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Tamamlanan Eser 
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Atatürk'ün ve onun şerefli makamına Yüce Türk Mille-
tinin u.mumi itimad ve sevgisi ile geçen Cumhurreisimiz 
İsmet Inönü hakkında bütün dünya matbuatının yazdıklarını 
göğsümüz gurur ve iftiharla kabararak okuyoruz. 

Yunan, İngiliz, Alman. İtalyan, Fransız ve Amerikan ve 
daha birçok memleketlerin gazetelerinde gördüğümüz sü
tunlar dolusu yazılar bize isbat ettiki : Atatürkün ve ismet 
İnönü yalnız Türk Milletinin s evdiğı, saydığı ve inandığı 
iki büyük ve nadir yetişen şahc;iyet değildirler, onlarda 
dünyayı yeni felaketlere yuvarlanmaktan mennedici sulh ve 
insanlık hadimi bir varhk, bir kudret görmüşler ve gör
mekte devam etmektedirler. 

Biz burada Türk Milletinin okadar çok sevdiği ve bağ-
landığı iki kurtarıcı ve yapıcı büyük adamı için söylenen 
güzel sözlerden dolayı Türk milleti namına dostlarımıza 
teşekkür ederken yeni Cumhurreisimize her taraftan gös
t~rilen muhabbet ve itimada bakarak Atatürk'ün bize böyle 
bır hayrülhalef bırakmakla büyük eserini tam manasile 
tamamlamış olduğunuda büyük l:ir seür.ç ve 1 ıvançla 
kaydediyoruz. 

B. REFİK SAYDA~ 
Ankara, 8 (Hususi) - On 

gündür şehrimizde bulunan 
ve . diğer umumi müfettişlerle 

birlikte dahiliye vekili dok
tor Refik Saydamm riyasetin-: 

Jl· KAZIM DİRİK e _ 
deki içti~alara -iştirakl-ed-~n~ 
Trakya umumi müfettişi ge-1 
neral Kiİım1-Dirik Edirneye~ 
avdet · etmiştir. "' 

--
lngillz Başvekili Mühim Bir 

Paris, 8 Radyo) - Londra 
ecn ehi matbuat birliği, Salı 
günü Başvekil Nevil Çem
ber layn şerefine bir ziyafet 
verecektir. Bu ziyafete, ha
riciye nazırı Lord Halifaks, 
Lorp Çörçil ye nazırlardan 
bazıları davetlidir. 

Nevil Çemberlayn, bu zi
ya fette çok mühim ve siyasi 
bir n ·ıtu•c i ·ı l '! l ! ;! 'c ': ·. 
~~lll!RIJ;:t;;C~~ 

Zengin olmak isterseniz 
Yılbaşı biletlerini zengin ı' 

Kişe., den almağı unutma-
sınlar. ~ 

Nutuk Söyliyecek 

talebesi Venedik Paris üniversite 
Negüse, Tunus 

Fransaya, Habeşistan 
de Sardonya . ' 

nümayişçileri 
ve Sicilyayı : isteriz diye bağrıştılar 
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Roma, 8 (Radyo) - Dün 
gece saat 20 d e, Tunu>ta 
İtalya aleyhine büyük bir 
nürra;iş yapılmış ve binler
ce nümayişçi, f tal ya konso
loshanesi önünde toplanarak 
haykırdıktan sonra konso
loshane duvarlarını kırmızı, 

mavi ve beyaz boyalarla bo
yamışlardır. 

Nümayişçiler sokaklarda 
"Sicilya ve Sardunyayı iste
riz diye bağırmıslardır. 

Londra, 9 - Bura gaze
lerinin yazdıklarına göre 
Fransa ve İtalyada vukubu-

lan nümayişlerin manası a
şikardır. İtalya Turusu al
mak istediğini açıkça bildi
rıyo:-. 

Paris, 8 (Rad) o) - Bin
lerce üniversite talebesi, bu 
gün İtalya aleyhine nüma
yişler yapmışlar ve büyük 

1 caddelerden geçerek : 

- Vene-lik Fransaya, Ha

beşi :;tan Negüse! 

Diye bağırmışlardır. 

Üniver.Jiteli\erden baş~ca 

Korsikalılar da ayrıca nü
mayi~ler yapmışlardır. 

i tatürk'ün 
K :&b!" r- c:nkaya üzerine 

ya9llacak 

İ ~ i.anLul 8 ( Hususi ) -
El: edi Şef t. taiii rk'ün Anıd 

kal°r~ haklm.Ja rr.ühıl .al~ .ı 

toplamak üzei ~ teşkil edilen 

kon isyor un hazırlı/acağı ra
por Partı grubunun ittılaına 

Cumhurreisimiz İsmet İnönü'nün Başvcka.leti ve Milli~mücadeledeki hizmeti ve kahra
ma nlığı hakkında cihan matbuatının yazdıklarını üçüncü sayfamızda okuyacaksınız. 

arzedilecektir. Reylerin Çan
kaya üzerinde toplann:L!.sı 

ihtimali kuvvetlidir. 

REİSİCUMHURUMUZ 
___ ..._._,_.~'----

~Tetkikat seyyahatlarına 
devam ed~yor 

İstanbul 9 - Tetkik seya- met Inönünün Kastamoniden 
hatinde bulunan Cumhurrei- İneboluya geçmeleri ve Ka-
simiz General İsmet İnönü radeniz sahil şP.hirlerini zi-
dün sabah Kastamonu valisi yaret etmeleri muhtemel gö-
Avni Doğan ile b~r'i1te Taş- rülmektedir. 
köprüye ğitmişler, köylü ile Bebekte demirli bulunan 
görüşmüşlerdir. Cumhur rei- Savorona yatı, General İnö-
simiz akşam Kastamoniye nunun Karadenizde yapa-
avdet buyurmuşlardır. cağı seyahat için hazırlan-

Cumhurreisimiz, bugün maktadır. Yat, Reisicumhu-
Kastamoni kongresinde mü- rumuzu İneboludan Zongul-
him bir nutuk irad buyura- dağa götürecektir. Savaro-
cakları muhtemeldir. nonun bugünlerde Karade-

İstanbul, 8 ( Hüsusi ) - nize hareketi beklenmek-
Cumhurreisimiz general İs- tedir. _._.., - --·[!]---~-=-_...-...... 

İlk Alman tayyare gemisi 
denize indirildi 

RAHA UY 

Namık Kemal N. Kemalin babaıı M. Aaım 

Geçen hafta, başta Üniversite olmak üzere, bütün mek
teplerimizde hürriyet aşığı, saray düşmanı büyük şair Na
mık Kemal için ona yakışır gösteriler yapılmış ve Türk 
gencleri vatan ve hüriyet için binlerce eziyete katlanan bü
yük ölüyü bir daha yadedmişlerdir. Bu münasebetle yazıcı 
arkadaşlarımızdan A. F. Tnğsevenin yazdığı yazıyı der
cediyoruz. 

- Devamı 4 ünncü sayfada -

Halkın Sesi Hakkın Sesidir 

Bir Gelinin Dili Otomabil ve Otobüsler 
Geçenlerde Türk ve dünya matbuatının bahsettikleri tanınmış bir kudus doktoru olan 

"Pastör,, birçok kuduzları tedavi ettiğini ve buy üzden şöhret bulduğunu yazıyorlardı. Bu bü
yük doktorun•ölümünün geçmiş yıl dönümünün töreni yapılmakta iken, bir şık bayan du-
daklarmı:bükerek söylendi : 1 

- Dok or Pastör · hakikaten şayanı takdir bir adam; fakat o, bir şey daha bulaydı benim 
nazarımda daha: okadar büyüyecekti. 

Y_ anındakiler Lsordu : 
- Daha ne bulsun ? 
- En mühim ilaç, kaynanamın çenesini durdaracak ilaç. 
Yanındakiler kimi güldü, kimi kadının haline acıdı. Bu kadının bir gelin olduğu anla

şılıyordu. Fakat bir gelinin kaynanasından şikayet etmesi ve Pastörden ilaç dilemesi bü
yük cür'et Allah böyle gelinlerden kaynanaları saklasın bir gelin kaynanasının çenesinin 
tutulmasını istemesi ne ayıp şey(.) İşte okuyucnm sende bu gelinin pek diline : 

İSTER GÜL İSTER AÖLA 

B. HİTLER 
trenle buraya gelmiş~ve Ma
reşal Goring ile birlikte ilk 1 

Alman tayyare gemisinin de-- 1 

nize indirilişi merasimine ri- 1 
yaset etmiştir. Bu ilk tayya
re gemisine graf Zeplin is- • 
mi verilmiştir. 

Belediyenin bbtün gayretlerine rağmen otomobil ve oto
büsler gene bildiklerinden saşmıyorlar.. Halk dairelerden, 
fabrikalardan ve mağzalatdan çıktığı bir sırada, yslların 
kalabalık olduğunu gördükleri halde bazı şoförler, yağmur-

lu havalarda sür'atli gidişle çukurlarda birikmış çamurlu 
pis suları halkın özenerek yaptırdığı yahud dişinden tırna-

ğından artırıp alabildıği elbiseleri, insafsızca isteyerek ya
parcasına sıçratıp berbad ediyorlar. 

Şoforler bu gibi hareketleri yapmamağa dikkat ederlerse 
gene kendileri için iyi olacağı şüphesizdir. (Halkın Sesi) 

birçok zaman şöferlerin şikayetlerini bildirmiştir. Bu sayıda 
da Halkın şoförlerden şikayetini bildiriyor. 

Halkın Sesi Hakkın Sesidir 
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t 
1 "Dünyayı ben, lsUih edeceğim.,, Diyen bir 1 ~ l!J 

~ dell doktorun maceraları ! ~ "Üniversul,, gazetesi "Tür- gerek telakkileri gerekse 
ııııııınınııı kiyede rejimin devamı,, baş- menfaatleri dolayisile eski 

C Yazan: Sırrı Sanlı lığı altında neşrettiği bir Türk rejimine bağlı kalanla-
™~ıııııııı (2) ıııııııımmmmm makalede ezcümle şöyle de- rın - adetleri pek azdır - bü-

Deli doktoru mu, deli mektedir: yük yaratıcının ölümü uze-
Atatürkün eserleri, şah- rine bu eserleri istismar et-

doktor mu ? sına o derecede bağlı idi ki, meleri ihtimali vardı. İsmet 
Türkiyenin bazı: dostları, · Inönünün ittifakı ara ile Re-
kendi zamanına kadar asır-

isicumhurluğa intihap edil-
dide bir takım ananelerin mesi, Türkiyenin her tara-
çerçivesi içerisine sıkışıp 
kalan memlekete modern fında görülen itidal ve yük-
bir manzara vermek için sek Şefin hayata gözlerini 

kapamasının bütün millete garp medeniyetini birkaç 
sene içinde her sahaya tat- hasıl ettiği derin teessürler, 

----==--~~====== 
. Doktor Reşad Sağol gök: ~e şahsiyeti benide fazla 
lerden atılan garib beyan- meraka sokmağa başladı. 
namenin mealini anlattıktan Onun hakkında ve yap-
sonra kendimi zaptedemi- tığını söylediğiniz harikalara 
yerek ondan sordum : dair bana biraz malumat 

- Amerikalılar bu tuhaf yermek lütfunda bulunmak 

y ıldırımından hızlı şimşnğinden de parlak 
Her gök gürültüsünü geride bırakarak 

İlah gibi cavaştı yılda asırlar aştı. 
Son tekemmülle Tanrım o ruh sana ulaştı 

geliyor ulu Tanrım ulu kulun geliyor 
Bu gelenle muhakkak fanilik yükseliyor 

Air misli görülmedi hiç bivarlıkta onun 
Sinesi nasıl taşır? Bu tabutu acunun? 

Türklük onun, Türk onun, ~eriyet te onun 
Mümkün mü hazırlama yeri~te onun 
Geliyor ulu Tanrım, ulu kulun •:Meliyor 
Bu yükselen varlıkla insanlık yilkseliyor 

ve komik beyannameler: kar- istiyecekmisiniz ? bik eden zatın vefatinden Türkiyenin istikbaline mü- 1 

Yıldızlar saf saf olun size güneş geliyor 
Güneş karşıla onu sana bir eş geliyor 
Sema genişle biraz bir elem yükseliyor 
Bir aleme sığmıyan bir adem yukseliyor 
Geliyor ulu tanrın ulu kulun geliyor 
Kendisiyle beraber bir cihan yükseliyor 

şısında neler yaptılar ? Her - Onun yaptıkları başar-
halde "bunları yazan ve dıkları o kadar çotu: ki bu-
atan doktor, bir deli dok
toru değil tam manasile bir 
deli doktor,, · diyerek gülüp 
geçmişlerdir, değil mi ? 

' 
- Birşey soylemiyorsun ? 
- Sizin pek doğru ve · 

pek yerinde olarak söyledi-
ğinizi olduğu gibi tasdik , 

rada size, bir iki saat zar
finda malumat vereğe kal
kışmak imkan haricindedir. 
Size bu müddet zarfında 
ben doktorun yazdığı eser
lerin ve makaleler adlarını 

bile sayamam. Yalnız size 
Amerikada en çok gürültü 

sonra vaziyetin inkişafını tedair herhangi bir endişe-
endişe ile ve sabırsızlıklarla nin manasız olduğunu ispat 
bekliyorlardı. Endişe bir ta- ettiği gibi ayni zamanda da, 
kım batıl itikatlardan geli- ebediyete kavuşan merhu-
yordu, Zira Atatüraün ta- mun tahakkuk ettirdiği ihti-
hakkuk ettirdiği muazzam lalkari eserlerin de milli ruh-
işlerin milletin ruhuna layıkı ta çok derin kökler saldığı-
veçhile nüfuz etmemesi ve nı da gösterdi. 

~------------0000~------------

• .JULIETTE DROU· 
ETİN BÜSTÜ 

Yerlerin titreyişi göklerin inleyişi 
Haber veriyor sana yeni bir eş gelişi 
Yok tanrım, hata olur, deyemem tann eti 
Fakat mümkün sanırım katına yükselişi, 
Geliyor yüce tanrım yüce kulun geliyor 
Beşerin timsali O bak sana yükseliyor. 

Çiğli: ş, Kurşun 
etmek imkanı olmadığı için 
biraz tereqdüd ediyorum. 

- Neden? 

yapan , ilim ve fen adam
ları kadar umumi efkarı da 
derin bir merak ve heyecan 
içinde bırakan bir iki kitapla 
bir hayli gazete ve mecmua 

-----------11111111111[ ::;. .. ~.~.-----... ~::-............ --..... ... ~~~~,.·-=~~-4!S'iiS':..-;":E!:.>=:.4~......-~ 

Bukadık Viktor Hügoya15,000 DÜNYADA NELER OLUYOR - ÇünJcü doktor Kanso-
nun doktorluk ve bilhassa 
biyoloji ve ruhiyat aleminde 
yaptığı keşifler, yarattığı 
harikalar, gösterdiği mucize
ler okadar akıllara sığmıya
cak derecede mühim ve es
rarengizdir ki bunları bilen
ler onun bir timarhane saç
masından başka birşey olmı-

yan bu beyannamesinede 
ciddi bir kıymet ve ehem
miyet vermekten kendilerıni 
alamadılar. Tabii Amerikan 
gazetelerinin çoğu onunla 
adamakıllı alay ettiler, ken-

disinin binbir türlü karika
törlerini yaparak doktoru 
maskaraya çevirdiler. Fakat 
onun yaptığı harika ve mu
cizeleri ilk defa bildirmeğe 
milyonlar kazanan bazı ga
zetelerde "şimdiye kadar 
havsalanın almadığı, fennin 
kabul etmediği birçok naza
riyeleri ortaya atarak ruhi
hat ve liayatiyat sahasında 
inkilaplar, ihtilaller çıkaran 
ve tebabet dünyasının bir 
ilahı sayılan doktor Kanson 
hakkında fikir ve mutalea
larınızı beyan etmekte oka
dar acele etmeyiniz, sonun
da nadim ve mahcup olur
sunuz.,, Mealinde makale-
ler yazmışlar, yapılan hücum
lara cevaplar vermişlerdir. 

Bu dokturun hayatı 

vereceğim. Siz bunlardan 
icap eden malumat ve tef
silat_ı yavaş yavaş alırcınız. 

1 aşk mektubu yazmıştır o•-o;:;-:;;;;; bilen -adam-·ı; . Do~uzuncu8 :aı::a 
"Melankolinin anatomisi,, Franaada Ray 

Doktor Kanson buda-
ları en zengin bir adam ha
line getiren, ihtiyarları genç. 
gençleri ihtiyarar yapan ve 

1 sonra tekrar gençliğin kuvvet ı 

1 
ve enerjisini iade eden, kadın- ! 

1 ları erk ekleştiren, erkekleri j 
kadınlaştıran, insanlara hayvan 
karekteri, hayvanlara insan
ların bazı istidad ve kabili-
yetlerini veren, mesela göl
ğesinden korkan bir tavşana 
en azılı bir köpek ve kurda 
hücum edecek derecede ce
saret aşılıyan ve daha şimdi 
aklıma gelmiyen öyle insan 
aklının durduğu tecrübe ve 
muvaff akiyetleri vardır ki 
bunları ancak bu kitap ve 
mecmualarda görür ve ona 
göre okuyucularınıza birçok 
meraklı ve faydalı bahisler 
çıkarabilirsiniz. 

- Aarkası var -

m ııımmııııımıııııı~ 

Ankara Radyosu muzik 
neşriyatana· başhyor 

Ankara 9 ( Hususi ) -
Ankara radyosu önümüzdeki 
Pazar günü muzik neşriya
ttna başlıyacaktır. 

-------[!]-------
Viktor Hügo hayatının en 

büyük aşkı olan Jüliette 
Drouetu 1983 senesinde ta
nıdı. Bir akşam artistler 
toplanmışlar, aralarında eğ

leniyorlardı. Viktor Hügo o 
zaman artık şöhret kazan
mış bir şairdi. : Fakat buna 
rağmen biraz mahcup ve 
biraz mağmun bir kenarda 
oturuyordu. 

O gece Jüliette neş'esi ve 
şakraklığı ile bütün meclisi 
idare ediyordu. Yirmi altı 
yaşında bir kadındı : "Göz
leri elmas gibi ışıltılı, nemli 
dudakları kıpkırmızı idi. Ka
ra saçları, sakin ve geniş 

alnı vardı. Omuzları, göğsü, 
gerdanı antik bir güzelliğin 
bütün haşmetini gösteri
yordu.,, 

Viktor Hügo ilk tesadüfte 
bu neşeli ve ateşli kadından 
belki korktu, belki de sıkıl
dı, hulasa ona pek sokula
madı. Bundan birkaç ay 
sonra Viktör Hügonun (Pet
re - Saint r Martin) tiyat
rosunda Lokres Borjuya pi
yesi prova ediliyerdu. Piyes
te rol alan artistler arasında 
sevimli Juliette de bulunu
yordu. Viktor Hügoya karşı 
fazla müsamaha gösteren, 
fazla koket olan bu kadın 
nihayet şairin başını tama
mile döndürmüştü ve bir 
gün Viktor Hügo onu sev
diğini hissetti. 

Ve onun ayakları bibine 
düştü. Bundan birkaç gün 
sonra Juliette vevgili şairine 
ilk mektubunu yazdı. 
Bu mektup şöyle başlıyordu: 

DOKTOR 

"Gel beni Madam K nın 
evinden al! O güne lkadar 
seni seveceğim ve sabrede-
ceğim v, s.,, 

İşte bu mektup büyük bir 
mektup serisinin başı idi, 
Ve şüpheisz bu yarıldığı gün 
Viktor Hügo: ne de Joliette 
bunu daha 15,000 mektubun 
takip edeceğini bilmiyorlardı. 

Nihayet elli sene süren bu 
muhayyerulukul aşk mace
rasının 15,000 mektubu şim
di ciltlenmiştir ve Fransız 
edebiyatının en mühim vesı
kası olarak muhafaza edil-
mektedir: 

Yeni sorgu 
Hakimlerimiz ........ ., ....... . 

Sorgu hakim vekillerinin 
sorgu hakimliği için şehri
miz.de bir imtihan yapılmış
tı. imtihana 19 sorgu hakim 
vekili girmiş ve bunlardan 
12 si imtihanda muvaffak 
olmuştur. Yeni sorgu hakim
lerimizın isimlerini yazıyoruz: 

Adapazarindan Hakkı E
rözkan, Köyceğizden Rıza 
Senbal, Amasyadan Hayati 
Bingöl, Kocaelıden Hulusi 
Tark, Göynük'ten Baki Sal
tuk, Şarki karaağaçtan Celal 
Semercioğlu, Konya' dan 
Hakkı Levent, Çorlu'dan 
Sabri İmer, Yalvaçtan Şerif 
Kurtuluş, Çarşamba'dan Mu
ammer, Çineden Ali Riza 
Dere bayoğlu. 

==t••-
YAHlJDİ 

Çocukları Vlyanadan 
ayraldllar 

İsmail Hakkı 
Bilgeer 

Viyana (Radyo) - Viya
na Yahudi cemaati reisi B. 
Leevvenherzin Londrada yap
makta olduğu müzakereler 
eyi bir neticeye müncer ol
muştur. 

Dervişoğlu 

Dahili, sinir, çocuk hastalıkları 1000 i İngiltcreye 2000 i 
saat 9- 12 İkiçeşmelikte Hollandaya gitmek üzere 3 

1-6 Karşıyaka Yalı 71 Na.da bin Yahudi çocuğu Viyana-
T ~7110 ____ cl~1l.. b~rPkPt.,Ptm.!lltir. 

isimli kitabın muharriri ve 1849 - 1852 ye kadar de-
17 nci asırda yaşamış bulu- vam eden ikinci Fransı• 

nan Robert Burton, hangi cümhuriyeti zamanında mec-
tarihte öleceğıni yirmi sene lise verilen reyler sayılmaz, 

önce::len günü gününe, saatı tartıhrdı. 
saatine haber vermişti. ......... _ ...... .................... 

Sporcu Körler 

İngilterenin Norvood ko
lejinde ama talebe dahi fut
bol oynar, Bunun için topun 
içine sert bir maddeden ya
pılmış küçük yuvarlaklar 
konmaktadır. Topa vurulun
ca bunlar gürültü çıkarmak
ta ve böylece topun istika
meti belli olmaktadır. .... . . .......... . 

eo va,ında Talebe 

İngilterede 80 yaşlarında 
bir kadın, daha hala mek
tebe gitmektedir. Gözleri 
hastalıklı olan, cesaretli ka
dın, Alman felsefesi, edebi
yat ve san'at kurlarını takip 
etmekte, Fransızca okumak
tadır. 

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

Bir tabiat garibesi 
İngilterede RO)'lltcill civa

rında milthit bir fırtına ol
muş. Bir çiftlikte bulunan 
saman kümeleri, anafora 
tutulmuş gibi havaya AY-

rulmuş. Bu samanlardan bir 
kısmı da telgraf direklerin
den birine, iki elle konul
muş gibi yapışmıştır. .................... 

En çok gazete ne.,.eden 
memleket 

Dünyanın en çok gazete 
neşredilen memleketlerinden 
biri da Çindir. Çin - Japon 

, harbinden evvel yalnız Şang
hay şehrinde çıkan , gazete 
sayısı (147) idi. Şimdi ancak 
(90) tane gazete intitar et- · 

, mektedir. Ve Çin - Japon 
harbine rağmen Çinin baza 

1 eyletle.ıindeki gazete mikdan 
1 azalmış değil, artmıştır. Bir 

sene evvel, bütiln Çinde ga-

G • b b• k d 1 zete sayısı ise (2300) idi. 
arı ır a ın ................. -. .............................. .. 

.................... Kaza 
Napolili Berelli isimli bir 

kadın, garib bir hayvanı bir 
bardak içerisine koyarak 
pazar günü muntazam bir 

Romanya göçmenlerind•n 
1 

surette kliseye g{jtürmekle 
şöhret bulmuştur. 

Hasan koşarın 4 yaıın4' 
oğlu Sabit evinin önüncl._ 
oynarken bir su çukuruna 
düşmüş boğulmuştur. Vaka 
Çeşmenin Zeytinler köyünde 
olmuştur. 

.~ .................... . 
7 Birinci Çarıamba matinelerinde /•metpafa 

bulvarında 

Tel : 4065 Yeni Sinemada Teı = 4065 
Görülmemiş zengin program - 4 Saat 33 kısım birden 

Türkçe izahatlı Fox Jurna( 

1 - Kara korsan r j · ; e s3ztn 1:1he•er 

2 - Bir milletin istiklili 
Kahramanlık rekoru - Dehşet verici Kovboy filimi 
Fiatler: 20-25, talebe 15-20 Seanslar: 1,15 3-7 de 
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~-:V::i:;'j. DÜNYA !!_~T~UA~I 
~-=ıııııır~ Italyan basını ve ismet Inönü 
Daha mühim 
Erkek~····!: ... A.;kımı kabul 

etmezseniz kendimi atacağım 
Kadın: - Denizemi?. 
Erkek - Hayır daha mü-

him .. 
Kadın - Kuyuyamı? 
Erkek: - Hayır. 
Kadın: - Peki nereye? 
Erkek: - Aakadaşlarmız-

dan birinin kolları arasına, 

........ «>······ .. 

Dilenci 
Dilenci ile ev sahibi ara

sında: 

- Beyefendi, Allah rızası 
için bir çift eski kundura .. 

- Ayol, eski kundurayı ' 
ne yapacaksın? Ayağındaki
ler yepyeni ... 

==P...<====-= 
12/11/938 tarihli İtalyan t muahedesinin ağır şeraitine 

gazetelerinin kuryemizde çı- rıza gösteren Kosstantinopl 
kan nüshalarında İsmet İn- hükumetine isyan ettiği za-
önü'nü Türkiye Cumhur man İsmet İnönü'ne Kema-
Başkanlığına intihabı dola- list orduların erkanıharp re-
yisile müşarileyhin hayatını isliği vazifesini tevdi kıldı. 
anlatan ve meziyetlerini te- İsmet İnönü latin harfleri 
barüz ettiren yazılar intişar inkılabında ve maarif mües-
~tmiştir. Bunların arasında seselerine uerilen yeni isti-
yanlız objektif bir şekilde kamette olduğu kadar, beş 
tercümei halden bahseden- senelik programın tatbikinde 
lerle şayani dikkat görüten- ve demiryolu siyasetinde A-
ler aşağıda hülaseten bildi- tatürkün en sadık mesaı 
dirilmektedir : arkadaşı olmuştur. 

"La· 6azzetta di Puglia,, Ayni zamanda diplomat 
isimli gazetede, "İsmet İnö- olarak muvaffakiyetler ihraz 
nü Türkiye Cümhur Başka- etmiş ve bilhassa Boğazlar 
nı,, başlığı altında neşretti- meselesi mevzuu üzerinde 
ği uzun bir yazıda, Devlet olan Montreuks mukavelesi 
reisimizin hayatı anlatılmak- gibi meseleleri müzakere e-
ta ve askeri ve siyasi mu- derek muvnffak olmuştur. 

9 Blk/NCI KANUN/ 

• DiLE CİLER PANAYİAİ 

Hindistanda Cuma camii dışında rama! kılan Hint müslhıan1arından bir manzara 

Hindistanda ve Çinde dilendlik bir mes- 1 cek ve yatacak yer t l!min eder. Dilencile-Onları görünce kimse 
para vermiyor! 

vaffakiyetleri zikredilmekte Bütün bu meziyetleri, Millet 
ve ezcümle şöyle denilmek- Meclisinin bütün reylerini 

lek halind~dir. Dilencilerin tcşki1z.tl.arı ve re mahrns olarak her sene Seylan adasın-

........ o ....... . tedir : şahsında toplamağa amil ol-
birJikleri vardır. Bu birliklere gire bilmek da bir panayır kurulur. Polisten saklı o1an 

Slr haftada bUyUmUş 
.... - Oğlum, geçen hafta 
gelen çocuk sen değil 

misin ? 

"1924 senesi Mart ayının muştur. Son seneler zarfın-
için eski azalardan ikic;inin tavsiyesi lazım- bu borsada dilenciler müzayedeye konulur. 

- Evet bayım. 
- Peki, o zaman sana: 

teşkilatı esasiye ıslahatı O- da yeni Türkiyede yapılan 
nun riyaset ettiği kabinenin reformlarda Atatürkün baş-
zamanında yapılmıştır. Yine lıca yardımcısı olduğunu söy-
onun zamanındadır ki mem- lediğimiz yeni Başkanı sele-
leketi Garplileştirmek husu- finin gerek dış ve gerek iç 
sundaki bütün diğer radi- politikasını devam ettirece-

dır ve ayda bir vergi ödenir.Teşkilata gir- Dilenmeğe istidadı fazla olanlar müzaye-
miyenlerin dilenmeğe hakları yoktur. Dilen- delerde fazla kıymet bulur, müzayedede en 
mek hakkı babadan oğla intikal eder. O- çok fiyat bulanlar en nı uteber dilencilerdir. 
ğul vücutça çok sağlam ise sakat birisi bu- Patronlar bu panayırda müzayede ile ala-
lunur. oğlun hakkını o istimal ederek di- cakları dilenci1eri Hindistamn muhtelif kö-
lenir, kazandığını patronuna getirip verir. şe lerine ( vazıfeye ) gönderir. Hintliler di-(Daha bu iş için küçüksun, 

bizim daha büyük bir adama 
ihtiyacımız var ) dememiş 
miydim? 

kal reformlar yapılmıştır. ği şüpke götürmeyan bir 
Müşarileyh 1925 Mart ayın- keyfiyettir. 

Patron dilenciye maaş verir. ~ !\yrıca yiye- lencilere karş1 çok merhametlidir. 
Ulllllllllllllllllllllllnlllllll, 111 ıımr llU11111111U!lllllllıll llllllLıll'lllllllGllUntntll' 'llllllU'UlllllolUlllllllPllftlllolll 111111 111 11 1 1111111111 111 11 1 111 llUllHI 1 il' 1 1111 t il il il il il llllll[JJIUlll~ll!llltmıııuııum llllllllllU • CllUll 

da Kürt asilere ve yeni cum
huriyet rejiminin hasımlarına 
karşı enerjik bir siyaset kul-

1 ııııııııuııııı uınıı ıı uıuııı ıı ı ııııııııım ııımıı ııııın ıııııııııııııı' 

! DOKTOR g 
~ 

§: 

- Evet.. İşta ben de onun 
için bir hafta sonra geldim 
ya! ~ lanmıştır. 1111111 ııııııımııııı ıııııınrıııııı ıınıııı~ıuııııııınırnıııı 11111111111 n 1 

········«>········ İ Onu başlıca mesai arka- Saç Dökülmesi 

Bayan ve dilenci 
Bayan .. kapıdan geçen di

lenciye bir ayakkabı verır. 
- Al bakalım. 

daşı te\lakki eden Atatürk, 
kendisine, Türkiyede elyövm 
iktidarın hakimi mutlakı 

olan Cumhuriyet Halk Parı 

tisinin bilfiil riyasetini tevdi - Aman bayan 
altları parça parça 

- Evet.. 

bunların 
olmuş ... ' etmiş bulunuyordu. 

Bazı okuyucul:ırımız saç. 
dökülmesinden şikayet et
mektedir. Hakikaten bu me: 
sele çok mühimdir ve mü
him olduğu nispette de önü
ne geçilmesi güç bir derd 
dir. Maamafih bir kısım saç 
dökülmesi vardır ki derisi 
çok yağlı onlarlada vukubu
lur, Bunlarda kurumuş yağ

dan başka bir şey olmıyan 

kepek çoktur. Baışnda çok 
kepek olanların hemen hep-

- Üstleride yırtılmış .. 
- Evet.. 
- Peki neresini kullana-

yım? 

- :Ayol baksana, bağları 
ne kadar sağlam ! 1 
~ıınıııı~~~ 

KADIN l 
:a::::t:ıı:~~ıııınu~~~ 

Pratik Güzelik: 
Bilgileri 

. 1 - Yatakta okumayı se
yiyorsamz yarı kalkık otura
rak okuyunuz. Upuzun ya
tarken okuınak gözler için 
pek çok zararlıdır. 
. 2 - Saç dökülmesine 
karşı: 

Saçlarınız dökülüyorsa, ba
şınzın derisine arasıra zey
tinyağile masaj yapınız ve 
her sabah başınııı kuvvetlice 
fırçalayınız. 

3 - Derinizde iltihap ve 
ya yanma varsa, yahud da 
gupdelerinizin bozukluğun
dan sivilceleniyorsanız hatmi 
çiçeği kaynatarak onunla 
iltihaplı yerlere kompres ya
pınız. 

4 - Burnunuz büyükçe 
ise, küçük göstermek ıçın 
yüzünüze kullandığınız pud
radan daha koyu renkte bir 
pudra kullanınız. 

5 - Gözleriniz birbirine 
çok yakın ise kaşlarınızın 

başlangıcındaki arayı açınız. 
Yani iki kşınızın arasındaki 
tüyleri çok alınız. 

6 - Gündüzün yorgunlu
gtinu gidermek ve akşama 
gene güzel kalmak istiyor
sanız loş bir odada yarım 
saat uzam p gözlerinize eau 
de Blenets kompresi yapınız. 

Kendisi 1931 senesinde 
Atina ve Budapeşteye seya
hat etmiş, ertesi senenin 
Nisan ayında da Moskovaya 
ve May!sta Romaya resmi 
ziyaretler yapmıştır. 

1934 senesinde bütün Türk 
tebaasının birer aile ismi in
tihap etmelerini amir olan 
kanunun kabulü üzerine, biz
zat Atatiirk Başvekil İsmet 
paşaya, kazanmış olduğu İn
önü harbine izafeten kendi-
sine bu ismi vermiştir. 

İsmet İnönü memlekette 
çok sevgiye mazhar olmak
tadır.,, 

"La Ttampa,, gazetesi, yu
karıda ismi geçen gazetenin 
makalesini aynen almıştır. 

Yalnız, yeni kabinenin yeni
den Celal Bayar tarafından 
teşkil edildiği ve üç veka
lette tebeddül vaki olduğu
nu komanter yapılmadan 

kaydeylemektedir. 
Ayni tarihli " İl Popolo 

d'İtalia,, gazetesi de hüku
metin intihaptan evvelki res
mi tebliğini neşrettikten 
sonra İsmet İnönü'nün haya
tını mufassalan anlatmakta
dır. 

"İl Giornale d'İtalia,, ga-
zetesi, İsmet İnönü'nün, in
tihabı müteakip irad ettiği 

nutkun esas noktalarını te
barüz ettirdikten sonra mü-

şarrileyhin hayatını nakleder
ken şöyle diyor : 

' sinin derileri yağlıdır. Bun
ların hemen gün aşırı sıcak 
sabunlu su ile başlarını yı

kamaları lazımdır. Çünkü te
raküm eden !Yağlar kepek 
haline inkılap eder ve saç
ların köklerine yapışarak saç 
diplerinin deveran ve tenef
füsüne mani olur ve saçlar 
dökülmeğe başlar. •Bu gibi
lerin başları temiz oldukça 
saç dökülmesi azalır. 

Binaenaleyh bu hususta 
kısmen herkes kendi kendi-
nin duktoru olmalıdır. Ke
pekleri izale için başı kü
kürtlü sabunla yıkamak çok 
iyidir. Kuru ciltler için ise 
iş tamamen aksidir. Bu gibi
ler seyrek yıkanmalıdırlar ve 
zaman zaman saçların dip
lerine köklerini kuvvetlendir
mek için muayyen bazı for
müller kullanmalıdırlar! 

ÜROLOG OPERATÖR 

DOKTOR 
Fuat Se>yer 

Böbrek, mesane, prostat, 
idrar yolu hastalıklarını te
davi ve ameliyatlarını yapar. 
2 nci Beyler Numanzade No. 5 

"İsmet İnönü de, meslek 
itibariyle selefi Kemal Ata
türk gibi askerdir. Kendisi 
Balkan harbine, İtalyan-Türk 
harbine ve Umumi harbe iş

Emel Kişesi 
Emelinize nail olmak is

terseniz T. H. K. Piyango 
biletlerinizi Emel kişesinden 
alınız. tirak etmiştir. 

Mustafa Kemal, itilaf dev
letlerinin tale lerine ve Sevr 

Tilkilik eczanesi karşısı No 561 
T. 3319 Necmi Atıl 

Yeni Eserler • Dr. Demir Ali :- o 
1 Kamçıoğlu ~ ~ ~· Endüstri .. 

Ve Sanğat 
········<>········ ' 

Cilt Tenasül hastalıkları -6 ~ ... 
e\ektirk tedavisi ~ o = 

İzmir - Bir in ci beyl er So. ~ ~ ::r ~ 
N o. : 55 Tde fo n : :~ 179 ... ::r •• ~ 

24 S ..:nedenberi mcınlcket
te modern endüstri ve ileri 
teknikli işçiliğin tesisine ça
lışan bu kıymetli rr.ecmuanın 
İkinci teşrin nushası çıkmış
tır. İçinde ayrıca, Türk en
düstri inkilabınıda yaratan 

·ı Aşçıbaşı lVIarka 
~ ~ ~ 3: 
• "'C - ~ ...... a :ı;-

~ ~ ~~ 
ô ~ ~ 
~ ... ô 

Ebedi Şefin bu sahadaki 
büyük himmetlerine ait kıy-
metli fotoğraflar ve yazılar 
bulunan bu sayıyı işçilik ve 
endüstri alemimize tavsiye 
ederiz. 

111111111111111ıııoıııı=:;;;;ıııuııııııın11111uı11 

Şişe yüzünden 
bir kadın öldü 

İngilterede bir kadın süt 
şişesini açmaya uğraş!rken, 

her nasılsa, şişenin ağzı kı-
rılmış, ve kadın parmagı 
hafifce kesilmi tir. nı gö
ren kadın bayılmış, bir da
ha ayılamıyarak, hadiseden 
bir iki saat sonra ölmnştür. 

Doktorlar bu hadisenin se
bebini araştırmaktadırlar. 

DİKKAT! 

Peşin ve 
Taksitle 

En şık en ucuz elbisele
rinizi Kavaflar şarşısında 35 

No da 
TER Z 1 

Kazım 
Şengüder'e 
Yaptırınız. 
1 nci Sınıf Mutahassıs. 

Makarnalar 

Selanik sergisinden birincilik 
madalayasını kazanmıştır. 

~miiüiTORn 

~ Cilt, ~~l ı ~ ~~~r~~i has-1 
~ talıklar mütehassısı n 
~ 2 nci Beyler sokak No. 81 ~ 
~ Her gün öğleden sonra U 
?1 Telefon: 3315 ~ 

1 ~~~Jii::.t;;( J;;;.t;;( ~~~ 

(Cumhuriyet) 
• • 
ışesı 

Yılbaşı piyango biletleri

nizi pek çok vatandaşları 
servet, refah ve saadete ka
vuşturan bay Receb'in Eski 
mahkeme önünde (96) nu
marada (Cumhuriyet) kişe
sinden alma - ı unutma ınız. 

a= "' c -· ,. :ı;-
F ~ 7\ 
"O = ı:: CI) ,, ... a 
""wv.ı ı:: 
ıı.. .. .(il 

~ "' -{/) ,. Al 
ı:: :::! 

:?ı - o:ı :: • 3 N ı:ı Cl)e..-..,. ı:: _,.., 
::'.!-vı as 
;;J Sil Al S» 
ı:ı 8-<ıı.. 
~er - ı» ..,. S» ;:s ;:s 
ı:: 

Temiz dövülmüş, itina ile 
hazırlanmış her cins b..ıharat 
5 ve 10 hurusluk unbalaj-

• 
!arda 

DOKTOR 
Tevfik Lütem 
- MERKEZ HASTANESİ 

KulaJr, Burun, Boğaz 
Mütehassısı muayenhane 2 nd 
Beyler Numanzade sokak No. 5 

Her gün öğleden 50nra. 

-Dr.ifahri Işık 
İzmir Memleket !Hastanesi 

Rontken Mütehassısı 
Re>ntken Ve 

~Elektrik tedavisi yapılır 
İkinci Beyler So. No. 29 



SAHiFE 4 

Felaketzede
lere Verilen 

Evler 
Kızılay tarafından vak tile 

lzmirde vukubulan zelzelede 
evleri yıkılmış olanlara tevzi 
edilen yangın sahasında kı
zılay mahallesindeki 140 e
vin topu senedleri, sahipleri 
namına el'an çıkarılmamış: 
tır. Kurum merkez heyeti 
reisliği bu arsaların tapu se
nedlerinin hemen verilmesini 
istemiştir. 

-----
Suistimal 

iki Memur Çıkarlldı 
1929 senesine ait dir şe

ker suistimali meydana çı
karılmış, 250 çuval şekerin 
gümrük resmi verilmeden 
yalnız ardiyesi alınarak ithal 
edildiği anlaşılmıştır. Bu suç
la alakadar manifesto me
murlarından ikisine gümrük 
ve inhisarlar vekaletinin em
riyle işten el çektirilmişlerdir. 

Kamyon kazası 
Menemenin Emiralem na

hiyesinde Tepecik mevkiinde 
bir kamyon kazası olmuştur. 
İzmir belediyesinde kayıtlı 
şoför Hakkı Akçalının ida
resindeki 265 sayılı kam
yonla, Manisa belediyesinde 
kayıtlı olan şoför Abdullah 
Yalçının idaresindeki 25 sa- 1 
yılı kamyon çarpışmışlar, 25 1 

sayılı kamyon hasara uğra
mıştır. Nüfusça zayıat yok
tur. 

Kısa haberler: 

Müddeiumumilk vazifesi 
yeni müddeiumumi gelinceye 
kadar Başmuavin Sedad 
Çumralı bakacaktır. 

§ Belediye reisi doktor 
Behçet Uz dün şehrin muh
telif yerlerinde belediye iş
lerini ve inşaatını teftiş et
miştir. 

f Denizbank Denizyolları 
müdürü Rauf Manyas İstan
bula dönmüştür. 

§ Karşıyakada Osmanzade 
mevkiinde inşa edilen spor 
sahası tamamlanmış ve ku
lübün inşaatına yakında baş
lanacaktır. 

§ İktısad Vekaleti Fener
ler umum müdürü Yusuf 
Ziya Yen ika le önündeki fe
nerlerin bulunduğu yerde 
tetkikat yapmıştır. Fenerle
rin yerlerini değiştirmedik

leri anlaşılmıştır. 
~~~-~~~~ 

BORSA HABERLERi 
•••••••••••••••• 

Çuval Cinsi Fiyat 
509 Üzüm 10-16,50 

45 İncir 7-18 
' 

15 Nuh ut -7,125 
11 b. Pamuk 40-

(HALKIN SES/) 

Londra, 8 (A.A) - Prens Assocition Filistin Arablarının yuvarlak masa konferansında 
ne tarzda temsil edileceklari hakkında aşağıdaki malümatı neşretmektedir : 

Londrada bulunan arab merkezi elyevm menfada bulunan arab rüesası tahliye edilme
dikçe Arab delegasyonunun kati surette teşekkülü mevzuu bahsolmıyacağını bildirmek
tedir. Ayni merkez Fahri bey Nasasibihinin Filistin Arablarını temsil edemiyeceğini ve . 
onların namına söz söylemek için hiçbir selahiyeti haiz olmadığını da kaydetmektedir. 

• 
ispanyadaki Ecnebi 

lerine 
Gönüllüler Memleket
Döndüler 

Stokholm, 8 (A.A) - Cumhuriyetçi İspanyada harbetmiş olan 150 İsveçli gönüllü mem
leketlerine iade olunarak Malmoeye ğelmişlerdir. 

Londra, 8 (A.A) - Cumhuriyetçi İspanyada beynelmilel Brikadda hareket etmiş olan 
309 İngiliz gönüllü Londraya gelmişlerdir. 

Berutta Bir Alevi Çetesi Kamyonları Soydu 
Berut, 8 (Radyo) - Alevilerden mürekkep bir çe.te; bugün jandarmanın silahlarını al

mış ve bazı yerlerde otobüs ve kamyonları durdurarak, yolcuları soymuştur. 

TUFAN NELER YAPTI Alman Harici-
Mantila 8 (Radyo) - Bugün burada bir tufan kopmuş . e Na B 

yüzlerce ev yıkılmış, 19 kişi ölmüş ve birçok kimseler de y zırı er-
yaralanmıştır. 1 Jine Döndü 

Hükumet, evsiz kalan yüzlerce aileyi barındırmak için 
tedbirler almıştır, 

İzmir Elektrik ve Su Şirket
lerini Satın Alıyoruz 

~-~~~[!]~----~~ 

İstanbul 8 (Hususi) - hü- + elektrik tesisleride bulun-
kumetin satın almağa karar maktadır. 

verdiği şirketler meyanında, Nafia vekaleti, satınalma 
İstanbul tramvay, tünel, ha- kararını bu şirketlere tebliğ 
vagazı, İzmirde tramvay ve etmiştir. Mezkur şirketler de 
elektrik, su, Bursada elek-

satı~a muvafakat etiiklerini 
trik şirketleriyle müttehit bildirmişlerdir. Şirketlerle 
elektrik şirketleri elinde bu-
lunan, Edirne, Tekirdağ, Ba- yakında müzakerelere baş-
lıkesir, Mersin, Gazi Antep lanacaktır. 

------111111111111------

Bir katil kadın• Bonne Neler 
, idam edildi Söylüyoş ? 

Viyana, 8 (A.A) - Ara- Berlin, 8 - "Berliner Ta-
larında kocası ve altı aylık geblat" gazetesi Paris mü-
çocuğu da bulunduğu halde messiline Fransız hariciye 
yedi kişiyi sigorta primlerini nazırı B. Bonne tarafından 
almak için katleden ve idama verilen bir mülakatta Alman 
mahkum olan Marte Marek hariciye nazırının sözlerini 
bu sabah burada idam edil- tekrar ederek demiştir ki: 
miştir. 

Bolu 
Köylülerinin 

Geçen Yll Kırşehır Fe
Uiketzedelerine Yardımı 

Bolu, 9 (A.A) - Geçen 
yıl yersarsıntısından felake
te uğrayan Kırşehir havalisi 

uİki mihver vardır, bun
ların birinden diğerine bir 
köprü atılmalıdır.!,, 

Anadoluda 
Şiddetli soğuklar 

basladı 
İstanbul 9. ( Hususi ) -

İstanbulda bir kaç günd~n
beri havalar soğumüş, yağ
murlar devam etmektedir. 
Anadolunun bir çok yerle
rinde Kars, Erzencan. Diyar 
bakır, Beyazit ve Erzuruma 
şiddetli yağmurlar ve düşen 
karlardan harice giden ve
sait durmuştur. .... , ................................................ . 

Paris 8 (Radyo) -Alman 
hariciye nazırı ve bayan Fon 
Ribbentrop refakatlerinde 
Vilheimiştrasenin protokol 
şefi, Alman delegasyonu aza
ları ve Almanyanın Paris 
sefiri olduğu halde bu sabah 
saat 9,8 de Envalid garından 
Parisi terketmi"?lerdir. 

--~~--

Parti 
~ongreleri 

lstanbul, · 9 ( Hususi ) 
Vilayetlerde Cumhuriyet 
Halk Partisi kongreleri ayın 
17 sine kadar her tarafta 
tamam lanmış bulunacaktır. 

--·~~ ... --
J?iyarıbakır 
ıran ve Irak hatb 
İstanbul 9 - Diyarıbakır

dan Irak ve İrana uzatılmak
taolan demiryolu üç kilo- j 
metrelik kısım ikmal edil- 1 

miştir: Yüz yetmişinci kilo
metredeki Resan istasyonun
da biri Van üzerinden İran 
hududuna doğru şimale, di
ğeri Paşo suyu ve Dizre 
nehrini takiben ve Dizre 
üzerinden geçerek İran hu
duduna doğru iki kola ayrı
lacaktır. 

Suikast failleri 
! Yakalandı 
! Bükrcş, 8 (A.A) - Cer

mautaide divanıharbı reisi 

1 
Miralay Gristescue karşı ya
pılan suikasdin bütün faille
ri yakalanmıştır. Bunlar bir 
üniversite ve iki lise talebe-

halkına Bolunun yardım ol
mak için, Kızılayın Bolu or
manlarından satın ulacağı 
keresteleri Bolu köylüleri' 
tomru halinde kereste fab
rikası önüne parasız indir
meyi ve fabrikalarda parasız 
biçmeyi ve kamyon sahiple
ri de Adapazarına kadar 
naklini taahhüd etmişlerdir. 
Bu kerestelerden Bolunun 

na getirip fabrika 12 - 8 ' silc bir üniversite hocasıdır. 

Çarşamba köylüleri 300 met
re mikabını Titas fabrikası-

ebadında 136 metro keres-
te biçip hazırlamış nereye 
sevkedileceği merkezden so
rulmuştur. 

O kadar 
Emin ki ••• 

...... ~································ .. ·····••• ı••········· .. ·················· 

Karadanizde 
Fırtına 

İstanbul, 8 - Karadeniz
de şiddetli fırtına hüküm 
sürmektedir Seferdeki va
porlar Zonguldak, Ereğli Si
nopa iltica etmişlerdir. 

(Şemsi Hakikat) ın ucuz
luk sergisi, sattığı eşyanız 

ucuzluğundan ve nefasetin
den okadar emin ki her şe
yi muhayyer olarak satıyor. 

il daimi encümeninden : . 
Eşrefpaşa hastahanesi ütü dairesi inşaatı (999) lira (48) 

kuruş keşif tutarile ve 15 gün müddetle açık eksiltmeye 
konulduğundan isteklilerin 2499 sayılı yasa hükümierine 
göre hazırlayacakları teminatlarile birlikte 1 nci kanun 938 
Pazartesi günü saat 11 de İl daimi encümenine baş vur-
maları... (4344) 

Karadenize çıkmak üzere 
bulunan vapurlar da liman
da kalmıştır. 

939 Fuarı hazırlıklarına 
belediyede, faaliyetle devam 
olunmaktaaır. 939 Fuarı 

420,000 metre murabbalık 
bir saha içinde hazırlanacak 
·1· l 60 b' ,., ı ~ ı ave o unan ın metre 
murabbalık kısımda derhal 
teşcir işlerine başlanacaktır. 

Belediye reisi dün mühen
dislerle birlikte Kültürparkta 

tetkikler yapmış ve fen he
yetine yeni direktifler ver
miştir. 939 fuarının, geçen 

senelerden daha üstün bir 
eser halinde yükselmesi ve 

9 BiRiNCi KANUN 

teknik noksanların ikmali . 
için kış mevsimi içinde faa- ..... 1.;ı 
liyet gösterilecektir. 

Fuarın istikbali, bilhassa 
hariçte alaka uyandırması 
için celbedil~n fuar ?D~~e
hassısı B. Hans "'belediyeye .,. 
gönderdiği raporda fuar 
hakkında bazı tavsiyelerde 
bulunmuştur. 

Devrim müzesi inşaatı iler-
lemiş ve beton sömel kısmı 
bitmiştir. Şimdi temel du
varları yapılm;\ktadır. Kül
tür müzesi de en kısa za
manda ikmal edilecektir. 

Rahat Uyu 
- Baş tarafı 1 inci sayfada 

Fırtınalar kopmadan, hürriyet doğamazdı, 
Sen hürriyet isterken, sana uyan kim vardı ? 
Emellerin yüksekti istinat noktan azdı, 
Varsa sesini yayan o "Tasviri efkaedı,,, (1) 

* • • 
Sana ne verdilerse, istemeyip, ettin ret (2) 
Londradan bir zaman göründü bir "Hürriyet .. (3) 
Bir zaman da sesini millete saçtı "İbret,, (4) 
Bir zaman da ettafın gece gibi karar dı . 

* ~ . 
B:ığırdın işii:medi ne ycı, ne g3k, ne millet 
Saraylar.o düşmaııı hürı iyetti ,hürriyet 
Yıllar ca süıüklendi, can vcrınedi o Plel. 
Senin yüksek varlığın sultan için zarardı. 

* • • 
Görmeliydin ey Kemal kıştan sonra baharı 
Essin kabrin üstünde hürriyet rüzgarları 
Çoktan koğdu yüce Türk, o taçlı canavarı 
Sen artık rahat uyu günün rengi ağardı. 

A.F. TUGSEVEN 
(1) - Şinasi Pa:ise giderken, idaresini Namık Kemale 

bıraktığı gazete 1865 
(2) - Namık Kemal vah muavinliğini terkedip Ziya bey

le beraber Parise gidiyor 
(3) - Paristen Londraya geçiyorlar ve orada Hürriyet 

gazetesini çıkarıyorlar. 1868 . 
(4). - Namık Kemal tekrar lstanbula dönünce arkadaşla

rile ibret gazetesini çıkarıyor 1878 
-~~~~~--0000-~~~~~--

Adli ye Terfi +: Spor Haberlerl 

Defterleri 
Hakim ve müddeiumumi

lerin sicilleri üzerinde tet
kikler yapmakta ve terfi 
defterlerini hazırlamakta o-
lan komisyonlardan iki nu
maralısı müddeiumumilere 
ait olan terfi defterinin ha
zırlığı bitmiştir. Bir numara
lı komisyonun da bugünler
de vazifesini bitirmesi bek
lenilmektedir. 

Her iki terfi d efteri resmi 
gazete ile ilan oluna-
cak, hakim ve müddeiumu
milerinden terfi müddetle
rine itirazları olanların iti-
razlarını yapmalarına muay- ı 
yen bir müddet müsaade 
olunacaktır. Bu müddeti çinde 
itiraz edenlerin itirazları tet- ı 
kik ve muhik görülenleri 
terfi defterlerinde fashih 
yapılmak suretiyle düzetile
cektir. 

--~:::.-.--

Takas işleri Yeni Bir 
· ŞeKle Girecek 
İstanbul 8 (Hususi) - Ta

kas işlerinin yeni bir şekle 
bağlanması maksadile hazır
lanmış bulunan bir rapor 
hükümetçe tetkik ettirilmek
tedir. Tetkikat tamamlanın-

Pazar Günü 
MühimMusa
bakalar Var 

--~:=.--:::--

Lik maçlarının ilk devresi, 
önümüzdeki Pazar günü ya
pılacak maçlarla bitecek ve 

diğer hafta tiklerin ikinci 

devre maçlarına başlanacak
tır. 

Lik heyetinin, pazar gün
kü maçlar hakkındaki kara
rı şöyledir : 

Küçük sahada - sabah 

dokuzda Ateş ve Yamanlar 

ikinci takımları hakem F eh-

minin idaresinde, 11 de Al
sancak Üçok takımları ha-

kem İsmail (Doğanspor) un 
idaresinde karşılaşacaklardır. 

Alsancak sahasında : 11 
de Demirspor Doğanspor ta-

kımları hakem Baha Alpın 

idaresinde, 13 te Ateş - Ya_: 

manlar takımları Mustafa 
Bolözün idarsinde, 15 te Ü
çok - Alsancak takımları 

antrenör Horesin idaresinde ca hükumet bu mevzu etra
fında kararını verecektir. ı karşılaşacaklardır. 


