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Türk matbuatı Milli Şef'in büyük 
nutkunda takdir edilmi§ olmaktan 
dolayı bahtiyardır. Biz bu takdirde 
vazifemiz için kuvvetli bir te§vİk 
buluyoruz. - -
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Uyük Şef dün gençliğe yeni bir ruh verdi; •• • • 

vatandaşlara yeni bir ufuk gösterdi 
•• 

~~lıs tefsirleri 
\' t!rıı ek tçl'il 

' •ıan : ASIM US 
hu Siit 
lll" Unlarda lthalAt ve 

it er~esseseıerinl organize 
~llleJı: Oo takas işlerini tan-

t()h ,.o b .. ·•elli ugun takas ko-
'tlel'l "~ \'asıtasiyle ihracat 
~·'si ;:zerine, verilen. ttha

l>tlıtıı Yatlarını yükselten 
'tlııc Cl'in ününe geçllmc
~leı-ı~ llaricl ve dahlli tı. 
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n unıwnunu alAkıı... 
~tet 1 hat-;,. olduğu şümul
't'hariylo mtıtt :n~tt
~ltıl en hayati l>iı· ııok
~ )' eden bn mc elenin 
~, ~ş tetfih•ll'rc uğra
t....~ dır. 
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·•tlcı-c . 111 bnhlst-0 yan 
1 ac 1~ ol açabilecek cihet 
.... l\Jla kJ. . " tı ınng yolu ile 
~ ~l'et nııınmclelcrini 
t~ı:k için memleketin 

'IS 1~~ :..ı_-vo ihracatı devlet~ 
tllre~ dir? Derhal açık-
1>tgalllıa ı.-ı 1Uıala.t ve ibra
e\eııel'd etmek ile bazı. 
tleal'et e )'apıldığı ,gibi 

it a.,llstn lşlerinı (lcdctlcş .. 
'- )()'kttt da hiç bir müna-
~ct ı-. 

tlca 
t' hl> ret işlerini bugün 
le~~ ırorsa yine onlar 

'it 6''aın ettea edeceklerdir. 
tt ~il :anu harice yerli malı 

ht b'll. t essescler )'ine cs
etlıteee~altretıcrinde de. 
~ltij_ hıaalerı gibi ithalAt 
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Seçimin 26 Martta yapılması ve namzet listesinin 
o gün ilan edilmesi bekleniyor <Ya.."""" s incide} 

- - ~ ... - ~ - ~ . 

ve Atletizm Amatörleri 
Arsında 

SPOR 
Yıldızını 

• 
seçıyoruz 

Nıibar (Ga71Jtasaray) 

j ısırıncıye 

Bir Bisiklet 

fkinciye: _ Şık ve kıymetli bir saat; ilçüncüye: - bir çift 

iskarpin; dördüncüye: - Bir şapka; beşinciye: - Bir senelik 

Resimli Hafta abonesi; altıncıdan onuncuya kadar: Birer bo· 

yun bağı; 4 kişiye birer çift ipekli çorap; 1 O kişiye birer adet 

Tayyare piyango bileti, onbeş okuyucumuza: birer §İte bil-

yükkolonya; 15 okuyucumw:a birer şişe küçük kolonyao 25 ki. 

§iye birer tuvalet sabunu; ayrıca 150 kişiye muhtelif cins he.. 

diyeler. 

Müsabakaya lştirlk Koponu : -4 
~ l!al'etı011 nlal'()a bu saba
l.. l> ~d nı serbestçe ib-"1!ı:- ı. ecekıe-·u - - - -''et ikt ti nur. Bununla ---==-=--:___---:~=============-====== 
~~s::::=:::; 
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. t l1 blll le kontrol mua-
ı. ~ llııdtığuil 'l<>tt e't\·eı ua malum- U t~ı ce lüzum .. ··ı Yazan: Asını a 

hl siste goru en Ilı l' det. nıleri arasına Bir ınüddct cn·el .gazetemizde çıkan (Saray Entrika 

ı, te >'elli b~as komisyoncu- ları} adlı tcfrikamızın ildncl kısJnını "Tanzimat Paşalan" 
~ıı~la~ snut mutavas- ismiyle 1,ırkaç.güne kadar neşre başlıyonız. Birinci kısımda 

guı-ul'ol'tf:. kbanşmış ol- oldnğu gibi iklnd ~-ısmı da o\-ııytıcularmırz biiyiik bir allka 
f]J • \ı mutın·as· et>amı 8 incide) ne taldı> edeceklerdir. ................ 
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Vekiller 

intihap dairelerinde 
birer nutuk 

söyliyecekler 
Öğren.dfğlmize göre yakında 

vek"ılerlmizln her biri mebus 
olrıtak intihap edUdlklerl daire-
ıerde seyahate çıkarak mühim 
bırer nutuk s6yliyeeeklerdir. 

Başvekilimiz Refik Saydam 
tstanbuhı tevrlf ederek bir nu· 
tuk Irat edecektir. 

Romanya Başvekili 
öldü 

Kan, 6 (A.A.) - Sıhhi sebep· 

!erden dolayı burada bulunmak-

ta olan Romanya Başvekil Pat· 

rlk Milan Krlstea bu gece 21.30 

da vefat etmiştir, 

Madritte • 
ıs yan 

Negrin hükOmeti iskat 
edildi 

Universite nutku 
Me.mleketi idare sistemimizin başlı 
başına bir proğramı hükmündedir 

Milli Şef 
Dün Çatalca ve Silivriye giderek 

halkın dileklerini dinledi 
Geç vakit Savarona yatile döndüler 

J} Bizim ideallerimiz, vatan ve millet 
hizmetinde toplanır * Vatandaşlarımla yakından memleket 
meselelerini görüşmek benim için şu- ı 
urlu bir zevktir 
J} Atatürk'ün ebedi adım hep beraber 
yüreklermizden taşan sevgi ve tazim 
hislerile yat edelim (Yazısı 10 uncuda) 
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~yal meseloler: 
Küçk hadiseler 

ve Papalık 
Koçuk sanatlar 

kanunu 
Zabıta Bazı Müessese· 

leri Kontrol Etti 

Kardinal Pacelli'nin Pi XIl 
adıyla papalığa seçilmesi dünya. 
matbuatında ciddt meseleler ara. 
sında yer tuttu. Hadise yeni pa. 
panm politik şahsiyetinden, ve 
dünyanın manzarasından dolayı 
enteresan değildir. Haddizatinde 
Sen Piyerin haleflerinin diğer hı· Vali ve Be!ediye Reisi :u~fi 
ristiyan makamlarından ilstUn Kırdarın emrıyle zabıta, kuçuk 
bir hilviyet kazanmış olması e. sanatlar kanununun tatbikını sıkı 
hemmiyetlidir. Niçin Roma. kili· surette kontrol etmeğe başlamıJ. 
sesi hıritıtiyanlık alemind b k tır. Kontroller, bilhassa ecnebi te. 
dar tesirli olmuştur. Sen ePi;er~ baaıındaki amel~lerin fazla old_u· 
halefleri ilk zamanlarda kendile. ğu Kalafat yeri ıle Galata ve cı • 
rini bu kadar ehemmiyetli bir ta. varında~~ ku~duracı mağazal~· 
rih sahibi olacaklarını hiç zannet da ve Tunel ıle Beyoğlundakı ka· 
memişlerdi. dın §apkacılarında yapılmakta.dır. 

Fakat tarihin öyle cilveleri var Dün Unkapanına doğru uzanar. 
dır ki hadise vuku bulduğu za.

1 
Kalafat yerindeki dökümcülerde 

man göze çarpmaz. Fakat zaman ~~i bir kontrol yapdmıı, Y.alnız 
geçtikçe bu hadise yeni bir tarL iki dükkanda yeodi tane ecnebi tc. 
hin işaret noktası olur. zaten hı. baalı iıçi yakalanm ıtır. Bu dük • 
ristiyan1ığın mukadderatında böy kanlar 93 numaralı Yerginin ve: 
le tuhaflıklar bir hayli yekfuı tu.. 83 numaralı Yaninin dökümhane · 
tar. !sanın idamı da sessizce ge. ltridir. 
çip giden hadiselerden biri idi. Yorgide dört, ve Yanide de Uç 
İdam hükmünü veren Romalı ha· kişi tutulmuştur. Gerek bu işçiler, 
kim Isa diye bir aahsiyet hak _ gerekse patronları kanuna aykırı 
kında ~h bir fikir sahibi de • hareketlerinden dolayı mahkemr· 
ğildi. Ona göre idam edilen sa.. ye verileceklerdir. 
dece bir meczuptu. -<>--

Sen Piyerin halefleri de sene. Der·ı sanay·ıc·ıerı· 
lerce Katakon.ip'te hıristiyan aki· 
delerinin mantıkmı vUcude getir. Dün Sanayi Birliğinde 
ciiler. Ona felsefi kalkanlar, mü. 
dafaa vasıtaları temin ettiler. t. Mühim Bir Toplantı 
tikada ait meselelerin tek mercii Yaptılar 
halini aldılar. · Dericiler, dün Sanayi Birli • 

DördUncü asra kadar kilise AI. ğinde bir toplantı yaparak muamc 
labın semavi askerleri olmaktan le vergisi üzerinde hükumetten 
başka bir şey düşünmezdi. Mad· istiyec;:kleri tadilat hakkında ıö · 
de kayse:in, ruh Allahmdı. rüımüılerdir. Dericiler, hariçten 
R?mıı ı~p:ıxato~arından K?s... gelen bam derileroen gilmrükler· 

tan tin hırıstıyanhgı kabul edın. 1 de ve a.cnra da işlendikten aonra 
c.e. i~ değişti .. K.ostantin kilJsenl~ 1 ayn ayrı muamele vergisi alınma· 
reısı o;,ma~ ıstı.yordu. Fakat. n~- masını ve bu vergilerin gümrük 
hayet harıci pıskopos,, olabıldi. re ine irca edilmesini istiyecek· 
ÇünkU imparator hıristiyanlık 1 sd~ B". 1 tikle gümrüklerde dL 
f l f · ·ı·h· b kkınd er ır. oy e 
e s: esı, ; a ıyatı a a. en &er resimlerle birlikte ham deri • 
basıt maluma~ bile sahip değil. lerdeıı bir defa muamele verpi 
dl. Halbuki kılise mensupları, alınacak ve deri.ı . .anayicileri ıon· 
bilhassa p!panm halefleri ilahf· rcrdan muamele vergisi i§leriyle 
yat meselelerini mezhep haricL ufraımaktan kurtulmuı olacak • 
ne çıkan papazları ilıam ede. !ardır. 

cek bir kudrette idiler. Bu hususta ki temenni yakında 
Bunun için imparato:r papanın bir karar halinde lktıaat Vekaleti· 

mevkiini alamadı. Esasen impa. ne bildirilecektir. 
ratorluk batarken kilise yeni bir 
kudret olarak doğuyordu. 

Yeni, eskiye hizmet etti, eski, Denizbanktan Çıkanlan 
kud:etinden bazı şeyleri ona bah. Memurlar 
şettı. .. Denizbanktan kadro harici e. 

Mesela imparatorlugun sada. • d 'l 1 ı.ı:.ı· b" tamıı" . . . . ı en memur ara ~ a ır • 
katle merbut olduğu kılıseye ıtı. t ilm · t" M ı •·· . 

1
na ver emış ır. emur ar ıu.. 

raı eden, ondan aynJma temayül. k h ·· b k kanı· . .. sım ısmı er gun an a er • 
lerı gosteren bazı papazlar mey. .. t t kt f k t n na muracaa eme e, a a e 
dana çıkıyordu. Bunları yakala. I .. bet d nfi bir 
mak, papanın huzuruna çıkarmak mı us .kntade e

1
me cevap a.. 

rn d B zif . a.ma.ma ır ar. • 
zmıd ı.T ~ :l~t eyı ktpapa Royapa· ı Banka umum mUdUıil Yusuf 

maz ı. eş .. n a ı yo u. ma z· E . d dün kend. il ö 
zabitleri, askerleri başarabilirdi. rilıya rzınte ~l b h ı~_:- gk • 
ı . şen gaze cı ere u uswıı.a a 
mparator bır beyanname ne§. t ahkA- d i · d ba.r k t tti lnun auı a resın e e e 

re "P: . 
1 

• k edileceğini söylemekle iktifa et. 
apanm emır en anun ma. ~ i 

h. t• d a· B'" tU i mlştir. Memurlar ise, eger b r 
ıye ın e ır. u n cra memur. tazml t ·1 kse d hal . 

1 
na ven ece er ve • 

ları onu tatbıke mecburdur . ., ·ı i i ril ı k b 
N d·ıd·w· ik n mes n, ve m yece se unun 

. eşre ı ı~ı zaman nazan d • da bildirilerek biç olmazsa Umit. 
katı c.elbetmıyen bu beyanname . . . . . 

1 w • t•kl . 11 . ·ık be ı lerının kesılmesıni rıca etmekte. 
papa rgm ıs ı a nın ı yan· dl 

1 namesi idi denebilir. ÇünkU papa r er. • 
artık kanun yapma hakkını ka.. I Cumhurıyet Vapuru 
zanıyordu. Yakalanan papazlan lstinye havuı.la.rmda 100 bin 
muhakeme edecek, onlan itikat lıradan fazla para sarfile tamir 
b:ıkımmdan mahkQm edecek, ya. edilen Cumhuriyet vapuru havuz.. 
ni adalet vazifesini görecek an. dan çıkmış, tecrUbeleri yapılmı§, 
cak papa idi. Bu suretle papa muvaffakıytli neticeler vermi~ • 
"ad:ılet., tevzii hakkını kazanı •

1 
tir. 

yordu. Bu~n saat 12 de Karadeniu 
Papa ftalyaya tecavüz eden ya- ilk seferini yapacaktır. 

hancı devletlerle imparatorluk a.. 
rasmda dilllomatik tem:ıolar da zaladı, bazı devletlerin mUttefiki 
tesis ettf. lmnaratorlu'!a yanılan oldu. Mesela Franklarla Lom. 
tecavilzlerde im'1arntora :ı.·ardmı b:ırtlar aleyhine ittifak etti, zap. 
eden nana bu hfzme•i ile dinlo. tedilen 35 ı;ehrin kale anahtar. 
matlk ha'dar elde etmiş oluyor ları papaya teslim edildi. Bu su· 
du. retle papa araziye de sahip olu 

fmmratf'lrluk mer'te1bf Biran· yordu. 
sa na'de•tf;;i zaMan nn .... .,ııtr dP. Pap:ı.nm devleti böylece be. 
ha ziyade kuvvet'en1i. tt"h·ada altı asırlık bir faa.hyet netice 
en kuvvetli •alı!'vet nana idi. sinde ortay çıktı. 

1nzfbatcı•zl·;;a. h11vrlutlu"a kar. Gerçi bugUn papanın vaziyeti 
ŞT kuvvetli bir surette mukabe e. 19 uncu asrm ortasındaki vazı . 
de bulundu. Tonlaı'IT~ı kuvvetler. yetinden çok farklıdır. Fakat kil. 
le fnztbatı teshı etti, bu suretle !;ilk, kUçUk hAdiselerin yanyana 
za.brta. kuvvetlerini de emrine aı. 1 getmeslnden do~an hlkfmlyet de· 
mış bulurıuyordu. ıvam edip gitmektedir. 

Nihayet papalık, ittifaklar im. ~adri Ertem 

Mahkemelerde: 
............ ·-················· 
Garip bir h1rsı 

Maarif Şurasında hazırlıklar Sultan hamamı 
Adliye Tetkik Bü 

daki Gazeteler ~ 
Çalınmıı? 

Diln birinci sulh ceza 

Ecnebi ve ekalliyet öğretmen
leri dün toplandı 

ya n g 1n1 rnesinde adliye dairesi .. ~ 
mumilik ikinci tetkik bwv-r 

Ateşin Ne Suretle Çıkhğı mmda işlenen bir hırSııl~ 
T eabit Edilemedi hakemesine bakılmı§tıt. 

Sultanhamamındaki yangın fa. Milddeiu.mumilik ikinci 
ciası etrafında müdreiumumi mua- bilrosu şehrimiz ne§riya~ 
vinlerinden Necatinin yaptığı tah- kik eder. Gazete, mec.ınu• 
kikat dün de ehemmiyetle devam taplar büroca tetkik ol 

Şehrimiz.de bir aydanberi de . 
vam eden maarif şGraama gönderi 
lecek dilekleri tesbit komisyonla -
n dün yapılan ecnebi ve akalliyet 
:kulları ilk kısım öğretmenlerinin 
toplantısile sona ermiıtir. 

Yabancı ve azlık okulları ilk 
k.sım öğretmenleri toplantıaı sa· 
at 16 da Notrdamdösyon liıesin· 
de yapmıılardır. 

ilk olarak Maarif Müdürü Tev
filc Kut Maarif ŞCtrası ve toplan· 
tının mahiyeti etrafında öğretmen 
lere izahat vermiı, bilihara ıura. 
da görüşülmesini arzu ettikleri di· 
teklerin tesbintini ıöylemiıtir. 

Dileklerin birer birer tesbit edil 
mesi ve Üzerlerinde münakaıalar 
uzun süreceğinden bu itin komis • 
yon halinde toplanacak heyetlere 

bırakılması ve bu heyetlerin vere· 
cekleri raporlar Uzerinde görU§Ül 
meıi uygun görülmüıtür. 

Komisyonlar dört kısım olacak· 
br. 

1 - idare itleri, 2 - Talebe it
leri, 3 - Teldriaat itleri, 4 - öğ· 
retmen ve dilekler .. 

Her dört komisyona be,er öğ · 
retmen ıeçilmittir. Bu öğretmen • 
[er aralarında acçecekleri bir öf -
retmenin baıkanlığı altında topla· 
narak umumumi heyete verilmek 
üzere raporlar vilcude getirecek • 
lerdir. 

Heyetler toplantılan, Zapyon 
kız liıesinde yaparak ayın 13 ncü 
günü akıamına kadar raporlan 
hazırlayarak Maarif Müdürlüğüne 
vereceklerdir. 

etmiıtir. · sonra da üzerine damğa 
Tahkikatın seyrine göre, ya.1g1. rak paket halinde ~~ 

nm Ata Atabek hanının üst ka· suretle büronun bitişiğl.JlOV"~ 
tındaki trikotaj fabrikasından çık· dada kısa bir mman 
tığı kati olarak anlaplmııtır. An· ğmlarca gar.ete ve mecrııul 
cak ateıin ne ıuretle çıktığı el'in kir. Bir ka.ç hafta evvel 
teıbit edilememiıtir. tetkik bürosu memurlarf• 
Yangın itfaiyenin bütün gayret ve mecmua. yığmla.rmda bit 

lerine rağmen hAll ıöndürüleme • siklik f arkeder gibi ol Dl 

miştlr. Ateş ankaz ve ha.nlann Aradan bir kaç gün 
katlannda. için i~in yanmakta de. de Sirkecide, bir kasap d . ~ 
vam r.t.mektedir. dald kese kftğrtlarm bUJ'l"""J 

Meıel&, nöbet bekliyen itfaiye lma.n damgalı gazetelerde' 
Atabek banmın dibine çöktn dö • ğu görülmli§, mllsadere 
küntillerden duman çıktığım gör tir. 
mekte burasına ıu ııkarak sön.i!il· Sıkı bir tahkikata. ~ 
rürken, diğer taraftan bititi!c han hırsızlığı yapanın, adliyede 
dan alevler görünmektedir. nedenberi odacılık yapall 

Yangının ika ettiği maddf zarar h. ld v anl lm a 
• •. ..ı d ~ .b. 7 ım o ugu aşı lıır• 

evvelkı gun ıue ya.ı ı.ımız gı ı .. k b" . · Ih ... n .. ra ırmcı su ceza iP 

milyona yaklaımı1tır. Sailece ai • sine verilmt§tir. 
gortalanmıı binalarla eıyanın ıi· DUn muhakeme ediiıneJf 

Türkkuşu havamlık kampları 
Temmuz ayından itibaren bütün 

şubelerde faaliyet başhyor 

gorta bedellerinin 5 milyonu teca. lana.n odacı, kendisini 111 
vüz ettiği teabit edilmiıtir. Zata. için demlttir ki: 
ra uğnyan ticarethane, yazıhane, - Ben bu gazete ve Dl 
ve hanlar da bir çok ıigortaaız eı· n atılmıg, lUzumsuz ,eylet 
ya, yuıhanelerdeki tüccar kua • nederek, evde belki oıcurıs" 
lannda iıe binlerce lira, bono, tah 8lmı§tmı. Yoksa i§te 
Viltt ve çekler bulunduğu unutul· kastı yoktur.,, 

TU.rkkUfU bu 1e11e geçen yıl ol· 
duğu gibi temmuz ayında faali. 
yete başlryacak ve bUtUn eubeler. 
de havacılık kampları açılacak • 
tıl'. TUrkkueuna yazılmakta olan 
talebe miktarı bUyllk bir ıüsbette 
artmakta. olduğu için lnönU kam· 
pı tesisatı ihtiyaçları karşıla.ya • 
mamakta ve bu sebeple §ubelerde 
de kamp kurulma!ı mecburiyeti 
hasıl olmakta.dır. 

Bulilne ~ :r&)ıliiuf 01&ij 
kayıtlar geçen sene aynı evrede 
kayaölanlarm sayısından en az 
iki misli fazla dır. Bundan başka 
Gaziantep, Balıkesir, Denizll l!Jıe. 
lerinden de TürkkWJuna Uye kay. 
dma. başlanmıf olduğu için bu se· 
nenin mevcudu geçen seneye na. 
zaran 11ç dört mislidir. 

Bir kaza 
63 Yatında Bir ihtiyar 

Tramvay Altında Kaldı 
Taksimde Abdülhak Han cad. 

desinde Cennetpalas apartma111nı11 
kapıcısı 63 ya§ı.nda Alekaan ev -
velki gece htikl!l caddesinde yo· 
tun karıı tarafına geçerken 2874 
numaralı vatman Muammerin ida 
resindeki ı 4 numaralı Fatih • Ak· 
saray tramvayının altında kalarak 
vücudunun muhtelif yerlerinden 
ağır yaralanm.ııtır. 

Aleksan derhal Beyoğlu haıta . 
nesine kaldınlıruıaa da biraz ıon· 
ra ölmüıtUr. 

TUrkkueu eaki gubeleri bulun.. 
du.kları yerlerde hava kampları 

hazırlığına timdlden ba§lainışlar. 
dır, Gaziantep, Balıkeair, Denizli 
talebeleri iee lnönUne getirilecek 
lerdir. 

Haber aldığnnu.a göre Maarif 

Veklleti TUrkkuşuna. ve Türkku· 
şu uçucularma. azamt kolaylık 
gösterilmesi için a.l!ka.dar direk. 
törlü.klere emirler verm.igtir. 

klrntu umum mUdtırltl~ 
bu seneki talim ve terbıye için.&U 
tan fazla. tayyare, 260 kadar da. 
pl~nör hazırla.mıştır. 

Bu suretle Tilrkku§Ullun önU • 
mUzdeki yaz devresinde yeti§ti -
receği talebe sayısmm bini geçe. 
ceği tahmin edilmektedir. 

mamalıdır. Şahit olarak büro ~ 
Bu ıuretle zarar mikdannın bu· müb~irler dinlenilml§, -_.tt 

günkü halde tesbit edi!en mllodar • rahimın yakalandıktan &CJV4 

dan çok daha ziyade .olacağı kati - Ah, ne yapalım bir 
gibidir. tir, ya.ptmı, dediğini söyl 
Yangın tahkikatını bir iki güne clir. ~ 

kadar ikmal edecektir. Şimdilik İl;>rahim bunları redde 
zan altına alınan hiç kimae yok • bıkasmm sorulması için ~ 
tur. A "'· ~ ~ • me başka bir ~ne b '-

1.~a•.t•h•m ... mıu& ı·~:ıı .o-oru1;~o K-ı: ·-ı:··-0 p~.,, 
bfr ehlivuktif tarafından ke§if ~·· İkinci ticaret ıı mahk 
pılmasmı lüzumlu görmüştür. An· görülen Kapanino - ~ .... rı 
cak ke§if yapılması için de atefin vapurlan davasının, g~., 
tamamen ıöndiirülmesi lbnndtt. Binde avukat Abdu.rralJJY ..... 
Diğer taraftan çökmek ilzere bu nip ma.hkemeye gelerek· t 

· · d to l "r1'e 1 na han duvarlan da buna im - arazısın e P anan nı ~ 
k~ ~ırakmamaktadır. rahhaşla.rınm kendisini ..:il 

---o- yin ettiklerini ve dolayJZJV-
dt!D hükümetçiler taraflll~ıı 

inhisarlar U. Müdürü nan acente tarafından ,,eY 

İnhisarlar umum mUdUrU Mi. tulan avukat Gad ~ 
tat Yenel Ankara.da. Veklletle te- şirketin Ji'rnnko hüku!lle~ 

Talebeler Sık Sık Derse maslarmı bitirerek aehrimize dön hakıyle aavnda tir sJAk 
müş dün akşam Londraya hare. madığım, taraf olarak ıceıı 

. Kalk~~ak •w· ket ~tmişUr. Mltat Yencl Londra.. tanınmasını istemişti. ..al 

Maar;f Vekaletinin 
bir kararı 

Maarıf Vekiletınırı aon verdıgı b··ynk ı· 1 1 Dünkü celsede ise a~r.ı 
b. ,___ •. ..v t 1 tal da bazı u ırma ara geçen ır 
ır ~ara ıore ogr~ men er e· yıl başlanan tUtUn mUzakereleri.. Franko mahkemeye ~ 

belerin umumi bilgilerini yalnız nl ta 1 acak ti ye ba.1' vermiş davanın kendı i · d la tah marn ıy ve ne ce 6 • 

rirl
sene çklae~-,~~~d'Y'{ellnaıko ~, • • ı lıyacaktir. Bu anlaşmaya göre, yeti dahilinde olduğun~._" 

yo ~ e• INA VA • •• ·lm k rek Abdurrahman MUJılP" 
faht yoklamalar yapmak auretiy tUtUnleri buradan gonderı e . . )f 

1 d · t" t bit ed kl rdir ve buradan gı· decek mUtehassnı asını reddetmı§tır. IP""_,.d e e vazıye ı es ece e • ırak ~ 
öğretmenlerin taleheleri gerek işçiler tarafmdan işletmek Ur.ere başka. bır gUne b 1 

tahriri ve gerekse şif ahi olarak tngilterede Türk sigaralan imal Serseri Bir Mayitl 
sık sık yoklıyabilmeleri için, Ma.. edilecek ve satılacaktır. Evvelki ~ Karad~ 
arif Vekaletinin bu sene verdiği Baylelikle tiltUnlerimizin ve si. ye limanı civarında görUl~ 
son bir karara göre, sınıf mevcut gatalanmızm bilhassa lngiltere.. den sonra. dUn de şne~tl 

•• •• • lan pedegoji ve tedris noktal!lll de daha çok rağbet bulması te. rayel tara.fmda. bir seJ'F"~ 
Gumru~le~de ! erfı .. ı dan azami surette azaltıla.cak· min edilmiı olacaktır. daha görUlmU§tilr. oenl• ~ 

İstanbul gtimrUklerı bq mu. tır. Kaptansız Motörler UdürlUğU gemi kap~ 
düdüğü ııeflerlnden Am Kaner -- Deniz ticaret mlldUrlllğll kap - :..el bli.dlııeden de ,.,,. ) 
~ lırad~ 40 liraya, Şevket Eti. Limanda Bir Kaza tanstı veya tayfasız motörler ha.k etmi§tir. A1 
{an 30 lıradan 35 liraya, memur· kmda sıkı takibatta. bulunmak • \--------
larda.n ~adettin Turgut 25 lira. Denizbankm 16 numaralı mav· tadır. DUn de Akçakocaya bağlı ~AVA _~ -.-

1 

ian 30 lıraya terfi ve ambar me. ı nası evvelki gün tütUn gUmrUğU dokuz tonluk Akay motörU kap. J 
'"llunı Sadettin Eflanlı da 30 lira· iskelesine bindirmi§, kısmen par. tansız sefer ederken yakalanmış TA\<V M 
!ık şefliğe tayin edilmişlerdir. çalan.mıştır. muhafaza altına. at~ı~r. ' ____ ....,,...., __ 

JJCTtBAST~An. 

Bu havadisi "Cumhuriyet" gaze
tesinde okurluk: 

Araklı (lluıuıf) - iki ıtntdlr 
yağ balığı (yunuı) aur . yapılamı

yordu. Bu stnt avın cok olacaDı 

lohnıi 11 e(lilmtl.:ledir. 

Sahilde avlanan bu ha11vanların 
Trabzon wıO •fabrikaıı vaııtaıiyle 

sancı11idt kullanıla<"ak bir hole 11e· 
lirilmeıi yü:ündcn mtmltkelinıize 
bü11ük bir varidat bırakmaktadır. 

En fa:la Almanurıya ihrar t<iilmtk· 
ltdlr ııe • dola11ısi11le ekseri halkın 
maiıeti bu 11ü:den ... llh .. 

MA!'<ı"TIK 

Jl:ılil LtHfi Dördüncü, BabıAU 

caddesinde, yerde, küçük bir para 
çnntası buldu. Aldı. Baktı. İçinde 
bir yarım lirnlık vardı. Çanta elin· 
de, düşünmeğe başladı. Polise haber 
verse uzun boylu ifade vennek var. 
Aldıilı yere bırakıp yürümeğe sön· 
lü razı değil. Cehtne koymak ise ak
lından geçmez. Ne yapsın. Tasadü· 
reo, oradan geçiyorduk. Meseleyi 
nnlaıtı. "Ne yapayım ?1" diye sor· 
du: 

- Gazetene, dedik, htr ilAn koy! 
Sahibi gelip ahın. 

Hayretle yüzümüze bnkh: 
- tmkiln yok, dedi, il~n yeri bir 

buçuk lira tutar. 

HEPnıtz KÖRV1 

Ölen Papaya ait şu fıkrayı anra. :E 
lırlar: > 

Bir aün, Papa, takdis edilmek ü· ~ 
zere toplanmış ve diz çökmüş din· CC 
dar hıristıyanlara elini öptürüyor- 1--
du. Huşu içinde başını önüne e#-11 .. .-:::===;:r::-=-""';"""""'~] 
miş birisinin önüne geldi, durdu, e-

1 
Vakıtler j VasaJEı.111 

lini uzattı. Adam kıpırdamadı. Pa· ı----,
pa görmemiştir zanniyle elini büs· ~ 
bütOn uıaıtı. Adamda sene hareket 
yok. Bu sefer Papa, kızdı, eililip 
yüzüne baktı. Zavallı adamcaAız 
kördü. O uman, Papa, l'linl onun 

1 
dudaklarına yakla~tırdı ve: 

caon•• 
U4a•• 
lklncll 1589 
A~•·"' 1807 
Vat•ı 198-'\ 
nt••k 447 

- Ozülme, dedi, hepimiı körüz. :..,....;.. __ ..;.._.-...-~ 
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:/VAKJT 1 MART - 1939 K -k f - -,. 1 nga a ıseıerı Balkanmektuplanı 
lldu··s Mu··rı·· .. or uma yo ıye s· F s v 1 d USU barış ır ransız gazetesi ovyet Rusya- rugos avya a 

p İf'lıparafor 1 k h .. , d Bi1J1ik Harp neticesinde im· ya şiddetle hücum ediyor hırvatlar meselesi 
-'~" U 0 ma U yasın a zalanan snlh muahedeleri Av-
"""t, L İspanyada cumhurfyetcllerfn ı k F B l ·ı· b ~Paratorluğundan rupada bir tilrlil hak.iki bir b&- K t 

1 
_ 0 ara ransaya iltica edenler e grat, (Hususi) - Hatta-

'1 Ug" a a onya ce11 .. esl çöktü Cum· hakkınd F Jardanb ı Lınlerde eski Ku rış temin cdcınedi. nk zaman· h 
1 1 

F · a ransızlardan misafir er. mecliste nıOzakere 
~ •·Lliacı Eminül Hüıey: larda galip de ·Jetlerin sJJAlıları- t ukrre 

6 
h raf ns~:lalkaçtx ve "ar- perverlJk istiyorlar. Niçin Rus- olunan 193911940 de\'let bütcc· 

-c•rar ~ ı cunı ur ye"lf apanya daha va bunla d sl hUkü t . Ortaya çzkmı§tır na boyun l'gl'n Almanya Bitler t 
1 1 

d ,. d " ra yar ım etmiyor? me e taraftar radikal 
bir oL.en haı düımanla : 

1 
iktidar ıocvldine gcttlkten son· az a 1~~P le elmltez lyeFlst!fa· Fransada iki yUz bin kişi \'ar. birliği mebuslarından 281 rey-

~ ~ak &österilen Hacı ra isyan bayrağını çekti. Bir za. Gsını veri ·F ng k erehvUekCı ra~sa Rusya pekAIA. bunları kendi hu· le kabul edildi. BUtce heyeti u· 
~. ""' ln 'li . enera ran o metjni dutları i" . 1 l mumf . l ... ··~ gı zlerın yardı • man sonra İtalyanın galipler t d B 

1 
.,erıs ne a abllir. Fakat yesıy e reye konduğu za-

~I bir •imadır. 1 zümresiııdcn ayrılarak Almanya res~en :nık;·M udv:t~t~ıe göre bunu yapmayor. Yalnız bunlara man mUttchit muhalifler meclis 
~ P •enelerinde tnıi _, ne birleşmesi Avrupayı sil&hsız :an~ ıy:~l u t : t r 

11 
e 

1 
cum- beş mllyon frank \'ermek vaadJ salonunu terkettJler. Eski Baş-

ıır casus La bl h d rlrdl ur ye ç er ar 1 es m 0 aack· ile ik•Jfa ediyor! Halbuki biz on- vekil Dr. Stoyadlno\·ı·ç revJnJ f u vrenı r arıı mey anına çe • J H lb ki hAdi 1 b ., 
d Slaliyette bulunurken Aca'ıa bu ı;;ilAhsız harp bir a

1
r·

1 
ak uf dl se er 0 tah- Jar lcin günde aiti milyon veri- vermedi. 

a.. tora ~- m n n a s ne r. yoruz." 
~C.ı1 .. _, Y« onun en ya... gün ı;il4hlı bir çatışmaya kadar HUkCımetfn arzettlğJ şekilde 
h.. ~t-tlitından biriydı'. U. gidal>ek mJ? Merkezi İspanyadaki cumhu· büt 
~ eıı "" çeye rey vermekten lstlnkU 
~b· ıorıra ise, Sir Reci· Du harp tehlikesi karşısında riyetçUerln kumandanı Alvarez ltalyan se'erberıı·g"'ı' eden mebusların mecmuu O kf-
oJ-~tan .. daki faaliyetı'ne İngiltere hakiki bir sulh "&resi d. el Vayo şimdi bUtün dünyaya il idi . -.c "' ş r. Ayrı, ayrı bütçelerin mü· 
· ~ere Filiıtinc yük arayor. lptJda ınııetler CemJye· ılAn ediyor: Fransa, Afrikadaki zakcrcslne de ayın altısında de-
~~ edildi. ti vasıtaslyle bir banş yapılmak - Cumhuriyetçiler sonuna Askerlerini İki Misim" e vanı olunacaktır. 

Cltıı.a · ,_.-.tin yüksek ko • ıstenlldJ. Olmadı. Bun(l.an sonra kadar harbe devam edecekler!" 
1 -~ .uin .. _ b' Çıkarıyor Bir marttan itibaren bütre "-.. ~Ha ır Arabın doğrudan doğnıya. müzakere Bu UAn karşısında Fransız ., 

ııq;.,rıne h k p 1 müzakereleri nıUnasebetlle mec 4-, are et ediyor yoluna girildi. Münih konferan- muharrirlerinden Gallos: ar s, (Hususi) - Bütün ga-
ıı.. hnına t ı liste söylenen bütün nutuklarda '""lllf yerli müpvir ~;ında bu usul muvaffak oldu sa- - Böyle kiminle eğleniyor- ze e erle, sJyasl mahfellerl meş· 
~dCebrail Hodad idi. .. .. .. .. • .. _ . nıhrken bir müddet sonra bu da lar?" gul eden endişe, ltalyanın yedi hep Hırvat meselesinden bahso· 

•· . Ston, bu Arap mü Kuduı müftüsu Eminül Huaeynı itJAs etti. Dunun üzerine tn.n. kur'ayı sfllh altına almıt olma- lunmuştur. HükQmet t•rafta· 
-ctı1" • •· Diye haykırıyor ve bu başlık rı olsun 1 b 

11•• .. /.eıı üzerine, cinai/ Kudüı müftu"ıu"nun" yabancı bı'r lizler 1939 seneslııe alt stlAhlan· sıdır. 0 masın Utün hatiple-
~...... altında yazdığı makalede şöyle rln s"zlerl H t 

)tıi~0-11n feflifini Hacı memleketten yardım aldığına dair ma tahsisatını 400 mllyon ster- İtalyanlar, Fransadan olan v ırva meselesinin 
teı.., r. b~acı Emin o ııra· İngiliz komiserine bir haber geti. ünden 800 mJJyona çıkardı. diyor: taleplerini Parise reımen bil· yeni hükömet tarafından bJr 
~ ır A - Bizim karşımızda sonuna gün evvel halledilmeıi ve Dok· 

'"'- .. rap tiyatro riyorlar. Sir Arthur Vanç.cp müf. İtalyanlar lngilterenln bu son dJrmezden önce AfrJkada 100 
"soır b .•lrtor olarak çalr. tüyü çağırıyor ve meıeleyi ıoru • teşebbüsünden hiç memnun ol· kadar harp için yemin ediyor· bin sllAhh asker bulundurmalı tor Maçekle kat'J surette anlat· 

tııt bir hayat - .. Ha lar. Fransada birçok aafdfl in- dUşünmekle, Fransanın korku- mak zamanı geldlfl fikri etra-
. •uru· yor. cı Emin: madılar: sanlar vardır. Fakat artık on- Cında toplanıyordu .. 

Poliaı.! - Beni idam edin, daha iyi, - Bu teşebbüs, müzakere ile 
1 

b 1 dl H tulamayacafınr, bazı gazeteler 
&. - .... ün c: .. ~· · 1 . . . arın sa ır arı sona er • er- k E ki B 
.-'llııl. .... ı ıı er da. diyor. tngıltereye karıı ihanet et· barış sistemi yerino tehdit ile yazma tadır. s aşvekll Doktor Stoya· 

ti!'aet 
0 

geçen Eminül Hü mit olmak ıuçu ile itham edilmek banş u<Julünü kabul etmektir kes Cumhurrelsl Azananın be· Berllnden Parlse blldlrfldlğl· dlnovlç taraftar mebuslardan 
) ldtre e:unla:ını ve bu o- bana daha ağır gelir... ld sulha değil, harbe giden bir yannameslnl okudu. Bu mek- ne göre, İtalya ile Fransa ara- gayrJ, umumiyetle bUtün mebuı-
.• lrı1a b~nlerı yakın.dan ta .. Bunun üzerine, komiıer müftü· yol demektir." tupta herkes gördü kl lspany~ sında Akdenlzde bir fhtllA! çık- lar, Avrupanın geçJrdJğl bu buh 

lııliJıiın ~·~ zarfında yıı. bırakıyor. Fakat, bir ıene 100- Diyorlar. cumhurJyetcll~r ordusu başku ması ihtimaline karşı Almanya· ranlı günlerde Yugoslav devle-
~. hır ıımaaı, ıahsi ra müftünün Arap isyanındaki ro Jlalbuki herkes şimdi1e ka· mandam harbın kendileri için da da bazı hazırlıklar yapılmak- tJni teşkil eden bUtUn anasır a-

l'•ptz . • lü en kati delillerle iabat edilince, dar bunun aksini sanıyor ve artık tamir edilemez şekilde tadır. rasında ittihat olmasını ve an· 
l' Jre11 ~

1• ~ır hata ilzerıne İngilizler kendisini Kudüsteki Ö· Berlin - noma mihveri İngiltere kaybedilmiş olduğunu bllc!lr- Londrada cıkan Deyl Telgraf cak bu sayededir, ki buhrannı 
~~ Oıı~•ını bu iıten çıka· mer camisine adeta mahbuı vazi • ile Fransayı harp ile tehdit ede- miştlr. Hem de sosyalist ve ko· gazetesinin Berlin muhabiri, sadmelerJne göğüs cerJJebllece-
.. ""'lrt tid' •onra Hacı E - yetinde kapıyorlar. rek Avrupada yeni bir sulh ni· münist gazetelerinin bağıra ba- Afrlkada çıkacak bir hAdiseye ğlnl ileri ıürdUler. 

ttllit ıy~r v.e Kahiredeki Müftü bir gece buradan kaçı • zamı knrnlmnsmı isteror dire- ğıra "Franko mağlQp olacaktır" karşı Alman1arın seyirci ka1mı· Slovenler lideri Doktor Koro· 
01rıı .... ~rııte.11ne. yazılıyor. yor ve Lübnan hududurldan bir hilJJ·ordn! diye neşriyat yaptıkları bir sı· yacağını. ordu efradı arasından ç "~J> bi klint şeta crupundan Doktor Lavrlc ' Uııku ~ r reiı ol. bedevi kıyafetiyle geçerek Beruta BASAN KUMÇAYI rada bildirmiştir. ŞlmdJ fazla gönüllü olarak Afrlkaya gide· nutkunda "mflleUmlzln büyük 
de • it .ba.aı da. ağabey- gidiyor. Bugün Lübnanda, Filiı • ceklerJn sıtmaya karşı aşılan· bir kıımı hakkında, muhalefet 

~Qıiııc:d~ıyle Kudüı müf. tin hududundan bir iki kilometre makta olduklarını, bazı kıta- te oldufu ve olmadığı zamanlar 
t ~,ır. :Hacı Emin de mcaafede bulunmaktadır. Onun L .. AMIZ lardan seçilen askerlere ııcak da ;yapılan haksız hücumlara \'C 

ıa....~'ll lel\1~.tiyor. çin, yine Filiıtindeki Araplara giz SPQR MUSABAK mıntakalarda giyilen askeri el· 
"~~ l{ ......... w .. •v.. u J.ı ..... -. ~-ı--.--, ~ hi 

1 
d ır. tıld .ıı. Al 

1 
Hırvat mUmesslllerinln vatan· 

)'iıı •er Emin bu ıefer müstakil Arap fmparatorJufu lü· "* - "' se er ı.a~ıf -~~~~~· 1& man a- perver olmadıklarına dair orta· 

t~ nııe aiyaıi yoDdan eri .. - ı Futbol ô.üreş Yu··zme ve Atfet"zm rıu r.. v r..--a aı,.J'lla· :ese~a 'd' " ru uru bap geçmek arzusunu beı , \::::ı , 1 rın yardımına koşma7acafını ya konulan iddialara nihayet 
reır ı ı. Arapların ba- ledifi •öyleniyor. Amatörleri Arasında: ancak lspanyaya yapıldığı gibi• verllmesfni ve hUkQmetfn Hır-

~..,~~~~~ilizlere kar harp I~vazımatı ile gönüllü gön: vatlarla anlaşmasını" istemiş 
d,,/n~ilizlerin Filistin E trüsk ve Suvat s p o r y 11 d 1 z 1 n 1 seç ,. yor uz dermekle Jktlfa edileceğini bil- ti. 

!Et lie!l2ıiJ, Sir Recinaldın diriyor. Hırvat meselesinin ham yolu-
'1.trı. _ rtbert Samuel aelmı·" Almanlar Her Türlü Fransız gazetelerine göre, 1- na gidilebilmesi fcln ilk evvel 

ve • :s T lstanbul matbuatı arasında spora en çok ehemmiyet 
bı ... r Arap.ların. baıına ı 1 adili Kabul Ettiler talyanların Afrlkadakl ordula· sonra. da Skoplştlna intihap· 
.... AI ..ı..1-ki veren gazetemiz, bu müfrit ve eğlenceIJ branş UzerJnde bir u bl k iblağ 

ınevJci sahibi ede - many- Krop ıantiyele • rını Y z n as ere A etmek kanunu hazırlanması, bundan 
~~Ct c!~~k siyasetini gü • rinden, biri kazan, diğeri güverte de müsabaka tertibine karar verdi. hususundaki kararları Fransa- sonra da lskUoplşnfna Jntlhap· 
. liı .\~nle beraber çalı. mütehassısı olmak üzere iki tek • Gerek sporcuları, gerekse spor sevenleri yakından all- nın -da Tun usta askeri tedbirler ıarının tahdit edilmesi icap et-

liı liU: Cenntn valisi Ha- nisyen gelmit, Etrüsk vapuru üze kadar edeceğine şUphe etmediğimiz bu müsabaka - evvlce almasını icap ettirmektedir. tfği söylenmektedir . 

. >'•ıı eyniyi de Kudüs rinde tetkiklere ba§lamıılardır. IIAn etmiş olduğumuz gibi - futbolcular, güreşçiler, yüzü· Fransa müstemlekAt nazırı HükQmete taraftar olarak ra· 'lri:?0 r. Daha evvel ıehrimize gelen Al· Mandel'in beyanatına göre, ed ~•ek k . man hükQmetinin mümeHili ile cüler ve atletler arasında Türk yıldızlarını seçmete yarı- Fransa hükQmetl Afrikadakl dJkal blrllfl listesiyle Karadağ· 
Ilı. .'reıc h' · ~nuıeri böyle yacaktır. askerlerini iki misline "ıkara· dan intihap olunan Popovfg ıl-A.:Ctrltıd . ırısınde isabet et· müzakereler bitmit gibidir. Alınan ., 

,'qf lı •• ~ ııe la ı .. · d h t" r· Bu büyük spor müsabakamızda; yüzme yıldızı mUstes- caktır. Dfl~er taraftan Cebelüt- yasl ve lktısadl merkeziyet •l.s· •~le Yanılmı§tı. Ari- r vapur ar uzerın e er uru & 

'ollrt •ten, ınevki sahibi tadilatı yapmağı resmen kabul et. na, diğer kalagoriler cem't sporlar olduğu için okuyucuları- tarıkta manevra yapan 100 ln- temlııln Karadağın terakkisine 
' )~t ;gilizlere doıt k~. mitlerdir. mız tek bir futbolcuyu veyahut bir ıgüreş şampiyonumuzu giliz harp gemisi gelecek hafta mani olduğunu ve bütçeye bun-

Olduı...._ acı Emin Kudüs Teknik müteha111ılar Etrüık - değil, on bir kişilik bir futbol takımını, yedi sporcudan teş· içinde de manevralara. devam dan dolayı rey vermlyeceflnl 
~'-- --~ ıo ten sonra Suvat vapurunu da göz- edecektir. söylemiştir. 

lı.t ""1t ııı nra da İngiliz kil edilecek bir güreş eklplnl kurtaracaklardır. Büyük bir 
• 't~t .\ra ~faza ediyor ve den geçireceklerdir. I'oktor Macekln adamları 
~~tiıı, b P1-l'l isyana kıtkzr- Geçen hafta Mersin postasına okuyucu kütlesi tarafından tertip edileceği için, kurulacak Ateıle Yandı Yug~ı.lavyada yalnız Sırp, Hır-

" ... il f ... ll tl r•kanl a Et "ık vapuru bu futbol ve güreş takımlarımız aşağı yukarı Türk mllll timleri vat ve Slo•·e u 111 ı d "'ı>rııtıc - ye erini da. r m yan ru Şehremininde oturan Fatma iı· , n m mess er n en 
d "ı~b· tadır. hafta da ıcfere konmamııtır. Çün de demek olacaktır. minde bir kadın dün içi ateı dolu mUrekkep bir devlet kurulma-
"ıııa .. , .

1
il lncriJizler de k•n kü vapur üzerinldeki tetkikler bit ı d ğll k d QI._ ı • , .. b bakam ma tızı içeri alırken entarisi tutuı· smı e , anca evlet hudut· 

~ L e bu rnevki "k medi<n aibi kazanlarından da fazla Dig""' er taraftan u enteresan müaa ız ~ vq '""'- e yu • ... • muf, vücı.idunun muhtelif yerleri !arı dahlllnde yaşayan bütün a· 
~1 .. r·llc -aıın tintfi iti ıu 1ızma11 devam etmektedir. bütün sporcularla beraber bütün okuyuculan- yanmııtır. Fatma hastaneye kal • nasıra müsavat ve aynı hukuk 

~lıtııgc Çalışıyorlar. A. Vapurun tadil ve tamir edilin · mızın da ittirakini temin etmek için çok kolay dınlmııtır. verilmesini istemektedir. 

~dr da cnuıı din itle • c.eyc kadar sefere çıkanlmayaca ve yonnıyacak bir tekilde tertip edilmittir. Ga- O • • T 1 be D ~M. l'tı-.1 ,, fı hakkında pro ğı söylenmektedir Diğer taraftan mversıte a e ört, beş gUn içinde lskoplş-
~11'«1! oı;~:rlar, din tahsilini~ bir buçuk aydanberi Deniz Tica· zetemizin birinci sayfasında, her gün, müaa- Birliği tlnada hep bu mesele hakkında 
~~ 5\Uıu ileri sürü 

0 
• ret Müdürlüğünde toplanarak Et· bakaya girebilecek her sporcunun bir resmini Univenitede yeni teıia edilecek söylenen nutuklara ekseriyet 

t r. lll fılı:raJar anl:tı; _ r~sk vapurunun ıi~if ddildi~i .~a bulacaksınız. elan gençlik talebe birlifi nizam- namına Doktor Yotsa Görrtye· 
~lltı le~·· rihten bugüne kadar olan but~n nameıinl ve esaılanru tcabit et • vlç cevap verirken Hırnt mese· 

b
it li~e Uıte, lllilftü d d safahatını gözden geçiren komıs- Sporculann resimleri neıredilip bittikten mek üzere yarın Rektör Cemil Bil lesinin halledileceğini, fakat, 

' ;. re d' e L ' k b 1 d futbol •• ti l' ba k hv 1 d d k b Uhl l h il I ed· ...- diJı ını rüesa to 1 ym Sus, Trak ve Mara as vapur- sonra un arın arasın an , yuzme, a e- ıe ın f an gı a tın a e anlar n m m mese e a ed Urken 
~~orı.rııızlııcıe1eıini mü~aa~ ları hakkındaki tetkiklerini de bi- tizm ve güreş yıldızlannı seçme hakkı okuyu. mecliıi bir toplantı yapacaklarıdır. acele edilmemesi ıcap ettiğini, 
: liftuııiiıı ~· ~ihayet b h tirmiş, raporlarını hazırladıktan culanmıza verilmittir. Her okuyucu elinde Birlifin tam minaıile Univeni. hUkQmetle Hırvatları başbaşa 
\>'11 •• _ fıltrini ıormu~lar~ sonra dağılmıştır. Heyet r~i~MZi . mevcut resim sahiplerinden bir yüzme yıldızı, te ge?~.lifineh 11ararklıadbir birlik ol· bırakmak m unaslp ve muvafık 
•-~. de . raat Bankası hukuk müıa':1rı. ~z ması ıçın ça §1 ma t ır. olacağını bildirdi. 
it \i ttıı1, bu öyle d . har Nedim Ankaraya gıtmııttır. bir atlet, 56 dan ağır siklete kadar bütün bir Taksim Su Deposu 

• d h erın .. t •--- k ti• futbol ki • • ta Bütün Yugosla\'yada muhalif 
ft..L dı: .. et' al Cevap v . İktısat Vekili Hüsnü Çakıra biz • gure§ aJUDJI ve en uvve 1 e pını • Taksimde IU depoıunun oldu~u 
"'1<c .. lu ere k b" .. d k • • ve muvafık siyasi mahfcllerde-

ll ~e\>ap :e~~· ilham ıel· zat izahat verecektir. yin edere ıze gon erece tır. yerin tanzim edileceğini yazmıı • ki hAklm fikir, yeni hüköme· 
$eJri, erine ~rırırn... Müsabakaya iıtirak etmek için yegane tık. Evvelki günden itibaren intL tin Hırvat meselesini yakında 

~b.. ~. 0 rıtnuı haıka bir Kıskançlık Yüzünden ıart, gazetemizde neıreclilen kuponları birik- ata baıianmııtır. halledeceği fikir ve kanaatidir. 
~~ \>~ 1 tada lurat kita. Kavga tı·rmekten ibaret olacaktır. 
'rtıı . onra 1 

t O)d~diiini, .\l~~ e~ek, ki- UskiHarda SuJtanyokuıunda o-
• 'CS ... l <fıye ... 

1
. arafın. turan Neriman, kocası Neıetle kıs- 11 .r ~ ' •••ec llt b 1 de ı... e u u· kançlık yüzün.den kavga etmi§, e. 

~re '4raP1-r \'ah . line geçirdiği bıçakla kocasını ko. ' 

BJze gelecek cernplar arasında aynı takımlara ve aynı 

sporculara rey •erenler arasında yapacağımız tasnif sonun· 

da kur'a ile bJrJncl, ikinci, UçUncU gelen okuyucularımızla 

diğer iştirak edenlere zengin hediyeler veriyoruz. ·~~l'!ı ayav udılere !undan yaralamııtır. Neriman ya· 
Stlcardg~ kalka· kalanmıı, Neıet tedavi altına alın·ı ...... -_ .... ____________ ..__... ..... ___ ..: 

ıgı zaman 11Uftır. . 

Birkaç güne k4dar gazetemizde ~-• 

YUSUPC:UK 
Yazan: Kenan Hulusl 
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Hareketlerine bir kaç g11n ka.. 
la Vanigton stritte ''Gayt Bilgi,. 
irunindo .Katları goğe değen ınu. 
auam bir vapur acentesinl.i1 A· 
merika sularında. işliyecek bazı 

Yıı.purlar için yüksek ilcrette a. 
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dam aradığını haber aldı. .. • • - • . AZAN 
İlunun ~üdilıii yani "'ŞJpl Maa. HARPLJTLU .. ŞERiFiN .. AMERiKA HATIRALAR 1 M~ ~ Tal4 

ur,, ı Dimıtrl adında Roma.nyalı .. -------
bir adamdı. Şerifi 112 dolar ay .. Pafl ve 14 ~ott. JSçi ve ınUstehıı'tc çô1r tectübeli A.lm.a.n, Ainer~ eonra, lr&itllr &lmalt lgia o oivar· ~t, çorbt.lar llS eenı .• Y.nl bir 
lıkln derhal angaje ettiler, Gözil at.dı. Styast gevrek:.lifiıi de &mil Rum, İtalyan tayfa bulunmakla dakl ufacık bir adaya yanl,ftılar. öVUn bir dalan bulurdu. 
parada pulda olmayıp ille ve ille oldufU bit !er'beSU do1a.ywyle beraber Şerif bir taUh eteri ol&. Tam ft.&liyetio hızıı ıamanmd& Şerit bu1okaııtad& Harbiwnu· 
An:::lkad~ yerl~k olan Şerif §eh:tö gftmek, yerleşmek, pata ka nk büiilara oef olrnuetu. Bulun. lti lconttol için amele 7anmd& bu. nılye kada.t kaldı. 191!5 aeneıl ldJ. 
ı'nura.dına kısmen nail olmak. wımak Mfünetll değf14t. Hele duğu va.putla. FU!delflya, ftôter. lunaıı Şerifin batına m&çu.Ja ta.bir Nevyorkun c<>k uı.afında bir ma. 
t ydı. üstelik az zamanda yük.. ~ deniz &damtanııa ı~en bf. dam araamda nüUyeelllk etti. etlklett bit nevi vinıO dilftü. Bu dende gUndeJilf ı:s dolua amele 
• C'k ücretler de temin ederek le Myı1tnlM1. &: ara.da Kaljtornlya ve Senpet~ f ecl kasadan Şerifin hayatınm aranıyordu. Loka.ntadt. ctJı&an 
rna:tdt tarafını ada.ıiiakıtlı yoluna Şerif bir hafta .kadar, tıpkı ts. ro ya da ııık sık utruyordu. sen. Jrurtulına.ı bir mucizedir. Kall. btr atkadafı Jcendlalnl lca.ndıtdı. 
l<ôymuŞtu. YU.t on iki dolar! .. O tanbulun Galata - Sirkeci - Üs. petto llinamtid& o .illnüi tekmil forniyada dağla.rırt eteğinde çok Fula paraya tamt.h etti. GUiellm 
za.mnn blle blUın parayla iki yuı kUdat mWielleat tekliMekl Ne-Y Amerikanın rMthttt hUf> CIOftan.. güzel manzaralı bir hastanede l3fndett ayrıldı. Halbuki rahatı 
Jıtıı. demekU. Alt tarafı !ki aylık COi'ct - Btilk1in - Nev York - muı bul~utdu. Koea Jtoca tam iki ay tedavi gördü. Bu sı:. yerinde idi. 100 dolar da. Uç ytıı 
bit kıdemi ölan bit ta.Yfa yainaği iskeleleri arasmda iıliyen Ulak mhlıl~ ve ılk defa. ol~:a~ t&h. ralaırda Kalif orniyada yerleşmiş Tllrlt liraaından fa&Ja pati ed.t. 
jdi!.. &irket vapurlarında torkibin ola. teJbahırlerl yakından gordil. Pa. bir TUrkle ta.niftı, Bu adam IKa. di. Ne11itıe yetmiyordu, ljte aı 

Bir eahllllk etti Ve Uk velini. rak v!zlfe gordu. Yani burada. raainda.n, işinden. arkadaflafdan aımpa.1atı rehml Hıminde haddi. bir eahUllk dlha! .. Sllift a.nliya, 
meü sayılan Rum loetrôliloya ve. A.ınir sayılırdı. Derken dışarı pos doğnıs~ me~ı.ifidu. Yemekler haneli bir eski TU.rlc ba.hriycli~l caftnıa btıfm Ş.ril bir pa.rçı. 
da et?Mk istemedi, ''l.le8ina" ai t.a.larda acele icap eden bir tıefer de fcvkal,de ıdı. Gıdaya dil, 8% idi. O da bir bahtı.ne ile Amerı- m:ı.ymun iştahlı Ve pan gö~U o,, 
lesinden ha.berslzce kaçtı. O ta- içlii daha !büyuıt bir şilepo Dôtt ~anda, ~detler ve lisan gibi kaya gelmiş ve Kaliforiı.lyida le lacalt kl bu oehenneınin bucağı 
rihlerde bundan otu tsenıe evveli. Ke?Mn olarak ayıil kumpanya ta. ~abuk. alı~tı. B!.~ sene~e .ıru gibi tutmuştu. Yaptığı BOn vül~e at- yer. aylıfı MO dolan bulacak 
si, Amerika da allahlık sayılırdı. tatmaan taytn edildi. Getnide bir ~merık~ca., ogrenmVJtı. Ame. rnatör idi. P'ehmi, $ef'tri lyıle' • diye ~itrneğe razı oldu. Llkin bu 

9 
· nWaft~ <İıf6~, ilf'a, btlbüaa tikten Sönra. bışka btr vatı\nda..5. tamah kendisin! çok pahalıya 

1 1 d k• ' ' 1 • 1 d' geıYıJfü ımıfmın Amertkadi ke .. la tanıjttrdr: mat oıau. Ditrolt'ten ge"etforketı Zm r 8 1 Gineye na. Si iŞ en 1 tıuştuğu İngiliz dilir.den, anda Bu ~aun adı Çet'keı AH &!}•dt. mUhUn bit haEiWıf&,. ~tutuldu. 
8et'er e~tikleri İBkoçyanm Gıulto Adapaza.rh idi. o, .Am~rlkayd Dökt6r1ar U!o diye t~şhts koy • 

U~urnhanede 1 k1·c1'-"1'jj\ 0" lu" mu" 4 iskelesı•de bir tUrlil meram an.. pek çok e .... "\·et g~llp y~r1~mtr:ıti. mu.,ıatdi Htıbuki Şetitin llerdl 
ı ı ı '6 ı ı ı ı latahiatJaidı. .Gemide yenllen ye. Zaten altmı~ yaeıarmaa vardı. boynlnd@ idi. A~·Jarea kendJM 

meklet eksetıya. şuhlardı: Etli Lakin hiç göstermiyor, gayet u- gelemedi. Herhalde mt!nenj!te Ytt 
ki~inin yaralanmasile bifen vaka patat.es, Jnyrtıalt pilav, r.eruvat zun bôylo, YAkf~tJdı, ktın~tit Şat\ ıttt.lanmıs olacak .. Mi!oburtıı Dit· 

Urdlkted yani onu ötdUrdUklen gorbası. Sabahları kahvaltı ola. h bir .kfm§e tat. Oeh~tU 21engln mtt'te kaldı. ~ki ı$ı.nl Jtaçtrdı. 
rak yağda ~urta, rec~t, 8Ut. olmu3tu. J<allfotnlyanttı n'ıllyo • tına mr, yetilıl.ne Cfd~ediğlne 

ibnı'a kapıyı id~nmtıtı ve bura- çay, k8;11ve .. Bıt <1e Amerıka ge ... n~i'lertnden frikduttu. KAftiii da ıni, hastalığına mı yaııAttı1 .. Qôk 
elan. ltendl~lne bakmakla olan miclletınin oa)~ı bir tathlat'J vU. bir lngilizdi. Tuttu Şmfe ctdd& Utyd dU~U~lı. 13it ~neye )'L 
\'O POl~M haber nrmek Uzere eli ki biniii ğgilemeye benutdf. bir' tavsiye yazdı. Şerit bununla kın &l'lak kaldı. ~çim 'ti!! teda· 
koşan Jı:ısların tızerlne liUeurn Velhasıl Şeflf liayattlidan mern. Nevyot1tta bir müati.ha«nin a • Ti için flettelerce bitiKtlrdift mu., 
Cıtnıtştir. nuMU. Fakat yinf! ae, Ytireğmde. cehte!ılM muracattt eıttı.Ne gibi lf hlm mJJtt!lrd4 meblAğı tUketlVet. 

Oıtman deli ttlr TBZl7ette, g6z· kJ, ii.Slan, ba~ka, taeıdıfı etnel iitedifinı llMdtilar. Ş.tif ıemlci• dl. Allahlan u:mt ve tevl<t kınL 
lerl fıflamış ölduiu halde buti· bu ~etildi. lik olıJ\urn da tyafıb\ llarada oı., madf. Bü ltMiar aetv~U havadan 
lara .di ıt..ldırmış, kapıda btılu· Bır gün, K•lllotniyll po&tuıt\ı mak llt'tiyle her iti yaparım de. ka.7..andım diyotdu, iman Ye VU· 
nan taea nKlll HICİayetfe ŞUk- yapaflArJten. bbğHdan geçtikten dl. Evvelce aldığı llOn aylığmı cut J<u-vvetl Myeaind• tekhr ~a-
rU1e. Necmiye Te Affiel ıı:orltu tıordular. 112 dolan oldufu ğlbt ra v~ ft tuı.blllrdt, 
ile eTln bnhcealfie kaçmışlardır. Çanak kalede döldofi'u eöyfedf. Tellal ertesi gü • • • 

Sari Osman, bunları ltot'ili'" 
aıaıtta devam etmı~ ve tinHôe:r• KUltUr Ve Ha.lke1•ı nü .':~m~nt Şetif! t~tbth etti.Er Ditroit} Birle3ik Ametlktnm 
cıknrak k:tıtarı fakalamfŞ, eliti- ç 1 1 tesıgun bır lokanta içti\ a.ngıı.jn;An en bUyUk sanayi merkezlerinden 
de buHil'ldorftuğü ka~asını raal 8 ııma arı bulundufu Şerife bildirildi. Şerit biridir. Bilhase& otomobilcilik bu 
C•Jte teıl••Urlti.eli bMl~ln1tttf. Çanakkı1e. UfılH:af) ..&.. Vhl· ya.rı memnun yat ~u ft~r ka. tıehlrde Uıe hoo.ıioi..J ~ •• Yn 

yet Çoc dk Esftgcnıc KUrumtı tiu etti. :Hem rn&&!I ta tamam lVO gttffde dünyaya hlkim olmu§tür. 
Bu sırada dn nlısfl§a UO teı·fnı 939 yılı konıreill HaJkulnde 1

1 
dolar! .. Lôkanta. Anıerlkanın mu· Ford fabrika.lan glbl y{iı.lerce 

ticfı tarilanmıştır. h kk 1t kı ...,, tllt b! u kazalardan gelen murahhaBlat, a ~ • en uuy r m esse .. molör fabrikalari, ~kMriya. kol. 
Yaka maliillltUt )'etJŞjb KtP •d Urclerle toplabdtı K6ngte · iıüf idi. lektif \'eya anonim airket halinde 

ıner pôlUi ıtomiserl D. Ziya Akto Ç6cuk Esirg(!me Başkanı KUl· ı Yedi katta bfndcn futa masa. eenelerdenberl muazam bir faa. 
"Ye tliemtirlat, cAnl)'i yarıh oldu· tur Dlt'eırtöı'U LAUf ÖJttern tara• l':ıtdı. eettte kilerdtllr yaln&kIL liyet halltıdtdlrlet. 
tu halde yakalamışlar, kııtıafla f:nllan a~ı1atAk fa8a fııtıclblnce fı yaplınlıyordu. Ylllntl mutfak Şerif, tesadtifUn yine bu iyi 

lzı:tılr • (ıtuauat) - DUn 61'· bltllltte M(lslnl lmUaUı ııhhl 0 • hlt kongre reis\, lkl ld.tlp eeçı-1 işçisi 27 kl§i idi. Ge.rsonlar ha • hitfuna uğ'tldığrna 1n6tMU\1 ol • 
leden s~nra saat ı 7 ııratarınd.a. tomöblll tlei nıeml&ket haitn.hl· ierck tu:mıune mucibince konuş riç tabtt.. AşQJlarm ~eti ôlan bit malı idi.. nöyle bir muhitte ltaiz. 
umumhancde <;ok fecl bir clna· nesliie aovxilmlfletdlr. rnalarına d~,·ant ettı: yent Wa· Fra.n~ıım lldıft U~t 700 doltr. hele &~ kalmuına iinlcln yoktu. 
yet olmuş ve Sati Osman adı.c.· Hü&Usl tıurGtUı ııcrehdlllme N he)''!tl Uyeıerı teçllerck ddıt• dt. Bu muA».&m lota.nada yemek Orada kaldtll gilnlerde J'>ek oo:ıc 
da blrl bir nÇa Teklllyle d6rt gtıfe ölen serma)'elerdNi A7 te tlı. ter de çok pahalı Mi. Buna rağ .. ta TUtk v&t&nd&flarile ·t&ıusmıt• 
kızı yarnlam~ştır. Bu husustıı. :Mune"VT@t aun Oğledefi ııonrs vııAret. I<ı~ıJay Kutumu 9lU mtn hıncabın~ dolardı. Etler 35 tı. Hatırladıfı isllnl~r traamd• 
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900 

TarlfM~n 

f(in l)'da ohıı iıu 
J.lo~ti l.Jtrlııtıne gtrm 
ıyda )'etrnlf lıettf • 
medlllr, 

Abone h7Jıru bl 
Clıp \'D telgra r Orref 
~ara!iının po!ili 'e> .. 
J0114ma ller~llet ıd• 
ıerlr.t alır. 

fiJtkiUtflltt lıtt po;M 
l'AKITtl abont 
AdreJ c1~1Jl$1ffıilf 

2& Lunı9tıd 

11.J.N tiCR 
Tıcatet llAntın• 

ulıh aoncı111 mbtr 
tılarında 40; iç ,. 
kuru~; dördüncQ 
ikinci "* ftellncliıle il 
4: bt$1ık )'enf ite 
dır. 

UOYQtc, ~~ de•ıral' 
renkli ilan \"crenldr• 
indirmeler 7npılır. it 
rın ~nllnı • sahrı 36 
TİdARt MAHIYE't1"6 

t\CCCK ltAfl-1. 
Bir defa 30, hd d 

defası M, döft dcfıfl 
defası JOO kuruştur. 

llı1n fôrinlerin bit 
fadır. Oofl nıırt •"" 
falla MUrları t>.t k 
sap edıllr. 

l/lımd ld11ıotı11 
kDcuk tl6lı lôrl/tıl 
lttdirlllr. 
Vakıl hem doğrud•• 
ya kehtli idare ) &rltıd'ı 
hrıı caddEııln6tı ,., 
111 ındd J\f-:MA l.J-:U1'Jll 
hAn D{lrosu eliyle 1 
eder. ( Dl1ronun tılt/ 

Yul\if, Ama\'llt A 
n ıı t ıı lnıa..r. hfü."ili '1 

yuri. katdcglerinin hl 
bil f abrlk&latmdA · 

çatışan ktytneill. 
yütek\t. un kiıneeterl 
yanın öbür ucu sa. _,..._.-_, 
bucağmds bir din 
sefil dU§mesine ra.I 
HasWığı, nekaheti 
maddi, mıınevl hiç bit 
dan ka~mmadıta.r. 

( 

·a"'bı!ımtı tllbltlt5attunaAn lbl· gene utnutnlianede genel el' l!fl· yılı kongresi de S. M. MUdUrlU· 3 ı"'tı hlfllerJnden Cemtıeıtfıı evlhô git re r: ğUndc toplanıı.rak mesaisini tk· 
Taşçılardli Hafıı SUl•Yman mı, Ta butadaltl atıtacııışlarına nıaı lle yeni 1cfare heyeti Uyele

ha.nında olüHn HetlQt o&hı 'f• oay ıımarla7&rak thsa.n Zehra· rlftl st>Çcrek unğıldr. 
Denlzbtıfık amelczlnden Ali Oe· .nıb nhıden memnun ollnadıiı· lllga llalltevl tahtırnaıarıb1 
man, dUn Hileden ıonra saat nı, ialı ıunu kendUtrlnln yanı· yakıntJatı lıloınek -ve kazanın 
ıG.30 sıralarında umumhc.nere na geteoeğinl sılr'·-ıfşllr. muhtel1' işleri araıında kilittir 

gitmiştir. Gene huımst tsllhbdfatnna durum\.ınU da rakından teftiş 

·----YARIN AKŞAMDAN iTiBAREN --• 
S O M E R sinemasında 

Osman 6tedenberl allkadar göre, Osman MUnevvcrt çok cylemok ilzeıe \•ali Atıf trtutol· 
buhindu~u vo zorla dost tutmak sevmekte idi ve ötodenberl bu lu ,.e kliltUr dltf<ktörU LAUt Ok· 
sovdnsına dUştUCU genel ev lla· kızla ala.kadar bultinuyordu. tcbl Bigayı ı;tdl!rek gec Takt@ 
biplorlnden 1hsan Zebranın se· Yalnız IOD tamanlarda MUnev- l<ıi<\ft.r mcer~ l olmu~lar, Ç&Vü$1U 
kiı ııumnralı hanesinde bulU· Vt'lrden bit baatahfa )"Akllandı• klly yatılı okulunu da görerek 
nan AyŞe lıtınan1crl g~rmok U· ftı için ona kmyor, ben onu bu ve ı:;onıı~lnrından memnun ola· 
zere ıııt ıdeta bu en gltmlettr. imdat sevdiğim bal<le o beni hae rak d(\nınUeltrdlr. 

K
1l 1RIK ZAAMB'Ang 

Ga.Jer k&ınattnıcı dekor, bil yUk miza.n.een fevkallde lüka u.hııeier; ll!hl gfüıelllkl~ 
da geçen. bUyQk, müe1eir, acıklı &1k ve ihtlraa romanı. işbu büyük el6t'd.e diSrt. bU
grupu ile töhreti cihan tutan TiBET revUrU lle llellfonik bllyük orbltn.hm tettDD 
en nadide Viyana ValAlerl ve baletleri. 

BiLETLER.iN EVVELDEN TEDARiKi RiCA OLUNUR. ..................................... ~~ 
tUr ınUddet taşlıkta oturmtltı, tahla yakalııttırclı, cıı1ordu. Trall)"A Umumi MUfettl•I Oe • 

l· .. sıracl~ ynz numaradan ge· Yaralıların vaziyeti 8-'trrdır. ıterıı.1 lii'lıun Nrlk Oollbolu 10. 
len aev4lil 1't dost tutmak lıto· Ayı,c MUnen'et ölmUitUr. Ya- lu ile \'lJiyetiD>h:c.ı ıelerek Yeni· 
dtll Ay~e MUnnverl görmUf, ralılnra ameliyat rapılmıetır. cc, Ezine, Baframıe kasalarını 
:.Ayşe Munevver da buna hiç 1Uı Tahkikata mu~dchımumt baş teftlt 11derek ile ıauıı kaldıktan 
;crmf)'rırek dofruca Odaıına muavini B. Sabri el koymuştur. soıır& 1!!dlrneye dönmUettır. 

_, .. 
VAŞASIN AŞ 

glrmıvur. 
Dunun arka111ndan dl\("\ man 

odaya lrlrmlfı be~ dakika ka· 
dnr bir mUddet gcttikten son· 
rı. odadan: 

- Yandım, kurtarın beni! .. 
Diye bir tığlık kopmuştur. 
Bundan anlaşıldığına glSre, 

ı.uıMvver ita Osmnn oda.da ıe· 
ne aost tutmak meselesinden 
ka,•gaya tutuşmuşlar. MUnev· 
ver de ruz vermedlğl itin Oa· 
man bıgtlğtnı teke!'elt MUnovv~· 
ri yaralamıştır. nu cığltk uıo· 
rlne odaya kofU$an. kızlar ve 
çaça veklll Hidayet fect bir man• 
zara ne karşılaşmıtlardır. Amaeyı, (Husuel) _ Amıı!yt, bir t.nrlh memlek~li :r. rı 
Oıman elinde ka~aat, mUte· ıamanlar llim bakımından Küçük Asyanm ve l!llm llemin 'n t 

11tndlyen MUnenerı bı~aklamak me~hur beldelerinden biri olan bil ~birde. içti.mat te::e'(! ım
t.a, MUnen·cr de kanlar lc;lndc ve ba.kmı mUesseseleri de vardı. Resmimiz, hicri 900 tarihin<' 
)er4e 1111nrnıkta idi. ini& edil.mit ve bugUn 1&nat enkazı hiU ayakta c1uran Amas~ 
• Osman, MUne\*verln 1Şln\ bl· emrazı akliye şifahanesini göstermektedir. 

1 

·ıs TOrkce sezıo 
• • ...... *" • • Arapca şartc~ _____ ..................... 1 
A9DÜLVEHAP .. LEYLA MUR,A 

Mart 

SÜMER ve TAKS\~ 
' . 

, ., 1 '1 •I t"' 1\ 

lstJlnbulun eu uzak aemtlerlnden bile yer bulmak için koşu3ıı4 bet amil ~ 
bu hafta &ehrimiıin izdiham ve huılat rekorunu kıraıı 

HARP DÖNÜSÜ 
Kemali muvaffeklyetl•. t 

T A K s ı M sinemasında devam edıY0 
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Bir Sivri Alöllmm Maceralan: 

lliçi liseleri müdürü ve edebiyat muallimi 

lfzıTevfik'in fikirleri 

Radyo ve 1 ivaıro 



,_..~AKITı 
...... 

Merakh tarih sayfaları Yeni bir Vaydman 
yakalandı ~M~lfs-~~~ ~ -.... ······-··· .... -··-··-···················--····-............... . 

lngil iz Amiralı ile Cezayir "Liyon Canavarı" Beş 
Kişi Öldürmüş 

dayısı arasında Tamşvar kulübü reisi diyor ki: 

Garip bir muhavere << lstanbulda Futbol Ankaradan Yüksek 
iki ay süren seyahatimiz esnasında yegane normal maçı~ 
fevkalade bir hakem olan Şazinin idaresinde bura yapt ı k, Yazan : NIY AZI AHMET 

İngiliz Amirali Kepeli Cezayir 
valisinin huzuruna çıkar çıkmaz . 

- Korsanlar bir lngiliz gemisi· 
ni zaptetmişlcr; hükumetim iadı:· 

sini istiyor .. eledi. 
Dayı, genç amirali baştan ayağa 

kadar süzdükten sonra hiddetle 
şu cevabı verdi: 

- Sersem.. Saçsız ve sakalsız 

bir çocuğun memuriyetle gönderil 
mesi küstahlıktır. İngiliz Kralı • 
run bu muamelesine hayret edi . 
yorum. 

Amiral mukabele etti: 
- Zekanın sakal ile ölçüldüğü 

nü bilseydi, kral, Dayı efendi haz· 
rctlerine bir erkek keçi gönderir· 
di. 

Cevabı Dayının alevlenmesi i • 
çin kafi geldi. Amiralin zincire vu. 
rulup zındana atılmasını emretti. 

Kepeli, soğukkanlılığını muha • 
faza ediyordu. Pencereden donan· 
mayı göstet1di : 

- Şu filoda, dedi, parlak bir 
oenaze merasimi yapacak kadar 
lngilizlerin bulunduğunu hatırla

tırım. 

Bu tarihi hadise, Cezayirin, Bri. 
tanya hükumetine ağır bir tarziye 
sile kapandı. Fakat Cezayir kor · 
sanları işi az.tmışlar, tüccar gemi· 
lerine göz açtırmıyorlardı. 

İngiltere hükumeti, işi kökün • 
den halletmeğe karar verdi. Biri 
100, üçü 74, biri 98 toplu harp ge. 
misi ile ayrıca on üç parça filcyu 
Amiral Lord Eke Mavs'ın kuman 
dasın:la yola çıkardı. 

Dayı da lıi taraftan hazırlık 

yapıyordu. İngiliz konsolosu, ev • 
vela karısı ile iki kızını tebdili kr 
yafetle kaçırdı. Meme çocuğunu 
da cerrah kaçıracaktı. 

Zavalh cerrah, hayatında ilk de 
fa kaçakçılık yapıyordu, çocuğa 

1.lyku ilacı verdi, uyuduktan 60n -

ra bohçaya bağhyarak bir sepete 
yerleştir.c'li. Fakat çocuk az ilaç al. 
mış .cfacak, yolda uyanarak ağla
mıya baş1adı. Cerrah, ne yaptıysa 
susturamadı. Yakayı ele verdi. 

Dayı, kaçırılan çocuğun konso
losa ait olduğunu öğrenince onu 
annesine gönderdi; fakat konsolos 
ile bütün zabitanı zındana attırdı. 

. 1816 yılı 27 ağustos günü İn • 

giliz donanması Cezayir önünde 
'demirlemişti. Amiral, üç saat zar. 
fmda cevap verilmek üzere bir no 
ta gönderdi. üç saat içinde <:evap 
verilmezse harbe başlanacaktı. 

Dayı, harbi göze atmıştı. Uç sa-

ati kazanılmış bir fırsat sayarak 
mukabele hazırlıklarını ikmal et · 
tirdi ve tam üç saat sonra gemiler
den açılan top ateşine Cezair filo. 
ları topla cevap vermeğe başladı· 
lar. 

Bir haftadır memleketimizde mız maçları 3-1 kazandık ve ile normal maçını yapali 
2-1 kaybettik. Kahirede de 2-() satım burada bulduk. Sit: 
kazandık, 4- 2 kaybettik. Mısır rüyorsunuz ki takımııntı · 
futbolü yüksek bir mevkide. Fut- ve sa.kat olmasına rağnlcll 
bolü klas dereceye yükselmiş bir tanıdığınız Ankara t;a.I."llt 
memleket... beşer gol farkla yenilccelt 

misafir bulunan Romanyanın 

Tanışvar klübü Ankara mağlubi. 

yetlerinden sonra evvelki gün 1s. 
t anbul birinci lik muhteliti ile be. 
r abcre kaldı. 

İki aya yakın bir müddet için
de mütemadiyen seyahat eden ve 
bu esnada da on beş müsabaka 
yapan Romanyalı futbolcuların 

kafile reisi ile bu seyahatteki 
maçlar ve memletimizdeki karşı. 
la.şmaları hakkında görüşmeği 

faydalı buldum. 

- Ankarada her iki maçta da kip değildir. 1stanbuldn ) 
muvaffak olamamamızın başlıca mız maçta ceza sahası içiJ1 
sebepleri nelerdir? bir maksada makrun 

Top ateşi bütün gün ve gece 
devam etmişti. Gece harbini tarih 
şu satırlarla takdir ediyor- "Ge • 
cenin karanlığı içinde Cezair §ehir 
-::! tersanesinin alevleri, İngiliz ge 
milerinin parçalanmış direk ve yel 
kenleri üzerine akisler yapıyor .iu. 
Gökyüzü de bu mücadeleye işti • 
rak etmek istiyormuş gibi şimşek 
parıltılarile karışık ba:caktan bo. 
şanırcasına şiddetli yağmur gön • 

- Evvela uzun süren bu tur. hentler Ankarada hep pcll 
ııemizden oyuncularımızın sakat Ve lstanbulun bir ''B" Ill 
ve yorgun olmaları .. Fakat en mü olduğunu duyduğumuz bil 
him sebCp bilhassa ilk maçtaki aşağı yukarı Ankaradn.ld 
hakem olmuştur. 2-2 berabere takım kadar kuvvetlidi\ 

Pazar günkü müsabakadan vaziyetteki takımımıza yersiz bir şahıs itibarile bu takund~ 
sonra ve hareketlerinden biraz pc.naltı vererek neticeyi aleyhi. metleri Ankarada göreınc 

•t ş; mize çevirdi. Biz ikinci maçta da- geçen sene de ayni şera.ı 
dermiş ti.,, 

evvel kendisine müracaat ettiği. 
miz misafir sporcuların reisi ri. 
camızı kabul ederek bize şunları 
söyledi: 

- Romanyadan 9 kanunusani. 
r:. / 1 de çıktık. Doğru Filistiı:e gittik. 
/~ Fifü.ıtinde dört maç yaptık. Ora-

llııiılıllıim.P!57"' dan Mısıra geçerek dört maç ta 
. orada yaptık. Aşağı yukarı iki a. 

Canat•ar adam Ltti ve su~ ottafjı ya yakın bir zamandır turnede. 

Bir İngiliz zabiti d: bu harp 
hakkında yazdığı mektupta §Öyle 
diyordu: "Büti.m gemiler iyi bir 
surette mev !ı c..1dılar. Büyük h · 
kentler bile bu hareketi r,ör!'e be· , 
ğenirdi. Ateş Laşıa.dıktan sonrc. 
rüzgar, bütün bütün kesildi. Her 
taraf bant dumanı içinje karardı. 
İlk ateş başladığı vakıt zannettim 
ki bir anda beş yüz bin top birden 
gi.!rlüyordu. O zamandan sonra 
çok bir şey göremedim. Bizim 
botlar, giiya bizi karanlıkta bırak 
mamak için bize yakın .elan bir fır. 
kateyne ateş verdiler. O saye.de et 
rafımızı gördük. 

Amiral ikinci gün Dayıya bir 
mektup daha göndel'di. Bu mek
tupta şunları diyordu: 

yiz. 

"Paris Canavarı" ismi verilen Filistinde Hapuelle ile iki maç 
katll Vaydman'm muhakemesi yaptık ve 5-2, 4-0 kazandık. 

başlamak Uzere iken, yeni bir Makabi ile de iki maç yaptık 1- 1 
Va:rdmanrn ortaya çıktıı;ı haber berabere kaldık ve 3-0 kazan. 
alınıyor. Bu dn Fransadndır ve dık. Petakikua şehrinde yaptığı. 
beş kişinin kadlidir. mrz bir maçı da 2-1 kazandık. 

Llyonda tevkit edilen katil Son maçımızı Filistin muhteliti 
Lui Filip isminde 28 vaşında ile yaptık 3-1 kaybettik . 
gençtir. Hıun ınUddet ~izli kal~ Filistinde iyi futbol oynamı -
ınış cin'\yetler~n faili olnn katil, yorlar; futbol orada çok geri. 
ntlıayct ele geı:~rilmiş ve itirafta Mısırda !skenderiyede yaptığı. 

ha kuvvetsiz bir Ankara muhtc_ Ankarada (5- 3 yenildik; 
!itine de yenildik. Fakat buna bulu 3-1 kazanmış ol 
rağmen hakem maçı çok güzel ve rağmen İstanbul daha. 1' 
dürüst idare etmiştir. futbol oynuyordu. 

- Ankarda kimleri beğendi - Bugünkü maçta takı~ 
niz? Çafatino, Vlastardi, ~bı 

- Birinci muhtelitte Hasan, bar ve Bambino fevkal~~tl 
Nuri, Hamdi, Orhan. _Mısır futbolü ile ·.ı:w: . 

İkinci muhtelitte de Gençler . bolü hakkında fikriniz Jl~t 
birliğinden Nur i, İbrahim, sağiç, - :Mısırlılar sizden ar 
sol haf iyi oynadılar. futbol oynuyorlar. 

Ben geçen sene de Romen muh. Yalnız şunu söyliyeyiDl ~ 
teliti kafile reisi olarak meml~- kiyede gördüğümüz hUSil 
ketinize gelmiştim. O zamanki ıu, idareci ve sporcuıarııı 
Ankara futbolüne nazaraıı bugün km alaka ve sportmenli(' 
kil bu ilerleyişi takdir ve hayran. ! kınızın temiz maç seyre~'. 
lıkla karşıladım. j bir memlekette görmedıJ>. 
- - l stanbudaki maç hakkında sporcularına, idarecileriııc 
düşündüklerinizi söyler misiniz? cilerine sonsuz sempati ilC 

- Çok beğendiğimiz ve cidden !etinizden ayrılıyoruz. 
fevkalade bir hakem olan Şazi , E. 

''ingiltere, şehirleri harap et • 
-----------------------~-----------------------------------· mek için harp etmediğinden mem bulu'lmuştur. Katilin 20 yaşın· 

leketin muharip olmayan sakinle· da Baliynn isminde bir suc or
rine zulüm yapmanızı istemem. tağı daha varılır. 
Bunun için hükümdarım namına 

size dün te'klif ettiğim sulh .şart· 
Jannr tekrar ederim. Bu şarthr 

kabul c.dilmedikçe sulh yapama · 
yız. Şartlar kabul edilirse, üç 
topla işaret veriniz. 

Şartlar şunlaıidı: 
1 - Cezairde Hristiyanlar için 

esaret ebediyen ilga edilecek. 

2 - Cezair hakiminin idaresin. 
deki arazide bulunan her millete 
mensup esirlerin İngiliz sancağı · 

na teslimi. 

3 - Senenin iptidasındanbeıi 

esirleri azat etmek üzere alın2n 

bütün paralar lngiltereye verile . 
cek. 

Dayı, şartları kabul etmeyi har
be devamd;vt .daha fr.ydalı ve insa 
ni bulmuş olacak, Uç topla cevap 
veı:idi. 

~auı VA s::rkadaı;ı uzu~ bir 

takipten sonra Uzerlerlne ateş 

açarak yakalanmıştır. Lul FI
lip teslim olurken soğuk lrnnlı
lı~ını mnlınfaza etmiş Ye polis 
l:omiscr.ne: 

- Hak'katen yam~n adam· 
mışsınız! ekmiştir. Nihayet bc
:ıl ele gt?çirJ.!ıılz. Sizin, üzerimi· 
ze bu kıı.•l :H kalabalık bir şeki l· 

de geldi i;inlzl görünce hapı yut· 
tuk diye dllşllnclUnı. Kaçmak i
çin bir t<k çare kalıyordu. tel· 
nizdcn bir ikinizi devirmek. A· 
teş ettim. Fakat siz <le ntcş aç· 
tınız. Xihayet siz kazandınız. 

Tebrik ed~rim. 
"Şimdi yapacağım şey, hesap 

vermekten ibaret. Başım ı giyo· 
tinden kuı·taramıyacağımı bili· 

(Devamı 11 incide) 

.. 

Ankara mektepleri arasında 

l 
.. 

1 
1 

Evvelki gün Ankara ıt1 
ile Tamşvar klübü .:ır.:ıc:ı"k{ı 
.lu.u. M.U.&.,;n,..,"'•"''""'~~au, ~" ~ .;1 

ve Erkek liseleri arasJll 
güzel ve heyecanlı bir ~ 
ma yapılmış ve Ticaret 11• 
1:tmıma nazaran daha ~ 
oyun çıkaran Erkek JiseSİ 
bu müsabakayı ikiye l< 
golle kazanmı§tır. 

• 
iki 

• • • 1 Milll küme rna~ 
/ngılız 1 akımı ı1~m;"::!!a !~!!~' 

O•• •• •• ·d k" ı d h • gecen sene yapılan ~ekil) numuz e 1 ay ar a şe rı- ne.de tekrarına karat\ 

. 1 k tir. c J 
mıze ge ece Istanbul, Ankara ~cf. 

haş klüplcri arasında. ılll 
len bu enteresan kn~aıı 
19 mart tarihinde . b!l.§ıUP 
ilk günde ayni şehır l< 

Dünyanın en iyi futbolcülerine 1 llıp ederek bu senenin şampiyon_ 
malik bulunan İr.ıgilizlerin birin. luğuna namzet olduğunu isbat e. 
ci lik ve kupa favorisi Volver- den bu İngiliz klübünün İstanbul. 
!ıamton klübünün resmi maçların <la yapacağı maç cidden entere
dan sonra Avnıpada bir turneye san olacaktır. 
çıkarağı malumdur. Diğer taraftan Fcnerbahçelile. 

pışacaklardır. bllft" 
Bu sw·eUc gelecek ı -t 

erb!l 
rimizde Vefa - Fen tı~ 
latasaray - Be~iktn~b~ft 

·k· el 
Hint mf1ıra.cc1orim1eıı Johorsrt1taııınııı ~!is Lidya llil ismiııde bir T.-ız1a ct:1cncccği haber ı·cril. 

mi.Jti. Mi.s Li.llya ıızım müddet lliııdistanda kaldılctan sonra dört, beş ay evvel Avrııpaya dönınii.~
til. Sıı1ta11dan ayrılllı{jı 1ıa7;1mıda ~ayitı çıkmt!J, fakat .cıo ımı Jo1w r .<tııltmıı ni~rmlı.cııııı. 1mlmal.: 'iizere 
Avrııpaya gelmişti. 

&simde Hint1i mihrace (sağda ilk pMııdal.:i), ni~anlısı Mis llilda (ortadaki) Se;ı Moritz'dc 

Çok kuvvetli bir İngiliz klübiL rin 11 haziranda yapacakları 31 
nü sporcularımıza tanıtmak için, inci senei devriyelerinde de sarı 
bu <;ok mühim vaziyetten istifade lacivert birinci futbol takımiyle 
etmek istiyen İstanbul mıntakası karşılaşmak üzere bir İngiliz klü 
Volverhamton klübünü ~ehrimi - bü şehrimize davet edilmiştir. 
ze davet etmiştir. Middlesex Wanderers isimli o. 

Daha geçen hafta lik birincisi. lan bu klüp İn;gilterenin amatör 
ni 7- 0 gibi azlın bir farkla mağ-te§ekküllerinden biridir. 

ıan yapılacak, ı ın J.ll:ı 

tibaren de deplasman 
başlanacaktır. 

Ji 
·i ııi:tl•' 

~por babcrlN 1 

l.'""ı§ sporlarmda görülüyor. 
' d~ 

on IJiriııcl snyfıuııız 



11.mlıurreisimizin 
nçlige ve Millete Hitabesi 

" .... latan bul u . . . . be • nıversıtesının kıymetli mensupları, lstanbula ıe-
nı muhabbetle ıel!mladınız. Bugün de Universitenin, mil-

0ıa:e yakından gördüğüm memleket ve millet için ümitler. 
'- faL .çah~la.~ı, bende iyi intıbalar bıraktı. Size teıekkürle. 

ıı;dırlerımi soylemek isterim. 

'İlirainiz ki, Cumhuriyet, İltanbul Univeraitesinin mükemmel 
rejimin ilk cilnünden itibar~ıı emel edindi. Muhtelü istika• 
~i cayretlerden sonra, Univeraiteniıı bu~ü ıekli 

fL.. etıniıtir. İlim ıeviyeıinde ve tedrisat malıemesinde İltan.. 
·~erıite · • kı · ' cllıtıb . mızın ymetıne umumi olarak güvenebiliriz. 

ıınyet hükbmeti, yeni Ankara Univenitesini tedricen 
fb.__C~tirirken İltanbul Univeraitesinin ekliklerini .de klurma
).~ya çalıpcaktır. 
:-~t a111 üh' • ,__ u 
~ m ım OMW nokta, niveraite mensubu talebemizin 

: Sl1ı verdiği t.eminattır. Kız ve erkek Univeraiteli arbdaıta .. 
~ıkta, ıdealde, ahlak ve karakterde, Tilrkiyenin sağ· 

111 
e en inanc:lıncı delil olmak mevkündedirler. Dikkat 

1ılunuz, talebemizin meziyetlerinden bahsederken zeki ve 
bıı dan, .Yani, ~ ziyade fıtri olanlanııdan, bahıetmeclim. 
'1r mezı!.etl~rın dai~a bol bol talebemizde mevcut olduiu 
~ B~ cunku medenıyette alll lium olan ve bir iki asır.dan

~ ihmal ettiğimiz temel ve haıaa, muntuam, metoldik, 
bilmeden çalıımak bbiliyetidir. Onun için Univeraitelile· 

te :;ıkanıığı, benim için çok kıymetli bir ha11adır. Hocalar. 
~ belerden bilhassa rica ettiğim nokta da budur • 
. ; ~ebenin idealist olma11, vatanın iatikbali için bUyük te- anlatmak istiyorum ld, vatanclq!anm1a yalandan memleket meaeJe-
e ız~ ideallerimiz, vatan ve millet hizmetinde toplamr. Her !erini cörüpnek benim için ıuurlu bir zevktir. 

tin içtima! ve kilJttlreJ aalıatandıfa, memlekete hizmet etmek için is
tidatlı vatandaflardan ıenlt mikyasta hizmet iıtfyeceğiz. Sonra par 
ti tqJdl&tmda, memleketin ıiyatl terbiyesi ve inkipfi için, vatan. 
da1Janmıs, ıenfı hizmet uhalan bulacaklardır. Diyebllirfm ki, ce
lecek intbıaplardald mebuı namzetleri, halkevlerinin ve partinin 
d8rt tenelik faaliyeti esnaaında kendi kendilerini kolaybkla göıter
mit olacaklardır. VataıldagJanm, bilirler ki, bir siyasi partinin yük
sek idareli tarafından. mllntıebiplere, namzet g8aterilmesi tabit bir 
ICYdir. Bizim ananemiz de böyledir. Bununla beraber, namzetlerin 
halkla temumı daha ziyade arttıracap. Ve riyaset divannun tak
diri ile parti tqkilitmm takdirini daha yakmdan blribirile temna 
getirecek uıulleri tfmdidell tecrilbe ve teklmül ettireceiiz. 

~etifen üniversiteli için, Türk milletine ve Türk vataııma Sevıili vatandqlanm, 
~k fayldalı bir unsur olmak ideali, bütün çahfma hayatına Şimdi, tatanbul Univeraiteainden bfltUn fttandqlanma hitap 

' . llzımdır. Cumhuriyet, Türk milletine, milli devleti ve ediyorum. Memleketimisiıı, Büyük Millet Medilinia yeni aeçlmi11ia 
~tı temin etti. Bu iki eaula Türk milleti insaniyet aile- bqında haiz oldufu kıymet ve kudret, ıöz bmattıracak bir vuif't-

~etli. bir varlık vaziyetini aJmııtır. Bu v~yet, ancak, te- te bulunuyor. Türk milleti, her türlü nifak teairlermden uzak ve 
, >iikYetııen genç nesillerin karakter kuvvetleriyle muhafaza salim bir birlik ve beraberlik havaaı içinde kendini ca.termektedir. 

ıel~bilir. Bilmenizi isterim ki, ahlak ve brakter sağlam :lnaaniyetin geçir4iği buhran içinde, bir çok milletler, ufuktaki 
kıı cenuyette, eaaslıbir hizmet görmeğe imkan yoktur. Ce. hldiaelere, bilhaısa kdıdi içlerindeki nifak ve zaaftan dolayı iztı-

dret ve ehemmiyeti, vaaati ahlak ve b,rakteriniıı ~ilbek rapla bakıyorlar. Türk milleti, beynelmilel siyasetin yarın için bek-
• her faktörden ziyade ballı.dır. lenmedilı: h&diaeler huırlamaaı ihtimali brpamda, her türlü nifak-

~ tan masun ve müteneffir bir halde, kendine pveııir vaziyettedir. 
il ~ ~ııiveniteliler, A Mi11etler için en bUyilk kuvvet, her aiWıtan keskin, her kudretten 

°':"ıltiz ve karaktıerinb, bilyilk TUrk mlDetinln ytlrefini il- il•tiin en biiyilk kuvvet, kendi evl&dlan araamdald birlik kuneti-

Asi% vatamıqJanm, 

Halkçı bir idarenin büttln yi1bek '" Dert: tektnıUllerf. lfyu! 
hayatımuda mütemadiyen tahakkuk ettirilecektir. Milletin müra· 
kabeai, idare üzerinde hakiki ve fiili olmadıkça ve böyle oldufuna 
milletçe kanaat edinilmedikçe, halk idareli vardır ldeııileme.r. 

~dıı~cak ~üzel ömelderle kemini göstermektedir. Tür. dir. Bilhaua, ntifullan çok milletlerin henüz insaniyet ideali için 
hıııııa!ali Uzenne tqhiı koymak iıtiyen yabancılar, tahsil ça- istikrar bulmamlf hın siyasetleri brp11Dda, nilfullan daha u mil. 
~ gençlerimizin ahiak ve karakterindeki uflamlıktan !etlerin baflıca dayanacaldan kuvvet, kendi isJerindeld, kendi ara-
1tıı dırlar. Jarmda1d nifakm beraberlik kudretidir. Jlemleketlmbiıı hali, bu 

dt ~~tıdan istifade edereıt İltanbuldaki sayın vatandaıta- bakımdan çok kunetJi '" çok lmidlicllr. 
""tckkilr etmek istiyorum. Vatadc1qlanm, nç dört ıündür, Kırk elli aeaealn tUrlll nifakJarmı. tllrlll ttcrl1bealzlllderini ve 
IQ llıulıitlerinde beni t.litiyar etmiflerdir. Bir balatta sade feWcetlerini okumuf ft lçiııcle yafl)'UÜ ceçirmiı acun bir aiya1et 

1ıf.. ~Zulara temaı ederken istifade edebilmemi temin e4ecek neslimiz var ki, yeni yetiıen neaillerimid, siyasetin zeblrlerlnden 
'1 icat ve umimiyet gÖıltermiflerdir. Halkunrıuı her t~· koruyarak, onlara, Türkiyeye uygun olan en iyi siyasi muaşeretin 

be e!etin her kötesidcle doğrudan ıdolntJa ,......_ bu ,,,,.Jı.j!~ "'"""~ ,~ ~ Sk tıiın için çok istifadeli, batti çok zevkli bir uauıclilr. * ~re adamlarımısd& i8rattfuai iiif'Yi m..-ıe-.:-
d bGyük meselelerin benim önümde ortaya dö~de, ibı, iıdkbal lçbı çok tmlt verid olduiuııu vataDdafJanmm &dinde 
~ er~cesi üzerinde hayallta kapılmakaızm. millet dertleri. zikretmek, 'benim için bakı1d bir zevk, 11miml bir ıevinçtir. 
~ lllfitalaa edilmesinde, halk idareainin büyük nimetini bu· Aziz vatandatlarım, 
,,_~efa konuıulan ıeyler, zaten bilinen ıeyleıidir. Bununla Cumhuriyet Halk PartiaJ, pmdfden memleketin bUtün menfa • 

~:"'"" ı · uh -~- atferini ve bUtUn evlttlanm kuc:aldıyaıı bir aiyuf aile haline gelmiı-
ı. :'~ ~yın m telif muhitte muhtelif vatandqlar tarUAU 
~I esınde bile lbir istifade 'ftl"du. Sonra, bazan biç umul· tir. 

erde, insan yıeni meselelerin vücudunldan habenlar olur, 
VatandatJar, bUyük, partinin teıkilltı içinde, her tnrın hizmet 

ve inkipf imklnrnı bulmaktadirlar. Partinin bu mahiyeti, latı"kbalde, 
daha ziyade kendini göeterecektir. Evveli, balkevlerinde memleke. k . kadar ufak tedbirler, millet için büyük faydalar te

hızmetlere fırsat verir. Bu uzunca esbabı mucibe ile 

• 
Cumburrelsimfz lnUnD - -- - -'.-ı .. _ -ıw • - - -· 

tıiversite gençliği tara/ından 
şkun tezahüratla karşılandı 
~~ Reiaicumbur Jsmet İnöJıtl, dUn saat ODU ~Y
Oıu -uuıbut Universitesbıf te,nt etmlflerdlr: 

... ~ ~tenin içi dJ§I hakikaten line atılsa yere dtipnf. 
~ ~.~ ya]apCak derecede kalabalıktı ve bu kala
~ ~~etin Univenitell güzide gençlerinin teokll et. 

ta.._ lte'1 tıya bir mUmtaziyet bahfedlyordu. 
~ ~ctunlıurun beraberlerinde Dahiliye Vekili, Vali, ta. 
~U. unta.ıu, yaverleri ve hU.11181 kalem mildflrleri bu. 

~ ~ ~. evveli rektörlük odasında ima bir mUddet fs
~·~c~kten sonra ikinci kata çıkarak hukuk fakültesi. 
~ buıSnılfında, müteakiben iktısat birinci smıfmda bir 

' ııı:ıdular ve aonra yine aşağı inerek fislyoloji ens. 
~er. 
~sonra lsmet lnönll, vaktiyle suıtan.ıarm sırma 
~ Ye murassa nişanları yle çıkıp put gibi dur~ 

la~ 1'lflte llnna nutuklannı söylettikleri balkonda sade elbı. 
._~ to "azı ve sevimli etvariyle hakiki bir millet babası 
tı.~lca~dil. ve gençliğe samimiyetle hitap ederek d~a 
~ ~t· klıyeceksiniz, dedi. lki Uç kelimelik bu samımt 
'-~ kabil olmıyan sürekli alkışlarla karşılandı. 

'-."1011~ ika geçti, bu beş dakika zarfında Jrliııt Şef. top. 
~~~da rektörle göl'Ü§tiller. Bu esnada üniversitenin 
~~~~ Re~cumhurun nutkunu söyliyeceği balk?nun 
~ foto~ muhabirleri ellerinde maklnelerı, bu 

~Y~t ':{ teabıt etmek için hakikaten ölümü .ıöre ala
Iyorlardı. 

AlkılJ&r arumd& Mil ln&ıUnUn çebresl IJdncl def& ola. 
rak görilndil. Muharebe meydanJannda bqmq o141IP l&io 

ferlerin. millete memlekete etmlf ol~ M.,..Jerhı.lıu u. 
turda artetmil olduiu emMJerin ..... dlll '-"9JU 
aaçJa.rmm bqmm tbamde &mtll olclvP tici elf tıe drliHr· 
tan sonra nutkunu ırat etmeie betW"1 

Baştan bap vakur, yer yer heyecanlı :ve her JlO.,_ 
da ınefslne ve mDJetlne ithna~ nlpn wrea bu 11utut, sil· 
zide gençUtln CQlkun aııa,tarlyJe brp]andı. BJJlla- mo. 
ralln ve tararterin lilzumwıdan babmeden fJkrMmda :ve :Ata. 
tUrkUn hatiraSinI tebcile davet eden paıı;umda •'klllar 
ayuka exJdI. . 

Reisicumhur sıfatiyle 8()ylemlf oldulu tiıı Jliıtb. IDlltıe. 
&kip aHcqlarm arkam kesilmemekte oJc1aiDmı ı&m ımu 
Şef, çok sevdiği gençlife ve yine umtmt bir ldtabede bahm
du ve "ben abe yine gelirim, siz davet etmefW büm., dedL 

Milli Şefin a vdetf, çok c<>tkun tezahf!?ata vesile teekfl 
etti. Kendisine göııillden bağlı olan gençJllfn ihtiram kor. 
donu, emniyetin en büyük Amili oldufundmı polis kordonu 
yoktu. Yalnız usulen bir miktar polis memuru bulunuyordu. 
Reisicumhurun otomobili kendllini kucaklamak isteyen bu 
ihtiram kordonunun arasından gUç hal ile ve yavaş yavat ve 
ya!'la, var ol avazeleri içinde ilerliyerek Univeıwite kapımı. 
dan çıkabildi ve Bllyilk lnönU, vatan gençliifnin bu candan 
tezahürlerinin lrendlıibde tevlit etmif oldulu hilaiyat için. 
de mesut ve mtısterlh olarak aile yuvama döndü. 

Onun için, BOyük Millet Mec:JWain vazife ifa etmed en ufak 
bir tereddüde mahal vermiyecek seJibetle olacaktır. 

Bilyük 14illet Mecliai, milletia dalıilt ve &arıct bütün emniyet.. 
lerlniıı hakikaten kudretli ve uyanık teminatı olacaktır. Biiyiik Mil
let Meclisi, milletin menfaat ve ideallerini hakikaten temsil eden 
bir millet hullsası vaziyet ve itibanılda bulunacaktır. Onun için, 
._. ~"'9-tıam saJ!paumda Jaepbafıdn tn temla py .. 
retJerimis n emeUerlmlı mtlndemft balaaacakbr. Geçmiı meclialer 
iıtikW aferinin kazanı1ınMJM n OD bet aeııedir Utilıar ettiifaü 
bUtüıı icraatta, bitlıca mNDecl ve kudret olmutJardir. 

Geçmif Büyük Millet Mecllslerini, milletimiz " tarl!ümb 
hürmetle yldeclecektir. Bizim BOyük MWet Meclisinin yeni intiha
bı vnileliyle onun vuıflanndaıı ve vazifelerinden yenMen bahset. 
memiziıı sebebi, ona millet hayatında yeni bir tektmUI temin ~ 
mek içindir. Şüphe yoktur 1d, bugün istikrar b.ımuı bir mmr var. 
lıktan ve feyizli inlnlıplarla tqekkill etıniı yeni cemiyetin emniyet 
ve hmurunda bahaedebilmemis on beı senelik AtatUrk ldarainin 
müabet neticesi olarak milmkUıı olmaktaclir. AtatUrldln ebedi adnu 
hep beraber yürelderimJı:den tapa aevcf ve tazim hl.teriyle ylHede
Hm. O'nun hatıraana brp wnrimiyet tenhilratmmla yer 10zi1 
göklere kadar 'bir daha çmtasm. 

Ada vataııdqlanm, 

Bb, halkidareainin, milletimbfn blnyealne '" anuauna eıa uy .. 
ıun ıeldiği kanaatindeyiz. Halk idareslıılıı en nuilc tara&, l>aaun 
anarpye ve zora meydan vermemesini tanzim edebilmektir. Çilnkn 
ıerek anarfi, gerek zor halk idaralniıı muhitinlde Jdllfetllıce cJola
pbilen ve o idareyi kökünden tahrip etmefe lstidatlı olm 1ıaataJık. 
tardır. Bu hastalıklara karıı, yetifmlı vatan evlltlannın Wi derece
de clıun ve yurddüıünUr blmalarile mukavemet edilebilir. Büyük 
Millet Meclilinia bllııyesidde n punmdakl tesanüd ve v t n 
Jlbelc emniyetini muhafaia bypıu, teminatların en bafmda ola. 
mchr. G&ilyonunus ki, halk idaresinin feyizli hizmetlerini tahak
kuk ve teklmlil et'tirebilmek ıçin de kıymetli ıartlar vardır. 

Sevıili vatandaılarım, 

. Y~ teçim bat·~d~, hilkAmet programının ve icraatının çerçe
vesı harıcinde otan bır ıld noktadan aziz memlekete hitap etmek ja

tedim. Bütün dünyanın dikkatli göderi önünde, birlık ve beraber. 
Jik kütlesi cösteren kudretli TOrk miJJeti, kendine ve idaresine iti
madını ıöıtermelc ~yeni bir fınat bulacaktır Hep berab r bu im. 
tihaadan tcr•Oe ve muv.Uıkıyctle çıkaracatrnma eminim. A 
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(A.A.) - a..-:: l8yan tı&rekeU mJIJetln ..._ cuttur. Bu takdir a)PDI derece· Ha1ihuırdald mebulardan kim ohcalnn 16JU,ebtllr? den mtltevellit bir euç 

mlJD mlldafaa komitnl um • eelertnt ı&lt:wlr. Aaksler ...._ de Yusoeıavrada ve Baltan an· lerin yeni namat UatMine alma- ki takM kcımlqoa- Ankara Cumhuriyet m 

tuM~:'~unld~ lı6Jl8'tiii IUI byllecUl:nılf bahınan bir ı..rbe tantı 4eTletlerlnde de mevcut- ~-h=~~ld _._.de • cuu~ delildir. Ba iti• mWif muhakenumfn 
.,. '" • llfha et f'"'• •-iP•- .... \IU'". v .. .._._.. 'VV ~ me. muhıkemat kanununa 
Hakikat ıwtur ld Katalon)'IDID ,.ı venn 'ljM& ...,_ • tur. bullardan deltteaek o1an1arm alnfaa birçok it adamlan var- ı..ı.. evrakı Bari • 

den sonra htıknmet usun mıtlardıı'.. )ıu~ t.panya R.oman7a lle Polon,.amn mit -- bala m. Zladrleme ,.ıı1ınc1e blrlblr- il llM& cıye 
:::. 1'raawla ~· Ve aldatılııut olu mDl•lon brp terek meafa&Uerl -ki = ~ Kada ~ ı.ı. .......... illa it- Dil g&ıclenıılftb'j,,, Bul 
yine hakikat pdur ld. hllkqmft atifetle ınldafa, edecettlr. l'a • politik lcrıauan aranı4a bt~ ballarm ... ,_ ebl1mlJWktlr. am •• IMııfaada 4a 'eıraa. Kra- =~~ararmı 
tekrar tapan.yaya danmel• bıar bt btmer kattyen ceza ıöree&k koordlnaaron tnlılne mu'faf Vll&,.,ıJerde .. bullgp talip 11., denilen lalr adam balvn~ cumhurl t m 

.__, ___ ..... , lerdfr. fak olunmu1Jtur. Mtıtteftt iti 1 1 ..n. -..H" ---'-"- •-.a- ,.._~ .. - .._. __ ,_.._ ye ılldClehı1J1111111 
verdili aman w....,-.s u'"un • l 0-1".ll" •- •vv-CI --.. • _. • .-.- -ı---.• 'bildirecektir: 
dulumu nhbD meleleyi ballede- NEGRlN PARA BIRlKTIR.t. memleket, dlter tomıu deT et. dır. Yalım Kcm,a w Ye>11&t vL ppan ldlmelerba çota ba lflD •• 
c:ek meırutiyet .,.. nufusundan YOMUŞ! lerle doetane mttnaaebetıertnl J!yetlerfndm puU merlrabıe va. fl9IWllll &alamütaa ads bataa- Belediye JSaDSllj 
mahnım bulunuyordu. Nepin hil· Madrft, 8 (A.A..) - MlUI it kartılıklı olarak kolaylaştırma· ku bulan mtlracu.tlann Ud yQsll makt.aclır. Bunlar da ba lfla O. Nintnnam 
lr6metl_ Reisicumhur ,A.nnınm il konfederu)'onununc!an d&rdUD • la amade bulunmaktadırlar. buidutu rhayet edlllyor. ntlae pçm..aade tafda bul•ak· Dejitiklik Ya 
tlfıamdan dyade llpanfldan usun cll kolordu kumandanı miralay Ekonomi l&humda, lld mem• Milli Şet, buıflne kadar mebus t.adll'. ADJgn.. 

6 
UJuud> -

mOd~~~ .J..1.,Yb~betl clolayıaile ne Qprlç~sn.. ~~ leket. aruındakl m.tınat&l&ta !JıUbabab tprlne tamu etme. ~~a.~. ıaıe. ~ ~ ··~.'l ~ Imıda bqt& 
Refatdlm1iGr lie t1e mlDetln tani.olb!r ınitu~i&tlf,..,,i' ae~)f: lallftlt .aD r Wel'elet 0• •atta m1ıf old1İfWıdİ.D pı!p bit Dıtl· El9r b1I ıl~er 1'lr. AUli yo 811 

bitle ~"bUfunm ıdu. Bunun. , ." ı • '' .. teWr &4Umlftlr• Bsr uhacla i6&l lte cumaıüıl1 IUa4 AnUrL. kat a.e bR lfba mn 4n1Aqe mwl.t ve para temlDi 
Ja beraber Cumh;ro tin hayliyet "Melebtln bJr bmımı hfywt eerl btr tar11 halle vanlacatı '1· ya vanr varmu b4ltlbı faallJet. meçhul kalmamabdtr. Zll'a ba tedlr. Bü •bept.en W 
'" in~ Jratlyen i.ayt blarak neticesinde kaybettik. Hiyanetl mit eclllmettdelr. Jerin bu it tlminde temerldls e. lfla mn 4nle&e JUCbul bkhlr 1flerln ylbıUatll kaldıil 
ı...::! aeJen emirlere ı..,w. ol :;:ı. =--para~ B. Gafeako. B. Beclt"tea Loıı· cleceil uılatdıJor. Yalms &1Jll cm ça-~ ~ cı: 
mekte devam eyledL 1 dra71 zl7aretl esnasında Lehl• sekl&inde Bulpr bqve1dll 'K&lel- ra. pbut ec-

91 
bu 

Nesrin lailkQınetl tarafmdan1~ m::~:'= tan ile R.omanyanın Yahudi me- vaııot pleceji lolıımuht..mmL aebl it ac1amlal'laa lkt.t8e4eD • ba ~lle'vefkralal 
kendisine verilen ıeaerallili- kabul kete kaçtı. Bugllnden itibaren ta. aeleelndekl mtııterek nottal na- l&flrlmizlıı Anbrada bulundulu 8lr olup Pf,eeekt.lr. =•= bilmek lçbı on leDelik 
etmlyen alba7 CU&do 4a apltdald JIUl1Ulll bir htlk6meti ve bir va. zannı izah etmesini rt~ ettlll· gQnler artında merJre.sekl intl. iman bir t&bm lktl . on bet ilene 
beyanatta bltlunmu,tv: f s1t.ı vafdlr· Sdıtt tern1n etmek nl, buaunıa beraber bunun mttı hap faall,.tlerlnln Jma bU' faaıla lerden tnellti ec1ea .,_ eı1Uet ye 

SiH tam bir dUrilld Ue Te mOn. l'Mat ba mdJı ....ıu. aclaJet ~ temleke meaelell)'le hiç bir al&- pçlrmeel tabiidir. ılateml pae devlet ell7le orta- lran ~iilaim ... 
huıran milletin iatikW Te hUrri • ı uhuvvette mu.tenlt olmalıdır Se- kuı olmadıtını 111.n etmlttlr. Bulgar BqvekillnJn Ankan.ya dan bJdJnlmab4ır. Bır latep 
yetine yardım etmek duy~e aimiz maalelef duyuhmyacak o - Romanyannı llacarlatanla o- geleeeğine bala18!'-k da.hl mebus Gbl. Fakat bu wd olacak? Ankara, 8 (Huawd) -
hitap ediyorum. trademiz haricın..1 lUl'I&, İlpanyanm lstikWiııf te • lan mttnue_betlerlne gelince, naımetleri listesmln 25 veya 26 O,le l&BJJ'OrD ki bu huuta JdUnetl TOrkiyede mer'i 
deki yabancı sebepler için mUcade· min etmek içlıı ölünceye kadar B. Gafenko Romanya ile Polon· martta ilh edilmeal daha kuv "' dnletıce ..,..acak • .,....., .... •yrlseferlae müteallik 
dele etmlyorm. Bizim iıtediiimic çarpıpcafu.,, yanın bu memleketle memnunl· veW bir ihtimal aydabWr. teldi 

0 
~ kanıflk IU it°" me w taIJmatnameıerlDl 

her tilrHl ecnebt nüfuzundan .az~- GENERAL llLUA KADRtTE yet vertcl mtlnaaebetıer tetlı et· lngiltere Çine kredi 1m7acaktır. 8ad.-. bnala tMAll mettmınten letemiştir. 
de htlr bir ntandır. Feyizli bir melerl için mUmktıa olan her tbalAt T 
bUrriyet ile emperyalist cle.letlo- GELDi teJln yapılma11 lcap ettlllnl BOY açıyor komlsyonculannm 1 ": DoJıiıabahçe 
re bismetln ele harap edld bir harp lıadrtt. e CA.A.) General llia. lemlttlr. Londra. 6 (A.A.) - Loadranm ihracat tacirle~ ~ 8 (HUIUSI> -
aratmda ilatibap etmek vulyetin ja Kadrite plmfftir. General. JDkaJlb'eUer meHl•I ııamaa- aWmdar mabfellerinden llreall • &61'dftlerl •u ..; 111.Jıçedett m11..U 
de bulunuyoruL Yalnu. ntanm mllU mtıdafaa koueyile gGrUf • yanın dahnt mt1eleıl olarak kal killine 1are, tnpltere hllkameti flllnl 4"1~::.. ~lerl layı Usttındağ ve arka.da!P": 
menfutlırinl dtltllnmek samanı meden &nce, blltUn cumhuriyet mattudır. Polonya ve Roman· Çine üç milyoa lnciJb Jira1ık lcre tAn verece Mlrodaa seçlrmek kmdaki tahkikat e 
ıelmlttlr. Bbi aWraclar eden ye. toprak)armda tanı bir nizam hL 7a ıtarpat \Ttraynuının lnkl· di açmap karJr vermiftir. Htıkit- md~ıü bir a.nlamını ikmali için 
sine DOkta t.panyamn hayır Te ktlm ll8rdtllUnU blldfrmJttir. şafmı dlttatl• n blrlblrlerl1le met banclan anıl sso bin sterlin. lift pleeekdl'. icap edene Ilı- hiltJe Vekileti mtıı 
aellmetldir. Ya llpanya için IUlh .General lllaJa. hllttııı bu toprak. mutabık olarak takip etmett• lik bir kredi açmalı düıllnmekte NC&t~ .. lç1a ~ ..,.. rilmlftlr. llUfettftlel' 
veya 6Hlme kadar mOcadele. larm mllU mtldafaa komeJinin dirlor. oldup için, timdi verilen karar bat •hracat t6ccarlan tarafna· iıte megu1 olmakta 

lladrit. e (A.A.) - Milli Mü· tetekkWibıtl btlytlk bir 1PkJe br • • • • Londranm Çin• daha bU)'Uk yar. dan pne prim de Terllebllll'. 
dafu konuyl tetekkill eder etmu, tıladıtmı b&ve eylemlftir. Fıhstmda suıkastler dım arSUIUnU ıe.terir mahiyette Fakat bu teklkle verilecek prl· 

alvi1" ubrl makamlar prtm General lllaja halen mllU mtl. e11· teJakJd edilmlktedlr. Aynı mab • mtn hakiki mlktan De bu ıecı. Anadoluda 
\e Jrayıtaıa olarak konseye iltihak dataa komeyi UILll ve merkez or- devam ıyor fellere ,are. bu kredi Birmany111 Urhid~ aerelere sl&t.111 mll· • 
Jarma bildirmltlerdir. tık iltihak damma amumı brarsW:vıe te. • • • • Çuıtnya ba1k1aa demirJolu m· ıeıçe baı n111endlr. Bazı yollar geç 
eclealer aramda General MiaJa •• ID@tadır. tYahudaler ıngıhz pil- m nm la~ tahlia edilecektir. ASDf us ldu 
11...-. De albay Beccııbu nr - tarif" · · ted"l er çin malıfUJerinde bu demlryolu· O 
... Harbi,e k~ OIOrio Ta- .=e1 

CA.A.) - ~ll-= nının ını 18 1 na. Japon~ ÇüUn hariçle olan Oç Noterin vazifesine SaınlUD, 8 (Huau.11) 
fall da Utihakm

1 bildlrmlıtlr. 1 d&t =·11~ kaç ldlçllk ICudüa, e (A.A.) -:- Sulbttler c1enb m~beılerini felce upt . Nihayet Verileli detlendl. Kar her ta~ 
R1'rrE Stl1CON O -devam ctmekt:cllr. Dlln hapis Ja.. mak için pek liyade sahltıiı ıu ıı· Bu ylllden mahrukat X:. (.A.A.) NepiD bil pmlden mtıtetekldl bir l1p&nJOI talan ile Jlpılan mGlademel6r ar rada fevkallde bir ehemmiyet •t. An.'•ara, 8 (Huaual) - Geçen- çok ylllaıelclL 

inin - a1ba ~ eamhmt,.ı filoa dlll Kartaoa ticeainde 7 Arap 81motfllr. fedllmektedir. !erde mer'iyete giren aoter ka - ş. Karalılar. 8 ( 
kamet nkutuDa ... .! Hmumı terJretmlttlr. l'l1o ba •• K~U.. 6 (A.A.) - BUyilk Bri ---- DUDU noterler arumda tasfiye • mizde bir haftadır 
Omdo'mm rlyuetl .ıtmda Hne ! beli O..Jlr ~ taklllen tan,a ile Arap anarahbu1aıi ara • Diden müzakere edilecıektir. Aynı 

1 
yi derpiş etmekte idi. Kanunun na ve IOğuk devaJll 

mlldafu. kaml.!148'~" _. dola ~ ~ mü PUiltba ... balUnf tKil i . mahflllleıde a8ylenditfne care. bil tJ hllkmUne göre adliye veklletl ik.,n diln kar ~ 
mllncer olu ı!. = = çin lıararetll milsakerel•e dnam y'-lk müftü bu sureti tctviyeyi ka· ı\oter ılcilleri llzerinde yaptığı 

1 
ve k&!aba içerlsbıe --= ~ VB lilT8IZ · D.ı.L Jı•''lerlJ8 gideMk edilmektedir. Londradald Arap kolbul otmiyecektir. Irak baıvekill ie•kik'er neticesinde yalım llç kadar dUtmilftür. ,,.::bı QIMAK YOK! _. r• "" mital, Mnır hariciye ~a E Nuri Pqanın bu huauata . telu~r 1 no'eri tssfiveye tabi tutarak va.. rlbel dafmda yol ka 

lüat • .ı-. 1 (A.A.) - lllJI Lolıl4n. • ( > - Qea._. illin Osman Papyı haıil--~·ıtaftllutta bul~~ talunin edil. ıiie'.erl ı! niha)•at vermiıtlr. fırtınaya tutulan on bil' 
mlldıfu kamlı.l llldrlt ~ laJ1l Jt. 8eoW.la ~ Qllll8 Jl' metinin eoa tokliflerini ~ •lfımektedlr. . . k&clm ESribel jaıı~ 
...,... ~ ...ı 1111' te1IUI Ja&ftlmac1a Llilaclıak Ol&olliaf tı1e bildirmek lbere I.IWMM sit. Londra, 6 (A.~.) - Filıaun ~r~ ··.· 1-l~kimleri ıuna sığmmıştır • 

..,.: tJe kayıtm - IUtm blW....... ~ .. le memur ctmi~tlr. boferananın tnpı. · Arap ko • T l Sinop, 6 (A.A.) -~ mb8breJerde Pl'MI AllOOl 'l'lfPll il·~.,.. tyl haber alan mahf.Ude 18y · mlteai bu sabah toplattmııtır. Ya. op antuı vel başlıyan fırtma oalmı t.pu,a vatanı-:: lıoııclraJ& aeııaeüa laoe' itarll9 Jendiiine cöre, bu tekltflecd. bet 1bJıdi AJanauun icra komlt:al de Sinir hekimleri aylık toplantı· tile devam ediyor. 
1ill1I :.. Rlll t.t.eclllbif fdJdlr.. ~........_.lan ile ıeı...,. 1emlik bir mu.aı=d• lmsaan4-tfiir içtima akdetmiıtır. smı 111nt!1l ıo uncu cuma gtmU galıdır. Va,,urlar 12 :ı. ~ edene mukaftlllete llal bl14lrb'or. 1 :naa. 'a Yahucll muhaclrlmftib dt..i Ban mahfellerde a:uaeililcHiine saat ı de Jstanbul etıbba odum. mantardı ka1mr.ı'lardJI'• 
~ hdar c!eftm olunacak .1 Londradakl gGrUşme!ertn Tı· vamı ve alt ay müddetle ırad •·ıcısn. Konferan .. bllblt1hı akim da a'rtedeeeklerdlr. Mevsu: Br -1 Sinop, BoyabAt 
t r Bundan b8yle hlc; bfr mesut 1Uıd1 ye ham mad~ler mesel'"· trwn devam etmesi lwt~nihr.ekf9. 1~mumm Sntıne ıfill~c.:k .,.. A· ken bunamada irn1Un \•e ctıırdia.. ka"anmış va men.ıta1 
lid~r memleketten aynlmıyacak. lerlne taallftk edeceil tahmin dir. ~plarla Yah\lclller ır8_f ncla bir IOl tedavileridir. Toplantı bilttln için karla öıtWil 
tır. 1 ed1'1noktedlr. l Altı ay: ş~nra bu i~d meıd.-J.e- anl3ıma temin ec:il.:bllçc:ektir. ,hekimlc::e a~lktır. lcıqnlımetır. 



KÜÇÜK HİKAYE 

Bir •• •• omrun sonu 
Dr. Cemil Süleyman 

20 Bin Liralık Kömürle 1 
Jstikbal 

Gelecek ay Fransız Cumhurrei
si ile karısı Londraya gittikleri za
man hakikaten "hararetli., bir şe· 
kilde karıılanacaklar. Buradaki 
"hararact,, kelimesi sade mecazi 
mana değil, aynı zamanda hakiki 
manasında da kullanılmıJtır. Çün. 
kü, madam ve mösyö Lcbrön'iin 
misafir kalacakları V eıtminıter 

Hol sarayına dört büyük kömür 
sobası kurulmuştur. Bu a~balar 

bir gün evvelinc»n ba§layarak ya
kılacak ve misafirler geleceği gü. 
n.c kadar yanmakta devam edecek. 
Salonlarin ısınması için bu mi.i:l -
det zarfında kapılar hiç açılıp ka · 
panmıyacak ve '1ıJardan soğuğun 
girebileceii bütün delikler tıkana 
cak ... 

Ortaçağdanberi İngiliz tarihine 
sahne olmuı olan bu tarihi saray, 
ilk defa olarak böyle ısıtılmakta
dır. Vakıa sarayda kalorifer var • 
dır. Fakat salonlar o kadar geniı
tir ve ıarayın taş duvarları içeri _ 
sini o kadar ıoğuk tutmaktadır ki 

ı;arayın kaloriferle ısınması müm 

kün değildir. Kral Corcun tahta 
çıkşının yıldönümü kutlandığı za
man merasimin yapıldığı bu sara· 
yın, yaz başlangıcında bile kal~ri· 

ferle ısınmadığı görülmüştür. 

Onun için, İngiltere, Fransız 

misafirlerini sarayda soğuktan 

dondurmamaya karar vcrmiı bulu 
nuyor ve onlara sıcak salonlar ha. 
zırlıyor. Sarayın ısınması için bi -
zim paramııla yirmi bin liralık kö 
mür sarfolunacağı hesap edilmiş. 

tir. 

9 - VAKiT 7 MART - 1939 

Kenar semtlerde 
sinema merakı 

Bu halkı doyuracak flimler 
nasıl olmalıdır 

[ V AZAN:-------. 

OSMAN CEMAL 

Samatyada halk bir filmi görmek 
için geçen haf ta böyl6 biriJcm~ti 

(Lut/en aayf ayı çeviriniz) 



ıo - YAK.iT 7 MART - 1939 

Cumburreisimizin Silivri ve 
atalcadaki tetkikleri 

~ıııır şer "l' rcnkaıarı ôAtedrn ~n· 
r:ı "i:tıı l hirdc oıomoblllc Ça ı o k:ı lstl
k :ı nıetıne yola ('lklıJar. Deraberle
rındc l>nlıiliyc \'ekili Folk Özlral:, 
fli)a~cılcuınhur U. lcMihl l~em:ıl Cede 
lcç, yıı \"Crlcri Sfılcrü, r.evdet, C.ahit, 
1111 ıısl kolcm mliılilrli Süreyya, htnn
lıııl \'nli \'C Rclcdly~ netsi J.lı{(i Kır
dar. htıınfıtıl l\omuİanı General Ha
fh llıyıkta)', Mııhııfızl'ücü Komuıanı 
tsıunil flnkkı, Emniyet DlrektôrG 
Satlrl Aka, nıüslakil tabur komutanı 
Ccınal ~ e diğer zafl:ır btıhınUyordıı. 

Sııııl ikh·I bulduğu sıralarda Sillv· 
rh e Jıltlen )Olun Çatalcaya ll)'rılan 
kö~c-;ine \'armı~tıfc. Bul'aıla "Sinan
köı ıı" nhntı~ı yoll:mı dökülmüşln, 
\fllll Şcrıerlnln mOlebe-.ulm ve sıcak 
cehı Mini ,.ıirmek için sabırsıılanı· 
'orlartlı. 

Milli Sel hnıeı ln~no buradıı oto. 
mohlllerinl durdurarak, halkın ııe• 

l ü m1arınil mukabele etmişler ve ken
dilerine lllllal!a bulonmuılardır 

Hundan sonra muhıcıır noktalarda 
~er yıır tesadüf edilen halk kftlabah
ğı muhterem Selin •ynı ıur&ılc illi· 
falına mazhAr olmuttur. 

ÇATAJ.CADA 
fn8n0 Catalcıı~a nrdılı ıaman sa-. 

nt iki buçuk sularındaydı. Kaza yo
lunun a~zını rıkar derecede dolduran 
halkın aevlncin• payın yoktu. Het 
biri meserretini bir tGrlil UAn edi· 
yor, alkış n "Yafa!" ıesleıi afakı 
tutuyordu. 

lllıt Şet bu mesut halkın arasın. 
dan ıeeçrktn kaymakama ~yle btıa· 
yurdu: 

- HakJkl bir Calaltah bulan bana. 
Kendtsf, bab:ısı, dedeıi Çatalcalı ot. 
sun. 

Ye şimdi mal:reUne DUha'k etnıit 
olan fırka vemevkl komutınlan G• 
ncrnl \'ebbl, General Zeki de berabe· 
rinde olduilu halde komutanlık bina. 
sını teşrif etti. Ar. sonra General Sa· 
lih de Çorludan gelerek ıynl dairedt 
Milli Sere saysılıırını sundu. 

\lfLLI SEFJN GÖH( STOCO' KôYLC 
Komulnnlık binasının sent, sal°'" 

nunda mubtennı Sef İsmet Ja6nfl i
cln, DolıDababce aanyıada oldalo 
gibi bOyOk bir m:ısa lıaıırlanmıft&. 
Oftyük Şet burndıı llk olarak Calalca
nın HB:ıb:ı Nakkaş" klSyfinden İsmail 
Hatay adında bir genci kabul elti. 

OnOndo tafsilith blr Csitalcll Jııt(. 
tası ... Not dcflerlerJ • ., Reisicumhur 
ıonıyor; ~6 
~ Ne iş ıörOyorsun oAluın' q 
- cmcilik ediyorum, ,/ I J 

- Kaç dnnnm araıin nr. 
- Yib dônOm kadar. 
- JCaç 7911ndasın 'l 
- 29 yaşındayım. 
- Askerlijini nerde yaplın? 
;- İllanbuld:ı. 
- Ne kadar evnl 1 
- Oç sene oldu. Bedelli plyadeyltn. 
- Arıılni ıo basar nu't 
- Basmaı. Su )>asan 7erler 1:ayır· 

lardır. _ .,., 
- Neler eklyor.sun1 
- Buftda)', bakla, orpı, nohut, bos-

Ian ... 
- J\&yftnliJ ne Jradırdır' 
- YO• elli baııe Tal'. 63G n0fa$11· 

ınuı ... 
- Mcklebiniı var mı1 
- Yar. Den de orada okudum. 

' - Yohl:ı sellrken bu civar arazi· 

sini fena itlen'lhiş, fena ekilmiş gör
ıHlm. Sizinki de öyle mi 1 

- Bizim köyfln eivennıfaki arazi 
km·vetlldir, pıı~am. 

"' Bana bir fCJ soylemel: ister mi 
&ln1 

- Evet pnşnm. 7.irn:ıt A1etler!ınb. 

noksandır. 
- Ne Aleılerf1 
- Pulluklarımıı :t•ok .. Bitkı~ tane 

varsa da konııkomşu J.:ullanıyor. Son
ra hrmığn lhtiyacımıı \•ar. 

- Niçin nlamayorsunuz1 Bulamı
yor nıusıınuz? Yok'sa parasıı.lıklnn 
mı1 

- Parunılık<ıın. 

- PeUlA, lı~tla•a mı isllyurstınııı1 
Kredi mı Jsliyorsunu:ı? Ne l(fbi lılr 

kola)lık lıtiyorsunuı? Onu söyle. 
- Bedava bfemfyoruı paşam. Bir 

kolaylık lstlyomz. Mete" banka ,·nsı· 
ıaslyle bir kolaylık. 

- Teşebblb etllnlı mit 

- Bir derı bankadaıı para istedik. 
Vermediler. BapekAleıe >·azdık. Mah
tur )'oksa verilsin, dedllet. Sonradan 
mOşknlAl hasıl o1dl1. Parayı alama· 
dık. 

- bttdillnlı ılraat ıı.tltrl ~ok 
mu pahalı' 

- Ent, ! lira ka&.r. 
E1.IX1.F. YAZ BAKAf.lM 

- Simdi sen kendi eUnlf ıu not 
derterlme :raı bakalım. \'azmak hill
yorsun delil tnl? .• Yeni harfierle na· 
sıl yazıyorsun 1 

- E.'ldharncrte oldulu kadar ı.:o
Jıylıkla, Paşam. 

- Paki, yaı a>·Je be. Ne 1tUrol.'· 
S'ln' 

- Bir ~ın için pulluk. 
- kaç liradır. 
- Burodn bir usı:ı ,·ar; on iki lira• 

y:ı yapıyor. Bir diğCr usla sekiz lira-
1·ıı. J1nhrlkn ına lı on :> cdi lirayn. 

- Pııbrfkanııı neden o k:ıdnr pe. 
1\.'llı, 

- Demir! sert. 
- Daşka ne istiyorsan. Onu da yaz. 
- Yazayım Paşam. Demir tırmık. 
- Bu lı:ııç liradır? 
- Takriben on bcJ Uta ktıuar. - ._.ka n.,.c'lbttJ"Kmd .,..... 
- Yazın tam iki ay ukf usal hntf 

rnan d6vÜ)'oruı. llarm:ın ruakioemiı 
olsa, bu ıamıını asRıırl bir h:ıılde in• 
dlrcrek bHradc cdccellı. DaJka {ş. 
ler görecellı. 

- Sen harın:ın maldncsinl ç41ııtt· 
ken gördün mü? Herkes buAdayı)na• 
sıl ayırıyor. Her harımın için ayn ıns 
çalışıyor'! 

- Deıtnnen gibi calışıyor. Herkes 
ıırası ıelinee kendi deıncllni atıyor. 
K6y kay ıeziyor. Ye bu hizmetine 
karJthk muayyen bir yil.ıd& alıyor. 

- Yüıde ne alıyor? 
- Yüı kilo lıuğc.Iııyıı1 1 i kilosuırn 

m:ıklno hııkltı olarak alıyor. 
- Bl.ı lıırman ntakineslnl sizl11 k,,_ 

)'19 ıönderirsck nıa,rafını \'erlr mhl· 
Dtı7 

- Veriri:ı Paşam. Murafını mem· 
nunlyetle veririz. Tilccıırl:ı pahalı se
Ji:ror. 

- Sir, pahalı ıeldiğt tein kullan
mıyorsunuz ö)·le mi1 

- Evet. Yüzde on yedi makine l1ak
kı, 1üzde on Jki dejirmen hakkı, ~er
dikten ye yüzde ~, de tohum payı 
ayırdıktan sonra elimf~de ııek ız bir 
şey kalı)'Or. 

llAR~IAN MAKl~ESl Ot.t;t\SA .. , 

- Zlreall netle yaparınnıı? Alla 
mi, ökürle mff 

stUVJODE 

· - AtJa da, ökllzle de yaparız. Si!l'n'i ~zıuının hududuna vtrdılı 
- İ)-i ... Deıaek ki Catalcada ıt ıi- sırada, gene akın ıkın halkın coşkun 

raaU ra#!Jette & d • l .. 11lkı,larfyfe karşıl:ırtcfı. OtomobiJI,._ 
. ... n en ne uıers n' den inip kendhl•I karşıhranlara il-

- Kıt oldu ınaı muba.saradayız Pa· l Ufal ttti ft bir mBddet sonra Silim 
şaın.: Ucuinı köyünde knıber üç ctart k1Zuına dııhil oldukları zaman tek· 
kö~un !xıRJı olduiu bir yol Tardır ki I r:u- otomobillerinden fnuek refikala· 
Edırnekapıdan doAru biıe kadar: uza- rı ,.6 maiyeti" erkı\nı ile birlikte 
nan \"C hlı~e gayet mlihim olan bir r kazanın temiz aı.Cnlt yoluııdıı halkın. 
hattır. Ba :>e>I, yııJmcrrlarda kapanı- dizi <tizi nıef\leplılerln fşfyatana se· 
)~r. Büyük asf:ıll rob ba'tılırlc:en bu- vmli yllkıet tıılfatlar!ı mukabele e· 
ra~ı. ih~:ıl l'dil~nlştir. llir aıı enel derek br müddet ya)·a olarnk yfirüdi). 
proıcye ılhnl edılerck bu } olun yapıl- Sonra belediye dıılre.~lnda Silivri hat
nıasını yal•arımn. Raşlıa hlr dile- k 8 Sll"ıvri llalkının nıiimessil. 
.ı;: L: • 1 ı namın 
.. m >o tur. Sa~yııtınızı dlJeı·ım... r · · k bult ha•ladı. 
\' 1 k r Jı d erını a y a nıı ıymcı ı uıurımuı: an a7rıl· [ (' 'iN 
ınadan evvel şunu da ı>öllcm~k iste· Stl.IVRfDE!'t ÇlFI'Ç H ıSE"i • 
rim ki, sizin köylcriıniıe kadar ıcl- ANl.ATIYOI\ 
nıenb hu milletin tarihine allın ka-

tık önce Silivrililer n:ımıııa Hllse
lemle yazılmalı. Salı olunuz; \ ' Of olıı-

1 
yin adında orta yaşlı 1Jlr çiftçi~ 1 kıt· 

nuz. bul bu!·urarak sordu: 
nfR ~n:ı-uc:ınt~ Mı\RU'ZATl - Bu ~ı•ekl mahsulün Yısıi~fl na-

• Stf7 
Bu sırada Çatalcanın "ClfUık lı:0'-1 · 

rU" nden bir muhncırın Rcisicumhu- - Havai ıı' fııılih:ızın1n çok ıyl Pa· 
r:ı bazı maroz:ııı olduğu fılldfrfldt. 

1 
şan1. Kış ırtttli. Don tehUkt~f kalın~ 

Buytlk Şer: ı dı. Y•sAne endl~eınfz ha·ulımn kura.. 
. ~ ıllme..,t lhtlmalıdlr. 

- Gc~fn konu~nlıın : dı~·e eınlr bu-
1 

• 1. n"'"ıl". NeL ... 
d 1 - KöylQn n •ıtı.ı~"t! ı - ., • )'Ur tı ıır. . . 

Uzun boylu, ırcniş omurlu, pala bı. ı11tıyaçLıın n.r7 . 
yıktı, dinç bir ki'i:rın icr.rire girdi. - Her ~yden tv'fel lcredı)'e muh: 
Re"t.1'3n!Ç l·ııplı. Jleh icı mhur, kenrll · taçtır. \'aktile Siliwi l\:ııa ınerhı 
sini kıırtmna oturttu •e sordu: ~iken, burada ılraal bankası V:)rdı. Ilı · 

-- .~dırı tıe senin 1 , lı\bare Silivri nıhlr~ oldu. •e ıiraal 
...- Sült?yman öun. Drım•d•n roQ• bankasının ,ubesl Çatalcaya nakletti. 

hacır geldim. lkl 7Qı °" dört •ile bir Daha sonra bir iki sene or ki Sl
araıla Çiftlik köyüne )'erle~mlştlk. livri rekrar bıa oldu. Fakat ııraat 
Fnl.::ıt köyüınüzlln arazlı.! u. Gf!dntl· banko ı ~ııbesl na1ded11medi. Mesrlb 
miz ise gıı) et mu,ı,m. flt'n kendi ncr- şimdi yirmi lira borc ıılmıık için C•· 
~ime sekiz nuru~ Sllhlblylm. On heş lalcaya 'kadar gitmek lbırrıgeli)'or. 
dunnnı arazim var. Zorzorıınn seçini· - Batluı Jıtelinlı7 
~·orum. Geldllirniz ıumaııdnnberi nfı· - Kaı:ımızın nüfusu çok. Adam ba· 
Cımınuz JıayH nrttı. F11kal arazlmJzi şuıa çok n arazi iubet eıli7or. Gc· 
artırın:ıdılnr. len muhacırl:ır dn %ürra olıluAundan 

- Size nerılen ıır:ıı! \'ettblllrJer? ihllyııç gittikçe nrtıyor. 
- \'t'rmmin fm'fdnı yok 111,am. - F:lrafl:ı boş arazi yok mu':' 

Muhllimlı ıtaihktır. -Var efeoıftm . Etrafta hircot cm. 
liklcr vnr. 

- O l'lııde h•tkt bir kö;>'e gider - BunJar itletilntl>'.O" mu1 
misin? - Bazıları işlelilmi)·or. Beş sene· 

- Razıyım Poş;ıın. Giderim. Gide- dir İ(eriıine klm~nin girmedill 
riı. .• Dlr de şumı arzetıne~ isti>·onıın. çirtflkler ur. 
C"·arımııdakJ ormanlardan bfıe te
min edilen kl'lmOr ki!syet etmiyor. 
Senede blilOn k61 tein d6rt bin kH
taro müs:ıade ediyorlar. Halbuki cm 
bin kantar vermelidir. KlimOrcülOk 
~·apıp geçinmek tsliroruı. Halk p· 
yet raklr. 

TOPRAGIN YAR MI? 
HliHJtnin ardından Küçüklcılıclı 

klh·ünden Elhem Kılıc kabul olundu. 
Milll Ser kendi•lne sordu: 

- Toprafın ••r mı? 
- Çok az .ar Paşam. Buray. hle· 

OR:ıfAN M!:ın.iRtJNUN llAHATI rtt ettljlmlı tansan 10 dönflm araıi 
ıünUn bir kere, ne kadar iıtifadc - Harman nıaklneniı olur.sa ıa· verilmiı, 0 ıamandanbert bu arızi 

maıulan istifade edecekı1iniz Ö)le mi? ı~nıcl lnl'lnil bu sıradm Çıtaknnın K k b. 
edilir. k 1 . nrman memurunu yanın:ı ç:ıftırdı. Yt dörde takılnı olunda. alan ısım ı · 

Bu, sade oönraılatile değil, lsteıllğlnlı Alcller için reci nın nn- k \ ·' . ıe kifayet e\mi:ror. 
• -~ aıl olması ılıln l•lnlze gelir? bu ormıın vaziyeti hık ını a onuan ı-

D•. t b 1 B t'ba ğ b t '} h t LA - B•e.b neye lbllJ11Cınıa nr? uz a an a aa ı ca m, ya u - J• · ı se11cde •denıek "'&ı11•·Te... ıa ı a ... ı. .,. 
" u ,, " r. 1 - Köyilmllziln bir harman mali o ayardaki komiklerin ~1 kahka. _ Me.scll otuı lira ıılsıııu.. iki sc· Orman rneıııurn, Alta senedir -ıa 
· .., ı nesirle bir trak~re ihtiyacı var. Ra. hah, lakin manası: saçma fılmlcri nede öde•·e bilir nılainiz? cada lıulundu~unu Ye nztyet 11:vet • 

~ rır rlçten ıelee makineler yüzde on ut yerine konacak elan yine bol kah- - Oderfı Paşam. Bt1 suretle hepi- iyi blldiAlnl sö~ ledlkten sonra. " i-
l .. ,_ ı ı bl iblrlmlıden lı'k kö .. liJ Silleyman öıealn ~dert ah1or. kabalı fakat m&nah, ciddi, insanot m z .. ~t 9 ınıt 0 ur ve r " - Harmlft anıklnesl g6rdıtn mil' 

lıleme>•iı. $iındi bu Alcllul blrlblrl· doltru olduAunu, fakat orman blue-
luna iyi §eyler öğreten filmlerle aıiıden nri.reı alıp kullanıyoruı. ~inin şimdiki holde uhrnı•I• lnıkln - Gördnm. Blılm kö)·e de 11ldL 
d ld d ·1 3• 'bi b • 1 - Bir harnıaa nıaldn~•i kaç U1eı e e e e ı eee6ı gı , u araoa _ Kredi dört heı HAe Uzcrinden. bulunmadığını ıın allı. 
yedirme uıulfyle yani yavaı yava§ olursa bil tabi daha kolay 6dersiniı. - Avnı. omı:ından diler iç k67 ela· ldCareı eder' 1 

f§ bUsbUtün cic1diyc ele ldökillebilir. - Elbette l'aş:ım. Sai olun. ha htifode erliyor, dedi. Eler onlar - Uc k6)ıe Jtfer. K&rtmOıiln iç 
• ı k ı ,.tınık L310 Ilı bin -· yüz d3nQnı ıraılıl var. Bugün 1stanbulda t~ ~-enar dUilAŞI KÖ\' (\ ~Vl~N SCLEYMA~ N araılan c;ı ·nn ırsa, " "' • ~ 

1 et K ~ 1 F it 1 _ Gelea ma'.' nerlen herkes lstt a-ıemtlerc kadar sirayet eden bu sO~LERl yıkiyle blifade edebi lr. a • o U · 

ait olan dört ~ dön~m yeri bir 1 bütiln menıl~ket o · 
kaç kf§i birle§fp kira ile tutuyor: sabma. kıymeUi in 
ekiyorduk. Fakat evkaf geçense- etmiş olan gauteclled 
ne bu topraklan pegin para ile rona yatına ka.bul e 
sattı. Biz ta.bil alamadık. Top • da bulunmuşlardır. 
rakl&rı esaaen dlJrder beşer bin Ak~am yemeğini 
dönüm arazJsf otan efl'alta.D O~ run yatında yiyen 
kifi aldı. Muhtere:n Afilli Şeflll 

-Kim bu adamlar? !ek iltifaUarma m 
- Ahmet Kemal, Tevtlk, Mus. !ardır. 

ta.fa Z&kL 
- Sizin vazi~tte taç kişi var? 
- Yetmif sdaıen hane va.r. 
- Başka ne derdin va.r? 

- Var paşam. Pek az kalan 
larlalanmı~a her sene koyun • 
lann istiJtıaına maruz bulunuyor. 
Ekinlerimizi mahvediyorlu. 
-ŞikAyetetmediniz mf? 
- Ettik pqam ..• l~ ltlahkeme-

ye verildJ. 

Sflivrf kaymakaınr Jrerit Vak. 
kas, Ali oğlu Ahmedln imbatını 
teyit etti. DahfJiye Vekili Faik 
Öztrak bu vaziyete 1ebep ola· 
rak çayırların iyi tevzi edilme • 
miş olduğunu ileri sUrdn. BUyUk 
Şet bu meseleyi de tetkik cttfre
cefini va.it buyurarak hf ç tsrlMı 
'tmıyan Mc.hmedi kabul dti. 

ÇİFTÇtYİM, FAKAT TQPRA. 
CIM YOK! 

Mehmet şöyle dert yandı: 
- Çütçi olduğum halde bil' ka. 

r'1§ toprağım. yok pqam. Çocuk. 
lanın büyüdü. Askerden döndü
ler. Ayn ev bıı.rk kurmak istiyor. 
!ar. ''Baba bize toprak ver,, di. 
yorlar. Veremiyorum. 

- Na.sır geçinfyoramı7 
- Birıu hayvanım var, ltlra. ile 

tuttuğum çayırlarda. belliyor; yo 
,;urtçuluk /1.PIY,Oru~. 1 

Muht:rem Şef bütün haabihal· 
teri e!ııııasmdl: notlar almıştılar. 
Sut altıyı çeyrek geçiyordu. Be. 
lediye daireainin önünü ve yolla. 
n yığm yığın dolduran halkm se
vinç ttlda.Ian ve ortalığT çmlatan 
alkışlar arasında otomobillerine 

Bir aşık 
i:e öldU 

Sevilen kadın da 
na yardımla 

Eski1dlir, (Hususi> 
gün Dağ KUplüsü 
ve tüyler ürpertici bil 
muıtur. 

D.:ğ Küplüsii El fi 
kaf'ya vadisi ara. nda 

n·n vadiye dôneıı bir 
dır. Bu köyde bfd Y_~ 
diğeri Mehmet olrn
Mehmct Tardır. 

Yetim Mehmet 
nın cJ:iı da Nailedir. 
met bek!rdır. Fakat 

ıöre Nailenin Aşıktdrt ti 
aralarında bir lroıı~ 

bftıe~k sflivrl lakele!lne geldiler. fuu aövdc&inden a.~ 
. _-i • Evin içindeki gü 

Ve SıUvn salulleri açığına. gelip 
1
.. k d w e"''tf 

· tu un çı ar ıgt s 5J 

:lemırleıuiş olan ~varona yatma -dia~ mahalline kofU~ 
"'eçerek deniz tarıkiyle Dolma .. Mehmedi bir ayafı 
~ce sarayına avdet buyurdu • unlar içinde ~1U b 

• jandarmayı baberdıf 
ŞEFİN GAZETECTLE'R.E Bt}.. Jandarma ilk tahkt~ 

YUK iLTiFATLARI sonra vak'a eumhurir;, 
Muhterem Şet, bu seyahati es. mumlliğirte bildirUrııif 

ı.asmda kendilerine refa.Jrat ~ip. kikat.ı başlanılmıştır· 

Çatalağzı inşa 
Fabrikalara bu serı' 
martta ~_aşlanacal< 

Refsicamhur bundan sonra Subaşı man diltt köyler ormansır blaeak· de etfl mi! 
deh§etli sinema merakı hani, bir kö> ünden elll ııllı yaşında Süleyman- ıır. ~ Yalnız fazl& mahsulü olan. ~..a ıLasyon-... 
umanlar kaynanasının yeldirmesi Ja konuştu. Dinç .,8 lnenı bir clffcl Milıt Şef bunun Uıerfntt, l3ylOye lar istifade ettJ. Fa.kirler iltifa-
fti satıp da Kihtaneye gidcnlerfn olan Süleynı:111 Çatnlcıının Balkan har dönerek: de edem.lyoı-lar. ÇOnkt1 yU.zde on Ç:ıtalağıı, (Haıual) - Uç dört ile Jfmanı Etlbaf1t 1' 
rnanıarasına d8nmek Oıere:!ir. binden evvelki ''aziyelini de hatırla- - Bu me~ıe.yl tetkl1ı etılreeetlm . ..ıh. 

1 
aydanberi buraya gelip .:den Al· Bu i•lerde "'ali§&ea 

11 ııc makine haktı -& ... ıeI yor. •• :ı ~ riJ!f Hele bu merak, Istanbulda o • }'ordu. Balkın harbinde Edlrnede. \"•adind• bnhını1u. Faıtı orman "/O • man, tnfiliz n TUrk mlihendlı Ye ustaların ikamede 1$ 
kuyup yazmayı bir sam rüıg!n Şükrü paşanın maiyetinde bulundu· s:ı, size r:ula arui buJduracalJm. SEN'lN DE Btç roPRAGIN mUteahhidlcrlnJn sayısı elliden lecek bet binannt 

Aunu .söyledi. r.eislcnırıhot sordu: Sonra Dahiliye Vekflt Faik Oatrau YOK MU? 
gibi YUrmuıtur. Kitap okumanm - Dolkıın h. ı·!Jinde buraları harap tev~cüh ederek ~öyle l>ayurdu: faıtadır. Bir çok haritalar, proje· baılannuıtır. 
pek de moda bir ıcy sayıldığı YC olmuştu. C.'ltal~ıının bug{l'nkO hail Jle - Dunları onnanJa mı ıeelndlre· Reiaicumhur bta lu.hatJ aldık. ler, hesaplar, resimler, lıCndajlar Bundan ba~ka. çıtı-' 
herkeıln tendiJlnl alnemaya, tav- Balkan harUinden en-elld h:ıJJnl na- 1 H h ld bl - tan sonra arazlal pek u ola.n ve. veaaı·re yapılmı•tır. Bur.d.ı- kurul- yonıı ile Gelik ~o .... 

b d celtiı araıl ile m ... er a e r .... - hi im JEXu1W le k •IA :s "'"' au1 " 
19)'a, lskam ile yer iği bu ııralar sal hulu;>·orsun? resini, lıulmok llızım. y& ç o ıyan ~ Sil~:;: maıı kararla§tınlan &üperfosfat evvelce kapatıl 
da lıitıptı, ruete ile, mecmua ile - Şimdi dııhı mamurdur Paıam. n ebeJl&I mak arzuaunu &' ~ ı ve hamızı kibrit (aaid ıtit!ürik ) k8mUr ocakları Y3 
yapılamıyan fyl, faydalı, hayırlı - Çarşıyı o kadıır ll'1 görmedim. Dııhllh·c ''ekili direkti 1 Ali oğlu Ahmet geldi. 
--......... ,..,_ __, .. _ . . _ Oruı da eskisine nlsbttJe daha ederek t.hemıtılı.·etle not aldı. SenJn hl top .~ k ., fabrikalanmn mart içinde intaa· 
.....W ~ 11n~ tam bıçıl- Jyfdlr Papnı. HntırlndıAıma ~öre es· Sevgili Şef bundan sonra halkın - ç r96 ... yo mu· tma baılanmaaı mubte:ncldir. 
ım? bftlft ve uman 1::1& buna en kiden ÇA1'flda blnaJar 'daha aıkh. bl· aonsuz alkıştan arasında olo~obille- - Ya.hın dart dônilm var. .,-
müsait samaıtc!ıt. rlblrl üzerine blnml~tl. Şimdi dabıı 1 rine binerek mal)'ell)'le blrlıkte Si· - Nuıl reçlnlyoraun? Yine burada 'kurulmaaı karar• binalar niAlt • 

Oıman c~ı KA YCILI ıtmiş ve ferahtır. ~ livrl kazasını doilnı yollandılıır. - Geçen eenıtfe kadar evkafa laftırıJan büyük dektrik a.ntrali caktır, 



J(.JCeri ı:ueıer J\raamcıa -yeni bir Vaydman 
G UR EŞ 1orum. ıf!'m=!.-=., 

Müsabakaları aurlm• ate• •etıtı•u ..... 
GIHydlm daha tyl olurdu." 

Karıılqmalara Dün de Katil ~mp son defa olarak 
Devam Edildi Llyonda fkl lbtl18r -kadını il· 

Aakerl ltaeler arasmda1d llnt cıarmtıttll n bu clnayetlerln Ca-
Jle IÖyledir: mttaabakalarmm Udncl k&rplaf.. lll olarak aranıyordu. Fakat: 
4çılt göz hırsız bir gün Sir. masına diln Maltepe ASkerl Lise- cani, bunları itiraf ettikten son· 

lc1 Yeni Aydın oteline git. sinde devam edildi. ra, diğer elna1etıerlnl ele anlat· 
Maltepe lisesi mOdilrü kurmay ~ıştır: 
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Sümerbank birleşik pamuk ipliği ve 
dokuma fabrikaları müessesesi 

PAMUK IPLlOt SATIŞI: 
KaJJıpri Bez l'abrikuı ınaıı 12 No. 

16 ,, 
Nazilli Basma Fabrikası ,, 24 No. ...,U Bez fabrlkuı ,, M No. 
10 balyalfk ıiparitler için.. ,, ,, 

~ ~ . " ,, " 
25 " " " " " l50 ,. ,, " ,, ,, 
l'iatlarla Fabrikada .tealim ıartfylf atılmaktadır. 

paketi 
,, .. 
" 

415 kurut 
480 " 
580 " 
f580 • 
575 ,, 
570 .. 
565 ,, 
560 .. 

~ıı §lirayı devlet azaamda· albay Adilin ve tekmil mektep - Ben c!na7et ıcın yaratılmt
bir Oda ayırm, demiştir. Hiz subay ve öğretmenlertnfn karşı. şım. diyor. En bUyUk b~~1em 

bol bahşiı ~~ alı. smda yapılan bu mO.abaJralar bl1 1930 dadır. O saman bea Bel· 
~devlet azası, aradan bir yUk bir intizamla cereyan etmiş. latrlkS-' ıemlslnde askerdim. 
~en bir sabah kOIDIU tir. Teknik neticeler: Gemi Martlı adaları açıkların· 

lplik mllstehliklerinin yukarıda yazılı fabrikalara g&ıderece kterl bedelterl mukabilinde lh. 

htan, Adapazarı orman 56 kilodan Kuleliden Fehmi, da bulunu19r4u. Geminin ahGl-
1eritln 200 liraamı ça. Bursadaıı Halicli 9 dakikada tq. 81 :tle kavsa e~lftlm· intikam 

Jt..~luıuetur. Abdullah ZL. la Yt"ndi. almara karar ftr*İttia. rataı 

tiyaçJarı nisbetinde iplik ıipari§i verebilecekleri ve 24 numaraUıı ince ve muhtelif malratlara 
)'al'aJ&bileeek }'UD1lk lplill mtıs tehliklerlnfn ele ihtiyaçlarım yine ayni prtlarla ya1mz Erefli 
FabrlkılmU afparlt edebtıecekle rl Dln olaıaur. 

~keti kimseyi ıüphelen • 56 kilodan ll&ltepeclen Needet, naaıt bir laUk&ID &ıabWrcllm? 
için, bavulunu otelde nizden rakibi oJmadıjmdan ••NJha1et bulmuttum: Gemi· ı-----::----======-------------~---------=~==:.:. 

fa.kat ıçı qılcbtı •• hilkmen galip uaıı edllclf. de, aefer eenuında c•ldlml• S O R S A 1 inşaat ilanı 
~ l*çavralara ve çakıl 81 kilodanı Kuleliden Eaat; Bar filmler vardı. Bunlan blr tah· 
~. sadan Hal.idi l&YJ hesabiyle yen. ta sandık içine koymutlardı. Bir Ankara 6-3-939 ~ Sümer ·eank Umumr MUdürlu""ğünden •• 
bir gUn ÖSlpek pa1u ote.. di. ıece sandıla atet verdim. 'MUt- - -ı 
~ Şefik Ç"aftçl imza. 61 kilodan Denizden Sunp,r, hiş ~lr yangın çıktı. Gemideki· Hizalarında yıldız lpreıa ~lan. 1 - lzmit SellWos J'abrlkuı yanmda teala edilecek tnmfor. 
'8ir telgraf '--'• kendW Maltepeden Ahmed! 14: daldıta6 d k dini kurtaramayan· lar, b•rinde muamele ıörrnler- matör blııuı fD11atı vah.idi t1at eaulle ve 'iP•-•• art --ın- -~ 
h.••L•- çe~ • tufla v.ndf. Jer en en biri d 1 dlr. Rakamlar uat 12 de kapanıı ·"'tmeye ......... _1_.-. __,..... ~ -. 

·"C&&J bir oda ayrılmumı J- ıar yandı. Blrl kaptan, 8 •lif flyatlandır. ~ ,..-~. 
ft . Abdullah Ziya bura • 66 ldoldan Kuleliden X.Ua\ uker olmak uıere iki klfl lSldO, ÇEKLER 2 - Iıbu !Dfaatm muhammen ke,lf bedell 15.Wf,70 liradır. 

bir kaç gUn otunnut, Bir Denfıden Tanfı l&yt lMıl&bi"8 on blr a1ker yaralandı. --- 3 - Elaılltme evrakı Sümer Barık Umumi mlldilrlUfllndmı 5 
toktor Behçetln, kendiai yendi. "Yangını benim cıkardıi&mı l.ondra 5·90 Uta bedelle •tm almabillr ve tımJtte SellWoz Sanyi llUelHIHl 

iken odasına girerek 200 86 kilodan Kaltepeden ~. kimse anlamamı,tı. Filmler ka· :::ı~ork 12uo MUdUrJUğUııde görlllebilir. 
?Iıı> kaçmıttır. Bursadan Faifi sayı 1-abl)'le sara ateş aldı ıanıyorlard~. !ılilano ' !:::5 4 - i:lmiltme 17. 3. 1939 cuma gllntl aat 16 da .Aubrada 

Ziya bu gibi 'G8Uller. yendi. ''Aradan iki sene geçmiş, Cenevre 28.595 Sllmer Banık Umum MUdilrlQOndeld lnpat ebiltme komi8yoaun· 
tok otellerden ve bu arada 72 .kilodan KuleH• İhlan, J'ransaya gelmlotlm. Bef param Amsterdam 66.8275 da yapılacaktır. 

otelinde Konyalı bir Bunada~ lluatafaya uyı ıı... yoktu. Bir gOn trende giderken Berlln 50.5125 5 - Kııvükat Wninat 1165 llradır. 
a.-~ 105 lirumr çalmış, blyle gabp geldi. ihtiyar bir kadının Ozerlne sal· BrOksel 

21
·
1725 6 - Jsteklller yaptıklan inşaat itlerlııl ga.terlr 'Yfl8lk& w. 

.~arandıktan IODl'& nL 72 kilodan Denibden ErcUment dırdım Boğazına sarıldım ve l· Atina !::~: retleriDl ibraz edeceklerdir. • 
ele leçnıittir. =~4:: Ziyayı 8 dakikada deta b~idum. Yakaladılar ve ~~~· .uı 7 - Teklif mektuplarını havi zartlar kapalı plarak ihale ıtJ.. 
,~hkemede, suçlarmm _ ~._ ..,_

16
_......_ Needet, mahkemede beş sene hapse mah Madrld 5.to nQ u.at 15 ee kadar Sümer Bank U. Mtldilrlilfll muha.berat 111be. 

..._,~ eden hırsız: 11• ıuıUUAU -..&1111:1.,_..- .. A ld Vat'fova 23.7225 sine teellm edeceklerdir. 
~ A.-•- Dentmen Kilnc1..a • dakikada tut .. um 0 um. B d 24.8425 h~tlr, vllaa bU •tel· Y• "Geçen sene hapisten çıktım. u apeşte 8 - Posta ile gönderilecek tekliflerin, eksiltme aaatindelı nl. 

&.. ~!akat para caldıfım la ~odan Kuleliden Hasan, Fakat temrts mahkemesi beni ==d :::ıs hayet bir saat evveline kadar getmiı ve zartlar mazbut eekflde 
albı ~ızlıklann wlm bul,. Banadan Ahmed1 9 dakikada 4Grt aJ daha hapse mahktkm et- Yokobama SU4S kapatılmış olması JJz:undır • .... =~n aynlmak • tuşla ,_eli. ti. Bunu da bitirdim ve nihayet Stokbolm 30.375 9 - Banka bu lnpatı ditedifl mUteahhide verebileceği gibi 

.,...'l.ft.ece aksi birer~ 
87 

ldJoclan Kaltepeden Abdur. klıuınu e~ldenberl ıerbeıt· JılostoYa • 23.7825 eksiltmeyi tamamen hilkUmstlz sayabilir. {782) (14:82) 

nı .. _~· rahman Buradan Kuatatayı 5,80 tim." 1 ı.tilaular 
~ -.cax Yeni Aydın oteli d&kidada tutıa ~ Liyon Cinayetleri Erıanı 
llaıet, ÖZlpek pa1aa aaJıt. B"I Jdlodan Kuleliden Osman, Ol•Y•'1•rl• .. • sa79t bult Si•as • ~ m 

Alemdar otell klUbi nenımen Cater huta olclufun • lfler glbl bahaeiea IA' PlllP U· TUrk borcu 
1 

,..an 
~ dinlenllmifler, hepd dail hDkmen. galip pldl. yoada tkt- lllUyar Wıaı nud 

111 çalmlf oldufmıu tklncl gllıılln neticesi: Kuleli Gldtırdtıtnnu debUtUn tafıll&tl· -----------

~u==·· altr sıkletten q.ltısını, :Ma1t~pe .ı .... ._..,.. 
·r. -- ~;; .. :.~ı..:JM~fl 

l . 8J ' a ti an. UDl&n j gelmiye~ bir tah eli da hepsbıi kaybetti. tefflk ettim ye parumı aı-·MMmaa Zehra. Wfmllrle ntdrlen • 
Uzum gordUğUnden, Yarm Maltepe liallrwh boL için lhUyar bir kadını öl.dUrme- mft, Hay.darpap hastanesine kal· 
başka bir gUne bı • sun ikinci kartılaemalarm& ete. • karar vez~ Bualo, ~ ~· • 

vanı edilecektir. lbl4• ~· ita ..... ~ ~ Bundan bapa Ortaköyde otu -
e Şapka Çalan bata teletdllnl ~k. na u Jqmda /.ne ele kamUn1cn 

19.f76 I Belediye Sular idaresinden : 

Kapalı Zarfla Münakasa llAnı 
İdaremizin Göksu Elmalı bendindeki teqih havuzlan için .._ 

tın alınacak 400 m. 3 Sultançiftliği kumu kapalı zarfla miblıaka-.... ,, ·--1 .ı... Ba 1ıma8 tgln ..... den IU'tn&IDe idaremiz levumı 
aervl8fDclm paruıs olarak almablllr. 

2 - Talipler prtnameye göre huırliyacaklan kapalı artla. 
l'IDJ ihale gUnU olan 27 Mart 939 pua.rteal gilntl aaat 16 1& kadar 
Taksimdeki idare mekrezinıde mUdilrlllfe vermelidirler. Bu aatten 
llOIU'a getirilecek zarflar kabul edilmez. (H80) 

Hı,aız Galafasar•y "'Blr•ece b• 1'bD\adaa' .- ...wr1enm1t. 11eyo11a hastanesine 
admda blrili diln öt '!ii' Jqp evllle cl4eri• .,Otaaa btll• kaldınlmıftır. Faal Bankapı Tuflye memur. caflndmn hfssedarlann hlae aenetJe-

ı,hı Yenlcamiie ıtt • Seliniie Davet EcliWi 19'lk· Arl'4aflanm 'bda 1ar- ZA Yl lufwı4aıı: :~~~.!_-raber hazır bulunmalan nan 
Clrerek kuketlnl ten Galatasaray spor klU'llıl. SeJI. 4ım. etWer, Beıı. de ka4ı~ öld'r Hal , .. n,.ede fslanbut Esnaf ban· RUZNAME: 1 - 1938 senesi belapla-• a.ınaz kılmafa balla • nifhı (Sellnik) ialmll kJllbll 4am. Çln&Jtftea, ~ llM 138 senesinde Konya Akaarııy or- kasının 1139 seaesl unıuml heyet top· nanı tetkik Te blllnçonun tasdik Te 

"' llrada sabıkalılardan rafmdan iki mUsabaka y ffllk ıialtth ta mektehiadesr .aldıtım 2·2 No. lu !anması 29 Marı 939 rar,amba sünll ıurıyf memurunun ibrası. 
ıı.S SaWıattlnbı arka Uaere Yuııanistana dawt edil • '-o,:' ıoan~··~·· qa= ıebadelnameyI zayi elllm. Yeniıdni saat ıı de Meydancıkta Mısırlı ollu 2 - Mftnbal 2 tasfiye memunınun 
(...__~ ba-.:ıı ı..ı '-- d · "..+: !a ---"~.tdPt bir :k alacaluq, hOkmll yoktur. - Run:l. han ı ve 2 No. Ju yazıhanede yapıla- intibahı. (K.1 409)' 

~enuare uqm_u m19~r. Jaitık •• w.kat .. ,...,.._ ' 
~lanıo kaçmittır. San kırmmblar bu clayetl b- .ıe bir cı.a1et• tr~ iüar ye~ 
~ takalanan Şevki, ve- bul eclerlene plecek batta CU • cUt. Jı(lllerkl• ~mU 
"- tl lllefhut d6rdlncl martell ve puar canım Sell ~ 79ımttll~ lht11ar ._.,..,.._ '-
latp llıahkemeÇ.oe 2 ay, nlkte mUsabaka yapaCakfarc11r. ıı bla trbk el• ~rcu11. ___ .:..l. 

la ceowa çarpbnl. --ondan IODI'&. 'Vor,. ~ 
L_ - Davet bertt )'Ol& ~ktık.ı r•aıan .. 
~~e Müddeiumu- Beden TerWye.ri lata,,,,.,, il& tabla etaek ıt.uaı.UJ01'4~ 
~e Gelen Ceza fAİ "VOieybol 0~1 014Drtn be• oJ4altt• lfl 

Evrakı ~1939 aenesl bölge voıq. aıa b171lk bir k•• ~ al· 
Qllldcleı bol blriaeilik mUAbakalan klip. mtk ıstıyor4111L cı.•rttel ttua 
C&ıd umumU~~ ler w mektepler arumc1& olmÜ ltlras etti. AramıiA kftp Ol 
~ leler 1uL m. iare ayn ayt'I yapılacaktD'· aı ti Ye 7olda o-.11 c\• teaı.ı..a. ... 

938 
huır1amqbr. mbüakalara 1ttirak etmek llte- ••Balliıanla fflDll 'lala 
llellUÜle d6tt· W8D nıekteplerin &-a-1939 per. m Ona ne Y.,... kabul e4 

1-aba katılmaJm • aıembe lbl mt 16 da ft Jrltıp. :LK4ad191Jl•lte,_"',clll•r1tl'i' 
lstatlatfie söre IerJn. a)'lll gQn uat 18 de 1lllP ..,_ bl'&I' nımlttd· 

adliyeye plen alı. merlatllne birer _.hfyetll •• • ct•~ yafla* o.-.. 
hye tabi umum ceza rahhu g&ıclermelerl tebUI olu • l'abt bu:..-::' ,. 

adettir. Bunun 19 nur. 4a:a J&bl•hlk~;. ..... 'ilti'! 
r&1llerek eldeıı çL ıtatl\bl ·r itiraf 

llukuk ve ticaret Sirkeci Antrepotundaki JOI'· smoa clll&J:.ı:ı: ~111 it' 
gelen i~ler 30 'blıa ffıraas'bk .Wll •mlJJltf • ;• \tMt a-

da 17.883 il ı&ilJ· 8 • ı..... ün nel Denlsbankın Up banlafl q k• ar~~"' olDa 
da1reı rlııe pıea lf. ır~ 1 1 t akt&ctır ld eter b ... • 

tir. eıı:n da 45 bin :lirkecideld antreposaında blr lur • a :eri olsa onlan da itiraf,._. 
ımhk oJmUt, birkaç ~k dolusu ye uhakkak ıa11lıyor. Jllla· 
tuhafiye qyuı meçba1 bir suret· cefl m lunan bir deftel"" 

lntlddeiumu.mitiflne te ça1mmqtır GUmrUkt;Jıı çıkar· aen. cebinde bu t1 rln \afslr-
t.. l zarf da tam • mal si. «flf de tşledltl cınaye e .. hlnı. m am mak için antrepoya celen !de etmeye yarayacak 

te ış, bunun 127 bin bibi mallarw meydanda ıöreme. &tını e 
lki kedilerek elden yince Pflrtnq polise DlUr&caat nottar butunmuttrlur.de gemli .. 

• • da b 1 .. 1 FlllP bu defte n • 
etmiıtir. Tahkikat tonun u r di.ö aonra şöyle yaP 

~\"::-•• - •• --"-- yapanlar yablanmlf, dUn ıece U yangı~ 
it uzunden Mahmutpaf&da iki dUkklnda ~ m~~:::~ıd .ba kadar kitini• 

avga lmallan bulmak için ini bir arat Buqdan 
hir Nedim môalle· tırma icra edflm'* 't6J11ribtm ımımıne sebep. oldum. ..J. Ol 

~ sala il __. · iz «a .,daba bir çokıa'"ını • ht:..,:- ue muhtelif yer neticesi aWradarJat tatmuıdan 1 aqara .Artık clnaretlere 
....__ ~clır. ttd 1m. u tuNhnütadır. llındhln'& bd INOfllhll:, --- •• 

~ b ... a•lf b,.. ... ,,_ ......... 

\it ~ =~: :!:.r ~-=::...... m_;. ıcattda, pa• V&Tdman sl~!: 
~ meeeleüncleıı lekete lolmlmuf oJdulaadan tı .. 71" 4eH bir taald•, cl,a•T9t it O 

t oturan Kemali taabal GOmriUder ı....-1 mek h•l'M U• tuao. m.41lrelll ' 
de tahkibt ~· udat•l.,_. .. 

f 8uGüN·KUttBARANIZA·ATACAGINIZ· 5· kURU) 1 

~ •• 
----~ -- ---

YAR1N·KURACAGINIZ ·EVİN·TEME1İOİR 
u as• ... 
T. C • 

ZiRAAT IANKASI 

o .. -
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terkibinde iVOD, , glis0ro FOSFAT 
Vardır. Vecudun zayıf kısımlarına, kansızlığa, .vereme istidadı olanlara, sinir zayıflığına . 

genç kızlara, sıraca kemik hastalıklarına müptela teverrüme müsait çocuklara 
hastalıklann nekahetlerinde yarar ve şifa verir, kanı arttırır, iştiha verir. 

--'-~~-~--'~-~_:_~~-~~-~~~~_:__~~~~~~~~~~~~~~~~~~---..d 

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

1 İzmit Postası ı 
Yalruz bu haftaya mahsus olmak üzere 7 mart salı günkü 

lznıit hattı postası yapılmıyacaktır. • ...................................... 
- --------

Jstan bul P. T. T. · MftdOrlilğünden: 
İdare ihtiyacı için 50 adet 120 X 150 S. M. ebadında müdev. 

ver dipli koli çantası, 828 adet 60 X 95 S. M. ve yine 730 adet 
50 X 75 S. M. ebadında dahili posta çantası, 150 adet 60 X 95 
S. M. ve 100 adet 50 X 75 S. :M. ebadında harici posta çantaları 
ki ~eman 1858 adet posta çantasmm alımı kapalı zarf usulile 
eksiltmeye konulmuştur. Eksiltme 2ı..:-.3-939 çarşamba saat 15 
de B. Postahane binası alt katta müfettişlik odasında toplana. 
cak alım satım komisyonunda yapılacaktır. Muhammen bedeli 
5758 lira, muvakkat teminat 431 lira 85 kuruştur. Taliplerin oL 
baptaki şartnamelerini görmek ve muvakkat teminatlarını ya. 
tırmak üzere çalışma günlerinde mezkiir müdürlük idari kalem 
levazım kısmına eksiltme saati olan 15 den bir saat evveline ka
dar kanunun tarifatı dahilinde hazırlanmış teklif mektuplarını, 
yeni sene için muteber ticaret odasr vesikası muvakkat teminat 
makbuzunu havi olarak yukarıda sözü geçen komisyon başkan.. 
lığına No. lu makbuz mukabilinde tevdi eylemeleri. (1358) 

. Devlet Demiryoilar1 ve Limanları 
işi etme Umum idaresi · ilanları 

Beher adedinin muhammen bedeli 9,5 kuruş olan 8 X 10 X 20 
santim ebadında 1.125.000 adet çıralı çamdan mamfıl parke 22-3 
-1939 çarşamba günü saat 15,30 da kapalı zarf usulü ile Ankara_ 
da idare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin (6.593.75) lirlık muvakkat teminat 
ile kanur~un tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini ayni gün saat 
14,30 a kadar komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler (53·1) kuruşa Ankara ve Haydarpaşa veznelerin. 
de satılmaktadır. (1492) 

*** 
Muhammen bedellerile miktar ve evsafı aşağıda yazılı iki grup 

malzeme her grup ayrı ayrı ihale edilmek üzere 21. 3. 1939 salı 
günü saat (10,30) on buçukta Haydarpaşa.da gar binasındaki ko. 
misyon tarafından açık eksiltme usulilc satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin kanunun tayin eltiği vesaik ve her 
grupa ait hizalarında yazılı muvakkat teminatlarile birlikte ek
siltme günü saatine kadar komisyona müracı:ı.atları lazımdır. 

Bu işe ait şartnameler Haydarpaşada gar binasındaki komis. 
yon tarafından parasız olarak dağltılmnktadır. 

1 - 20300 adet kaol veya emsali parlatıcı mayi.şişede No. 1: 
muhammen bedeli 1624 lira ve muvakkat teminatı 121 lira 80 ku. 
ruştur. 

2 - 5000 kilo kurş~n levha 5 m/m mtı.hammen bedeli 1575 li. 
ra ve muvakkat teminatı 118 lira 13 kuruştur. (1365) 

Türk Hava Kurumu 

Büyük Piyangosu 
Besnici keside : 11 Mart 939 dadır . • • 

Bü~1 ü k i ~ r & m iy P. 50,000 Ur adır 
Bundan başka: 15 bin, 12 bin, 10 bin liralık 

i!cramiyelerle (20 bin ve 10 b:n) liralık iki adet 
mükafat vardır ... 

Bu tertipten bir bilet alarak iştirak etmeyi ihmal etmeyiniz. Si:ı 
de piyangonun mesut ve bahtiyarları arasına girmiş olursunuz ... 

1 

-----------------------~--- ! 

Beyazıt civarında 'başı boş dola~an erkek bir kurt ' köpeği bu~ 
lunmuştur. · 

Sahibinin üç gün zarfında Eminönün belediyesine ·müracaat,ı 

(B.) (1511) 

i nşaat ilanı 
Sümer Bank Umumi Müdürlüğünden: 
1 - Konya Ereğlisindeki Bez fabrikası ile 17 kilometre uzakta 

i!'.lşa edilmekte olan tvriz su kuvvet ı:;antraıı· arasında tesis edile . . 
ce:r havai hattın direk temelleri inşaat vahidi fiat esasile ve ka
palı zarf usulile eksiltmeye çıkarılrriıştır. 

2 - İ§bu inşaatın muhammen keşif bedeli 9601.95 liradır. . 
3 - Eksiltme evrakı Sümer Bank Umumi müdülüğünden 2 lL 

ra bedelle satın alınabilir ve Ereğli Bez fabrikası müdürlüğünde 
görülebilir. 

4 - Eksiltme 13-3-19::19 pazartesi günü saat 16 da Anka. 
rada Sümer Bank Umum Müdürlilğündeki in!::aat eksiltme komis. 
yonunda yapılacaktır. 

5 - Muvakkat teminat 705 liradır. • , 
6 - istekliler yaptıkları inşaat işlerini gösterir veeika. suret • 

lerini ibraz edeceklerdir. 
7 - Teklif mektuplarını havi zarflar kapalı olarak ihale gü

nü saat 15 şc kadar Sümer Bank Umum Müdürlüğü muhaberat 
şubesine teslim edeceklerdir. 

8 - Posta ile gönderilecek tekliflerin, eksiltme saatinden ni. 
hayet bir saat evveline kadar gelmi,Ş ve zarflar mazbut şekilde ka. 
patılmış olması lazımdır. 

9 - Banka bu inı;aatı dilediği müteahhide ver~bileceği gibi 
eksiltmeyi tamamen hükümsüz sayabilir. (783) (1483) 

' 1 
1 

·- ---·-- - - --------
üniversite RektörJQğünden: 
Hukuk fakliltesi ceza hukuku d~entıiği açıktır. Talima.tna -

mesi mucibince 5 mayıs 939 cuma ~~ü imtihanlar başlryacaktır. 
!steklilerin nisan sonlına kadar fakülte dekanlığına başvurmaları. 

- . (1477) · 
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Dün ve Yarın 
r ercüme külliyat' 

Sahş yerı: 

VAKiT KtTAPDYI 
1-1 O kitaplık birinci seri 

Numara Kurur 
1 Saf o 100 
2 Aile Çemberi 100 
3 Ticaret, Banka, 75 

Bcrs::ı. 

4 Devlet ve İhtilal 

~; 1 5 Sosyalizm. 
6 J. Rasin külliyatı I 75 
7 !şçi sınıfı ihtilali 60 
8 Ruhi hayatta laşuur 60 
9 Isfahana doğru 100 

10 J. Rasin külpyatı II 75 

795 
Bu serinin fiyatı 795 kuruş. 

tur. Hepsini alanlara % 20 
· iskonto yapılrr. 236 kuruşu 

peşin alındıktan sonra kalan 
4 lirası ayda birer lira öden. 
mek' üzere dört taksite bağla
nrr. 

·-- " -" . 

Nizamname Tadilatı 

1 

1 

1 

1 

Türkiye Tiftik Crmiyelinin :ın:ıni
nmn:ııncsinılc yeoni ccmi.veotkr k:ııın· 
nu :ılıldiııııııa göre iktiz:ı rckn taılil:"l

lı yrınııınk iizcrc lırycti ıırııunıh·cnin 
TT. 7\farl !l3!l c·umarll'o;i ı.ıiinii s:ı:ıl on 
!ıe~le A ııkarnnın lkıııl ılcrrsi nrlcki 
rıı~rl:cz uınııınt lıin:ı~ııııl:ı i1:liııın:ı cln· I 
n•li tak:ırrlir etmekle renıiyelr men· 
~ııp :iz:ıııın nıcıl,iır giin Ye ı;:ınllc rııı·r

krz umumi lıin:ısııı:ı teşrifleri rica 
olunur, 

S:\lllH I : ASI:\! IJS 

Xc5riy:ıl ~liiıliirli: U. ,\lırıut Seı•enaiı 

Rasıldığı yer: \ '.\Ji.IT Matbaas1 İ 

[ 

EN "'1iloHi$ 
\STiRAPTAH 
~oNRA ·· · 

Kullanmakla Kab~ 
-ı Bir hamlede r:ezle ve gı:i pi geçirir. Harareti süratle d'&·· 

rür. Baş, diş, sinir, mafsal, adale ağrıları ancak N' 

1 
ROZlN almak suretile çarçabuk defedilebilir. 

- -Rai'ı T asir ./ 


