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Cumhurreisimiz İnönü Dün Gece 
Ankaraya Hareket Ettiler 

Milli Şefimiz Haydarpaşa 

~~ taribl ı.m 
~ '-ltersıte balkonundaa 

'-'ilçUğine hitap ederek 
nutulmndan bahse. 

biç şüphesiz buna 
-.Uet1n1n 7enl bir dev

ııgıcı olarak göe
• Zira dolruclaD 
tbııverslte gençlerine 

ist~syo n unda hara re ti i il amksa•ıı 
bir surette uğurlandı 01 8 8 b 11 ar 
Büyük Şef 

Dün Binicilik okulunu 
ziyaret etti 

Haliçteki tahtelbahir inşaa
tını da tetkik buyurduJar 

Yazan: 
MEY VEST 

GUr.el artist 'Mey V est ya1mz parlak bir 
sinema yıldızı değildir. Ayni zamanda iyi 
bir tiyatro muharriri ve romancıdı.r. Yaz
dığı piyesleri bizzat saJuııeye koyar ve yi. 
ne kendisi başrolU alır. Roman sahasmda 
da bir çok eserleri vardır ve bunlarm en 

l ~~~~;;~MIŞ GONAHKARDIR 
;v vv~"""-"A 

Mey Vest bu romanında 

Madridte komunist alaylan isyan etti 
Çarpışmalar devam ediyor bu sözler içinde bil· 

Şefin millet idaresine 
'~h hareket dilst111'1&. Cıımhurrelslmiai>ı Glln gece 1İllN ~ 1l9Rt lil'ııı1lff ,,_ı 

•nebohallıld•lf•· Mebus seçimi 19 Martta 
Fir~ri filo, Fransanın Bizerfe limanına sıgındı 

Pariı, 7. (A.A.) - Negrin ile :Adliye ve Propaganda Nazırı: Bütiln komünist teıtkkWlerUW. 

<lençı 
h)' ç erden benim istedi. 

le kok talışmak, sağlam 
~ta arak ter sahibi olmak. 
bttın ıanı nıetodik, yorul. 
it: '?:den tahşmak kabllL 

t rk Milletine ve TUrk 
"'lldell bir unsur olmak 
4&6t Cı!ft • .Ahı vçyden Ustun tut. 

Oltnacl. ak ve karakter sağ. 
'1Z11let •kça cemiyette esaslı 
'tt Cörnıese imkln yok. 

)'=~trılyeun kudret ve 
rıı, Vasatı ahlak ve ka. 

'- «ırd Y.Ukaelıc kıymetine 
n ziyade bağlıdır, 
(Devamı 6 ıncıda) 

Bugün Ankarada Parti Divanı· 

Del ,Vayo, eabık Nafia nuın Ye- Sol Cenah Cumhuriyetçilerindeıı asilerle birlik olduktan ve içtima 
ıao. ubık Maliye nazın Menc1ez San Andrey. halinde olan konseyin brarlanal 
Aipe, bu 1&bali 8.40 da Parise ıel- Münakalat ve Nafıa Nasaa mttalamak iıtedilderi haber Yftii,. 
mitlerdir. Mlııı tı Konfederasyonuftc1aıı A! mektedir. Konsey bir beyamıame 

Ne•rin dedıal Lyon iıta~yonu- nartiıt Eduardo Vals. neıredc{ç~ aai ek~ M• 
aa alılerek uat 9.15 te tsvıçreye Jlaliye ve lktıaat Nazın: :U.i \ nın toplanması muhtemel 

(Yan6ftl1ilo} ...,,. cfclaı trene binmiftir. :tı Kdıfederasyonundan Aıw~ı:. 

r VAKiT SPOR MOSABAKiSI -~ ~!!E~E~ :::!:=~ 
Futbol, GUreş, Yuzma · 
ve Atletizm Amatörleri 

Arsmda 

SPOR 
Yıldızını 

,.,. _. ... 
'Bqvekil: General Jose ?tliaJa. lSY AN ÇIKTI 
Hariciye. Num: . Scqalistler- Saint "'Jean 11 De• Lm, 7. t\ 

dm J'u!ian RMlıeiro. A.) - D. N. & bildiriyor; 
JDD1 llldafu Namı: Miralay Kadritten &elen haberlere ıa. 
~o C.clo.. re, Cumhuriyet orduaunun bir~ 

Dahiliye Nutn: Umumi ltbir·ı alayı yeni müdafaa komeyine fi' 
fii1Dc1en IOl)'l1lst W encetlao Ca· yan etmif ve oldukça pactetli ~ 
dllo. , ptmalar olmu1tur. 

lata Erreşid mmtakasmda 
örfi idare nan edildi 

-, 
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Siyasi icmal: ............................ iş~ratler: ----
M ~mleketi inönü Avrupada iktısad~ 

anlaşma olabilirını! gibi öğrene im Sultanhamamı llk Enhüyükderoımızned1r? fahsı•[ Ç kl T"" k t""f"" 1 
Duna herkes bir türlü ca,·ap yangı ocu arı Ur U Un eri 

verebmr: nl ·· ~ t 1 T k M k I yl~:- Okumak )'azmakta geri· Valinin su meselesi ogre. meln ~,r talebenin okul dışındaki ım:a::na ~:;:re~:.:. ~~~~~:'nid!:ti:a~~:; 
D 

~ hakkmdakı' beyanatı Vazıyet eri e naS 1 1 1 ki daya Gönderı·lmı·yecek :ı 
.... '.'.:·;:~~ atelrelerlml• rok! yangının Ne Şekilde Maarif . . 1 meşgu o aca ar Kanada tüccarlarımn Türk .. Geleceği Rivayetler•~ 
n

0

r,rudur. Çıktıgı"" .. V:~kiletınln ılk tedrisat lar tcabit edilerek düzelt"! · Kanada takast anlao:masından 1•5• Son günlerde bı" r tclg rııf b:ı"'.: t:ı umu.m mudurlüğü ilk tahsil çağın- ı mcsınc ;ı ,. 
,,_ Hnstaln.runız çoktur. Sıt- Anla•ılamıyacak mı?. d ki k çah!'lacaknr. t!fado cd"'k momlokotimid•n al Almonı~mn .,k; lkh" ' ı<aı•" •"' 

madan trahonıa kadar bin bir ~ ak çocu ların terbiye ve ycti~mc 1lk iş olarak talebenin oyun oy- dıklan tütünler· A 'k Rayşb:ınk uınumt müdürü Dr· Ş~C' Sultanhamamı yangmı etrafın· no tasn>dan ba., müh;m kamlar . . . ' morı aya sov· mııor ıamfmdan ><•; W "'' '' belAnın tC• 7 berl Jçind.,yiz. d ' e • b nama vazıycti, oyunda dikkat dde· kcttıklcrı, cnda piyasa üzerinde tayin ed ileceğı"nden b:ıhsclıtl aıd adli tahkikat dan de -'cvam v nnıı. u kararlan bir tamimle cekle · ı f · 1 • ...,, Do!l:rudur. 
0 

·u· ·f . rı şey er, gramofon, radyo, ena tesır er yaptıklar anl 1 D" k" A ı n 1 •· ~ ctmiJ, müddeiumumi muavini Ne· A.uaa.rı. mildürlilklcrinc de tcblig- ı ap mış, un "' vrupa postası ile sc c sil ''- l'amnıız ro?ol t smemalardan ;ıtifado §CkHlod Kanadaya tütün ihracat• mcnod;J- "' soıctoıcr;ndc bu bobC'• bilh' 
cati KUtükçüoğlu, hanlarda çalı- c mıştır. Bu tamime göre öğret· filmler, gece uykusunun ehemmi- miştir. ehem. iy_eı atfedildi~i görülü>·or· .!.'.•"' 

Do''Tudur. "'"nlarla · h. ı · · menler talebenin okul harı"cı"ndekı" · \ 1 ...-" "-A<npub gibi ya.,ay•m~o- ~ ' '§ sa 'P '
0
"' &Orguya · Y•b hakkmda kondilcrin• bUgilcr Bu vaziyote Amorika ·ıc .. · """ m• l•m• ta sö« Dr- /;) ·• çokm;ştir. va .. yotloriylo do moıgul olacak- vodlocektir. d ' • ' ara Almnn Cumlmrrc;,; ıornhndaP ıı! 

ruz. At•ı hemon homcn sönmüı g;- lardor. nuz a takas mukavoJ.,, bulunma· manya llo d;i!., ocncbl mcml•" t Doğrudur. bidir. Civardaki 1tcaklık tamamen Aynca talebenin umumi ya-ama Yine çifte tedrisat yapan ilko· ması ıebcp olmu1tur. Amerikalı· arasında iktıs:ıdt bir nnlnşına I~ r 
"-Yollnnnuz •oktur. • kul talob'8inin okulun tatil saati•· !ar memlokotimizdcn ald•kları tii· nm• ı.ık;k otmoklc ıma cdiıı<'1r 

• zail olmuıtur. tarzları gözönündo bulundurula- • "' Do&<rudur. ~ndc no ı•klldo vakit geçir..,kl•· tünleri bu yüzden oldukça pahah Hr. n.u hnbcr henüz loyH cdll"'. ·r4' 
"- Mal..lnoınlz yoktur. Bu aabah müdddumumi muavi- cak vo yanbı, cks;k görülon taraf- n do ke~dHorino öğrotilmktir. b;r ıekUdc kend;Jodno mal ot k· ı.r. I-ak.ı tahakkuk otllAI ıokd> 6' Doğruılur. ni Nocat; KUtUk;üoğlu, Sulh hl· tcdirJC'. mo ohe~'miyeHn; inkôr olmck dol"' 

kimlcrirıdcn Reşit ile vaka yerine Den·, z ban klan 1 . ~lldıı·. lif' ,,_ Iiriylil fakirdir. giderek keşli yapacaktır. Kc~if so ı ~spanyaya gönderi• D•ğer taraftan Kanadalılara• Zira nr. Şahı Almnnra ne laf!" Doğrmlur. nunda yang nın nereden ve ne su· kf k 1 takas mukavelcai bulunması dola· re ve Fransa gibi meınlekellef • 11' 
"- Şt:hirlcriınlz, şehiı· sayıl· l aç 1 a a an 1 ar len t 1 yıaiyle memleketimizden aldıkları sındo. lkhsadl bir yakınlık t~"~,, 

mnzt ret ettçıktığbr: adğlobi ~timal kati yumur a ar tlltünlori ucuza malodcbilmckto odon bir olorHe idi. Bu likr•' ıJJ' 
sure c tes ıt c eccktır. İkt t y L~J . ve bu malları Amerika i doln)•ıdır ki iptida iktısat ne_ı•ı:e ... 1 

.. Doğru!lnr. Fakat ba<d•nmn Ukdnc göre ısa eK& etınce Jh t 1 p . . p yasa1tna don, ••nra da Rayobank mfidurl~ 
Fa.knt biitün bunların fe,·kln· yapılaack bu k ·~ d Başka Teşekküllere rNa~8: çıÖara araları aevk ile Amerika ithalatçıları ile den cekilmck mecburi ... ·eıinde 

. ı c~ıı c yangının na- y ırm d • 'kab t tm kt d' ı J 

de barlkulAde denebilecek bir sıl ç•khğ .. nmdon .. kbğ•ru anla· er:eşlirilecek " enmıyor re • c • • "er. m.,ı, ~ cehaleUmlz rnrd,., Biltlin bu l tanuyacakt r. !ki soneden fazla b;r zaman ,... Amorika ithalitçtlannm hükQ- Almanya .teali tıoı,-a il• bi'<i"' ' nythğım sebeplerin topuna bir- Ay başında Denizhanktan bazı vd ;hracat;ılanmız taraf ndan Is- motimizo müracaatı üzodn• bu •lrı,ı;iiJ beynoımneı sı,-.,ı mll".,,.. 
, en ıd1ı..ımdir: Valinin beyanatı memurıar çıkarıımı§, bunların pan c h • vaziyet hakkında tahkikata ba"'- de muznrrer 

0

1mak icin mutı~k• rı,, k dr ya um unyerinc aovkcdilen 
1 

• • bo ham olmak JOumgckcc#• ~ ~ 
llomlokotl tnnımayoruzl Vali ve Belediye Re lal Doktor ~. 0 darlığı yüzünden kadro ha- 40 bin füabk yumurta harp baı· annuı, Ka_nadadaki ba .. _ al'.' lar Undodk. Bunun için bcı, aıu ,,ı 
Go"'I bu '"' yeni değlldlr. I,Qtfl Kırdar dUn yangın hak- 1 rıc• edildôkleri bildlrHmiıti. Fa- laması yüzündon müsad"' edil- ~cmlokohmoz• davet cdılmışler- b°'I mo.-nl•k•lln bülUn '"'"'' ~ 

"'Ulyonlarca defa söylenmiştir.! kında şu beyanatta bulunmuş· ' l~t memnuniyetle öğrendiğimize miş, ve bunların · sahipleri ıdc bu ijır. balo.rı silahlanma programının ı.ıı ~ 
I• nkat itnde 'cttiid hakikat 

0 

tur: 1 gore, lktıs_ at V.ekaleti bu memur ali Ayni zamanda Amerika ile ara· lmkuna v:ık!edilmiştir. Tabii 

0

1'.ır ., ı ı ytl 
1 

m arın paralarını alamamışlardı. b ilahi ııce>' me•~obe tnzolli;lnl mohataza et· "- Sultanhamamı ,-angınının ::.:: vazı erı ~ yakınd8ll ali .. O ımzda hamlannll§ ol8ll taku mu· u' anma hmkcU?in "~ nıcktedlr ki bu ''memleketi ta.· sür'atle bastırılnmamasının se- ark olıntı~. lstıkballe.rinl düşil. la zba~nkdanberi hUkOmetc yapı· kavelcsinin tasdikine kadar Kana· de ıktısndl , .e mali hır nıll tD~ nere yeni bir ka _, . n ırço müracaatlardan sonra d .. .. .h . . bnşlamı~tır. Almımyo. fakir bit .-umınşoruz" sözünde nefes al- bebi susuzluk değildir. Malum B h rar veA.µuŞtir. ih a tutun 
1 racatı menedılmiştir. lekct olmamakla beraber ikttsadl .ııı ' u uausta ban~a um .. d.. n_ ayet bir buçuk sen• evvel Ve- ı J'"' 

mayo benze ren bir bal •arıhr. olduğu U zere ıt!alye işlerinde !il... d aldı." um mu ur· k~lor Hoycti lspan yanm M er koz mall clhclıon bilyük "k••'' ' 
an asında bloke bulunan 100 bin dl Mesele o kadar canlıdır. Jen mUhim nokta, yangının vak- durgun.· en gımız mektup §U· b k 7 Numaralı Antrepoda bulunduğu muhakkaktır. 

Bu cehalet yalnız alfabe üm- I tinde haber verllmesi keyflyett· j lira paradan 40 bin lirasının yu- Bir Hırsızlık Oldu llah·aya gelince, bu memleket ti' mlllğlnılcn ibaret del\olldlr. Ak· I dlr. İtfaiye haberi Uk defa -..·an- Den.i2'J~ank. kadrosu.nda yapılan t 1 Dcnizbankın Galatadaki 7 nu· silAhlanma i~inde Alman:ra "'aıl1'11 b " tasarruf mur acı ara verilmesini kararlaııı.- ııı• 'ıl -~ıştı. Fakat &onradan Merkez • .. k ı · Ut ti" sine olııra.k bu cehıılet münev- gın kulesinden almıı:ıtır. Bu, o mlinasebetıle muhtelif . • maralı antreposurı.:3a d .. b'ır hırsı·· dedir. Orada da gerek silıiblall - .,ı. 
verin okuyup yazma t'O düşün- 1 demektir kl alevler kendini ha· • tarihlerde gazetelerde yapı hın B tık olm • d" bah b · gere · ol:ırş sısteminin te'" rd r 1 • t .. ankası ibracatçdan ndlcdndcki u., un sa am ara gı· Al lkhsodl '"mali bk >ShrPP"' .,,. 

nıe tnı-zmc1nn doğan bir bllgiıdz· I rlce verinceye kadar yang•n da- neşnya '48gJ<lald ıekilde tavzih vcs;kalan kili g&rmcmlı. paraları ren memurlar bir;ok aand•klann Fada olmk tıaı,-a Haboıısı•• ~ 
Uktlr. Hmmlnln bn işte sevki tA· bllde uzun müddet devam et· ' nlunur: da vcrmomiıti. kırık olduğunu, i;indcltl toplar<• ,-ırml mHı-ar Ureıc mal ol"'•I ' 
bU,-o bouzer sezişleri vnr&r. 1 mloUr. Nitekim itfaiye yang•n 1 

0
"Den!zhankm ihtira<:tan fazla kumaım da çalmdığmı görmüıler· harpten çokm•ı. bundan soa~,.1 

t'zcdnde yoşad•ğl topr•ll• yerine geldiği zaman ateş kon- g r11ne~ ~aaş ve masraflarının • G•ç•n hafta lçindo Ankaraya dir. Derhal polise ha bor vcrUmiı, P••Y• dahlll barbin_d~ Gcncrı
1 

;;.'I 
intibak ••rtlnrını öğreıuntıtır _I dini dışarı vermiş ve vaziyet şu ha~ıkl ıhtıyaç derecesine intibak bu heyet gönderen yumurtacılar b;rkaç J<;ı; zan albna abnnuıtor. ko>-u _ k~,.nd 'rm•k ıçm ~endi ~ 1 ett ı ı · · l haklı görüler k M k b nk H . ne buylik mikyasla askeri \'O ~ 
Jcak:ıt, münener kendisini bir hale gelmiştir: 1 ır: mes ıçın ktısat Veld'ıletin- e er ez a asına ınrzlığın dahılden yapıldığı aa- redakArhk vazife

5

i almıştır· c'f 

zamanlar ( Mekkeye), bir za· I Ata Re ilk hanı tama men, ~ bil~e kararnaınesile verilen paran•n vcrilmosi için tokrar emir rulmaktador. ıamonlarda ~·ra•"' ııe aral•"'d' ,ı ı nınnlar (Av.upa)'a) intibaka Tevfik Nemll hanının arka kıs· direktif 67.eline bankaca alnııruıı gönOorilmiıı " ovvolltl gün ban· Son Klinlordc gümrük antrepo· kan Jhtilll da i>ir nevi scıor>' 
mocbur saydığı için memleketi l mı, Ata Relik hanının arkasın· • olan tasarruf tedbirleri netice • kaya müracaat cldon ihracatç•lar tannda hor1<zhk vnkalannm 9Qğal sathas•na dayanm•ıUr. -tnıumnyA lüzum görmemişti. Jdakl trikotaj fabrikası saçakla· ! sinde onu eskidenberi Deni2'bank yine paralıırmı alamamışlar; bir- maaı alakadarları tedbirler almağa Simdi Fr:ınsız gazeteleri ~u il' Osınnnh tnrlhinln iç ve dış rından alev almış bir halde idi. 

1 

mües_s.esclerlnde çalışanlardan ol. çok müşl<iillt il• kar!'!al""lllar· aov!«tınişHr. .oruyorlor: "Almanya tog;ııc~,JI" m k k k dır B Uz • • • , Fransanın elindeki müsteı11le 1 ~ 
ııollt.lkoya alt ö7lo hatalan •••· Suraakl mağaza" ııo bunun ge· a uzere ır memur açıkta kal • unun •nne yumurtacılar S<rkoa an!roposun:daki birkaç alm•k, bu suretle tkhsadl ,.., .. ~ _,. 
un· ki; bunlar )'alnız mn.sum cc-1 rislndeki blnnnın Ust kısımları 1' mıştır. Ankaraya tekrar bir heyet gönder sandık kıymetli manifatura eşya· ziyctinl düzellmek icin neticesi P., hıı lctln değil, nılm kapnnmış, I tutuşmuş, Dllslzzade hant ile tktBuniarm .. kıdemle~! sırasınca mel!• karar vonn;ılerdir. ""'n çalınmasiylc meydana çıkan llkell olabllocck bir harbi pıl 1 -ı' 
illrAki <lnlftlcte uğramı• mu". KUrUlt Tlcnrct hanının ust kı· ısat vekaletıne baglı teşekkül. H b vakarun tahkikatı da henüz bit'ır"ıl- al:ıcak? Yoksa iklısadl ve mal ·~ ,. 

1 
eyet ugünlerde Ankaraya gi 1 

., •• 

n°'erln ~serlıllr. Bu eserin tek 1 sımlnnnı da ale< ynlam>ya baş- :..~ y°.rle5fü_Hmeleri Vekilletçe decck, yü!mk makamlar nczdindo memiıtör. an •ıma ,-oluna mı ııcl«:ek •' adı memleketi tanımamaktır. ı ıam•t'ı. Esen şlddotll rUıgb amır etını§ bulunmaktadır... toıebbüslm g•çecoktir. --<>-- Son,.. da Dr, Şaht'm Al"''''..-
• • • da yan~mı. etrarı içın çok teh· -o- Dört hırsız yakalandı yeıı ı dcıı iş başına ca~ırııınıŞ ~:f 

N f 
0 

na işaret ederek şu ınüt:ılell 

~IJl!i Şef lnönU'n;;n cnmhnrl· ditk~r bir hale getirmişti. a ıa Vekili Bekleniyor Zabrta memurlan Hüseyin lunurndar: . -,# 
yet cle\'l'lnin genç bir an'Anestl itfaiye yan:;ın ye rine gellr Nafia Vekili Ali Çctinkaya bu· Karne cezası Vasfi, K5.mil, Talat ve Feyzi is.. . - Alın:ıny:ı, öyle zanncdılt~ 
olnn halkla ynkın temas usu· gelmez derhal buşlara takdan gü.'lerde Ankaradan gchrimizo ge mlılde dört hırsız yak ı 1 

k• a<hk konmn• mmlşlJr. Dr·;;,, 
lünü yüzde )'ÜZ genlşletm esi, ve 9 hortum hep hl rden bol su ile lec•kfir. AH Çodnkaya bilhma dır a amış ar • lllllcrc hnık• mUlcUer llc ••

1

'

11

• f h""l u Şoförler Alınan Cezayı · nııslhntini daima tekrar euuışı 11 il 

de.-Jct polltlluıs•nı biç bir ıa.-a· ateşs covrild!. Bu esnada bizzat u' m"Ç' satm ahn8ll Tramvay Bunlardan HUseyin Vosfi Sul.. Aor scrı:ckıcn bu adam ,..,ıd• -1 
zl yeye 1 tlnnı etUrmlyerek bn· 1; ·ın yerinde h:: un uyord um. vo Tünd tirkctlcd ilminde tot· Fazla Buluyorlnr tıınahmette tütüncü dUkk!nmdıın haşma caAmlm•ı ıso A!man>~ıJI ..1 
Jtlkatln t.A kendisine göre tan- Bir gazeteci nrkadnşın "su va- lcildor yapacak, blltilo tosioab d- Şoförler kam• cczu.nm arttml delmek sureWe cJb;se. Lalelide Yük bir dhnl,-cı dcğ;,ıkUJI I>'l"I, 
zlmo çnbşması, momleketl tanı· "!yeti ltlbarı,-ıe bir eksllıllk o·' yaret edmktir. Nafia Vokili bu ması baklanda 1;klyetto bulun- aşçı Allnln dill<k&nının demir ilına hükm•tmck lüumgcll•· ~:~~ ııın bakımm'1nn dikkate IAJlk.' 1 n p olm ad •ii•" sua llne su m Ulıen· arada momurlarla da temaslar ya· makta<lırlar. Bil:nd;ği Uz"' bir 1 parmakbğıru sökmek suretilo pa.. ;ıı;,:r::;,d:;,.~~~l~~''.~d~· 1 'it ıl'jı 
U.-. . ldislnden nldıtım malllmatı ver- pacakar. roUdd~t evvel bolodiye plilka"z o- l "':""ı çal~ıı bir ika; camie _ıı_!r- çömckHr. BC'Hn ',.: '~o.n• ~ 

lnönü'nün kafasında bllme-

1

dlm. M ıkı•n au vazlretl çok -o- t~mobdlcrdon alman cozayı bcı mı§,,. _de ~ır ~ey alamamış dıger ım ~·Fransa ile,., ı111cr "'.~ 
nln ınnnası, bir şeyi teler ··•ti y· m Usal t 1d1. Hak ı kalen oolt ak. Haydarpaşa Gümrüğü hradan 25 Ura ya ., yine karn<· h>zı dukkanları soyınuı;tur. il• .,., 10<llar alhnd• ikhsadl 'o• ; 
le, bütün clha%larının i~leyişi 

1
1arm dere halini almış olduğu· Hayuarpaşa gümrüğünün mu- sizlerden alınan cezayı da 3 1. -o-- anlaşınnlıır y:ıp:ıbilir ve boıo~.4" 

1 

ıra- h i · · b ' i .,,- : 

ile aınlamn.ktır. nu oracl:ı. lı .:lunanlar tamamen amele ve hesapları Uz.!rindc bazı dan 25 liraya k t Bı'r" ıha.'e an cm yenı ır sulh de,·r çı a.rmıı r. bilir." ~tJf 
Vuzuh uzıuı;n, ı:ınrnluıtslzliğe ;örmUşlcr :Hr. Esnscn Beyoğlu, tc~ki!;lcrc lüzum ~.örülmil~, .Anka- Şoförler plaka cezasının arttırıl Pangaltı pazar yerinin katran- Franm gazetelerinin bU tı1~0 f. kıuşı almnn cepho memleket ı. l nalur~öy, fstlnye itfaiye grup· ra.:la_ :ı gc.lcn. glımru .. k ve malıye :nt ı sı tunu '"'Üsterı·vor ki Londra ','! 

1 1 

masmı makul bul kt f k k ı şcse olarak in~ası 4795 liraya 
0 

" ı1 ~nrocllerl ıcı n mU kcmmol bir l tarı da : e !bediim iş bu ı unu yor· f eth§lm b. ~;ç • gundenlı•d çahı- ma •, a at ar ihale edilm;~tir- . r~sıe Almanra Ho ltnlı-a>"' Jıl" 
omek oldul;,'ll gibi, memleket I du. BUtUn mUfrezeıerin hortum· matara ba1l3m•ı•ardor. ~· ~1"0 nın _ faztaalştonlmas.nı a· k•kl bir anlaşma yolu •"''"'° ,ıı' 
münen·crlerlne memleketi tn- lnrı ltısmcn denize ,·e Jcısmen de 1 Gümrüğün bütün dcmirbaı eş· . ey en~e ~ormclı.:~edirler. Şoför· 8. --od-I b mühim nlsbette lktısadl ~c ~ ~ 
nrmak hususunda da csosb hl r 

1 
terkos suru dold uru !arak bu gl· yas; yle muamelôb hakkmdak; dol· .. r ccm.yctindon hır zat d;yor ki: 1 r san a a Ilı d~kArhklar yapmak mor•ll" /. 

rehberlik vaZlfcslnl tebnrUz et· l ı hl h~disclerde istifade edilmek torlor '.'k' •u"tt' gözd•n go;irU- • - Ehliyotsio ıoförkrd•n ah· Kıızguncuktıı otura." ~'." oğ .. m•ı~~~u da ill« odolim ~ı ~·"( ~ 
tlrmoktedlr. Uzere hazırlanm•ş · n cl<ar sar 

1 
~~todır. .ıan ceza U• lıarnoa;zterd•n alman lu Jl!isa _.sandalına yülded•g< ba • da D<. Şahhn ı, h•ım• d•" .% 

1n6nU, bütiln gllnlerlnl hny\r m,ınra bn!ilnnmıştı. Bu auret- . • ooza ayni m;ktarda clamaz. Çiln· lıkları diln sabah balı~haneye ge .. dJA; ıekH~de c•kan haborl•"' ~ ,_ 
b bir bllgl itin nı·fediyor. l ıe t on1 randımanla işlenmiştir. Şehir MecholndeJ,I l<ahabm• ta· ı kü karncsizlik ehliyoı.iz olmak tlrırken sandala Üskildar açık .. »•ile ln••llorc arnsmd• ı.ca:,,.1 

Çünkü, "bllmenln, mnkCedlr Yang!n yerinde solınltların dnr ~il hatırl>rsı~ıı. Su işine verd;- domek doğildir. Li akatli ., ta 1 lannda Osmanın 374 numaralı "hollerin ortımlm•so ;,ıo • .. u•# p ı blmlz elıcmm .. et ''eni de ..:. ııa·r . . Y m pazar motörli a.k b t neden lıa:ıı hareketler de gor drfttı 
olmaktnn" baş~n bir şey olmo- .: rUzgôrm şiddetli olmasına • "' . , " ' · :ıanatimn ohli bir ,oför bir Uğ.ı ' çarpar • ırm•§· JP' '" d r. cl . ı . Meclcnı bir şehrın ilk evvel dil· . I tir. Sandalcı kurtanlmrştır. tedir. Nitekim lıusiinlerdc 1011

d , 
•&•m en ve z bir şe••I 1• ı.- ra~mcn bir tnrn!tan it!olycnin . ?"rça" olan karn.,;m kaybcdmo bir Alman ;khsal beyoll •• ,..ı•' 

bnt t•cl cn lnsıın A tntii l':. . .! 1nü·
1 
cansp:ırnne çalışması. d l.: er ta· ~tlnüp halletmesi icap eden ve veya otomobi)~cn dUşUrürac on·! sibl Londra ticaret odası tı•'~ 

nfldiir. I: · · ·~ wnan t c : saye- '."1";" en on snltn gelen bir i~- lan 25 lira almak doğru mudur? :;; J Bcrlln• ynpocaA• bir '""'"''ı~•' p Onlnı-m iradesiyle mcmlcl,e!I sinde bol su ile atc-:"n dahn zl· ti'· ._•t•nlıal ~ibl bUyU!ı ve da- Sonra b;r ıoför hastalanabmr. Bu 1 -

1çarıamba peqembe lnmok itin da lngitıorcd•• ~ t•fl k'"\ırtıırdık, şhmll de hıönft'n:in yade b l. :lme')luc moyd:ın veril· .,ını ... bir ~clırın su ihtiyacının ta!ı:dirde de mal sahibi otomı::bili· i > il yn hususi bir vazife ne J:ılt ) bil 

1 

ne muazzom bir iş oldujlunu · b . . ,,,.: 8 M.<RT 9 MAR r momu•u gıım;ştir. il· 
g siyle memleketi güzel bll' memlştir. tl d nı sa ştırmak ıçın .derhal başka - 18 t\1ubırrem~l7 ıl\1uhıırrem 

1 

nu mm a Ycr:ıı - ım rnknmlarlo. '· t·· -Yntan haline ko)'ncnğız. Yan~··· ;n .. ,, s'Jzluk çc'·llme· t. ;oır §O or bulmak mecburiyctindc· ' ı t-- 121 Ka1ım ı 2 Kasım 11---------- • ~I 
SADRf ERTEM 1 diğinl s6ylcrkcn ~ehrln su thU· ~mam~n teb::.rUz ettirmiştim . ~ir. Fakat çı"karılacak karne için 1 eıiı' 

-------- ' yacıuın esasen t • ı in ed ıım iş ol· un un a beı-.bcr Is tan bul un bu °Jir gün uğraşmak ıa .. m<lır. Karn• ı Va kı ıler j v a .. j ı:z., •: v au. I!zaa ran Kon~?loshııt' .. .1 

_, ' duğu iddlnsında dei;lllm. , •n boşta gelen lhtıyncını bebe· 'ihayot her hang; b;r kaza vuku- - '-- - Suvare J!"_ 
Ulusumuzun .,m sevgisine Bslodlyomiz eebrln umumi meh~ e~ k•sa zan•nnda karşıla mda o!omobmn şoförilnU bulma- GDn•• •21 '1 12 ı ı.;ı 622 12 ı s tran Şahinşahi :Maje•~ ,il n:ı nçlıyız. Bikes yııvrunun yok· ya.c:ı ız - k OO•• 1

2 2'ı 6 17 12 2.5 6 lfl Pehlevinin .doğum yılı ınuı1 u / 

il 

,.. s u lhtiyt.::ı u· • :nde ohemmlyct- . " ' ;a yarayaca tır. Bu ise tahkikatla lkınoı 1rı•o 9 s2 ı ·· •1 n . .. 
1 

• ı.. .. gUıt ~ 
.u U~ıınu gidermek k in yılda bir 1 s gortatı ,_ 1 ·f la el • • ll <> t 1 ıs M rt ç ıuttllU<> · ı le durınnktn \"e bunu en evvel 1 • 0 ' 0 n v na nn zarar • .ıa mcyl;.iana çıkabilecek bir mcse· Ak••"' 1srs 1200 1809 1200 ' ty c, a ar.- traı' -~ ııra ver P Çocuk Esirgeme Kum· Zarı 1Jltl'1 n .. C""'su"ı·aı•• t r / d ı d" B h 1 v t 1 ' ııutmı saat 9 da lstanbul "4fV' 
nn n• Oyo olonuz. başarı ı mnı» icap eden b ı r m e•e· ". '" - - • • ın "" ' "· u us usta yalnnda bol od;- • •• " 87 

1 

80 19"" ""' ı :ıı-- •. re ,. ı .. o 1 n mi' tel ~k lıl ctm ek tedlr 1 tes:,ıı ~d•lmi§tlr. Buna alt Y"'" yoye başvurup ceza miktwnın in· 1 1 - ••k ... ıo 31 "' ıo 811 soloshan'8indc bir suv• 
·•ye mcı sayfamızdadır. dirilmesini istiyeceğiz.,, l 1 i cdilnıi~tir. -



' 1 

s 1939 ', 

8--u ...... l ...... g-..-:.-a ...... r-..;;;i~s...._t_a_n_v_e_,_~~~~i~~----ı 
8 l''- A t t Felaket, Fakat. .. 

~ a K.Un n an l Sul ............. yonsuuyüz-; 

h~1fya hükumetinin talepleri ~:~pa~~~ s~~ ':::~:~~ 
Başvekil 

Bugünlerde şehrimize 
gelecek 

Prensesle Prens 
r~ kül olarak havaya uçurdu.! 

&rd ı· r ve Bal kan devletlerı· v angımn şehir için olduğu ka-i 
ldar memleket için de büyüki Ankara, 7 (Hususi) - Vekil. 

ilk dafa olarak birbirilerini gördüler 
~nları kabul edecekler mı· ? bir felaket olduğunda aslai !erim.izin intihap dairelerine gi - ı 

:---- ~üpbe yoldur. S derek halkla konuşmaları karar. 
i 'ron .................. - ............................................................ : Fakat garip değil midir kii 1aşm.ıştı. 

~- llQ/k:ızca "Le Temps" oa:etesinln Sofya nwlıabiri, Bükrtşlekij bu felaketin milli jktısat tıa:a-i Reisicumhur ~araya dönün-
ı"IQ coa n antantı toplantısından bahseden bir mektubunda, "Blo-: mından bir de faydası vamıaı. ! ce Vekiller heyetinin toplantısL 
~Q ratr bal\lmdan merke:ini teşkil eden Bulgaristarun" da bu an-I i s·· .. k bir yangından memle-i na riyaset edecek, Vekiller bun.. 
~lı'eı~lrrncsi ihtimaline temas ederek aşağıya ııakletliğimiz ya::ıuı! • uyu 1 · tih d · 1 · h \., ""iWr· ' · kete nasd bir fayda gelebile-5 dan sonra ın ap aıre erme a. 
~ .......... ~. · ! ceğini ne kadar dütünsenizi reket edeceklerdir. 

~r~ri~tanc~···;:~:··~:;::·;;:·,·::·~:"ı:~;··~::·i;:~:;·;:;;:::·~:- yine bulamazsmız. Bununla! Bu meyanda İstanbul mebusu 
· . sı nıeselesi yeni bir şey sıl bir gözle takip ettiğini izaha berıeıber biz bu ikbsadi bilme-! sıfatiyle Başveltil Refik Saydam . a cenin halli için okuyucularımı-! da bir iki gün zarfında lstanl>u-
ı.ı~kn ~ nıes:le ~Ik defa ola- bunlar kafi.dir. Teşrini~a~i sonl~- ' zı bekletmiyelim de hemen şu-f la giderek bir haft:ı kadar kala. }\ ~tı..: kabınesı zamanında nnda, Nöyı muahedesının yıld~- rada haber verelim: 5 cak, muhtelif işler üzerinde tet-

f l! ıtı. Fakat Başvekil nümü münasebetiyle yapılan nu- Sultanhamanunda yanan bü· •• i kiklerde bulunacaktır. 
·.,.c~ .ulgaristanm Milletler mayişler, daha sonra hariciye en-
tlcr- trıısakına dayanarak mu- cümeninden bazı baların hüku- yük hanların ve mağazalıanni Vekiller heyeti bugün Ba.şve • 
lijcltl değiştirilmesi hususun· metin siyasetini, fazla canlı bulmx- çoğu sigortalı idi. Sigorta ıir-! kalette ımuta.t toplantısını yap -
to Plcrinden vazgeçmeyi mu yarak, yaptıkları tenkitler de bu- ketlerinde tatbik edilen usulf mıştır. 

Q ıa~Cınişti. nunla izah olunabilir. herlıangi bir sigortalıyı betkai o 
b~:lanberi de, Bulgaris- BULGARlSTAN HtiKUMETi- 1 ecnebi !İrke~ler~ kımıen ~ev-ı Mektep kayıtlan yan .. 
'iııı.:n kotnşulariyle ve bil- NiN TARZI HAREKETİ retmektir; bar ııgortalıyı uze-ı d 

llıt: iOslavya ve Türkiye ile Bulgaristanın bulun.duğu vazi- rine aaln ıirket ele diğer ecne-5 mlŞ Olanlar hakkin a 
;aııebatmın düzelmesine yetin zaruretlerinden ldrşan çrk- bi memleketlerdeki sigorta ıir·ı= Ankara, 7 (Hususi) - Yangın 

~ti ıı~~arların bu husustaki maksızuı Köseivanof hükiımeti kellerine devreder. Bu suretle ve saire dolayısiyle kayıtları kay 
tgı!lnıi!J değildir. Bilakis, Balkan Antantı Devletlerine Bul- yongm vukuuncla sigorta tir- bolan mekteplerde okumuş tale · 

·; Yugoslav yakınlaşması garistamn bazı taleplerini ka.bul ketlerinin ödeyecekleri zararı belerin üç muallim ve muteber 
tat atltn Makedonya üzerin- ettirmeye acaba nasıl çalıştı? Şım- ve ziyan muhtelif ıirketler ve bir şahsın şehadetile tanzim ol~-

~c~lcri 'daha şiddetlenmiş diki halde bunu izah güçtür. memleketler arasında taksim nan vesikaların bir defa da ala. 
at Otıya Bulgarlarla Yugos- Bununla beraber, büyük bir ih- edilmiı olur. l!te timdi Sul-ı kalı mektep idarelerinden ve Ve-

ı., ~sın.da b" ed b·ı· - k' d h nla : M "'t ihr ~ ır rabıtadan ziya- timalle şunu kabul e ı ırız ı, tan.hamamın a yanan a rın: kaleteen sorulduktan. sonra aa. 
bı.' ilaf ınevzuu halini al- Bulgar Başvekili bilh_assa. St'.;ya- ve mağıaazlann sigorta bedelil rif müdürlerince tasdik edilmes · 
,~'ter clinoviçin yardımına güvenıyordu. olal·ak şirketlerin ödeyecekle-. kararlaştınlmıştrr. 

ha taraftan,. Bulgaristanm, Zira Köseivanof ve eski ~~goslav ri bir kısmı paralar ecnebil -o-- . 
'Sbhr.ııtcnberı Romanya ve Başvekili, ge!ienlerde Nışıde ko- memleketlerden gelecek vel Vapurlar hakkındaki 

.... ua anlaşmasına esaslı nu§ttlUşlar.dı. Konferans ixin ilk döviz olarak memleketimize 
~~~~kil eden iki talep .daha tesbit eldilen tarihten hemen .he- bir buçuk milyoın lira girecek- tahkikat 

U\ln.lar d b .. kad b" ki .. 1 Sto adıno • s ı·--'1...amamı y•n<rTnmıni . "ı·eıısn, Jı\,uz;y ik lı aıı 1\,lın7Hii b td a ugune ar men ır i gun evve Y - mı§. u U11ıDD --.-- .Anıkara, 7 (Hususi) - Denız.. ' ,,.., 
~~ c~clnıiştir. Bunlardan bi- niç kabinesinin düşmesi şüphesiz iktısadi ve mali cepheden fay-E bankın Almanyadan sa.tın almı~. lıluhamnıet Rıza 
it~ dır. Buı:-smm Bulga- Bükreşteki mu.:a~erelerin. c~reya- cnıı da budur. 1 olduğu vapurların tesisat, sürat Kahire, (Hususi) - lran veli-

b._ ... akma daır 1913 te ve- nı üzerinde tesır ıcra etmiştır. HASAN KUMÇAY. : ve mu'·baayala.n hakkında Ziraat t R ~~ ~ H ı ahdi şehzade Muhamme ıza. 

çok iyi bir sporcudur. En sevdiği 
şey spor yapmak ve çalışmak • 
trr. Anlattıklarına göre sabah .. 
Iarr çok erken kalkar ve saat beş 
buçukta çalışma odasmda bulu. 
nur. 

Veliaht, ayni .zamanda İran or. 
dusunun umumi müfettişidir. He 
men her gün orduyu teftiş eder, 
talimlerde bulunur veya dairesin
de ordu işleri ile meşgul olur. 

G~ce saat dokuza kadar süren 
bu çalışmaları arasında vakit bul 
dukça spor yapa.!9. En sevdiği 
sporhr da futbol ve tenistir. 
Başka l:>:ı.şka milletten olan iki 

kimsenin evlenmelerinde en me. 
r ak edilen cihet biribirlerinin 
dillerinden anlayıp anlamıyaca.k
Iarıdır. Bu, bilhassa hanedan • 
dan olan kimselerin evlenmelerin~ 
de ortayı:ı. ~ıkmaktadır. 

Şehzade Muhammet Rıza ile 
prenses Fevziyenin evlenmelerl 
dolayısiyle de bu sual hatıra gel 
mektedir. 

!ran veliahdinin ara.pça. tahsi .. 
li kuvvetlidr. Fakat edebiyat dili 
arapça ile Mısırda konuşulan 11-

rapça arasında fark vardır. O. 
nurı, için, ilk önceleri prensesle 
fransrzca olarak konuşacaktır. 
Prenses Fevziye de, şehzade de 
iyi fransızca bilirler. Bundan baş 
ka bildikleri diğer ecnebi lisanla. 
rı daha vardır. Fakat, prensesin 
!rana gittikten sonıra kısa. bir .za• 
man z.1rfmda farsçayı öğrenece• 
ği ümit ediliyor. 

~~otu unıı harpten 90nra Yine şüphe yok ki, Türkiy~ .. =- . .. ... - ..... ·-·-·-- • Bankası h~ m~~':i? Mazh~ Kahireye gelmiş ve ni§anlısı 
~ n.nıu§tur. riciye Vekili Saraçoğlunun, ~w: Nedim Göknilm reıslıgınde tahkı Prenses Fevziyeyi ilk defa ola. " 
l?ıa tan~ Yunanistanla an- reşe giderken, Sof~d~~ geçtıgı k il kat yapmakta olan salı~alarım k .. .. tUr Kalinesko 'it~ lllanı teşkil eden mese- sırada, Bulgar Ba§vekılı ıle yaptı- an at Q U arı ilonal ederek "hazırladığı :aporu ra Şe~~::.in ş~refine Abidin sa. 

~ • ~ dctnzine mahreç meae- ğr uzun mülakat, konferans açıl- Maarif Vekilinin :tktrsat VekAletlne ~iştir. Ve~ rayında cumartesi günü büyük 
~ talc madan e~el, ~ulgar nltc'fii Mt.ta~ kllet bugünlerde tahkıkatm ne~ı bir ziyafet verilmiş, bundan son. 
~~- Plerin ne gibi ırki, tari- rını bir kere daha teSbit etmeye Başkanlığında celeri hakkmda gazetelerde bır ra Kubbe ismi verilen yazlık sa-
lttlti~ğraft esaslara dayandı- imkan vermiştir. Balkan devleti Bir Komisyon tavzih neşredecektir. rayda valdc .kraliçe Nazlı Sultan 
t \'a~decek değiliz. Bir h~· nazıraln görüşürlerken Rom_:n Ha Çalışmaya Başladı o tarafmdnn bir kabul resmi tertip 

t ot o da bu meselelenn riciye Nazırı Gafenku'nun Bükr~~- Sanat okullarının ihtiyaçları ve y .. k ek memuriyet iS· edilmiştir. 
lıit~!Udur. Bulgar hükume teki Bulgar elçisini ~ağırması Bu~ ilerde alrnacak tedbirler hakkında U S • • • Evvelce de haber verildiği gi-
Olq ~ sencdenberi takip et- reş görüşmelerinde Bwg~ nok~aı görUşmek, yeni bazı kararlar ver- tiyenlerm ımtıham bi, nikah merasimi martın on be. 

Romanya Başve
kili ·oldö 

Patrik Kristeaya milli 
cenaze merasimi 

yapllacak ~~~ll ~utedil ve ihtiyatlı nazarının büyük. bir mevkı aldıgı- mek üzere Maarif Vekili Bay Ha- Ankara, (Husu.si) - Maarif şinde yapılacak, ondan sonra şeh 
ıtıcs-:ı. Ytsıyle bu taleplere, ru göstermekte.dır. , • san Alinin başkanlığı altında sanat V kAl ti barem ı·anunu mucibin- zade Muhammet Rıza ile Pren.. Bükr. ~. 7 .CA.A.) - B .... vekil 

--.. otan t kA b"r Bul "Sl o gazetesının . .. . .. w e a e "" ..,.,. ..... tı~c~ctni aarruz ar ı garca . ovakal . d bah- okulları dırektorlerı ve ogre~en· cebir garp lisanına aşina oldu _ ses Tahrana hareket edecekler - Patrik :M.iron Kristea'nm öUlmfi 
"'Ql ş olsa da, bunlar geçenleı:lde bır m esın e. . !erinden müteşekkil bir komısyon ~ öyliyerek yüksek memuri- dir. Dliğün asıl Tahranda yapı- üzerine, Kral Başvekilllğe Dahi. 

t•U~fıll:ıt cıelelcrdir ki üzcrle- settiği bu "Asgari dereceye 1~~ı- faaliyete başlamıştır. Komisyon- guntlu 
6 

tayinlerini istiyen 20 ve la.cak, ayni gi.inlerde Kahirede de ıı·ye ... n.,.,.... ve 'D .. ,,,.,At..:1 muavini 
ttnu lmakl d . . 1 b ne olabılır? . . . ye ere . . .u.<Wolo4• .......,...~ ~ ~ ~ o a orta an rılmış,, talep er aca a dan sanat mekteplerının vazıyet- 30 lira ~lr memurla.rm ımtı ,. şenlikler olaca1rtır. Kalineskuyu tayin etmiştir. 

~C~ · Yalnız Bulgar efkinnm evvele~ teri etrafında milhim kararlar bek- ha.n, şartları hakkında. bir nizam- Nikah günü olarak 15 m:ı.rtm Bil.kreş, 7.(A.A.) - ölen Ba.3• 
\ S'l'ANJ:N VERDlGt istemekle iktifa ettiği şeyler mı lenmektedir. name hazırla.mıatn"· Bu niza,mna. seçilmesine sebep vardır. Çünkü vekilin, cenaz.esini ha.mil trenin 
,~l ?vtiSAL talep olunacak? Yani,. · heı:nhudu~ San' at Okulları Hakkın- me ıesaslarma göre baremin 11 ve bu tarih ıgerek Mısır, gerek İran bu akşam Fransa11a.n hareket e. 
liıı~ c 01duğuna göre, 1938 memleketlerde top~u bır ~d::. da Mühim Bir if amim 14 üncü derecelerinden: ibir dere- için bir bayram günüdür: Mısır- deceği zannedilmektedir~ Buna 
~'ftq '<>n günlerindenberi l~n Bulgar ekalliye~e~ın ? Maarif Vekaleti sanat okulla- ce daha yüksek memurıyetle~ a. da kanunuesasi ilk defa olarak göre, cenaze perşembe gtınft bu.J 
~ a:da ccr:y~. ed~n ha- yetinin 1slahını mı ısti!ecekl:~- rınlda son yaptığı teftişler netice- lmmal~ i;Sti~eı:e!, ?a.rp ?11le - 15 mart günü ilin edilmişti. İ - rada olacak ve cenaze merulml 

dır tt'ir &a; efkarı uzenne ne Yoksa, Orta Avrupadaki son :k in.de bu okulların disiplin ve in- rinden hırını bıldigını ııntihanla ra.Dıda da 15 mart Şeh~ahm do- p:ızar veya pazartesi g\lnü yapı. 
lt · cttığini anlamak ko- diseleri gözönlinde bulun~~:a 0~ ~bat işlerine lazım gelen ehemmi- isbat edenlerin ın:tibanlan ~ "' ğum yıldönUm.UdUr. lacaktır. 
l'~ Bulgaristan, evvelce kendis.ı . . ti vermediklerini anlamıştır. kara dil, tarih, ıcografya. fak~lte. Şehzade Muhammet Rıza Ka. - Bilkreş, 7 (A.A.) - Başvekt: ,. 
t\iu l{;:ı. 193-8 de Bulgar lan araziyi müzakere yolu ıle gerı ye Maarif Vekaleti bu ckul direk- sinde ve İstanbul üni~e:sit.esın~e hirede kaldığı müddet zarfında letin ibir tebliğine !göre, Bqve • 

8t )i bıı..,~'Cı'fanof ile Balkan almak mı istiyecek? un bu terlerine yolladığı bir tamimde ta- her mart, mayıs ve 1kıncıt~şrı~ Muhammet Tahlr Paşanın sara • kil Patrik Kristea. F.ransanm ce... 
a laıı~~ Mctaksas arasın- Böyle ise, komşuları on h l benin atelyelerde muntazam ça- aylarında yapılacaktır. İlk ımtı. yında misafir edilece1rtir. Mu • nubunda Cannes §ebrinde bun • 
ı~ ~ ~sı imzalanmış- talebini kati bir şekilde ve kep 

1
e alarmın temin edilmesini, ta- han bu aynı 31 inde yapılacaktır. hammet Tahir Paşa kral Faruk. dan sekiz gUn evvel kendini U&nt: 

~ lb\.._ d eJdd• • ttiler? Yo sa, ışrn o- w d ır.r. rda. n.. •n-.. tutulm ...... aal?\t·;ya göre, muahe e- beraber r ı mt e • 
1 

benin mesai saati dahilinde dışa- la kardeş ~ocugu ur ve .ınıSI m~ ve za:ı.w.ı.~ye "9'-llA• 

~ , 'r:ıt.~Ya.n devletler, bir Bulgaristaru Balkan Antan~a g;r e a çıkamamalanru, talebenin Kızılay balosu spor hareketlerini canlandırnu!}- Başvekilin ölümü bu lıast:abğm 
ltıiit~daki meselelerde mesini teşvik edecek mahıyedt .e ~ı~s saatlerinde atelye elbisesiyle 

7 
(tt .... ") Bu e.- bir zat olarak meşhurdur. Kahi. neticesidir. - ,_ 

"' a.caat • diw tın e mı· karar ver ı- e . · .Ankara. • ous .... ı - ed ki '-'"·"ırm en muhte Bükr' ecr '1 (AA.)' Nazırlar ~ .• ,~l'i _ ctmen:eyı, ger memnun e ey ve atelye saatlerinde barıxte gıy- on lblrlncl gecesi ,Ankara Pa. r e sarayı l~ -- :11 • -

~ ~ -uahedesınde hava ler? iNlN .dikleri elbiselerle çalıımamalarmı, ym alonl da Kızılay bir balo şem binalarından biridir. meclisi bu sabali saat l1 Cle WP" 
' tfi ltaı etlerine !dair olan BULGAR :1:1AŞVEKiL t 1 e çalışmalarında talebenin las 8 - Viyana devlet o- lran veliahti sadelik taraftarı lanmıştır. Başvekil B. IKalines • 
~i llr. dırnıayı taahhüt edi soZLERİ yl ~ e yksiz bırakıJmamasmı, re- tertip . 'donst Ba'1'an Re. olduğu için, düğünlinfuı eski şark ku, ölen Başvekil Patrik Krlstea.. 
~- ,. B kili B Sararog u orne • perasınt prmıa J~ "d tı ·nden uzak !hır' ~ekilde ol vr sena ı'le y•~e~c..+t ... Nazırlar 
'llll "~ tc Bulgar aşYe . .. :ıı; d" w i sim derslerinde öğretmenın mevzu baloda bulunacak, büyük a e en ... • ,, • ıı.u ı.u.J.&9 ...... . 
~oı,~ ç~_cden Almanyarun ile görüştükten sonra. soyle ıg d'kten sonra sınıfı terketnıeme thy ~ard bazı parçalar okuya.. ma.sınI tercih etmiş ve Kahirede meclisi, Kristea için millt ıcıena. • 
~ a \!zerindeki tazyiki, sözlerle bu ümidi verınış ~ul~nu- v_er. ~ildirmiştir~ oper ~ fazla donanma yapılmamasını is.. ze merasimi yapılınasma. karar 

l~~~~t ortaya çıktı ve yor. Köseivanof şöyle denuştır: _ sın~ksi şekilde hareket edenler ta- caktır. tediğini bildirmiştir. Mesela, Ka.. _v_erm_i~ştir-·-·---=~~---
~q lildi. tıtn hudut vaziyeti ''Biz Balkan Antantının d,.ostu r hükümlerine göre ce- hire yalnız nikfi.h mera.siminin ya Meccani Talebe 
. a:~atlittler yuz. Milli va~iyetimize altal:C:~ zı~:::ı:caklardır. Amerika 600 tayyare pıldığı günün akşamı donıatıla - imtihanı 
tııı ~1\lda karşısında bazr den mcselelerın dostça h .ft ki Toplantı a acak c:ı.k, ertesi gece şehirde fazla §en Yüksek Muallim Mektebine alı-
• ı h~tıt~ kendi milli mesele- ğinde şüphemiz yoktur.,, . ,. Ma~rı ulle · ibat komis- Y p lik yapılmıyacaktır. nacak meccani l..vli talebenin im-

i\ ih Ylp k kT nian <la ıla- Hususı ok ar ınz (AA) Aya:n. Veliaht Fransada ve sonra. Lo. -J 
.~ tiı~f • e. alliyet mesele- Bulgar Başve 11 §U ld"' öwleden sonra Maarif Vaşington, 7 · · - . Ö dek. tihanian diln yapılmıştır. lmtiha-
"1 'ttUıun tte§kil ettiği toprak- ve etmiştir: 1 1 y~~d~. l~ .. n.d: Tevfik Kutun baş- meclisinin altı bin tayyare ınşa. zanda okumuştur. niimüz ı na 47 talebe girmiş, 4 lk.işi muvaf-
Ctoıataıc elllini için bunu bir "Bizi alakadar elden mese e ebrc, mu u; ualgu d bir toplantı yapa- sına dair olan projeyi kabul et- yaza, Prenses Fevziye ile bera - fak olnıw~tur. Edebiyat kısmı im-

~d ele , __ , . d r ı -sa olsun aş kanlıgr tın a . . • abf"ll hükfıme ber, !sviçreye giderek bir kaç ay :ıı; 
1ı,ı .... ·"cbili a..,,1'llanna fazla ne kadar şıd et ı 0 J. ' . t tkik edilmek üze- mesını siyası m 1 er, Şeh d tihanlan da lbugiln yapılacaktır. 
~t~an~ tniyiz? Çünkü yal- ka bir devletin karışmasDla mu:: rak k~:s[~;~ egöıden geçirmiş- tin bir zaferi telakki etmektedi'':". k . .:a::::lm=ak __ nı_·:ye_t_in_d_edi_·r_._,::__za __ e~------------
·atq ıl\ da n Südetleri değil, rız bulunuyoruz. Bu me~eleler a r~ ge e ş ter. Ayan ve mebusan meclisl~- d • d 
~il ll4 ay _'l'eşen'i, hatta Bul- cak Balkan mcmleketlen arasında tır. nin murahhaslan her iki meclısın , Birkaç güne ka ar gazetemız e 

t~ ~ac~.1 §artıar altında bu- müzakere mevzuu ıolacaktı.r.~, k k tfrmeye çalışanların belki kabul ettiği metinler arasında bir 1 
~~c~lin<Ie~&t~ın da umumi Bunlar Bulgar hükume~ın~~t::- : leeld~şünmderi lazımgelir: Ar- ahenk teminine çalışacaklardır: y u s u r .. u B 

İ)1-\lr 0~ tıden yerleri, bar- kipetmek istediği siya~etı go : § ~rında sabırsızlanan veya suku- Parl~entonun tayyare a.d~ı- V 
qr a.~. küçük itilafın mekte ve "Balkan B~~arın. z\ ale uğramış bir l3clgaristan ni 5.500 olarak ka.bul e~me ı 

tıtt\ §tla§tna.dan, geri al- dır,, umdesinin emrettigı uınunu ~rtay Avrupa Harit'lSint değiştiren rağmen bu miktarm ~etıc~c ~----
' ~\rtupaJd • iş birliği ve istiklal arzusuna ter- ya~cı tesirinin Balkan işlerine,6.000 e çıkJ-rılcağı tahm.ın edıl-

r, <1,~ aki hadiselerin cuman olmaktadır. a:bak .. de ~npnasım tecvi.ı etınez mi? mektedir. 
gonra Roman a- Balkanlarda anlatmayı t 

Yazan : KENAN HULÜSI 
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Şerif iyileşince de ona mllnasfp 

bir iş aramaktan geri kalmadılar. 
az bir üc1'tle de olsa her halde 
kendisi kapılanacaktı. 

O ııralarda, reisicumhur Vil
son bir kanun çıkarttı. Harp 
günleri idi. Hükumet biraz sıkı 

harakete mecburdu. İnce eleyip 
sık dokumaya başla(l·t"r. Bir ke. 

\\ 

r . . ... il e 1 mc :hur bokaörleri bir arada 

Soldan sağa: Amerikanın en meşhıır hakemi Donovan, Demp sey'den em.•el en yaman fam.pi. 
Y<m zenci Cak CoMOn, eski ağır sıklet şampiyonlanndan Bradok, sinek sıklet cihan §Ompiyonu 
Ealoobar, horoz sıklet şampiyonu Garçya, Amerikanın gelmi§ geç mi§ en fenni boksörü hafif sık
let şampiyonlardan Leonar, Apostoli, Barney Ros, Montonez, sabık yarım ağır dünya ft!mpiyonu 
Miki Valker, ağır sıklet şampiyonlardan Şarlrey, Dempsey'in iki kere. talihli galibi Tuney, eşsiz 
bütün aıkletler cihan şampiyonu ölmez Dempsey, Fransız şampiyon'lanndmı Til, Alman ŞmeUng, 
Yahudi şampiyon Ma:c Bir, §tim piyonlardan Coni Dandi. 

Bunların bütün heyecanı, maçlannı bu satırlarda merak'la ta kip edecekriniı. 

re Amerikaya geleli beşsene olan spor Bezbol henüz bugünkü hL lardır .. Haşi! .. Şerifin anlattık. 
yabancılann ta.biiyet meselesi or. zmı bulmamıştı. Boks ise ayni larnıa göre, Amerikada binlerce 
taya çıktı. Kendilerine Amerikalı bugünkü kadar, belki daha fazla güreş tutmuı ne kadar TUrk asla. 
olmak mecburiyeti tahmil edili. alaka uyandırıyordu. Hele güreş! nı varsa hemen hemen hepsi mu
yordu. Bütün bunlara Şerifin ca. Güreş, son zamanlardaki ''Keç vaffakıyetlerine evveli. acı lruv. 
nı sıkıldı. Kaç yıldır memleke- Es keç ken,,tarzında değil idise de vetlerinden ~yade Rumeli ve A. 
tinden tek satır mektupta alamL bizim alaturkanın tamamile yağ. nadolu yaylAlarında kiçet çQrU. 
yordu. Harp dolayısiyle yollar sız şekli idi. Diyebilirim ki o gU. te çürüte öğrendikleri alaturka 
kapanmıştı. Az zamanda başm. ne kadar her tarafta asıl kuvve- kolpolar sayesinde kavuşmuşlar. 
dan geçen bir çok vekayi asa.bmı te dayanan serbest güreş, Türk dır. O kadar ki yetmiş, sekaen ok
bozmuştu. Ehemmiyetli buhran. pehlivanlarmm Avrupa, Ameri _ kalık kısaca boylu, göeteripiz 
lar geçirdi. Fakat sonunda yine kaya dağılmaları Uuırine oyuna Türkler karşısında. yilz okkadan 

Eşsiz cihan şanı~ 
ca. Yusuf,. un kitapıara 
frenge darbımesel oıaıı ._... 
bi kuvvetli,, pazıları, ~ 
rikada en az reisi 
"Linkoln,, kadar un 
aöh?et bırakmıştı. 

200 den fazla fırsatta 
na çıkmak talihsizliğilll 
refine ermi§ ne kadar 
livan varsa birer siliıidl.t. 

altlı ermiyordu. Kaz kanadı, kUn. Umumi Harp malarmda ve miş ve bütün dünya 
de, çapraz çeeirtlerine uyamıyor. hemen BODr&lan Amerikada Fili. hinde ''kaşkarikOSUS"• 
lar, balyoz gibi inen el emıelere, deltiyo, Los Ancelos, Oha,yo gi. olmıyan böyle az.aınetlf, 
yıldınm sUratindeki kala kollara bi tehirlerde .boks sporunun,. da- gUreı hayatım ya.lnIZ 
dayanamıyorlardı. ha doğrmu boa dövüşilııil.n iş. auf,, yaşam!§ ve vu ......... 

B4' çok uıan parçası araamda talıl&n .bol idi~ ~e bqta Ne~- "Yusuf,, un şan ve 
en çok nuan dikkati oek yük- y~k, Şitaco, Ditroıt, Boston, gı. müaaba.ka.larmdan 
sek kıymette Türk pehllv:ı "Yu bı bq ~lerde "aerbeat güreş" gtlret. Amerikada, gi 

alıp venyorda. ... n ... trn kal'te · bu1m 
•uf Hilleyiıı,, ldf. Dinarlı llehme. 6""-... 

1 yı . 
din ba.buJ olan HU.ybı AmerL Hep bir tebaa. olup muhtelif nılmaz acı ku~etu:18. 
kada ''Koca YU8Uf tan ırklara mensup nesiller "çor ler, Türk kabılıyetiD1J1 esiJll 
bUyük ve devamlı - -:::: vesileaile de ola& biribirlerin; ~ a~at~k~ kol~ 
pehlivandır. Daha bir çoklarııım ı-ekabet ve kafa tutmaktan zevk atıllenne mtıbakl rde 

lerini aramı§ a ır 
menkıbelerini dinlerken ıöfUale. alıyorlardı. Llüıı, Angl01Bkson, (~ 
riniz iftihar ve takdirle kabarma Cermen, Slav, Habet, Kızıl baş
mak mllmldln ~r. Bu me - ka bqka camia 2Dginlik ve doy
Y .ında. ''Kızılcıklmm., mUftffalu. m111 olmanın v.erdiği bir rehavet. 
sergüzeştini de öj:renecek tatlı le JreMini her tU.rlU eğlenceye ça.. 
ve meraklı heyecan içinde Ylfl· buk bptmyor ve yeni yeni he. 
yacaksmız. yecan]ar arıyordu. 

~ Bu Akşamdan itibaren ~ 

ÜMER Sinemasında 
lstanbul sinema merak-

hlarının biricik mahbubu 
LIUAN HARVEY'',, 
VILLY BIRGEs-

At~n kudreti... Atkın kuneti... Afkın altımllni tasvir eden : 

KiRiK ZAMBA K 
Ga.1er kamatbrJcı demr - BfyUt mlqnwen - Fevbade lüks sahneler, il8.hi ei'ilze.~'""·: 
arumda geçen~. milemlr, acıklt qk ve ihtiru roma mı, pheserinde sevenleriDt 
vilenlerin nıh1J1'1 oklayacak, aeyredenleri gaeedecektir. 

de muvaffak oldu. da girmiştir.Zannedilir ki eski pep ağır ~ken. 50 santim pııt.'I ve oy. ı 

NAZARI DİKKATE: İ§bu büyük eeerde ae~ifniz dört büyük rövü gnıpu ile 
cihanı tutan CTlBET fWvilrU) ile 11en f onik bUyUk orkestranın 
nüm ettlğl en ~de Vi)'l.Q VaJeleri ve Baletleri. §erüi Personeli meyanına ala. livanlanmız dev gibi kuvvetleri luklu cihan pmplyoidli.fl ,.Uk ' 

cak olan "Wcitsey Compony" ile k~inata toz duman attırmış • düştükçe, olan bfteM JırWMnin ~ 

fabrikası kendisinden ibon.servis - --- -~ "'"'~t".'Tla11 ... i-r.-aııP"'f'!'-.; ... ~._-~---~lll.aM••L---------=---' 
aramıgtı. Şerif bunlan tedarik i-
çin gerek vapur acentalarile ge. 
rek lokantaya mektupla müraca. 
at etti. ~vap vermediler. Tekrar 
yazdı. Yine ses çıkmadı. Bunun 
üerine Nevyorktaki tellilı tav
siyesiyle tanıdığı Çerkez Ali 
Beye, Kalif orniyaya mUracaat 
etti. O da hemen ad -
res verdi. Bu adresin sahi. 
bi Arnavutköylil Paşa oğlu Hris.. 
to idi. Şerifin ilk müracaatına 

mUsbet cevap verdi. Az. bir ücret 
mukabilinde istediği bonservisle. 
rl tedarik edip Şerife yolladı. 
Hristo bilahara Şerüin hayatın. 
da mühim işler görmüştür. Sıra. 
ıı geldikçe yazacağız. 

*** 
Yeni .işine gireli henüz iki ay 

t>lmuştu ki harbe i§tirake karar 
:veı:en Amerika ağır harp sanayii. 
ne 'birden fazla ehemmiyet .vere. 
rek bir çok f a.brikalardan yüksek 
ustJ. ve birinci smıf işçileri top. 
latt1. Bunları bol aylıklarla ken. 
di emrinde kullanmaya başladı. 
Bu suretle iyi elemanlarını hep 
birden elden çıkaran fabrikatör. 
ler işçllerinne dört elle sanlmak 
mecburiyetinde kaldılar. Mesai 
artınldı, yevmiyeler fazlalaştınl 
dı. ve çalışkan, müstait, genç e. 
lem.anlara terakki imk8.nlarr doğ. 
du .• 

Weltaey müessesine yıkayıcı 

olarak girmiş olan Şerif,. az za. 
manda ilerliyerek usta oldu. Za. 
ten bu çocuğun maşallah f ev kala. 
de kabiliyeti vardı. Lisan, sanat 
hatta mu.siki öğrenmiş, boş za. 
manlannda o zaman pek mOda o. 
lan mandolin çalmaya heves et. 
mi§ti. 

*** 
O tarihlerde Amerikada ''spor,, 

fevkalade heyecanlı devirlerini 
yaşıyordu. Bugün, Amerikalının 
en çok rağbet ettiği, r.evk aldığı 

T arihfen ır yapr--a 
-··---·····················-·-··· ... -·------· 

1 irgaki ve korku. 
Bir kaç sene evvel tütünün nikotinini ualtan bir ileri 

ağızlık yapılmıştı. Ağızlığın içine konan ilaçlı bir madde nt. 
kotini azaltıyor deniyordu. Geçen sene bu ilaçlı madde )'erf. 
ne pamuk modası çıktı. Bu sene de ye'll1 bir usul, ~ 
içine upuzun bir sigara yatınbyor. 'l'Utilnün nikotitıini. geıJ.t 
tütün alırmış. 

Ortaya. çıkan her usulü tatbik eden bir arkadq: 
- Bıktım, diyordu. Ne dedller!e yaptım. Doğrusu blC} 

aydasmı göremedim. Tütünlin çeşnisi kayboluyor. Öyle bi 
usul bulsalar ki şu tütnü tamamiyle bırakSak. 

Bence buna imkan olmıyacak. Asırlardır yerine bafk& 
bir şey ikame edilmediğine göre tiryakisine tütünden nefret 
hissi verdirmeğe nasıl bir imkan buluna.bilir? 

DördlincU Muradın, sayısız insan idam etmesi bile ttt. 
tün tiryakilerini yıldıramamıştı. 

Zarorsız bir duhan. hakkında 11eylP.T b?mca dikkatler 
Duhanı ahı mazluman. meneykr, hünC1' oldur 
Deyen şair bile, tütün içmenin önü.ne geçilemiyeceİinl 

anlatmıyor mu?. 
f 

Padişah, geceleri kıyaf~t değiştirerek evlerin damma ç_ı. 
kar, bacalardan tütün kokusu olup olmadığını teµdk eder. 
miş. Bir gece yolda Hoca paşa imamının oğluna rastlıyarak: 

- Sen benim tenbihimi işitmedin ııi ? .• 

Diye azarladıktan sonra başını kestirmif. 
Tarihçi 'Mehmet Halife bu vakayı şöyle anlatır: 
"Hakir lslambola geldiğim zıamanda HocofXJf'Ji'14 mUa. 

fir idim. Bir gece Sultan Murat maa'lılleyi dôlaşırken HalJG
paşa camfüıin imamının oğlu camiden eve gtder1cen paclifa. 
ha rast gelip -ve aman -verilmeyip katlolunmu§tur. Ha'ldr w. 
rıp gördüm. Yqlı, kaftanlı bir taze yiğit yatur.,. 

Netice şu: Dünyada günah işleyenler için ''her koyun 
kendi bacağı ile asılır,. diye cennette azap çekeceği anlaşı. 
lırdı. Tütün dçen bu dünyada cezasını çekeceğini bitcltfi haL 
de vazgeçmiyor. 

Tarihte bir "Sultan Murat korkusu,, vardı. Şimdi niko-
tin korkusu. Aradaki fark bu. · N. A. 

- -
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SUMER BANK 
Sellüloz Sanayii Müessesesinden : 

Kô.ğıd ve Karton Satışı 
Müessesemiz 1939 Hazlranııun sonuna kadar teslim edilmek Uzere sipariş 

etmektedir.· • . 
Bu müddet fçfn, şimdilik, teıblt eluııan clnılerle bunlara alt flatlar aşağıya 1' 

Iunmuştur. Hazirandan soılrakl devreye alt olarak kabul edilecek siparişler için 
ilAn verllecektlr. ..... f 

Srenz kağıtları (Bakkal kağıdı) 
M 2 Sikleti 
M 2 ,, 
M 2 ,, 

70 ve 110 Gr. beher tonu T. L. 231 
130 ve 140 Gr. ,, · ,, T. L. 221 

170 Gr. ,, ,, T. ~. 216 

Srenz· sergi kağıtları 
M 2 Sikleti 110 Gr. 220 Sm: senitliiinde beher tonu 
M 2 ,, 140 Gr. 220 Sm. aenitliğinde beher tonu 
M 2 ,, 170 Gr. 220 Sin. geniıliğinde beher tonu 

Kartonlar 
Gri karton SO. .. 140 numara beher tonu T. L. 226 
Beya~ mukavva (kaba) 45 • 140 numara beher tonu T.L. 

1 -· Mezkdr ffatıaı: beher 1000 kllo malln Fob bmlt veya Franko Vagon lzmlt, ( 
ka) teslimi için muteberdir. 

2 - Çlf lstanbul teıllmatta ton başına dört lira llAve olunur. 
3 - Her cinsten aaıarl ılparlş mlktan 11) tondur. 10 tonda 3 Gramaj ve 3 eb'adda' 

kabul edilmez. 
4 - Derhal yapılacak teallmat ıcın slpartşln kabulünü ve malın lhzarmı mUteakıP 

rllecek ihbarname üzerine mal bedelinin bildirilecek bankaya hemen tedl 
zımdır. Malın aevkl, bedellııln öd~nmeslne mütevakkıftır. 

6 - Muayyen bir müddet hitamında tesllm şartfle kabul olunan siparişlerde ınal 
nln % 10 u peıjlnen ödenir. ,O 

6 - İhbar tarihinden itibaren 15 gün zarfında mal bedeli ödenmediği takdirde 15 ııJt 
sonra geçecek beher gtın için T. L. 5 (Bet) Türk lirası gecikme tazminatı atı 
cak bu müddet hiç bir ıuretıe yeniden 15 _gUnU tecavUz edemez. Tesbit olunan la 
tarihinden itibaren bir ay zarfında mal bedeli ödenmediği takdirde si!)arlş fet 
ve peşin olarak alınan% 10 frad kaydolunur. rl 

'I - Muayyen bir mUddet hitamında yapılacak teslimat için, sipariş mektubu tııe,. 
lmallt va'Zl)'etlmlze nazaran cerek siparişin kabul edilebilecek miktarı T8 

teslim tarihleri, mUttertnln arzusu kabil olduğu kadar tatmin edilmek nzere. 
~esemiz tarafından telblt tfcllllr. 1 

8 - MUP.uesemlze Yerlletek •lparltlfr aııeak yukarıda yazıtı şerait tahtında kabU 
8 - Iter tuttu mllracaatııı lzmltte MUessese MUdürlyettne yapılm:ı.sı rica oıunut· 



A ın e-r~i:r-:-k~a:-::=:d=a::""'..:::lk:=-::--:-i-s-a~n-s_a_s~-' - eir"Sim J\ldlliiui Maceralanr 

Yonel davanın sonu 
~ines hapise girecek; acaba 
evey beyaz eve girecek mi? 

8 MART. 1939 5-YAKIT 

1 

~ı 
~--~ 

t'den Jmklıılar (fokslrol) . 2 - Nie .. 
mnnn - Zenci dansı. 3 - Poncs • 
Gcyşc operetinden potpuri. 4 - Cho
pin - Noklıırne. 5 - Leopold - YeOI 
dıın.}nnın cskı ş ırkıları. G - Linckır 
- ı:gıcnccli ın:ırş. 7 - Pncherncgg • 
\İl nn:ının cnzihr'ii. 22.30 l\luzik (SoiJ 
\'e Jicder - pi.) 23 l\fuzik (cazbant• 
pi.) 23.45 - 25 Son ajans haberleri ve 
l nrıııki ııroor:ım. 

9 3 l!l:ı<ı Pcrşrnıht' giinii nk~:ınıı JI:ılk 
Operet Ti\ .ılı osu ıııl::ı Yun. n nrt isti 

Mnno 1 ilipitli~in io;tirakile 
('Ç ' ll.1>17. 

ı· • r rrel - Maror IJalcsi 
il \LK OPl.Hl'TI 

Bu :ıks:ım s:ı::ı t 9 da 
ŞIH IN Tl:YZE 
(Macar Baleli) 

ı'ck l ııkıııd ı: ZOZO DALl\IAS 
llalk Operetinde • • 



6 - VAKiT 8 MART l:':J 

Madritte komunist Cumhurre'.simiz dun gece An"karaya Yeni haycltın 
. harnket ettiler eşiğinde Mebus seçimi 

a 1ay1 arı ı• s y·a n et t ı• Bir haftaya rakın bir zaman· da yemle ve ıaat dokuzu çeyrek (Bq tarafı l Vtcide) 19 şubatta 
• dan beri şehrimize teref vermek· gece Dolmabahçe rıhtımından Mlllt Şef üniversite gentlerln_ Mebus seçiminin 19 veya -

Ç 1 d d, te olan Relslcumhur Milli Şef Suvat vapuruna blnmı,ıer ve den .onra bütün latanballalara mart ~-..!'-''erinden birinde yaPJ• 
~rpışma ar evam e ıyor 1 1 bn ~"" smet nönU ve refikaları dUn Haydarpaoara ceçmı,ıerdlr. ve utiln Ttlrk Milletine döndü. tarak neticelendirileceği ~ 

Firari hU,'Ome'ç 1 fı"lo Fra"sanın akşam hususi trenle Ankara1a Kendilerine Dahlllye Vekili Onlara bugiln cihan ahvali ve da diln verdiğimiz maıf.ama.t dllı' 
'' • 1 7 ~.ı avdet etmişlerdir. . Faik Oztrak, Rlyaaetlcumbur u. (leraitl içinde milli bayata alt çok 19 mart üzerinde ıeeyYflt,. Bjz ~rıa lı"n1anına ı·ı .. ı·ca etıı· lstanbulıı daha önceden ~ellp KlUbl Kemal Gedeleç, Yaverle- dütüncelerlnl naklederken mlL diyor gibi görilnmektedlr· 

., Mlllt Şefin buradaki tetkiklerin rJ ŞUkrU, Cevdet, Cahlt, Hususi U ,.e umumi ha7atta 'Vulfe aı. tstanbulun ikinci mtJhapÇlli' 
( lla§ tarafı 1 incide) unsurları grupu, dUn akşamdan de kendisine refakat eden Da- Kalem Müdürü Servet, tstan-,mıt olanlar hak.kında memnunl. nnı seçmek l1J'Me ftlvaJd 15 ialtC 

ıuna dizilmesini v.: askerlerin si eri milli mUdafaa konseyi kuv- biliye Vekllt Faik Oztrak da ay· bul Vali ve Belediye Reisi Lfıt- yetini IÜ)'ledl. aababı rey toplamaya ~ 
lihlarmm alınmasını bildirmiştir ·vetlerlne teslim olmak emrine nı trenle hllkfımet merkezine fi Kırdar, 1ıtanbul Komutanı "Gerek matbuatımızda, ge- mllmkiln olmaktadır. ReY ~ 

GENERAL MiYAJA ''HASIM lllAhla mukabele etmektedlr.,dönmUştUr. General Hallı Bıyıktay, Gene· rek alyaaet adamlarımızda ma için evvelce 6 gUn mUddet,00 
iSTEMlYORU'.l,. DEDi Gece \'e bu sabah, mllll mUda· Milli Şef dün öğleden evvel ral Salih, !nönU'nUn bira.dert gördUğUm bal ve meslekin Is.. nulmak dU,UnilldUğU halde -

na konseyi emrindeki tankla-IDolmabahçe sarayında lstlrahat Hasan Rıza, Kütahya Mebusu tfkbal hakkında tok ümit verici günde bunun Uç gUn fçindt ~ 
:ın da iştirakiyle çarpışmalarjbuyurmuşlar, öğle Uzerl "SUva· Vedid, BozUyük Mebuıu Salih olduğunu vatandaşlarımın ö. maline de imk!n gijrUlmill• llll' 
>!muştur. rl Binicilik Mektebi" ni teşrif Bozol<, !nönU'nUn eski yaveri nUnde zikretmek benim için lece aeçimln 17 fllbat akpııd _. 

Madrit, 7 (A.A.) - Radyodt 
ıöyle~iği bir nutukta G:nera 
Miaya, bilhassa demiştir ki: 

"Biz sulh istiyoruz. Fakat bl 
sulh :..n İspanyol ıilahları için bi. 
ıeref olan bu harbe lay k şerefli 

bir ıulh olmasını arzu ediyoruz. 
Hiçbir muhalefet karşısında kal· 
madığımıza bakılacak olursa, yen 
h~iklım:tin halkın arzusuna uygur 
bir hükumet olduğuna hüküm ve. 

Radyo ile neşredilen bir not,jetmlşlerdlr. Reisicumhurumuz Fikret Atiı refakat etmekteydi. haktkl bir zevk, samimi bir se- ticelendirilebileceği anı&,ıııaıl • 
'rnmUnlst teşebbUsUnUn muvaf·ı mektebi gezmiş, öğretmen ve "Suvat" vapuru saat ona. beş vlçtlr." tır. fi]l-
f kıyctslzllk' neticelendiğini talebelerle temas etmiş, çalış- kala Haydarpaea rıhtımına ya- Dedi. Bu takdirde, eeuen öteki ru.f'i' 
bildirmekte ve şöyle demekte- ! malarını takdir eylemiştir. naşmıştr. Milli Şefimiz rıhtım· Muhterem Cumhlll'l'elslnln yetlerin hepsi mUntehib~ 
Jir: Bu arada binici subaylarımı- da, şehrlmfıde bulunan bUtUn ber hantt bir ~kilde takdirine ni daha evvelden aeçmif bul _.ft 

Milli müdafaa konseyi em - zın geçen yıl Romada kazandı- mebuslar ve bu arada yeni Bolu mazber olmak vatandaşlar itin caldanna göre ı.tenili1'118191P"" 
rlndekl bUtUn kuvvetler, kon • ğı ''Musollnl kupası" da kendl- Mebusu Fethi Okyar, latan bul en bftfi\k bir bahtiyarlıktır. O. pazar günU de bUtUn Toıtd: 
aeyin temsil ettiği davayı her !erine gösterllmlştlr. Milli Şefi- Emnlye~ DlrektörU Sadri Aka, nun için nutukdak.t bu iltifat- yede kendi intihap merkesl~ 
..-asıta ile müdafaaya hazır btr mlz, bu mUkUatı kazanan su- Umumi MUk~ttı. Abidin Oımen, k&r cümleler kalplerde dalma de toplanacak olan mUntebf aJ111' 

mck lazımdır.,, 'ıalde seferber bulunmaktadır. bayi arımızı tebrik ve teşci eyle· Harp Altaderulıl DlrektörU Ge- minnet ve şükran ile mahfuz nilerin a~cı devre meb~trtıt. 
Miaja, bo~a:ıan ihtiraslar kar· mlştir. neral Alf Fuat, eıkl Başvekil kalacaktır. seçmeleri de mümkün olaca-~ 

ftsrnda kan dökillmesine mani ol· KONSEYİN Muhterem Şef, blnlclllk mek- Rauf, eskt mebuslardan Falih, Milli Şefin, ifstanbulda!l sf>1• 
mak için evvelce iktidar mevkiinc BEY Al\'NAMELERİ teblnde bir saate yakın bir za- EbubeKfr lllzım, HAiet, Emekli Cumhuriyet Halk PartJal ye. giinU hareket buyuracaklatl-"' 
ıe)me'k istemediğini söyliyerel. Madrit, 7 (A.A.) - Millt mU· man kaldıktan sonra saraya Genersl Ali Fuat, Fabrettln, bir nl bir intihap fa&117etlnin ıon lenmekte iken bunun dilJl !At 
de:niıtir ki: 1afaa konseyi, komünistlere, bl· dönmUşlerdir. çok diğer utlar ve büyUlt bir devirleri içinde utraşırken ara vukubulutu, bugün Ank~ 

"Bu mUcadelede çok kan d5kU rlblrl ardına meşru makamla- halk kalnbahtı tarafından kar- sıra turada. burada 7enl mecU. toplanacak olan mutat ~ .. 
mUştür. Dahili ihtilaflar için d ra teslim olmaları için beyanna· Öğle yemeğini mUteakıp isti· sin naeıl bir karaktertıtik vasf kurul içtimama husust bir~-
ayrıca kan dökülmesine razı ola- nı~neşretmektedir. · rahat etmişler, akoama doğru ştlanmıftır. ile ~k.kOl edecellnden, 1enl miyet verilerek İ&tanbuldald' 
mayız. Biz hiç kimseye ihanet et- Saat 14 de konsey, aşağıdaki saat beş sularında motörle Ha- Muhterem Şef, kendilerini Parti namaetlert s~lllrken no zasmm telefonla çağırılıfl, ~ 
medik. Esasen edemezdik. Çünkü beyannameyi neşretmiştir: llç tersanesine gitmişlerdir. karşı'it!·anlııra ayrı ayrı veda et- gibi kıymetlere ehenunlret ve. zet illnı hazırlıklannm da t8'""' 
ortada bir hilktimet yoktu. Hilkti- Komunıst partisine mensup Reisicumhurumuz, tersanede tikten sonra, reflkalarlyle bir- rtlecettnden babsecım1or. edildiğine bir delil sayılDı~...: 
m:ti teı'il ettiklerini iddia eden- arkadaşlar, - birisi yakında denize lndlrlle- Ukte .ıusust trenin son bUyUk İstikbale att olarak Milli Şef bugün Parti umumi 'b&P':.. 
Jetle reisicumhur arasında ihtiJif Şeflerlnlz, sizlere, milli mü· cek olan - iki tahtelbablrimlzln vagonun.ı. binmişler, Dahlltye olan BUyilk Şefin Ankaraya -1' 
vardı d f k 

1 1 
lh ln•aatlle allkadar olmu•lar, bu VeklllLl de refakatlerine almış- bu nokta bakkmdak! düşünce- masiyle Parti divanmm bit~ .,, a aa oneey n n ıu arzusun- v v 

1 
_._. ::-L_a, 

Netice olarak Miaja, demittit da olduğunu her halde ıöyle- tahtelbahlrlerın bizzat içine gir- lard.r. e.-..u "Balkevlerinde ve Parti. maa çağınlmaaı beklenme~ 
ki: miştir. Filhakika, MiaJa, Casa· mek suretiyle allka ve tetkikle- Tren tam sa.at onda alkıotar nln di)rt senelik faaliyeti esna- Mebus aeçiminin 19 martta~ 

''Başkaları bu kar.det Jcavıasın<ı .. B tel M b >< rlnl derinleştirmişlerdir. arasında knlkmıştır. llJlda kendtlertnl sösterenler" rilmesi için bir sebep~20 uo, es ro, \"e era, unu svy· k 11 devam etmek istemiyorlardı. Fa- lemlştlr. Fakat Tiguerasda top- Muhterem ŞeClmiz, tersane· SeY"glli eer, kendisini uiurla- aydı e çok açık ltade etınlf ta Ankaraya Bulgar 
kat bi% sulh iıtiyoruz ve bu harp- lanan parıa.mentoda bunu fste· nln faaliyetinden memnuniyet· yanlara, her zamanki gibi mU· olmakla beraber ünlvemte gelmesi mukarre bulu~;, 
ten ıonra tapanyolların refaha ka- memiş mi idi? le ayrılmışlardır. tebcı:.eim ve r.e~ell bir yUzle ıe- gençlerine hitap ederek "Çalı.. Bunun için umumt ~ 
vu§acaklarını ve zaferi elde eden- F k t , 1 illt Ud f Mlllf Şet ve refikaları akıam Itmiar ve iltifatlar bezlederek kanlık 'Ve ahl&k ve karakter diva.nmın namzetlerini 17111":1. 

a a la nız m m a aa _...... 1 " ·ı· 1 ak ut,,,. 
Jer kim olursa olsun neticede va- k 1 lh ld t kı:ı yemeğini Dolmabahçe 1&rayın· şehrimizden ayrılmıştır. -.ubl o mak 'VMıfl&n ile aım. 1 an o unac l!IUI'ette tes111 ·-"' 

onsey , su u, a a ma • ızın b ,.. .... .,_A _. •---- m-ı- '-t'h 25-26 JP";.. tana zarar getirecek olan mücade- nen u aa# .. ve u-.e,, • ...._..... ODU18 ve uı ı ap .wf 
lelere sürükleneceklerini ümit edi- yapılmış şerefli bir sulhu orga- Madrit, 1 (A.A.) - Unıion • besi düımanın kayıtsız ve prtaız lamıştır. Sonra bu esular da. ll&JUetlerin ilAnı da ondaJ1 JJI" j' 
yoruz. Yaıaam tıpanyollar, yap- nlze etmek teıebbU.Uııdedir. Ra4lo. tu t.bllil ~Ur; !olarak teslim olmaaına bir baılan- hlllnde aeçhnlne bilytlk bir dik· giJn evveline bırakılacak~--
sm tapanyL,, Sulhun bir pallte olması tçın Cull}huriyet donanması ku • gıç teıkil ettiği takdirde bu hare- kat ve itina gösterilecek olan le bunla.rm tesbiti de h~ 

KAÇAN FtLO BtZERT'DE konsey, ıuzumlu teşebbüslerde mandanlığı Cuado'ya bir telgraf ketin memnuniyetlerini mucip ola Büyiik Millet Mecllalnln: ''HU. §imdiden ilerletmesine iııtP""" 
Blzert, 7 (A.A.) - Cumhurl- bulunacaktır. çekerek mumaileyhin emrine a • I cağmı beyan eylemektcdirlcr. letin menfaat ve ideaUDl haJd. verilebilir. 

yetçl lspanya filosuna mensup İTAL YANIN tSTEG t made bulunduğunu büdfrmi •. I Ayni mahfeller, Madrit ıuraaı· katen temsll eden bir mlllet btL 
on bir cUaUtam refakatlerinde , Roma, 7 (A.A.) - Glo.rnalelBUtUn hava kuvvetleri de mlı-.a.. run ıulh müzakerelerine giripnek lasası vuiyet ye itibarında bu. .. YE!~:~~~ 
bir Fransız kruvazöriyle blrka~ D ltalia ispanya hA.d.lselerınden raa meclisinin emrine.tabi bulun.. üzere mi ,oksa aon hezimetler do- lunac.ıtlll'' flmdlden teptlr et. Söyl~digıne gore eski JI~, 
muhrip bulunduğu halde bu sa- bahsederek diyor k.~· duklanru bildirmltlerdir. 1 layıaiyle aaraılmıt olan Cumhuri- tltt gibi btıtan memleket 'Ve ~urıyet ~~1 umUXo ~ 
hah saat 8.30 da limanın önüne Ma~.rlttekt yeni Kızıl hükfl· Valanı, 7 (A.A.) - Müdafaa yetçiler araaındakl birliği yeniden mellletiıtlertnlnneanal'fl1e,ne. d~ Bay Salilıattm ~, 
r;elmişlerdlr. Poıtslerle sıhhiye metin programı hakkında şlnı· ımecliai makamlan bazı emniyet kurarak mukavemeti hazırlamak de zon meydan verme1en bir nm mebus namzetlerı • 
servisi memurları İspanyol ge· diden fazla bir şey söylenemez., tedbirleri almıılardır. Bu meyan- iÇin mi te§ekkill ettiğini bilmedik- halk ld&reıl Ue yilriltillmete bulunacaktır. ..../ 
mllerlne çıkarak bunların mu- Yalnız blllnen bir şey varsa, 0ıda komünist merkezlerile bunlar. terini ıöylemektedirler. devam edecetınt temin eyle-
rettebatının sllAhlarını almış- da, caasadonun çoktanbert Ge·ııa alikadar te§ekkUllertn merkez Bununla beraber Frankist mah- miştir. bu &ttzel teptlrat 'Ve te.. Maraşal GörİP§ 
lar ve sıhhi bir muayeneye U. neral Franko ile teslim olma leri askeri iıgal altına almmıg. fellerde meslekten yetitme bir za- mlnatı minnet vo memnum1etle 

şartları Uzerlnde görUştüğU ve tır. Yapılan bazı tevkifata raf • bit olan Cosado'nun mukavemetin ka7dedellm. Sanremode hl tutmnşlardır. 
tapanyol filosu, zannedildiği· 

ne göre öğleden sonra limana 
girecektir. 

Blzert, 7 (A.A.) - Blzert'e 
gelen İspanyol cumhuriyetçi fi· 
losuna mensup gemilerin isim 
lerl şunlardır: 

3 kruvazör: Llbertad, Mlguel 
de Cerventes ve Memdez Munez. 

8 torpido muhribi: Ulloa, Jor
ge Juan, Escano, Almlrante Mi
randa, Almirante Anteğuerra, 
Almlrenta Valdes, Lepanto, Gra 
vlna. 

Bu gemiler, lspanyol cumhu· 
rlyetl bayrağını taşıyarak saat 
17 de Bizerte limanına girmiş· 

lerdlr. 
Bu g'3mllerin Tunuese gelml~ 

olan h1panyolların adedi beş bin 
kadar tahmin edilmektedir. A-

General Frankonun kendisine men, ameliyat esnasmd& hiç bir hiçbir fıylda temin etmiyecefini Asım Us ·.1•,..t 
şart kabul etmediğini ve şartsız hldise kaydedilmemiştir. herkesten iyi anlaması liz mgel.di- b Yakmda Trablusa gu,.,P" 
bir teslim istediğini bildirdiği- Saint _ Jean - de Luz. 7 (A.A.) ği beyan edilmektedir. Şu at ayında ... it 
dir. - D. N. B. bfldirtyor: KOMUNtSTLERE Balbo ile görUŞ81iP 

Diğer taraftan Blzertcye mı- Madritten gelen aon haberlere BtR HiTABE Memleketin Ziraat durumu san Remo, 7 (A.A.) - v."!' 
ca etmiş olan "Kızıl donanma" göre, milli müdafaa konseyinin Madrit, 7 (A.A.) - Saat 11,30 Ankara, 7 (A.A.) - Devlet Ajansının muha'biri bilditiYo'i{ 
sllAhtan tecrit edllmell ve Ge- kıtaatı öğleden sonra komUnlat da radyoda Be&teiro ile Albay Cip Meteoroloji itleri umum müdür· Göring, zevcesi ve on b't., 
neral Frankoya iade olunmalı- kıyamını ve komt1niıtlerf tehrin k J .. ğ .. d lik ,..s_ı:,, 
dır. ltalya, Sicilya civarında bir dıl)tna atmafa muvaffak olmuı • riano Mera'nın mesajları 0 un- u un en: bir maiyeti ile dört il"':". 

muttur. Yurtta ıeçen Şubat ayına ~t tatil milddetini geçirmek ;.,ı: 
Kızıl fspanyol filosunun bulun tur. KomUnistlertn bUyUk bir kıs. Komünistleri Cumhuriyet ordu hava ve ziraat durumu: buraya gelmiıtir. Romadaıı 'I 
masına mUsaade edemez. mı hapsedilmiş ve elebaşılar kur. ıunun yanı batında yer almafa Şubat ayı, bazı dar sahaları ha- len hab:rlere göre QariO.~ 

FRANSIZ VE 1NG1L1Z şuna dizilmiştir. Bununla bera - davet eden bir hitabe de r•dyo ile riç tutulduiu ve sühunet ·bakımın- müddet ıonra Romaya I' 
MANEVRASI tçtN ber çarpışmalar henüz nihayet ._.:.. l 

neırodilmiıtir. dan ıeçen aya ve geçen yılların Muı~ini ile görüıecuµo• 
Berlln, 7 (A.A.) - Berlln ga- bulmamı§br. · k" 1 · be 1 b p,,.,r .:J' 

1
eteleri nasyonalist İspanya rad Madrit, cephesi, 7 (A.A.) _ Beateiro ezcümle demııtir ı: aynı ay arına nıs t e iraz daha Roma, 7 (A.A.) _ 'ı# 

i d kl li t 
Cumhuriyet askerleri, soğukça geçmiı bulunmaktadır. nilndenberi San Remoda O f I 

vosunun Madritte bir millt mU· Madrit cephes n e naayona s . ·r . G .3 ...:ı A • bah b" • .,,. - ı ğı Milli meclis Madrıtte vazı eıı eçen ay .uevam vJen latıf ar ta olan Maretal Göring, ... rr 
da!aa konseyi kurulmasının bir .radyo istasyonu bu ak§am aşa • batın~ bulunmaktadır. Madrit, havaları D~iu Bölgesi ile Orta nuna doğru gelecek ve bu~ ıf 
tnglllz - Fransız manevrası ol- daki haberi vermiştir: N . . A d 1 kı da U r' ~ 
du""unu bildiren tebliğini bUyUk ·ı Komilnist gruplar, Madrit llO • kaçan hilkfunetin, eınnın na o unun ıar n Sıvaı çev- mi ziyaret hati~e iki ç ~ 

t> k '·I d kt d n:rede buluııdujunu bilmiyor. Mil resi müstesna olmak üzere hemen tarak muhtelif göril•nıelcr 
harflerle neşretmel•tedir. ~ ..... ann a çar1 n'ı:.ma... a evam . . h f ba ğ 1 rr 111 • 1l müdafaa konıeyi, Cumhurıyetçı er tara ta ğ ve meyva a aç a- caktır. Marepl Qöring. 1~ Nachtausgabe, Durgos satılıkjedı"o;. Bu hare tetın onUne ge~ - Ispanyol hüknmetinin, millete zul rından erken inkitafa sebep ol- Sicilyaya ve oradan da ~ .... 
leğlldir diyor. re'< ırln sokak baaJanna makı · metmekte olan komüni•tlerin eli-, muştu. Soğumağa batlıyan hava geçecek ve Trabulusta ,,. 

ralarında birçok kadın bulunan L kaı' Anzeiger ise Madrltte- r.eli tt'fckler yer1e~t!rilmiştir. b" k A 
slvll ahallnin adedi ise beş altı 0 • ~ h" d 1 ı 1 d ne kati ıurette dützneıine mani <'1 ırço yerl::rde bağ ve ağaçlarda- Balbo ile görilıecektir~. 

ki k Unfst aleyhtarı Jest Ge· •o ır e !"tat !iT a ~e!:""'e me. k' ı . - ";;ııl 
Yl'z kadardır. om ' . ,, d iti h _, + mak istiyor. ı er:.cen ınkiıafı geriletmiı bulun .... Y. 

J F k aldatmamıştır. n!'i:lrni~t r. r a r n rnr. <>n \•er k O•- j 
İspanyol cumhurlyetçi gemi· ~~ra ran oyu idi~ intiba. asker'erin teslim ot- Mllcad:le batlamııtır. Bu mil- ma tad r. iyat yapılmıı. D:-ğru ve ~ 

!erinin topları çıkarılmış, sllAh yTuor
1
. 

7 
(AA) B b h lrrıa'.c iri"\ nasyonalist kuvvetle _ ca1e1e komünist zulmüne karıı Bazı dar çevreler nazarı itibara dolunun Sıvas çevreıi ter4'~~ 

uz · · - u sa a . M d . i . i beki d'k mücadeledir ve kabahat, iktidar al nmakıuzm bu ay içinde yurdu- mak üzere bütUn 'bölge ve mühimmatı alınmıştır. Bu ' . . rın a rıte ,,, M!'esın e ı • ·...ç 
d D k buraya ispanyadan gelen ıkı tay. , . • . d :ı· :n:vkiine geçtiklerinden beri, kıta- muzda vaki yağıılar mezruatrn yer ve mahdut miktardJ ._., r 

g:rnıller, araların a uplex ru- d k ~ . d""rt k" . . erı rıer :ezın e ır. 1 5 ...-
\"azörü de bulunan müteaddit yare en c;ı an yırmı 0 ·ışı a- M MI 1tımız arasına geçmeğe muvaffak ilıtiya:ım layıkı veçhile karıılamıı arpa ve yulaf, anason, t' 

ra.sında, ezcümle, sabık iş nazırı FRANKO U U TAA!1RUZJ. ~an unıurların teırikimesaiıiyle d~ği1'Jir. En az yağıt gören Ege, carı, ziraatı icra ediJ.ıııitti'• ~ 
Fransız harp gemisinin nezare
ti altında bulunmaktadır. 

MADRlDE YÜRÜYÜŞ 
Madrlt. 7 (A.A.) - Milli mu 

dafaa konseyi hizmetindeki ha
va kuvYetlerl şehrin şimalinde · 

ki harici kısmında müesses ko· 
mUnlst ocaklarını ortadan kal· 
dırmak lçlla Madrlde yUrUmek
tectlr. 

Madrlc!ln şimalinde hartet kıs 
mında blrka!: ev blokunda ta
haşşüt etmiş olan bir komünist 

B. Regaz. sabık ziraat nazırı B. I HAZIRLANIYOR mücadeleye raatlamıt olan komil- Orta Ana.:iolu bölgeleriyle Cenup Pamuk ve tütün yetiıe11 1". 
Urbes, sabık hava kuvvetleri ku. Burg::ıs, 7 (A.A.) - Madritte niıtlerindir. Cumhuriyetin yegi· Do~usunun Şark kısımları, Cenup !erde ekim haz.rlıkları ye~ 
mandam general Cisneros, gene. bazılarının kanaatin: p,öre Fran- ne meıru ht:kumeti milli milıJafaa sathı mailiıi ve Karadeniz k yıla· mal edilmiı ve bazı y~rtc~ 
ral Modesto ve general Listerj ko ile sulh milza!:erelcrine giriı- kons::yidi::-. rının Sinop çevrelerinde önümüz- riyata C:evam edilmittJ'· V:Jt 
vadır. mek üzere, askeri bir §nra te~~k- deki ay içinde uygun aralıklı ve çevresinde ilk yağacak f! 

B:ırgos, 7 (A.A.) - Na::yon:!- kül etmi§ olmasına ra<{men Fran- ·· bol yağışlara ihtiyaç vardır. !müteakip tUtün fideleriıtitl~1'1 
!ist tebliğinde ce""helerde yeni 'tistler merkez mrntab:ısma karp• Esaslı bir ziraat faaliyeti gös- ya nakli için bUtiln hasırlı 
hk bir şey olmadığı ve nMyo - U!nUmi til .. rruz h%1rlıklanna de· v AKu T a terilmesi mümkün olmıyan bu ayı mal eı:lilmiı bulunmalctadt'·c1· 
nali!t tayyarelerin Valan&iyada va-ı etın:ktdirbr. i;ind: müaait hava ve toprak pı-t Yur.dun bütün çevreıerill r 
bulunan ~!'teri hedefleri bom bari Fr·n··ist mah!el'e:i, C'u-'ınt4. 8 0 0 n 9 larından hami nisb:tte ietifat!e bubatın umumi dutun1U• ~ 
dıman ettiği bildirilrnektedlr. I yet;I İspanyada vu!:u'.nıkn hüt\i· 01 U IMı U :,Z edilerek pek dar sahalara inhisar srh:ılar istisna edileeelc ,Jel' 
Diln dU&manm bir avcı tayyare-

1 
ıelerl fti:natsızlı1c1"\ 1 rr~ lama!d.- etme:c üzere Malatya, Merzifon memnuniyeti mucip bir b 

si düşürülmüştür. bcra!Jer l.!aı:iritt::ki h::ku:net dar- çevrel:riıde gecikmiı kışlık zer-1 lunmaktadır . ...... - .... •""'f • .. • : • 



Askeri Liseler Arasında h •-••••••-••H••••••••••-•••••••oo••••-••• .... _ 

Sultan hamamı 
yangınında 

Sigoriah olanlarm zarar
ları tespit edildi 

Yanan bina ve :mallardan si-

1 iNHiSARLAR 
Cinsi Mikdarı 

Muşamba 1.7 ad. 
Sclcfon kağıdı 15000 tabak 

f - VAKtT 8 MA'RT. .... 1939 

UMUM MODORLOGONDEN f 
Muhammen B. 

Lira Kr. 
37.8 

~o 7,5 
Muv. Te. 

Eksiltmenin 
Şekli 

açık eksiltme 

•• N 

Saati 

ooks Maçları 
gortalı olanlarının zarar miktarı 
kat'i olarak tesbit edilmiştir. Bu 
hususta Milli Rea.ssürans umum 
mUdlirlUğilniln verdiği mal\lmat • 
şudur: 

Çuval ağazı dikme 1 ad. sü 
806 ,25 
490 .-

Lira K. 
28 35 

60 47 
96 75 •• .. 14,30 

15 
maki nası İzmir 

kuleli yedi, Maltepe ve deniz Uç Bursada 
I - Cins ve mikdarı tahmin bedeli ve teminatı yukarıda yazılı üç kalem malzeme §a.rtname. 

Ieri ve nümuneleri mucibince ayrı ayrı eksiltmeye konmuştur. 

's tıı iki galip kazandı 
:'- Son yangın Mdisesi dolayısi· 

le gazetelerde gerek bu yangından 
II - Eksiltme 16-3-939 perşembe gi.inU hizalarında yazılı saatlerde Kabataşta Levazım ve 

Oda• }{ 
mübayaat şubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. ~ 

tnaa · . uleliden Reşat Bur j müdürü Kurmay Albay Adil Al- talıaddüs eden zarar ve gerekse u· HI - Şahrtname ve nümuneler her gün sözü geçen şubeden parasız alınabilir. 

ot llalca Ilı hı~ clakika kırk sani- payın ve birçok subay ve öğret- mumi sigorta mesaili hakkında bazı 
kiı':.d:t ettı.. menlerin karşısında alaka ile ta- yanlış fikir \·e yazılara tesadüf edi· 

"~ıı \' benızden Efdal Mnl· kip edilen bu müsabakaların tek- yoruz. 
, t~Up ~uz ~~çı tcrkettiğin- nik neticeleri şunlardır: Her memlekette amme müessesesi 
~ ~Odı .n;dıl~ı. 51 kilo: Kuleliden Nihat ve Bur haline gelmiş olan sigorta şirketleri 
-tlltden • ulclıden Muzaffer sadan Ahmet beşinci ravuntta muamelatı daimi kontrol altında bu 

IV - Dikiş makinası eksiltmesine iştirak etmek isteyenler fennt tekliflerinin inhisarlar u. 
mum müdilrlüğü tuz fen §ubesine beş gün ewel bernyi tatbik tevdi etmeleri ve tekliflerinin kabu. 
IilnU mutazammın iştirak vesikası almaları Hizımdır. Eksiltmeye iştirak edecekler % 7,5 güvenme 
paralarile münakasa için tayin edilen gün ve saatlerde yukarıda adı geçen komisyona ıelmeleri 
Hl nolunur. (1129) 

lia -' Ab etmekteyiz. 
1
, • Y-uan andunte sayı hesabiyle galip. lunmaktadır. Bu mürakabenin ifası , ~ 2 - Yukarda zikredilen sigorta 

Odı: B . 51 kilo: Maltepeden Nurettin, tabii bir keyfiyet oldui::'ll gibi bu· muka\·elenamelerinden yalnız üç 
l'tıı .. Ursa.dan Nıhat De- Denizden Vecdiye aayı hesabiyle nu tanzim eden kanuni hüküm ve 

• ıı 11>,.1~1n1 hasta oldufu için galip. talimatnameler ve şirketlerin mer- tanesi {mütehavvil poliçe) .esası ü· 
~ ı.,. ""iP geld" zerinden yapılmıştır ve yekunu da 
~Oda • ı. 53 kilo: Bursa.dan Bursan, Ku- but oldukları vekaletçe tesbit edilen 750.000 Türk lirasıdır. lşbu üç po· 

• lltcıe n • Denizlden Nedim leltden lhsanı iki ravuntta aban- kararlar mevcut bulunmaktadır. E· 
ıg kiın Fayaba hükmen ga- dunte etti. sascn sigorta yapma zihniyeti mef- liçe bankaların emtiai ticariye üze· 

~ Oda rine yaptıkları avanslar dolayısile 
AL : Kuleliden Sabri 57 .kiloda: Kuleliden Şefik Bur- kut denecek derecede az olan mem· 
""1 d alacaklı sıfatile akdettikleri sigorta 

- te tt .rne i iki ravuntta a- sadan Kcnanı beşinci ravuntta sa- Jeketimizde bu mevzu üzerinde mes· !ara ait olup tiftik ve manifatura 
ttict, ı:1• yı hesabiyle yendi. !eğin inceliklerini bilmeden velevkô • ""ul r CŞ\-a~ına inhisar etmektedir. !\!alam 
~ 1 e ıden yedi maçın 57 kiloda Denizden Sadi Malte- hüsnü nirctle de olsa yapılacak en oldutru üzere mütehavvil poliça si· 

~._'flllr: tepe ilçlinü, Deniz ü- peden tbrahimc sayı hesabiyle ga- uf2k yanlı~ nc~riyatm memleketi· gorta ~irketlerinin sigortalıya karşı 
• ~dıtaildan yedi maçın ikisi· Jip geldi. mizin iktisadi ve içtimai bünyesine ot r y olan emniyet ve itimadına istinat 
~ illrtı ... arın Maltepe lise· 61 kiloda Kuleli.den Şaban Bur- dokunacağı endi~esile a~ağıdaki ve kati sigorta miktarları ve bu mik 
~ ta(tır. rnusabakaalrının fina- sadan r::adire hükmen gadip. noktaları~ tavzihi~i zaruri gördük: tarların primleri bizzat sigortalının, 
~ ........ 61 kıloda Maltepeden Kemal 1 .- Muessescmız kayıtlarına na· ·r d · .. t ·· • .,uııabakala ik. . . d beyanat ve ı a esıne gore a:ıyyun 

ıııaa rının ıncı Denızden Sermede favullü vuruş- zararı son yangı a; eder. Diğer her ne\•i sigorta akitle· 
dt11~na ~ü~ Maltepe lise- lanndan ldiskalifye edildiğinden L T edıldı. Maltepe lisesi hükmen galip geldi. Anadolu sigorta eirketi 1.33Ö Öoo rinde de sigortalının beyanatı esa 
b Assikürazioni Generali ·;23·500 ise de miltehawil poliçede bu esa~ Ql's'kl t B İstanbul Umum 67·000 daha geni~ sahai tatbik bu!makta· 

' 1 e U haftaki Şild Konkord 69·000 dır. Yukarda rnevzubahs eylediği 
\, )> ltı 1 O T~o .. nlıı·ı 170·500 miz mütehavvil poliçenin ~ubat ay~ 
Ve-... ! arın çüncü- f ı: .. , , · d t il · dk ~ h l e . k m aç a r 1 Ahen Ye Münilı 91.400 sonu mevcu a ı m essesem!z e . 1 
llll b!'Vı Müsabaka-

350
.lSO kayıtlara ~azaran 3G6.100 Turk lı-

L-,. ctafta Yap 1 Bcd T b' · ı b ı B' ı Alyans b 1 ~ ol aktadır ~' ı ıyor en er ıyeıı stan u o - Bal 339.200 rasına a ~,. m · · 
~İll~ el"biyesi I stanbul Böl- geıi Futbol Ajanlığrndan: Da:~ 39.900 3 -:- Haddi zatında. tamamen tek 
'S e.t Ajanlığından: 121311939 PAZAR GONO' Nord~tern 60 000 nik bır hesap meselesı olan yangın 

• • • 
1 - Mevcut şartname. proje ve keşrı mucmmoe .Maratya 

tütün fabrikasında yaptırılacak tretuar, asansör tesisatı, bahçe 
toprak tesviyesi drenaj bahçe dahili yolları ve ihata duvarları iş
leri ve bunlara ait imalah smaiye kapalı zarfla eksiltnıeye kon
muştur. 

II - Keşif bedeli 36.796 lira 97 kuru~ olup teminat akçesi 
2. 759 lira 77 kuruştur. 

III - Eksiltme 23-3-939 perşembe gUnü saat 15 de Kaba
taşta Levazım ve MUbayaat şubesindeki alnn komisyonunda ya_ 
pılacaktır. 

IV - Şartname, keşifname ve projeler 184 kuruş mukabilinde 
Levazım şubesinden ve Ankara, !zmir, Malatya Bll§mUdUrlWde • 
rinden alınabilir. 

V - Bu ise girmek isteyenlerin yüksek mimar veya yilksek 
mü]ıendis olmaları veyahut mukaveleyi birlikte imzalamak üze
re bu evsafta bir mWıenclis veya bir mimarla. iştirak etmiş bulun. 
malan ve şimdiye kadar bu kabil ''50.000,, liralık bir i3in muvaf
fakıyetle yapmış ve bitirmiş olmalan şarttır. 

VI - Taliplerin eksiltme gUnUnden 8 gün evveline kadar 
bizzat u.mum mUdürlUk ill'iaat eubesine müracaat ederek fennt eh. 
liyet vesikası nlmalan lazımdır. 

vır - İsteklilerin şartname ve projeler ve yukarıdaki madde. 
de gösterilen ehliyet vesikası ve ayrıca kanuni vesika almalan te. 
minat akçesi veya banka mektuplarını ve mühürlü fiat teklif :mek. 
tuplarını ihtiva eden kapalı zarflannı eksiltme gtlnünde niha.. 
yet saat 14 de kadar makbuz mukabilinde mezk\lr komisyon rL 
ynsetinc '·ermeleri lazımdır. Postada vaki olacak taahhürler ka. 
bul edilmez. (1489) 

U.
11 
t;ı bisiklet yarışlarının y APlLACAK MAÇLAR Fonsivcr 42:000 tarifesi senelerdenberi lkti.o::at ,

1
·ekfl· 

2~~ı~- ı - 3 • 293
9 

Pazar gü- ; 
233

.000 leti t_arafınd~n bu hesa~a aıt ra. mm· olan parayı ödemic;Jerdir. Değil bu !arının taahhütlerile sırf mesleki ha· 
,;-ktır. TAKSIM STADI: . 1ıre:hvcdç~·a""'1.11• 230000 

!ar mccden ınceye tetkıl~ edılmek gibi yangınlartl::ı bund:ın dah3 bü· kımdan alfıkadar olan ve binnetice 
arı la ttı a ı .. ı ı · . ··dd ti · · yük olanlarda bile iddia edildiği haksız yere mutazamr olan halkı· 
L § ra tam saat g da Vefa • Kasımpaşa A takımları Ü , 145 900 suretırle muan·en mu e er . ıçın , ıttır nıon · b' d·ım kted. B .. n mer vet· gibi hiçbir zaman mü kilat çıkarıl· mızın zararım kabul eden şirketle-

~arı ' §İlt maçı saat 14,30 da. Hak~m İz- Mag4ebttr~r } mta §iııketi 51.500 tes ıt e 
1 

e ır._f ~g~ ~~d. f tnamış '°'e derhal ted'ye yapı'mı~· rin gösterdikleri hassasiyeti eveli-
.. ~!Yolu: Mecidiyeköy. zet Muhittin Apak. Man"a'm 629 e olan yangın tarı esımn mu e ı 
?a • ! tepesi • Kefeliköy • .. • .... , Y. "~ b J 

14 
·
500 

ise bu ayın son gilnQ olan 31 m~rt tır. :au yangında aa hao::arlann tedi- yetle kendi taahhiltlerinde dahi gös 
-tı:ı~,,· 'iecidiyeköy _ Hacıos- Süleymaniye • Kara gümrük 'A Nora öyçe 

80
·
000 

,1939 tarihinde nihayete ermektedı~. yesi derhal yapılacaktır 'e nitekim terece-kteri ,.e binatnaleyh hiçbir 
t - 11. tala tar ·ıt t 16 da Ha Sark · d · b" k ·· b ı .. b r bugün dahi tespit edilebilen zararl mü 

1
dl!lt rıkarrnaksızm bu taah-S~ ,_, -1yıecid:yeköy olmak m ışı maçı saa . - ·- . . . . S.OOO Müd etı ıtme uz~re u unun .. ' :\" 

}
1 

.qJornctredir. kem Galip Ezgü. 5Ru~uruı·s one Adrıyatıka 
103 000 

tarife hakkında lktıı:at \'ekfıletmın rın tanzim, tediyesine başlanmıştır ht\tlerini yerine getirecekleri tabii-
"' lısab · d t rma Dah:ı ileri~e crôderek i orta o::irkct dir. Bunun aksini düı:ünmek yersı·z 
cıili,_1 akaya iştirak' edecek FENERBAHÇE STADk ıOOOOO tetkikat yapmaı;m an ve PP 

1 
• J "' "' 

t " et ·ı . : Britili Ok C 
4 378

·
050 

sından daha tabii hiçbir ~Y olmı- 'erinin hiçbir kanuni mecburiyetle- ve hak ız o!ur. 
~ti h çı erın yarış saatin- Beylcoz • Hilnl A tal:ımları §ilt eman . · . d · N.t k. bu ri olmadı~ı halde acz haline giren 5 - Memleketimizde hususi bir 
lilto ilı•rlanmış oldukları rı 1 b 1 n yacağı kanaatın eyız. 1 c ım 

tııiltı .... t fabrikası önünde ha- ma~ı saat 14 te. Hakem Şahap Türk lira::.ı ile a a.(::ı ar .u u • tetkikat son yangın hadisesinden e\ (Feniks dö Yi}en) ve (Türkİ}<' 
, '<,lala Şişmanoğlu. maktadırlar. Bundan m:ı:ı.da bır çok 1 baslanm; ve haHl devam etmekle Mılli sigorta şirl,ctleı inin faaliyet 

\ azi) eti haiz olan müessesemiz bü
tün sigorta muamelatı üzerinde iste· 
rı:len izahata cevap vereceğini ev
\ eke ilan etmisti. Bugün vesile ile 
halkımızın sigorta sahasında uğrı· 
yacağı herhangi bir müşkülü hallet
meğe ve lfızımgelen izahatı vcrmele 
te~ilfitımız amade bulunmaktadır . 
\Iakadarlarca yapılacak mQrtlcaatla 
rın cevapsız bırakılmıyacağmı ve 
bunu \ azife telfıkki eylediğimizi bil
diririz.,, 

lı..""" tı Hizımdır. sı'gortasız zararlar d., mevcuttur. ve ı. ~ 1 . a·ıd·-· .b. d hj .r•ıı · b · A t " dd g 1 son ferini tatil e meleri yüzün en mem ıt liJcı .. t .gun ve saatte ikinci Fenerbah!<e - Beyler eyı a- ,. b .. k.. trg-i vazi· bulunmuştur. ıa e ı ıgı ı 
'<!; '"rıl ~angının u gun ·u arze 1 h b. ks dı malı lckefmi deki o::igo talıların manı 

>-~ ~ er ara d b' 'kl t kımları şı·lt marı saat 15,45 te · · yan[>'Tn asarını ır mn · a g "ttı sın a ısı e :ı: • yetine .nazaran hal{.ıkl zarar ,.~ .zı- suslao·bu .. vu··ıme"ge hir de !Uzum olma· kaldı~ı ıararlannı teka~iil etmeh '.h" ~tertip edilmiı:.tı·r. Hakem Eşref Mutlu k t t bıtıne " ~ 
(l .. il :s • yan mı. tar~nın ayın ve e dı"ı .bi vaziredar makamlar şir- suretile yapmış oldukları hareket 

ti lıl~c b~!~ya 1937 ve 1938 ] maddi ımkan olmam:ıkla beraber g ~ a· . tt'k- hatırlatmak io::teriz. Memleketimiz 
~tıııt:ı-, ısıklct müsabaknlan- Cezalanan Futbolcu ar .md.. k <lar tetkik edebileceği· ketlerın ne kadar hac:ar te .ı)e e ı 1 ı .. il . t . k ti . 
• ... ~ .. ,,, 1 •. .. . sı ı)e a . . .. . . )erini ve bu tediyatın yerınde olup de ça ıc:an >Ut' n sıgor a şır e erı 

.... ~. 0 an her bisikletçi gi- Galatasaray klubunden: 1387 miz hasar vazıyetıne gore sıgorta ~ır d.. d . t tkik etmekte \'e bu hareketi yapar ve bu zarara kat· 
"'\> c · 0 .. 2 D t aşa . d·ı . b 1 n ·e olma ıgını aıma e atı :.m~.ı urgen a!, avu J' ketlerince ~emı~ e ı ~ışrt u u~~ el\ bundan sonra dahi bunu yapmak tanırlarken dlişiındükleri tek noı.t~ 
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ı... ecıd· ğl klil lık b. . ) t m 4 - ur t} e 11' ~ t ~Oıtı ıycköy olmak üze· rem Erciys 1 ay. Beyo uspor sinin (sigortacı ta ınnce a . 1 • d . müı:terilerin hakk' na halel gelmeme i e a ıdır. Başka· 
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~ ltı.. den Agop 

1 
ay. • • _ _ v AKlT'm kllup ~ckliıulc ı·onrnıı tcfriknbı -

~§l ll&abakaya da tam sa· 

~ ~lt =a~aktır. Yukarda adları, soyadları klüp-
1'ti;- iYık yan~ma iştirak teriyle bölge sicil sayı1ao yazılı 

"'" tnıe . ~ti l.ik .. rın de yarış saatin- idmancılara maçlarda1:i suihareket 
· ~rı or fabrikası önünde leri .dolayısiyle hizalarında yazılı 
ile b Ve • • k ild· ısımlerini hakem müddetler için geçici müsaba a 
" ltrncıeri lazımdır. b~ykotu cezaları verilmiştir. Bu 
I' r cezalar tebliğ tarihi olan 8 - 3 • t' arısada 1939 tarihinden itibaren başlamak 

~ita ltltpa ta:lır. Alakadar l:lüplerle hakemle-
~ ki ac ınüsabakalannm rin bu idmancıları müsabakalara 

lltı-a&.ing ilrşrıaşmalan netice- ithal etmemeleri lüzumu tebliğ 
· ı >°t';-i ~Ubc'yi 1 • 3, Fiv olunur. 

I'> tcç?>,, 3 - O S R . . ,. 
,oı. -.,u, t· • et eınıs ı 

ııt 11 ı1u 
1 • Oer~b c Naucy de bi-

11.. ia~ ere kal 
l'l~ı·"ıc1 le mıştır. 
~ıı 1 ileti ~t§ılaşması günün l- tcıı . 
~~tı 1l 11ıa~ 1 ?

1 doğurmuştur. 
•· Cb • g Up bı' . . k•• ''llci .r ıae . . rıncı ume· 
~}' l:tıa ıkınci liktendir. iş-
t ~t.... Çın ilk ı·· ·· d h....~Q.l, t·ı go unu e 
-·qıl\ l " 

~'ta.: 'deb· guçbela beraber
.,, 'b_ ılrn.i ti 

~tllı "~a· ş r. 
......_ tla. ).ı::g olan bu klüp 

t •ol\ bey - Lil müsaba-
r~~ 'kr.. eraberlik .. .. -"l'a "t ed· yuzun 
~ :ıın ılecckf 
. a~aı fuu~·:>l ır. 
lir "tt d §arnpiyonluğu 

l~t ·h'iap1ı: bu hafta nihayet-

"'' ~ Ctilbe 
11 

lllaçlarda bütün 
.'11ti0 ......_ s re kalmıştır. 
~t ~ ......_ oıo 2 
a~h ~ 'it lltg arsey 2 ~ ı _ b 

......_ 1-ı ~uau ı 
Ctz 2 

Hnli Tnsfiyc,le Bnlıınnn 

Tahta \ 'e J>oınlr lşlcrl 

~·OnJ{ J.ıllHITJ~D ştınn~Tt 

Tasfiye Menııırlu{jıınclaıı: 
Şüreka heyeti umumiyesincc 

tahta ve demir işleri TUrk Limi
ted Şirketinin fesih ve tasrıye
sine karar ver11miş ve keyfiyet 
sicilli ticarete tescll etti-
rilmiş bulunduğundan mat
lübu olanların şirketin İS· 
tnnbul lş Hanındaki dalrei 
mahsusasında tasfiye memurla· 
rı tsmall tan Caniş ile KAml Su· 
veren'e mUracaatln knount mUd 
detleri itinde alacaklarını kay
dettirmeleri ve evrakı mUsblte· 
!erini de birlikte te.,·dl etmeleri 

llAn olunur. 

r:Je ne olacak? .. lstikbaliiıi de e:nniyet altına ala?i: 
ıecek :mi idi? Kendisine vaadcdılcn on bin sterlını 
muhakkak kaza.nmağa azmetmiş görilnen kızıl saç. 
lı haydudun elinden daima kurtulmak ihtlmnll var 

mıydı? •• . . . . . \ 

Otoblis, Con Brent'i götüredursun: Jan Kal. 
mers'c bir ziyaretçi daha gelmişti. Bu ziyaretçi ga.. 
yet şı kgiyinmiş ve başında bir slindir şapka ta.sı. 

yordu. 
Jan Kalmers'e şöyle diyordu: 
_ Benim adım Prid'dir. Avukatım. Böyle bir 

:r.amnnda sizi rahatsız ettiğim için beni mazur gÖ· 
rünüz. Fakat öyle tnhmin ediyorum ki, sizin Cox 
Brcnt admdn. bir tanıdığınız var. 

Avukat Prid evvelii. Jan Kalmers'in evine git· 
miş ve kendisinin evde olmayıp hasaneye kardeşini 
görmeğe gittiği haberi \'erilince, derhal bir otomo. 

bille hastaneye gelmişti. 
Ja.n Kalme.rs'i görür görmez, Con Brent'in niçin 

bu kız Uzerine o kadar düştüğünün ve bütün serve. 
tin.i ona bıra ctığınm sebebini anlamıştı. Çünkü kız, 
ayni zamanda pek güzeldi. Jan Kalmers sordu: 

- Ne münasebetle benden Mister Brent'i so. 

ruyorsunuz? 
- Kendisi benim müşterilerimdendir. 
- Ola hilir. Fakat Con Brent'in başına bir şey 

mi geleli? Onun için mi soruyorsunuz? 
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Yol, hastane civarında bir miktar düpedüz git. 

tikten • onr::t arızalı, berbat bir hal almıştı. Ve orta
lı!rta kimS<'cikler yoktu. 

Yani, haydut :Mangus'un on bin sterlin kazan. 
mak i in l1er türlll senaati işlemesine pek müsait o. 
lan bir vnziyet içerisindeydiler. 

Mangus'un otomobili, gittikçe yaklaşıyordu. 

Yola gelince, gittikçe darlaşıyordu. Bir aralık öyle 
bir geçide geldiler ki, bir otomobilden fazla geçme. 
sin" imkan yoktu. 

Fakat Con Brent bnunla kendisini kurtarama. 
dı. Bir kurı:mn yağmuru, otomobilinin arka tarafın
dan irerek ön taraftaki camı delmişti. 

Kafasını, vücudiinü mümkün olduğu kadar kı. 
sara];, adeta görünmez bir halde otomobilini sürmek_ 
tc dcvnm ediyordu. 

Bir kurşun, önündeki direksiyonun bir parçası
nı sıyırıp kopnrdı. 

Con Brcnt daha fazla saklnndı. Ve bütün hızıv. 
Ja gidiyordu. · 

Derken yol birdenbire keskin bir dönemece gel-
di. Burada bir nn için olsun kurşun yağmurundan 
kurtulacağını umarnk sevinç duymuştu, Llkin bu 
dönemeçten sonra karnısı!la ~ıkan manzara bUtUn 
ümitlerini kırdr. 

Yirmi metre kndnr ileride bir kapı ve onun ~ 
tcsinde sürülmüş bir tarla vardı. 

Fakat tarlanm ilerisinde bir yol yoktu. Bu su • 
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terKibinde iVOD, TANEN, glisero FOSFAT 
Vardır. Vecudun zayıf kısımlarına, kansızlığa,· vereme istidadı olanlara, sinir zayıflığına, 

genç kızlara, sıraca kemik hastalıklanna müptela teverrüme müsait çocuklara 
hastallkların nekahetlerinde yarar ve şifa verir, kanı arthrır, iştiha verir. ~ 

Türk Hava Kurumu 

Büyük Piyangosu 
Beşnici keşide: 11 Mart 939 dadır. 

Büyük ikramiye 50,000 liradır 
Bundan başka: 15 bin, 12 bin, 10 bin liralık 

ikramiyelerle (20 bin ve 10 bin) liralık iki adet 
mükafat vardır ... 

Bu tertipten bir bilet alarak iştirak etme)·i ihmal etmeyiniz. Siz 
de piyangonun mesut ve bahtiyarları arasına girmiş olursunuz ... 

•. il • • : f • ~ -:' • ~ • • • • • ' ._, • • ·' "<ı .. 

üniversite Rektörlüğünden : 
Hukuk fakültesi ceza hukuku doçentliği açıktır. Talimatna -

mesi mucibince 5 mayıs 939 cuma günü imtihanlar başhyacaktır. 
İsteklilerin nisan sonuna kadar fakülte dekanlığına başvurmaları. 

(1477) 

ANNELER DiKKAT ! -Et ve sebzelerin iyice pi~~esinden, mey\"nların gü
zelce yıkanmamasından, içile!' sulann temiz ve saf olmaır..ı
sından hasıl olan solucan dediğim.iz barsak kurtları en muzır 
hayw.nlardır. Bunlar ince bars:tğın iç zar.na yapı~uak ve 
kan emerek yetişir ve ürerler. El:seriyeıle çocuklarda bulu-
nur. 

Halsizlik, kansızhk, hazımsızlık, karın ağrılan, h~nn 
şişmeleri, burun, makat kaşınması, .ishal, oburluk, baş dön

mesi, salya akması, sar'aya benzer sinir halleri, g~e korku. 
lan, görmede, işitmede bozuklulc hep bu kurtların tesiridir. 

iSMET SOLUCAN BiSKOV1Tt 
bu kurtların en birinci deVQsıdır. Büyük ve küçüklere emni
yet ve itimatla verilir. Her çocuk seve seve yer. Çocuklarını
za senede birkaç defa ihtiyaten veriniz. Aile doktorunuza 
danışınız. 

D 1 KKA T: Kullandıktan yirmi dört saat sonra solucan
lar düşmezse çocuğunuzda solucan olmaı:lığma itimat ediniz. 
Sıhhat Vekaletinin resmi müsaadesini haizdir. Tarzı istimali 

kutuların içinde yazılıdır. 
Kullam~ tarzı- Bir bisküvit çizgi ile beş müsavi kuma 

ayrıhmştır. Büyükler: Gece yatarken iki kutu büıkivit, ço
cuklar: 10 - 15 yaşına kadar bir kutu, 10 yaıınıdan aşağı ço
cuklara her yaş için gece yatarken bir çizgi bisküvit verilir. 

Fiatr her eczahanede 20 kuruştur. tSMET ismine dikkat. 

Devlet Demiryoll~rı ve Limanları 
· işletme Umum ·idaresi ilanları · 
9 uncu işletme müdür1ü~den: 
Beher M3 nm muhammen bedelile istenen miktarın asgari ve 

azamisi ve aza.mi miktara göre muvakkat teminatile ciruıi a.şağı. 
da yazılı olan 2 kalem ımuhtclif eb'atta kereste ayrı a.yrı olma.k 

\''•nıııt ııııı.ıtıı1111111ıııııı111f111!1111•1111;nıııırnı11111111ıııını1u~HıPllln111ııııııt!llrut11111jllllr.llıullllflllmtl1K111~ 

~ Beşikten mezara kadar sağlarT1 
ve beyaz kalan dişler 
Diş macunu kullananlar bir 
çok tecrübe 1 erden .... ~ ,. 
sonra neden d~ima ~fi;//:. \ 

LI '"-' ,.'J. 

ı ı, .. 
de karar 
kılıyorlar ? 

tünlü Radyolin: 
00 Dişlerde (Küfeki -
Tartre) husulüne imkan 
bırakmaz. Mevcut olanla_ 
rı da eritir. 

1 
00 Dişleri min..! tabakası. 
nı çizip hırpalama.dan te. 
mizler ve parlatır. 

1 00 Ağızdaki mikropları 
= ,b 100 katiyetle öldürür. 
i 00 )iş etelrini besler, diş eti has 
~talıklarma mani olur. Ağız koku. 
! sunu keserr. 

j Siz de sabah, öğle ve 
~ ~kşam günde üç defa her yemekten sonra 

üzere kapalı zarf ustilile 25-;3-939 cumartesi günü saat 11..de f · V T 1 TL AN/ 1' '/Z 
Sirkecide 9 İşletme binasmda s~tın alınacaktır. & U L 1 V , 

İsteklilerin kanuni ve.caika ve teminatlarile tekliflerini ihtiva ~ııııııııımuııııııııu1111!1ıumıuuııu"111111nıııın11unınnııınıı111111ıııııı 11ıınıııunıı11ııı•nnııııııı11mı11ı:~uu ıınnuıııımı~ı~~ 
edecek olan kapalı zarflarını ayni gün saat 10 a kadar ·Komisyon 
Reisliğine vermeleri lazmıdır. Şartnameler parasız olarak Anka- , 
ra, lzmir ve Sirkeci İşletme Müdürlüklerinden verilmektedir. 

(1426) 
Muhammen bedel İstenen miktar M3 Teminat Kerestenin· cinsi 

Lira Asgari Azami Lira 
45,5 299,71 372,49 1271,13 Çrralı <:am 

Göknar 45,5 273,73 344,64 1176,09 

Kiralık Han 
G:ılntacln Bebek lrrımvuy durağın:.ı 

50 metre ıncsafodc cadde üzerinık 
t 1 I Xo. hı şeker im:ılatlıane.si üstiin
dl'ki hanın tamamı ,·cya ayrı rıyrı 

kiraya verilecektir. Aynı z:ım::ında 
otel yapmaya da çok clverişlitlir: 

Görmek ve kiral::ıınak isleyenlerin 
C<ılatatl:ı Bosroı' hanında 3 üncü kat 
11 Xo. ya ıniiracantları. 

Dr. Necaettın Atasagun 
!iaba h tarı 8.30 n kaci:ır; ak~am

:·ırı 17 den sonrn Lfılcli Tnyynre 
\J1. Daire 2; No. 17 de lıasl:ılarını 
'rnbııl cc.Jcr. (Trlcf 011: 239:>~) ....................... 

S:\l!IBI : ASl~I US 
Nc~riyat Müdürü: U. Alımcı Srvenoil 
Basıldığı yer: VAKrr Matbaası 

--a•rr;mc 

KARADENİZ PERŞEMBE POSTASI r ~ 
Bu hafta içinde Karadenizde esen fırtınaların seferi~ 

rinde husule getirdiği büyük teehhürlerden dolayı 9 .~rı.ı rııı 
şembe postasını yapacak (GÜNEYSU) vapuru bir gi111 

10 Mart "cuma günü saat 16 da lrnJ!,ac::ıktrr. 
.................... __. ... _.Dilll_.ldmlt'BEI 

,_ V .tllil1"ın k..itıı.1> şeklinde roman tefrikası -
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retle mü.ıkül bir vaziyete düşmüştü. , 
Con Brent tamamen ümidi kestiği bir sırada 

idi ki sol tarafında çayıra açılan bir geçit gördü ve 
hemen direksiyonu kırıp o :tarafa saptı. 

Con Brent o istikamete saptı. Zira gidecek baş. 
ka yeri yoktu. 

Fakat burası pek berbat bir zemindi. Otomo
bilin tekerlekleri inip çıkıyor, araba dehşetli sarsılı_ 
yordu. 

Derken otomobilin arka yan.ında müthiş bir 
patlama oldu. Arka tekerleklerden birinin lastiği 
patlamıştr. Con Brent böylece bir müddet daha git. 
ti. Fakat artık otom~bil yürümez bir hale gelmişti. 
Sağ taraftaki kapıyı açarak drı:;a.rr fırladı. 

Sağ tarafta görüniin dik bir yamacı tırmanma
ğa başladı. Bu yamacın üst başına gelmiş gelmemiş
ti ki, büyiik salon otomobilinin yaklastığmr ve kerı .. 
di otomı:bili ile burun buruna geldiğini gördü. 

Sonra İc'erisinclen Mangus fırladı. Mangus. Con 
Brent'in ardından koşarak haykırıyordu: 

- Hey bana bak. 1 •edir ıbu yaptığın rezalet? 
Kurduğumuz plana göre seni öldiirecck dc"'il mi idim. 
Beni böyle koşturup durmakta mana ne? 

Cvn Brent hiç durmak taraflısı değildi. Ancak 
koşa koşa ilerliyor ve bir kaç metre ötedeki bir me. 
~e ağacrnı nrk:ı~ına sı.'{ınmak istivordu. 

ôr:tya "arır varmaz hemen vaziyet a1dı. Ve daL 
1'1 ':. o kaim ağa!; göYdesinin siper ettiği istikamette 
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koşmağa koyuldu. 
Az ileride bir orman görünüyordu. Olanca kuv

vetile hızlanarak ormana daldı. Ölümden kaçıyordu. 
ölüm onu peşinden kovalıyordu. Halbuki, o, yaşa_ 
ınak istiyordu. Yaşamağı istiyordu ve Jan Kalmers'i.. 

Fakat ormana girdiği sırada Red Mangus ta sır. 

ta tırmanmıştı. Arkasına bir "bakışta, o karkunç 
haydudun, elinde bir tabanca ile kendisini takip ~t
mekte olduğunu gördü. 

Bir aralık ağaçların en kesif örgüsü içerisine 
daldı. Zikzak koşuyordu. Bu esnada hiç ummadığı 
bir manzara !karşısına da~a kaldı. Kesif ağaçların 
öbür ucundan bir şose yoluna çıkmıştı. 

Yoldan geçen ilk nakil vasrtasmı her türlü teh· 
likeyi göze alarak durdurmak ve binip kaçmak ni~ 
yetindeydi. 

Bir otobüsün geldiğini gördü. Hemen yolun 
ortasına atılarak elerini havaya kaldırdı. ve "Dur!,, 
diye haykırdı. 

Otobüsün şoförü birde:n.'0ire fren yaparak sor. 
du: 

- Nereye gitmek istiyorsunuz? Biz, Plimot'a 
gidiyoruz. 

- Pek güz.el, hen de oraya gideceğim. 

Ve derhal otobüsün maroken koltuklarından bi· 
rlne ~·erleştt. 

• Kurtulmu~tu. Kendi eliyle kiraladığı bir katil. 
den kurtulmuştu. Demek ki talihi varmış. Fakat ile-

Hususi İdare öksüzleri fj5 
7 /Mart/939 salı 1 - ~ı.ı 
8/:Mart/ 939 çarşamba 156 - .:ı 
Belediye emekli ve öksüzleri 29! 

ı-9/Mart/ 939 
29

:; _ fJSV 
10/:M:art/ 939 cuma v 1 ı 

11/Mart/ 939 cumartesi 5S7 - 0oı 
13/Mart/ 939 pazartesi . .. .. . ~44 .-rt·~ ı 

Hususi idare ve belediye emeklı Ye oksuzlerının J,ltl c::ı) 
aylıkları yukarıda gösterilen günlerde ve cüzdan sı~·ıı ~t v 
göre verileceğinden aylık sahiplerinin cüzdanlarile zırıı9 

sına. müracaatları. (1510) i 
*** 111ı.1ıı1 

Taksimde Taksim sokağında inşa edilmekte olail ~· ..a 
lanın mecra inşaatından dolayı iı:;bu Taksim sokağı 9- ııır.' <-

- ·ı·n ° !1 
Tihinden itibaren vesaiti nakliyeye kapalı oldugu ı a (l!)S 

• (B.l 

Kayseri Vilayetinden : ııt ı:e·i 
. ı - Talas nahiyesi merkezine ait "içme suyu .. fet\ıı;ttV' 

proje tanzimi aşağıdaki şerait altında eksiltmeye 1t0ııP 
2 - Bu işe ait bedeli keşi( "500" bef} yüz liratlır. 
3 - Suyun menbax tahminen yedi kilometredir. jfl!ltl ~ 
4 _ Eksiltmeye iştirak edenler % yedi buçuk t~i~r ~ 

verecekler ihaleden sonra % on bege iblağ edecekler '·~iııoc 
5 - Yapılacak keşif ve proje evrakı muka,·e~e tarı 

haren kırk beş gün zarfında ikmal etlilmcsi mcşruttıır:ıctJılı:" 
6 - Yapılacak proje ve keşifnamenin Nafıa ,·ek3 

diki meşruttur. dÖfttC 
7 - !hale 16 Mart 1939 perşembe güruü saat on 

Belediyesi!lde icra edilecektir. di)·c f( 
8 - Fazla malumat almak i~teyenler, Talas Beletıı1lcl 

Kayseri Hususi muhasebe müdürlüğüne mürJc:ıat e 
olunur. (1509) 
1 


