
r-:------------------J a p on ya, Polonyay• ' 
tanıyor Hafız Necip 

Matbuat 
sahnesinde 

Tok,o, JO (A.A.), - Harici)e 
neııreu namına aöz söylemeAe 
•elAbiyettar bir zıt ıazetecllere 
beyanattı bulunarak Japon bükü
hletlnin Tokyodaki Polonya elci. 
•ini tanımağıı del'am ettiğini soy
leınlştir. 
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ütün Türkiye dün Atasını 
aziz hatırasını andı 

illi Şef, Atatürk'iin kabrine Sovyet-Finlandiya müzakereleri 
bir çelenk ko:Jda yine vahim safhaya girdi 

Görüşmelerin devam 
edeceği söyleniyor 

ff arp Akademi-
1 

inae ATATÜRK 
ihtifali 

Yazar. · ASl!tf US 

'Jli'l'urk milletinin halas ve itı. 
1't 1 Yolunda 2eçen Atatürkün 
\leııhtnıa a!t hatıralar ölümiin
~8:>nra da memle!tet için her 
'lta,,..~e tllketımez bir istifade 
~dır. Dün sabah Harp 
~ nıiıinin kıymetli Komu. 
~eneral Ali Fuat Erpen 
~ nıi mensupları tarafındar 
~ ihtifal esnasında mim 
~ anın hayatına ve sefer. 
.... _ile tahsis etti"i bir ko'1fc 
-~ ile bunu ~&terdi. 

Ankara, 10 (A.A.) - Bbedl 
~ f Ataturk:Un ölUmUııUıı yıl
' ııumu olan buıun, bütün 
7urd lçln.de mUJI bir matem 
gQnU olarak ceçmı,ur. Bu sa
bah çık•n bütün gazeteler si
yah çerçeveler içine alınmıt 
aUtuıılannı Ebedi Şefin haya
tına, onun TUrk mlJletlnl en 
yüksek bir medeniye• seviyesi
ne uıa,tırmak için tahakkuk 
ettlnlltl iDkılAplara ayırmış 
bulunmakta ve ölUmU karşı
sındjl b\ltUn Türk mllletlnln 
duydutu aonıuz acıya makes 
olmaktadırlar. 

Bu meyanda UJuı, Atatürke 
tahsis ettiği fevkallde aayı11n· 
da Jfllll Şetin, Atatürkün bü
yük p.hılyetlni tebarüz ettiren 
ve en b0)1lk evl,dına karşı bü· 
tUn T41rk mllleUnin duyduta 
•onıuz 1evgl ve minneti ifade 
eden tabassUalerinl kaydeyle
mektedir. 

BUtUn TOrk mllleti bir yıl 
önceki gibi bOyUk yasın havası 
içinde parti binalarında, hal
kevlerinde, mekteplerde topla
narak Ata11nın hatırasını taziz 
eylecUll Ankara halkevtnde, 
Yeni,ehlr, Çankaya parti ocak
larında yapılan thtifallerde 
Ankara halkı Ebedi Şefi an
mı,tır. 

Her yerde bu topJantılara uat 
g da baflamnıl, bütün bir mille. 
tin aonıus bir yua düttillil bu 
dakikada tam uat dokuzu t:C§te 
bet dakika ayakta ıükOt edilmek 
•uretiyle büyük ölünün hatıraaı 
tuiz olunmuıtur. Bu anda bil. 
tiln Türk milletinin en büyülü 

D 'n'kü ihti/alde bir talebe Ataaının Mtı~ı yUed_iyor~-------<_Devam __ ··-' _s_ıncWe __ _ 

~tattırk gecen sene sabahır. 
ela !!~kuzunda fani havata ve. 
fe~IJ olduğu il'!in Yıldız ı on. 
~ Balonunu dolduran Ha.rr 
~ı:etnfoi talebeleri ile mua' 
~ri iptida avaaa kalkrra' 
-~ 1 ~"fin aziz hatır~szna hür 
iti~ be$ da kil·a sükut ettile-
4.tattb.t kUn!üs:.!niln arkaoınd 
h~ kUn ay vıldızlı Türk ba". 
1·~ altında biri sarı altın ren'' 
h~llk ile C"Cvrilmiş asker ba!: 
~dan Unif orması, diıYeri ve 
S:ınrut re!lkli çelenk ile süs. 
~1 Bivil Cumhurreisi kıya. 
b~Qeki iki gUzel fotoğrafı 
~a geçen bu sUkQt o an. 
~ llıklan söndilıillmUş olduğu &tem renkli bir gölgeye IJi 

1 
• 'eniş salonun sessiz. 

ÇIJlde çok hazindi. 
-Atatürk'iin fikir Dikilide yine 

zelzele oldu ~ \ •tilnlt dakikalan geçtik. 
~ llra General Ali Fuat Er. 
laa).:..rsuye çıktı. Atatürkün 

'tUQ ve seferlerine dair 
at vermeğe başladı. Bu 

11
znat bilhassa Balkan Har. 

8'ııı Bonlannda Bulgar ordu. 
taıı Catalca önüne geldiği 

{l>mlms 6 incide 

/ıagatı 
Yazan: Pr. AF E 

Atatürkün ölüm yıldönUmU .. I ~~,.~:MW~..J!!. 
Ebedi Şefe, ebediyen Türk ma \;9&1ü• .. _~..,~ 

milletini!\ ~Uyük kaybı olarak blfmtm.n ""~~ 
acı duyaca~ {~ 

bmir, 10 (A.A.) - Dikilide 
7enlden biri tlç, lklnclıl altı, 

Ye tlçtlnctlıtı ile iti saniye de
'f&m eden zelzeleler olmuştur 
lk.lıE.I ~raıntı çok pddetll idi 
ıl' eni huar 1.0ktur, 

Stokholm, 10 (A.A.) - Na· 
tlonaı Tidende'nln Helılnki 
muhabirine göre, Sovyet .!.. Fin 
landiya müzakereleri geçen 
hafta kaydedilen nlkblnllle 
ratmen birdenbire vahim bir 
safhaya girmiştir. •Mtızakere
ler belki de daha bir mOddet 
devam edecektir. 

Social Demokrateıı'in muha
birine göre de SoV)'eUer Han-

goe'den vazgetmlşlerdlr. Şim• 
dl müzakereler Karella ne ktl• 
çUk adalar Uzertnde ccre7aa 
etmektedir. 

Moskovadaki Finlandiya h .. 
yeti Azasından maliye nasın 
Tanner müzakerelere tekrar 
bugün, yarın başlanacatım 
haber vermiş ve fakat bu mtı• 
zakerelerin inkişafı etrafında 
hiç bir şey söylememlttlr. 

Hollanda 
hududunda 

Alman kıta/arının 
' 

Ho!landada su alhnda bırakıla
cak şehirler tahliye edildi 

Amıterdam, 10 (A.A.) -, 
Hollanda hududunda Alman 
kıtaatının taheidat yapması ü· 
zerine, hUk6met. Maas ve Mer
vede nehirlerini, icabında yeni 
bir ıu baskınını hazırlamak ü· 
zere, bu nehirler üzerinde her 
türlü aeyrlseferlerin tatllinl 
emretmiştir. Hollanda motörlU 
kıtalarının harekAtlle ayni za. 
manda alınan bu yeni tedbirin 
halk ara11nda endişeyi arttır 
dıtı söyleniyor. Amsterdam ti· 
cari nakliyat mahfllleri, bu 
son tedbirlerden bilhassa mü
teeaairdlrler. 

Hollanda - Belçika teşeb 
büsüne büyük bir ümit bağla 
mıt olan Hollandalılar, Hitle
rtn kraliçe Vllhelmln ile kral 
Leopold tarafından yapılan 
sulh teklifini tamamen bilme· 
mezllkten gelmesini teessürle 
mu,ahede ediyorlar. 

Lahey hUkflmetlnin temin 
edici beyanatına ratmen halk, 
Alman tazylğinden, yine endi· 
•e ile bahsediyor. Ne olursa ol
ıun, HoJJanda son hadde ka
dar kendini müdafaaya hazır· 
dır. 

Amsterdam, 10 (A.A.) - Bo 
landa makamatı yeniden bir gcıll 
otomobil ve kamyona elıkoy • 
muştur. Keza aakerl hamhk • 
lar dolayıaile bazı :mmtakalel'da 
şimendifer münakalatı da dur • 
muştur. Menae nehri Uz.erinde 41 
bugün bütün mUnakallt keliL 
mittir. Maam&fih Almanya a. 
telefon muhaberatı devam et • 
mektedir. 

Alman hududu, 10 (A.A.) ... 
Ha vu: Almanya tara.fm4ıla 
Brüksel ve La Haye nudtndıt 
mahiyeti meçhul bir tehclit w 
korkutma demartı yaPllllllf 
hakkmda eayialar dÖJJı!lle1ıD • 
dir. 
Amıterdam, 10 (A.A.) - B&. 

am ve Zeitı ıehirleri ıüratle aa 
altında bırakılacağından bu 19!' 
birlerin ahalisi tahliye emri aL 
mııtardır. 

Londra, 10 (A.A.) - tıtibb&. 
rat nezareti, buraya gelen buı 
haberlere göre, Hollaı\da hududu 
yakınında Alman ıüvari kıtalan 
göründüğünü ve aynı nokta,. 
doğru, ıimendif erle askeri nak. 
liyat yapılmakta olduğunu bildir. 
mektedir. 

Baflıca ~vkillcevş merkez. 
lerdıe, •iWılı nöbetçiler, ilk ip.. 
rett. bentleri ac;mağa amade, 
gece gündüz bekliyorlar. 

Tahliye planlan, büyük bir 
doğrulukla tanzim edilmiştir. 
Ulzumu halinde- ikametgi.bla • 
rmı terkedecek olanlar meva. 
nmda, Doorn'da oturan sabık 
ka)'R!' de vardır. 

Londra, ı O (A.A.) - Laha • 
daki İngiliz ha! konıoloaunuıı in. 
ğiliz teıbeaıma HolJandayı ter. 
ketmeleri için tarmat verdiği blk 
kında resmi fngiliz mahfillenne 
henüz mal6mat gelmemi,tir. Bu. 
nunla beraber İngiliz konıol la. 
rı hiilrUmete müracut etm • 
de bu kabil talimat vermiye mea 
zun bulunmaktadırlar. 

Münib suikastı mücadeleyi 
şiddetlendirecek 

Alman milleti lngiltc:c:':-
şüphe etmi}'or 

(l'azı., ı 5 ıncide) 
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----- i şa retı er ıl 
Dahiliye Veki li- 1 

: 

nin seqahati 1 

it Dahiliye VckJU Faik Öztrak mtmılcket. lçinclc bir tetkik l 
seyahatine çıktı. Gerçi bu haber bugüıı yaşı y.lrml)i a.şmıyan· : 
lnr Jçln hiç bir :fevknlfidclik ifn<lc etmez. Cumhuriyet ııesll f 
için bir Vekilin memleket içinde dolaşmış olmaSl, 7unl köşe-: 
Je.rlni tıeker, teker tanıması esaslı ''azlfelerJndon bh-idlr. 

ı;-nkat bir de a3nl haheıi daha yaşh ''atAndnşlnnn ağzın
<lan dinleyin! Onlnrn göre bu hAcliso Tiirklyc<lc Onmhurl· 
yctJc beraber bnşJnmış hnyırh bir nnanoı:Ur. mıhurl)Ct <lC\'· 

rlnclen e'.'el ıınzırlnrın memleket içinde sc)ahat etmolcrl, 

1 i';'lerl yerındc tctklk ctnıcleri, halkla yakından temasta bu
: hııını:ıJnn mutat değildi. Uöylo bir şey bir 'ntandaşın akhnn 
i gelse onu l>lclnt u3arlnrdı. 
i İ Uıikiımet merkezinin Anknrn3a nakline l~n.da.r dcncb1llr 

ki ı>n)ltnhttan dış.al'J çıkınıı: olan müncn·cr dnhJ pek mulıdut 

i idi. lstanbuldnn Ocb:ıeyc kıwlar yapılan seyahatlerin devri· 
Al<'nı seynhntlerl gibi şZLtnfntb bir şekilde 111\n edlldl~rt za· 
mııulnrdnıı uznkla";'nh beniiz pek çok olmadı. 

Cuınlmrl)et hUkQmetlnlıı memleketi ar.ım ettiği mertc
bedo gul gıilJstan yaııtığını iddia cdcmeylz. J7aknt Ounıhurl· 
yet bugiin mcmlelu·tu bnlk hirliğlnln, mllli tc:.ıınüdibı ifa· 
dcsillh·. J{nHcthıl, kudretini tcmstl ettibirf halktan ve halkln 

1 
tcmastıuı elde ettiği lınkikatlerden, nlınnlmn gcldll,'1 renll
tclerdcn ulıııaktacbı·. 

·ı Cmnhurl) et deninde• vckllleıin uıtnıı içindeki gezile.ri 
bu bnknndıı.n bln ilnherslte şn.hac:letname!>lnc, bln kitahn le· 
kabul edecek bir mnhi)cttcdir. 

Dnlıili)c \'ekili l•'aik Oztru.k C)alıatlnde )nlmz realite
leri miışnbedc ile knlmı;rm·. Eldzığ'<la so) lediğl bir mıhıkta 
bu se)ahat.lerln lfnde ettiği müna31 da izah e<'Uyor. 

A) ni znmnndn M uhtcı·enı ,.ekil momlckcthı inzibat 
Anılıi ttıCati) le bir ı-callte) c de suretl mat su .. ııdZL tcmn edl
ror: •'Jlalkın huzurunu b07.an sebeplerin hnşmdn .nhsi 
gaı-czleıin,, geldiğine fşarot edl)·or. 

Realiteler içinde yoğunılmuş bir hiikumet adamının 
"tezvlro,. lmr.,ı ulılıbrı nrih cephe Cumhuriyet de\'linin idare 
bakınımdıın ne k:ular uyanık ve itimnd..ıı. IA) ık bir ';'Rhslyet 
elrle et mls oldub,"Unu göstermektedir. 

J>ahill)o VeklHnln Orta Anadolu yoIJıınıula halka hitap 
eden sesi, hnUda temas e<fon, hnlktnn gelen, hnlkr yakmdıın 
tnnı)nn bir rejimin tezahiirlcrhıdcn başka bir şey <leğfüllı·. 

Sı\Dltİ ERTBM 

Sadri Ertem - -

Doktor Neşet Ömer 
Jrtamekteplerde hıfzıssıhha mevzuu üzerinde 

verdiği konferansta 

Jerslerni öğleden sonra deva-
mmı doQru bulmadı 

..>ktor Ncıet Ömer geçen gün 
venıite konferans salonunda 

Orta mekteplerde hıfzıssıhha) 
:ıevzuu üzerine bir konferans 
vermiştir. Muhterem doktor m ek
tep talebeleri için olduğu kadar 
muallimler için de çok faydalı 
sağlık malnmatmı ihtiva eden bu 
konferansta derslere sabahleyin 
aıaat sekizde başlanarak öğleden 
IOllra saat birde bitirilmesi mese
lesine temas ederek §Öyle demiş. 
tir: 

• - Derslere aııl.ııleyin 1Ut se. 
kizde 'baflamak, öğleden sonra 
birde bitirmek en fenni Ye en il_ 

Profesör Netet ömer 

Arada bir: 

mi bir aiıtemdir. Buna itiraz e. 
denleı- tamamen hakarzdrrlar. An. 
cak öğleden aonra ... t birde den.. 
lerini bit:ı-erek evlerine gidip ye. 
mek yiyen çocuklann tekrar melr. 
tebe getirildiklerini itiliyoruz. 
Bu, doğru değildir." 

- - -
Bay, B a yan 

VA - Nü dnn bir okuyucu soru. 
yor: Şu bay'dnıı bayan'dnn vazgeç· 
miyecek miyiz? 

Okuyucu evvclfı isimleri üni
formasız bırokmnk istemiyor, sonra 
bey, bc)efcndi, hanım, hnnımden
clinin Juılmnsınn tnrnrtnr ... 

VAiaııın ce,·nlıına di)cceı.: yok; 
yalnız bir eksiRı var; ilhe edebi· 
lirdi ki: ndlnrımızı beyden, eren. 
diden, alndıın, pnşadnn sıyırarak 
hepsini birbırine mil an tutan bir 
kanundur 'liC nıc,zuu resmi olan 
muamelclerdır. Bu müsa\alı bir üu· 
;vau seçıp kabul ederek temin ve 
ılade etmek de m ümkim ıdı. Knnun 
çıplak knlın:ı ını ü tun sordu. 

Bay, ba)an, hu u t munascbellc· 
rimizdc fsinılere eklenme ine cevo.z 
verılir bir kelime ... Bu kcl imcyı bc
lenmiycıılcr kullıınıııı.rnbllirler, )a-

Bizim bildiğimize göre orta 
mekteplerde tatbik edilen son 
tedris sistemi hakkındaki şikl. 
yetlerin çoğu öğleden 90nra tale. 
benin devama mecbur edilmesin. 
dendir. Bu mecburiyet lcaldml. 
dığı takdirde sikayetler de berta.. 
raf olur. Velilerinin arzuları ile 
mektepte öğleden sonra dahi kal. 
mak istiyenlere tabii bir §CY de. 
nilemez. 

Belediyeye alınacak 
memurlar 

Yakmda belediye muhaıebc 
memurlukları için imtihan açıla. 
caktır. Şimdiye kadar müracaat 
edenlerin yekunu 500 u bulmuş. 
tur. 

Mahkeme kapısın
da kama ile adam 

bekli yenler 
ihbar üzer ine derhal 

yakalandı 
Bil8.l oğlu Ahmet adında bi. 

risi, dün sabah adliye polisle. 
rinden Sa.dcttine müracaat et
miş: 

"- Aman beni öldUreOOkler! 
diyerek şunları anlatmıştır: 

"- Bir müddet evvel birisi 
ile kavga etmiş, yaralanmıştım. 
Bugün aaliye Uçüncü ceza malı. 
kemesinde muhakememiz var. 
Fakat suçlunun arkadaşları 
Şemsettin, Mustafa, İbrahim 
mahkeme kapısında beni beklL 
yorlar. Zaten daha evvel de da. 
varndan vazgeçmem için tehdit 
mektubu gön.:iermi§lerdi. Beni 
kurtarın!,, 

Derhal tertibat alınmış ve Bi. 
ıaı oğlu Ahmedin gösterdiği Uç 
kişi mahkeme kapısında bekler. 
lcrken ya.kalanrnıştır. Bunların 
üzeri aranınca, iki kama. ile bir 
sustalı çakı bulunmuş, her UçU 
hakkında da takibata girişi! • 
miştir. 

Orta tedrisatta yeni 
tayinler 

Göztepe orta okulu riyaziye 
yardımcı öğretmenliğine Hay. 
rünnisa, Pendik orta okulu fran.. 
sızca yardımcı öğretmenliğine 
Münevver, Kaaımpqa ı inci or. 
ta okul fransuca yardımcı öğret
menliğine BWend Köprülü, Be.. 
şiktaş 1 inci orta ckulu tabliye 
yardımcı öğretmC'rlliğine Hatice 
Güzide, Bcıiktq orta okulu ri. 
yaziye yardımcı öğretmenliğine 
Necdet, Cağaloğlu orta okulu 
tarih coğrafya yardımcı öğret ~ 
mcnliğine Fatma Ga1~. Kadı. 

köy 3 üncü orta okul franaızca 1 
yardımcı öğretmenliğine Hatice. 
KaragümrWc orta okulu reaim 
:yardımct öğretmenllline Kenan, 
İstiklal lisesi beden terbiyesi öğ
retmeni Sami Karayel Karagüm
rük orta okulu bedcn terbiyesi 
yardımcı öğretmenliğine, Bqilıc • 
taş orta okulu riyaziye yardımcı 
öğretmenliğine Mustafa Eke. Ba 
kırköy ikinci orta okul türkçc 
yarf!ımcı öğretmenliğine Mehmet, 
ra:ı:i Osman paşa orta okulu ta. 
,.·ı, coğrafya öğretmenliğine hu. 

• ı.. ıık mezı.rnlanndan- Rahmi Ez. 
dim, Cağaloğlu orta okulu mata. 
m;ıtik yardımcı öğretmeni Feriha 
Kırklareli orta okul tabiiye yar. 
dımcı öğretmenliğine tayin edil. 
mişlerdir. 

·-o-

T ono ve Amasya 
vapur lan 

Geçenlerde İtalyan bandıralı 
Tono adında.ki vapur Çanakka.. 
lede Amasya. vapuruna çarp • 
mış, vapuru 3600 liralık zarara 
uğratmıftı. 

Bunun Ur.erine ikinci ticaret 
mahkememne mllracaat eden A. 
masva vapuru Tono vapurun • 
dan 5 bin tiralılc teminat aldır. 
mıştI. Fakat dün dördilncü tL 
caret mahkemesine müracaat e. 
den. Tono acentesi de Amasya 
vapurundan zararlanna kar§ı . 
lılc teminaıt. istemiş. mahkeme 
bu talebi yerinde bularak A. 
masya vapurundan 1500 lira te
minat akçesi talep etmiştir. 

-<>-
Romanya vapurunela 
bir kaçakçı yakalandı 
Evvelki gün Pireden limanı. 

hut dilccliklerrnı kullnnahllırlcr; r----;o---------
fakat bo.)Jc lıır kchıııc~ c ıhti)a~· -.::::'. C rt ı p f 1 

ısımlcrm )uıu h:ı~ıııdıı sı ra sa)ijı ~ uma e. azar 
ifade eden hlı kelime ckslkliğınln > 11 il. Tcş. 12 il. TeQ. 

mıza gelen Romanya bandıralı 
Romanya vapuru yolcuların . 
dan Mari isminde bir kadının 
vaziyetinden şüphelenen güm. 
riik muhafaza memurları Us • 
tünil arat.nuştlr. vücudunun 
muhtelif yerlerine sarılmış ola. 
raık ipekli kumaş bulmuşlardll". 
Mari kaçak C.'.iyalarla beraber 
adliyeye teslim edilmiştir. 

göze bnlnınsınd:ın cll·ljıl, ndını hll· ~ ~ 
mediğımiz lıır kını e)e Jııtnp 'lie):ı <( '9 Ramauo 180 Ramazan 
ı~ret ıı;in buyle bir kcliıııcııln kcn- J-- Kıı ım 4 Kasım 5 
dı ini z rurt s~· lcrnı sındcndıı. 

Bu Jiclımc' i hay, l.ı:ı) :ın şeklındc 
tervıç .., c i hlı) r elliJcr. Bcucnmcz
senız kc) if lzın .. Sııı de \ 1 ı k:ırı· 
şac. k d ıldır; knrı ını z , ın :ı lcnıkı 
kanun re mı H ık 1 r \C n U ı ı\e. 
bellerde boylc unrnnlnrı kııldırnıı 
br; nasıl olup d:ı re nıl nulukl~r 1 
(ba)anlnr, lı.) l:ır) dı) hı 

bulunabılirıat 
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Den-ıir yüklü bir motor
dan ha ber yok 

Hasan kaptanın idaresindel~i 
"Ç:ılı~kan .. isimli motör birir ~ 
te.~rinin 26 ncı yünti limanı. 
mızdan Çanakkalcve ~itmc!c 
üzere hareket etmis, bundan 
sonra motördcn bir ha.Jlcr al
m k ınüml.Un olumam1~1r. 1.1'),. 
t~n'"" ? l:i i :-1: .. .:ı ,. b·r tü"cara · 
ait 95 t cın del"'lir ha'n'\1•leiii bu. I 
lunmaktadır. Demirlerin kıy • 
meti J 5 bin liraya yakındır. 

A tatürk pulları 
Posta merkezlerine pul almak için müra

caat eden halk dün pul bulamad1 

Pu11arı, merkezlerden 
pulcular mı toplıyor? 

Mühim hlidi clerdc olduğu gibi Po ta ve Telgraf idare ı 
Atatürkün f-ilümfinün )'lldi>nüınü nıüırn ebctlylc ele bir pul 
serisi çıkarmıştır. l<'al,nt bu ıruldnn edinmek i üyen birçok 
kim!'cll'r mnulc c.t lliin po tnhanetlen elleri boş dönınüştiir. 
J>nlın ı;ğJoyirı pul nlmıık h.Olcıılerc: 

- J•uı bitti • ., 
Ce\nbı YCrllmiı;;th·. Geçen gim ı.-;rzunını batb açıldığ; 

zaman yinC" lıo) le olınu. tu. Posta merkezlerinde pul bnlnmı
l"ıı.nlın· 20 kurıı!;iluk pulu kolleksi)onlnmı tamamlamak için 
)ÜZ kuruşa kmlar pnlculnrclan nlmn~u mecbur kAlnuşlar<lı. 

DUn blr nıuhnrrlrlmlz lstn.nbul posu,. idaresine müracaat 
ederek Atatürkün matem pullarının Ankaradan lstanbuln 
ne kadar gönderilmiş ol :,, ~mu ~ e neden dolayı bir Ud saat 
içinde satılıp bittiğini somıuş ise de rakama milsunlt malii
mat alamamıştır. Yalnız h"\lk tarafından gösterilen rağbetin 
fazlalığı cUıetile tok kısa bir zamanda mevcudun tükenmc
slno kendllcrinln de şnştıklan söylennılştlr. 

Bizim anlamadığımız nokta şudur: Poetahanelerde bu
lanmıyan bu türlü pullar nasıl oluyor da pulcularda buluna
blllyor? Hem de a.shnın birkaç mlslt faza ftat ile. Yok.sa ~ta 
merkezlerinden pulları pulcular nu topluyor? 

Du halin önüne getmek itJn bir çare vanlır: Pulculara 
doğrudan doğruya merkezden pul satılma81. Posta merkezle
rinden halka birer, nihayet ikişer seriden fazla pul ' ·crtl· 
memesi. Umlt ederiz ki bu iş bir daha tokerrilr eunez. 

Türk - Romen ticaret 
müzakeresi imzalandı 

Murahhaslar ticcu et muahedesini imzalıyorlar 

Bir müddettenberi devam eden Türk - Rumen tk~:·et 
müzakereleri 'lün netlcelenmlı,tlr. 1kl taraf bütün hususlarda 
anlAflDJŞlar, hazırlanan muahede öğleden sonra Tophane 
k~ldlnde lınzalamnıttır. 

Vapur seferleri 
dUzelemi yor 

ı ilAç tiatları normal 
hadde indi 

Ege denizinde yeni bir 
fırbna ihtimali var 

Karadenizdeki fırtına yilzün. 
den vapur seferlerinde vukua 
gelen intız.ameızlıklar hfili de. 
vam etmektedir. DUn Bartından 
limanımıza gelecek olan Bursa 
vapuru bu a&balı saat 8 de gele. 
cektir. Yine dün öğle Uzeri li -
mannnıza varması icap eden E.. 
ge vapuru da geoc yansı gele. 
bilmiştir. 
Diğer taraftan devlet mete • 

oroloji istasyonu Ege denizin • 
de kuvvetli bir cenup fırtması 
çıkması muhtemel olduğunu a. 
likadarlara bildirmiştir. 

-0---

Gümrüklere alınacak 
iki kimyager 

Aym 23 ünde gilmrilklerde 
yapılacak kimyagerlik imtiha
nına dört kişi kaydolmuştur. 
Bunlardan iki tanesi alınacak _ 
tır. Biri İstanbul gUmrüklerin. 
de diğeri İzmir gümrUklcrinde 
vazife alacaklardır. 

-0--

Şile sahillerinde 
bulunan sal 

Şile sahillcr ind" dalgalar ta. , 
rafından siirüklcT'erek gelmiP 
bUyük bir ~al bulunmu tur. ~O İ 
metre uzunlu · und:ı \"C !l tnE"• re 1 
~enişU-inde olan 1 muhafaza 1 
altına alınm1ştır. B,.m n l"'eçen. 
ki fırtına da Karadeniz lmıı:uı. 
la.rmın biri~n koptugu zan . 
nedilmektcdir. 

Dün ttalyan bandıralı 
'bir vapur T ıh malzeme

leri getirdi 
Dün limanımıza gelen ttaı. 

yan bandıralı Abazya vapurile 
mühim miktarda elektrik mal. 
zcmesi, makine aksamı, bakır, 

demir ve cam eşya, radyo ve 
aksamı, ubbi ve kimyevi ecza, 
pamuklu mensucat ve pamuk 
ipliği gelmiştir. 

Bu suretle hariçten muhtelif 
ithal~t eşyasmm bol bol 'telme. 
ğe başlaması bir mUddet evvel 
fiyatları yükselen bu maddele
rin ucuzlamasına sebep olmakta.. 
dır. Bir c;ok maddeler. ve bil . 
hassa evvelce ~k pahalılaşan 
iliç fiyattan normal hadde in. 
miştir. 

Kalp durmasından 
ölüm 

Dün sabah saat 8.30 da Ay. 
vn.ru:araydo.n kalkarak Köprüye 
gelen Haliç işletmesinin 11 mı • 
maralı vapurundaki yolcular • 
dan Ayvansarayda Toprak so • 
kak 31 numarada misafir ola • 
rak oturan Sileli Nuri oğlu İb
rahim vapur köorilv<' yanaşır
ken birdenbire üzerine fcnnhk 
gelerek düşüp ölmüştür. Cese.. 
dı muayene eden belediye dok. 
toru ölli'Tliln kalpten clr\uf.unu 
teebıt (>tmiş, gömülmesine izin 
''crmıı:ıtır. 

Belçikalı vatanperver 

Ado:f Maks ölda 

Belçika devleti nazırl"'nn ·ııt 
ve liberal partisi mebusların sı 
vatanperver Adolf Ma.ks, yet.ııif 
yaırnda olduğu halde 7 Teıriııl
sani tarihinde vefat etmi§tir 

AdoU Makı yalnızca meırd'" 
ketine hizmet eden bir nazır d,. 
ğil, fakat kahramanlık ve vau--ı
perverliği ile bUtün dUnyaca ~ 
ret sahibi olmuş bir inS3n r. 
ADOLF MAKS'IN HAYA 1'1 
Adolf Maks halk arasında ga • 

teci olarak tanııuuş idi. 1903 ,,. 
neaindo ıehir meclisine seçilıs>lt 
olan Maki 1909 da belediye rP 
si, 1919 da mebus, nıhayet """ 
.zamanlarda adliye nazırı oıın.ıt 
idi. 

Fakat onun kahra?r.anlık batJ• 
ralannı ihtiva eden hayatı Bel9' 
ka Merkezi Brilkselde bele ı1' 
r isi olduğu zamanlara aittir. 

1914 de Almanlar Belçikayı İf' 
cal ile Fransaya taarruz ettikleri 
sırada Adolf Maks biıyük kah,.. 
mantıklar göstermiş, bizzat ,\1-
man imparatoruna müracaat et• 
miş, kendisiyle görüşmeğe geıesı 
Alman generaline elini vermiY'' 
rck: 

- Sizin bana uzatmış oJduğıl• 
nuz elinizi ka~ıl edemiyeceğitt't 
çünkü siz şimdi l-ir dUşmans~ı• 
ve sıkacağımız elle~. , §İmdi 1ıen~dl 
hissetmekte olduğum mertçe h1'" 

lerin ifadesi olmıyacaktır. 
Demiıti. 
Bundan aonra da Adolf :Maltf 

durmadan Alman yalanlan ue 
milcadele etmiı, Belçikanın ,net; 
kezinde il1nlar ve afişler ya~ 
halkın Alman propagandası11• 
kanmamasını temin etmi§ti.r. , 

Bugün de bu afiJlerle uant• 
birer hatıra olarak aaklanmaıct" 
dır. 

AdclE Mab 26 Eylül 1914 d' 
Almanlar tarafından tevkif edil'' 
rek bir Alınan kampında haP5'. 
dilmiıti. Fakat kısa bir zafrıJ" 
sonra ingiltereyc kaçmağa rıııı
vaffak olmuı. mütarekeye ıcadJ' 
da Alman propafandasiyle ınu,s· 
dele etmiıtir. . 

Kral Alber, Kardinal Mertle 
ve diğer zevatla beraber :r.taJc' 
Belçika mu.\;avcmctini temin '~ 
den kahraman vatanpcrverlerde 
biridir. 

HARPTEN SONRA ıf 
Mütarekeyi mütcakıp J&dC t'I 

Maks, liberat parti tarafındl~ 
mebus aeçilmi§, konferanstzr1 

1
, 

vatan müdafaa.sına ait p11inlarl 
le temayüz etmi§ti. dl 

Vatanperver olduğu kada' " 
bir fikir adamı ve gazeteci ~~. 
Adolf Mab öldüğü güniln --· 
bile haata yatağından kalk•',-
ya.zı yUtmJtı. tl' 

Mab, zatürree ile pron§iC jlJ 
latmdan ölmilftür. V. 

Kraliçe Elizabet hastanın ~il 
olduğunu duyunca o gün de bl' 
ziyarete gitmiş. hasta büyiık J• 
kuvvet aarfederek yatağında":,: 
nılup kraliçenin elini oprnu~....:d 

- Sizin bunya geldiJU
görmek ne saadet, demittl· 

Kraliçe de: 
(Dctıomı 9 u11u:ı,t111) 



3 - VAKiT 11 UCINCITEŞRIN 1139 

Bütün Türkiye dün Atasının 
aziz hatırasını andı 

Harp Akademisinde, ü niversitede, bütün Halk
evleri ve mekteplerde dün ihtifaller yapıldı 

ütün millet ebedi efi için ayakta 
hazin huşuh dakikaları geçirdi 

... .şef Atatüridin ölümü-an .tikı ille yıldönümüydU. Bu 
:~~betle yurdun her tarafın
~~ Qademia:inde, 1ehrimiz
da ~ halkevlerinde, okullar
taf.a'te uıuversitede aziz önderin 
f.ıı hatıraauu anmak üzere ihtL 
da-~ .te!tiP edilmittir. Harp aka
~ ve üniversite gençliği
tttl . ~ anmak üzere tertip 
leeı.fi ihtifal bilhassa çok muhte. 

olnıuttur. 

lfARp AKADEMiSiNDE 

dt .\kademinin konferans salonun. 
)Uıtdıa.t dokuzda, Komutan Ali 
' Erdun, bütün akademi mu. 
hr ve talebeleri hazır bulunu. 
'fiıd. du. Atanın fani hayata gözle. 
g 0 YUtndufu dakika olan saat : 
~S de bütün askerler ayağa kal
d.L'!' büyük bir huşu içinde beı 
~. sükOt etmiılerdir. Bu beş 
~k sükut çok hazin bir lev. 
~teıkil etmiı, merasimde bulu. 
ile nn içleri en derin bir yara 

11%lamııtır. 

tLı.i Siikotu mütealup akademinin 
~~li kamutam Ali Fuad Erdun 
~ye ıelmit ve Ebedi Şefin 
~ ait bir konferans ver
~r. 

ı ~erni kumandanının kon. 
~~ etraflı bir şekilde ha
~~ bulunuyordu. Konfe. 
~ ~en bUtün hazurun E
~ ~tamımı yUbek meziyetle
~ ~erli bmutaıun ağzından J tanın hatırasını anmak üzere sus. r 
lilQ lıa,atı daha ~·. v_e bil- tular .. ~ 

Dü.n JOPtlan Jwuın flıtif allerden ikinci bir intiba 

~ boyunca ımll~ı kur- Ulvi sükuttan sonra edebiyat 
~ ı ve yiibeltmek ıçın yap. fekülteei dekanı profesör Hamid 
ı..:- ecllıkirhklan, kahramanlık- . ald • 
~ l>iiton . t ·..:ıı~ 1 aoz r ve . 
'-aı:.. -.. • .aı~ ve luau. sa JŞ- " •• d~ 
~ı dinlemıtJerdir. - Bucun Atammn - 111 

varhiuu aramızdan ka,.beditimL 
UNIVERSITEDE zia mat.nİllİ ppar w hata'UI ö. 

le,;~•eraitede sabahın ilk saat- nünde efilirlrm onun ~vi ~
~~itibaren üniversite mer lıfnun kı11D9t ve elwaını,.b u.. 
~binası dolmağa batJamış, ao: zerinde ı.ir lr.-e daha durmuı 0-

dıı \'e bahçeyi binlerce halk doL luyoruz. 
l'llıuttu. Hiç 9üphe yoldur ld, mazi ile 

~~t sekiz buçuğa doğru latan. iıtikbal arum~ b~ ~tikal v~ 
iP. - 'tali ve .__l di · · L.t'·tf· a ym zamanda Wr ırtibat devn "'l?ct. uc e ye reısı u ı -rk d 
ttrı r, İstanbul komutanı Kor- tetkil eden Atatü. ~ınn :;,:: 
de eraı Halis Bıyıktay, şehrimiz. yan nesil~er ~dılen..:.:; i . 
tt1q bulunan saylavlar, üniversite eden vazifeyı .Yaıaa. çın, 
L iSriı ve profeao·· 1 •. • "t 1>vndan sonra!<ı neıiller de ken. qOlij r er unıversı e . • • • edecek aiz mi. 
lett ilde kendilerine ayrJlan yer. dalenne ıntıkal . . • her 

llnıağa batlamrılardır. naı muhafaza edebilmek ~O!jl-• 8- sene bu dakikalarını aa:rsı ... u. 
leı- L t dokuza doğru bütün göz • • • ele anacaktır " · qOl\in T .. _._ ba akla . 

1 
• nu ıçensın , • 

tü-;• Uı. yr nyeçev. tıw 
~ ~ ve çiçeklerle süe- Atatürkün bayatın~ v.e yap .gı 
~olan büyük Atanın resmi. büyük itleri beliğ bi~. ıfa~~ ı~e 
de ~ti. Bu sırada merasim gözden geçiren profesor, aozlen. 
~ \uİunan büyük ve küçük her: ni şöyle bitirmiıtir. 
"-t .:k derin bir hüzün kapla. ''- Atatürk. Tiirk gençli~ 

Manalı bir ağlama ! 
Y E 1 Türldye, Atatürk oldüjtü J(Ün ilk defa ölünılo 

kU'fdaşmış bir çocuğa donmüştü. O güne kadar 
ŞC\k içinde geçen hayatına bu olüm, apansız bir darbe tet
kil etmlştl. \ ·e Yeni TürkiJC ağladı. Fakat onun maazzez 
nıhunan, 7aşb gözl~rimtze bakarak şöyle seslendiğlnl işitir 
gibi olduk: 

" Ağla! .. Sana sevnrnti öğrettim. Yıllarca tclrıka. 
tezebzUb içinde kim esiz yaşamış koca millet!. Sana sev
meği öğrettim Ağla!.. Fakat Umitsizliğc <fUşmeden, gele
ceği unutmadan, beni ,e bc>nım . ahsımdn harekete gelmiş 
ı dene hürmet edip ) Uı UnH'kteu <>rl kRlmıyRcaJrları seYe· 
rek, sayarak a~la! . Hu, !':an.ı, mazhar olduğun ebediyetin 
ilk terennUmildUr ... 

Atatürk.ün ho) le st"skndiıı;ini bdlir IPbl olduk. Zira o 
JÜk ek insanın, gülmek «lbl, aglama{ıı da "7erinde,, hakla 
bulan realiHt fıtratını tanı)orduk. Ağladık. Çünkü sevdik. 
Fakat bu sevginin nlha1et bulmıyan bir taratr Tar. Bu iti· 
barla göalerimlzi silerek "Büyük Atatürk ideali,, nden 
ayrılmamış oldu~ummru da du~tinmek gerekl7or ... B._ 
nunla iftihar edeıcp,ğaz. 

h hınuyordu. hedefini ve iclealini söMemut, 
'"'~ _ıı....ı •-aı- • • • aret et. di~ -:ı..: ae&amet " Nfah içind• teı...;;- Yet tam dokuzu beş ıeçe m~~ mezı,,.--nnı ıı •· •- bütün bir varhi .. ve solan ...._ 

sini koyulqtmmk .. nmlrad.. 
da kanım venniıti. O..... içindir 
ki .en erbk Mustafa K-.18İIL 
T.iirk :ratachkça sen de~ 
yafıyacaksm!" 

"1ı~lot' Cenn1 Bilsel'in sesi duyul. mııtır. saadete doğru yürüyecektir.'' 
Atatürk bu direktif ve ipretle-"•-.,.,._ ubclqlar; riyle denilebilir ki. her balcle ia. 

"h__ .- ~ -- tikUlde Türk milletiain em ve 
~ ~ lıaniai Kemal A. yeni nesilleri ve Türkün yayıl. 
~ -.!.138 aewinin ikinc:itefrİ. mıt olduiu geaif aah•delri ınuh.. 
ıııı._~ cu ~ sünü aaat telif kollan .....-mcla maDeYi '" 
~bet seçe h tanbulcla D ol. harıi birliği aanılmu ltir tan. 
!..a _ ..... yında hayata ebedi. da tahkim etmek istemi9tir. 
-..::._. lôal.ini kapadı. Sarayın 
~ ~ıalanan bayrak, ya.. Türk .,ençJiiiain, A!-tür~ 
~ .... aaerk• bu luıra haberi ölümü kartısıncla ckaydMp clerın 
~ laer tarafına, dünyanın her samimi ve vakur t.-.ür, heye. 
' il Yaydı, Bucün o acı aü. can, Türk milletinin ~i 
...._-.•le 1ddon'· ·· ·· B ·· T .. _._ teeellı· ettirmekte müstesna Wr ~ L._ umu. ugun ura .. 
~ __. >"eriacle, her febrindc, kabiliyet aöst<rmit olan Atati!r: 
~ - ili Şefimiz ve Milli Gu. 1 kün ıöriit ve kaautlerını 
•f~ l11net l nönü olmak üze. kaYl'llyıp benimaemecliiinin en 
~ !iirk milleti ayakta ona büyük delilidir. 
~ ~-İni ifa etıınittir. Bu Buna bakarak teredditsiz diye. 
~ ~t~'ll-du:rmat olan ~z. bil'riz ki Atatürk lıuPn .. ddi 
~ l.e iti~ hatırasına_ h!"'- vıulıklan ile annuzda .bul~ 
' ecU f ~~ ayakta sükuta ıa hile manevi v~biı ıle t.ir. ~-
,, ,....._ kir, bir ruh n ıcla.I ~. eça. 
bj:ı,,run bu sözlerinden son- miacle~. c'~~ısda, ..... =+ 

İt>le erce ıenç hu•u içerisinde ve gonlumuzde . ~chıt". 
rıt\de Y•ttıklan epiz A. Türk vatan •e milleti onun ıste. 

Profesör Himitten sonra yük. 
sek muallim mektebi talebelerin. 
den Orhan, Atatürkün gençlige 
hitabesini okumuftur. 

Hitabe, hazır bulunanlar tara. 
fmdan büyük bir heyecanla din.. 
lenmittir. 
Tıb fakültesinden Reşadın, ta

rihi defiıtiren, Türk milletinin 
mukadderatını fetiketten saadete 
çeviren büyük Atanın ıençliğe 
brraktıfı emanetinin kudsi~tıni 
tebarüz ettiren sözleri binlerce 
kalpte yaşayan heyecanı cottur -
mut ve bütün ıözleri yap.rtmış. 
tır. 

Rept Tanbek sözlerini şöyle 
tarnamlarmftır: 

"-~ btZ, kmmdan 
nmk, sökten örnek alan ._,...._ 
.... ilk ........ ki ....,... ... o. 
..... için ,.,.,,. m!11 ·, aönlim. 
Çinkü o sana • En~in ıöldere 
cloiru ebedi1• yükselsin!" diye 

H ulcuk fakültesinden Meserret 
Sükiıtı, Ataamın ölümünden do. 
layı duydugu yüksek acıyı ifade 
ederek bugüne kadar oldufu P>i 
bundan sonra da onun eserlerine 
ka111 gençligin bağlı kılacağmı 
samimi bir lisanla anlatmıttır. 

Sözlerden sonra ismet tnönü. 
nün Atatürkü muvaıldrat aıbir. 
1erill'C bıralnld1'rkn gün okuduğu 
beyannamesi okunarak toplantı
ya son verilmiftir. 

TAKSIM ABiDESi ö NONDE 

Üniversitedeki meruimden 
sonra bütün talebeler, profelarler 
ba'ta V..U LOtfi KıAlar oJdulu 
halde Tn.iım abidınine ıitmitl«
dir. Burada üınivenırte ıensliii
nirr hanrladıir ~elenk abide1'e 
tevdi edilmit, ve tıb fairiilteünden 

Cemal Bora heyecanlı bir söylev. 
de bulwımuttur. 

SoyJevJerden sonra merasime 
ıon verilmi,tir. 

OKULLARDA 

Harp akademimnde ve üniver
sitede o1duiu p,i bütün illıc ve 
ort.a tedriaat nıüeaaeaelerinde de 
Atatilrlrün aziz hatırasmı anmak 
üzere aynı saatte toplantılar yL 
pılmııtır. 

Her okulda merasim salonunda 
merasim salonu olmıyan yerlerde 
okulun en müaait bir denbane. 
a:ncfe bütün talebeler bir arayı 
toplanmıştır. 

İhtifal için ayrılan yerin bir 
köıeıi Türk bayraklariyle süslen.. 
miJ, At.anm reemi kcırunuf, önü.. 
ne c;içekler serpilmittir. 

tık olarak aut tam dokuzu beş 
~eçe toplantı açılmış ve beş da. 
Jrib ayakta aükUt edilmiştir. Bi. 
Jibare bir iiiretmen Atanın haya. 
tını ve e erlerini anlatmış, bafka 
bir öfretmm de ismet 1nönünıün 
millete hitap ettitf ~nname
yi okuyarak toplantının bittiğini 
bildirmiftir. 
Toplantıdan sonra talebeler 

derslerine devam etmişlerdir. 

HALKEVLERINDEKI 
MERASiM 

Atatürkün ebediyete intilral a
nı olan aut tmı 9.05 de bütün 
memlekettelri balkevlerinde me. 
r-.im yapdmJftır. 

Eminönü halkevindelri mera. 
simde İstanbul Parti Miifettifi 
Tevfik Fikret Sılay, vali muavini 
HalOk Nihat Pepeyi, sabık bqve. 
kil CeW Bayar. ıehrimizdeld q,e.. 
buıl&rcı.t Fazlı Gülense Hamdi 
sadettin. Refii Bayar, ve ımarif 
müdürü Tevfik Kut bulu:nmuı
tur. 

HaJıkevi reiai Acih Srm Le
vendin itaretiyle saat tam 9.05 

t~nı safha ufba anl.tımf, ...ı. 
sı• kahramanlıklarını, q.iz eser. 
leri~i !ebarüz ettirmit ve töyle 
demııttr: 

- uO'' bir kahramandı "0" 
bir deYlet adamı idi. ''O'' bir dip. 
lomattı. "0"' t>ir inlalipp '1111 ya. 
rabeı idi. Bu bdar vuıf1an talı· 
•ında toplayan bir İnsana elbette 
ki "Dilıi" denileililir. Fakat Ata. 
türkü ifade isin dibi kelimesi az. 
dır. LİMD ODU İfade edememek.. 
ten, aczinden utanım !" 

Bundan sonra §Chir meclisi a. 
zumdan Meliha Avni Sözen 
k~uye çıkmı§ ve heyecanlı gur 
hır sesle Mtlli Şef ismet 1nonli
nun mıllete beyann mcsini oku. 
muştur. Bunu muteakıpbcn de 
ınerasıme iıtirak edenler Saray. 
burnu parkına giderek Ataturlriin 
heykeline çelenk koymuşlardır. 

BEYOCLU HALK.EViNDE 

Beyoğlu halkevınde de sabah 
tan itibaren kct.ıf bir kalaual k 
toplanmııtı. Saat 9.05 de } ıpılan 
ihtiram merasiminden sonra avu 
kat B. Haşim Refet kursu e ge-
lerek, veciz bir ıfade e he 
unlı bi: sesle utr Jfutuk oyl 
Bbedl flfJn millete yaptıjı b 
yük lıf•metleri oYmU.tür. Hal 
evi edebiyat tubeai reısı B. 1h 
Arif tarafın danda Mlill Şefin b 
yamıameai oku.nmut. halk Tak 
sim abidesine giderek bir çele 
koymUflardır. 

ŞeJuimb ve memleketiınizdek 
iiğer hallı:evlerinde de aynı da
kikada ve ayna proıram dahilin. 
de ihtifal meraeimi yapılmış, Tür
kün en bUyük acnıı ve en biıyük 
matemi bir daha yapnmıştır. 

Şişli halkevi de Harıbiye mek
tebi onündelri Ataturk heykeline 
bir çelenk koymuştur. 

Dif er taraftan Ebedı Şefimi. 
:zin matemini tutan ha1km dün 
aokaklmrda çok hazin bir ıekilde 
dolaftıtr ıörillilyordu. İhtifaller. 
den d<Snen talebelerin yüzleri çok 
soluktu. Ayrıca dün gece eglen
ce yerleri kapalı olduıu grbi öi. 
leye kadar da bütun dükkirılar 
kapalıydı. 

Aynca, resmı muesaeselerde 
oldugu gıbi şehrimizdeki bütün 
konaoloshaneler bayraklarını ya. 
rıya indimıiflerdir. Yalım Alman 
konsolO&luğu bayragmı saat oıı 
birden sonra yanya indimıiıtir 
Şehrimiz Alman mahafilinde kon 
'?l~aneye bayrağın geç çekili 
sının se-bebi ,c>yle izah ediliyor: 

Komoloalu:klan ali.kadar eden 
merasim &ünlerine ait program 

.,ar, en kıdemli Jron.oloa tarafın. 
dan tan3im edilerek diierlerinf 
bildirilmesi mutattır. Şehrimiz
deki en kıdemli kODIOloa ı.e ha. 
len Franau komoloeudur. 

Almanlar. Franaular, ha.rp hL 
linde olduklarından buradaki kon 
aololluklan araamdaki münue 
bet kelibnittir. 

Bu yüsden bayragm yarıya in. 
dirilmesi ha:kkmda Alman kon. 
aoloalufuna bir tebliğ yapılamad _ 
gından konaoloelukta bayrak çe 
kilmetine limıınunun farkma varı 
1&mmnrt ve sonradan öf1'er. 0

lince 
derhal matemimize iftirak içı 
tedbir alrnmıttır. 

KiLiSELERDE 

de ulonda bulunanlar mryafa kalk İstanbul Ermeni patrikhane · 
mlflar, Bbedt Şelin ruhunu taziz de dün ...ı.bti matem merasim·. 
malnlıdiyle ihtiram vasiyeti ala. ne iftirak etmif. Ermeni piak 
rak beı dakika ayakta dunnUJ- posluıunda ve butiın Ermeni k • 
tardır. Bu urada aaloftda bıçkı. liteleri.nde ibtifal meratimi van 
nJr ..ıerl ,abeliyor, ıösYatlarr mııtır. Merasimde AtatürkÜn • 
liliniyordu. ihtiram mel'Mimin.. yuklüğu anlatılırq, eşaiz var' il 
den eonra A(ih Sırrı Levend 1 anılm!f •e vülaıek nı:hu t.a · ' 
künüye gelerek Atetilrtriin haya. miftir. 



~ -· VAKiT 

Mesela: Vicdan azabını grip a_ 
şılamakla tedavi etmek .• 

Kıskançlığı ~ıtma basilleri ile 
yatıştırmak .. 
Aşkı müshil ile geçirmek ... 
öyle zannediyorum ki müstak

bel tıb bu cihette inkişaf edecek. 
Transatlantik Rio dö ]3neryo'da 
demirlemişti. Tito derhal karaya 
kavuşarak mütebaki seyahatini 
trenle yapmak istedi. 

Fakat Kokain'in seyahatine 
deniz.den devam edeceğini öğre. 
nince yeniden bin bir ıstırap i. 
cinde kamarasına kapandı ve an. 
~ak gemi beş gün, saatte on sekiz 
mil ile seyrettikten sonra kama. 
rasrndan çıkıp toprak yüzünü 
gördü. 

Boenes - Ayres'e gelmişlerdi. 

• • • 
Burada ne vapur boşalırken 

hasıl olan keşmekeşi, ne de Ave. 
nida dö Mayo'nun manzarasını 
tasvir edecek değiliz.. Boynes 
Ayres'e gitmiş olan herkes bun. 
lan çok iyi hatırlar ve eğer ora. 
ya gitmemiş olan zavallılar var. 
sa simdi kızarsınlar ve mümkün 
me;tebe çabuk olarak bu memle
keti görsünler. 

Bunlarla beraber Modun ka_ 
zanmış olduğu alelade muvaffa. 
kıyetten de .uzun uzadıya bahse. 
decek değiliz .. Güzelliği her gün 
biraz daha bozulmasına rağmen 
büyük müzikhollerin muazzam 
elektrik projektörleri altında; 
pudra, ruj gibi sihirkar vasıta. 
Iar sayesinde hala arzu edilir, se. 
vilir bir mahllık gibi göri<nüyor. 
du. 

Mod, Boynes Ayres'de birA:aç 
ay kadar dansettikten sonra Tito, 
Pierina ve köpeği ile birlikte 
Montevideo,ya hareket etti. 

Montevideo'da üç ay kaldı. 
Rozario'da on beş gün .• 
Bahia Blanka'da bir boya fab

rikatörünün izdivaç teklifiyle 
kar§ılaştr. 

Fray Bentos'da bir konserve 
fabrikasının volkanik aşkına he
def oldu. 

Arjantin 
0 

_!opr:ıklarına ayak 
bastıktan tam bir sene sonra frak. 
lı dansöz Moö, Cenubt Amerika. 
nın en meşhur bir eğlence yeri 
elan Mar - del - Plata ptajı ga_ 

DUGÜX s 
~fati~elerdcn aray ve 

ltıbaren 

zinosu ile kendisi için çok avan
tajlı olan bir konturat imzalayor
du. 

Madam Kalantan Ter - Grego. 
rianz ailesinin aziz hatıralarından 
alınmış olan yarım milyon he_ 
men tükenmişti.. Titonun sıhha. 
ti de gittikçe bozuluyordu. Şehir
den şehire yaptıkları mütevali se. 
yahatler, her gün, her dakika peş. 
}erinde bir sürü aşık, sevdalı ile 
ve Kokain'in yolu üzerinde şu. 
rada, burada mantar gibi bitive. 
ren türlü erkekler ile . uğraşmak 
Titonun asabını çok b:>zmuş, si. 
nirlerini zayıflattırmış, kanım 
gittikçe kuvvetten <lüşürmüştü. 

O, Amerikaya, metresinin yük. 
sek kazancı ve sevgili Kalantamn 
mazisini temizlemek gayesiyle ve 
elde ettiği küçük servetin faizi 
bundan sonra Kokainin vücudu
nu yalnızca kendisine hasredecek 
ümidiyle gelmi§ti. 

Fakat daha vapurda gördükle. 
ri ash nesli belirsiz mirasyedi, i
nek derisinden yapılmış çantası 
ve tükenmek bilmiyen muhteva. 
siyle onları muhtelif şehirlerde 
takip etmişti. Kokain artık lüt
funu yüksek veya alçak fiyatla 
dağrtm:ı.ğa başlamıştı. Artık ya. 
kın hezimetini bildiği için hiç bir 
gün geçirmeden, hiç bir fırsat ka. 
çırmadan mümkün olduğu kadar 
çok zevkini tatmin etmeğe bakı
yordu. Hatta artık kendisini bu 
liitfa layık olmadıklarını kabul 
eden kimselere de vermeğe başla. 
mıştr. 

- Sen onlara z~vk veriyorsun, 
fakat onlar sana hiç bir kadirşi. 
nashk göstermiyorlar. 

Mod sevgilisinin bu sözlerine 
biraz hiddetlenerek şu cevabı ver
di: 

- Sen ne zannediyorsun? Ben 
kendimi onlardan herhangi biri
ne verdiğim zaman bir hürmet, 
bir mukabele mi bekliyorum? Ne. 
ye karşı kadirşinaslık göstersin
ler ki, buna s~bep ne? Ben ken. 
dimi onların zevki için değil, ken. 
di zevkim veya onların bana vere 
cekleri para içiin veriyorum. Ben 
onların üzerime cgilmiş olôukları 
beş dakika zarfında zevk duymuş 
isem, mesele yok, artık arkamdan 
söyledikleri beni alakadar etmez. 
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HAKiKI BlR KAHKAHA TOF ANI 

Baş rollerde: JI,\Zll\1 - VASFI RIZA -- FEH.1IIA 1"EVF1K 
HALiDE - ~ECLA - ~IAJDfUT - - SUAVl - ŞEVKlYE 

YC TA~ASA REVÜSÜ t Musiki ve ı;;ıırkılnr: ::\IUH IJIH H.\ B.\llADJ>lX 

Prop,ı·nıııa ilft \'C olarak -
1.) EBEl>l lj l ·: ı ~t::\llZlS \'EPA'rf.,\fllXIX nıuı.xcı Yllr 

J>Ü~"(.;MP )lüna~ch~tilc lSTAXnrı,D,\ 
l"ı\ PJ LAX l\Hm.ı.\Sİ)J 

::.) EHZl'HUM DE)IİH YOI.ılı" JIA'r'rJ\l\ \ ÇiLi~ T<mı-:xı 
Seanslar: 11.45 - 2 - 4.15 - G.:rn v, 9 cl< ynrınld Pazar 
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Sinek Beyı 
Ve yanmdakip kompa:t:.:~anı;ı l 

kapısını açtı .. Kanapenın uzerı. I 
ne bağlanmış olan Totilotombo, I 
kurtulmasına ve bağırmasına 
imkan olmadığı halde boş yere 
ç?rpmıyor, yiyecekmiş gibi kız. 
gm gözlerile etrafa ~nkı~ordu .. 

Tade yeniden tehlıke ışaretı. 
ni çekti.. Bu kere tren küçiik 
Velar istasyonunda tevakkuf 
etti. 

Bir mesut tcsadiif olarak is. 
tasyonda iki jandarma bulunu
voı·du .. Yolcular ve memurlıır 
t0hlikc işareti verilmiş olan 
komparrımana doğru kosustu -
lar .. Tad~ da Totilotomb::>'nun 
ba ı":tlarmı cövrıüştü. 

Polonyalı seyyah büyük bir 
sükunet içinde n(ticeyi bekle .

1 yen sahte Lar.ar Dalrah'ı par. 
mağile ı:c ftrc:re gös~criyor: 

- Bu adar.ır tevkif ediniz. 
di"'""1.· Benim kıymetli pır, 
lantalarımı ıaldı. 

Derhal trene dedikodusu ya. 
yıldı.. Cenubt Afriknda bulun. 

4 
muş olan rne.'.jhur e§ pırlantalar 
Sinc.k Bevi çetesi mensupları ta. 
rafırdan • çalınm15 .. 

Halk arasında hiddet ve ncf. 
ret son haddine varmıı:;tı. Jan. 
darmalar derhal gelepçelcri m~"' 1 
hur Epsilon'un bileklerine geçıı 
miı:;lt.rdi .. Herkes hay::ludu nef. 
retle süzüyor. F:>ka t <;eteni!' 
mıi~hi~ harekellcı inden kork. 
tuk" arı için kimse ne ~iddet kul. 
lar'llağa ne de tahldr ctmeğe 
ycltenmivordtı. . . 

Tade trenden ınmeyıp seya. 
ha tine dc,·am edeceğini bildiri . 
yor: 

- Katibim Maks Darc!en. I 
ianch.rmnlara refakat ederek . 
~JIBilon 'un t~vkifi iı.:iyle rnc~ 
gul olacak .. Ben burada gecik
mivcccğim, buna imkan yok .. 
takibata devam edcccffeim.. di. 
vordu . Herkes Polonvalt sevva 
hın bu siilriırı"t vc emniyetine 
h ·wran oı:nııştu .. J\:ııvvetıe zin .. 
cir~ vurulmucı olan Epsilon iki 
jn:ncıarrna tarafından tevkif e-

c~~~~~~=~' -& 
ayarı, 13.35: Ajans Ye ~feıeoroloji 
haberleri. 13.50: Türk ~liiıiği: Ça
lanlar: Yecihl', He~at Erer, Jluşen 
Kam, Ce\ del Kozan. Okuyan: Sl·· 
mabat Ozdcnscs: 1 - l\iirdilihicaı· 
kar peşrevi. 2 - llimen Şl'ıı -
l\ürdilihicıızkar şarkı: {.\leşi aşkın 

rlile elli eser). :ı - l\enı:ıııi Sadi -
Segah şarkı: (füılıuıııda ülcıı). ·i -
Fnize - ~ikriz ş:ırkı: (Ciinül JH' 

için :ılcşe yansın). !'ı - F:ıiı K:ı

pnncı - :\ihavcnt şarkı: (Cici Rİİ· 

zclim V.ınılıı:ayıı). (i - Hıışeıı Kanı: 

Kemençe l'.ıksimi. i - Yesari 
Asını Su7.iııak şal'kı: ( (~ıııitlcriııı 
hep kırıldı). 8 - Fniz K:ıpnncı -
Hüzzam Türkü: (Büklüm hiiklüm 
~ • l'nıa sa~·ın Emine). !l - Halk Tiil'· 
kiisii: Yiirii tlilher ~ iirii, Ömrümün 
v:m. 1 i.30: ;\{iizik: ( Hi~ :ısct icuııı· 
hur b:ınllo"iu). (Şef: lh!>:ın Kiinc;er) 
1 - Franz Yoıı Blon: ;\l:ırş. 2 -
Chopin: Asır Ynls (La ıııinörl 3 -
.\ubcr: La l\lııclle ılc Porlici uver
liirü. 4 - J. ~lasscnel: (1) ~!nr5: 

(2) Bnlel harnsı. (:ll .\n~clus {t) 

Fete Boheme. 1:1.tfı/15.:lO: ~liiıik 
(Dans müziği - Pi.) 111.110: Pro
J(ram. 18.0:i: ;\lc•nılckcl ı.:ı:ıl ayarı. 

Ajans ve :'>lctcoroloi lıalıc•rlrri. ll\.:!:-ı 
;\!üzik (H:ıtl~ıı ı·uı orke.,ırnsı). 
1!1.00: Türk Miizi.iii: (iı·~·it Konseri 
ı 11 okuyucu sıra ile). iılıırc eden: 
;\fesul Cemil. :rn.oo: Koıııı~ınn. '.!Ol:i 
Tiirk ;\lüziı:li: Knrışık pro~rnın. Çn· 
Iıınlnr: JI:ıkkı Dcrm:ın, Sl'rif kli, 
Jins:ın r.ür, Jlaııııli Tok:ı~" B:ısri 
C'rıcr. 21.fJll: ;\liizik ( Kiiçiik orke,. 
ıra - Şef: :\'rcip ,\~kın). 1 -
llrahıns: .'.\l:ıcar Dansı, o. '.?il. 2 -
Paııl Liıwkc: Emine (~fısır Sere· 
nııdı). :ı - H:ırtmıınn: 'l'hryııı Ef· 
s:ıııc'i (Bale) . 4 - Toıııaıı: \'iyana 
lıiilval:ırı (\':ıl~}. ti - ;\lrılH1.1.i: 
Endiilii<; çic;eklrri ( lspuııyol dıınsı) 
j - Brııhms: Grav sııil. 22.IHI: 
~[enıkkr.l saat :ıyııı·ı, .\jnns hııhl'l'
lcri, Zir:ıat haberleri. 22.l:i: Konuş· 
ıııa !Ecnr.hi <lillerılr.) 22A:i: ~liizik 
(Cazband - Pi.) 23.2:i/2:l.:l0: Yn· 
rınki program ve kııpaııı~. 

Tiyatrolar: 

&lrı~ımil ~ElllH TIYATnost• ı U :u Koııır.di K ı.:;1111 
' H Jluı:iin A'.İ~~clii:ı 1 i de 
~ il Çocuk 1 ıynlrosıı 

ı Cl'!'e 20.:ıo ela: 
BiR ~lUH.\S ll' AH.\NIY(IH 

--0--
Drnnı J\ımıı: ))EHMI~ 

--0-

11.\LK OPERET! 

llu ak~aııı !l cin 
(;\loılr.rn Knhır) 

'\':ız:ın: 
)1. Yesari 

--o-
n \'>iT nız \ 
L S.\Dt TEK 
Ti\ \ THOSlT 

Bil GECE 
Bcyo~lunıln All111. 
eı Dnire !)işhaııe 

Trnııı' •. .. l'aılclcsindc ".\tilfı., Park 
S:ıloııııncla: ilk temsil 
SA<.:L.\HI~D.4.X l'TAN 

-.ıı.:1m;::a:ı::::x:::11m::aa ;w;wwıi: 

~ALEMDARU - ~ 

fi SnD\IJEMASD i: li Ü 
?i Mari Antuvanet li 
.. ı= Ü Dünya haa vdiıleri .1 
::11::ıı::c:111:n1111:1s:::m li 

:"" r· • _ . 4: . 4 •• t ". 

<'lilmişti.. Jandarmalar haydudu 
en vakın vilayet olan Dijon'a 
götllrecekler, l\laks Darden'in 
kira ile tutacağı bir araba ic;in. 
de onları takip edecekti. Bu hu. 
suslar tesbit edildikten sonra, 
tren yeniden hareket etti. 

Tade refakatine hiç kimseyi 
kabul etmiyor: 

Totikıtorr.bo bana kafi ge. 
lir .. 

Diyordu .. Fa!rat bu kere zen. 
ciye hemen yıırıtııda yer verdi. 

Polonyalı seyyah r.rnh:ı.fızı
r.11: 

- l5te. dedi. rıihayet yeniden 
rahata kavuştuk. 

Zenci berr~vaz diı;le,.'ni gö.'S. 
tererr't J!Üli.'yNclu. Tadc'in C'eh. 
r(!zind~ de izahı in.k.:nsız bir 
mana okunuyordu. 

Büy:ik bir sükunetle Sinek 
Devini aldı ve yavıı.13 y:ıv:ış yırt. 
tı1' tan scnrı. prtrC'alarrnı pence. 
re<lcn rıl~.;.ra savurdu. 

II 

İyi muhafa ~a edilen 
blr mahpu::; 

Bir kac saat ı:;onra ek:::.•1res 
Lior.'d:t a·ııruyordn. &ıyn.hatleri 
!=:Jr:ı~m<la kendileriPİ 'bir müd. 
det vollarından alal<oymuş olan 
~uikastın. h~yccanı henüz ta. 
mamen yatıırnamır; olan yolcu. 

- 21 
Yazan· Kadircan Kafir 

Yüzü sertleşti: 
_ Kardeşim Benitto, sa~a ~o't 

teşekkür ederim. He_I~ ~lı~sa Y:a 
nasıl teşekkür edecegımı bılcmı
yorum. Fakat ona karşı böylve de
rin duygularla dolu oldugumu 
söyleme ... Senin sözlerinev aldır. 
madığımı, soğuk .kar§~~a.?ıgımı '!e 
:ırtık hic kimse ıle goruşmek ıs
terrıediğfmi anlat ... 

Benitto aya~a kalktı, elini ~
nun omuzuna koyarak candan go. 
rünen bir se::ılc söze ba ·!adı: 

- Yanılıyorsun rılikacl... Şu 
dakikada gelişi güzel iki genç gi. 
bi konusl!yor ve insanlıktan baş
ka her düşüm:eyi, her inancı a. 
tıyoruz. Ararruzda hiç bir far~ 
gözetmeden san3. söyliiyorum k.ı. 
doğru yapmıyorsun. Habe;ı ve I
talyan kanı diye iki çeşit kan a. 
yırmanın ma:ıası nedir? Hepsi 
de kırmızı ve hepzi de aynı şey. 
lerdcn mürekkep... Mikroskop 
altmda ve baktriyoloğun önünde 
bul"!ları ayırmağa imkan var mı. 
dır? Renk farkı ise görünüşten 
başka bfr şey değildir; bun·.ı. ya. 
pan da iklimdir. Lombardıyalı 
bir san~ın adam Sorr.alide yuva 

;: b . kurar ve çoğalırsa üç veya eşın. 
ci torunları gittikçe oranın İ:l
sanlarına benzemeğe başlar. İn
s:ı.nlar. her ne soyda"l olursa oL 
s'.:n pek çabuk ve kolaylıkla kay. 
na~ırlar. Onları biribirlerinden 
ayıran tabiat değil, kendi uydur
dukları bir takım nazariyeler, 
rr.anasız inanıs farklarıdır. in. 
sanlık yaradılı°Şta ayrı ayn küme. 
lerde değildir. Onları ayıran kuv_ 
vetler dil, din ve en başta ise on. 
larr idare edenlerdir. Aşkın di
ni, soyu yoktur; ferman dinle
mez; dili ise her yerde birdir. A. 
raya aşk girin·ce kurt ile kuzu 
sarmal? dolaş olurlar!... 

Mikael bunları dikkatle dinle. 
yordu. Gönlünün arzusuna uydu. 
ğu için de iyi karşılayor, arkada. 
~ına hak veriyordu. 

Benitto devam ediyordu: 
- Zate-n onunla senin aranda 

biraz renk benzerliği de var; ta. 
ban tabana zıd ve çok fark göste
ren bir görünüşte 4eğilşin!,z,! 

Böylelikle işin görünüş tarafı_ 

nr da kurtannağa sahşıyordu. ; 
Mikael susuyor ve hala düşiL 

nüyordu. Benitto onun elini sık. 
tr, kaprya doğru giderken son 
sözlerini söyledi: 

- Ona senin· selam ve !Ükran
larını götürüyorum. 

Mikael atıldı: 
- Dur, ben de çıkıyorum ar. 

tık. .. 
- Fakat seninle beraber gö. 

rünmemeliyim. Biliyorsun ya! ... 
Böyle gizli gizli görüşürüz. Alla. 
ha ısmarladık ... 

Benitto acele acele çıktı. ~er: 
divenlcri inerken yüzünde sınsı 
bir sevinç vardı ve ellerini uğuş
turuyordu. 

-13-

SöNMiYEN KIN ... 

Roma üzerine yürüyüşün O'~ 
ikinci yıldönümünde, son~~· y~nı 
yılın içinde Adi~lıaba . uzerı~c 
yürüy:iş başlıyacagı faşıst bu. 
yükleri arasında kom~şulmuştu. 
Bu arada doğrudan doğruya baş. 
vekile blğh olaraK bir de Habeş 
servisi açılmış, şefliğine milis kt~
mandanlığından da ayrılmamaıc 
üzere Matanyo getirilmi_şti. . 

Matanyo'nun ilk işlerın~en ?ı
risi de italyadaki Habcşlenn kım 
ol1uklarını, nerede oturdukları. 
nı, ne yaptıklarım tesbit etmek. 
ti; bunlar kırk yedi kisi idiler ve 
y<'.ln•z bir tan~si Romada bulunu. 
yordu. . 

Romada Mikael adında bır Ha-
beş talebesinin ~ul.undu_~un.~ı da
ha önce öğrenmıştı. Çunku kızı 
Elissanın üniversite konferans 
ı:alonur..:fa ona yardım ettıgını. 

hatta üc gün sıra ile ziyaretine 
,.;tti'1inf hemen haber vermişler. t,,• b 

di. 
EI:szanın zavallılara çok acı. 

ya'l, iy~::!r y::.pmayı seven bir ya. 
radrlı!>ta olduğu belli idi. Matan. 
yo kı;ımn bu hareketini yiğitçe 
buldu· lakin tir Ha:)esli hiç bir 
zama~ buna layık ola~azdı. ile. 
le on·;.ın pansiyonuna kadar git
mek, nicindi? 

işte bunu öğrendiği zaman çok 
kızmış: 

- Bir l:iaha onunla konuştuğu
nu bile duymıya:ağım; anlayor 
musun·? 

Diye bağırmıştı. 
Bu kadar vıl önce Eritrede ka. 

rısının başına gelen felaket şim. 
di de kızının başma mı gelecek. 
ti? Bereket versin ki o zaman ça. 
b:ık yetişmişti de sevgili Manya
sı ancak korkulu bir rüya gör. 
mekle kalmış, bir §CY olmadan 
kurtulmuştu! ... 

' Matanyo o andan ba~lıya?ak 
Habeşlerden soğumuş ve bu çe. 
kinme pek az sonra da korkunç 
bir kin halini almıştı. Çünkü Ge
tasunun dostları ona adam gön. 
dermişler ve şu sözleri söyletmiş. 
lerdi: 

- Bu işte asıl kabahat Ras 
Yatsununl:iur. Halk Getasuyu 
çok sevmeğe başlamıştı: çünkü 
bu adam yiğit ve açık sözlü bir 

. . k3ybetıııc 
?ençti. yatsu yerını .. öldiif' 
uzereydı. Getasuyu ke:ı"ısı .. ., c 

el . ·· k .. ı., Tafarın1•· temez ı; çun u ,as . v 
çok sevdiklerinden biriydı. k İÇ 
İ§İ size yaptırttı. Yaptırtrna rııtl• 
de bir bahane lazım3ı; kak rttl
!cuçırması için gizl~ce kt§ :rııar. 
Doğrusunu istersenız o r . ol· 
. i d'. d r sızı b.r talyan uşmanı ı · dığl' 

dürtmek için bile fırsat ko.~l~ d~ 
na şüphe etmeyiniz; ona goı ~r (! 

b. ·ı~h vc:rı 
ranınız. Eğer ıze sı a ·z tıı 
el altmjan yardım edersen~ ldıl'I' 
daha önce onu ortadan ka 
rız !.... 0r.ıı 

Bunları dinl~yen MatanY !ı 
tepesi atmı:;tı. Ge~asunun en~ 
öigratta (be: az kız) lardan lig'' 

· ~ · · ı ·se esmer settıgını, ;arısınm ı ·ıl" 

ni. sahicien bu delikanlının 501' a 
rinden ve hareketlerinden ~o dil' 
cık :;özlü, delice ol:luğunu d~ 1C 

§ür.J ü. Böyle insanlar sin~rııı' 
ına:lrabaz olanların tuzakl 
pek kolay düşerlerdi. fl" 

Matanyo bu hab:ri getiren diS 
beşliyi ölclü~e?1e_k içi~ k~.11 )\ti} 
ni güt: tutabıl::mştı. ÇunkLI a_I! 
dilerinin post k~vgasrn~ onı.ıkjif 
eden bu heriflerın he~sıne FJ 
kin duyuyordu. Bu kın hele re' 
Yatsuya karşı bi\sbütün artıJ 
ve gittikçe çoğallyordu. 

Bunun üzerine genç 
hudut boyunda İtalyan . t 
bilerek ~eya bilmiyerek gırtf 
yahut İtalya tarafından }la efl b~ e 
tarafına geçerek daha .so~ra g~· ~. U 
dönen bütün Habeşlerı bırer şı ~ 
hane ile öldürtmeğe ba~ıaırı1 c Ql Y 
Aynı zamanda Ras Yatsı.ıdan 1~ ~ 
cünü almak için onun düşrnaıı~" 1~ 
nna yardım etmiş, birlik olı:.C tli 
tu. Eritre valisine yazılığı tal"' il. ~. 
da da Habe3ler hakkın-da: ra~ 

- Bunların hepsi de ak, 
he:>si de iki yüzlü, madrabaz ıt 
y:ımvam heriflerdir; ilk fıri3 

kafalarını ezmelidir. 
Demişti. sıl' 
Halbuki hakikatte Ras Yat r. 

nun ne İtalyanhra karşı düşrrıB h~:"' 
lığı. ne de Getasuyu kıç'u~ttl '-~ 
vardı. Getasu güzel Marı:rJııf. ·''il\> 
görür görmez sevmiş, hele oıı. • 
amazon· kılığır.ı:la bir erkek gı ··~ \> ~ 
at oynatışına bayılmıştı. Adig~9{te ı~t taki görüşmeden sonra bu .ka lr. 
zaman geçtiği halde Matanyoıı~. ~ 
ona bir kız bulamayışına da "'o- •., h 
mış. bu işi ciddiye almıyara~ .\~ lltl 
yaladığını anlamıştı. Bunun ıÇl ''t)lU 
Mariyayı kaçırmıştı. c. hı~ .. 

Ras Yatsu, Yüzbaşı MatanY ~ 
nun düştüğü yanlışı ve tuttıı7, 
fena yolu pek çabuk haber alttı • . e 
ona doğrusunu anlatmak ıçı.Il ·sı-

:r::5C:5 ......... _ :::-..:::·--: 
::.:::::!E 

............ •11••··-···· ............ ............ ...... ··-·· ...... ...... :::::::::::: ············ . .......... . ......... _ . ...... -... ............ . .......... . 

yakm adamlarından birisini goıı· 
dermişti. Fakat bu adam }\1at~1, yo tarafından kabul ediiırıC: 

9 ~ beraber hudutta kaçakçılık bab 

Haş, Uış, Nezle, Grip, Romatizma, 
Nevralji, Kırıklık ve bütün a arılarınızı derha 1 

keser. icabında günde 3 kase alınabilir 
Her yerde pullu kutuları ısrarla isteyiniz. 

i§aEE!! :::: :=.==*==-~=:r: :H: ru:::::::::::c .;;ı:: :::: ·······-····--····· •••• ··········-···· 

lar Tade Biclsky'den boş yere 
yeni mallımat almağa çalıştı. 
lar. Polonyalı seyyah bu mc_ 
r:ı.klılarm en musirlerini bile, 
bilhC$ta hepsinden i.:stün çıkn.n 
şişman ve aceleci bir za lı bile · 
göndermeğe muvaffak oldu .. 
::\1err.klı ~ü;mana kati kararını 
bildirm0k h:in: 

- ~Iösyö size söyliyeeek hiç 
bir r;;,,um yok dah:ı. ne diye ıs. 
ra:- cJivorsunı:z? 

Diye· b i:-az da k:ı b:ıc'l mua. 
mele. E:tmic:, Firm-ın adam da 
yarı miitı>l)esı::im fakat yarı bo
zulmuş bir ııckilJe: 

- Tuhaf şey fakat biz yine 
rara~s:z de~c~i:-: ... 

Diye mukabc!e:k bulunmuş 
idi. 
Ta·:~ revap ver-neden cğ'ile. 

rek bu frrtınayı da savnı:tur. 
mu~tu. Eksprw yeniden yola 
koyulmu~. saatler ve memle
kPt:cr gcçi!mef?c b~qlrı mıştı. 
Yel son.ı. eriyordu. Tacle ile ar. 
ka··'\şı artık nhnt kald11rlarına 
se\·•niyor!~r ve yolcrlul~!arınm 
son krrrn•mn da hndis!:'siz ge
çe~cğ'ini ümit ediyorlardt. 

Yolcııluklarmrn niiuıvct bul . 
masına :varım s~at kala bir 
ko,..,trol memı1ru ..... c'<li. Bir sey 
ı:;·5v:emedPn t;ı~:ıc-i k'"ı=ıti .. Fa. 
kat i~i nihayete erince alaka 
ile: 

~ 
Pırlantalarmızm kıymeti 

ne olduf:u11u z:ınrndiyorsunuz? 
- Bundan ne cıkar ki? 
- Tabii bir kaç milyon de. 

ğil mi?. 
- l\1uhakkak .. 
- "Sınek Beyi., ııızı cv,·clcc 

tehdit etmi~ miydi? 
- Ilayır ilk kart::ıı trende 

aldım .. 
- Bunu sizin cebini7.e koyan 

sahte Lazar Dalrah 'tır değil 
mi? 

- Öyle z.ar:.nediyorum .. 
- Sabnnızı suiistimal edL 

yor muyum? 
- Zannederim. 
- Affedersiniz övle ise :\lös. 

yö .. Bendeniz Lion'da başınız. 
dan savmış olduğunuz meraklı
yım .. "Akşam sesi,, ga:r.etesi 
muharrirlerindenim.. Suikasta 
duçar olduğunuz z:ıman trende 1 
bulunmakta idim.. Gazetemi 
böyle mühim bir haberden mah. 
rum etmek üzere elimdeki fır -
sattan nstifade etmememe im. 
kan yoktu .. Sizi rahatsız e~ti . 
ğimde!1 dolavr affınızı dilerim. 

Tade tebessümünü saklaya -
madı: 

- Siz de <;ete mensuplarından 
olarak kadar mahirsiniz .. 

Bu iltifattan hoE1lanan sahte 
kontrol memuru: 

rnrrha 1·nr) 

nesiyle öldürülmüştü. ) 
(Daha t'~ 

"VAKiT" 

irin<lt 

Aylık 11.3 ı:;:; 

;J aylık '?00 'ıi2:l 

6 u.vlık 47'.3 820 
1 yıllık 000 1600 

1 arılrılrn ll:ılkan llırlıği ı~:: 
il\ ll:ı otuz kı.rw .. tlıı~iilur. ro d 
hırlıi:ıne ııırrııl\rn n•rlcre 11ir 
,-r ı rıi" hı•.;!'f kıırıı- 7arr:mrclil 

~· 
A,Jıonr ka\'ılını bılclıren ıı1\,t 

tını \'P trh:rııl ıını·tını. ııb0.ır 
rınrn-.ının rıo<;la ,·ı•\b b:ıo~a-:e. 
\'ollanııı ıicn·tını ıdart: kcnd1 il 
rıne alır. 

.. ... •.:, ...... :.., ,_,_~ ""'c:''l m«',."'" 
1.inclr \' .HaT'ıı ahone ya7tlt' 

.\clreq '1<-ı!;ı:;tirme ücreti 

2:; kunıştıır. 

fl.A:\' UCRETLER1 
. sı· 

l'iearcı il!lnlarının sııntırn r~ı:ı 
ıırı c;onrlıın ·tibaren iliin sıı~ ı:ıı· 
rınıla rn: I(.' '\3\'falarda ~ • ille! 
ru~; ıli>rıfiinrü c;oyfacl:ı 1: ık 4. 
,.e iiçünc-üıle 2: birincld~ 
''""lık vıını ke'lmect> 5 lirtıdır;ıı 

rlih'iik . cok ı!eçamlı. klı!\·r' 
rt•rıkli ilan verenlPrf' ayr! 

11
'1• 

inclirmrlrr '·ınılır Hco;mf ıl~or· 
rın c;:ıntlm o;nlırı 30 kurı.ıs 

l'kari Ma1li''<'tl" oımıY911 

Kii<;iik tıfmlnr 
0( 

llır ı.ll'ta :fü. iki defası 50. 11~ 
ılı·l:ı.:;ı ti5. ılört ılcfası 75 '" 1\.ıı~ 
ılc>fım 100 kuruştur. Cç ı8ed'' 
ı liin çerenlerın bir rlf'rıı!'iı 'ıırıtl 
'"adır. Dört ~atırı J:!ecen ıırıol 11e 
r:ı1la ~:ıtırları bes kıırusııın 
.:;on eılilır. ı' 

\'akıl hem doi;rudıın do~r~., 
l\cıır!ı iılııre \'erinde. he~ 1 rı1 
knro codrl,.~inde \'ıkıl ı'ııl'' 
ıllınrl:ı KE'.\IAl.ElH>I" ı.ı• 
it.in Biiro~ıı rlh·Jp ıı ·ın ~ . .,., 

•) . rdrr ı Rıırnnıın ,,., .,,.,.,, ,/ 



. . ' . . . . Al:nan1a SJka:cta ·A11kır• Jiıtmrleri: 
taturk un fıkır hayatı rında sahtan Jtariciyade tayin 
4.t..~ ( 8Gftarurı ı ıncide) 1 lJim yolunda ilerlemedir ki 
--~kurduğu bir dev. bir milletin va.rhğmı tarihte 
~. hüıriyet.me ka.. ta.rain eder. Ona~ &iyaal • Ankara, ıo (Hususi) - Ha-

bi Bunlar harp ianeaı ve-tııi bt;1,_ ·r millet var. O. bir mevcudiyet l aynı 1&. rlciye VekAleti merkez teşkilA·j 
~~te hediye ettiğini- manda kültür köklerini kuvvet. renlere v~riliyor tında vazife gören Orta elçtı 

kamalar ·ve terfiler 

,_.. ........ _ , • .._Ulnlerini yapmakla lendirecek bir hayat ve tarih ve. Almanyanm bütün soka.kla. Esat Atuner, Hukuk mu,aviri 
&\ ö;' duya.nz. Daha on rir. Çünkü bir milletin vqadı. rmda kUçltk kamalar eatılmak. Kemal KöprUIU, Ticaret ve lk
lııtil'di ee ~unlhuriyet 16 ya.. ğı dünkü gür.ili dahi derhal ta. tadır. Harp devam ettifi mUd.. tısat dairesi mUdUrU umumi 

4ta.t dıye bayram oldu. rihe karışmıştır. O, dünde bir detçe bu kUçük yadigA.rlar, htl- vazJfeslnl ifaya memur Bedri 
~lif ~;Ürküv kayı~edeli bir şeyler yapmış olan fertler, mil. cum kıtaatı mer.suplan ve par. Tahir Saman, UçUncU daire 
d.~ .... ye a~lryoruz. Jetine bir kültür varlığı temin ti memurla.rI· tarafmdan harp mUdUrU umumi vazlfeslnt ifa· 

bu ~'.!n çok sevdiği ar. ederler. ianesine yan:bm edeceklere ve.. ya memur Faik Zlhnt Akdur, 
h..~ .}'ilk devlet adamı la. Atatürkün tarih üz.eıindeld rilecektlr. Bu gibi hediyelerin protokol dairesi mUdUrU umu· 
..:"tU .~ haşnnızda. en bariz fikri Emniyet !bide. iane mukabilinde dağrtılmuı • ml vazifesini ifaya memur Ba-,_t~ bir sozu·· ·· tno··nüne sinin Urerindeki a.u vecizedir: na _, -....ıen -•Janm•-+•. 

~il !ıi' ... -r-~ ua,.. "VW IAhattin Varbel, UçUncU d&ire :ı.;erarıanıayı çok sever. ''Türk, öğün, çalış, güven,, Türk Bu maksatla 23,000,000 kama evrak mildürU Şad11.n Erman 
~\&en hi1kumet iŞ.:.eıini milleti tarihinle öğün, çünkü se. imal olunmuttur. "Timu" bir derece terfl etmişlerdir. 

k en ben milste~!ıb.,, nin ecdadın medeniyetler ku. - 0 Moskova bUyUk elçlllğtnt!e 
~ hakkmda urııtul. ran. devletler, imnanıtorluklar ,, d ~\ orta elçilik müsteşarı Zeki 

b. Pek çok hatıralarım yarat.an bir mevcudiyettir. Seni ma:ıva a m"4C8V Hakkı Karabuda merkeze ve 
"",,__ Anadolu dPnilen bu vıırd~. son. ' l m 
~~...!a onlardan bir ka. radan ..-ıme do..ğil, İlk yerleşip b f & yerine merkezde orta e ç k 

"dıecie · c- t era sa iŞi mllsteşan KAmll Mümtaz Akay ~ . Ylnı. ,J ta.tilrk Tllrk medeniyet kura.nlarm çocuk a • & Çtnde ihdas edllen orta elçlllk 
~teıl'i!M:ltt. e etutler yapl)'OI'. nam. Hıı•-~-et altın yu··~ı•-. u kAtl 1111-ıne merkezden ha.hisler bunda ver Fa.kat istikbaline "güven,, e. UA'°" ;r;UK UçUnc " P " • 
K.~kntr ba..'ıis Onu bll. bilr:ıok için bıu;ün ça.llŞman il. leri halktan topla· Yumnl Sades ve Moakova btt-
~~.. Çok ali.kadar et'M.is.. zımdır. CünkU yalnız tarih te. km yUk elçlUğl UçttncU kltipllAlne 

ı.ı.:· ~Vri, Bunun hak.km. fahuru bir meziyet sayılmaz. yaca •• meı·ltezden Affan Sabit Akça 
~~oku.yorduk. O bir Bir gUn Attlirkün yaptığı iş. Avrupa pııetelerinde okun. dereceleriyle nakil ve tayin 

"'lll'ken elinde daima bir lerden bahis açılmıştı. Merhum dujuna ~ Almanya.da mil. kılınmışlardır. 
i~Undun1!", kendisine Vasıf Cmar sordu: cevherat sabit Uzerhıe devlet. Kıbrıs konsolosu başkonlos 

01~rethr bılıhnaıa ente. - En bUyilk eseriniz, inkıla. çe fiddetll kontrol konmuştur. Kemal Karmanla Rodos kon· 
>... •-.u. En r.i!:!:!:n ger. bII\!Z h~sidir? Müeevtıerciler mallarmı ancak solosu Recep yazganın becaylş-
''J)~re d.ik'-at manuma At?türk cevap verdi: altın mukabilinde u.tacakl•rdır. leri yapılmıttır. 
~ bıı~~:i_!'li koyar ve bu - Benim yaptığnn işler biri Almanlar htıkfımetin bu kontro Hava nakliyat 
~·~ıQÇa.I m ehemmiyeti. yekdiğerine baslh ve lüzumlu o. IUnU görünce parmaklarmdaki mu'·dur·· lu""öii 

~~ ... U'I· r veya bir kaç tane lan '}eylerdir. Fa.kat bana yap. altmdan n1,an yUslHderin1 sak. •-
~~Onun okuvup iş"' ret. tıkJr rımdan değil, yapacakla. }ayarak verine çelikten yUzUJc Ankara, 10 (Hususi) - Ha· 

"' bUtl:-rı ol:un:ak çok ko. nm 'an WSE'diniz. t:ı.km&fa baelamışlanhr. Yahu. va nakliyat mUdUrlUğUne yUz· 
. Y'lık istifadeyi mucip İşte en büyilk tarih işıkı, A. diler lıakkmd& yapddJtı gibi başılıktan mtltekalt .Naci 'Uat-

tatürk kendi t:ı.rihirden l:\iinü. bir gün Alman hWdunetinln man tayin edilmiştir. 
bk.~e başla.dığı be.his. ıe~k b: hai bövlece kapattı. halktan altın yüzlllderi toplaya. T ela ta·.:-•er 
.-·~elde a.celellık gö.ate. Atati.:rk! Sen bir.den ayrılah cafmdan korinıluyormuş! apu 7uu 
Nı"'.:~~ ~n yemek, istin.. tam btr vJl oldu, uzun ve 'h•di. o Ankara, 10 (Hususi) - Tapu 
~~~arda baJıia mev. selerle dolu bir yıl. Bu yıllar K" N b 1 UkA' f ve kadutro umum mUdiirlUlU 

1 - V AKIT 11 IKINCITEŞRIN 1139 

Maarif Vekaiehnin bir tebliği 

Avrupadan dönen talebeler 
aeldik[eri yerlere gideceiler 
Ankara, JO (A.A.) - Maarif 

Veklletlnden teblil edilmiıtir: 
Son ai)a&İ vazıyet dolayısiyle 

yurda alınan talebe hakkında aşa. 
ğıdaki haber ittihaz olunmuı~ur: 

1 - Devlet ve devlete merbut 
müesseseler hea:ıbrna Avrupanın 
muhtelif yerlerinde teknik ve fen 
tahsil eden talebı-.nin oradaki tah. 
sil müddetine bakılmıyarak umu. 
mumm okuduklan mahallere ia
deleri, 

2 - Fen ve teknik sahaların. 
dan gayri şubelerde talıail eden 
talebeden tahsillerinin ikmaline 

azami bir sene kalanlanın yine c. 
kuduklan mahallere iadeleri, 

3 - Xendi nam ve heuplaruıc 
tahsilde bulunanlar hiç bir kayda 
tabi değiİJirJer. 

B\l kararla alikadar olup tah. 
si.satlarınr maarü vekaleti bütçe. 
sinden alanlardan Ankarada bu.. 
lunanlann bizzat ve tap-ada bu. 
luna.,lar1n da trhrireın maarif '"
kaltti vWcsek tedrisat umum mü. 
dürlü;üne müracaat ederek hali. 
hazırd:&ki ikametgih adrealerini 
bildirmeleri tebliğ olunur. 

Liman:anm!zm ıs!ahı için bir 
pıogram haznlamyor 

Ankara, 10 (Hususi) - HU 
k6met devlet llmanlannı en 
kısa bir zamanda inşaya kara1 
"Vermlı,ttr. Nafta VekAletl bu 
hususta bir kanun projesi ha
zırlamaktadır: 

Limanlar beş senelik bh 

programla inşa ve 11lah oluna
caklarıdır. Beş sene zarfında 
inşaları mukarrer limanlar 
Trabzon, Samsun, AIDal!lra, 
Ereğll, Zonğuldak, İstanbul, 
İzmir, Antalya, tskenderun
dur. 

Mi Hl Şef At atürk'ü~ kabrine 
-...~ l'ki gün ve gece sen.;n arkandan çoğa.la.ca.k, her tmJI O I m ıa I fen mUpvirliğine belediyeler i • 

Çalışbğma §ahit ol. yıldönUmUnde seni tekl-&r kay. Stokholm, 10 CA. A.) - Kim- mar heyeti fen ıefi Mitat ır:enen, (Baf tarafı ı incide) man burada batta BafveJdl Dok-
~ · Onımla çalışmak bet,.,i1 ~bi acı duvaca.ğ!z. ya Nobel milkAfatı Berliııde pro. tefti§ heyeti reitıliğine mUfettiı Milli Şef ınönü ve hükamet erd.. tor Refik Saydam bulundutu hal.. 

bir çelenk koydu 
~~de çok 1evkli olu. Fakat senin nı'.'tun mllsterih feeör Butemadt ile Macar profe. Aglh Bilginalp, ondan açı:a~ ye- nı Ebedi Şefin kabri önünde de. de bütiln vekiller tarafından kar. 

~"" _ ba.bıla hakkında bü. olsun ki, eserlerini yaşatanlar eörU Prozlcka'ya verilmiştir. re Kadıköy kadastro müdürü E. rin bir hL.JU içinue ihtiram vakfe. planmrı ve bir kıta asker ihtiram 
~~ ve mt:Jar hazır. yolundan ytırUyorhr. min Arun tayin edilmittir· ai ceçirmektc idi. Bütün TUrk resmini ifa eylemittir. ?4ilU Şef 
~ yuına.ğa otu • • E • • I • milletinin büyüle Atasına tevec.. saat tam dokus bette Atatürkün 

... ~~~~ ~~~ AT™1 B1R Harp Akademısın· :::H:: .:'~... :ı:.e.r ... %~:'. =-..::.ı;;.,::.~ır:; 
~-- kJaa. fUJlalan 23. XlI. 1937 tarihinde Be.. de Atatürk ı·h·,,·faıı· tehir birinci snuf emrtiyet Amiri dlrllmit. halle ve nakil vaaıtalan Reisimiz müzeden aynlırken de 
~.Bu yuma fu. yan Afete yuılmlf ola.n mele. Zeki Tamer Zonguldak emniyet ,.._ d-'-a-a ·bulu:ııdUıklan yerde a&keıi ihtiram yapdmr• ve vekil. ·~ bir _,,. devamd&n tubundc.n: .a-'rll~ne, tı---..a....·• e--'-et bd. "'"'T -- ::ı 
~~ ... , ·-- n..:11 (IQ,,.. "''") Alm r.• UWlV\11 uuur kahnak aıaretiyle bu ihtiram res. ler heyeti tarafm<?an aelimlan-:.r f"~"n yan.m""Leıııik "Gene me~guliyetmı.i:: b_.-. .-y.art11' ı &1ıcou.cı rosundan Mehmet Ali Esmer Kı!' 

Nd,i.-;..ı-..ı..., KAtibl U. {Jin gU>i dil deraleri_ @ndü.a; ü sıralarda Bol&yırda ~il edi. mine ittirak eylemi§lerdlr. Bu ih. rmştır. 
Ft&&l&Yll:ı şehir emniyet amirliğine, emniyet tiram vakfesinden eonra, ha11c A. PARTİ NAMINA ÇELENK 

.._ra (la Yaver yer ı 11alnız olarak aynı meaele ize. len mD.rettep kolordunun ha.re. umum mu-ıw·· 1ülY-IU";nci~unıf .. m, w A k AA 
bu l&nI ·-,,1A hıl .. ı. ..... •"A* ~' k tl ri ·ı ~kıent~ bir saf l1 rrN .r'I" ...,., •. nı' ,..,, tatürkün kabrini ..ziyaret emegc n ara, 10 ( . ,) - Bugün ~' A yonı arm ra,~ ı'Jms~ .....,.,. ,,....~,. )! 

8 e 1 e •'r" • liiyet amirlerinden iJ>~m Can. _._ n1r:te lliimünüa biilaci )'il""-'._ do,. 

~~~ == :.:.._.,.ıa~J,.,.WO::: .. . ~!~ ::m~~"Ci!:!""!!ı =-""l::..~~ ıa,.l)'leAnbraballc;;b.ı.---
•" ~ den ba.ıtlan ge'Hp ~ fi ede Aribunıu ve .-. Kayseri tr'niyet mttdilrü Behset Batta MDD 3cf oJmak Ozere Jen meruimden nonra. Cumhuri. 
"ı ıı.:~le çalışmalann birin 8ıh1uıtim iyidir. Seııiıı bir kaç arta, soan. prkta R~ Kuttttan Elang emniyet müdtir- httkQmet erkAm, parti, halkevi, yet Halk Partisi umumt idare be. 
~~~1 kmmı Tim~ gU11 rahatsızlık geçirdiğine ü. ~ miali kunetlerine ~ Bit. ltiğilne tayin edilmi§lerdir. be1tdiye ve diğer umumt ve hu.. ~ti .:ı~ parti genel .ekreteri 
~lt<>hnllftur. :ıu.ldüm. • ha ve Mut ~~aıebeleriniSurl. da. iki maarı"f mu··du··ru·· IU&f müeeaeaclcr ve efbaa tara.. tf : &. • 

1
üzerin rei•lilinde par • 

. " lbt.a.!f:Uunı çok bejeıı.. Kı§ tcıtili için latanbula git. ha aoııra lngilizlere kartı . : fmdan Atatiirkibt kabnne çelenk. mn uanıs ve Ebedi Şefi Büyilk 
~~ki dilnyanm mek iaterdim; bir ttıruı karar ye cepheaiDdeld hareketleruu! becayİf edildi ler konulduğu pi tehrin i~ Atatürlc'ün muvakkat kabrinin. 
ııı:..~ ll8':eridir.,. diyordu. 1Jeremedim; hilktlmetten 1Je top. ~ayet Mondoroe miltarekesı ılnde!d Atatilrk anrtlanna dt yaretlc IT\Arlevf huzurlannda ta. 
~jik k:ua?derlerl. ı. buluncm mecMtms u.aklaf. ıle açılan mil:lf mtıcadele devri. Ankara. 10 (Hueual) - Urfa yüzlerce çelenk konulmuftur. zimle eğilmitler ve parti adına 

ı..:.. ettikçe derhal klğıt tL mak tatemiyorum. Yalovodald Dıi, ve bu mticedelenln siyasi, maarif müdürü Recep Nildeye, Şehrin birçok büyük mağuaları. büyük bir çelenk koymu!lardrr. 
~kiler yaparak izahat otel bıterae oraya (ritfMlji, at. i~~· aakeı:f ~tUn safhalarmı Diyarbakır maarif müdürü Yaew nın ve mücucselerinin vitrinleri ECNEBİ MOMF.lA~tLLER 
' "lilUha.kkat dl.hl bir oak Mldan iatifadeyi d6flitlG. gör.den geçırdi. . Ataman Urfa maarif müdUrlUğU. büyük matem gününü ifadelendi. NAMINA ÇELlılNK 

' di~m sevinç ve yorum. Bllyük ft'.8r~ ~rym~tmt ne naklen tayin edilmiılcırdir. reıı taralarda tanzim eclilmit bu. Ankara, 10 (A.A.) - Bugttn 
1ı1t..,. ... :"t:o.~Yordu. Ce'dlle olan teT.6/on görilpı6. herk• kendi iktidan ~ tt~Jva ile ticaret lunuyordu. Halkın bu vitrinlerin Amerikanın bUyUk elçftd Mac 

~uı en _..,,.ıı.ıw ve Zeri beni aık nk ~· taJrt:tir edebilir. Gen~ Fu.. k J • önünde durarak Atama& ait hatı. Murra TU ki -..ai d ld 
~ bir kum~ oL tı!Ul haberdar etmek için cok iyi at ~ uksier ıçiııde m~. müza ere en ralar. resimleri• ve eserlerle u. bu tun ~cnebr si;:.,t nı!~~a:u. 

ol,ıyor. Pariate lfiaım qiJrtJc6. tedıir ~~ aaker olduılu ~d3r aı. 1 Ankara, 10 (Hususi) - ltal· zun dakikalar karıı kartıYa kal. lerinin en kıdemlllll olmak 4
0

• 
~ c\......-; fikir hayatı coş_ Qin 1~ kWJ1.acabtn. Ya,,aea. viller ıçinde muk_tedfr &ivıl oldu. ya ile aramızda bir ticaret an· dJ)darı ı&rillmekteydi. Iayıeiyle mezk6r mumesailler 
' ~-:Uai anıch:rmh O çok ~tı tetlciklmn fafffadeJi oloeo.a P. için~~ ~cinde• iyi .aa.. !aşması yapılmak üzere muza. MILLt ŞEF ATATURKUN namına AtatUrkUn muvakkat 
~~':!'?' ve sö:;·!~=:ı°cc!;:i g::ıa .,.;.ıphe etm..lyonım. Ar.Temi ker ve sivıller ıçinde en ir1 ~ kereler cereyan ettiği baber KABRiNDE kabrine giderek bir telenk 
~ia her an Va dAPer orW&lara halıaet. O!&D =Ur~n Mn~dleri verilmektedir. Ankara, 10 (A.A.) - Cumhur koymuştur. 

btı- ~?'!nele bir !detti. tim, onlar çok entereaan lmldıı. ~ iatifa.deli '"bır kaç saat Diğer taraftan yeni bir tJca· Reisi İnönü, bugün Atatürkün BUyük elçinin muvaaalet n 
.~gl'iJUci idi İmtihan. lar. ne l"". . ret mukavelesi yapmak Uzere k b.ı..ı-..! ı.- 1 Jı: n- Et. avdetinde askeri mera•m •a· tit ~a.ı..-._L· Onun. ı'-" .. ""'' pnr1-1~ muvaf;fakı. Y6tler'le tM. gefhçirttifmıtaldenoldıı,:,_ __ ı.urı·yet ı..... Almanya tarafından vaki olan a run '•r•ret e,. ~ ıu;ere - ı 

L".. · :-oka.ret lıfMA ""'- ... - :ık-~ --t-L ~ --.- k noğrafvoa münairıe geldikleri ZL pılmıştır. 
:'P~tı yn~ olurdu. O. H6CeQt~ 0tınü 'bfi.Y"- l'NV'r- muharriri Yunus Nadi ile dö. müracaatın alAkadar ma am· ---~-------------------·---
• t.•ı· la.rn'":'a bulunmuş la b6klı11orum... .._.uı. L -ken Atattirkün h&V!ltJ ve larca tetkik edilmekte olduğu 
:"it "'ll'Jeı. ki bu imtihan K. Af,(ff .. r,.. .. _. ~ıM-• haber verilmektedir. Ancak l\\JI' ee e h s e kast 

lllt &'eçirmek vaziyetın: Po/eaör Pitar w re/ikaaına eeerleri hakkmda din1'""""6q,&Hz bu tetkikin ne gibi bir ııetlce lf .l u n 1 u 1 1 
~ l4 tahlil ve tetkikin gUzellifinden vereceği şimdilik maltım de-
&YnJ ~manda f'ıkir se M. (ULUS) tan bahsediyoruz. Bi: taraftan d;a itidir. Amsterdam, 10 (A.A.) -Aı-ı-----------

~~ de~-· lhıdf Şefin TUrkıye Cumhun. 
C'ı"tc:b uwunma.ktan çok ' yetini kurmak tçtıı r.ı:!ler çekti.. Başveki.letin tcbliii mııu mJJletınJn bUyUk bir kı~ 1 iiomsnya ~raltnın Hitlere 
~-l) .oim!!1:kl~~.et. Lo11rJra radvosun~a rbuw·n~~!ı ~~ ~~~~.er a!!Le Ankara, 10 (A.A.) - Batve. mı MUnlh sulkastinln lngllı,; S -"11..A"i de --ıı: ,...._. • ._.~ ıu ... r-.-u c- klletten tebliğ cdilmiftir: teşviklle 7apddıfını şüphe ile lel!r&fı 

~::-..,.. eev~ • t mi• old·ığunu bir fllım hallı!de Ba•veki'et matbuat bürosu kL karşıladığından, nazı makam· . =-'1111, meseli "Hara ! Urkço neşrı-1a . i21den iri Bir :ı :J ları birkaç polisi ihmal mad- .Bü'.kreş. 10 (~A.) - Romen 
" ~ler! . delA. 1 "iJ l hııvahm ~ yonız. rrf tibi, günün meseleleri üzerinde dcsinden tevkif ettirmlı:ı.lerdir &J&DSI tebliğ ediyor: b..~ - ...... ~ u- aralık Cumhunyet başmuha • kendisiyle görüpek iıteyen ., t--ı ... -
~ •v .._.~, uırııı:.. Londra radyosu ecnebi li .- ri: Matbuat mUdUrU DI('trlclı Kral Karol bugün ~-· ~ durmuştu. Bu .z... b ad 1 ·b. Len. _ _.:t.üa·· memleket matbuat müntesipleri. ı·•te yabancı bir el mevcudiyeti 1 kralma.. .&fi&ğıdalci ..... ı.-...,:ı ....._ bcii B Ham sanlar üzere yapbı;ı av ıs - Rus ar . ır ..:ı.n eAı-..tatü uk ni pa•arteai, car•amba ve pe...,.m. I v de ....,.. - ~ 

i assa dul tU k d ilive et. · t ı B z de vır r • ~ ·:r hakkındaki ilk resmi tebllğin ~>ştir: 
.-.! .\.btii~ln °Dr. "D .... ~t· necp"fyatms, r ı;e e Y~~ı'tl\srU. ya1-maJnnz. Atatürk. be günl-?ri aiat 15 • 17 ananda A 
-te "!.--O· Mi .. K>9' mecle karar verf"~ir. Bu su. eıun. s .. "$. Hitler tarafından elikte edildi dıil ve devamlı bir SUılıbün 
~ h tmduğu bir top. retle Londnı rad~un ya. ten kalan elerler bövle bir erııs: Ba§vek~letteki dairesinde kabul ğlnl taarlh eylemiştir. eeaelarmı bulmak ü.lere BelçL 

a.raretıi 1!18.f'hala.r ba dil u.. :va.Jıgıw ,....i..,._ ıı·tü kurmak ı·,.tn kifidir... ı edecektir. 
11 

d ka - Holanda. hU.kUmdariannm 
... ~~ti_\rk için "kW. ncı u-;re . U\. .. -""'" ·~- rd Y A k d ht 1 Bern, 10 (A.A.) - Der n e- . ta.va.ssut tekll!inde bulnıvklılde 

. \~ medeniyet tın sayISı on dördü bulacak - ~Ura~ Atatürk yalnızı R 8r8 a mu aç. ~I 8• ki bitaraf mabftller, suikasthı n b -ıda bUtiin kalbiml mU.. 
....:.y~~yet ve k&lltilr tır. 1 cak Türı·ı·~ re., - h•...:~ .. i kurma.k. ı&r& yardtm &dtfdt mUcadeleyl şiddetlendirmeye --'- u a e Ob.~r b Geleeek haftadan bu aya " ,J- • ,urı .... ,.,. .. ,,, sebep olacatı kanaatindedirler '-Gıu<ret ~.ttigım mesut tava811RJt 

•""il ~:U ~;i:r;!ı,ı:: olr.n t:_;rkçe neşriyat ~er gl1n la k~'rn~ı§tır. Kendi; m~evf Ankara. ıo (A.A.) - Bayan Bu hususta çok mühim karar· ~=~=affak olması. 
aaatimızle 7,56 te baş.ı.yara.kB rahsıyetıni vUcude getiı;di!1~ tnöntınUn himayelerinde bulu • ıar arifesinde bulunulduğu bil Kral ıu , Hitl. Fran ~~~iı on b~ da'dka sUrecektır. u rere temel yaomr,Ur. Bır a.s- . f ır-&roJ ere ve 

~~z d=~~'!?!,r ne;riyat 19;6 ve 31, 32 metre kı. cın kökU11~ ıva ~'l~llr ivi bakıhr. ~:U.=~i!~ m~~a~ dirilmektedir. sız Cunıh~ieüıe de mtıımasıİ 
,..~ .~~ aa dalga UZıerinden yapılacak • ı sa onun ~ ve dallan oka. I .1 erzak ;!'i::.ım•-+• Berlin, 10 (A.A.) - M.ünih telgraflar göndermiştir. 
~~ ".._.. ua- tır. ı dar feyz bulur. Memleketimiz. 1 eye YGfii••ı "9wr. suiku:tmda ö1eııleri taziye 'Ve 

lr 1eylerin Bu havadlai veren ~izce de kunılacaık bir AtatUrk eDR- Belediy • b.. kerdiainin suikasttan 'kurtulımU§ ---o--...."-:11Jm'U ki Niyııs Kronik1 gaztelli Türkiye. t:~ <le geiecek nesiller içirde enın yap gı olmasını tebrik ~ Bitler bir Cemberlaynin hasfah1'ı 
.,, bqka bir nin de Ankara radvneunda 31 Cumhuriyetin Y8f8.!Jlasma ve istikraz çok devlet reislerinden telgraf '7 H 

·-~A~-· ~le bir ---'e u.·· metre merinde ingilizoe netri- ytlkse!meeine hizmet edecektir. Belediyemiz, Belediyeler Ban. almaıktadlr. Londra, 10 (A.A.) - Lord 
~ 1 ya.ta baş..'a.ma.k tasavvurunda Hatırıilmda kaldığına göre kumdan yaptığı bet milyon lira ŞimdJ1•e kadP.r eemrt\.tilmni Hor..:er ve Sir RuueU Willdn.. 

~aıkit fikri dai. olduğunu bildirmektedir. ı Atatilrkiln umı1mllnden sonra! lstHcrazm bir milyon yüz J:in u.. izhar eden devletler fWl}vdır: aon isminde iki doktor bu ll-
~'11'f .,r olurdu. Ge.. ·- omm ~ uır emıtitl1 kurmak rMml alaıtf bulunmaktadır. Bu Papalık, ttaı~ .... Ja!:>OJlva, Sov b3.h Çern~rlayni ziyaret etmif. 

· ır~ ~ Sovyet er n nu usu , ~~-~-~: :::~arme~~~~~ paranın bir «r~ .Eminönü _ A. yetıer ı:tirt•cti. ~h.,;a, nı·ıra . gı~ ivı. ~~ .. ; ~: 
otamobtı icbıcle =---~ Anrt.Ka.bir tS\tbİ. zıpkapr cadde1tnm açıl~ına ri9tan, Hola.ııda., Roma.zıya.. Yu- .. .__.,.. e....,. .. ~&.&.&ol 
~ a1dıtı çoJc o. Moskova, ı O ( A.A.) - Ge· kat sehasırda Uerl0cl4~ halde bu harca~ac:ıkttr. Henüz b11 yol üre. goelavya.. Macaristaıı ve SJo. ~::ug= =~!f:. 

...._ ~en 17 KAnunda yapılan umu· fj~ir ~,.r ııedenıııe ameli bir sa.t. I nııde istimlik muameleli tamam. vakya. d ;;...._ -n-ı.ecıe "'-1.1 dir 
~ eok ehemmi. mt tahrir nUfuı neticesinde sa hava iJJ.~!l etıN'dt ~-~1"·i taiUlıadıfuıdan hankadaın 8lınan MUnlh. 10 (A.A.) - D. N. B. ua~u ~ ~er . 

ı.. t.ıı..t:- _Qmıdl 0 bb:r;at. bit olmuştur ki, Sov7etler Bir Amt..K&J:ııir bir ~· .Ala- para urfedilm-*edlr· Bot mU. ajamı IUfbatta memten w ya. ~'beralJD, bug\ln Jatattan 
~ ~ ~ 1etf ıt~l.nlil nttfutu 170 ı:nllYOI' tw'k tnstiı.Jtııli flwı mı nııadcu l. l JOD lirıbk iıtilrrez ~ tetblt ı ~anı~ ait en aon list'* kallmııyacak, fakat dün yaptı. 

'""' ~"~~ btiıı...; 461 bindir. Buııuo 81 mtlYOJI '"ir•.-.:., _.,.0 d ....... ·ektir. edilmic. olan mahallere ban:ana.. .~!!~~ı.nları 63 o. ğı gibi cari işlerle meıtgUJ ol" • 
. ,, it,~~ 'li.yrk oL 666 bini erkek ve 88 milyon. "'~.CIA.il ,....... Aaım UB. caktır.::ı ~ • cak ve nazırlarla görüşeccl:t·~ 



6 - VAKiT 11 IKİNClTEŞRIN 1939 

Lokman hekimin 
na,ram hecıiresi 

-- -- -------- - - ------=-::- - --------

Dun Lokman Hekim Hafıs 
Cemalden ,u matbu kartı al
dık. Duasının meyvalarını ken· 
cSlmize lnbl&&r ettirmek lıtemı- 1 yoruz. Okuyucularımıza da 
naklediyoruz: 

:loota1ı- illuutda~ 

Senenin en mühim 
maçında 

"Ba> ramınız mubarek ve kuı!t 
olsun! ömrünü.ı uzun ve mutlu oJ 
sun 1 Cenabı hık sili ve bizi ht
k:..lere, eczacıları, lıiıklnılere, avı. 

katlara 'e paraya muhtaç etmesin! 
Her )aıta elden ayal.lan, kulaktan, 
ıözden ve akıldan mahrum eyle-ı 
mesio! Hakiki atkııı ve ademi iktl· 
darın zalim pençesine t.I 4 ~rıuesia !. 
lçki ve tü.ün tlryakilcı·in.ıı bellla. 
rına, kalp, ciier, bubrek, büyük 
prostat, kanser, damar, nü.zili •el 
)'alalak hastalıklarına uiı a•masın! .. l 
lleıııut aılc oca.'.;ınızı. !ıaıılahk, içki, 
tütün, ıütürU .... , ı.. .. .- ·, ırılra, kav
p, kaza ve tepeden lnnıe bell vel 
öliiın girmesin! E lıit 'e kardef acı· 
sı çe!.ıirıııeııin ! Gurbet ilde öldQr. 
meııin! •• Dün)aclı rahı.t )'atamanın 
temeli, ıı..11 ... ulık, teıııiıllk, çalıt
kanlık, M:bat~Aı-lık, vicdanlılık, in· 
aan severlik, milli)·etçilik, hakiki 
ve esulı dindarlık, ıUrrlyetçllik, 
kanunl .. ra ' c fa~ rfore 11uıcıllk. 1 

terakkı pcrvcrl:k, do~ruluk, nmnus
luluk, b ı evl!lik, kanaatklrlık, 
kartıhklı nezaket ve D11nfaal oldu 
tunu b·ırneli)itl \'e her lthniıi 
Allah korku u ve Yiedan pakhtı 
ile > apmab3 ıı. Mesut olmak ister· 
seniz aklınızın ermecr~ ite, siya. 
se'c ,kr.n,m•Jınızl :' ...... inlıdenı 
bati a hiç bir iıc el ...._.yin(ı! 
Botçlu, •l•cakh olmaJınısl Mil"' 
dolabınızı bomlarnnz! Gt9elllir. 
t'•. lnanetU madcleılni, baıatın en 
kudretli cevherini, 1nsanblıa en 
berekeUI tQliUJDUDU ıullıtlmal ede
nin sonu, en fena hastalı"1arla de
lirmek olduluıw evllllarınıu 61-
retiniz ! Ellntıdo n tocuklarınm•• 
panı kazandının birer uJvl meoıılek, 
yabancı dU Ye sanal bulun un 1 
Vllcudllnllz sal'.ım, nıbunus nqe-

Daha s•k akınlara girecak G. Sarayla, 
fırsatlardan azamı islifadeyi bilecek 
3aşi~taş berabere kalabilirler mi 

Yazan : Muvakkar Ekrem Taıo 
Bu haftaki lik maçlarmda 1 

:...ıha.asa Şerefteki şu Galatasa. 
ray - Beşiktaş kareılaşması 
.DBaDda tuhaf bir heyecan u. 
yarAırıyor. Ben kendi besabmıa 
imdiye kadar hiç bir G:ıl:ıtasa. 

ray - Beşiktaş maçından bu 
kadar zevk ve merak duyma. 
ınıştım. Her iki teşekkUl bu de
fa inaa.nda girift bir baleti ru. 
biye bırakıyor. Gnlataaaray 
çok kuvvetli.. amenna! .. Peki 
lıkın başında giden ve Feneri 
kendi aabaamda yenen siyah -
beyaz ihmale değer mi? 

galibiyetler temin edeeeıkler. 
dir. tltanbulapor iae SUJeyma.. 
niyeyi alt etmeeine edecek a.. 
ma bir Jıayli de terleyecekler -
dir. 

Taksimde Gıtl11ta•"ray Bevoıt 
lu için tehlikelidir. Btovkos Hl. 
lili be~ı de peic liol bir rolle 
yenecektir. 

Fenerde Galata«er.• lerill• bu 
sene ~k hafif .olıın Altmordu. 
yu kuıınması Fe"1e"'1nhenbl 
de KUnn=va yarnn dO.Une 
kadar amuı beitlenir. 

Jluwıkkar B.'lcrem Taı. 

Al,nan mııhi •bi 
in~iliz kız, 

Almany•claki sıkı aan
•ÜP dolayıaiyl~ vaziyeti 

ayclmlanmadı 

Ben her üd tarafı kollayan 
ve tutanlan dinledim. Naaret. 
tin hocanm meşhur fıkrası gL 
bi iki tarafa da .. aen de haklı. 
am,, demekten bqka çare eL 
vermiyor. Galataaaraym; OL 
man, Faruk, Adnan, F.ıjfak, En. 
ver, Celi.1, Salim, Sallbattlıi, 
Cemil, Buduri, Serafim eekliıı.. 
de, Beşiktaş9n da; M. Ali, HOL 
Dil, Faruk, HU8eyln, Bed.it, Fey. 
zi, İbrahim, Hakkı, S&bri, Şe. 
ref, F..şref dizgjeinde çıkacak. 
lan muhakka.k gibi.. Galatua.. 
ra.yda Masa, Gllndll.s, BWen. 
din, Betlktqta da Rıdvan, Ha. 
y'l.tl, Ha,anm isimleri etrafın. 
da bırer nvayet vana da ku. 
lak &Gıaym. 

Bir iti sin kadar evvel Pa. il, nurla •• aJql'ld olsan! Her iti• 
rln.n &ıelen Jıaberlerde Bitlerin niı •llftffald1etH Te aJu olsun! 
en vakm kadm dolltlarmclan Cepleriniz, kasalarınıı altın ile 
Mia Unity Kllfona'un Alllluı . dolu oıwar_ 
1nsiUs llarbi ariftmiade mtrı-----------içenk .ken•Hatnt lldllrmıete te.
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__.._ __________ 

1 
ee*- ettljl ~ Btı 
haber ... ıeut ·~ .... 1 
lan tanımdan Wmip edl .... 1 

..._._,,:3ifr'•:. ş·mdi iki tarafı terul,e w. 
runalıı; ---~, • • 
kah ll.f sıkı maçlar tecrllbeiJ, 
saha al:6.ltlib'1, hırçmlık baJrım .. 
'amıdan d ğrwnı BeıPktaf ala' 
M&ıyor. Buna mukabil Galata.. 
sarayda - lehUlhamd - aitlk 
"milt.ecania" tabir ettUderl bir 

laa Kiıt Unıity MJ1fcWtb IMt t. 1...._iıiıliıiııiı.., 
meJı.ı netiCl9ia k&Jdıimr ~ 

'L' Er .. · ....,_ 

. beraberliık, bir uygunluk bit ıt 
tırat var. Eh •• sonra neme il.. 
zmı i,.ler!nde Sa1'br .. tin gibi, 
Faruk gibi Salim gibi bu lfin 
glrüi çıktwım bilen çocuklar da 
armı:.t devl!recek delil L •• 

Bir de itin taktik ve tebik 
daljl'umı kaleme alalllll. Gala. 
tuo.raym art.ık malQm bir ht1-
cum tatiyeai var: Yüksek klk. 
h, tam numara nntıfor CemJli 
mütemadiyen atak haUndt it . 
!etmeye hamlamak. Bunuiı ~ 
de ileride Buduri gibi Uatat bir 
yar.dımcı, geride de gitgi. ha. 
rilrulltle bir haf bek ol11taya 

~~ ~~ i M Doı.r (Alllfflka) 
ll1rilcle vaki Oldulu bilinme. 100 Franaıa fndlkı 
meltteo Alman clnlet ldlmmm 1 iM Lire&- (ll•IJ•) 
muhibbi olan ıe.tn tatıill 1* ıto lmçre fnınln 
butalılrtan siyada bir taarfUa 180 florin (Pele•nk) 
uiradıfl ihtimali varit 1&'81 • ı 100 R•Ytm•rk lAl•anl 
mektedlr. ı 1IO bella tS.ltika) 

Nitekim büuı bir Ingilla 100 Danbmi (Yunan ) 
lordu olan Miı, kendflfne kar. 111 Le'• lBulıar> 
il böyle bir taarnmu beldedifl llt ÇekosloHk kuronu 
içiiı ,.,,-. rowlwr tar'tak.l 100 Peı&eta ~tı.,.n1•• 
ta leli. BmauDla. berüer bu ıa.1 1• Zllott (t.fllaatan) 
nm•• blctUa bdmma alt oı. 100 Peftll (118ca,r) 
malt tlMN •erilm bllt8a hwr..ı 100 Ler <.Rumen• 
leri ~ Qbk iıkı bir aa.; ıno olnar 4YU&'Jlll••> 
si l&Ddril balur.'l~ au. 100 ····~ l(uron11 
yat lta.Jd!Jle telAJdd ·~ iL 1 i let ftGble (11oakO'll ) 

mil plir. lltitau•ar 

mQ11tait ~fakm .Uuap ~i ça. .J 1 •k 1 lanper l'ilrk bOrcu 1 pqta 

13'.: 
2.11176 ... , 

2t.SH 
et.tH 

21.52 
1.17 
1.0125 

11.1125 

u .u 
0.135 
2.t H 

sut 

11.63 lUJIDası var. Buna kar11 aakıiı a.. 0 8 ÇI 8 1 va 1 Er,.nı 
ce:nilerin bakiveai olan "Cemili Sn·as - ErJQrum 111 

=: ~a..ı:s:u· ~~ :: ver Adolt Ma-s öldU ,_,._•r_k"- · - ·-k·-
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tılan ve f\rlkikleri bir yana. bı. . 
raksak bile Salim, Sallha. Se. <s.ı ""•" 2 ~' ic&rll Yltallıre dorsaı 
rafim azami ~lik~ kucL _ Sbi 0 '-~-- left•orua ~ 
rett!rler. - " .... 10 1 1 939 

baberlerinbl bbaat aıtaatı ihmal 
Betiktqa eelince.. fluruı edelN".diler.. Sbia nek n kmc1a 

muhakkak ki nef ealcri az. .dLıa. tifa bulmanuı temeMi ediyorus • ._ 
enaleyh bır buçuk l&8.t ~evam. Doktorlar mUaaade etmedili iÇID. 
1I bir parlama içinde çalıeamu.. yanmınsda fula blaım,acatır .• 
lar. Ne ol'lcak? .. Zaman zaman Oilum da 6ileden IOftt"a slyare.. 
gerek Galatasaray heyeti umu. tinise celecektir. 

flYATLAR 

Butday yumupk: 5.24, 5.21, 
Balday k11ılca: t.37 112, U5, 
Bakla: S.15, Mı ır sarı d6kme: 

Bu ba g•t ve kol av 

GUZELLIK 
reçetesini 

ı,-~ 

' V AKIT, NAKiTTi 
tecrübe ediniz. 

.......... ,joJl .K 

"Kendimi 

Ayni getaÇ bıwı 

te".aviden evvel 

"" ılerine 
k'111Z. 

B•Jlk"'1 llGlkwlndeıı: 

l 

Evbııbde m Te erkek orta okul 
talebeleri lebı lqWzce, Fraamaıca. 
matematik ·we ıeonıetrl kanlan 
aoılauflır. 

Aynca caz heyeti de kıt me•almJ 
eal~ betlamıfl.U'. (laluaıu 
tıtlrft etmek latiyea amat6r ıenç
leda her il• idare meaarluhnıu· 
ıa: mlracaat ederek kayıtlarını ,_.,. 
tınaaları lbımdır. 

IS ponl,.onluk bir komprime De (•ye ue..-•. 
barlçtea hiçbir madde Qye etme;rt ~) 
l'Uf mukablllnde ıa daJdka Pbl kısa bir ..... f' 
ve lı,tlbah bir sof ra h am:rhJablllnbds. 

Ma ruf ve meşhur lokantalarnnada dahi 
nefis bir çorba71 her zamaa bulamuemD. 

BUyük yardım ve fayduı atikar 
'ıalık sebze komprimelerimizin 
:-ıe~aaet ve tazelijini muhafaza 
--~..id olaa.ksmız. 

Ç. PA ARK 
Mercimek, bezelya, nohut ve sair hububat 

çorbalık komprlmelerlnl kllerlnb~de buluadurm~ 
etmeyluiz. 

Yedek erzak: Tasarruf edi1mit 
gibidir. Bilhaııa dar ve adnpk hir ..... 
kıymeti daha çok takdir edilir. 

Aile ler için oldup kadar yolcular ye QCllCI ... 
de her uman ve her ,.erde eıcak bir J'91Dek teml8I 
Bakkallarmmdan llO sramhk bir it-.~ 
...-11k bir komprlme)'I ıa kanattan ~ 

Betlkta,: ÇAP BXA Ta;Qd Wl9llllJlllll 

Mubammen bedeH 1'40 Ura olan IO •del Tellraf matta 
13.11.1131 Pe~be IOnO uat 10,30) oq bacakla Ha)'·dal;..~ 
utındaki komiı)'oa tanfından •çık eksiltme usuliyle •tın 

Bu ite ıınnek iatiıenleriA 108 liralık muHkut tenıiut 
&Qln ellllı nuilrle birlikte ek!llltme IOn8 1Utlne kadar ke 
raaaU.rı lab mdır. 

Ba işe aft .. rtnameler komisyondu paruıs olarak 

••• 
Muhammen bedeli 7000 lln olan 18 toa Karpit 

dnO sut 15 de kapalı urf asalll ile Ankanda ldan 
ahnacaltbr. 

Bu ite girmek taUyenlerln 125 liralıt anrtübt ._ .. 
nun tarta etilli Teatblan Ye tekllfterlnl QDı lb IUl 1 
Komlıyon Relsllline •ermeleri llauncbr. 

Şartnameler parasız olarak Ankaracla *lseme dal•lllJ 
darpa .. da Teaelllbn Te Sevk Şeflilin•en dllddacalbr. 

1 - Ellmealut ,_..'° btaQoeu LoJmn' Maı...,• miyeeinin bot bulunmıamdan, Dl- mubbeı, ederek ,..Jdl._ 
prek mUdaf aa hatlarmd& ani " - .-
açılabilecek ~liderden iatifa. 8l~olf lılab baystmm löfta er-
de anyacalı tt:mpolara girecek. kte lcl ..,_ ....... ı ~ --L-

1 
ler. B•ırP.da R1kkmm ant vaa • me 0 u_._.n uuıy-u. .. ._t 

S.20, Yulaf d6kme. S,2li, Susam: 
ıs, 14.20, tç fındık: sı.10, 34.20 
Ked kılı 42, 41, Tiftik otlak 110 

c.1·:u:. 
Bald•y:437ton,Arpa: 15ton 

(:aTdar: 30 ton, Mısır: 45 ton, 
Kun·eml: 25 toa, Susam: 54 ton 
Yapak: ıı ton. 

1 

t3'/lll0 
laı.nblll llllflılellunııtnlllllıulın: 
lslallbalcla oı(.lu a-.lafl)an Ka· 

intutı puarlıla çıkanhmfbr. 
2 - Muhammen bedel U.ffl,.79), nıunkkat '-'MI 

olup paıarlık 24 tkiaciteırin 131 Cmu dal ...e 11 .. 
P. T. T. Umum Jlldtlrlilk blnuın\lakl aatua a111a 
yapılacaktpr. letMri, Serelin ıum~k fnlt ve kenclİIİnden ayrılırken 11.,..ıa. 

clold .,1 ''um nnı tutamıyan nlde ~ye 
un 911&n ulmacbk l&)'L bl"'ı hafif bir tehullm Re ma. l 

br , ve belki de "umulmadık ne. 
tioeler, doğttrtab'leeek. Galata. bbele etti: çmr •in' oı-. ... ' 
ıaravm vtızde altmı" ~ ya.. rajmen kalkıp yası Jumak fite.. 
km a~ bı\sacak bir tem.pôda eli. Mani olmalc iateven battaba. 
iflevecekleri normaldir. BU ftr. kıcılara ve lcardf!in9-

c ll>E. 
Kutyemi: S5, Tiftik: IG Hq

baJ tohumu: ı. 

aab bikimiyet aıralanrda - he- - Ben kalkmak latlyorum, 
le hatlarda - boyuna fınaUar yuacak mekt.aptuma ~. Yakıt Kı·ıapev· 
olur da İR Allaha kalıl'la bak Diye batırdı q hl.etaba1acda- ~ 
o zaman ıtıanmayı hayallerin.. n itenk yatıeiıftdan ~: Wrka~ 
den ailslnler. adım attı. dlftG.. Dün ve yaren tercO· 

Ben işte bütün bu fmkhlan, Xotuıtular .• ölmattii. rne külliyatı 
normal ve anormal vaziyetleri Bu feci kavbı duvunca Knl ö. 
ineeden inceye dihııl nur, fev • cilncll Leopolcl clerbal ıelip bil.. 
bıide - 'iael safhalar amıde • yWr Yatanpetftl't 9'>11 ihdtlm 
cek bu kardeş kaynatm•NMI vazifesini yapt~. 
neticesini ben.bere, hatti. ra. Adolf Maka aadtceliktlJI Jaot.. 
kam da eöyl ~?il: 2-2 gOrilyo. lanan bir wtanpenercli.. ~---e.. 
nım. Hani keh8aetin de )Mı ıra. linin , ............. ~ Wr _. 
dan olur delil mi! • merasim ya~tMllM'lmı, ~ 

Yine Şen!fte bilvük m&çt.an lfSYI~, aJay teftip e4U· 
~ Anadolu K~ memnlnl n mUllld ile......_ 
f Tot)bpıya kartı kolay meeinl ntlyet etmlt~ 

.... .tl-40 4 el .... 
11 R&lia dllb'ab iV 
S2 ll•taftlO 
'3 ........ 
,. Clııılıa .. ..,.... 
U D•ı• . ,...., .., 
it .......,. "llM& 
sa Eılb 

1 

rasu hlklml IİailllUl'un derhal me
muriyelltnlıe mtlracutı. S - istekliler, muvakkat teminat makbua ....,_ 

mektubile kanuni •ealkalannı hlmlle• meülr da w 1 

I ~ 

ZAYILER 
""\ yona allnıcut edeceklerdir. 
) 4 - Şartnameler, Ankaracla P. T. T. lllldllrlllladea 

- --------- nk yerlJeeektlr. (1711) 
ten •rıh u.ıst ıllbht beyan.-;;;;;;;;~;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 

na~yt ait istet uyılı ıllmrilk 
mara..-..u •Yl ettim. Yenisini tı· 
kar~...-an eskisinin hllknıll kal· .. ~ .. 

SOKRC ATEŞ • • • • 
On be, da ~el nlHus Ulıdınıı 

kaybelllm. Sanıatya nllCua daire. 
ılnden yenisini' oıkaracatımdan 
eskisinin hlkadl ~ktpr. 10.11.31 

ltdilulle.: Trut•&>' eaddell 
u~ara 7$ F•bd Şh«ŞBE 

teminat 

93,23 1243,00 


