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VAKiT 
Şarkı Musa baka 

KUPONU 
No • 'l1 10-2-939 

Bu Kupollları Toplayınız 
80 adet olduktan soma en çolC 

beiencUllnb prbnm s1ft.e917le 
beraber bize &6ndereeebbds •• 

41inorka adası Fran
koculara teslim oldu 

Sovyet - Japon hudut 
muhafızları · çarpıştı 

Japonlardan bir zabit ile 
10 ne/ er öldü 

Partice mebus namzeti gösterilecektir 
(Y GIUI 6 ftOI aagf"'1llJ. \ 

lstanbula Transit Pasaportla gelen bir J&bancı -----
Sigortacı Markodiçin boğazmı 

sıkıp eter koklattı 

Bu dost ve mut
tefik memleket
teki siyası buh-
ranı aydınlatan 

bir vesika 

d:ın VUleçmedill takdirde lsUfa .. 
deccklerlnl bildirmişlerdir. Baı•ekll. 
bu vaziyette hlikt\metin faaliyetiJHI 
devam edcmlyecell neticesine ~ 
mış ve kırala bllkametin blifaau 
verıneyi kararlaşbrmııtır. 

FnkalAde içUmaı mCUealU .. 
Spuk, saraya clclerek lstUaam faJr. 
dlın etmlıtlr. Kral B. S,_. "91 
hükılmet kuruluncaya kadar ıl@delllı: 
işlerin hdTlrine memul'. etmlftft. 
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Ekrem König 
Londrada mı 7 

:A.materclamda yakalan- Şehı·r okullarınm 
dıiı Rivayeti lararla Maarif şôrası EtrUsk vapuru 

Devam Ediyor plAnı 
Tayyare uçakçılıliyı. itham U " R f ff 1 d 

*1llen Ekrem K.önlım bir mild. Her Kazada 40 Okula mumı apor için mÜ e İŞ er en 
Mütehaıııalar önünde 

Bir Tecrübe Daha 
Yapıldı 

aettenberi hudut dJolarmda a - ihtiyaç Görüldü 
nmnakta oldup maltmdur, Bu ilk Ye orta okulların fÜrin Jwı bir komisyon ayrıldı Etraü: npurunun Mirat dilfllk· 

yanda kendisinin ıu veya bu ıi semtlerinde toplanacaklanna HllG lıaJdanda Denb 11caret mu-
ekette. bulwıduğuna dair ckir huırluwı plh tamımlanmıı Maarif ŞQraunda 18r.,Ulecek cllrekt8rlerinin ittirald:yle umumi dllrlUIUııde toplanarak çalıpaüta 

)'lalar 41a deveran etmektedir. tır. mektep ltlıriııe ait rumamelerl tel ı5:Utme yapdarak ad rapor tea- :o :':.~:-!inin millafm 
Fran.Nnm Parla eehrinde Bunlardan bqb yeni yapılacak bit etmek üzere evvelki sUn top- bit edilecektir.• --, • 

uğu yazılnuftJ. Fakat Frama okulların yerlerini de teıbit etmek lanmağa baflaaan liH, orta. aanat tık tedrilat lflerinl de teablt et- Enelld alqam komiıyon bala-
~dllnıeti yaptığı etraflı arattır. üzere maarü memurlukları bir tep ve muallim mektepleri mOclUrleri mekve cvnke yudıp,m madde- n ile Alman mOtlhauıllarmdaa 

neticesinde kendi hudutlan lantı yapmıtiardır. dUıı de toplaııtılarma denm et- leri izah eden umnml bir raporu mUrekkep bir heyet huzunmda 
ilhUinde Ekrem Kanig adı ve Toplantıda her kuada 7 - 8 o- mitlerdir. . vllcuda ıedrmek lbere mUfettit- EtrOak ftPUl11D& Jlarmarada bir 
anıyla kimle bulnnmadıpıı ree kuJ olmak üzere 40 kadar okula DUnkU toplantılarda encUmen- terden bir komiıyoıı aynbmıtır. tecrilbe. seferi yaptmlmqtır. Va-

bildirdi. Bunun UzeıiDe Ek- ihtiya"- olduiu kararlaıtınlnu•tır. ler kurul.mut ve okullarm muhte- pur ild aaat kadar akıntılı. akıntı-
:ır -• lif ı.t -'-!- ~----•-..ı-• ...n....ı:.~- KomlaJGll prpmba 1f1D1De im· d -•--ı- atlratl K&aigln AmstG'dam teh • Rapor -ı.-.1 .. tekemmül .-AJ-t. ....UIUll ~ Yll!QıUa ... " arsa ınuanla .. e 

r-- ıııaU&"ı tl ~ '-- 1 .,........ dar raporunu lıuırlaJ'U'Ü umumi •Al··-'-e yakalandıp havadisi çıktı. lerek: Proata verilecektir. ge rme .. e IN••mı,_...... ..-,---.-· 
Diln de bir rerıkimiz Loııdra. EncUmaıler vuifelerlne puar- heyete Yerecektir. Akmtl De beraber pderbn" SeuJerdlllberl bllylk bir 

'41a bulnnmaaı lhtimaUnden bah· Eiitmen Namzetleri teal cUnlt akpmma kadar devam BUdln raporlar 0--dell ıG· ÜIDtlJa Jrarp Mfer ederkm tutu· .,. amimlntıe Qahl"'•kta 
yoldu. Bu yıl asılacak: Eiitmen Kun- edecekler ve aah cUnU bUtUn okuJ nl Vekllete c9nderllecektlr. lan ayn aJl1 aflrat mlktanmn ft· pq ft kablll,.W 

Bu IOJl ihtimale kuvvet vere. lannda çahfmak Ozere Şileden o- •tlll •-P1'"m•tır· m•an Ahmet Balda 

:ı ın::: =::n~ ::t.:nç~c:::-::e~ ~= Şehir meclisinin dünkü toplantısı bıt·:. =Uf':!r~ üt Wr ·-~h=4: ~ 
JMUrdQ11 IÖ)1e.llen bir genç arif V eklleti ta*(mdaıı Küldir Dil• tarafta lromllyonun p DDnkll "Ula,. rafft1mlJlll 

a.,. ... 1..--·_ttmrı .. ~ Loadradaaı-,ç bulwıBa_.,.· dir~ıuıun. bildirilmlftlr. Abbasagv a mezarhgv ında park yapı- terdlll ı11um 0ser1ne dan .... •_.ps. ı.111edenu 
aauu uu-. e- ,-. Şilenin otus ıwnıedi, Eakitehi- ne kallaacak olan Btri\ü bil lef•• çarpqordu, 

bul~~-~~~~J'!mhıtı ria Arlflye k:urıunda Çatalca.nam .. • lmaSI münakacayl mUCl•p oldu rlDI Jlpmamıf n po9tall teblr Olreaclllfml• l&oe kırk 
•!JrtUpta JAJDW-.ua PÇu. ,,...& L ı:etJeri Jtdlrne kanunda yettıttrı- W tdllere1r yerine lnanll ftputu ha· telif tablodan teeekktU ecltO 

anlatmaktaJ!Dll.. lecelderdir. lehir Keclt.I dtln aat on bef. ile tema edllenk b1ltuJı mear- reket etmlıtlr. Etrllak'Oa DnOmls· llll'llde. pno re111mm 
Bu !!!!'-A~~anı~.!.: Hukuk Talebe Yurdu te Wncl reli vekili Tevfik 'Nre.. ııtnı bafka bir yere D&kll etra. deki hafta ldere sıJap pkmıyaca- portre..,. natannort h&UJIJllll,• 

• .,,_ --,,• liu....,..... niD 'h.a.1. ... 1.a....A. topl d Ge lmda -"•"-'n--a ._ ___.,_ P da ıllpheBdlr. gbe1 wrJert ptllecektlr• 
-----.aerek o olda .-aı.a- ..n..c'ten.. Onl-venlteaia Hukuk fakillte- ~-llLI, • •v• ...-- ft - -..- V tadlllt 1 • & •---~ 1 Au.u- J"'61A alnd ku tal beJ TY.. f kU1 çeıı cell8Diıı aptı okunıduktaıı palı ft üıtiyaca cevap 'Nl'9bL apunm pn _,.. Sem •••nluda nelm 
ler de ballDlUJQl'dU. e o yan e ere ...... a - sonra nımımeye pçlldl. llk o • lecek llkllde b1r na•k __ ,___ ,. ıaaderilip cBnderUmlyecell llDda ı&'lllm harekete bir 

a.. halde ri tler -L1- telinde oldutu clbl blr yurt ya- r-- ıT-r- bakkmda henGs Yerilmt• bd bir na-. at+f.111 h ""'--"" 
"!i"A vaye 'W"&CW.Jv... pdmaaı ve yardım edilmeli buau- !arak mUlldye eııcUmenlnden p. mn temlDl lçln mubata e.DCUme. .. uaYW .... .._.. mu awa 

t btlttln bil rlva,etıer ara.. auada aJAadarlar tetebbGllere ci lmı bir mubata okundu. Bunda, ne iade edildi. karar yoktur. ~ tetkikle- ba Ml'll doıa,mJe aaatk&r 
..._ Ekrem Kanlgin Amııter • riımitlerdlr. Vektlet Hukuk fakUl Betlktqta Abbuala mearblı • Tlblmde 8ehlt KuhtarbeJ ma rlnln ıaetlcell NJrlrmda raponma kl1I W _..mm tertibine 

da yakayı ele verdiii riVL tealae yardımda bulwımala karar nm bir Jamnmm park haUne kon. halleabıde Ç6p1Wt gepıe ~ nrdlkten eoma " ıtdıat Vül- olan •Ankara llalkevt,, m 
- aaıl8ıs oldııluna dair ÇI· nrmlttlr• muı bakkmd& w,.. rellUfln· • "Denbr., olarak lalmJendt. Jeti, lllsum "9terlne Jtrop tılS- 1Ulerlnl te1ıdlc ederla. 
eolrakl haberlere nlmen - Almaw para De bir yurt bina- ce yapılan tek1ltbı JlmftfJk ol • rUmeal hakkında mWklye enclL alh1an Dı I~ o sama •-----------
marla deveran etmektedir. da tiril ektir dutu blldlrJUyordu. Mubata o. menlncleıı pien mub&ta okundu. vapur Alman,aya ı&ıderllecek· Malahmelercle: 

Bu cJoiru Jle. iki aıemlebtln 11 vu~u. ~e ec • kunduktan IOnr& ~ ID. Bir tok aal&r bunun nema. tir. 
:!J1191&Al.&&Ketıerl arumd& beynelml. Silinıde Orta Okul larmdan A.bdUibdlr Ziya. aL na ifada ettltlnl tcriu,lar. Dl. Bu itle mtfl1ll oJaıa....,.. Ara a ada 

p.rtlara g8re eereyan edecek 8ilivrl Jruamda bor orta Oku• dJ. On bef bfn metre murabbl.Jlı• cllmen .namma bir ua IObk is- ayni samanda hen0s Almn1* n n 
uhabere ve temular netice • tun 'knı1muı için bulunan binanın da olan mf!SU'hktan JU'l91Dlll mi olduiundan mana ifade etme. hap edilmekm olu nparltıda b ? 

llblde yalmı bir saınanda TUrkL tetklJdne baflammttır. park l8kline IOkuJmumm o eL afne Jilzum görUlmedlilnl .ayledl. yapılacak tadlllt Uzerlnde de tet• u m U 
ye gethilmeelnlh teinin edile. Ottaolnı1 &lUmllsdekl nae faa- ~ obtran 30.000 ..,_ lcln Halit Xft&pgı bmümm ''Savq,, Jdldtriai U.Jetmlttir. Bir Katil Saçlıuu 

.ıt bekleııebWr. liJete ~~' a; ;rt.!sf ı o14u1-. Mı'k Jap1 .. olarak~. dlts bir aza da Vapurlar• G.çUııUıı llll8ll lk· 
• • laca '1mJ·~•~ ........ ~tmnMı •Pllll~W~~~-.!llılis..Jrüılt..J•~--..a..!Hle!!NfllıM.,-' 

lstanbula Transıt Pasaportla gelen bır yabancı kaldırııacatma ga.oe pri ıwu bura.ya. uminin verllm•bd t.eJr. ~ec~ ıa• ,,.~ ~-: r .~ taratmdan dün 
-· -- "" .. __ kuımdakl mearlarm da toptan. ut etti. clul yapdmtdıksa ftpaılu"'teiftila m UlllD mtıddettenbel'i 

Sl·gortacı Markodı·çı'n boQazını bqkabir1V9D&kJolunarakorta. Relik Ahmet Sevengfl hemen abnımyacaklardır •• yGsdea ... naıı bir b.W ,.kalenmJtt#· 
ya çıkacak 'bU1t1k •hanm ,ıwk blr l8hn konmumm doiru ola • purlann memleketimlae aeJmea1 Gllmllpnede Kelkit 
yapıl•mmm teklif etti. Buna br. nuyaca.lmr, ~ıll:re mani oh& ele I~· . nm 8'nle1I mw.rlJğl 

k t k k 1 tt plık olarak makam namm.a me- muı lçln mut.tanm eıacllmene A~ ~ S. edU· Kaya oll• İamal1 Baydar s 1 1 p 8 8 r o a 1 zarWdar .mlldllrll Stlle)'llWl flJ1le fadafnf teklif etti. Bu teklif mu- mit otU Sua npuru da bir aydan da bahm4ulu aıralarda 
i.ahat verdi: vafık g6rtllerek kabul edildi. futa bir amandanberi Adaa ha- .unu blrlalnl bıçakla 

Kapı arasında cüzdanını almak 
istiyordu yakalandı 

- Abbuala mearhfllida alt it Ja11an eritme JVlerl JaaL wslarm• ıa.tea pPrllmekW- mctUrmile. cbıayeti mtıUd~ 
la11111mdald sahada bagln pak. lrınd•kl talimatname aılıhl,..,. dlr. Vapal'UI) ann bulunan baca· carak fstanbala gelmlftll'• 
lar top oynamakta4Jr. Bil IÜa.. mUlldye enctımenlerine havale e.. 11 Jreallmekte ye knaltdmaktachr. Haydar bir mlddet öt.eclt 
nm bir kenarmcla uoü mear dildi. Şehir lıfeclJai ..ıı gllnll top. Vapur yalanda banı:du almacak de dolqarak cami avı 
tqlan vardır. O cifti' lıalb w. lanaeakbr. ar. bp bllnnlf, IOlll'& Kaırd~ 

Bnelkl akıam Be:yotlun~ 1 vaffak olmut, kencllllnl kara- lerdmberl be1edi19J9 bafV1lftl'&k te bir fJl'lnm bındlatne 
ebl bir lıınm tatuımuttur. kola IÔttlrmltttlr. Blm sonra burada bir part ,apılmımı iL D • ,, k ,, H e JUUD& almıftı. Haydar 

u hususta 7aptJtmııs tahklka- karakola Karkovto se1mlf, ba- tlyorlardı. KaarlJJdar bllecUye- en ız an utçesı ç&-et alarak atmakta w 
SDN Taka tD7J8 ~mlftlr: f fDldaD seoenterl &lllatmlf, ıuç- ye alt oımaıtı. beralaer buralar • retle pglmDekte iten ~ 
BostaDb&fllld& Plltln soka· lu Be:yotıu mırkeslne sOttlrtıle- dald tarihi taflar .,. makbereler 8 d "" . . dud&D a1dJlı bir ihbarla 

a 1 numaralı ••de oturan. relıc IOrS1JJ& cekllmlttlr. Hiç dolaymlle byft,.tl mu.ter- mtL Utçe 8 görülen f azlallgın sebebı nadır din ,.atamılbr. 
78n tebeumclall 60 7atmda ttlrkoe bllme79n bu a4am hak- d::rllliUndeıL IOl'llWlllS bmmen . Po1llge btrbıcl mDı C.-

otıu Reko Markovto La- kında tahkikat J'apılııaca lmç- mecburidir. Bls dl on,a mira. Jhntsbank unılJlld m1klUr ft. t.e1lt idareler ~ mem11l'lan. kemeıdne ftri1en tmnaD 
fOnrlye lliorta flj'ketlııde me- re tebeumdall olup bir hafta ev- caat ettik. ıvt ye.pacafmım kili Bay Yuauf Ziya Brllla J>enla ıım hakkı mllld8lebmden ileri pı. IOl'pn gekflmtı. fakat 

urdur. Markovtc ntelk! ak- Yel tr&Dllt Ti• il• .. hrlml11 gel· bildirdik. lıfllııeler ldarell alt Jm. bank bdro8U etrafuıda yaptJb dlfi enlıplmlfbı', len nçu reddederek A.nıım-.: 
saat 7edl19 4otru etrketten mıe olan Ti Nnotnl otelinde sa- mmm park yapllammcla bir malı tetk1klerl 'bltirmek Ur.erecllr. Bu eetıe naaraıı tuarruf için - lametl 6ldtlrdUğtlırıtl 

kmıe, 7ecl1 b:uf11,la dotru ... :tın Albert oflu Jozef Kaller ol- zur olmadıfım, tıst klammm ol. · Blkl ldareterla tnlaldlyli mey. ı..nkadakl memurlan, çıkacak yonanu. Fakat ben bll 
)artımanma gelmletlr. dutu anlqllıllıştır. H 7a,mda dufu glbl muhafaza edlJınetlnl dana getlrilen Denlsbankta kad· bareme göre muayyen amıf1ara bir adamı ömrl1mde 

llartovtç kapıdan fçerl gtrlp olan bun mtıtecavtzln llsanmı bildlrc!l. rotana kllfWmeei dola,.U. ma. &JD'&l'Ü oıaa ı&-e maetlan tev. Khllleyl de 5dllrmedlmo 
birkaç adım atar atmaz ta- bllmıdlll bir memlekette -böyle Biz de buna uyarak teklifi J&P- atlarda tasarruf yapdacalı he • hlt etmek w hakkı mtlkteeeple.. kim, clellller nedlrT Ne 11' 
bkta bir a~ auısm tize- bir so:ysuncuıuta ıaTqmuı ca- tık. Bu anıretie balkm l8felf. ye. ap edlllrkeiı 800 bin lira kadar rbi muayyea bit uıllcldetten IODI'& ediYOtwmmaT Ben b.tfl 

itne atrlmıı Markovtçtn botuı. Ubl cllkkat sDrtılmektedlr. · rhıe getlrllmit olacübr. Bm*'en bir fuJahJr ı&tJdQI ıasıtm11o ta&dUltbıfl beklemek icap etmeır.. IDldm ba COıetlerl 
Tarkun~tlyle llkıp btr J'&n· Kencllslnln meıhur bir dolan- sonra bur ualar .as aldılar. Mu tı. Yeni umumi mGdUr veldllnlıt tecllr. Dtpr taraftan mevcut me- duda ~t .ay··-~· 

da diler elindeki eter tlte- dırıcı olması ihtimali gDzönllne bata.Dıp leh ve aıe,hlnde 6 IOy. ya# tetJdJder netlceıtlade ba murlarm f .. olup olmadıkları, dl8bd tımdf etmf.ttlı'. 
Dl MarkovtçJn burnuna koklat· alınarak hakkındakl tahkikat 1edller. Neticede mtbeter ldareel n.bnm •Jda kJrt bin ttıdr U. 1nmlar IWDde alDJmıl .,. U,a • o 
a7a savatmıetrr. ellemml7etle deTam etmekte- lnbi I ,, ı~ı! ~!- 9eDevl l500 bin llra711Rıl • btlerl dola,.U. ~ Oc Kaclm Sacta 

dlr. sar ar YeKlll d ..... J&1Um1lfttlr. beklaaa hllmatl llJ'lkfJ!e ifa e. · -L..ı: 
Markovto 7atlı oldutu için Jozef llaller dUn emniyet mtl- lehrimizde bul=- 01mr1k ft Ba rakam k1aN18rln teftldln.. ~ bulunup bulunma • Bathata ~ 

~hul adamla mtlcadele ede- dttrlUllUne getlrllml~tlr. inhisarlar Vekili Ali Rana Tar- dıım eama meJdm pı. itlerin dıJdarmı da &Jnoa bir amu ft LlDpda oturan D~ 
em.it, 7alnıı ba:ycınlık geçtr. han dUıı de inhiaarJar umam fil• zl~ ,. .U111111 tetkik IDnlU1I olarü s&illmM- plarmdu Vulllta ~ 
il sıralarda avuı çıktılı ka· Milli Şefin dilrlOfilnde metıal oJmat, 19brl- vudiıltrmm artmı,.,..an me,. tedlr. ile bir meHle4en 4ola1' 
batırmaya bqlamıttır. Meç mb:delı:i inhllal'lar depo TO tefklll daDıf plmllJr. kaşa etmtı, mtlnakat• 

uı adam Markcntçln to cebin- F otoirafı tmı ıemıiıttr. Denlıbenlan tetekklJODclm Çalqaa.M;:a-Jaı: inkılap ederek tıç ta4JJ1 
ki ctızdanmı zorla aımat tl· Mmt Şef Reiaicumhur fsmet • IOlll'& banb muamelltı ı&iUme. Haklnnda Emir bqbqa rtrmıeıercUr. 
re oabalamaktadır. Markovt- lııi$niln0n yalh boya büyük bir 15 Yıl Evvel Bugün le '*IJıQdıft sfbl kalro)'& blyl1k Dealsl»anll u .... mU~llll Dtlll durupıalanna b 
feryadım JUkan katta otu- fotoiraflan mükemmel bir ıuret- lllma11el Bt/al Ceml11ıll lal'afın4aıı ve &"'8k tonajda Oll Ud n.pur L daire ~deld 1D811mrh ....ı. lsere mahkeme ..ıoıuıJlf 

)'&Dlar du)'Dlufl&I" ,.. &f&lıya 1 te çerçenlencllrilmlt, Şehir Mec· Ankarada f/Glll•Nlan "Çood Saraılı" ll• Wllmlı, letln,. Dokl&n .,. liyla ıJlhdar bir lalrar ........ lan kactmı.rclan davacı 
uelardır. GUrtllttıler üzeri· liıi aalonuna uılmqtır. nın ln,aalı bltmlıttr. fenerler ldaresl ile BoL• bari· Bundan IOal'& Jaer baaci blr Jdm. ellndekl bfr tutam ıaCI 

m h 1 d ,. d ı Sarau ba hafta mıralmle açılo.- • a- __ ,,. 
e ee u a am cuz anı a ama- caktır. elndekl hava lataayoDlan lıenJrL ae metal nmanmda ~urlarm maauı tllttlne koyıu--· 

tendlalnl ıokak kapısından Tılrki11edı Nldn lau /ırlt•• Cupl. Yılı devrolunmq, bu arada yani çalııtıiı edalarda oturıtp bubihal - tııe 4ellllerlm b 
.nnl&l'I atmıttrr. Yutan kattan Irza Tecavüzden uet için on para alınaoalctır. blr tenane kiıru1muı lal de bu edemlyece1r ve 1J1 olanlar da ı,ı.. 4emlftlr. 
aııranıann feryadlnı duyan ve Fatihte 12 yaşın.da Mesude mtltjlleseye havale edllmlftlr. Bu d biter bltmes daireyi terbdecek Deeplnanm .oatercUlf 
kabinde bir adamm alablldltl- adında bir kızı• zorla ırzına ge- Bugikı :::>oialılar ! U'ada daha b!r takim itler de lerdtr. rm, cllnlenen phlUerl• 
• toetutunu, o ıırada 70Jdaıı oen Hakkı adında biri dttn ad- to Şabat tliJnll "' ,,ecut tlolcllla: ~banka ge;mfetlr. Bu yolda Dk tedbir olarak me- ve Vaalllka tarafrD4all 

en Boıtanbqı karakolu baş- llyeye teslim edllmletfr. . MQşte~ı ve Kamer bu;tlnı hlkfm- Kadronun nal)'eti tetkik ecU. murlanıı meaef odalarında bulu· koparıldıtr anlatılmlf, 
mJaerl Bay Fikri ıörmOş, bu Hakkı dördUncU sorgu hA- dır. Bu«un dolanlar tamamen balatl- .. _.._ a.a--.a ..... __ ...a.1ter1n "" dl ı-'---' 1 rlnd 1.. •• ı.. '--d ci 21ı ll a _.. 

ynrdır. Her ne iıterlene olar. Her 11r uraaa ~- uaM .,.....& nor. nan aea -•uue e en ....-- ... m a " er r .v--:--
amıa Petindea kotarak blr klmllllııl:u kararı ile tevkU edil· adet onlar ltlndır. Fa)tat istifadesini .riıalln fevkincle olarak maaı aL oturulacak ~oltuk \'O 1andal7eler Memele m&lıkO.m 
cldet aonra 7&kaJ&ma:ya mu- mlettr. bilmelidirler. dJk1an g6iillmUt bunun da muh- bJdmbmttır. cllr. 
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~rifte Rasyonel ıslahat: 4 

nivers!t8-vö yÜkSek ô1ekiebe ~son Hah.erler ~~p !_Uşf!!!dUkçe _ 

Kendimizden 

. girecek talebe A m eri k a yeniden 'Berıtanya adasında Şikayet · f ·ıak I ( ı1ctae btrc1e be1ec11,.ec1en flkA-

3 032 t k 
ın 1 ar yet etmek illetımb teper. 0611: 

ır sene yabancı dil fedrisafına 
tabi tutulmalı 

a yya re yapa ca karanlık, fenerler sönilk aok&k-Poliı Miktan Artbnldı, lar çamur, köşebaşlan ~P tene. 

Panama kanaJJnın ıslahı 1·çı·n 23 Toplanblar Yasak kcsı der dururuz. Soka(;m Jd.. . Edildi rinde, karanlığmda, tenenbll-

~z ~~z~n: o. Nuri Çerman m·ilyon dolar ay ılıyo BugUnlerde sık sık Britanya ~::e.:dt paJlr:ımızı da dflştln-
.._" liocı ela bugunkil or- Hüli,. aiti ydbk bir ilk tahsil- r r adaıımda bir takım IAfllkl ! • .. ııe mez. :"'ltıı .:~:• okut~ bil- ~en ıcnra d3rt ydlılı: lılr or h Vaşın.gton, 9 (A.A.) - MU-f •. sulkut hareketleri ol~ Aar, Oglumuz, nlpncdığmı c1en .. 

ilıt detr derslerın meba- sıl ile her talebeyi rma1 ta ta • messlller meclisi ordu encümeni Cumhurreı'sı·m· janaların gUnU gUnUne . tel • mek için bir taş savurmq ·ve 
._edediki defa tekrar 

17 
yapnda ıneııle;:e, h.°~';"'k sall gUnU_ lttllakla kabul etml• iZ re getlrdlfl bu heyeeanr:~ 1s.~mfltinkırmbeş yilzlllk koca ampu· 

k~- evrede bir def ka Y ma olduğu mıllt müdafaa proğramı- lirin mahiyeti Avrupa pos~--ı- un ıftır. HJzmetçl, çöp 
cı..~• dCS a vuıturacak yola veya yükai ek o- na mtlteallık kanun lAvlhasını ç k l.AG kut "~ fay.t-~ &eneye tak:ıim kula 1evketmek inlal&p ve nkıli· " an 1rın1 n fa h r"ı nm getirdiği malQmatla bir de USURU sokağa dökmflşttlr. 
"'1a 1ıG :""' olacak demiı· lnn daha ıüratle yllrilmeııl balo- dün riyaset divanına tevdi etmlt reeeye kadar ııaralıat peyda et - Evdeldler çamaşır llilenhıl k• 
' edtün tarihin ana hat mından da iktıaadt cepheden ilim tir. h h · ı · v • • melrtedlr. • pıdan boşaltmışlardır. 
'· '1ı Uç ciltlik tarih }"'atmak muhtelli oahada ~e'. Encümenin proJ .. ı, mecllss emşe rı IQlnl Fllh kik tn..n ŞlkAret ederken bnnlım uta 

da ııun kitabını crta ı ' askeri tayyare kuvvetlerinin ve- k b 1 b a a 
6

"lz .zabıtası ıu. habrunıza setırme,n. Ameık ltı..._ rt Cildini . er yapmak itibariyle de vatanı a u uyurdular b~atm UçUncü gUnU vuku bulan köşedebucakta,blrusapa• ... mt 

~..._, e .. =- de aynca it- çok kuvvetli elemanlara --'-· kı sair müdafaa vasıtalarının der- ır infillktan üte 111 """' ~"'4 ... k h ..uıp - h ı idi ı :...... . m ve t enkaza. lerin 7ollarm,.- dol .......... _ hal· 
.:: ... e epsinl de lacaktır a tezy ol tavs ye etwekte ve ç ~ B ua -v---. ~~· ~ ..,

11 

• an-.ın - eledlye meclisi rasında bır esmer vallzin parça- ı..- ne fena Adetlere mll-• ... 16 

~llctadıeyip geçmekten Bu dört ıenelik liıelerde derı bu takviyenin Fransa tıe İngil· bUyllk bir aevlnç içinde, Reisi- llannan ı bulmU§tur. Zabıta memur. :;:ı~ğunu göreceksiniz. ..,_.... 
ı '- bir"olcr. tevzi cetveli, ıu tekilde yapılabi· terenin Amerlkadan mUhlm cumhurumuı lamet lnönU'nUn bu parçalan bir yere getl • Mese'• .. ~. dal'""' ..:ıı.1_ 7...._ 
~ liıe 1~ bahisleri, hele lir·. miktarda ve acllen mUbayaatta ç k k &At--. .... ,...... ........ 

1 
d an ır171 tırefiendlrdlklerl U- rerekoymvalizint aaBil tedklini meyda. ıun~·· de,•am ederw·-n ca.p"'---

d" e atlamak m:c- Sınıflar 
1 

• J .. bulunmaları gibi yakında Av~ 2 ~ aıı:ı ~ ,-..... -le '">'du~ "' 1 -938 salı gtınUnU ••ısmet ln- na uş ur. un an sonra ga. k b lıq 5U &ibi talebe de Tilrkçc, edebiyat 5 4 3 3 rupada bir harp çıkması lhtima- önU" günU olarak her yıl kutla- T.etelere verilen bir illnla İngiliz zın cnarını, umun11ZWl ucu• Pe";;'bnenıektefür. Yurtbôlol•I 2 
2 

llne delllet eden alAmeUsr do- mat n tnıınn•nnn Çankırı hem- halkını bu vallaln kime alt oldu- nn, om'.'"""ua ..,,....ıı: ııı. lıı.:. -_ lUzutnıu olan In- Filozori 1 1 layısiyle zaruri bir hal olmu• ol- • t yin h saksı düşer En ucuz kurtulut ""ili, v şehrllltlnl kabul buyurması te- gunu a UBUBUnda bildikleri. • llılif ltııenin 
1 

l d SusuyoloJI, ekonomi 3 3 duğunu kaydeylemektedir. ni poli- -xylemeğe d t tmf kirli bir toz bulutu içinde kal· 
'rtdtt on arın a, Plsikoloji mennlsJnln arzına alkışlarla ka- """' av ave e ı .._~ diy ı>rogn.nuıu bitir- T"lb 2 : 2 2 Encümen, bir lhtllAI bs.şl•dı. rar vererek, Reisicumhur ini!- tir. Tahkikat netlceoinln İngll : maktır. Çilııkll düşen ıralraı, ııı. ~"<iııht~ ldeta koprime ha- Coilral,.a 

2 2 2 2 
ğı takdirde Blrleflk Amerika- n onı fU tolgriı.fı gGndınn(fler- terede yapılan esrarengiz suikast fOr&poıel kov.anı gibi çıunur mlo-

'i U1eı. 
1 

Hmp, coblr s s 
2 

2 nın hazır ve sahlllırlnl hlına- dl: han!ketlerl haklmıda mtllılm iP- ketleri p118kllnırelt daldn'· 
""•d • Çin olan d3rt Hende,., mil"ll'"' 2 2 2 2 yere klll bir hava kuvveti TO IBIDIT INONtl ucu verecefl anlqılnıakadtt. ~ pek ldlmıe,ını.. -~ 

6
t' 0kutulıa bir do- Nobataı 2 1 1 1 bir ordu lle mllcehhes olmaaınm Sayın Şeftmla ve Dlfe taraftan bafııuzA ıtalıa ldrll 111ler dllktll-ı..,~ 'eteni ve öğreneni H•YT•n•t 2 1 1 t mübrem ve esaslı bir saruret r ecnebi gazete medlll için fiildir bile denls. c;ıtlp ı.nı,~"'tarnuı olacağı ;;•~:~1!:::::.•ıl.Jı olduğunu l!Avs eylemektedir. Cumhurrelalmls muhab?."lerlnln verdikleri malO.- Çibılı.11 anıda .....ıa bafb!-

iliL. • 
1 

de aon ıenede Fizik 
2 

2 2 Proje, venlden 3032 tayyare- ANKARA mata gore bu suikast allslleai buna da utraJD.ışlardır. ~rtıı 3 3 3 " Sehrlmlıl preOendlrditfnlz Britanya cumhuriyetçilerinin e 
e h e kadar iıliyen Kimya 2 2 2 2 nln inşa edilmesini, Panama ka- ve halJumıım dertlerini bizzat eeridir: tık infllAkm vukuu ta •• ııevsım mevalm pencereler-
. l'ltacak •ekilde o- Yabancı dfl 2 2 2 2 l l h ı f 23 il d b allı kaklar& 1 l' ~ • llmn

11

ut na ının 11 a 1 ç n m roa ve dlnled!llnls 11·12. 938 ıttnn rlhl olan 16 ikin lk1ıı da n ea "sav 
80 

ne e 

b 

elite Mn lk ı ı ı 11 hususi mühimmat sanarll için memJeketlmlldı lsmet lnönU gün evvel İngiliz ~ariciunye n~ döldilmez ki ••• Kiraz, karpuz çe-
. jıı_. b r derslere de t-- z 1 1 ı 32 il d ı t h • ı kird ki rl "'- k-'--"-'an b

1

-"I' o .. L.z -:ır Askerlik 2 2 2 2 m yon ° ar a &ıs 0 unma- Lord Halif·- İrlanda cumhuri~et e e ' n•ı•r lloUYAA ' '"" 
CUI"' u ak · gUntı olarak kutlanmuı n Çan· - ~ lııı ' C•U zatmam ı- R.,ım t ı ı t 11nı derple etmektedir. kın h•m .. hr!llllnln JUOtıen ka· ;Uerl orduaundan bir Ultlmatom ptııllk dolusu balln4• öteldnln, 

'~~~10::: yaptıktan 11 31 31 sı .. Balkan antantı 20 Şubatta bul bu711rulmuı temennlıhıln almıttır. Bu ultimatomda Irlan. berlldnln başına 1a1ar. Arada ı.q;'il d 1 - Bu clera teni cetveline zatı dnletlertıuı anma Jıelıı4l- dada bulunan İngiliz ukerl kıta· ......ıa rllslbıtlrin tam -~ioı · lr~ı,i!:::: re Cumaırteoi 4, Çzqmmlm 3, ~ (Oplanacak reıııb meollll ltt17tllı ıUrur lçbı- larmı nlha,el dM gl1n içinde L iri bir,.._ -da ;redlillalıı 
in 1ııı .. :"'o Ve lioelarde öi!- fer ııünler 6 -• den okutulur. BUkret, 9 (A.A.) - Sanıldı- de karar nrmlttlr. dayı lerketmelerl 1bım geleoefl olur • 
.=_qt ı';;e!: bir defa okutul- 2 - Çaıpmba ıUnJerl 8ğleden tına göre, Balkan antantı kon· Bu mutlu vazifeyi ifa ederek daksl takdirde cumhuriyetçi or : Hele balkonlar ... Akpm. ... 
i:"<f, ...'.'.~et!lınek ıartlylı oonra kırlarda tabiat ve cofnlya seylntn lotfmaı dört gttn!Dk u- ç t h it Uk t b unun icap eden tedbirleri almak balı ııeçlcllıı en dvdvll -· 
......... :"'bilir· Bu auretle tetkikleri - .eım:ı. ı.;evcut mü' lak bir tcahh urla 2 O şu batta vu- .::a ~~az~ .~::.:r1r:~ .::d:.:; 1 ~best bulunacağı bildirili • nınıta kilçUk bamIDtn canı çlçel< 

·• biıdliini iyi bilen ene••, fabrikalıın ,....,. ve tıl.ıı- 1cua pleeolrtlr. " _.....,_,u.IU1'oPT•- ,..,.,,,.._ , ... ı-u -· :' ';:'. ~ htfttır11ını 
1 

yetlerinl incele- koıı!eranıılıır, Guetecllere ko-7 mllAke- ona tuımıortmle elini-• - La.d RaUfu: ba - - -· " 

Hakkı Stlba GEZGİN 

'lııı 1 ~ :.:. mUhim llboratuvar tecrllbelerl - ratını taldP etmek lmkAnnll nr r1 alır almu aWıadar .....-.tJenı - --

00 

ııt. IMl1'oe lft-
" •~°'ri .,_,_ tJe. ıpor, mim, muolld ve ııalrede !ati· mek Qaere matbuat kont...,,., ın. o.;n. --- telı1lf etmlııtfr. Bıından ııonra bir bet.1--DH, lıa-.._,_,_ -en mesleğe ,,._. ,_ -hr ••pka, 'flst'"•• "'·-o-'" -k do çok dat cö•terenlerln aynca yetfttlril- da gene dört gttn için ı•rl bı- Blfa& Dol- ı;ot reeıııf dalreler llzerlndekl em ,_ • .,.. ..... --r 
tu. ..... ~ • meal gibl iflere tahalı edilir. rakılmJttır. Gelea ce·..ap &f&lld&dır: niyet tertibatı artirıldılı gibi he. lur • 

......... lıııyı..:. Ud devre- Bu ıneoa! okul clirelıfülerin<e Balıkesir Umumi meclisi Ba7JUfMllolıuuo1 men dalın& cuıııarteel ve puar - -.......-de ... tttı1_ - d6rt ıen-u'- bir mualllm ye talebeyi ilgilendiren BeledlJe Belııl gllnlerl umuma açılı: tutulan bir ne 1ıllfkL- - pefln llaaıcl ~:~ guı; Balıkesir, 9 (Hususi) -Umu· ç•"'"'KIRI takım ..,.,.lerde de toplanblar v.. 7erlerlnden mlaneeatn"
1 

b8D 
lı._~ ~~eg~nçliği Gaha bir programa bağlanır ve her yıl mi meclis bugUn açıldı. Divanı 44

" ~- ,_ d k kesti ml ram. ~ ...... --.. ıı.ı bu programın tatbiki ve bu çar 1 c. Bılıdl"'I mecllalnhı fahri Ak edilmlflr. Polis memurlan • e pe re 1° 
· --qzl • ne veya ha- • rtvaaet ve encümenler aec;lmly e " a.u halde kendi eYIDde b6Jle, 

•• 01-~k -mba ı:~1 d ---•-- 1 " hem-hrlll... ha~kında Terdl&I nm her tarafta mlktan - .... -
1

• .., ' us 'b - ta ayrıca bir ıır- "• e en ıoıu..u-uuu neye intihap teftiş heyetine dört lza 'i'""' • .. • .,,""'u k-:ıı.n.a bö ı lan blalel'la 
11.._ ~uıtU geçirildiği milfredatiyle ıenelik karardan ve ÇankınJJ Uk s17a- llllfbr. Resmt dairelere girip çı 

80 

-··· • 

1 
e 

0 

"l 1eııe1n/• demek.,_ ıeçlm! raplıdı. Rlraaet maka- reU mun-1ıetı1Je do göoter- kan klmaı1erln ellerindeki ..US: belodlJ- llklJ'ete - .,. 

11 

,.._ idadiler var- rapora yuüır. mının Izahnameıl ile encttmen- ı ... ..r.. lur mu? .... _ .... _. ... •"-J-a..t.ı 
'it -~- dl~lırl -tsek 4uysulardan - ...... çantalarm illa IIla tetkik ~ ~ ""I v,.- .. 

t 
\t1ıL --ıı olup ta mll· Yabancı Dil Tedriaab ıerln ,.alışmalarına fırsat veril- .. 1

... -' Be beledi Dba b._. .. •·•at 

~eıı.., ~. ""eıtd· " .. 0~ mtıtıhusll olarak Çan kın· UllUDmaaı usuın konmUflur. tıı • n fe Ki - .... ı. ~ ıı Mektebine Altı -n·'- ilk kt t ra mek uzere pazartesi, pertembe " • fi'•'·' d a __ .... ....,... ..... -1a ...... -~ ,......... me epen ton nm çalııkan halkma tellmları- uuuı ma deler 1mal edilen yer- 1 
p--..aa---=Jl .......-•-· 

hııo...., <>rura. Gençli- ıelen bu dört yılhk llaelerd• ya· gtınlerl toplanıtmuına karar nın lblatmı emir bu111rmııt1er- !er ıı.ertndetl kontrol ıutmım11- dlm4e lıok pınn.,_. -
~ ha dan mesleğine bana dil tedtlaatı bU.bUtiln kaldı· nrlldl. tır. bu sa)'dılml 1Je7lel'l J1'P91''.,. 
~ ~ :V.tta bilp ve n1aımna ıla 1ıls lılr......, tabalı· - oonra hda• edilecek Jiuıı oııııf- dır. --Vmmal JUUlrl Yapılan talılıllıattan anlapim11 dıın - - -.. 

~~~· }'Uzı::~::::1,:~r kuk edemiyen idealden aartmanr ıanna bir aene devama mecbur tır kl son zamanlarda lnflll.ld 1orum. • ı,;:.'~• Ve Dev!etde- ederek oadeee buıtJııkll vardrlı tu-1< yabaırcr dil meoelelerfn1'.' A1maa KomalNUDWI madde lmallne yanyan bası .,._ Kim ne de- - ıı4rımoit-
. ~ı... -" -uh:- neticeyi daha u den aaatiyle mu· hallinin en kestirme yoludur. ya resmen mezunf-ti 01_........ lunmı ceza, en bil7flk mtırebbl· 

"~ "'e .uıı elemanını alli d l k 'LA.rl •-'"- li zeyceai nfat etti J- -.u.3au ... Qıai clir.m en ateme ~ l"ı-U&JMe • Bir aeııe günde bet altı aut yal bazı kimseler tarafından elde e. sidir. Sokakları kirleten, 101· 
dlpıOlaıah Yetinde nice RJ% bir yabancı dil tedriaat yapa- Alman general konsolosunun dilmlftlr. Onun için gerek bu tan culan maskaraya çenren f11 

~ • nıühendlııler BuıtJııkU vıırclılt netice nedir! ca1ı: elan bu unr!lar muallim bu- rellkuı Bayan Taepke, buglln da lnfl1&ld maddelr imaline ya· _.....ı....ı.n venllldorl-
~bııl Ortt 

111 
Veklletin kabul ettift kitabm bir lundukça Anadoluda liıeye mlll· Ofleden aonra Alman haıtaha- nyan eşyayı aatm a1anlar, gerek lara göre cesa kesilsin, göslerl· 

~~ 1' •lıtep mesun- kuramı okumak, yumak, terce- bok olarak ta açılabilir. neıln4e vefat etmfftlr. lnfU1ld maddeleri depo ııcleıı1er nlıa faltap gibi açddıjpnı _..a-
iti~ lfıa Fen mek- me etmek, biru da gramer öğren· Yarın yine yabancı dil meıeleai Bayan Toepke, uzun mUddet- haklnnda tahkikat derinlettirll • rllz. 
İli~~ •e Yeni yapılan mekten ibarettir. ve vatanın muhtelif köıelerinde tenberl basta ve tedavi altında mektedlr. At&lar, ipefi kendine 80k· 
~ ile btı ~•ket na- Sınıf mevcudunun ubğını, mu- pddetle himdilen liae ihtiyacı iti idi. Konıolooa taıılretıerlmlsl Bununla bera1ıer lrlandada hl!.. ..-~ fllVrıldn trrı-

ı...ı..: bapntar .ııımın pyret ve delerin• ıöre lıaklanda devam edec•ii<· blldlrlrls. t6ıııet relııl olan Valera tfmdlye tırmııl derlentı. Bb tatlı-.. 
~~ ırraJtlmu- bira• daha !ula veya daha u o- kadar bil tilrlO h8dı.eı.. haldmı.. mıza tooı kon4nrma4ım lıeledl· 
~ ... ·ıiııt 'tlt& lan bu 'keyfiyet Univenite ve yUk au··nıerı·n peşı•nden.• ~ da bir tek .os &Gylememl§tir. lıı· 1e1e baltalarla hflcnmdan çe-
ti 1, loıı. 1rp Ve hayatiyet ıek tahsil için btenllen bir yaban - ııillz abrtMmm IOD lnlkut hl • ldıı mlJONS. lmata ıntar mı 
.~ ~ .. ,._darı•- cı dil bilgiıi demek deııtdlr. c111e1er1 Uzor1ne aJdJlt tedbirlerin bıL •• .. ,os:tu ~~tanın iıte- 'UnlyerıitedeJd dil mektebi de ciddi 

w -, 61Cl}'atta çok K o N F o R yeti fUDunl& da antaplabi • il llıiaaıı biltiln gayretlere rafmen henOz lir: lngiliz abıta memurlan ah. -----------

. S lıtr~ bir.. er daha talebe için bir yuak savmaktan vali &diyede rÖvelver tqnnazlar. 
loi' ~ .... tutun a•01• ıeı;ememeı.tec11r. ]llnaena- l'akııt IOD hl4lleler t1sor1ıı• po. Ankara garının 
~ bntıııı uz ıla U- Jeyh d5rt oenellk orta veya llao a- Bqka memleketlerde olduiu gibi hllkllmet turizm hare- u. memurlanna rovelver aiılıl . 

iL '!.Ola~.- hep .. ::ur flai rbda dıru vereceğiınls Orta tedrlaatta ketJerinl teşvik için bÇailllfIYrahOr. Y:ederlf ~-!9'bateaDllCI lebuJyyahl&rm IDI§br. tezy•ınatı 
"'tt" ~rdıt ~ :ır n ı e- haftada ikiıer aaat yabancı dil der Anadolu gehirlerinde e at ece~ı o er nnmHL '~ ~e~ 'tap geçmi§, ıi yapmak uı1 kWtOr deralerlne m istiyor. Ankara garında rapılmüına 
~ ........ en P•~ ası ınüı daha çolr - vermek, ınll•te- Bu makıratla ı.tıaat Velılletlııa lılilt o1anlt teP1i edlleıı Papanın Slhhl Vaziyeti krfrar verilen tezlJinl itlerin 
"~ ...._'"ııcıı !":;en hay- mlrren bir yabancı clD için talebe- tıJPfmn ıperı mOdUrilfill konfor vuıtaWma söre oWlerl n. Vatlk 9 krokileri r:Uzel •an&tlar eka4o-~'to,;"'tııela • yl liııeden oonra bir sene aynca nıtıara ayınııak tepbbllBUno bile glrmlflL Aatın h an, lı (A.A-) - Papa, mbl profesörlerinden Leopold 
"' .. ._,, .. , ·~ besyle oldu- çalqtırmak buıUnkUnden daha Fakat hükfunet cephealııden böyle ça.llflbrken latanbulda aatalr ndan 

7
eni bir Levl tarafından Ttteuda pttrll· ~ 

01

__ ~ a.._,_ __-... buhran ceılrmlt Ye ttç çeyrek mlııtı. 
'ı.ı~ ....., ~ atıl çok faydab bir tedbir ola~.-. birinci amıf otel diyeblldtflmls Tobteyanm odalarmda akar v 'l1ıı ~S,. llfeııJeiinde Euoen AmıpaY' gidecekler .. bulunmadığından fiklyetler lıı!tlycrus. llerııleketlıı bu en aaataorôn trla -a•mda kendi. Haber aldıtımııa ıGre Nafta 
..._-.. '1lı "tıırıı don ela b3y Avrupa Unlvenitelerlne pmeden ~ fO'hrete malik otellerlııden birlııde akar 111 ihtiyacı d11- •ini ta)"lıetmlftlr. 11 

inci Pler Vekltetl yapılan krokileri TUrk 
~: 4iırıe llnıf sı- evvel &ittikleri memlekette lılr se- yu1ıııamt1 olınasm& bakılme& ildııcl ve llçllnell dareeedelt1 ee- bir müddet 10nra baygınlıktan tezylnatına uygun bulmamıştır. 
l:"'lit....~ltrır ~:11ıi §eyleri ne llaan 6ğrenmek mecburiyetin- birlerde turizm hareketi uyandırabilecek oteller yapmanm ııe açılmış ve halın istirahat et- Bu itibarla Tllrk reuamlan ,_.. 

a.:"1'· \.._ e ede k d mektı bulunmaktadır -~ • .._,,_ u • de veya saruretlndedirler. kadar zor olduğunu tahmin edebiliriz. • rasrnda bir müsabaka a~ımuı-
e &eçeııı:: ı>al'bit Bizibt Univerıite veya yüksek Huan Kumçayı Vatlkan 9 (A.A.) - Papanın na karar verilmiştir. Müsabaka. 

er, geçe- mekteplerimize girecek talebenin ,_ _____________ ....... _ _.._ ..... .._ ___ ... rl sıhhi vazlrett endite tevlit et- da kazanan maket 35 bln Ura 

de bu d6rt ıenelik llaen bitirdik· mektectlr. m.11Wat alacaktır, 
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- Oh .. diye hopladr. Scnra Da· 
yıya yalvardı: 

- Ah beni burada bıraksalar 

ne olurdu?. 
- Yoksa gelmek istemiyor mu

sun? 
- İstemez olur muyum .. Ama .. 
- Aması ne .. Ba§kuman.dan se-

ni yanında istedikten sonra ııırtın 
yere gelmez. Görmüyor mu idin, 
Kara Halile ne kadar itimat et
mişti. 

lliko, ölümden kurtulduğuna 

memnun olacak yerde ölüme mah 
kfim edilmiş bir insan gibi üz:Ulü
yora benziyordu. 

- Aman Dayı, bir çaresini bu
lursan beni unutma.. Ben burada 
kalmak istiyorum .. diye yalvardı. 

Mert, iyi kalpli ve cesur .oldu
ğu yüzünden belli olan Day:ı: 

- Meralı: etme, dedi. Bir frrsa-
tın rbulursam, unutmam. 

ORDU HAREKET ETTi 

, - Avdetten ne kar var .. Bu 
harp size terakkiler bahşedecek, 

gazilerin evladına yevmiye birer 
akçe nafaka ihsan edilecek, dedi. 

ArkaSindan onların dini hisleri
ni kamçdamak gayesiyle ilave etti. 
, - Şeki ve Şirvan eyaletlerinde
ki Sünniler elli altmış senedir bi
zim imdadımızı beklerler .. Anları 
bırakıp gitmek indellah 

Muzaffer Osmanlı ordusu, Tif- . Bu sözler, ogün için yeniçerile
lis zaferinden sonra yeni zaferler rin seslerini kıstı: 
kazanmak ümidiyle hareket et- . - Avdet, avdet,. 
mişti. . Yaygaraları dindi. Ordu Şekiye 

Yollar bozuktu. Gidilecek yer- doğru gitmek için Kanak şehrine 
Ier iyi bilinmediği için binbir müş yürüdü. 
'küU.t ile karşılaşılryordu. Dayı, boş durmuycrdu. Daima 

Guria'ya akan Kanak çayı civa- iliko ile başbaşa veriyor, konuşu
nna geldikleri vakit hiç umulmı- yorlardı. Fakat ikisi de birbirleri
yan bir vaziyetle karşılaştılar: ne iyice ısınamadıkları için tama
Tolt:mak Han orduyu bekliyordu. miyle açılamxyorlardr. Dayı, esa-

Yolda açhk bile çeken ordunun sen Ahıshalı idi. Bir harpte Er
maneviyatı kuvvetli idi. Tifliste zuruma göç etmişler, oradan Is
geçirilen günlerin verdiği neşe ha tanbula gitmiş ve Yeniçeri Ocağr 

la devam ediyordu. Kumandan : na girmişti. Gürcüce de konuş~-
- Her gideceğimiz yer bizi yordu. 

zengin edecek, rahata kavuştura- - Şekiye doğru hareket ettik-
cak. leri gün: 

Vaadini yapmıştı . Onun için - tliko, dedi, Yeniçerilerin is-
harbe tutuşan yeniçeriler, S':'tl gay yanlarım gördün mü? .. lşte bunu 
retleri sarfettiler. İntikam almak ben senin için yapıyorum. 
üzere günlerdir yol gözliyen Tok- . - Benim için mi? .• 
mak Han ordusu, şiddetli hücum- , - Tabi.. Sana ~öz verdim, fa
Iar karşısında dağıldı. Birçok as- kat Tifliste bırakamadım. Eğer 

ker, birden köprüyü geçmek iste- ordu yoluna devam ederse sen bir 
diğinden muazzam köprü yıkıla- daha Tiflise dönemezsin .. Eğer is
rak yüzlerce insanın nehre dökül- yan çıkar, asker geri döner11e o 
mesine sebep oldu. vakit sen .de kurtulursun ... 
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. - Orada Kara Halili .bulaca• 
ğım .. 
. - Kara Halil lstanbula mı git
ti? .• 
. - Potiden kalyonla İstanbula 

gitti. Hem kalyonda yedi yüz Kaf 
kas esiri var. 

- Esir., 
- Evet .. En güzel laz esirleri .. 
-Demek .. 

- Kara Halil, bir asker değil, 
bir esirci idi. Bütün kızlan bera-

ber kaçır.dık, sonra bana oyun et
ti, beni bıraktı. 
. - Şimdiye kadar niçin söyle
medin bunu? .. 

-Kime .• 
- Başkumandana.. 
:tiiko derin derin iç çekti: 
- Çoktan söyliyecektim. Yal

nız bana bir faydası olmazdı. O 
kızların arasında kurtarmak için 
yemin ettiğim bir kız var. Onu 
elimden kaçır.clrm. 

Day:ının hayretten ağzı açık kal 
.ıruştı. Uzun uzun düşUndü. Sonra 
İli.konun omuzunu okşayarak: 

. - Merak etme, dedi. Bu tehli

.keli işte sana arkadaılık edece
ğim. Şimdi yapacak it. ya orduyu 
yolundan vazgeçirmek için yeni
çerileri isyan ettirmek, yahut giz
lice ayrılıp bura.dan kaçmak •• 

. - Ne .. kaçmak m?ı .. Bunu .. 
Uiko bağırarak Dayının boynu

na atılmıştı. 

I zmirdeki cinayet 
Çok görınü~ bir adam olduğu 

yüzünden belli olan Day:ı: 

- Sus .. Sen işi bana bırak .• 
Dedi. 

< ' 

Bir şarkıcı kadın yüzünden 
bir arkadaşın ı vurdu 

- Demek bana arkadaş olacak
sın? .• 

- Yeniçeri bir d efa söz verir ... 

Ordu, Kanak nehrine geldiği 
bu hareketine kızmış: vakit köprünün yıkılmış olduğunu 

- Bunlar senin akrabaalrrn ise gördüler. Mühendisler: 

haberin olsun ki bir tanesi dün _ Bu köprünün yapılmaİı için 
gece benimle beraber yattı 1 haftalar beklemek lazımdır. 

Cevabım vermiştir. Dediler. 

Münakaşa şiddetlenmiş, tckat, Mustafa Paşa: 
yumruk faslı başlamış, araya gi- - Fakat gitmek Ia.zrm.. Hafta-
rerı. arkadaşları ile gürültüye ye- lar bu ada be'kl · . . . ca r eyemeyu: .• 
tışen bekçı hepsıni yakalayarak· . . . . 
k k l d t t · ti. Ali 1 Dayının teşvıkı ıle her an ısya-ara o a ave e mış r. , yo - .. 
da b. a lık k kalmı na amade olan Yeniçeriler. gene 

ır ra ar aya ş, ws- b 
1 talr çalasım çekerek Tahsinin kar- yaygaran astı ar: 

nına saplamış ve kaçmıştır. - Biz demedik mi? .. Geri dön-
Bağ-ırsaklarından ağır tıurette mek rn.zım .• ·Bu yollara can dayan

yaralanan Tahsin derhal hastaha· maz. Avdet, avdet .• 
neye kaldırılmış, Sukuşu da evine Mustafa Paıa kızıyordu: 
girerken yakalanmıştır. Yaralı, kı- - Ordum bura.dan geçecu, Şe-

_____ __/_ 
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lçln ayda otuz kuruş re 
Posta birliğine gfnneyeıı 
ayda yetmiş beşer 1'Urtlş 
medilir. 

Abone kaydını bildirell 
tup ve telgraf ücretini, )ı 
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parasının posta veya JıttD~ 
yollama ücretini idare 
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dır. -Jf 

Büyük, çok devaınJı, ,ıtı' 
ren k.li il An verenlere ;i ıtı:' 
indirmeler yapılır. J{e~0ri 
nn santim - satırı 30 ıJP 

T1CAR1 MAH1YET'f~ ~Il 
KÜÇÜK tL.A..ro,,.- ~ 

Bir defa 30, iki defıı;; fi 
defası 65, dört defası Ov ~ 
defası 100 kuruştur. ,,sı 
il~n verenlerin bir de ~4 
vadır. Dört satın geçeO ~tfft 
fazla :ıatırlan beş ıcurt1 
sap edilir. ı·rt· 

geı 
Hi:md kuponıı aıa' 

küçük ildıı tarif esi U 
indirilir. ' dl.. 
Vakıt hem 'doAruda!l bti1 
ya kendi idare yerindewı \• 
kara caddesinde V'~ ffl 
altında KEMALEDV 411 
llA.n Bürosu eliyle il ı' ı~ 
ed.,. (Biiromut i•I~ 

, ·Bu zafer, Osmanlı ordusunun . i liko derin bir iç çekerek dü-
yüzünü güldürmekle beraber son şündü: İzmir, (Hususi) - Şehrimizde 

k · b" · 1m T h . ölmüştür. Kı§ yaklaıryordu. Soğu1Clar bat 
derece yorgun düşürmüştü. Gidi- , - Potiden kalkacak bir kalyon ço fecı ır cınayet o uş, a sın 

sa bir müddet sonra hastahanede ki zaferi bizi şereflendirecek.. 
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· · d g ıı..· • • bagw sak1a ı Cinayetin muhakemesine şehri-. laınıştr. lecek yolun uzunluğu düşünülür~ kaç vakitte lstanbula gider? diye ısmın e enç ·uır ışçı ır r 
ken Prens Aleksandr Levan or- sordu. parçalaanrak öldürülmüştür. Ka- miz ağırceza mahkemesinde baş- Dayı, etrafına topladığı Yeniçe- aA 

t·ı k kl d ı k a ak şar lanmış, ilk celsede surlu ilk ifade- rilere; • ~t'r• 
.duya şu müjdeyi getirdi : . - Bunu ne yapacaksın?. 1 • so a ar a gaze 0 uy r :s ALEMDAR 511-,J,P 
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.kazanmak demekti. Fakat hiç ak- . - Hayır .. Ben Tifüse gitmek- şöyle cereyan etmiştir: · karar verilecektir. veder. ı' . - 2 _ 'Napoli §ş.tJY 
la gelmez bir mania çıktı. Yeni- ten vazgeçtim. istanhula gitmek Ali Sukuşu, Eşrefpaşada iki me tzınirde Yeni Yollar (Denmı nr) 11111,_1111.,.11111111111~; 
'çeriler ar~sında : istiyorum.. zarlık arasın.da şarkı okurken, Tah ~ J 

d d l . ..k t b 1 ? d d ~ sı·n de arkadaşları ile oradan geç- İzmir, (Husus!) - Vilayetimiz- HP' 
1 -Av et, av et.. ses en yu se· . - stan u a mı .. Bu a ne enr 9- BUG")N S~KARY _. SINEMASI ell41 
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d · · · sı·nı· durdurarak bazı şeyler sor- ta ihale edilecektir. ... hi b- tm y •• 1 Fransız ı:• , ııu, bilmiyerek ileri sürüyorlar ı. Eğer yeniçerileri senın içın ısyan Ui.i ç ır zaman unu ıyacagmız en guze ı 
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Karamazof Kardeşler 
Yazan: Dostoyevski 

ÇeYiren! Hakkı Süha Cmıio • 9a --·-

- Sevgili dostlarım, aziz pederle· 
rim, bugüne kadar ne size, ne de AH
yoşanın kendisine niçin ona herkesten 
lbaşka türlü muamele ettiğimi söyle
memiştim. Artık bundan bahsetmemin 
sırası gelmiştir. Bu çocuk, benim haya 
!imdeki başka ve pek sevgili bir sima
yı canlandırmıştır. Ömrümün sabah 
çağında benim bir ağabeyim vardı. Ca 
nrm kadar sevdiğim bu kardeş, gözle
rimin önünde ve henüz on yedi yaşın
da iken· öldü. Daha sonralan anladım, 
ki eğer bu kardeşimi kaybetmeseydirn, 
hayatımı dine vakfetmiyecek, bu mü
barek yola girmiyecektim. Beni klise 
'kulluğuna ııevkeden bu ıstırap oldu. 

İ§te kardeşlerim Aleksi ona tıpkt 
tıpkısına benzediği halde, ruh bakımın
dan o kardeşimin bir tenasühü gibi gö 
ründü. Ben, bunu bir mucize saymış
tım. Yolumun bitmek üzere bulundu
fu bir demde önüme tekrar çıkıver
mişti. 

Xendi hi.z:metine bakan genç papasa 
dönerek: 

- Anlry~rsun a Porfir, diye devam 
etti, Aliyoışayr tercih ettiğim için se
nin çolc kere alındığını, üzüldüğünil 

sezmiştim. Bu rstxrabrn bana da elem 
verirdi. Şimdi artık anlıyorsun. Bil, ki 
oğlum seni de çok sevdim. Aziz misa
firlerimJ size kardeşimden bahsetmek 
isterim. Çünkü hayatımda ondan daha 
değerli, daha manalı hiç lir hadise yek 
tur. 

• • • 
Şunu haber vereyim ki, Stareçin mi

safirleriyle bu son görüşmesi, parça 
parça yazılarak muhafaza edilmişti. 

Sonra bunları toplayıp kaleme alan A
leksi Karamazof olmuştu. Bunlara baş 
ka konuşmaların da karışıp karışmadı
ğını bilmiyorum. Stareç, kendi hayatı
m anlatırken, söze misafirler de karı
şarak kendi fikirlerini söylemişlerdi. 

İhtiyar hastanın bazan ıııesi kesiliyor 
ve yatağına uzanmak 2orun.da kalıyor
du. Baba Paisyos iki defa İncil oku· 
muştu. Hiç kimse om&n mıtkı.ınu bitir
meden öleceğine inanmıyordu. Gündü-

zün derin ve rahat uyuduğu için taze 
bir k uvvetle bu uzun konuşmaya ta
hammül edebiliyordu. Fakat hiç bek
lenmedik bir zamanda ansmn öldü. 

Ben, bu konuşmaları, Aleksinin top
ladığr şekilde size sunacağım. Bu su
retle iş hem daha kısalacak, hem hika
ye daha az yorucu olacaktır, 
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ST AREÇ ZOS!MANIN 
TERCÜMEİHAL! 

-A-

Sev~ili kardeşlerim, ben şimalin 
uzak kasabalarından birinde doğdum. 
Babam kanca asll, fakat malca orta 
halli bir a.damdı. Ben, iki yaşında iken 
onu kaybettiğim için kendisini hiç ha
txrla:nam. Anneme, bir ev ve kimseye 
muhta çolmıyacak kadar geçinecek bt
rakmıştı. A ğ a b e y i m Marsel 
ve benden bal}ka çocukları yoktu. Mar
sel benden sekiz yaş daha büyük, tez 
canh, öfkeli fakat iyi yürekli, şaşılacak 
derecede az konuşan bir yavru idi. Ko
lcj.:le çok iyi bir talebe clmuştu. An
n~min dediğine göre arkadaşlariyle 

senli benli olmaz fakat onlarla asla 
kavga da etmezmiş. ölümünden altt 
ay önce, henüz on yedi yaşında iken, 
Moıkovadan gelen bir ıiyast sürgünle 
düşüp kalkmağa baıılarmş. Bu sürgün, 

üniversite muhitiyle ilim aleminde pek 
sevilen değerli bir adammış. Marsel
den hoşlannu§. Bütün bir 'kış gec~ gün 
düz ağabeyim, o alimin yanında kal· 
mış. Sonra merkezden gelen bir emir
le filim bir vazifeye tayin edilerek Pe
ters'burga .dönmüş. 

Paskalya gelince, Marsel, perhize 
girmedi. Alaya başladı ve günün bi
rinde: 

- Bırakın şu maskaralığı, dedi; Al
lah mallah yoktur 

Bu sözler, annemi, hizmetçileri ve 
beni titretmişti. Hepsi esir olmak uze
re dört hizmetçimiz vardı. Bunlardan 
birini ihtiyar ve topal ahçı ''Efemi,, yi 
annemin altmış rubleye sattığını hatır
lıyorum. işte bu srralarda ağabeyim 

ansrzm hastalandı. Hekimler verem 
dediler. Kendisi orta boylu, ince yapı
lı ve düzgün yUzlü idi. Bir soğukal
ğınlığı yüzünden yatağa düşmüştü. 

Bir hafta sonra .doktor, anneme hasta
lığın dörtnal ilerliyen azğm cinsten ol
duğunu ve bahara kadar yaşayamıya-
cağınr usulca fısıldadı. Annem, bu ka
ra haberi duyar duymaz ağlamağa ko
yuldu ve ağabeyime dini vazifelerini 
yap:nasınr rica etti. Fakat Marsel da
rıldı ve kliseye atıp tutmağa başladı. 
Ama sonra, hastalığı ilerl~yince, bun
dan vazgeçerek dü~ilnmesi de arttt. 
Zaten yakın bir ölüme mahkum oldu
ğunu anlamıştı. Hatt:l daha yaMğa 
düşmeden önce bir ıün ıtefrada : 

:e• ~ 
Ben, çok yaşayaca~ riJl" · 

miyorum. Daha bir. yıllık 0111 ~ 
var, ya yok! ·ji ~j 

Dcmi§ti. Gerçekten de d~~ P'Jı 
oklu. Uç gün sonra mukad ııô# 
başlamıştı. Ağabeyim daha sıı. ; 
seye gitti. Evden çıkarken d~~ ~'i 

- Anneciğim bunu sizin 1~ ııJ111 
yorum. Kliseden benim u,ınôll 

~ 
§ey yok. dı.1· f'y 

Diyor ve annemi ağlatryor cV ,/ 
bu çok sÜl'.JDedi. Dışarı çt~ ~~ 
kalmayınca artık evde gü!1~at d~r 
mağ.a mecbur olmuştu. ııava g~t!,, 
miş, ortalık bahara mahsus 9,;;ı· 
lerle bezenmeğe başlattllştI· ı•1'f 
bu y:ıl geçikmişe benziyor~ıt;0, ıtl 
kardeşim bütün gece öksürU} ğ3 el( 
hah olunca giyinerek bir kolttl,:i!~f e. ·r g r ~ağa çaJışryordu. Onu ha a ef1dİ· ; 
hı oluyorum. Hasta, fakat ş çeCe 
han büsbütün, şaşılacak dere t~ 
ğişmişti. sıt1 ~f 

Odasına hizmetd girince, . ıııv 
lJ d"Jifl1 . ~ 

rakmaz; Meryemana kan 1 
• ıı>'fı1 11 

ka kendisi yakardı. Halbıllt~e'• ~~: 
cuk önceleri bu işle alaJ ~· l>_cıı 
hazan söndürürdü bile. ŞiJtl. Jiıt ı# .J 

- Yak, yak ... diyor.clu. ~ıı 
111 

t~'1• 
kaddes işinize engel otduğılıt ı.il,ı 
lar, ben ifritin biri id~: ~it' te~ 
niz bir ibadettir. Hepırnıı 
laha dua· ederiz. t) 

( JJevttrm tılf 
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Bir Sivri Akıllının Maceralan: 

Abdülmecit devrinde ,-
- 2-Z 1- -- ~ '-2 4.....-ıı. 

Saray entrikaları 
Yazan : Asım Us 

~ -33-
llı~ Pata yeniden sadaret yirlioğlu Mığırdıcı çağırttı. Bir 
t~ '!{_ııa::: geçtikten sonra sele. taraftan da adamlarının gönde. 
"rıe teca, ~.Naili Paşanın bahçe. rerek Mığırdıcm gümrük iltizam 
~ hak \'üz etmek suretile yap. işlerinde idare için kullandığı he. 
~ti aı:e~e karşı kafi bir ders sap defterlerini ve diğer evrakı 
~d tibı. Yine siyasi rekabet toplattı. Maksadı Mığırdıcı sı
~etj en bır türlü düşmanlık kıştırıp para koparmak ise de bu. 
~ teskin edemiyen eski nu açıktan açığa söylemek iste. 

1 ................. . BUGONKO 

1.. ......... ~~.dis;~ y~;~;r Bı~~;~;;kı~:~ ......... .. 
(Radyo ve Tiyatrol 

~~etrn :ve serasker Damat miyordu. 
~ buı Alı Paşaya bir mukabe. Dedi ki: 

2ira :mak istedi. - Mığırdıç efendi, aleyhiniz. Gayrı mübadil bonoları 
işinin tarihçesi 

~ ~ aınat Mehmet Ali Paşa de şikayet ve ihbar vaki oldu. 
'iıt en . 8.nda Abdülaziz devri - "GUmrük iltizamı işlerinde Reşit 
~ilretli suiistimal kahra _ Paşanın adamları ile or~khğınız 'da . dan biri idi. Onun na _ varmış. Defterlerinizi, hesapları- Gazeteler, ''Gayrimübadil bo- ı kin matlup vekilde satılmasına 
~baııtılrtikabın hemen her nevi nızı tetkik ettireceğim. Tetkikat noları,, nm defterdarlık vasıta • muhtelif vesilelerle mani olmağa 
~ b' · Reşit Paşaya karşı L neticesinde tabii her şey meyda. siyle Maliye Vek!-letine gönderil. çalı§DUŞlardır. 
~ır ... tUrıu galebe edemediği na çıkacaktir. Fakat bu türlü mekte devam edildiğini yazmak.. Bu arada ''bono,, lar satışa faz.. 'tr ~gın .bir sebebi de Tan. zahmetlere mahal kalmadan bu tadır. Vekalette bunları "hazine la surette anedilmiş olduğu için 
'ett aynye ile hırsızlığı ve ortaklık işinin hakikatini bana tahvilatı,, haline getirerek iade kıymetlerini enikonu kaybetmi§. 
~ Yasak etmiş olması idi. söylemelisin. Eğer ortakların etmektedir. terdir. 

~:~::meşhur bir fıkra var- kimler olduğunu ve ne gibi men- Bilhassa İstanbul matbuatmı "Bono,, larm karşılığı olan em.. 
>l), ta . ~anlı devrinde Kon. faatler paylaştığınızı açıkça ken. vakit vakit işgal etmiş olan ''gay la.kin bUyük bir kısmının hala 
~ ~filı edilen bir vali işe baş di ağzınla itiraf edece~ olurs~ rimübadil bonoları., nasıl doğdu hUkfunet idaresinde olması, bu 
)1 'nıS.: metrepolit efendi. senin cezanı aff edecegım. Aksı ve nasıl bugünkü safhaya kadar işin bu tekilde tasfiyesi mUm. 
~~d Çagırmış. Söz arasında takdirde yapılacak muameleye ne suretle geldi? .. Bu ehemmiyet.. kün görUlememesi ve verilen ''bo. 
~d eıı vilayet konağının katlanacaksın..... li mevzuun tarihi, şöylece hulasa no,, larm terkedilen emla.k 'kıy. 
oraı,, ~da .bir ağaca bağlanmış Cezayirlioğlu sarraf Mığırdıç edilebilir: metinin fevkinde olduğu hakkın. 

, ıt zeı hır atı göstererek: sadrazamın bahsettiği ihbar ve Lozan muahedesinin "EmlA.ki da. :Maliye Veklletinden hasıl o-
'1 lle:.trepout efendi, bu hay _ şikayetin manasını birdenbire an. isHlmiye beyanamesi,, ile Balkan lan kanaat Uz.erine, işin, ''hazine 
bı ır?,, lıyamadı. Zira ortada böyle b~r harbinden evvel Türkiyeye gelen bonosu,, ile tasfiyesi cihetine gi. 
...., ~ Sorznuş. Metrepolit: ortaklık işi yoktu. Yok olan bır ler "gayrimübadil, telakki edil- dilmi§tir; yilzde beş faizle ve 

~C?ı.diın şeyi de kendisi icat edemezdi. Fa- . ve bunların 'Yunanistanda "bono., Iarm yüzde onu esas tu. 
b..,_, -·, , bu hayvan.attır.,, d f 1 . h 1 M h mış · h ·1·t .::_"~ kat e t.er erın ve esap arın e bulunan milkleri, ''mübadeleye tulmak üzere "hazine ta vı a ı,, 

k
k 'V.aıı Paşa birdenbire d 1 tar ..... OPUrmüş: met Alı Paşanın a am ar~ . a. tabi tutulan,, eşhasın milkleri gi. ile itfası takarrür etırüştir. 

~ Vay kUstah fından karıştırılması da ıyı ol. bi mübadeleye tabi teli.kki edil. H. 
lt d~ . 

1 
herif, vay! ke. maZdı. Bu karıştırmalar netice. . f -

bt di "' sinde Reşit Paşanın adamları ile memış ı. . Mevlut ''etek 'te"Vkif etirmlş. Sonra iltizam işleri:qde ortalık değilse Yunan .. hük1lmetinin vazıyet .et. 
~e ~rnaatınden beş yüz altın de başka. turlU bir çok dalavere. miş oldugu bu emllld sablp~e~e 
~18atıe~layıp getirmek şartile ler ortaya çıkardı. iade etmesi ve onların dahı dıle-

h..ı_ · en çıkarını~. .. dikleri gibi bu emlftke tasarruf 

'
~ Bununl& beraber Mıgırdı~ as- tm 1 . kabul oıunmıı•tu. 

defa. Erm . tre li lA "t"dal' . bo d , , 'd e e en · -.ı ~ enı me po - "ı ı ını zmuyor u . .w.azı e . .. . 
~)ııı ~1~"· Ayni yerde yine ıı~ ··p 9-çir;Y,iği t Rrilbeleri zih _ Bunlardan ~ır ço~un emlak~ 

Erelll faciasında rahmJU rahmana 
knuşan Millet npuru ikinci çarkçısı 
Emekli Yüzbaşı Murat Ercan'ın ru-
hn kin bugün Cemberlita~la A\ikali 
eamifnde cuma naıamından sonra 
mevlüt okunacaktır. 

,Alle~,; biUiln tanıdıkları, lkxct et
mektedir. 

Ankara radyosu 
TÜRKİYE RADYO DIFOZYON 

POSTALARI 
Tllrkiye lladyosıı - Ankara Radyosu 
DALGA UZUNLUGU: 

1639 m. 183 Kcs./120 Kw.; T. A. Q 
l9,i4 m. 15195 Kcs./20 Kw.; T. A. J>. 
3J,i0 m. 9465 Kcs./20 Kw. 

TCRKlYE SAATİYLE 
ıo - 2 - 39 cmıA 

\'e garpta nıuzık, (orkestra ".> a.>11 
sazlar" ve kiıme okuyucuları). 2 -
Temsil (Moh er - Ahın et Vefik paşa ı 
Zor niküh). 3 - Snrk ve garpla mü~ 
zik (orkestra ••ya.>lı sazlar" \'e küme 
okuyucuları). (\'jyaldi, Kassam zade. 
Purccll, Hafız Post, Poleslrinn, Seyit 
Nuh, ve .... ). Tertip ''e idare edenler: 
Mes•ıl Cemil, E. Reşit, C. Reşit. 21,15 
Memleket saat nynrı. 2J,15 Esham, 
tıılıviliıt. kambıyo - nukut borsası (f-l 
ynl). 21,25 ~liizik (Folklor). 22 Haf. 
t:ılık posta kutusu. 22,30 l\lüzlk (Kü
çük orkestra - Şef: Necip Aşkın): 
1 - Dreehet - Bir hikjye (kücük par. 
en). 2 - Fctr:ıs - Halk şarkıları süiti. 
3 - Drahms _ Macar dansı Nr. 17. 
4 - l\loszko,·ski - İspanyol serenadı. 
~- J. Strauss - Ritter Pasman - 1\o. 
mik operasının balesi. 6 - Llncke .. 
Olur olur olur (şen parça). 7 - A. 
m:ıdel - İn\'nno (serenat). 8 - Bru,._ 
sclmans - Felemenk sültin4en (Aılı? 
gölü). 23,15 Müzik (cazbant). 23,45 • 
24 Son ajans haberleri ve yarınki 
program. 

Yabancı radyolardan 
seçilmiş parçalar: 

Programdaki vakitler Türki11e 111114 

ti üurine ve öğltdtn ıonrakl ıaıııl 
olarak verilmiştir. 
OPERA VE SEXFON1 KONSERLUI 

9.10 Dudapeşte: "Tristan'la «hal. 
da" (Vagner) operadan ıı.-. 
len, 2 nci vı 3 üncil perdelaı 

9.JO Viyana: "Egmont" (BeethQım 
ven) uvertürü, Türk maqı 
(.Mozart). "Don GiovBIUIP 
(l\lozarl). "Romeo ile Jublll" 
(Berlioz). "Salome" (R. llltı
uss). 

9.15 Frankfurt: "Seragllo" (lıfM., 

9.30 
zatr) operadan • 
Napoli sr: "l'ro,·atore" CV.
di). 

"il' lıa}'\o lde bağlanan atın nasıl ninden geçirerek bu i&ten az teh.. arasında genış arazıyı muhtevı 
~ :tb.e:: old~ğunu sormuş. Er. like ile çıkmak çaresini arıyordu. çiftlikler dahi mevcuttu. Bu çift-
~ lltun epoJıdi kendisinden ev. Dedi ki: liklerin btıyilk bir kıamr, Yuna -
""'il bf}d"ği1?e. tr. epolidinin macera. p H tl · · b"zim nistanda tatbik edilen bir kanun. 

ı - aşa azr. e enmız. 1 la evvelce ı'stı"mli.ke tabi tutul • Berberler Mektebine 
Bina Bulundu 

12,30 Progrnm. 12,35 Türk mü7.i
ği pi. 13 Memleket sant nynrı, njans, 
meteoroloji hnberleri. 13,10 - H Mii· 
zik (Küçilk orkestra - Şef: Necip Aş 
kın). Varyete programı (Tangolor, 
valsler, Çigan ,.e saire). 18,30 Prog
ram. 18,35 Müzik (operetler. pl). 19 
Konuşma (haftalık spor servisi). 19, 
J5 Türk müziği (İnce sağ faslı: Mu· 
hayyer makamı). 20 Ajans, meleoro· 
loji haberleri, ı.iraat borsası (fiyat). 
20,15 Türk müziği. Okuyanlar: Mu
znffer tıkar, Radife. Çalanlar: Veci
he, Refik Fersan, Ce,•det Çağla, K. 
~iyazi: 1 - Tanlıuri Cemil - Mahur 
peşrevi. 2 - Eyubi ~fchmet erendi • 
~lahur ikinci besle. 3 - I.iıtlf ağa -
Mahur şarkı: Tele! edebilsem felci!!. 
4 - Rahmi bey - Mahur şarkı: Esir 
eltin beni ey dil. 5 - Vecihe - Ka
mın taksimi. 6 - Dr. Şilkrü Senozan 
- Mahur şarkı: Bu sevda ne tatlı. 7 -
Rahmi bey _ Mahur şarkı: Servü nazı 
seyret çıkmış. 8 - Şemsettin Ziya • 
Mahur şarkı: Şu güzele bir bakın. 9 
- Sadettin Kaynak - Çıkar yüceler
den haber sorarım. 10 - Sadetıin 
Kaynak - Meğer çok sevilenler var
mış. 11 - Yesari Asım _Bu yaz ge· 
çcn günlerimiz. 21 Memleket saat 
ayarı, konuşma. 21,15 Esh:ım, tahvi. 
ıat, kambiyo - nukut borsası (fiyat). 
21,30 Konuşma (Brahms hakkında: 
.Cevat llemduh). 21,45 Müzik (Riya
seti Cumhur flarmonik orkestrası -
Şef: Praetorius): 1 - Joh. Brahms: 
BQyfik orkestra için serenat Nr. 1, op. ıo. 
11, Re majör. Allegro melto. Scher

11.45 

Kolonya l: Şubert'in 3 final 
senfonisi. 
Londra (N.) Bugilnkil musUd. 

'~ ıçın valinin sualine: · · ihb kıı. tte bulunan-.t"l§ ıçın ı . ar ve şı /j,!e . ve kö lil e dağrtılmı§tı. 
~bı anı, bu hayvan keçidir!,, ların kimler oldugunu bılmem. muş Y Y 
~ hıd;e bu defa vali paşa tek- Böyle bir ortaklık ~şi yoktur. Var Makedonyada. '~a~cı,, namı 
~l'e attetıe.nıniş. Onu da hapi. desem isbat edemem. Kulunuz Re altında. Türk çiftlıklerinde ç.~ı
~tind 11'Inış; onu da Ermeni şit Pa§allID ara sıra sarraflık iş. şan bu köyliiler, bu kan~a Türk 

tol>larn en Uç yüz altın lira ciz.. lerine bakmışımdır. Fakat bu mu- lerin çiftliklerine sahıp olınUI 
~% a kııartile bıraktırmış. amelelerin gümrük iltizam işleri bir hale gelm~erdi. Bunların 

ayet ile hiç bir alakası yoktur. Defter . "yancı" lardan istirdadı ve Tilrk 
lı a geı:ı~a Yahudilerin ha- !erim, hesaplarım tetkik edilse de tebaasından olan mutasamflara 
h l>l§anı ış. Haham efendi va. cıkacak netice budur. iadesi bir hayli m rluklara sebe -
~~an. ll~ ~anına girip te ''Bu · biyet vermiş ve ladenin fiilen te. 
~ltı:ıea dır?,, sualine maruz Efendimizin yüksek cenabmız.. . . . karuan kalmadığı için, 
~lrna:a~isaneye girmekten dan ricam şudur: ~'":~u:tU def- =: Yunan ihilkdmetleri bu 
-... ~ lçın: ter ve hesap tetkıkı Jçın şunun, eml!ki dahi bazı p.rtıar dahilin. 
~ '~ "knı, demiş. Bu hayvan bunun keyfine bırakmayınız. Her d buradaki firar! Yunanlıla. 
tıı~~.~.de keçidir. Allahm türlü hizmetlerini7.e h~ı:m· ~- r:ı v:mlikile k&.l'fllaştırarak ta.. 

'l'aıl!rıı ız ııe vereceğiz? on,u riniz daima başımın uzer~dedır. kasa tabi tutmuştu. 
l::ıı""" ••• Efendimizden bunu beklenm.,, . 

"o ee w İki hükUmetin arasında ınıza 
b.._ ·t 'Va.p vermiş. Mehmet Ali Paşa sarraf Mıgır- d'l itili.fname ili.erine. L -.yrl-

~-'ltla }.{ dıçm bu sözlerindeki gizli mana.. e .~beandillenn· eml..,_ ve _;,.,ikl• • 
~t l'' ehmet Ali Paşa. da ani tı Bunun w.erı mu ... ~ .... 
tııl\ ~~et~~~ca eline aldığı dev yı derhal amış : - ri hakkında bir karar almmıt ve 
til de!'di e ıstınat ederek vur- ne şu cevabı verdı: bir kanun neş:ı:edilerek bunlara, 

ltılilltı lle dU§mÜ§tü 
0 

- Defterlerin, besapl.arm !eL burada satılacak emla.kin milza. 
~~dat ~~den hazine lçin :: kikini bir gün için tehı: .e~tıre. yedesine iştirak etmek kaydiyle 
tlıc-0l'dtt 'Ve ~~ ~etile idare edi. ceğim ve bunu sırf sana ıyılık ol- bir takım ''bono,, lar verilmi§ti. 
"e ıı dalın u ıltızam işleri de he- sun diye .yapıy~nım.d=~~:~~- Bu ''bono" lar, emlak satıldık.. 
lk '~l'ra.t ıt,.,!'lınrükler milltezimi dar kendı kendıne uşu · H ·nenin eline geçecek ''bo-
~N.. • '-eza~~ 1 Son kararını bildirmek üzere ya. ça, azıh. 1 · de Yunanistanda 

),ı "IQe buı .r •r ioğlu Mıgırdıç . r . no,. sa ıp erı , 
e}ı~et ~uyordu. rm yıne bana ge ırsın.,, terkettikleri emlake mukabil mal 

.A.ıı Paşa sarraf Ceza. (Devamı ııar) sahibi olacaklardı. 
Maliye Vekaletinin emrinde bu 

Kızılören köyünde 
~ 

işlere bakmak Uz.ere bir de ko -
misyon teşkil edilmişti. Bu ko • 

lf'Ç l misyonun. Türkiyenin muhtelif 
yerlerinde bulunan emtaki tesbi. 
te uğraşması, bunların mUzaye. 
desi işleri üzerinde c;:al13ması ve 
nihayet işlerin da.lıa esaslı bir 
yol alabilmesini temin için em
lakin ''Ziraat Bankuı •• na devro
lunarak bu müesse tarafmdan mü 
zayedesi kararlaştırılmıştı. 

~ltı 
~stt•ltır ;a;,.. ~ • ('V • . . 
"a~a l§tll' alQt) - Kızılören köyünde gü7.el bir köy konn~ 
~ \>: lakdird· Bu konağın inf:JSmda Kızılörenlilerin gayretlen 

~. lte ır .. Konakta güzel bir salon ve iyi bir okuma odası 
SUtitniz .biııanm :t>itmi{l lıalln.i göstermektedir, 

Gayrimübadillere verilmiş o · 
lnn "bono,, lar, terkedilen emla . 
kin hakiki kıymetinden fazlaca 
o)duğu için, bunları alanlardan 
bir ıksmı, ''bono,, ları paraya tah 
v:il etmek Ur.ere dü§ilk fiyatlarla 
satmaia başlamışlardır. Bu su· 
retle ~'bono, , lan, ele gevçfren 
ga)Timübadiller haricindeki ıı -
ruf, milzayedeye çıkarılan emll • 

Berberler cemiyeti bir milddet

tenberi bi.nall%1ılc yüzünden faali
yette bulunamıyan ''Berberler mck 

tebine,. yeni bir yer bulmuıtur. 

zo, Allegromnon troppo. Adagio non 
troppo. Menuetto 1 ve 2. Scherzo, Al
legro. Rondo, Allegro. 2 - Joh. Stra
uss: "Zlgeunerbaron" operetinin u
vertürü. 3 - Joh. Strauss: Viyana or
manları efsanesi. 22,45 l\lilzik (caz. 
bant). 23,45 _ 24 Son ajans haberleri 
ve yarınki program. 
11 - 2 39 CUMARTESi: 

ODA l\IUStKtSl VE KONSERLER 

5.15 l\adio Paris: Piyano konseri. 
7.20 Münib: Kuartetler. 

10.20 Beromilnster: Saksofon. 
11. Eyfel kulesi: Şuman prosr. 
11.15 lstokholm: Kuarleller. 

lIAFIF l\IUSJ.Kl VE OPERETLER 
7.15 Bükreş: Karnaval havaları. 

- :Mektep Divanyolundaki milıte
rek Emaf cemiyetleri merkez mil 

dürlüfOniln tllt katma yerleıecelc
tir. :Me'ktebe 40 talebe alınacak ve 
ileride bu miktar arttmlacaktır. 

13,30 Program. 13,35 Müzik (tan- 8. Varşova: Hafif parçalar. 
golnr - pi). 14 Memleket snnt ayan, 9.10 Breslav: Hafif parçalar. 
ajans, meteoroloji hıılıcrlcri. 14,10 10. Turino gr. Operet. 
Türk ıniiziği. Okuyan: llnliık llccnl. 10.15 Berlin: Valsler. 
Çalanl:ır: \'ecilıc, Ce\'llC'I nğla, Herfk 11.30 Birçok Alman istuyoıılan. 
Fers:ın, Kemal:\. S. 14,40 - 15,30 Mil· PİYES, KONFERANS~ KONUŞMA: 

~----1, 1 __ DOKTOR 

zik (k:ırışık progı .ıııı • 111). 17,30 5• 
Progrnın. 17,35 l\luzik (dans snati pl) 

Paris PIT: "Panama kADah"" 
(Siegfrled). 

Kemal OZSAN 
idrar yollan, deri w frensi 

hut.ı.tdan JllÜteUMIA 
Tünelbqr, İstiklll caddesi 
No. 380 Bursa pazan üstü. ı 

__ .. Telefon 41235 ,.-

ı 7,55 Tiirk müziği CSiYns halk ınmi
kisi): Si Yaslı A~ık Ye~ sel Hl lhrnhim. 
18,15 Turk muziği (İnce saz faslı: 
Acem nşiran faslı). Tahsin K:ırııkuş, 
Hakkı Derman, Eşref Kadri, Hasan 
Gur, Hamdi Tokay, nasri ürtcr. 19 
Konuşma (dış politika hndiselcri). 
1!1,J:l Ajan!;, melcoroloji haherleri, 
ıir:ı:ıt hor :ısı Ui~al). 19,30 On altı 
,.e on yedinci asırlarda: 1 - Şark 

Eğelenceli köşe : 

............................. _ 

SOLDAN SAGA: 

YIJKARIDAX AŞAGI: 
l - İnanan, itimadı olan (iki keli

me). 2 - Dudak, kalp. 3 - Bir de
niz hayvanı, yuva. 4 - Deniz genera
li, mükemmeL 5 - Ecnclıllercle bir 
asalet ilnvnnı, türkçede (beylik) ma
nasına gelir, bir çiçek. 6 -.Kırmızı, 
bir Yunan filozofu. 7 - Tersine o· 
kununca eskiden hocal:ırın r:ıınnzan
da y:ıptıkl:ırı seynh:ıt, z:ımnn. 8 -
Bir hece, bir kadın ismi. 9 - Snrkla 
bir vilayetimiz, snnat. 10 - l\lecmun, 
kitap, zeybeklerin reisi. 

Dünkü Bilmecemizin 
Halledilmiş Şekli 

SOLDAN SAGA: 
1 - Adem (iki kelime), ıayri ta

bii şiş, ekseriya kardan olur. 2 - A
det olmuş, bir renk. 3 - Su kabı, bir 1 - Etrüsk, ses. 2 - Kristal, şu. 
hece. 4 - Kendi nefsine hakim ol- 3 - Rast, leke. 4 - Eş, üremek. 5 -
ma, Ermenilerin çok kullandı~ı bir Anemik. 6 - K:ız, irs. 7 - Oz, sinek. 
kelime. 5 - Meşhur bir opera ismi, 8 - N:ıdim, ar. 9 - lmam, Emine. 
hüllsa halinde toplamak. fi - İki ki- 10 - {lir:ın, asit. 
şinin sillhla çarpışması, idrarıla bu- YUKARIDAN AŞAGI: 
lunan bl rnıadde. 1 - Aksi, ınzete- 1 - Ekrcmkönig. 2 - Tra~. ıı:ın
lere haber veren bir müessese. 8 - nıt. 3 - Risk, az, dor. 4 - t'stlin, si
Denıekten emir, açık. 9 - Dikilen, ına. 5 - <St), resim. G - Kalem. 7 -
dunrda öteberi koym:ı~n yarar. 10 - J.eıni, elma. 8 - Kekik, is. 9 - E-
lşte, bir Franm ismJ. fek, anL!lO ~u, ıesaret. 7 

8.15 
9.10 

10.15 

12.5 
12.25 
1.5 
1.10 

Sottens: ".Mikromaıa.ıln". 
Berlln: PiyeL 
J.ondra (R.): "A nlıbt at th• 
Phoenix". 

DANS MUSlKISt 
Roma ve Tınino ır. 
J.ondr:ı (R.). 
Londra (N). 
llilversum 1. 

SEH1R TİYATROSU 
10 - 2 • 939 Cuma 
akşamı 20.30 da 

Tepebaşr Dram Krıını 
BlR MiSAFİR GELDi 

Konıtdi Kısmı: 
YAI\'LIŞJ .. lKLAR KOMEDYASI 

HALK OPERETİ 
Bu akşam 9 da 

MODERN KIZLAR 
Son temsil 

Cumartesi, Pazar 
Matine ,.c Sunre 

(Eski lıamam eıki taı) 

ERTlJGnı;ı. SADİ 
TEK TİYATROSU 

Bu gece Zchzadebaşı 
CJTHA::\) Tiyatrosunda 

(Çamurda Zambak). 
\'oıh il 3 Perde 

VliP"$ .,. TURAN TlYATROSU r , ( Rıı akşam) 
J ] 

\ ıiksek Okuyucu Mualll 
t>... ~ Kemani Sadi ,.. arka-
Uılh. ..../. <l:ışl:ırı. Ertulral Sa4l 

Tek: ÇA. IURDA BlR ZAMBAK 1 P. 
lsmnil Dümbfıllil: (Pansiyoncu Cev
riye) l P.; Mişel vnr.rctesi; O~uyucu 

SemJl\&-tidiWh · 



1 - VAKiT 10 ŞUBAT 1939 

Yugoslavyada 
Neler oluyor 

LONDRADA 
Tefhiş hareketleri 

Başlcna/ı 1 ıncid• d d 
1 - Demokrasi prensJplne evam e iyor 

Minorka adası Frankoculara 
teslim o·ıdu 

Bir gümrük komisyoncusu 

Müstakil mebus
luğa namzetliğini 

~~~~~~-----.....-"'-

Usta diploması 
olmıyanlar 

. Kendi başlarına kUçOk 
Sanat yapamıyacaklar 

Burgoa, 9 (A.A.) - Resmen 
ba .. ğ.1.ı olarak, milli hAktmlyetl Londra. 9 ("' "') - Belfast • 

A.A. teyit olunduğuna göre, Minorka 
butun dc,·let tcşkllAtınm kaide- ta..ı. bildiriliyor: garnizonu hUkQmetti idare a-
si, mllletf de ( devletin) hlUdml- Belfast zabıası, Mont - Pottin. leyhlne kıyam etmiş ve bunun 
yet kuvvetinin membaıı telAkki ger mmtakasında bir çok evler. Uzerine evvelA. bir nasyonalist 

ederiz. de aragtırmalar yapmıştır. Dört kıtası ve bunu mUteakıp de tam 
2 - 28 Haziran kanunu esa- kişi tevkif edilmiştir. Bunların bir nasyonaUıt fırka Minorka 

sisi Jlırvatlarm lştlrnkl olma.elan nezdinde kendilerini ithama me-
adasına ihraç olunmuştur. As-

:lldn odilmlştlr. 3 Eylül ıo:ll ka- dar olacak vesaik bulunm\13 oldu. 1 1 k h k 1 d 
· tı ı d ı 1 bl rnr ıyam are et , a ada Al· 

nunu csa ı ı n o ı ç r ma· guw tahmin edı"lmektedı'r 
. · . bay Rodrigucz tarafından idare 

nevi kıymeti yoktur, ~finkıi de· Londra 9 (AA ) - Tethfa ha 1 • • • v • o unmaktadır. 
mokrasinin c n ına mnhnlifUr reketi devam etmektedir Bu sa. H • k 1 • · Ukumetcı ma am ar mumes 
ve yalnız Hırvntlnrın i. trinki ol- hah, yangın çıkarıcı bır bomba 111 d '- 1 1 dl · . . ' s eri a ayı terKetm ş er r. A-
mn.dnn ,.e Jfn'\·ntıarn muhalıf Edgware • Road mahallesınde d 

. . ' a, halen tam olarak nasyona-
olnrak değil nynl z.nınnncln Sırp- bır yangın başlangıcına sebebı -

11 1 
. 

11 
d b 

1 
kt d 

. . st erın e n e u unma a ır. 
lnrın da iştrJnld olmadan \'e on- yet vermı§tır. Derhal haberdar e. 
lara muhalif olarak yapılmıştır. dilen itfaiye efradı, bombayı sü. FRANKO ASKERLERİ 
Bir ekalliyet tarafından kabul ratle söndilrmü§lerdir. Ambalaj FRANSIZ HUDUDUNA VARDI 
edHmiş bir kanunu esasi iizeri- kağıdı tomarlarına kanulmuş o. Bnrselon, 9 (A.A.) - Fran
ne istinat eden \"e sı>zcle bir par- lan diğer iki bomba da Kings.. kist kuvvetler, 12 yl .15 geçe 
Ulmentoyn dnynııan bir hüku- gross istasyonu antreposunun ö- Pcrthus civarında I•'ransız hu
mctin ne Hırvatlar arasında, ne nünde infiltik etmİ§Se de bir gfı. duduna varmışlar ve nasyona. 
de Sn·plnr n.rn.sında hiç blr oto- na hasara sebebiyet vermemiştir. llst bayrağı çekmişlerdir. Rlpol 
ritesf olamaz. Londra, 9 (A.A.) - Londrada mıntakasmda nasyonalistler; 

s - l\lilli ot-Orlte p~nsipleri Harrowroud'da bir kereste tüc • San Juan Delasş Abadezas ile 
üzerine istinat e<lcbllecek ve cannm deposunda duman çıkar. Campurodon kasaablarını zap· 
Sırp, Hı.nnt ve Slovenlerin müş- madan yanmakta olan bir bom.. tetmişlerdir. 
terek bir eseri olabilecek yeni ba bulunmuş ve sôndUrlllmüştUr. lTALYAN KITAATI GERİ AI.iNDi 

bir kanunu esasi kurmanın lü- Londrada halka meccani Perpignan, 9 (A.A.) - Frnnkisl· 
zumlu olduğu hnsnsunı'la mu&e- .,. ki I !erle birlikte Frnn~ız hududunn doJ. 
bık bulunuyoruz. sıgma ar yapı ıyor ru yapılan ileri hareketine işliı·ak el

miş olan İtalyan kıtaatı, dün nkşam 
4 - Sırp ,.e Jlın·at milletle- Londra, 9 (A.A.) - "Hava ta· General Frankonun askerlerinin Fi-

rlnl temsil et:tlklerlnc kani bu· arruzlarına karşı tedbirler" dal- guer:ısa vasıl olması üzerine cephe
lunnn tarafımız, demokrasi R· resi halka f!1Cccanen dağıtılma le den geri alınmıştır. 
lcyhtnn hiitün sistem TO rejim- Uzere mndent sığınaklar yap- RlC'AT HATTI KESiLEN 
lerlc nliiknyı kesmek vo gerek maktadır. HOKOMET ASKERLERi 
H11"Vatlara., gerek Sırplara ,.e Bunların dört, altı ve hattA Paris, 9 (A.A.) - Perthl.ısdan bll-

d h f ı ki ı b d dirildlt}ine göre, nasyonalist kıtalar 
gerek Slovenlere, tam bir muta. a a az a msey arın ıra: Fibureas ile Lajuneura arasında otuz 
baknt halinde, mUştcrok ınllli cak bUyUklUkte olan~arın imalı beş bin mlliscinin ricat hattını kes· 
(do,·lct) biitünliiklerlnl, Sırp, tesri edllmektedlr. 1 ılhk Yari· miştir. Nıısyon:ıllsller milhlm mik
Hınat vo sıo,·enlerln mutcka- datı 250 sterllngt geçmlyen her· tarda harp malzemesi elde etmlGtir, 
bil memnunl,·etlerl çerçevesi da· kesin bir meccani sığınağa hak- RElSlCUMHUR PARlSTE 

" k 250 t 11 t f z Paris, 9 (A.A.) - D. Azana, lspnn-
blllnde teşkil etmelcr.lne lmkAn kı olaca \'e 6 er ng en a - ya scfarethanesine yerleşmiştir. Ne-

k ldtx.. h la varidatı olanların da sığmak Terme zamanının ge 6 • u · zaretsiz nazır n. Jose Giral, dün ak-
snsunda mutabıktır. satın alması teshtl edilecektir. ş:ıın gelerek sefarethanede ikamete 

5 - Bu gnycnin tahakkukuna I , . başlamış idi. İspanya reisicumhuru, 
-rayacak tek ~are, kökleri ş ıhllliflArmı uzlaştırma bu snbah İspanya sefiri B. Marcelino 
,.. P:ıscu:ı, B. Giral \"e sair İspanyol rl-
halk kiltlesl Jc;lnde olan bütiln nizamnamesi enli ve bu meyanda snbık Katalonya 
sirıısi partilerin milmesslllertn- Ankara, 9 (Hususi) _ Jş lhtl- ordusu kumandnnı General Sarabla 
den miırokkep, bir halk hi\kG· lAflarını u~ıaatırma ve tahkim ile uzun mnddet ıörilşmilflür. 

Y FRANSIZ HUDtffiU kAtiA'NDi 
mctl dc,·letfnln işbaşına gcc;- nizamnamesi lAyihnsı iş daJrnsi Parls, 9 (A.A.) - Pcrthusdan bil· 
mesidir. DlJylo bir hükumetin tarafından hazırlanmış ve baş- dirildilline göre, nnsyonalist kıtnıa. 
iktidar mevkllno geçer geçmez, vekAletten devlet şQrasına gön- rın gelmeleri üzerine Fransız hudu
hükümdıırla beraber şunlan derllmlştlr. LAyiha şOra tanzt. uu knpanmıştır. Jandarma müCreze-
7apmağa hnkkı olacaktır: mat dairesinden gecerek umumi !eri ile on beşinci piyade alayına 

mensup kıtalar hudut boyunca mev-
A) Muvakkat bir Yugoslav heyete yerllecektlr. zi almışlnrdır. 

kanunu esasisi HAn etmek. Bu- İş kanununun beşinci fasıl Nas:ronalisller Fransız - lspanyol 
nun için S Eylül 1981 kanunu hUkUmlerl dablllnde hazırlanan hududunn ıelişlerlnde bir tek ılldlı 
csa~l ilga olunacaktır. Muvak .. bu nizamnameye göre lşçllerle bile atılmamıştır. 
kat Juumnu esasi, · ihtJIAf dışın- 1 d ı şma su MÜTAREKE M1' iş veren er arasın a an n • Parb, 9 (A.A.) - Dally Mail ıa· 
da huhınan devlet halk prensip- retlylc ve bir neticeye varılma· zeteslnln berrl Avrupaya mahsus nlls 
lerinl ilıtha edecek ve yeni ka- dığı takdirde lş dairesi teşkil!- tıasındn General Frankonun General 
nnnu esasi llAn oollecebri anil tının uzlaştırma ta\'assutu ile ve ~liaja ile cumhuriyet ordularının ter. 
kadar mcrlyetto kalacaktır, Bu vilayetlerde valinin reisliği al- ki sil:Uı etmeleri hakkında görll~milş 
kanunu esasiye şu esMlar ko- tında bulunacak hakem kurul- olrlu{tu haber verilmektedir. 
nulaacktır: tarının kararları ile tesviye e- Bu gazele, bugünlerde bir mlltare-

ke ;rapılaac{iını tahmin etmektedir. 
Yugoslavya meTrus, meş. dllecektlr. :Marttan itibaren iş İŞGAL EDİi.EN YERi.ER 

rutl Tc parlllmenter bir kral- yerlerinde mümessil işçilerinse. Salaınanka, 9 (A.A.) - Umumi ka-
lıktır; Yngoslavyada Kara Cor- çimleri yapılacağı ve 15 haziran rarguhın tebll~lnde, Kntnlonra C'eP· 
ce\iç hanedanından Kral 11 nci dan itibaren nizamnamenin tat- hesinde nasyonalistlerin ıfirntle iler
Peter höküm sürmektedir; Kral blklne başlanacağı öğrenllmiş· leılikleri, saat 18.30 dil Figuerasın iş· 

gal ve diAer bircok küylerln zaptedil. 
rüşüt yaşa gelinceye kadar dov· tir. difil bildirilmektdeir, 

Sahil bölgesinde, Franklstler Villn. 
hurdan denize kadar Fluvia nehrine 
varmışlardır. 

Nasyonalist tayyareler Rosas, Lft
selva ve Valıınsiya limanlarındaki as
keri hedeflerle Sagonte fnbrikıılarını 
bombardıman etmişlerdir. 

FRANSAYA İLTİCA EDENi.ER 
Toulou5e, 9 (A.A.) - Şimdiye ka

dar Metnbino garından 80.000 millte· 
ci, milis ve yarı:ılı geçmiştir. Bunlar 
ı:ırasından 68.000 kı:ıdın, çocuk ve lb. 
tiynr batı, merkez ve batı cenup de
parlmanlarındı:ın müesseselere sevke. 
dilmiş, 22.000 hasla ve yaralı has· 
tahanelere yatırılmı' ve Franklst İs
panyaya silmek istediklerini bildi· 
ren 10 bin kişi de Hendaycye gönde. 
rilmişlerd ir. 

Cerbere, 9 (A.A.) - Bütnn gece 
yüzlerce büyük kamyon Port • Dou
dnn 1'"ransaya doğru inmiştir. Bir 
laftalık sakallariyle uyumakta olan 
:ıskerleri hamil kamyonların adedi 
pek fıızlaydı. Gece yarısına kadar 
bu suretle Frammya doğru inen ara· 
ba adedi 900, aske.r 10 bin, muhteliC 
çapta toplar 75 ve tankların adedi de 
.rn olarak tahmin edilmiştir. Hunlnı 

ayni zamanda hem sahil bölgesinden, 
hem de Figuer:ıs bölgesinden gelmek
teydi. 

GERONE EYALETiNiN 1ŞGALl 
Gerone, 9 (A.A.) - Gerone eyale· 

tinin işgali muntazam suretle devam 
etmektedir. Haltı harpte taarruzun 
bidayetinde mevcut olan yedi kolor. 
dudan beşi bulunmaktadır. 

Bunlar, hududa takriben ..20 kilo
metre mes:ıfede bulunmakta ve hu
dudun umuml istiknmetinl takip el· 
mektedirler. Ylnnız Figucrasdaki 
kuvvetler, huduttan dııha fazla uzak
ta bulunuyor. 

koydu 
Ankara, 9 (A.A.) - Cumhuri- • _ S~ 

yet halk partisi genel sekreter • Ankara, 9 (Hususı) tısl' 
liğinden öğrendiğimize göre, ö • metin hazırl~d~ğı küç~ ~8 -~ 
nümüzdeki mebus seçiminde bil.. kanunu proJesı Meclısın ıktl eti" 
tUn villyetler için intihabı mebu. maarif, _ve d~hil~ye encÜill~ 
san kanununun hükümleri c1 ire- de tetk k edılmış ve bazı 
sinde vilayetlerin çıkaracaklan yapılmıştır. . >il' 
mebus n8.Ill7.edi gösterilecdrtir. Proje altıncı Büylik Millet ., 
Ancak bir kaç vilayette mllsta • lisi Jktısat encümeninde te~ ,ı: 
kil mebusluklar için boş yer hıra. dildikten sonra um~i heY~: ~ ' 
kılacaktır. Bunun haricinde bazı zolunacaktır. Bu pro3eye go t"' 
gazetelerde görülen neşriyat hiç ustanın tek başına ve onda .. .,ı
bir esasa istinat etmemektedir. la olmamak üze.re çırr ': "8 t)l•, 

Mebus intihabı teftig r.._·eti fa kullanarak hususi iın~' 
dün de geç vakte kadar def terle- nelerde, çarşı ve pazarl ,, _. 
tin tetkik ile meşgul olmu§tur. emeği ve ihtisası ile yap~ğl j<• t 

Tetkiki bitirilen defterler ı:-J ler. nata kUçük sanat denecektil'· "1 
p ... ; kazalara gönderilmektedir. lerde aile fertleri ile yapıla' el 
Evvelce de yazdığımız kibi def • natlar ev ve el sanatları add 1f 
terler yann sabah sekime tsıl • Iecek ve bunlar hiç bir kayıt 
mış bu~unacak~r. . . şarta tabi olmıyacaktır. . ~ 

Şebrımi7'den ılk olarak diln hır Bu projeye göre herhaJl~~ 
zat müstakil mebusluk için teftiş küçUk sanata intisap ed~b~ 
heyetine müracaat etmiştir. Ci - için 12 yaşın.da olmak eaı ... ,.. 
bangirde Panor~a .. apartımanm. Askere gittikleri zaman a)~.,.ı 
da oturan ve glimruk komisyon- nat şubesinde hizmeti asket1~ 
culuğu yapan bu zatın ismi Ha • rini ifa ederlerse bu müddet 
1i1 Güden'dir. Otuz beş yaşında. rakhk müddetinden sayılsC~ 
dır. Verdiği istidada vatan ıığ. . . al~ 
runda çalışmak istediğini, latan- Memleketı~ızde . çalış~aıı, 
buldan milstakil mebusluk nam • k~unen izın verılen Y~ elet' 
zetliğini koyduğunu yazmıştrr. Turklyede sanat yapabılrn ~' ------------1 çin yerli sanatkarların ha~~ 

Yanlış Hüviyet duklan prtları taşımaları .;r1_ 
DUn Sultanahmet birinci sulh dır. Ancak bu gibiler bak··,.ır b 

d h 11• kil ""k atıar )>P' °" 
ceza mahkemesinde, ktz kacır· a ma a 1 çu san ~ ~ . ., 
mak ve yanlış hUvlyet vermek ğinin mütaleası da alına~ . ' 

Ll.byaya go""nderı"len sucuyla GUmUşhaneli Halll a - karar İktısat Vekfiletince ııteıı' ~ 
dında bfrlsl tevkif edilmiştir. cektir. Çıraklar, çırak me fPO 

l•talyan askerı" . Haydar, GUmUşhanede amca- deaffimtihannla tabiktulftu~a-~:~ 
sının yanında otururken evlı\tlı· v ak ola ar a a 1

- tf 
(B~ tarafı 1 incide) ğı İrfana göz koymuş, kızı kan- alacaklardır. Kalfalık şaha~ 

mesi ihtimall mevcut olmadığını dırarak kaçırmıştır. mesi alanlar, bulundukları udi 
llA.ve etmektedirler. Halll İrfan ne bir mllddet o- ta kanunun tayin ettiği nı !/

Her ne kadar ltalya, Libya- turmuş bıktıktan sonra hıra· dolduranlar ellerindeki şab•ıJI"' 
1 i l F k kıp ka~mıa İstanbula gelmiş- namelerle milracaat edere~ dakl kuvvet er n n ransa uv- :. .,., 

1 
k • t"h . klerdil'· / 

vetleri ile muvazene vllcuda ge· yalan blr isimle balıkcılık ruhsa 1 ım 1 anma gırece __../ 

tırmek maksadiyle tahşid edil- tı almış, balık satmağa başla· J& 
m•• olduğunu iddia etmekte •se mıftır. Dönüm yerinuv_ 
de umumiyetle serdedilen muta· Halil birkaç gUn evvel, balık- ~ 
ıea, bu kuvvetlerin Mısır ve Su- hanede birisinin parasını çal- ( Ba~tarafı 1 i ~ 
dana karşı bir tehdit teşkU et- mış, yakalanıp Galata sulh ceza Acaba ispanyadaki ~ 
mekte olduğu ve bu tehdidin tn· mahkemesine verilmiştir. Halll harbi her biri kendi niil~ 
gntz • ltalyan ttllafından evvel orada gene yanlış hUvlyet ver- na müsait bir neticeye ~ ~ 
Llbyadaki İtalyan kuvvetlerinin mlş, yapılan kısa bir tahkikatle mak için teşvik ve muıı'·e•.-J ~ t 
tehdidine mUmasll bulunduğu iş anlaşılarak yakalanmıştır. ri llo uzanan devletler b~ ~ 
merkezindedir. H!l.k1m, Hallltn tevkfflyle Gll- sonra olsun insani bir •~ llt t 

bi marnmat almakta olan ma- mUşhaneye gönderllmeslne ka- plAm üzerinde mutabık ~ ~. 
hafll, ltalyanın B. Çemberlay- rar vermiştir. loceklcr mJ? .J ~ 
nln, "İI}gllterenln Fransa ile pi" ~ 
her tUrlU ahvalde mütesanit ol- f 'I' 1· K f Esene söyleriz ki ştındl I 

1 ıs ın on eransı de slt.·ast ufukta bu ıınıcaıa' 
duğu" suretindeki beyanatm· ,, 
dan sonra Ltbyaya asker gön- (Ba~ tarafı 1 tncide) teren bir alAmet yoktur· _.1 

dermesi hı\diseslnl alelA.de bir deklerasyonu lıakkındakl noktai na- İtalya Jle Almanya 1>0lf J ~ .... ~ı 
zarını, cumartesi günü toplanacak o· vt:.. .~ 

tesadüf addetmemektedir. lan ikinci İngiliz • Arap içtiınaındn me karşı mücadele prc tJI,. 
Cibuti, 9 (A.A.) - Reuter a- tasrih edecektir. dayanarak İspanya :işle~ 

jansını blldirdiğine göre, ltal- Yarın sahah ,.e öğleden sonra iki nşırken dalma General ~ 
yan kıtaatı tnglliz somallslnln lngiliz - Ynhudi cel esi aktolunncak . nun muyaffak.ıyetinl 1'e~ 
30 mil garbında Ye Fransız so- tır. için bir hedef diye göSte ~ 

d Arap ve Yahudi dekleras~·onlrı, bit :J 
malisinin de 125 mil cenubun a pek muhtemel olarak }·arın o1'şam, Hele General Frnnko o,J 
tahaşşUt etmektedir. birlikte olarak neşredilecektir. vaziyete hAkim olsun, cJ~ 

giinüllü askerlerimizi f;--_~ Jetin bnşmda naip bulunacak
tır; millld ve siyasi hürriyet, 
parlAmcnto rejimi garanti al. 
tınclaılır; esasen meclis kanunu 
esasiyi, bu ınodlsteki Sırpların 

1 Dahili Ve Harici 
- 1 geri çekece~z, <le<liler· ,, 

Kısa Haber le r gene bu memleketıerb"~ 
rint tekrar etmektedir· ol'j 

ekserlyetJ, Hm·ntlann ekseriye- DAHf LI : çükleri tramvaylara, otobüslere ası. ıilar h:ılledilıliitinclen, cemiyet, mek. 
tcbe kap C'den tahsisatı vermeAl ka· 
bul etnııştir. Mektebin tedris heye
tinde münhal lıulunnıı iki dzalığa ce
miyetin idare heyetinden iki zat se· 
cilccektir. 

ti, Slovenlerin ekseriyeti ile • Defterdarlık gayri mfıbadil bo- lncaktır. 
teşkll e<lcccktlr. nolarını mnliyc vekaletine gönder. • Şişli telefon santıralını asrileşlir· 

kt d ı ki l' mek için harcanan emek yarıyı bul-B) Ayni gün demokrat seçim me ~ evaın e ıne ~ ve ınn ıye ve-

lstcmi il
A- -..11:1 k n ktılelı <le bunları hnzıne tnhvllutı ha- muştur. Dı~ tesisat bitmiştir. Santral 

s u.ıı V\&I ece ' m esse- line getirerek iade etınekledlr. Bu a#usıosta tamam olncaktır. 
san meclis için umumi seçim tahviller, dört senede ftfn edilmek 
tertip olunacaktır. üzere yüzde be~ falzlidlr. Mı:ıllye ve-

Milli iradenin tezahür ede- kAleti ilk taksiti 81 mayısta tediye 
bllmcsl için bu umumi .seçimin edecektir. Verllen hazine tahvllAtı, 
serbesti jçlnıJe ynpılabllmesi bonoların yüzde onu nlsbctlndedir. 

• İstanbul deflerdnrlıl}ı Vcznecller
bUBWIU hilktlınet tarafından te- de üniversite Fen Fakülte~inin bu· 
teınln olunaackhr. Hfikftmet, lunduğu binanın yanındaki arsaya 
parlAment-0 esası üzerinde, mec. bir maliye tahsil şubesi yaptıracı:ık-
llsc karşı mesul olacaktır. tır. 

6 - Aşağıya imzasını atmış • Son günlerde memleketimizden 
Letonyaya kırk bin kilo portakal ve 

olan taraflar, işbu anlaşma çer- Alınanyaya yilz bin kilo elma ihr:ıç 
çe\·esi dahilJnıle, dedetln anlaş· edilmiştir. 
madakl siyasi programının icra- • Fransız rllm kumpanynlarından 
sı Te tahakkuku Jçln karşılıklı biri "Gill camii" adındaki bir fil. 
milcadclelcrdc bulunmak mak-lmln b~zı ~nrçal~rını lsıanbııl~a.çevi
sil.dl le bir blok teı.kil cdecek-ıreceklır: Eser, )avuz Sullnn ~clım ;e 

Y ~ Fntına Sultanın ha)"tıliarınn alttır. 
lcrdlr. Rolleri Türk san:ıtkArları al:lcnktır. 
Zaj;."l'Cb • Bclgrat, 8 T. en·el 037 Aktör Hcfik Kemal Yavuzu, Feriha 
DR. 'TALTRO 1\IAÇEK Te\'fik ise Fatma Sultanı lt'ııısil ede-
AThOI Pntçı~vtç cel;tir. 
ATZA STANOEV1Ç • lstanbul belcdiye~i leınl7.li'< mii 

cadelesinıle lınl!:ı te5vik için il."n mü 
l UDA DAVJDO\'lÇ rs,eselcriııc nsılnıı:ık üzere birl: :ıc Jıiıı 
YOY ı\N YOV ANO\~Jç levha hazırlatıııaklaclır. llıınlJrııı kü-

• Kayseri belediye intihabalındı: 

h:ızı :rol uzluk olduğu bildirlldiaiıı
den vaziyetin tahkiki için dahiliye 
vekjletince oraya bir mülkiye müfel· 
tişl ~ünderilml,tlr. 

• Berberler cemiyeti ile berberler 
nıektebi idare heyeti arasındaki ih-

HARtCI: 
• Amerikada siltıhlıınma konferı:ın 

sı lehine bir cereyan bnşlamıştır. A. 
yandıın King ayan meclisine bir tak· 
rlr vererek bütün memlek<·llerin ı, .. 
lirak edeceği bir "tahdidi teslihat 

Dr. _\ras 
Londra Büyilk Elclmiz Dr. Ara!! hayatının çok kıymetli bir hatıra. 

sını kaylıeıtlQini bir refikimize bil dirıniştir. 
Bu kıymetli hntıra, sayın el~inin, buradan ' ·azifesi başına gittiği 

sırad:ı kaybolıııuşlur. 

Dr. Arns, Seplon ekspresiyle Lon draya doğru yola çıkmışken, J.u. 
leburg:ızdn tren memul"lnrına verdiği paralar arasında tarihi kıymet 

ve ehemmiyeti haiz olan bir beş lirol•ğı cin yanlışlıkla Yermiştir. • 
Bu be~ liralık, Atnliirk'ün el yazısiyle imzasını taşıyordu. 
Dr. Aras hu mühim tarihi yaılig:irı lııılduı!u la' rlirde kendisine 

[Jelireni ınezkCır paranın blrknç misli fle tnltif edeceği ni ilim etmek
'cuir. 

.. . .. tre ile Fransa)·a gelince~;% 
konferansı na Ruzvcltın musaadesf- artık }4,rankonun nıuzıaCC f 
ni istemiştir. nl fllli bir hakikat 0tıar•1' /. 

• İngiltere hükümetl l.ondrunın dil· trn k b n'•cti1ld•J 
mu n aası ıçın a ayın :ıım su· u de ,. "d f · · iki ı d · t '" e e mec u " ~ 
rette l.onılrnda kalmasını teshil et- lnglltercden sonra b Jll r .J 
mlştir. Ayrıca, hava taı:ırnızlnrına snnın da Durgosa bir ~f" 
karşı konmak üzere en yeni tiple 400 göndermesi bu ınecbıl 
~op buluııınııktndır. oıa.ddi bir delllidJr. / 

• ltalyn son haftalar içinde Trahlus b c;J 
ve Bingaziye yeni kıtalar ıönderınlı- Bu takdirde aca a rl JY; 
tir. yctçl İspanyadan gc~~ 

• Slras~.urg "Alsu muhtariyet par· kun·etler muayyen şa 'J 
tisi" ,enerinden Ruz'in tevkifinden tında Frankoya teslfJll ı'.i 
sonra a~ ni partiye mensup ile kişi- kabul ederse İtalya ile~,~ 
nın de dahil yakalandıAı haber veril- ·arıma.da üzerindcJd ı r 
ırekledir. Rıınlnrın ııık ııık Berllne J kccePt 
gidip geltlil'.;i teshil olunmuıştur. askerlerini seri çe 

• Hulsar zabıta~ı 6000 den fazla ec· dlr? ~ 
nebi pasaportlu Ynhudlleri hudut dı- Öyle zannedlyorus '!'!..ıı I 
,arısınn çıkarmaAa karar vermlştlr. a i lerlnin rarmkl ~ I 
llunlarn iki hafta milhlel vermiotir. r 1, --11 k -~ ..,.. 

eua e vvı-uece cev ~ • ıs,·ıcrede bulunan Bulgar Kralı- r 
nın dönü,te Belgralla Prens Pol ile ğişecektlr. Zira ttalP r_.ı 
;,4Örfişeccği tahmin edilmektedlr. manyanm bu husu~ 1" "" 

• Almanya, 1900 • 1907 doıtuslu lerl cc\•ap üzerine ıspaıı~) 
\Yushırynlıları iki ay talim görmek it harbi ya herılangi b!!'ıı "'J 
i.çin si16h allın:ı cnl:ıırmıştır. bitecek, rabut bu daııv- ,, 

• c;azetelerin Jorj J.cygU~Th·kr,F açıktan açıla bir A"1"1.- (. 
• Fr:ınsızl:ırın Jorj Leygüs ile lll- ~eklini alncaktır. .ç;,J!' 

•on torpldo~ıı hirlhirivle rıırl'\ıo;mış, JV' 

nıiihlm hı:ısar:ı uğramışlardır. İki 1.1-) 
şiuc ölmilştür. 
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~nko kumandanı ~~-&~~~~~~~~~~~,~v2~~~n~b~~~uk~r~op-or~~~P=~~~~~~B~u haftakı·~ 
eh man elde etmi§ Alman sporunun 

ir Ön ünde tered- ~~nım::::~.::~nte~~.:;.:s: Lik maçları 
lan ve Alman sporunun diktatö. A 1 m an Sporu Beden Terbiyesi İstanbul böl .. d • • t d • ril sayılan Fon Çameri dinliye- gesi futbol ajan.lığından: 

~ ~~ U e 1 YO f u~itıer Alman_ ya.sının. spor. eeti F Ça 2 y . b k 3 B ıf-2-19s9 pa::ıar gana ya'pl. 
l.t"'Q ~ 1 - on mer. - em şe e e. - ütçe. lacak maçlar: 
'liiL QIQuaani (Devam) I giltere ve Amerika ile anlapnz. "Spor ~ayı., ısını venlen ~ır mu TAKSİM STADI: 
·~et. Gidiyor l1tl Nazır birbirlerinin ellerini azzam buroda çalışıyor. Ellı yaş. 4 • Birlik. 5 ·Akademi. 6-Atletizm. Galatasaray_ Beykoz Ata • 

blıeııiiı ~~hır hük\lmetin ka- sıkıyorlar. Del Vayo binanın geni, larm?a anc~k vardır. Fakat ~ös: 7 -Olimpiyatlar. 8 • Propoğanda. kımlan saat 14,45, hakem' Refik 
İr.aıa dıniyor. Fakat ne- merdivenlerinden yavaı yavq ini- termıyor ~ile.. Fevkalade cıddi ],., __ _..,.••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Osman Top. Yan hakemleri Be. 

ltt~ \tc Ratalonya mcc- yor ve vaktiyle kendisinin de böy- tavırlı aynı zamanda mesai ar.. Yazan: Mu v 8 k k •r ~krem l'a I o. kir ve Sal~hattin Ozbaykal. 
deıı 0tonı9billerin, her le bir Hariciye Nezareti binası ol- kadaşlarına karşı 0 kadar samı- 1 ŞEREF STADI: 

~tqt, li~la gedip gittiğini duğunu düşilnUyor. mt ve mütevazı. Konuşuyor: "Ga - - Kasımpa§a - Boğaziçlspor A 
llleııı kuınet erkarunın 26 K.anunuıeni yemiz istikbalin sağlam bünyeli Modern Alman ıporunun baniıi "Fon takımları saat 9.:30, hakem Ba _ 

llrları G ' B I On·· insan tipidir. Maksat çelik bir Ç ,, · h kk d d" ki 
ot )'oiııncıa: ~~lle~a ~e arıe ona unde mahfaza içinde ili fikirlerin ha. amer muazzam eıerı a ın a ıyor : hattin Uluöz, 
~ gıttı erı go- Katalon~a aahillerind~ aabah o- yatiyetlerini azami derecede ba. "Bedeni terbiyeye ve sağlık hareketlerine Beylerbeyi - Davutpqa Ata. 

bir birbi · luyor. HeniU kurıunı bir renk ta- ki kılmaktır. Bunun için yeni bir en fazla ehemmiyet atfeden milletlerdir kımlan saat 11•15• hakem Nec. 
kn .. r ~.~c birşeyler soru· d · · il · d ·· det Gezen 

'" - gıyan enızın zerın en guneı aa- terbiye sistemini ele aldım. E - ki manevi üstünlüklerini idameye muvaffak · 
~ıoıır, ogrcnmck istiyor. n bir Kanunusani güne§i yüksel- mı·n·ım kı.· bu gayenin tahakkuku Karagfunrlik - Feneryılmaz A 

artık ki · ·· olabilirler." ve ilave ediyor: "Bunun irin tak ı t 13 hak F · Yor: msenın ıup- mede. Deniz boyunca uznanan o- asırlara mütevakkıftır. Ferdin T ım an saa , em erı • 
vada bir iki adam toplanmış, elle- beden terbiyesi ve sağlığı cemi • yeni bir terbiye ıiıtemi kurdum." dun Kılıç. 
rinde dürbünler, 'bea yilz metre u· yetin içtimai ve siyasi kalkın - mahdut bir kütlenin yükselme -ı çil edilmiş altı milyon faal spor. Beşiktaş - Hilal A takınılan 
.ıaktaki bir tepeye bakıyorlar. Te- masında başlıca kuvvetimizi ifa. mesini değil bütün milletin spor cumuz vardır. Çalışmalarımız saat 14,45 hakem Şazi Tezcan.. 
pede eski bir kale göriilüyor. de eder. Sporun manasmı ve e. kalkınmasını gaye edindik. çok azametlidir. Bu spor sarayı. yan hakemleri Ziya Kuyumlu ve 

Bunlar General Yagne ile erki· hemiyetini inkar en büyük hata- Yani tek tük adale üstünlüğü mızda memleket sporile vazife _ Fikret Kayral. 
nrharbiyesi. Emirlerinleki Faslı dır. Halkın her sahadaki muvaf. yerine milli ruhun ve bedenin u. dar üç yüzden fazla memurumuz FENERBAHÇE STADI: 
as1terler, Tortosa'danberi oraya ka fakıyet istikrarı sağlam irade ile mumi terbiyesini hakim kılmak vardır. Ve bütün gün yorulmak Ortaköy - EyUp A takınılan 
dar yaptıklan yüz elli kjlometrc- olur. Bunun için de asabm spor. ve terbiye etmek .. Derler ki, spor, bilmeden meşgul bulunmaktadır saat 13• hakem Şahap Şi~anoğ. 
lik bir yürüyüıten yorgun bir hal· la tenbih edilmesi lizrmdrr. kUltilrün dügmanıdır. Spor, ti. lar. Hepsi de §Öhretli ve tecrübeli lu, 
de, yerlere yatmıı uyuyorlar. Ge- Eskiden Alman sporu deyince, yatrolan boş bırakır! Spor, ada. eski kabiliyetlerdir. Bir de Ur.e- Fenerbahçe - Topkapı Ata
neral ve arkadaılan, bu askerlerin başı boş ve kendi kendinin nazı. mı kitabmdan uzaklqtırır! .• Ne rinde ehemmiyetle durduğumuz kımları saat 14,45 hakem Adnan 
ortasında durmuşlar, Barselonayı mı bir takım teşekküllerin faali- bir mesele vardır: Akın, yan hakemleri Halit Uzer 

.. d . . 1 yanlı§.. ne zühul.. Vilcudün bL ve Neşet 
goz en geçırıyor ar. yetini görürdünüz. Bunlar ara • kası kuvvete bağlıdır. Beden ter- "Beden terbiyesi muallimi,, · 

Eski Montjuich kalesi bu tepe sında hiç bir suretle irtibat yok. biyesi mahrumlarınm bundan na. tipini tamamen değiştirdik. Spor Taksim stadında Galatasaray 
üzerinden, ne isyanlara, ne dahili tu. Her branş bildiğini okur ve sibi ştlphelidir. Spor ba§lı ba§ma öğretmenlerimiz kcn.di muhitle _ - Beykoz müsabakasmdan evvel 
harplere phit olmuıtur 1 On Uçiln- bu mahdut mesuliyetll hareketler rinde icraatlarında serbest ve Şişli ile Vefa klüpleri araımda 

kuvvet demektir. Yaratıcı, kili • cil Alfonso'nun askerleri tarafın- memleket gençliğine milli kudre. büyük bir otoriteyi haizdirler. evvelki haftaki maçın revaııeı ya 
türel ve tedafüi bir kuvvet.. E-darı öldürül:n Ferrer sağ tarafta- ti agılamıyordu. Mesela katolik Bu "profesör,, !erimiz bil~um pılacaktır. Bu karşılaşmanın ha. 

ki çukura dü§mÜ§tü. ve protestan diye aynlmış iki vat! sözüme dikkat edilsin! .. mekteplerde, fabrikalarda, mües. kemi Tarık Ozerengindir. 
Tulaytıla ve Lerida kahramanı zümre vardı ki ikisi de Alman ''Tedafüt kuvvet,, diyorum. ld - seselerde, köylerde ayni §ekilde 

Grncral Yagne, ıehre hUcuma ka- milletinden olduklan halde ara- diamrzı kabul etmek istemiyen • icrayı hüküm ederler. Ancak bu 
rar vermeden evvel dil1Unüyor. larmda en ufak bir aJAka göster. Iere kartı bir diyeceğim yoktur. suretle istenilen hızı yürütebilL 
Acaba askerleri bir eokak muhare- meden akıntıya kllrek çekiyor • Fakat müdafaa kuvvetinin her yoruz. Ve daha da neticeden epey Yunaniıtanda Futbol 
beline mi çıkana; bu takdirde, ar· IardJ. millet için ihmale gelmez bir ve. uzağız. Şampiyona Maçlan 
tık nasıl olsa ölilmü gözüne al· Biz gayemiz tçin işe başlarken cibe olduğunu tekrar hatırlatı • Şunu da uave edeyim ki, mil. Atına, 8 (A.A.) _Devam et. 
tu§ olan mü.clafiler belln askerle- evvela bu ayrı gayrıyı ortadan rım. Jeti için en faydalr şekilde çalı • mekte olan· Yunanistan şampi • 
ri mağIUp edebilirler. İki ıene ev- kaldırdık ve dağınıklığı merke • Evet! yeni rejim federasyonlL 3anlar bütün be§eriyet için dehiz yonasmda A.E.K. Olimpiyakosu 
vel Madrlt te öyle olmamıı mı i- ztle§tirme prensiplnl esu tuttuk. n falan kaldırdı. Fakat spor ha- met ediyorlar demektir.,, 12-1, Panatinaikos, Aris'i 2-0 
di? V:e buna baŞ,larken hiç bir zaman :vasmı tadil etmedi. Bugün tes • (Devam tJdecek) yenmiftir. 

Baraelon.anm .. Mubafu JtfeleJI,. _ __:;__~__;.:...;_ _____ ~-------------...... ------------------------
sayılan Tibidao tepesi ordan bir • • 
iki kilometre ötede. Burada da Ge 
neral Se>lchaga ayni tere.ddiidU ge
çiriyor. 

Şehri içinden 
Fethedenler 

Naıyonaliıtlerin bir otomobili, 
yer yer ç01anilt yoldan hula ve i
deta tekerlenirceaine ilerliyerek 
Solchaga'nm yanına geliyor. İçin
den bir zabit çıbyor: 

- tlerliyebilirainiz, ~neralim, 
diyor. 

- Saat 9 da hücum etmek üze
re tertibat aldım. 

- Dokuza kadar beklemeye JU
zum yok. Çünkü tehri barbetme
ye mecbur olmadan aJabllecekıi-. . 
ruz:. 

(Devam var) 

ZA Yl 
1328 - 1329 senesi Kuleli Askeri 

mektebi 2 nci sınıfından almış oldu
Aum tasdiknameyi zayi ettim. Hilkmil 
yoktur. - 310 No. Selim o6la Ahmet 
Ce110.t inanç. ev. P. 19) 

ZA Yt 
Erzurum müstakil mevki alır top

çu alay 2, tabur 3, bölllk 6 dan 330 
senesinde aldıJtım terhis tezkeremi 
zayi ettim. Yenisini alacalım. Hükmü 
yoktur. - Erzlncanın Kuruçtı11 kaza
ıının Türker k611ünden 321 do4umlu 
Odabaı oğullarından lımall oğlu Rı
::a. ev. P. 23) 

Z AY 1 
Limandan aldığım liman cüzdanı

mı zaı·i ettim. Yenisini alacalımdan 
hiikmiı yoktur. - Ha,tm Engin. 

(V. P. 24) 

Z A Yt 
Da~utpaşa orta okulundan aldıiım 

935 - 936 senesJne ait belge Uğıdımı 
zayi eltim. Yenisini çıkaracalımdan 
eskisinin hilkmil yoktur. - 1. C. N. 
20. Aziz. (28225) 

1 1 1 ve şüphesiz hepsinden tesirli teneke kutularda 

Gribi, aezleyf, BomatlanaJ'I, dit ve ... ajrdarau lıemea ıeçtren yeglne kaşelerdlr. Madeni katulard a oldapndaa tesiri ve teridbl 
ublttlr. lamlne ve marb8ma 16ttea dikkat. Her eczanede teklik kutun 1,5 kunqtur. 

- V AKIT'm kitap teklinde roman tefrikası -
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gibi, gayet ustalıklı ve kaçaqıaklı bir eekllde, gay. 
bubeti esnasmda kızını yanıma alıkoymamı istedi. 
Bu, oldukça garip bir arzu idi, ve Kontes, ~ oldu. 
ğunu söylemeden, sadece haysiyet ve namus hiale. 
rime dehalet ederek bu Wepte bulunuyordu. Ayni 
zamanda sanki her §eY aleyhimie hareket ediyor gi
bi, kızım yanıma geldi ve arkadaşını bize davet et. 
memi rica etti. 

Yeğenime, annesi mUsaade ettiği takdirde dave-
timizi memnuniyetle kabul edeceğini ıöylemiıtl. Baı. 
ka bir zaman olsaydı, yeni ahbaplarımızın kim ol. 
duklarmı öğrenene kadar sabretmesini isterdim. Fa
kat dil§ünmeğe vaktim yoktu. Her ikisi, ana kız, et
rafımı sarmışlardı ve öyle zannediyonım ki, ismi 
verilen genç kızın ince yUzUnde görülen f evkalide 
seher kadar zarafetin te tesirlle, onu misafir olarak 
kabul etmeğe razı oldum. 

•Kontes kızma işaret ederek hareket etmesi lüzu.. 
mu hakkında izahat verdi. Genç kız dikkatle dinli.. 

·yordu. Kontes merak etmemesini, benim çok eski ah· 
haplarından olduğumu söyledi. Ben de ayni şekilde 
teminat vermek vaziyetinde kaldım. Siyahlar giyin. 
mi§ adam geldi, Kontesi alıp götürdü. Bu adamm ta. 
kındığı vaziyet. bana, karşımdaki kadının daha çok 
yüksek bir asalete men"up olduğu, ''Kontes,, sıfatı. 
nı tanıtmamak için aldığı kanaatini verdi. Son rica. 
sı, gittikten sonra kim olduğu hakkında ara§tmna
lar yapmamamı istemek oldu ve illvete.n. bir an mas. 
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den yqlı kadına sualler sordum: 
- Beni adamakıllı ıaşırttmız., Siz de kızmıs gi

bi maskenizi çıkararak yUzünilzU göstermez misiniz? 
- Hiç böyle feY olur mu? Nasıl olur da bir ka. 

dından faikıyetinden vazgeçmesini istersiniz? Hem 
esasen aradan seneler geçti, Acaba beni tanıyacak 
mısmız? 

- Herhalde tecrllbe ederim. Pek ihtiyar oldu. 
ğunuza da beni inandıramazsmız. VücudlinilzUn hat. 
larmdan belU oluyor. 

- Sizi gönniyeli, daha doğrusu siz beni görmi
yeı ıradan uzun seneler geçti. İşte kızım Millarka. 
G... .>rsunuz ki artık genç değilim. Ve ayni za. 
ma a, benden hatıranızda kalmı§ olan simam ile 
bugilnkil almam arasında bir mukayese yapmanıza 
mUsaade etmek istemem. Hem yüzilnUzde maske 
yok. Ben çıkardığım takdirde ayni şekilde hareket 
ederek bir mukabelede bulunamazsınız. 

- Merhametinize iltica ederim. 
- Ben de sizin insafınıza .. 
- O halde hiç olmazsa Alman mısınız, Fransız 

mısnız, bunu söyleyiniz. Her iki liıanı gayet iyi gö. 
rUştilğilnüz için anlıyamıyorum. 

- General, maalesef buna da cevap veremem. 
Zayıf bir noktamı bularak hücuma geçmek ı.tfyor. 
eunuz. 

- Fakat madem ki ben.imle görü~mek suretile 
bana veref verdiııiz, isminizi olsun söyleyememeklik 
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Cenup Demiryolları MUdUrlUğUnden : 
Bütün şebekede emtia nakliyatına ait 921 numaralı fevkall· 

de ve muvakkat yavae gidiş tarifesindeki fiat ve p.rtlarm tatbik 
müddeti 1 Soııki.nun 1939 tarihin den. 31 İlkklnun 1939 tarib'lne ka. 
daa bir sene daha temait edilm iftir. 

Keyfiyet sayın halka illı ve mUtemmim mal\imat edinmek 
isteyenlerin Karkami§te Cenup Demiryollan mUdilrltığUn.e miln
caat etmeleri rica olunıır. (729) 

istanbul Oniversitesi RektörlUgUnden : 
Edebiyat fakültesinde tecrü bei ruhiyat ve arap ve fars dili 

"Ye edebiyatı doçentlikleri açıktır. 
Talimatnamesi mucibince 14 nisan 1939 ayı içinde imtihan -

lan başlıyacaktır. lsteklilerin mart aonuna kadar rektörlüğe bq. 
wrmalan. (818) 

Birinci Sınıf Operatör 

Dr. CAFER TAYYAR 
Parlı Tıp Fakülleıi mezunu 
Uınuml ve sinir, dimal cerrahisi 

ve {Kadın dolum) mütehassısı, er. 
kek , .• kadın ameliyatları, dimaA 
n estetik: (Yüz buruşukluAu, mc· 
me, karın sarkıkhAı ve çirkinlik) 
ameliyatları- Her gün sabahları 
muayene saat 8 den 10 a kadar 
MECCANEN - BeuoDlu Parmakka
pı Rumeli han lıı'o. 1 •.• 

Z AY l 
Rize askerlik şubesinden aldılım 

askeri tukeremi zayi ettim. Yenisini 
çıkarncaitımdnn eskisinin hükmü 
yoktur. - Euılp: Arpaeminl (~) nu
marcııla Recap o4lu M~hmet. 

(28229) 

SAHlBl : ASIM US 
~eşriyat Müdürü: U. Ahmet Sevengil 
Basıldığı yer: VA.KIT Matbaası 

1 iNHiSARLAR UMUM MODORLOGONDE~ 
-------~~ Cinsi Mikdan Muhammen B. % 7,5 

Kereste 
Beyaz çul 
"başı bağlı,, 

Düz beyaz ka. 
naviçe 

1209 M2 
115000 adet 

250000 metre 

Beheri Tutan 
Li. !Kr. Ll. Kr. 

-70 
"kilosu,. 
-15,5 

51987-
33033-

''takriben" 
38750-

teminatı 

Li. Kr. 
3899 03 
2477 48 

2906 25 

I - Şartnameleri ve nUmuneleri mucibince yukarıda yazılı mal7.eme ayn ayrı 
usulile satın alınacaktır. 

II - Muhammen bedelleriyle mlvakkat teminattan hlzalarmda g&rterllmiftir· tJeıd', 
ID - Eksiltme 27-2-939 tarihine rutlıyan pazartesi gUnU himlarmda yazılı sa& _ _J 

bataşta Levaztm ve Mübayaat şubesindeki alım komi8yonunda yapılacaktır. ~ 
iV - Kereste şartnamesi 260 kurut beyaz çul p.rtna.mest 165 kuru§ kanavi~ Jr 

de 194 kuruş bedel mukabilinde her gün sözü geçen §Ubeden ve İzmir bafl!lUdUrl t_ 

~ -~ • V - Eksiltmeye girmek isteyenlerin mUhUrlU. teklif me!..-tuplarmı kanuni vesaik~ 
venme parası makbuzlarını veya banka teminat mektubunu ihtiva edecek kapalı za ~bdl 
saatlerinden birer saat evveline kadar Y.ukanda adı geçen komisyon b14kanlığına Dl 
bilinde vermeleri il~ olunur. 826 

••• """.,, 
;:ı,a..._- - -- --~- - -~.~:: - , - -- . 

ı - Tuzlalarmıız için p.rtnameal mucibince 90 ; 
net açık eksiltme usullle satnı alınacaktır. 4;1 . .-------

Pirinç unu 
Mercimenk unu 
Bezelye unu 
Y.ulafunu 
Patatea unu 
Pirinç nitantaıı 
Komflör (Mıaır hülaaaıı 
Bakla unu 
Faıulyeunu 

Nohut unu 
Arpa veaair hubuat 
un lan 

Bu mükemmel ve eşsiz müstahzarat tabii ih
tiyacımızın hakiki kartılığıdır. 

Tarih teaiai: 1915 M. Nuri Çapa BeıiktQf 

D - Hepainin muhammen bedeli sif Ha.yd&J't>IP 
ve muvakkat teminatı 352.50 liradn'. ~J 

m - Eksiltme 10-3-839 tarih.ine ruttıyan ~ r 
al 15 de Kaba.taşta levazım ve mU.bayu.t ıube8lndeki .ııll' ~ 
yonunda. yapılacaktır. _., f' 

'iV - Şartnameler pe.rum olarak her gl1ıı elSSl1 rr i 
den alınabilir. ~ f 

V - Ekalltmeye iftirak etmek ilteyell firmal&l'lll ~w' 
lifierini. Detay ve eb'adnu gösterir reelmlerin. ve ~~ 
taktan hakkında aynca mufuaal hahat ile detay ~~ 
le gün;inden bir hafta evveline kadar inhisarlar umUJJl; , 
tuz fen tubeBine vermeleri ve tekllflerinin kabultınU 
ve .. lka almalan JJzmıdır. ~ 

VI - lateklilerin eksiltme ic;Jn tayin edtlen ctl!l 1' ~.4' 
7,5 güvenme paralan ve tuz fen 1111'Nlnden atdJklar'I ___..,,fi' 
birlikte yukarıda adı geçen komiyona gelmeleri ilb C)PP"-

••• tJll' 
I - Şartnamesi mucibince maateferrll&t bir adet ,ıJJ 

zanı kapalı arf uaullle eblltmeye lromnqtur. -' . 
lI - Kuhammen be4eU aft !.ttanbul 12SOO Ura 1' 

teminatı 937.5o liradır. ~~ 
m - Eksiltme 1~-3-939 tarlhlne rutlıyan -11 f' 

13 de Kabatqta Levazım ve Mllbayaat 111beaiııdeki ~ I 
yonunda yapılacaktır. ~ 

iV - Şartnameler parum olarak her li1n aôSl1 rr 
de.c. alınabilir. 

'f-·Wkii\tı&e,;9 gr!-W~ nmmu m~--lfll 
den nihay.t bir lla.fta evv.U. kadar f1atm teldlll"'-:. 
1ar Umum KllctilrlUğ(l ımüirat Falarfblar ş.}Jellbl' ".J 
ve tekliflerinin kabulllnU mutaummm bir vesikayl e)IP" 
nünden bir gl1ıı evveline kadar almalın 11.zmıdır. __ J, 

VI - Eksiltmeye girmek iateyenlerln teklif ~ tıı' 
nunl veaalk % '1.5 gllvenme param veya banka ~ol" 
bunu ve münakasaya fftira.k vesfkuım ihtiva ed~~ ,1 
lı zaıflanm eksiltme gUntl en geç aaat H e kadar ~ 
çen komisyon bqkanlığma makbuz mukabilinde vetfllY 
olunur. (591). 

• • • 
Jllkclan Muhammen TemJııat ş.rJl ,ı 

Be. akçe d 

Cinsi 

Lira Lira ,,ti .., 
Cibali F. için tahta 532 M 3 22001 1650 $. 

-Pqabahçe F. " ,, 300 M 3 13200 990 ~ 

1 - İdaremime mevcut prtname va ebat usteıerl fi~ 
Cibali fabrikuı için Ctba.liye teı Ilın prtile 532 Jll~ -1" 
bahçe fabrikamız için 300 metre miklbı tahta aytl 

- V AKl'r'm kitap teklinde l'OlllAD tefrlkaaı - zarflarla eksiltme suretile sa~m almacaktır. __ J/ 
D - Muhammen bedellerile teminat akçeleri ~ .... 
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edemezsiniz. Size Kontes diye mi hitap etmeliyim? 
Kahkaha ile giilmeğe başladı. ve eğer bir hadi· 

ae mani olmasaydı, muhakkak bu noktayı da saklı. 
yacaktı. Fakat şimdi düşünüyorum da, bu hldisenin 
de kasten yapılmış olduğuna ve evvelce hazırlanmış 
bulunduğuna kanaat getiriyorum. 

- Bu noktaya gelince ... 

DedI. Ve tam bu esnada, siyahlar giyi.nmiı. ytl. 
zUnUn bir ölü yüzü gibi olmuına rağmen gayet za. 
rif birisi derin bir hürmetle yanımıza sokuldu ve: 

- KC'ntes hazretleri, dedi, kendilerini al~ka-
dar eder bir şey söylememe müsaade ederler mi'! 

Kadın acele ile adama döndü ve parmağını ağ. 
zına götürerek susmasını işaret etti ve bana: 

- General, yerimi muhafaZ& ediniz rica ederim, 
timdi geleceğim. 

Diyerek yabancı adamla bir kaç adım öteye git. 
ti. Ve heyecanlı bir görUtmeye daldılar, aonra. kala. 
balık arasına daldılar. 

Beni bu kadar iyi bir şekilde hatırhyan yaban
cı kadmm kim olduğu hakkın.da derin bir dilıünceye 
daldım. Sonra, gidip kıznnla görüşen Millarka'dan 
hakikati öğrenmeğe karar verdim. Llkin tam bu 
esnada Kontes geldi. Yanındaki adam: 

- Araba hazır olduğu uman Kontes hazretle. 
rini haberdar ederim, 

Diyerek kayboldu. Derin bir hürmetle: 

-
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- Demek Kontes hazretlerini kaybedeceiiz? 
Şüphesiz bir kaç saat için, 

Diye sordum. 
-Bir kaç saat mi? Yoksa bir kaç hifta mı'! Nd 

fena etti de bana Kontes diye hitap etti. Şimdi beni 
tanıdınız mı? 

Yine tanıyamadığımı itiraf ettim. 
- Biz. dedi, tahmininizden daha yakm ve eski 

dostlarız. Si2 henüz kim olduğumu ifşa edemem. 
Uç hafta sonra gil7.el şatonuzdan geçerek sizi göre. 
ceğim, ve sizinle, her hatırladığım vakit tatlı daki~ 
kalan yi.dettiğim bir dostluğu bir kaç saat için ye
niden ihya edeceğim. Biraz evvel, ant bir haber al. 
dım. Üzerimde müthiş bir tesir yaptı. Derhal hare. 
ket etmem ve izimizi kaybettirmek suretile yüz mil 
kadar bir mesafede süratle seyahat etmem lazım. 
Büyük endişeler içindeyim. Sizden ismini gizleme
me saik olan sebepler bir ricada bulunmama m:ı.ni 
oluyor. ZavallI kızım daha tamamile iyileşmedi. Bir 
av esnasında atmdan düşüp bir hayli sUrUklcnmiş. 
ti. Bu darbeden dolayı asabi bir rahatsızlık geçirdi 
'Ve doktorumuz tam bir istirahat tavsiye etti. Bura. 
ya. günde ancak beş fersah seyahat ederek kısa mer. 
balelerle gelmiştik. Halbuki şimdi; gece gündüz dur. 
madan eeyahat etmem laznn. Bu seyahatimin ucun
da bir hayat memat meseleıl var, ve ne oldufunu 
ancak avdefimden sonra izah edebilirim. 

Ve böylece, hiçte ben.den bir aey istemiyorm111 

terilmiştlr. ...J' 
m - Ekslltıne 15-2--939 tarihine rutııyaıı ~ 

hizalarında yazılı saaUerde Xabatqta Levazım ve JIU 
besindeki Alım :Comisyonunda yapılacaktır. 

lV - Cibaliye ait şartn::.me ve listeler 110 kUfUI...- fi 
ve Paşabahçeye ait olanı paruız olarak her gün Le 
bayaat 111besinden alınabilir. . ~ 

V - Münakasaya l§tirak etmek fstfyenlerin ~ 
teminat akçesi makbuz veya banka mektubunun 1' ~ 
Iı fiyat tekliflerini ihtiva etmesi llzmıgelen kapalı~ 
nakasa gllnilnde eksiltme - - ... tlerinden birer saat e iiıo"~ 
yukarda adı geçen komisyon reisine makbuS mubb (P~ 
lerl llhı olunur. 

Türk Hava Kuruf11" ~ 
Büyük Piyango!, 

DördUncu keşide : 11 Şubat 939 da d~ 
BOyOk ikramiye 50,000 llt~ 
Bundan baıka : 15 bin, 12 bin, ıo ~ 

ikramiyelerle (20 bin ve 10 bin) li;.ıık 
mükafat vardır... ~ 

Bu tertipten bir bilet alarak iftirak etmeJi ~ 
Siz de pi)'&D.IODUll mesut ve balı tiyarlan ua.sına 
nuz. .• 


