıırlıını lı:ıkı..ınılu bcract kar:ıı ı \ c1 1 •· 1 

hemen hemen iki misline çıkmıştır. ra 1.onro 'e Pnrisin rrıfi<;lerek lıtırc- ı uıc·:ıJ,ııı takip clrne~c lıaşlııdığı ) ol- mJştlr. 
Pı) .ıdc kıın·ellcri, bilhassa cenup ve kelleri~ le clıin) n erkrırııımuını, esin· cl:ın a) rı lııııl acaklır. Saliılıi~ (•tlar • MUddeiu nı umlli kce yapılan 
cenııhıı 5:ırkl s:ırıılzonl:ırında \ e ez· ıle lın,ıl oloıı ok i~lcr Hom:ııl:ı lın~ "· lı:ıJ.-,:ın rnnhrelleri Fran~ıı - 1 n"ilız 

d·u f ı ' " ~ " Hasan deposu yangını tnhklkntı l'.tmle J>ebrcccn 'e Szege e uz 1 cıın ll)Llıtdırııı15lır. hıırel.clinin m:ınn<;ını anl:ımııqa çalış· 
1 lırılmı5lır. G.urıizoıılJr, lıeniiz, Yarı re~nıl nıiHe.;sirl"rAlın:ıll\ıının ı'l:ıkln ''e hilhnss:ı lngillcreniıı harici henüz bir neticeye vnranıaınış· 
s fert mzhele sokulınnıııışlır. Bunun Ort:ı ı\vnıp:ıdnki lı:ıreJ...elini nıııhıl, ~iv.ı-;eliııcl" hnsıl olıııı lıüyiik değ şik- tır. Tnhkikntn aynı hızla devanı 
ııchebi, her h:ıltlc re~ml m:ıkaml:ırın. JtÖ~lcrnıl·:1e g:nrC'l etmekle i<;p)cr ıle liı;i ,e Londrıının sulhpen·er dev· edilmektedir. 
"ııurlu Jıir sıırelle hir tel':I\ ııı h:ızır- huni rın ileri siirılükleri idclinl.ır:ı lellerıll·ıı mürekkep bir lılok teşkili • Geçenlerde hapisanode mah 
ı ıdıkl.1rı iıılilı:ıını \ermekten ll'v:ık- bizz 1 k.,, nı· lııılıınııınılıl,Jaı·ı "Öı ııl - J 1 '· ti · • k 1 1 ... ııı .ıı ıırıı :ı :ı g:ıyre erını ·oyl ry e kumlardan Ragıbı bıçakla ya-
ki ~ ealı~ları 8lsa gerckt r. ıııc·t.t lir. Bı•ıııl'llı hr.r:ılırr Jlnııı:ının ıııe'drrl ı ler. ı\\'nı ın:ılıfeller lıorp- ı 

_,,_ tı (AA) Saldhfyettar ralayan, mahkum A bdullnhın ....... .-..:ı. · · - C'rııclıi dlr lnın~tik mııhfrlll•rinıl('. ırıılı rri T.nndrıı ile Rerlin nrıısınıl:ı· 
rnhtlller, Hnva.1 mubablrlne, Macaris mih,cr nıüno~clıl'llcrinln hu hiıılise· ki ıııüno<;r'ıctlerin hıı kndnr frıı:ı hiı dün birinci sulh ccın ııınhkcm<>
ı " lnrafından alman askeri t('dtlrl!'r lerrirn mrııcc'l~ir olınııv:ırıııtı, çiiııkiı <ıC'! il nlnınılığını ınüşolıede cykmck sinde muhakemesine başlanıl· 1 

r;-ısmdnlcl .sUrprizlerinl l:lldlrmck. lt:ıl.rnrıın \lın:ııınıra ıl:ıyan:ır:ık Ak- tcclirlcr. mışur. 1 

Baş, Diş, N~zle, Grip, KomauzrnS 
Nevralji, kmklık ve bütün ağnlannızı derha!; 
.. ser. İcabında günde 3 ka§e alınabilir. 



t sUtun 

o.latasarag 
ecileri çekilmelidir 

' Bazııarmm .eandıfl gibi 
devlet otorltealne kartı 
değildir. Verilen eözU tut 

'-ıaıua borcu ile, aykD'I ft. 
t.rvıç te anart1 demektir 

_. •• h. ..... ::~L Un TUrkiyesinde böyle 
~ değil, fikir bile yUrU • 

! 

' Beden Terblyeai direktör
'l'ıırkiye Cumhuriyeti hUkQ. 

reamt bir makamı, inlu • 
~ bir hamlesi ve kolu • 
'1174e yüz hUanUnlyet tqı. 
lll111tarrerata her tilrlll p.hs! 

te feda edilemez! 

~ İ.ltanbulun .. • 
tamplyonu '" Beden Tv 

direktlSrUlJUn.e bağlı içti. 
iL _ _. .. letekkfil, bir gençlik yu • 

· Elbette kl - mali .zaran. 
-·-· ola& - hut<tmet emrine 

edecektlr. Sporun saha 
değil, içinde yapılabile. 
~ış olgun ve yurt sev
.~ idarecileri vardır da 

ulgir ·eaşvikili ~ .przzx-- *ı -:. ~- · L• 
OOngecememleke· ·ro esor lpm80 

Beden terbiyesi umum müdürünün 
"Sonposfa,, ya verdiği 

tine döndü Dün arkadaşları ve talebeleri fara· 
.Memleketlmlıio muhterem misafl· . 

r1 Bu!~ar.Başveklli n Hariciye !"a· fından hazin bir merasim yapıldı 
an Koseıvanof, rellkaslyle blrlıkte 

dQn öğleden evvel Fenerdeki Bulgar ' Ölümil üniversite muhitinde 
kilisesini ziyaret ederek yapılan l· teusUrle kar§llanan Univeraite 

Beyanat· yanhş mı 
nakledildi 

rlncle bulunmuf, öAI• vakii Ptrepalas ~ 
otelinde Isıanbulun yerli ve yabancı bdm ve dogum hastalıkları or • 
pıeteeiltrinl kabul ederek rnemleke- dinaryUs prifeaörU Upm~ için 
llmbl ziyaretinden basıl olan inli· 4Un hazin bir ihtifal yapılmıştır. 
balarını bildinnlş, Ankara konuırua· Profesöriln cenuıesl aat 13,5 
ıatı. Balkanlar n umumiyetle dllnya ta tlniveraite19 getlrilmlt. l1nl • 
nıly~ti. etrafında mllhlm beyanat veraiteııill geniı holüne alınmış, 

Son muele maldm: latan.bu .. diğini .zıanMtmlyorum. Belki za. vermittır. 'bqta rektör, profesörler ve ta-
lun lılilll Küme takımlan Gala. ye/ loaJmı§hT, aahada mii§kül bir Ekselans Köseivanof demiştir ki: !ebeler huır olduiu halde derin 
tuaray, Beflktq, Fener ve Ve- 1Uyste dilfeceğini hesaplamıf. - ~ana karşı Tilrkiyede ıös!erilen bir yu içinde meruime baflan.. 
fa k}ll~-C bu mtlaa"'-'·-1ar •-H ._T y hı t J.....-- fWÜmaaİl "'-•kel hQsnu kabulden so.n derece mulehal• mT• Ölünün hatJrasUll tul! et • 

".r-• ua&a ~ .. • a ' uu.nw "'wıi' sisim. Aramızdakı miloasebetlerio ""' . . 
matnamealne itin.& ederek arala se~Zer oord&T.,, ıilzel çiçeıli, bu sefer daha ziyade mek ma~sadıyle bir dakıka ailktt 
rmda bir toplantı y&plDJflar ve Bundan sonra Fenerbahçeli inkişaf etmiştir. Bunu soldurmama- edUmlftır. 
lsteklerinl umum mlldUrUlfe bll. futbolcular idare heyetinin milli Aa daimt surette çalışmalıdır. Buna Bundan sonra ilniverslte rek . 
dirm1fler ve bu talepleri kabul küme maçlarına i§tirak etmemek muvartak olmak için de, kllçilk ihtl· t&1l Cemil Blllel tabutun bqı. 
edllmediji takdirde maçlara it- için verdiği karara rağmen, sa- lAfiarı izam etmemek,. ~er şe~·~en na gelerek profesör Lipmanm 6-
•ı-1.. ed 1 k1 ri l bitdı-ı. · evvel Balkanlann teşrıkı mesa ı ne lUmUn"- 11.:.:: e-·ıe mUhitinde u ı.ua& em yece e n ..... ...,. haya çıkıp Vefa ile oynadıkları. n billiln Balkan menfaatlerinin 161- "" 1.11.uv .. ı . · 
lerdL nı söyleyen gazeteciye General: önünde bulundurulmasına çalıımak yandırdığı derin teesailrü anlat. 

Bu mflracaata cevap alınma • "- iyi yapmı§lar 0 halde._ o. llıımdır. Bu münase~tle ıerek .. h. llllf, Universlt~ talebesi~ kartı 

Nurettin Aliden sonra tıp fa. 
kültesi profeslh'lerinden Tevfik 
Remzi söz almlf profesör Lipma
nm. ölUmilyle yalım bir arkada. 
pnı değil ayni zamanda tıp dün. 
yumm da bUyUt bir rUJmilnU 
kaybettiflnl aöylemlftir. 

Profesörlercleıı 80DJ'a tıp fa. 
kültesi talebesinden bet genç söz 
almıı, duyueiarmr·ve testitlrlerini 
ifade eden aözler söylemitlerdir. 

Cenue Feriköy mezarlığına 
götUrillerek talebenin gözyqlan 
arasında toprağa bırakılmıotır. 

Cenazede 150 den fazla otomo
bil ve pek çok ~lenk vardı. 
Beı buçuk aenedenberi latan. 

bul ilniversitesinde çalışan bu de. 
ğerli ilim adammm ölümü Uni • 
veraitemiz için bUyUk bir aıyadır. 
TeeMUrlerimlzl ilim muhitine ve 
ailesine bildiririz. 

llUf olmuma rağmen geçen pa. yun oynayacak olanlar onlann sıma, ıerek Bulıar mılletlne kartı 161terdlfi denn sempatlyı ve hiç 
zar gUn11 Vefa ve Beşiktq ta • tJıı..;; l ril h /ik" d W•ııer yaptılınız neşriyata teşekkilr ederim. b1r gUn talebenin arkasmdan ıi. 
kımlan il.hal ; .. nce e e. em . ır egı. . • Tllrklyeye 1eli1im, bir ziyaret cer- klyette bulunmadıgıv , -n .. Aen .•• n 

ara çıktılar; - lda. tn'f demek kı. ~leNn reamı biT çevealnl aşarak, bir bayram mahiye- . •t taı6 ........ be · · •-
re heyetinin ademi iıtirat kara. t-kkü·ı·· • bi ,;....,ı.-L- ı nı ı ne artan ünıversı e e l1Dl ye- Yenı· Oıku··dar Adlı·yeıı· "lf- u, , resma r m ..... uUUft8 tini aldı. Gö"ilerı en tevecc ıe resm .. . 
l'IDı& kartı - Fenerin birinci ta- flglyor. Altı teknik f(Jhı . .!fan mfı. makamlarla birlikte Türk milletinin tfttlrmek il7.ere bUyuk bır qkla 
kım oyunculan mrla rakipleri fSfekkil bir heyet taraf1ndan ftlrl de iştirak ellilinl ıördllk. Büyllk Se· çalıştığını, yine en bUyUk arsula. 
karpwıda dizildiler ve lf11nA11 lan teabit ed"liyor finiı ismet fnönil n kı)·met~i arka· nndan birinin de TUrkiyede kal. 
oynadıJdan bu maçı kar.andılar . 

1 
• • daşlarına teıebllrlerlml blldırmenl- mak ve Tilrkiyede ölmek oldufu. 

da, dlfer taraftan Galatasaray ı....~iJyle ~ır heyetın loalaranm loa. il bir kere de •:ısıtanaıla rica ede- nu, nihayet bu arzusuna D\'Uf • 

'Uaküdarda Tunuabağmda inp 
edilmekte olan Uıkildar adliye bi· 
nası Mayıs IGDan& ıdolru tamam. 
lanacakbr. ... 

klUbü VNf etmege meoburtlur r. rlm. Zira Ankaradakl mQlAkallarım· tuğu 1 t özl "nJ -"yle Hulrandan itibaren mahkeme. Beşiktaşa hükmen maf. Sporda &tiru ft1WJ4 dii§UttliUe. dan umumlyeUe Balkanların n hu· nu an a mış, il en .., 
Vefa da böyle .. Muhteris Ulp oldu. cek §ey değildir. Bu bildhara ya. ausl~le Tllrk. Bulgar mllnaseb~tanın ~amlamıgtır: . . ler yeni binada çahpcakttr. 
bia ellerde otu senidlr ... _Sporculuğa yakıımayan l6&Un. pılaca.k bir "tir. btlkbali için bilyllk bir cesarelle -:- ~çinde yalnı& hakik~1~ l&ymıı lpOI' itlerinden - durmamulık, CJOk tehllktlf • menıle!tetime dünUyorum. lendiği bu bU)'Uk ilim ma~ 

b ld • . 'bl n-:ı...:k Eweza harekete ge9JneJeri, bu · •ı"-Un .. n • .a.. ...,,..,n1r h-'"ik )anık bir gençlik ilk defa u ugumuz ana.rşı gı .a. uc. ha k t nda Uiraila ~ B•ılt1aristan Balkan an lantana ıı· u uu on~ en uu.,... - a-
Davet 

bbia ve hayırlr neticeler sporu Jçin pek çok zararlı hAdf. re e eanaaı . rmın reeek midir? Ankaradakl konu~ma- t1 söylüyorum. "Profeaör Liplnan, 
ciddt bir tefklllt emrin • se1ert meydana vuran bu. vaziyet cevabını l>eklemelerı toclp ederdi. larıoıı esnasında bu mesele mevzuu· çal~kan kıymetli bir profesördü. 

faydalanmak emelindedir. tberlne Beden Terbiyesı um.um Bana miiracaat edildi. Ben bu bahis oldu mu? Tabutu önünde hUrmetle efili • 

J'llrk •tkrobl11olo}I Ctml11tltnden: 

2S Mart 831 J>ellembe dnü saaf 
18.SO :da :EUbba Oduı konferans sa
lonunda aylık toplantısında Dr. Ze· 
kAI Muammer Tunçman tarafından 
(Foruman antijeni), Dr. Ihsan Sami 
Garan tarafından (Leichmania lron
culosa), Dr. Perihan Çambel tara
fından .(Tllm6rlerde Virüs boyamı 
usulleri), hakkında tebllllerdı bulu· 
nulacaktır. Sayın mesJeklaşların teş
rineri rica olunur. 

UdilrlUIUnlln. kild h milrcıcaatlanm ancak maçlara _ Şimdilik bu mesele mtnuub~-
diğer kodaman klllpler. m ne fe e are • ba§_ land~ktan aonra dü.fünecek • his olmadı. Bulgarisıan belki bir. Y,Ol"UMRekt·

0
'.'.rden sonra •-·butun ba • ~alde da.ha -'yacte muh • ket edeceli merakla beklenmek- k 

1 
..... ... 

L, 
51 id So tm&ıı Mektuplarını aldım. Bu (fi. IJfln Balkan antanlına glrece 1 r. uu •• de f -ıiınaye iken huis bir dllttln- te i. n Posta arkadaşım.ıs, 14ngilne kadar cevap wrinu) dı. oun için zemin ve zamanın hazır ol· pna tıp f~kulteai kanı pro e. 

ı.tbik uhısma toymamak4 bUtUn 9P0rcuların sabnızhkla IUti t t nda btr .. ması ıtızımdır. Her halde Ankarada, sör Nurettın Ali Berkol gelmle, 
bet ~lr. beklemekte oldukları Beden 'l'er. :a,,,_ ma on arzı mura - Bulıarlstanın Balkan paktına alın· profesörQn ölllmllyle tıp &lemi • 

biyesi mildUrJUğUniin .karanm ması meselesi ıörllşlllmedf. Biz, ide- nln, tıp f aktlltealnin duydufu te-
»'enerbahçeye gelln.ce •• DL bJr an evvel öğrenmek için tele. Onlarca yapılacGk if evveld ce beynelmilel umum~ vaziyeti :fi eldrl anlatmrf w: 

hd~•"-~ otorlte19 k&rll gelmek fonla umum mUdUr General Ce. ~e geçmek. ife bqlamcık. Balkanları tehdit ~debılecek tehlike- ,._ 'l'llrk milletinin huletlerlıı 
en tuesfni kendi fda. mJI Taner'e müracaat etmlı ve aL n. Btn1 d6 tNJZiyeti tetkik ed6r, leri aözden ıeçlrdık. ı . den bJrlal ele, fulletklr olmall ft Şitli Tenıldd Liaeai Müdürlü-

• • • 
den alan sporcu gençli • dığı lan dUn de ~ anlar w kara.r verirdm. - Balkaıılar için halen bil'. ftbU· k d' . hizmet ec1enl unutmi: i\bldm: 

't 'Qı....ıı Mlap ta idman cevap .ne§fe \ • .. lie mevcut mudur'· , ., en ısıne • 
~,, .. anma ~· tir; fakat ne yazık kı - ~ te. Nftekim TriakltZ olan muracaat. ~ lik ~ Ok ması~lır Bu itibarla biz de profe. Liıemiı mezunlannm sarih ad-

t.. .... ~ bu l...u.ri "-iil t.. • Jit4ita~qılat ~ ,._.. lcii. tlCllllll1 ,..... fllınmaktadar.,, :. s.~;.rı.:. mncattur. :O: ~ ı.JFaant mnıtmı)'acalm.,. ie. realerial ·ima bir dDWlda ic!Üe. 
~"ll'.:._b""1Z1--.'ye bile edecek mantık ha not etmesi veyahut ta muaah. Cevabım nrmlıtir ld bl& bu B&. lan toluk kanlılıkla tetkik ~· llh1i1 mlftlr. mise bildirmelerini rica edem°'; 

bıl Fenerbahçell ~ hihten kaçan mUrettlp bataıan tırlarm tem••• 1.UlJI aptedll- etmel; mecbarl)'etlncle7lt. 
;veketlerile bir bre ytldnclen - bu entenan. mUli. dlğine ntnlg Bir 11yden t"'1 Daelaaa K611lvanof bundan aonra 
t.~ Aferin hakiki lpOI' kat tamamen yanlq olarak &af.• bir uker olan muhterem umum dolrudan doilruya buıü~ün_ ıaıetecl· 
-tınn mert ve u!1 çocuk. talara abetmııtır. mUclUrilıı bu anartiyi hOf görme. Ullııe ıecerek, l(aıetecılerın heye

'Gelelim bizim ocafa! .. GL 
y, dünya yerinden oyna. 
)'ere gelmi~k bir var. 
~ doğduğundanberl ·ıcı.. 
idaresizliği yllzllnden uğra. 

Jnuaibet, yemediği allle 
Yine de ayakta dUl'DWI 

de kıyamete kadar dura. 
"--";-..bunu "idareci,, lerine borç. 

· dir. Parazit bir idare he. 
~. umumt bir Galatasa • ....... -.. 

heyeti tanıyoruz. Elbette 
Unll ve tabir haklanm 

~ edecektir. GalatasaraylL 
dlirf.llemez baylar! .• 

~yatan mUda.faasma flk. 
~nen, manen hizmet ede. 
"1ı-1c gene(lifiııden bir kumı. 

nirmek vazff esini Ur.erine 
"heyet,, nüfuzunu auiistl • 

~erek gençlifl lğf al ederse 
ltıınat ve emniyet a!li. caiz 

' ' . 'lıfadem; söz. namus. disip. 
ll.- bahis buyuruluyor .. Ne dl.. 
,~iktaşın sahaya geldiğini 

duymaz ayıbınızı ve kayı. 
. 0rtecek çarelere baş vurul. 
t3tendi de Beyoğlu piyasa
? oyuncu taharrisine çı • 

' Ali Sami, Emin Bülent, 
Ziya gibi bir çok ha.kiki 

~tedır sporcu idarecileri 
den kaçıran ke1Dıekeeln 
de müteaddit kabahatle • 
büyUk bir özilrle futbol 

tıi de lağvedeceğini duyu • 

~1 şubesini kapayacak ... 
1darc odası,, nm kapısına 

l'ııa kilit takıp, gölge etmek. 
~ltıtz! ... 

ft 'Por yapmak ve uil yap 
... ~~en muazzam bir memle. 
~ilt. Jleıe Galatasaraylı. 

ltımakkar Ekrem Talu 

Tuhih edllecefine emin oldu. sine imkan yoktur. Bugün afa. canlı tıaber Yer~ekten ziyade umu· 
be mun menfaatlerınl korumak ıayeıln• 

iumuz bu konutma esn11mda ylerine kafa tutanların yarın d ıl , 1 ,m larını t"'v rn :.ı)T mamııe;:ı ra ı a .. • 
Galata.sarayın vaziyeti aoruldu • da resmi bir müessese ~lan U • alye etmiş, rııkat huklkatl de söyle· 
iu aman muhterem General 111 mum mlldUrlUğU dinlemıyecek • mekten ıeri durmam2lı şart ko,a· 
cevabı vermiştir: leri tabii değil midir! O halde rak deıuiıtir ki: 
"- Oalataaaray kZfU1ü hakkı". hem asker hem de eski ve gUzf- - Ben, hakikati ııe,·prim. IJiç bir 

Cfa htç bir feY bilmiyorum. de bir hoca olan Generalin dislp. ıanıan baklkalin ııizlı-nmeslni slxdeıı 
Bu ortaya bir mil.tabaka ıera. !ini bozanları mazur göreceğini istemiyorum. _Sadece herhangi haber 

:...: ı,..,..,d~-L · dil n-- k b"l h t d klll'Jısında daıma umumun menfaall· ... "':':! ~. Arzu e~en gırer, OTZ'IG Şuu.ıue ı e a .~ ır. • . nl göıönünde bulundurmanızı ve de-
efmtyma girmez. Bwce yaptlacal: Diğer taraftan resmı bır mil- rinden derine tahkikatta bulunmanı• 
l)ir M yoktur. sabaka kararını kabule mecbur. zı daha doğru buluyorum. Bu söıle-
Bcım öyle geZiyor ki esas me- durlar,. cümlesiyle yukarıda Ga. rlmle matbuatı tenkit etmek istemi· 

sele mali değil de ~ka aebep. latasarayın bu mecburiyetten )'orwn, lira gazetecilerin karşılaştık• 
r • lan ıorlokları takdir ederim. Ancak ~ klayanıyor. muaf tutulması da yıne gazete. 1 ~ bugllnden keşfe-

• b" .. k b" h . 1 . ld )'&nn ne o acaeın ı 'okat Galatasaray klübil mali ıun Uyu ır ata ış emış O U.. demedllimlı için bugllnkll şerait al· 
Oa.ff14/I ileri ailrere'k bu ael>epleri ğunu göstermektedir. tında matbuat son derece mllle)·akkıı 
lm~k istiyor. Glhıül öyle ar. bulunroalıdır. 
aı edefa kt Galatasaray klUbU ma. Kongreye Davet - J.ondra rııdyoo;u, dün gece An· 
1 ımeaeleyf bir tarafa bırakara1: Güneş klübünden: Ekseriyet karıı rndro~unun neşrellliti . teblili 
ar'-"-· klüpler namına 1-;ı;at olmadığından dolayı evvelce te. mevzuulJ:ılıis ederek, Uulgnrıslıının, 
~ "'' ..,,. . • Roman)·ııdıın ıırazi istemekten ,·azıeç 

~tJTain. Ayni ça:ftyette, ayni hir edilen acil ve fevkalade kon. llllnl bildirmiştir. Bu haber dolnı 
fQTtlarla diğer klüpler qtirak et. grelerimiz 25 Mart 939 cwnarte. mudur? 

mişlerdir. si günü saat 14 te yapılacaktır. - Bir Japon darbı meseli nr-
Bmaun için Galatasaray kıübi- Sayın uanm mezkftr gün ve sa. dır; der ki: "insanlar mllıakere e

ttün aır/ mali mül4hacaıarla mU. atte klUp merkezine teırifleri ri- derken, fareler tavan arasında ıııuı .. 
H 7riime 1'1WJÇ1anna ı,tircık etme. ca olunur. ıilrler" buna llhe edecek bir söıiim 

Devlet Demiryoilan ve Limanları 
işletme· Umum idaresi il~nlan 

yoktur." Sadece şunu tebarüz ettir· 
mek isterim ki, Bulgaristan Roman· 
yadan resmen herhanıl bir talepte 
bulunmamıştır. Bu şerait allında Bul
ıarlstanın taleplerinden vazgeçmesi 
meselesi de bittabi menuubahis ola· 
maz. 

1 Muhterem' misafir, öılleden sonra 
Muhammen bedeli 3557 llra. olan muhtelif cins Ege, ~olu teı. müıeleri gezmiş, ııkşıım UstU JsıiklAI 

tere; keser, varyoz,_p~ta ta~~ IO?Dun anahtan,_ tesvıye ~hu, caddesinde bazı mObayaatın bulnn
tenekeci örsü, demırcı zımbası, marangoz rendesı, burgu çinko mu~tur. 
rakkam ve saireden mlirekkep eartnamesinde ayrı ayrı cins ve milf Komşu ve dost }laşvekil ve Hıırlci· 
redab yazılı hırdavat malt.emesi 3. 4. 1939 pazartesi günU saat ye Nazırı, refikaları ve ma.lyell~de· 
(10.30) on buçukta Haydarpqada Gar binası dahilindeki satın. kilerle birlikte dlln akşam Kons~ans
alma komisyonu tarafından açılC eksiltme usulile satın alma. yooelt ballanan hususi vagonlar~a 

mtınlekellne dönmllşlllr. caktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin kanunun tayin ettiği vesaik ve 
266 lira 78 kuruşluk muvakkat teminatlariyle birlikte eksiltme 
gUııU saatine kadar komisyona mllracaatları lhımdır. 

Bu ife alt prtnameler Haydarpaşa.da Gar binasındaki komis. 
yon trafmdan parasız olarak dalıbJmaktadır. (1817) 

lstanbul vali muavini lliiclai Kora· 
taban lsıanbul Kumandanı Gencrul 
Halis' Dıyıktıı:r, Emniyet Mildüril 
Sadri Aka, Bulgarislanın Ankara el
çisi Hrlstorf, Balkan ,konsolosluğu 
erkAnı, Balkan meinlekellerl mllmes· 
slllerl, şehrimizdeki Balkon kolonisi 

T U M d l(J~ • d ve bllyQk bir halk blabahlı mahte-P. T. . . ü Ur ~ün en : rem mısnnrı u~urıam:ııta 1eeınıişt1. 
Halk tipi telaiz alıcıları için teklif ve nümunc vermek ın.üd. Ayrıca bir ihtiram kıtas sc'ftm 

deti Nisanm aonuna k:ıdar uzatılmııtU'. (1887) resmi irP etnılştir 

Cünlcü "ASP(RIN senefer• 
denberi her türlü sooukal· 

gınltlclarına ve aorıfara karJt 
ıesiri ııımaz bir ilaç_ olduOunu 

lsbaf etmiıtir. 
A s p 1 R 1 N rn . restrrnden 

emin ol mık için' lütfen ffi ·markı· 
ıını dikkı_t edtnla. · 

Davut Paşa Ortaokulu Satınalma 
komisyonundan : 

7-t-939 cuma günU saat on birde İstanbul Beyoğlu Istık. 
lal caddel!i 349 numarada Liseler muhasebeciliğinde toplanan o. 
kul komisyonunda 649 lira 89 kuruş keşif bedelli okulumuz bahçe 
duvarı tamiratı açık eksiltmeye konmuştur. Mukabele eksiltme ve 
baymdırhk işleri umumt ve hususi f ennl şartnameleri okulda 
görülebilir. 49 liralık ilk teminatın liseler muhasebesi veznesine 
yatınlması bu lşe girecekler en az beş yUz liralık bu f şe benr.er 
it yaptıima dair idarelerinden almış oldu~ vesikaya istinaden 
İstanbul viUlyetinden eksiltme tarihinden sekiz gUn evvel ahnmıı 
ehliyet ve 939 yılma ait ticaret odası veslkasile eksiltme gün ve 
saatinde komisyona gelmeleri. (1902) 
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as s Kara 
~~~~~a~~r~~~~ Sirkeci Liman hanın 

ög şubesi açıl 
alt~ndaki müraca 

magazaya 

1 

Dün ve Yarın 
r ercüme külliyatı 

Satış yeri: 
VAKiT KITAPEVl 

1-10 kitaplık birinci seri 
Numara l{urın 

1 Safo 100 
2 Aile Çemberi 100 
3 Ticaret, Banka, 75 

Borsa 
4 Devlet ve İhtilal 75 
5 Sosyalizm. 75 
6 J. Rasin külliyatı I 75 
1· lşçi sınıfı ihtilali 60 
8 Ruhi hayatta. ıa~uur 60 
9 Isfahana. doğru 100 

10 J. Rasin ktilliyatı II 75 

795 
Bu serinin fiya.h 795 kuruş. 

tur. Hepsini alanlara % 20 
iskonto yapılır. 236 kuru~ 
pe~in alındıktan sonra kalan 

4: lirası ayda birer lira öden. 
melr-üure dört ta.ksite bağla
nır. 

Beşiktaş l'akıf Akarlar idaresinden: 
KiRALIK EV VE DÜKKAN 

Deşlktaşta Akarellerde 5, 30 nu· 
marah evlerle 20 mükerrer 20 numa
ralı dükAnlar acık artırma suretiyle 
kiraya YerileceAinden isteklilerin 
28 - 3 · g39 sıılı günü ~aat <0n beşe 
kadar Be,ilo.tıışta Akaretlerde M nu
marada Müte,·elli Kaymııkamına mü
racaat etmeleri. (K.f. 11) 

lslanbul ikinci icra Dalrtslndtn: 

Harbiye karşısında 313 numa· 
r~lı ev'de Te Manyasın Dumbe 
kariyeslnde iken halen ika
metgahı mechul General İzzet 
karm Hayriye Melde: 

Mustafa Gökoğusun zimmetinizde 
Kadıköyünde Üskfidar birinci noter
li~inin 11-11-936 tarih ve i101 nurııa· 

u 
s=> 
o 
N 

u 
• v 

A 
c 
L.. 

• 
1 

• 
M 
E 

A 
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ralı senediyle alaca~ı olan bin lira· -------........ -------------------------------
nın maa faiz ve mesarit ve ücreti ve
kalet tahsili talebiyle icraya nld mü
racaatı üzerine teblH!i muktezi öde· 
ıne emri jkametg:ihınızın hulıınama· 
muı dolayı.siyle mercice bir ay müd
detle il~ncn tebliğine karar nril· 
miştir. ltan tıırihinden itibaren lılr 
ny itinde mezkiır borcu faiz Te mns
raflariyle birlikte ödemeniz Hhım· 
dır. Dorcun lıir kısmına veya tama· 
mına ve yahut İ:la alacaklı~ının taki· 
bat icra~ı hakkına dair bir itirazı
nız ,·ar i~e yine bu müddet icinclc 
dairemize yazı ile nya bizzat 'ıfflr
racaatla ncıkcıı bildirmeniz aksi tak
dirde hakkınızda cebrt icra)·a teves· 
sül olunaca~ı gibi bu l.ıir ny itinde 
74 üncü maddede ya7.ıh ~ckiltle mal 
beyanında bulunmazsanız hnp~en 
tazyik ve hill\Cı hakikat beyanda lıu· 
lunursanız hapisle cezalandırılacağı· 
nı:r: 938/2905 numaralı ödeme emri
nin tehliği makamına kaim olmak ü· 
zere ilAn olunur. (K. l. 21} 

Z A Yl 

Maa, tatbik mührümü kaybettim. 
Yenisini cıkaraca~ımdan eskisinin 
lıükmft yoktur. - Fatma ~"tbile Arın· 
san. 128663) 

.. 

1
uınn-•~:::~·;::;:;;:nmı-ı 

DtŞ TAB1Bt 

1 
Iat.anb.ul Aksar:ay Yal.de camii 1 

karıısında 

7. AY 1 

1'ür1.:iye Cumhuriyeti 7.irnat Ilan· 

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

Krş. santim Lira Kr. Lira Kr. Şekli 
Ampül muhte. 7590 A. 20,47 1553.67 116.43 Açık eks. 15 
lif mumluk 
Muhtelif 30 kalem 569.- 44.20 " " 15,30 
malı.eme 

I - Yukarıda cir.s ve miktarı yazılı 2 kalem malzeme ayrı a)TI açık eksiltmeye konmuştur. 
II - Muhammen bedelleriyle teminatları hi1..alarındn. gösterilmiştir. 
III - Eksiltme 24-3-939 tarihine rasthyan cuma günü hizalarında yazdı saatlerde Knba • 

t~a Levazım ve Mübayaat şubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 
J.V - Listeler her gün sözü gec;en şubeden parasız alınabilir. 

- V İsteklilerin eksiltme için tnyin edilen gün ve saatlerde % 7,5 güvenme paralariyle me7 ... 
kur komisyona gelmeleri ilan olunur. (1556) 

Ri:t .Aıliue l/ukuk J/{ıkimli(jimltn: 
Son ikametgahı (Beşiktaş Kılıı:ali 

Po~l:ı ~okak 13 numaralı ev Saip ya
nında) ''e halen yeri lıelli olınıyan 

Selma Mehpare tarafına. 
Boşanmış Ye ölii kocanız 

Ali Rızadan olma 92G <lo· 
ğuııılıı oğlunuz Kecat Yılmaz üze
rindeki yelayetini7in nezi ile viisi tn
:rini hııkkınıla Ali Rızanın karısı Sup· 
hiye Solğuııer tarnrınclnıı ikame edl· 
len da\"anın yapılmaktn olan nıul1a
keme~iıHle, araştırmalara rağmen i · 
l.:amelgiıhınızın mechnl kalmn.~ınıl:rn 
ilıinen dn,·et edilmenize mahkemece 
karar '·erilerek muhakeme 24-4-93!1 
pazarlesi saat 11 talik edilmi5tir. 

Mezkur güııtle mahkemede hazır 
bulunmanız aksi tnkılirrle gıyaben 
mulınkeme yapılmak üzere hakkınız· 

ıla Jtıy:ıp k11rarı ı;ıknrıl:ıcıığı lehli~ 
yerine iliın olunur. No: 939 :528. 

* * '~ 
I - Şartnameleri mucibince "200.000" adet ''100" kiloluk \'e 

'
150.000" adet te "50" kiloluk tuz çuvalı kapalı zarf usulile satın 
alınacaktır. 

lI - (100) kiloluk çuvalın beherinin muhammen b<:deli (46) 
kuruş, (50) kiloluk çuvalın beherinin muhammen bedeli (27) ku. 
ruştan (105.500) lira, muvakkat teminatı (7912} lira (50) kuruş. 
tur. 

III - Eksiltme 12-4-939 tarihinde çarşamba günü saat 
15,30 da Kabataşta Levazım ve Miibayaat Şubesindeki alım ko. 
misyonunda yaprlacaktır. 

IV - Şartnameler her gün sözü geçen şubeden ve İzmir, An
kara başmüdürlüklerinden (525) kuruş bedel mukabilinde alına
bilir. 

V - Eksiltmeye iştirak edecekler mühürlü teklif mektupla. 
rını kanuni vesaikle % 7,5 güvenme parası makbuzu veya banka 
teminat mektuplarını ihtiva edecek kapalı zarfların ihale saatin. 
den bir saat evveline kadar komisyon başkanlığına makbuz mu. 
kabilinde vermeleri lazımdır. (1815) 

kn~ından almı, olduğum 1~084 No. -~---~--~-~~~~----~~-----------~--~~---~ 
lu cüzdanımı znyi ettim. Yenisini n-
l:ıcn~ımdan eskisinin lıükmil yoktur. 

Dırtf Çakmak. 

tyi bir terzi mi arıyorsunuz? 
lşte size bir adres 

Diplom terzi 

YAVUZ SEZEN 
113 De)oilu Pıırmıı!.:kaııı Gıı)ret a· 
rnrtımanı Tilrk ı:oto ni üstünde 

KIRALIK ODA.LA~ =:..--
Ankara Caddesinde denize ve caddeye nazır Yazıhane, 
Atelye, Muayenehane yapılmağa elverişli kiralık ucuz odalar 

Gazetemiz Ddaresıne mlÜJıracaa'lt 
............................. 

SAlllUl : ASnl US Neşriyat ~Hi<lürü: il. Alım el Swenuil Gasıldığı yer: V AIUT 1\1 atlrnnsı 

RAD 

Yalnız bir tek tü 
landıktan sonra 

ya bakınız 

ADYOL 
. 
ın 

)IükenımelJyetl haklan 
son Ye doğru sözil si 

o söyllreeektır. 

Bembeyaz pırıl pırıl p 

~ dişler, tatlı bir nefes, 
sıhhatli diş etleri, temiz 

mikropsuz bir ağız ... 

in eseri 1 
Uugündcn itibaren ab 

öğle ve akşam her renıe 
sonra. 

günde üç d 

Kullanmıya başlayınız 1 

·- ANNELER DiKKAT 
Et ve sebzelerin İyice pipnemesinden, meyvalarm 

zelce yıkanmamasından, içilen ıulann temiz ve uf o 
sından hasıl olan solucan dediğimiz barsak kurtlan en m 
haywnlardır. Bunlar ince bııraağnı iç zanna yapıprak 
kan emerek yeti~ir ve ürerler. Ekseriyetle çocuklarda bul 
nur. 

Halsizlik, kansızlık, hazımsızlık, kann ağrılan, brftl 
tiımelcri, burun, makat bımması, ishal, oburluk, ı.. .. 
mcsi, salya akması, ıar'aya benzer ainil' halleri, gece lcor1ı" 
ları, g<irmede, i~itmede bozukluk hep bu kurtlann tesiridir• 

iSMET SOLUCAN BISKÜVITI 
bu kurtların en birinci devasıdır. Büyüle ve küçüklere ernııi 
yet ve itimatla verilir. Her çocuk seve seve yer. Çocuklanrı• 
za sen~de birkaç defa ihtiyaten veriniz. Aile doktorun 
danı,ınız. 

D lKKA T: Kullandıktan yirmi dört saat sonra soıuc 
lar düşmezse çocuğunuzda solucan olmadığına itimat ediniı· 
Sıhhat V ek.aletinin resmi müsaadesini haizdir. Tarzı iıtiınali 
kutuların içinde yazılıdır. 

Fiyatı her eczanede 20 kuruştur. İSMET ismine dikkat. 
... - ... .;- • ... J '· -~ • .. • • • 

Akhisar Belediyesinden : 
1 - Akhisarda elektrik fabrikası dahilinde tefrik edilell 

halde 24 saatte 2,000 - 3,000 kilo buz ~stihsal edecek buz 
nası tesisatı montajı da müteahhide ait olmak Ü7.ere kapalı 
usulile eksiltmeye çıkarılmıştır. 

2 - lhale 27 Mart 939 pazartesi günü saat 15 tcdir. 
3 - Bedeli muhammeni 5,000 liradır. 
4 - !steklilerin §artnameyi belediyemizden istiyerek 1' · 

h zarf usulüne tevfikan müracaat etmeleri ilan olunur. (1748) 

İstanbul Defterdarlığından: 
Muhil l 
kıynıet 

Üskiidar: Balaban Gümrük Muhııfaza kulübesi enkazı f 
Çengelköyde: ,, ,, ,, ,, ,. J 

1\:anlrcada: ,, ,, ,, ,. ~ 
Çubuklu: ,, ,, 
Büyükdere ,, ,, :: ,'.' sO 
~~ ~ .. •• ,. .. s5 
Hahcıoğlu ,, ,, ıı: " ,, ,., 
Galata Kürkçükapısı ,, .. ,, ,, 

4
5 

Galata Kalafatyeri ,, ,, ,, •• oı 
Galata Azapkapı nokta ,, ., .. ,, 
İstanbul: 'rütiin gümrüğü iskelesi yağcılar Mu haf aza 
kulübesi enkazı: 
İstanbul !lali iskelesi yağçılar nokta kulübesi enkazı. 
İstanbul ayazma yeni sebze hali arkası kulübesi en,kazı 
Haliçfeneri gümrük kulübesinin enkazı 
Balat .. ,, 

" Ayvansaray 
" 

. ,, ,, ı 

!st:ınbul gümrükleri muhafaza. te§killtından kaaro harici 
rakıları yukarıda mevkileri yazılı on altı adet muhaf a.z& noıct'~ 
klübesinin enkazları açık artırma usulile toptan satılacaıctır~ 
raitini öğrenmek isteyenlerin her giln artırmaya gireeelc1~0 
<' '7,5 teminat malcbuzlarile 7-4-939 cuma gUnü saat 14, f'f· 
Milli Emlak müdürlüğünde topla.nan ~omisyona müracnatle.91ı 

<M..) clS· 


