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ümhuriyetin 16 ncı Yılı Kutlu Olsun 
Ciimburlyetin 
·16 ncı Ytldönümü 

Türk CUmburiyetl aldatıcı na
lariyelere kapıhp yolunu kay
betmedi. Ferdbı varbğım ve 
laakkuu tamyaa, lnsualık §&h
llyetinin lnklşafmı gaye bilen, 
devleti vatandaşlaniı saadet ve 
\erakkis1n1 temine tıadlıiı telik
.. eden mUU blklmiyet idealine 
löalerini çevirerek ona doğru 
1'lrildtL 

- - - ---- --

Amerikadan 8 
Tayyara Atıyerlat 
AlllerllmA,...••811111 
eınllargoeunun blllıftl-
••• 118Nn ltllllleftl&IW· 
~- .. ,,. .. .., ........... 
~n, 28 (A.A.) - Reuter ~ 

. ~. ~- A'l'ABll BAYBAJI 

. \ 

1 Başvekil Bayramı 
Bir Nutukla Açtı 

"Dünyanın en buhranlı bir 
devrinde, bugününden ve yan
nmdan emin, kuV\•etU, hakkına 
gö\·enea ve blrUk ~nele )'811-
yan, ne harici ve ne de dablU bir 
ıztırabl olnuyan bahtiyar bir 
mlllet olclupmuzu düşünerek 

OD altınCI Cilmhuriyet ydci&lii
mÜDÜ net'e ile geçlnnenlsl ~ 
menni ederim.,, 

Ankara, 28 (A.A.,. - Batvokil ve 
Cümhunyet Halk Partisi Umumi Re
is Vekili Doktbl\ Refik ~.~ 
lıuriyetin .on 'lltmci ,...thati: b&)- • 

~'1fllllıaDUDI, bugün radyoda söylediği &

aşağıdaki nutuk ile açmıştıt: 

"- Aziz yurddaşlanm, 

Bugün, Cümhuriyetimizia 16 ncı 
yıldönümtl bayramı başlıyor. Hepini
zi lrilrmetle aelimlar, tebrik ederim. 

CUmhuriyetimizin banisi Ebedi Şe
fimiz Atatürk'Un aziz habram. önün· 
de hürmetle eğilerek 8Ö7.e baflıyo · 
ram. 

Ctlmhuriyet rejiminin geçen on beş 
sene zarfında, Türk milletinin dahili, 
harici ve içtimai hayabnda vtlcude 
ptirdiji muvaffakiyetli eaerleri ve 
tnkıllblan burada tekrar edecek de-

~ o eaerler - -- biru daha 
~ o iDlaliblar seyirlerini 
allPıl ..P &ıııii11FMZ .. yolluanda ... 
edecektir. Onu, hepiniz billyonunuz. 

Her geçen Çilmburiyet yıbnuı mil· 
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l::S • l ~ 1; ll: J :4 ;j ! 5J \1 Cümhuriye~~n.. .. Türkiye Cümhuriyeti 

ayyare ıyor ar tin gittikçe artan bir istikrar Ve SÜ· .ra.ınDU kutluyoruz. Bu mutlu twl· 
det ~ününde, harafttle ~·~diğr-rini 

k&ı içinde, gittikçe dairesi geni§li- Bir Bakıı: tebrik eden vatandqlann gözlerindo 
.. ( Ba~ tarafı 1 ineide) !gitmeleri yasak olmakla beraber ~ yen ve derinliklere nUfuz eden bir te- T beliren nemli gölge, bu eksikliğin, . 

~l..adelenin şiddetli olacağı bunun- nubf Atlas ve Pasifik limanlarına gı- sanüd ve .birlik bağı jçin~e on altı se- bu unutulmayan acınan bir ifadesidir. 
~ ~raber müzakeratın kuvvetli b~~ debileceklerdi~". . .· , . nedenben yaşaması kabıl olur muy- Gesen sene bugün, Büyük .Atatürk 
•-tirrıa1e göre, cuma günü bitecegı 1 Ayan meclısmdekı ekseıı~e~m ~- du? . . T arih, Türklerin ilk zamanlar- hayabnm son günlt>rini y~ıyordu. 
l<lhrtıin edilı"yor. Zannedildı·g~·ın. e göre, beblerinden biri hükfunetin Bırleşık Türkiyenin 16 senedenberı temın danberi kurdukları ve devir-
le Aylardanberi süren mel'un bir has-
arı.un pr0J·esı· lehı·ndekı· ekseriyet, Amerikav. ı harbe sokmak niyetini ettig~ i muvaffakiyetler dahilde ve ha- lerine göre en mütekamil ve münke-taltr talığın zebunu olau Ebedi ~el', rok 

11 iben 20 reyi geçmiyecektir. Bu • kat'iyen beslemediğine müter~~idl~- ricde m~vazi . s~n:tte ~rUmüştür. şif ~iyasi, . i~timai mües~leri, ~~ zayıf düjtüğü haJde bir dakika bile 
la.Unla ~raber meclis azasından bazı- ri ikna edebilin~ olma~ı~ır. But un a- Z~te~, hır harıcı. sıyasetın. ~u~affa- den~yetl.erı. kayde~ekted~r. . Bu~ kendisini dii.jiinmiiyor, hütiin varile, 
r tının ayandaki büyük muvaffakiye yan azası harbın harıcınde kalmak kıyetı hemen daıma dahılı sıyase- dahı Ttirkıye ve Turk mılletı kendı yoğile memleketi n milleti dlişünü-
~~ manevi tesiri altında kalmaları meselesi üzerinde mutabık bulunmuş tin dürüstlüğüne, temizliğine ve me- tarihi ve milli seciye ve vasıflarına yordu. 
~er ba.zılannın da projenin Rus lardır. Ekseriyetin üçte ikis.i ~yle- t~liğine bağlıdır. Çünkü haricde .. i- uygun b~r devl~t, hem de su·l·h meyd~- Halk ne~'esizdi. Çünkü At3."imın 

tbuatında hücum mevzuu yapılma dikleri nutuklarda kanun proJesı aley bmad celbetmek ve muhtemel duş- nında hır IDU\ azene mevkııne sahıb ha.."ta olduğunu biliyor \"e feci akı-
$Jı dolayı.sile kanun lehinde rey \'er· hinde rey \'erecek olmakla beraber mantara korku ve ihtiraz telkin ey- siyasi bir \'arlık olarak göriilmek· betin tahakkuku endişesi, bütün 

~eteri ihtimali vardır. Ambargonun Alınan da,·ası lehinde hiçbir sempati l~?1e~ için d.~hild~ ha~ ~·e adal~te ''~ ted~r. . . . w • kalblcri sonsuz bir acı ile sakayordıı. 
ttı.aldırıınıası aleyhindeki gürültülü beslemediklerini ve Hitlerizm ile o - hur~ıycte mustenı~ bır ıda.re s.ıstemı Yalnız .?ı~ sıyası v~rlıgı~n halı!ıa - Bir çok ltimselerde ba)Tam YllfHlma-
l llhalefet şimdiye kadar en ziyade nun temsil ettiği her şeyden nefret takıb etmek ve böylece bır sısteme zır mevkıının kuvvetı, saglamlıgı, o m:ı 

1 
arzu 

11 
~,ok kunetıenmisti. 

;::dalı katolik unsurlar tarafın _ ettiklerini açıkça anlatmışlardır. müstenid bir kuvvet manzarası ar · devleti terkib eden un!-lurların, o ana Bü) tik Ata Dolmabah~ san.yandıı 
~İlk "~i olmuş ise de, bunların Bü- Londrada.n \'erilen Malümat zeylemek lazımdır. kadar ne gibi hayati tecrübeler ge- yatarken hangi Türk hayranı yaı•a-
leyh Brı~nyaya karşı besledikleri a- Londra, 28 (A.A.) - Ayan mec- Bazı müstebid, mutlak ve totali- rirdiği, bunların karşısında göster- bilir, hangi Türk neş'e duyabilirdi! 
leli lariıga Sovyetlere karşı olan kin- !isinin karar bu sabahki gazeteler ter rejimler zahiren büyük bir kuv- dikleri hareket, aldıkları kararlar, Atatürk de hunu hbsetnıişti. Ken-

lı ga}ib gelmekte bulunmuştur. tarafından hararetle selamlanmak- vet heyulası şeklinde görünürler. Fa- gösterilen dinamism hakkında yapı- disini taı,arcasına se\•en miUetiaia 
lih ~ndan matla mebusan meclisi si- tadır. Gazeteler haberi muazzam baş- kat bunlar yalnız şeklen heybetli ve lan müşahedelerle elde edilebilir. Bu kendisi itin duyduğu lıissi 1"0k İ)i 
dı tacatına mevzu ambargoyu kal- lıklarla neşrediyorlar. azametlidirler. Ufak bir sademe, zor- scbebden .lari~ı ya~raklarını so~ on anlaııu~tl. f'akat Atatürk bunu iste-
h·l'lrıaktan imtina edecek dahi olsa Daily Express diyor ki: la ve tahakküm ile temin edilmiş vah- alU senclık __ hır n~udd~t. d~:·resın.~: 

1 
• • • • • •• • • • ri mirordu. O hasta halile derhal iva 

11 ~et, rnebusanla ayanın noktai "Amerika müttefiklere silah sata· deti yıkabilir ve o rejimler derhal çeviı·erek Turk mıll~tı~ın ~ost~rdıgı ı l'iırk ı.olıtlkasının ~~?uk Lide bedenlere emir nrdi. Ve bayramu. 
b. ~~rını telif için toplanacak olan cak. Roosevelt'in bu zaferi, önUmilz· çöker. faaliyet ve herhangı hır. mıllet ın or- lsnıe:t l nonu parlak bir şekilde gf'Ç'mesi, halknt 

k:ı~ı rneclis azalanndan mürekkeb deki hafta 300 harb tayy~~esinin A- Türk Cümhuriyeti kendi yolu üze. ~d~ k~lkmasına ~ebeb:y~t .\'Crec;~ Bu ncti~clcrin karakt~ris~i~ çizgi- eğlenmesi i~in ne mümkünse yap1I -
labu taruıta maksadına muvaffak o- merikadan hareket edecegı demek • rindeki bu cazib ve aldatıcı nazariye- hadıscl~ı kari'\ısm~a .. ır~ı 1.:C\ herle . leri su şekilde hulasa edılebıhr: masına emrettL 
'etektir. Öğrenildiğine göre, me· tir.,, lere kapılıp yolunu kaybetmedi. 11ha- yardım~e n~sıl bır. ınkışaf hamlcsı ı - Etnik cepheden tek, içtimai f::?te bir sene e,·,·elki Ciimhuriyd 
tr.ıeu ~eclisi liderJeri silah ambar - Ayni gazetenin Nevyork muhabi- mını bütün beşeriyetin ezeli ve mü~- yar~ttıg~ua _ısar~_t lazıı~ıdır.. ı _ ,.e siyasi vadide ya~ı!an müh~m. re. - bayramı böyl~ geçmişti. . . 
dai içın aynca rey toplanmasına riyetle vermiştir. Bu, Roosevelt için terek kaynaklarından aldı. Ferdın Bır mılletın .muşter:ı· hn:, at~n . leş . forml:ır vasıta.sile laık ve mıllı ha- Son bir sene. menıleket ıçan ~k 
lad:r~lan Pllna mütemayil bulunmak- ri de şunu yazmaktadır· varlığını ve hakkını tanıyan, inr;.ı.nlık kil eden \'C ~~Y~_set, ıktı~d. ıçtımaı kimiyctin modern prensiplerine da - hareketli g~ti. Dünyada büyük ~ 

..\ ar. "Ayan meclisi bu kararı beklen • !lahsiyetinin inki~afını gaye bilen, yaşayış ':c kultur sa halat ı~a ~m~s yanın bir devletin mevcudiyeti. harbin p:ıUama.'41 her tarafta. oldugu 
lJ>u:~n meclisi kendisine arzcdilen medik bir süratle ve ezici bir ekse - devleti vatandaşların saadet ve te- eden faa~ıyeUcr ~rası~cla, :urkıyenııı 2 - Bir devletin istiklalile gayri- gibi bizim memleketimizde de hiiyük 
~ Proj~~i ciiz'i surette tadil et- dehşetli bir zafer ve Almanya için rakkisini temine hadim telikk~ eden beyneln:ı~cl c~.nna~a .~·~:ası ~a~ın~d~n kabili. telif adli i~liy~~lar, ~ı~.li m~- aki ler )"aph. T~rkiye, insanlık ve 
"-rib · Tadılatın en miihimleri mu- de ağır bir m~~litbiycttir. Ambar - milli hakimiyet idealine gözler mi <:e· mevcudıyel." e roluııu ı:ah zaı ur~dır. kcllcfıyetler. gayrıtabıı servıtudlcrın sulh ~olunu ~çh \"e ~'"Ordunu harb 
di-. ·~~ doksan gUnlük ticari kre- gonun kaldınlmasını önüm\'izdeki virerek ona doğru yiirüdü. Osı~-~nlı unp~rator~ugu~un iştır-..ık hepsini ortadnıı kaldıran yeni bir va- felalietine siiriildemı>mek i~in h.-r 
'-''d:1?1esini mümkün kılacak olan hafta mebusan meclisinde de kabul Türk.iye bu hürrivct rejimi ,.e ide- eyledıg~ ~nmını lıat'bın f~:dasıı~J~. ziyet: fürlii emniyet tedbirlerini a1dı. 
t~q ~~ kaldınlması ve Amerika edilmesi bekleniyor. Bunun Ü7.erine ali ile diinyalan fe~thctmedi. Fakat m~ı:_keı:ı ımpamtorlukl:p· zumr:s:nı~ 3 - Terakki yolunda yürümeğe az Tiirkiyenin ~tiii hn azimklr ve 
~ti. ıçin konulan takyidatın gev- de Amerikan fabrikalan kendileri- dünvanın ivi ni\•etli miinevver \'C ltılaf ?evletlen lrnrşıs~~da ?'aglubı· mctıniş kuwetli Türkiye Cümhuri- erkek~. yol, biitti.n hayat.t mUdd&-
h_ eıu hususlandır Bu takvida • ne müttefikler tarafınr1an sipariş e· ·· •. . .. . · · ' k lbl · · r t yete duçar olmasını muteakıb 1stan- yeti. tince biu ,·erdiii derslerde cesaret, 
~ b f" • -' lmlturlu ınsanlanııın a crını e · .. • . . .1 1, . , - • 
t a ıfletilmesi suretile Amerikan dilen 6000 tayyare ile 1000 denizaltı . . 1 ·rt· 1 bul hukumctının ınukaul eratı taa)· Y,07.an muahedesinin imzasından seref vurdun menfaatlennde azami 
~ileti hettı. Yanlış sıvas"t er. ı ım ar. a- .. . S h 1 . , A d :. ' • ... 

§imdi Avrupa mıntakasına takib gemisini yapabileceklerdir... . · . yun cttı. • cvı· mua cc t'SI 'e na o- sonra veni Tiirkiye hukuku düvelin haMasiyet teJldn eden Büytlk Ata · 
leyhındc p:op~gnndn~~r ve batıl ~t~- !uya mütedair ü~ ta:·aflı anlaşma. esaslı prensiplerinden mülhem olarak tiirk'ün mukaddeM nıhonu muhak-

Aç k D 
• 1 d D 1 Al kadlar n~.tıcl'.~ındc Ti:rk adını~ · ı~~· yaşıyabılecek bır Türkiyenin vücudü- komsularile bir anlaşma, teşriki me- kak ki şad f'tmt, bu1ttnn~·or. 

1 eniz er e O aş(Jn man ı bardan duş.~ıu~ ol~ug~nu c~?e ı ~- nii h~ıltansız bı rakmak içi~ ~lınmış l sai . tesisine başladı. Genç Türk Cüm Biiyük n an'ant"\'İ Türk ya.v.,'iı 
Q yarla_:ua T~rkun .şeref mı ) .uksclttı. bir tedbirler mecmuo.sı lıalmı aldı. 1 hurivetinin yeni elde ettiği diploma- matem tutmayı bir cüriim addf'der. 

K 
" Bu, ~ır ':-bır ve şı~dct~ v~hşı __ kuvv~~ Fakat bu tc<l'1irlcr alınırken, ken- ı tik st:ıtüsüııii sağlamlaştırarak rnem- ı En ulular bi~ öldükleri zaman ~-

0 rsan Gem l·ıerı· Nerede ~ ::cıı de?'
1
· s:~r 0:~ııevı bır. ~ukseklı ui fikrini d·, S:iylcmes i lazımgelcn leket dahilinde otoritesini gösterme- zarlan ziyaret Nlilmesin diy~ kabir-

• gııı tclkııı l•ttıgı hurmct ve ıtımacl ne- Türk mılletı hiç hesaba lrntılmıyordu. si ve haricde de bir emniyet nizamı lt"rlnl gi~1i yerlerde yaphrw, ıı;ömül-
---=- ...,_...__ ticesi olduğundan dolayıdır ki iftiha- Halbuki Türk heyecan \'{' asabiyeti . vücude getirerek mcvkiini tak\•iye dükleri ~·eri görenler, idam olunur -

t.Jltıa (Baş t.arafa 1 incide) lyesinde hareket etmiyen bombardı - ra şayan ~ir c~rdir ve tn m Ciimhu- itilaf siya~tinde izhar edildiği ~ic.J- etmesi lazımdı. Bu sebcble komşu du. . . •w• •••• 

~na dair olan kanaat gitgide man tayyareleri h;e ıniidafaası:ı birer rıyct temın ctmıştir. detti aksültımel ile, kapanmasına ım- devletleri ile olduğu kadar beynelmi- Bu y~nın ıh~~ ettı~ ~Y_tık ma
İli tadr. Daily Telegraph gazete- silahtan başka bir şey değıldir. Esa- lli.i~~;n C3hid \"At.(.'IN kfın olmıyan bir yarık açıır. Ve Os- lel eamianın diğer unsurlarile olan na, mOwbn mazı ıçin de~l, ast~bal 
ach muhabirlerinden biri, Amiral 1 sen Almanların Holandayı istila ede- --·-•••••-••••••••••••••••··--•·•• .. maıılı imparatorl:.ığu tarafından Sevr münasebetlerinde bir inşirah ve sü- için dü8iinnıesi ve ?81'~a~ı lazwa 
~ ~- kruvazörünün Atlas denizi cekleri bu mülahazaya binaen israrlalR im S }'G ... Sl -de muahedesinin imzam "iktidarsız bir ı kfın ha\•ası yaratmayı kendisine §iar geldiğidir. llerlemenın •.. )~U Zf'll: 
do~"\tlldan ayrtlıp Harn burnundan söylenmektedir.,, es c !::J 1 ·- hükumet,, tarafından "nazari bir m~ edindi. ginleştirmeniD \"e büyu~ lwılla 
~!tuş Ye Pasifik denizine ge~.miş RUMEN ALMANLARI K T b1 1 ahcrlenin altımı ,, va7.edilmitı "hayalı Tiirkiye Cümhuriyetini·n· ıı_arici s~- başh .~rtı da bodur. ~~k-de~-
~tlta llluhteınel bulunduğunu, orada ARASINDA 1H1'1L.\l<' 1 aza nan a -0 l3T bir imza.dan,, başka bir şey olamaz. yaseti üç devre ile kcndısını temyız nu bildiği için ~.ok se\diğl miDethlia 
~. lnerk0 ·: bul d - . s·· h · k " b . · a ll. d.. matem tııtnuısını, ah ,.e \'ahla va-~ıc l'•..: ...... ne nazaran un u Bükreş ?S (AA) _ "Reuter A _ Ankara 2A {A.A.) _ Maarıf Ve- -... up e•.ız ı uzun ır ma~ıye m - I e ır ı. . . . . . . 
~ '-'•tı dah . f d·ı w• • , ~ • • ~ \ • • • • • k d. . b"l kıt g~ımıesanı ıstenuy0rdu. '"U)'~el.. . a gilç keş e ı ec~gını ja.nsı bildiriyor,,: killiği tarafından her sene Cii.mhuri - lık kuvvetlı bır mıllet. en ısın: 1 • 1 - Komşu devletlerle dostluk . .. . : . u.kacl-

t.. 11.tedır. 1 . .. dirilen illiim lrnrarını elb ·ttc kı ka- m hcd l . kdi. Bız de Turk nulletinuı bu m 
ı...:ıırçok 1 .1. ~- .• . b .k. Rumanyanın nazı olan ve olmıyan jyet lı.ıyr:ımında açılması takarnır b 1 t . ~ 

1 
k t kti ua c crı a • ... d 

1
. t des ya~asına tihi olarak içimisdeki 

""IJ ı_ ngı ız kruvazorleen u ı ı . . . . • 1 u e mıy\!reaı: ını c e e gecece • · 2 - Esas prensıpı ı ca ıne eva- · . , . 
• ııı:ruvazö .. .. . . ~eflerı arasındakı ıhtılaflıır a.rtma.t· eden Devlet resim ve hevkel sergisi· . . . .. . .. . . . . . . k acıyı kalbimize gömelim. ~e MUli 
C)lll ot runun taharrısıle meş - . .. .. .. .. - İşte ıstildal nmcadelesı, Turkıyeyı 

1 

fuk eden Cenevre sıyasetıne ı~tıra : 1 • • I .... , .. . .. d ilki daha 
~.>tiirı. u~. bunlar her modern kruva- tadır. Bır ~oplantıda. .gurultulu '~e ni~ b~r-inl·isine :ıid hıı.7.!rlı_klnr ik~~! mutlak bir mahıvdan kurtarmağa ha 3 - 1\:endisini ta Balkan anlaşma- ':5 •• 1 ... ~onu mm azm e .yart • 
)b.,, Şırncu himil oldug;.u deniz tay- ı hadden aşm sahneler bıle olmuştuı.. C'dılmış \'e bu ayın :n ıncı snlı gunu din veO'ane hal sureti spı·tin<le ken- sı ve Şark misakının imzalanmasına hu) ul., daha mamur \e dalıa ~ıes.~d 
l~-'"it"''- B" k fi . f f t . 1 · 1" M ' J b ' ~ ' T .. k. · ,· var.ıtmak Mn rr("(',eli ~~. l'\.·~ ınUcehhe.ı bulunmaktadır ırço şe er ıs 1 a e nıış eıc ır. e- saat on beşte seıgi evinde açıla<:ak dhıin gi.ısterdi. Bu hal sureti, kayıd- kadar mµ\·affakiyetle götürecek olan ~r .. ı)t>,lt - :.d ~ ed lim. 
iı._ uetıiı ·· ·· · · b. 1. Rum ya m ·ır cete partis· vük- .. . . . • • f d duzhı c;.alısmal:ırnmza e\ am e _...._ı:. Ustunde, her bırı on ır se a, an ı ı - ı . olan Devlet resim ve hcvl:el 8~ 1 <TİSİ • sız ''e şartsı?:, mustukıl ve mı Ilı ha- mıntakavı vesakaların ay asının • . 
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b "IC, altı sel k · rl Al k ır · ·· · ~· ı: em par :ı · nr mer ı e o an mgwı-
ll ~b topla mücehhez bulunan c .0.nseyın e m~n .c a ıy~tı ı:nu- nin mükafatları bu,,.ün saat onda kimiy<'tc ınüstcnid yeni bir Türk takdir edilmesi. ık.. . 

1 
. • . büt .. 

\'~ ~"azörleri derecesinde kuv- messılı olan von Heıtnch vazıfesın • . . ' ı:ı ••• • de\'lt'tı kurınağa karar veren Atatiirk Türkiye bu devirleri biribiri ar - ~ ~~~~.a.Jnı m. mam' .. ~1 1~10 un 
t lnUaeU·h · . ·· d k"l · t • sel"!!ı cvınde tonlanan JUn tarafından . . . . . gonfüımızle te~'ıd edelını! 
lld, 0.__ - a hiç bır kruvazor mev- en çe ı nuş ır. . ~ . • . . . . ile biitü rı Türk mıllctınc aıddır. dınca: dostluk \'C bıtaraflık. uzlaş- n·R D St~RTOOI U 
"~r~akla beraber, İngiliz knı- Bidayette, Hitlerin şahsi mümcssi- gızlı rey ıle lesbıt eılılmı~tır. Kemal Atatürk'Un istiklal savaşı- ma, hakem muahedeleri, ikamet, kon- "' • ~ 
~ ~ ~ürati, Alman kruvazör- li olup Alman sefareti ticaret ataşesi ı Bu miikafotlardan 500 liralık bi - na çağırmasına bütün Anadolu he- solosluk mııkavelenamelcri, ticaret yık bir şekilde tuttuğu beynelmilel 
t&ı:· Öy~Ura.tinden beş altı m~l r:ızıa- bulna~ na7.i .. k~nradi ta~fı.nd~.n ida- rinci mükafatı ress:ım Zeki E:ocame- yecanından titredi, bu çağırış suya v~. ~y:isefain muahedele~. iade~ camiadaki mevkiinin tak,·iyesinde 
~ gerrti

1
ki •. bu korsan g:~ıle.~? ln: ~ cdılen n:ufrıtler~e Heıtrıclı ın e~- minin "Atatürk'iin cenaze töreni,, atılan bir t:ış gibi oldu. Su dalgalan mucrımın_ mukav~lena~elerı, -~usu~ı hakim ol:ın temayiil b:.ı suretle göze 

~,ditd erı tarafından ~oruldüklerı n allındakı mutcdıller ar~sm<.la mu· dl t bl 300 1. 1 k .k. • ·u·ka· zaman ve mekan arasında memleke- mcselelerın suretı halime muteda.ır çarpar. 
e n .. . a ı a osu, ıra 1 1 ın~ı m - z~f d.. - ' k k d f ;;. t• 

l>iI ' e gozden ne de takıbdcn naferet başlamıştır. Hcitrich hali . . . tin her tarafına yayıldı. Milli müca- vesikalar aklederek açtı. ~11 a uşmı)ece a :ır ra,,,a ı 
eeekle d. . . · . fatı ressam Turgut Zaımın "Ercı • . . . . • . ef ı ta.ahhUdlerd iddiyet 41..\{ r ır. hazırdakı vuıyette ne Rumanyadakı . .. .. delenın askerı sahadakı faalıyet \'e Bu muhtelif hukukı vesıkaların n s, a ınan , . . e . ~ . 
~ANIN 1NG1LTEREY1 Alman ekalliyetinin vaziyetini, ne de ycş., adlı tablosu ve 200 lıralık uçun- savletleri sırasile Türk tarihine \'e mütaleası, Türkiye Ciimhuriyetinin \'e sebat, ve suıhun ıtlamesmı temin 

~ lSTtLA PLANI Almanya ile Rumanya arasındnki cü mükafatı ise müsavi reylerle res- hatta cihan tarihine içinde kıymetli sulhün idamesine tanınmış hukukun arzusu. 
"4 ıaı.~ 28 (A.A.) - Müttefikle- münasebetleri değiştirmemek taraf- sam Arif Kaptanın "Küçük Peyzaj., ı dersler bulunan, biri~ci, ikinci İnönü mütekabil riayeti~e bağlılığını, dev . Bu esasla.:m .en ~uv,·e:li isbatı son 
it. ~Uarı · · · · f l · · Sak B k . .. · senelerde T-urkl'· ·ııın bo""azlar muka-"l'ell na birçok ihtimallerı ge- tarı ıdı. iltl ressam Bedri Rahmi Eyüpoğlunun za er erını, • arya ve aş uman- letlerın munasebetlerınde hak mef- . J.~ • ? . . 
til~- !laıi 7.ekl İn 1 da ( k uh bel · · hed" tt• j · · · • · l..~ \'Cll•name.;min Türk hal:ımıyetıi'C ya• '-"ten· sının son buluşu, - Berlinden Konradiye "gönderilip. 5 numaralı figürü kazanmışbr. ü . ı~ ı m are ennı ıye e ı. s- humunun hakımıyetine manı, ve ~Y b.. , .. 

1 
:i 

1 
... . 'd d • . 

\ir ,_. ın Yakında istila edileceğine Rumanya Almanlannı Almany.aya .. .. ..k.f t .. . 1 5 
met 1nfö1ü'nün milletin makus tali- nclmilel adaletin bitaraflığına itinıa- raşır 1~ ~h: 100~ kion~. 

1
uxk Tü. keh'l,ş. 

• erilen h be d. s·· l diw· ~ çuncu mu a a • musavı rey a an re • hini yenmesinden sonra, 26 ağustos d .. t . tirilmesı. ıta a. muta r e.t· 
ıı.. l"t titnaı ~. r ır. oy en ~-e hicret ettirmek imkanlarının nereler samlar arasında taksim edilmiştir. ını gos erır. seriv~~tiııin nna\·atan ha vatın.:. avd t 
·•lcJceb ,..., denızınde maynlardan mu- den ibaret olduğunu soran bir mek - taarruzu Türkiyenin mukadderatını Ankara, bu şekilde hududlan bo · tm. . 

1 
, k d .: .. tedb 

1 lı~'"Q :1.. hat vtlcude getirilecek ve tub, bu a+ .. ai köriiklemiştir Naziler, ~·- • tayin edecek olan bu mücadelenin yunca sıralanan bütün komşularile el ledsı 1d~l mb~ "ın·e s~mu. ıafr et_r· .;'~ -r · · ~ · S t H •• k.... t• . e e e e ı en uy • Slyası mm a· '-aı~~- ıye gemılerı bu hatların resmen emir altlıkları takdirde, mu- OVye U Um a inin son haddini teşkil etti. anlamışlar yaparken, mıntakavı men k. tl d " B l s· !! 
tıa '"'il e"" .. : 1n . d w d . . ıyc er ır. un a rın va·un a a ... · 

~deb·ı -uuyetıe giltereye og- haccrct komiteleri teşkil edeceklerini Veni Bir Kararı Galibiyeti müteakib, akde ilen faatlerının de korunmasını ,.e tekcm b d l·tı .b. b. .:. • .. .k . 
&it- ı eceklerdir. Berline bildirmişlerdir. Bu proje Su- d 

28 
(AA) y··k k S Mudanya mütarekesi, ve uzun müca- mülünü nazar önUnde tutmuş ve ilk ka d~~ ' . ~k· ı t ı r ~1.t~ı. ·~1 :f~ ~ '-tl Azlda ' Lon ra, . . - u se ov- d 1 1 d M·ıı· Şef ın·· .. , .. alk 1 d 1 . 1 en ısım zı ·re rn mız l"ın m ı oe· CUtn 1• n da istihkam sınıfının ahlarla Saksonlan son derece hoşnud e e er en sonra ı ı onunun olarak B an ar a an asma sıyase- ed .. 

1 
k 1 b. 1 ' n .. ~~~an paraşütlerle lngilte- suzluğa sevketmektedir. Ancak, Sov- yet meclisinin gelecek topl~tısı ~- yüksek siyasi idaresile kazanılan Lo- tine girişmiştir. ~ec e yu rnc · mana ı ır un :u:ma 

)\ıı:_ ~e inerek köprüleri, demir yetlerin işgal ettikleri Polonya mm- nasında Molotof'un beynelmılel vazı- zan zaferi, nasyonalist bir kütlenin Bir Avrupa ve bilhassa Balknn ırB. tl Türk· · • ma 
.. ~. r-.ı.__ h kk d · h tt b l • .. w k d w ff k. t• takd. · 1 u sure e, ıyenın umumı 
~,Yi tah---~...u.e fabrikalarını ve- takasına civar mıntakadaki Uko\'ina yet a ın a ıza a a u unacagı og- azan ıgı muva a ıye ın ısı 0 - devleti olan, İstanbul, Boğazlar ve hiyette olan istiklal miicadelesinir~ 
tlı bif~r bi rtb edeceklerdir. ekalliyeti, Almanyaya nakledilmeyi rcnilmektedir. du. Trakyanın bir kısmına malik bulu- karakteristik filtırlerinin devamı ve 
~ ~r~ ~~vayete gör~. Hitler 1n-

1
kabul etmektedir. Bunun haricinde, Roma radyosunun bildirdiğine gö- Bir Türk muahedesi olan Lozan nan memleketimiz Ak~~iz nizamı - inkişafı bu babdaki siyasetin ana te-

llat ~ba"dını b etmek uzere 3.006 Banat'da Transilvanyada Besarab- re yüksek Sovyet meclisinin ictima· muahedesi, uzun zamandan beri üze- n!n da unsurlanndan bırı olmuş, Bal- melidir. 
· an tayyaresi toplamakta- ya cenubunda bulunan Almanlar na- "t k.b h .. k" t• "tt"h • tl•W rinde hüküm sürmiyen bir arazide kanlar arası münasebetlerde bu dev- Türk hükumetinin muahedelerle 

.ı\aı. ' ını mu ea ı u ume ın ı ı az e ıg .. 
"'~-~eti . zilerden ayrılmağa ve mahalli men - .. . . . A • • hukuku düvelin esaslı prensiplerinin letler beynınde devletler hukuku esa- maddile§tirilen ve mevkiini tayin e-
~ o)dnı~ekki~ler, bunların peri faatlerinin müdafaası için müstakil muhım bır karar ılan edılecektir. hakimiyetini tarsin etti. Bu suretle, sına müstenid ciddi bir teşriki mesai den harici siyaseti: 

''t~\'e ~ aoylemekte ve şun- gruplar teşkiline mUtemayildirler - • • Lozan vesikası, eski rejimin bütün tahakkuk ettirerek mesud bir tesir ı - Mevcudiyeti muhafaza. 
'~~lemektedirler: Konrad, şimdiye kadar sadece yak~ Ziraat Vekili Geliyor diplomasi yazılan üzerine bir sUn - icra eylemiş, Balkanlılar arasında 2 - lstiklil; ' 
ı..... :tn.Ues .Ye karvı yapılacak akın- 18.§mağa matuf mesai sarfetmi~ olma M'oskova, 28 (A. A.) - Türkiye ger parçası geçirerek uzun bir aske- anlaşma, Atina misakı ile bir realite 3 - Müsavat; 
., Uııı sır olabilm · · · ·ı · h w H · · · ı t ~1 t-. el'i :ın esı ıQın ı erı a- sına ragmen, eıtrıeh ıle olduğu gibi Ziraat Vekili Muhlis Erkmen ile re- ıi ve diplomasi mücadelesi sayesin - o muş ur. 4 - Devletler arasında tesanUd w 
~~:c~~ 0~ llzı~dır: AvlSuab'lann reisi Rein Kolz ile de ılın- ını milteakib hilldmıetin ittihaz ettiii de elde edilen mühim neticeler mec- Neticede Türkiyenin bu .~balar~a sulhün idanıeai dUsturlan.na d&P--

tın İngılterenın hıma- dilik bozuşmuş bulunmaktadır. ayrılmışlardv. , muunli gösterir. 1tl çalışması, kuvvetle ve hurmete la- nır. 
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Yazan : KANDEMiR 

Bir GOn Bana Haber 
Tefrika No. 4 

Verdiler, 
Birilımi~ 

cu··mhuriyeti·n~ Onaltınc ı 
Yılında Türk iktısadiyatt 

• 
Tamam 48 lzinsizim 

HULASA 

1919 Yılındaki Feci iktısadi Vaziyetimiz Yirmi Sen!; 
Sonra Mesud Bir Devreye Ciirmiş Bulunmaktadır 

Dört sene süren çetin bir harbden 
sonra mağlüb olmuştuk. Osmanlı im- "'' 
paratorluğunun zengin topraklan, 
Irak, Suriye Filistin.. fiilen elden 
çıkmış~ öz Türk Anadolu kısım kısım 
işgal edilmişti. 

Harb yüz binlerce Türkün kanına 
mal olmuş, Türkiyenin zirai, malt, ilt
tısadi membalan kurumuştu. Milyon 
larca Türkün hayatı tehlikeye düş

müş, milyonlarca insan adeti yarın
dan ümidini keserek günü gününe ya 
şamak mecburiyetinde kalmıştı. Fe-

. .. • laket bununla kalınıyordu: Yalnız si- l 
- Siz on beş günlük istirahati ka- ~za Tevfik, refikası ve Kandemır yasi istiklalimiz değil, mali, iktısadi !I 

fi görmüşsünüz amma, ben daha u-j Çünkü esasen hiç de fena bir adam hürriyetimiz de çetin günler geçiri • •;' 
zmıunu miinasib buldum kendime. El- değildim. Herkes benden memnundu. yor, Türk milletinin serbestçe çalış- '' 
veda gidiyorum işte. Merak etmeyi- Hocalarım beni pek severlerdi. Arka- mak ve yaşamak hakkı da tehlikeye 
niz, siz de rahat olun, ben de .. dedim. daşlarım da öyle. Gelgelelim idare giriyordu. 
Adamcağız "Bu da ne biçim talebe benden yaka silker dururdu. Dört senelik harb memleketin iktı-

böy le? .. ,, der gibi şaşkın şaşkın yü- Şimdi daha iyi anlıyorum ki kusu- sacll bünyesini tamamen sarsmıştı. 
züme baka kaldı. rum, dışarıda serbest büyümüş ol - Zaten hiç mesabesinde olan sanayii -

Ben de kalktım vapura bindim, ver marn, büsbütün hür ve başıboş yaşa- miz duraklamış, ziraat insan ve hay
elini Gelibolu.. dedim. Bir daha da mış olmamdı. Hatırlasana; İngiltere van kollarından mahrum kalmıştı. 
Galatasaray sultanisine dönmedim. kralı bile, serbest büyümüş olduğu Ticaret felce uğramıştı. Senelerden-

Babam, Allah rahmet eylesin, çok için, tac ve tahtını, bütün saltanatını beri değil asırlardanberi iş yaptığı

iyi bir insandı, beni anladı, icbar et- bir hürriyete feda etti... ınız İngiltere, Fransa, Rusya gibi 
medi, akıllı davrandı. Yalnız; "Sen Mülkiyede bizim Agob efendi İS· zengin pazarlarda mallarımızı unut
adam olacağa benzemiyorsun. Mekteb minde bir sermubassırımız vardı. muşlardı. Müttefiklerimiz olan Al -
falım senin nene .. otur burada, ne Mektebi, talebeyi daima kollıyan bu manya ve Avusturya ile münasebet
olursan ol!,, dedi. adam, mabeyne mensubdu. Bu adam lerimiz birçok güçlüklerle çarpışı -

'• 

·:> . $:; 

•.. 
,· -:~ 

~: 

Oturdum amma, oturmakla vakit hiç yoktan meseleler çıkarır, mektebe yordu. ( 
g~çmiyor ki... Bir gün otur, beş gün dair juı:naller ~erirn:ıiş. Bu iş duyu- Zengin piyasaların İngiltere ve YAZ AN : 

\ 

ıstanbnl limanında ihracat faallyeü 
• _ ;.-'10110.· 

bilançosunu yaptığı zaman pek o l elzem tesisat ve bılhassa deuw..1 ıtıl 
kadar parlak bir vaziyet karşısında rını derhal ve kimsenin yar~ıııe 
değildik. Cümhuriyet mazinin birçok beklemeden ... yapmak .... sana?ıle \rilı 
hatalarını tamir etmek, birçok yük- programına başlamak, zıraatı teŞ otur, e sonra?.. lunca bır hengamedır koptu: Başta Fransanın barb dolayısile ihracat eş- L R lf M t 

Bir kaç sene böyle geçti, bir de son sınıflılar olmak üzere hücuı:q e- yamızla alakalarını kesmeleri keyfi- a e o 
oaktım ki canım GOk sıkılıyor. dip herifi bir temiz di;)vdüler. Amma yetine bilhassa işaret etmek isteriz. lerini taşıma~ me~b~riyetinde ~d~. etmek.. . . ~el<' 

öyle yarım yamalak, üstünkörü, ha- Tütün, incir, üzüm ve fındıklarımızı _ 1 9 2 S _ lFakat yarın bırçok umıdl~rle dolu ıdı. Bu suretle dahılde ~ır.paz~r. t i§Sf 
Ne de olsa mekteb kalabalık, gü- fif tertib değil dört başı mamur, ya- için mühim bir mahrec olan bu piya- . . . Artık serbestçe çalışmak imkanı var- kül edecek, memleketın ışlerı u:ıkde'/' 

rültülü patırdılı bir yer. Bir tecrübe ~ Çetm hır cıdalden sonra Lozanda k . k" k bT t tt·k ili t• r · ttıkça. · 
daha yapalım, belki "adam oluruz,, radana sıgınarak atılan enfes bir da- salarla umumi harbden sonra da hiç . • li "kt . d" h"" . t" . dı. Çalışma ım anı, a ı ıye ve aş- e ı çe, m e ın ge ırı ar vergı 

y k . . . sıyası, ma ve ı ısa ı urrıye ırnı- kı olduktan sonra netice almamak Jetin büdcesi kabarabilecek, · 
dedim. Babam mekteb kabul zamanı a ··· bır zaman tam manasıle münasebete ze kavuştuk. Diyebiliriz ki, 24 tem- .. .. .. . • k yüksele 
gelinciye kadar hayli tereddüd eder E ortada gürültü patırdı olur, ağız girişmediğimiz gibi bu piyasalar da muz 1923 eünü yalnız siyasi istik- mumkUn muydu? tahs~atı kolaylaşahc~dl v~ . tutacıı.1'' 

l d k b' k"t k f ı b ı b · · d .. ı:. ta b ... cektı. Devlet taah u erını ı.'I· gib göründü, ondan sonra razı oldu. su an ıraca ır o e as ı aş ar azı mallarımız ıçın a euı. mamen !filimiz İ"in değil' mali ve iktısadi is- . ti.Pi "ı 
d be · · k ı b'l' · · ,, k im " tı Bu son vakanın ehemmıye ·r tstanbula döndük ve mabeyn baş- a n seyırcı a a ı ır mıyım ... apalı ka ıştır. tiklalim.iz için de Qerefli bir gu··ndür. 1929 den Sonra · .. . . t iı. ve 
T h · d b·ı· · k. b" d k t ldık "' hassa tebaruz ettırmek ıs er ··rıe k~tibi Mümtaz efendi zade Ali Rıza a mın e e 1 ırsın ı, ız e a ı İngilterenin umumi harbden evvel- On altı senedenberi devam eden ve CUmhuriyet devrinin 1923 den son- . bhiidU . 

~ k kümeye vut' ha vur k' t••tün 'ht· .. d . . be letın ne olursa olsun, taa ilJ1İl' 
Paşanın delaletile meccanı olan me - H ·• aldık .. f~·· . ı· ~ . uTi.i k: ıy~cı~n ~~ edyır~k." bugünkü mertebesine vasıl olan TUrk raki iktısadi siyaaetini burada uzun 

1 
çok sadık kalınası ve bunları g ıet 

tehi Mülkiyey~. le~li ~abul edildim. ıncıkmızı be' o demız gkeçbı. amb - şını. 1nr ı.y1 e mm e ıy~r utü:t.. 'hı- iktısadiyatı bugünkü nıevcudiyetini uzadıya talıli~ etmemize imkan yok- , gününe üa etmesi büyük netiC~Je' 
. O. zam~ Mulkıyenın parlak dev - ma, o a ~a~. m_a yn en ~e te ~- .~s yenın gı ter~ye . ya~tı~~. . un ı · Lozan muahedesine medyundur. tur. Bu mUhim mes~le ~aten de- doğurmuş, dahilde ve haricde de e 
nydı. Tarıh hocamız Murad Bey, E- tırdılar. Mulkıye mektebınde gurül- racatının adeta hıçe mdıgını kayde- Lozanda Türkiyenin tem istikla- faatla tedkik edilmiştır. Bınaenaleyh ı· "t'b .. k 1 . daha on seti . ~ . ın ı ı an yu se mış, fıı.'/.' 
debiyat hocamız Recaizade Ekrem tü oldu, ihtiliı.l başladı, bu mutlak bir dersek umumı ~ar~d~kı kay~bları ~ linden başka şunları kazanıyorduk: i Cümhuriyetin son on altı sene zar· evvel yüzde yirmi ve hatta daha ~. 
Bey, fıkıh hocamız - şimdiki mebus fesad ocağının tertibidir, akibeti va- mız hakkında bır fikır vermış olu - Tam mali ve iktısadi hürriyet:imizi fında elde ettiği iktısadi neticelere la faiz getiren devlet tahvilatı btl~ 
Rana Beyin babası - hoca Zihni E - himdir, yetişiniz.,, diye. ruz. elde ediyor, zirai, sınai, yol siyaseti- kısaca işaret ettikten sonra daha ya- yüzde beş ile yedi arasında kapits.liı. 
fendi, maliye hocamız Mikael Porta- Biz bütün talebe koğuşlanmızda İşte yukarıda umumi olarak zik- mize istediğimiz veçheyi ver~bilmek kın zamanların iktısacll hadiselerine dilm. t· s· Er . tabvillefl 
k 1 f a· 'b• d ml dı • - · ' A 'il d 1 il 1919 hakkı k •• "'ltl • o • t tm • d h f dal bul e ış ır. ıvas, ganı 81~' a e en ı gı ı a a ar ·· mışıl mışıl uyur, hiçbir şeyden ha- rettıgımız amı er o ays e se- nı azanıyor, gumru • erumzın emas e eyı · a a ay ı uyo - .1 .. zd lt il~ üzde sekiz t 

t · · · b h da Tü" k iktı di t büd · · hib' 1 d k L ı e yu e a 1 a Y ~ Murad Bey "Mizan,, gaze esını çı- berimiz yokken tüfekçiler falan gel· nesı son a ann r sa ya ı ve cemızın sa ı o uyor u . o- ruz. d f . t" n Merkez bankası, ., 
karır ve her sabah matbaadan sıcak miş, mektebi sarmış basmışlar. feci günler yaşıyordu. Bu vaziyet kar zan sulbünden beş sene sonra, 192S Mali, iktısadi istiklal elde edildik- ~m : aızhf:s~~=rinin piyasada vı:lıl 
;ucak fodla gibi bize getirir, kapışır- ! o vakit müdürümüz Abdürrahman şısında Türkiyede ferdin, dolayısile de tarife siyasetimiz-e tamamen ha- ten sonra Cümhuriyet şu meselelere atin ~sı d dadır. Devletin ner 0.~ 

d l t' b'"d · d l' "tt"k k' l k h .. k ·· .. lı d k k h kl 1 k bü ··k b" h · ye erı mey an "1 
dık. 1 Şeref Beydi. Pek iyi bir adamdı. Bü- ekmv e ın ~ _cesıdsen e ıyor. gı ı çe ımCümh~ ma . u mhunük. u. a y~r u93.2 d ço ad~ oyarad ~ ır e elmmmı- pahasına olursa olsun denk büdce;u, 
. A~~ülh~k H.a~idin, Na~ık Kema- tün serkeşliğime rağmen de beni, Al- çı aza gırıyor u. unyet umetı 1 e yet ver ı: ur un ımarı , yapı ası yaseti de itibarınr yükselten en. ti!· 

im şohretı ve ıtıbarı en yuksek mer- lalı ondan razı olsun, pek sever ve tu- -- yük amillerden birini teşkil et1Xl1ş ·b 

tebeye Çlkmıştı. tardı. ır ; Ü i *f M p ww Climhuriyet 16 senedenberi w;), 
İbnirreşad Ali Ferruh, Abdülha - Bu baskını müteakib zavahiri kur- c umhuriyetimizin t & ncı : B u G N : ettiği klasik mali siyaseti sa~ıee'' 

1. tıı b ~ ı yıldönUmU bayramını --····= 1•••••••••••••• yı ~ ım Memduh, san Bey, ilahare s- tarmak için mubassır Agob efendiyi • • sinde demiryolu işleri ile sanıı. t' 

krapar kaymakamı olmakla meşhur azlettiler. Fakat mektebin de pek A. 1 Milli ve A 1 em dar 1 me programım finanse edebi.JliliŞı 0.o 

!~~~~~:.!~~~izim mektebden yetiş- ~:~~e~~t~ro~':~:t ::ı:;:~a~u:,~~ LALE sin~ması r·M·····:·s···TER M OTONUN. SON K·a···-z··u···· ı :::;i~~ s:~~~n~~~y~:;.tfı; 
Elhasıl pek heyecanlı ve pek sıcak tün hocalarımızı tabii yine zavahiri !ki büyük' filimle birden 5 1 • . bi teşekküller devletin yardı~1 e · 

bir şiir muhiti ve hürriyet havası i- kurtarmak için taltif ederek, başka İ · • Türk endüstri ve madenciliği.PJll ~:11 
tes'id ediyor. ·yeır 

çinde kaynar bir gençlik vardı. yerlere attılar. On binlerce kişi tarafından seyredilen ve daha kalabalk halk saslarmı kurmuQlardır. Eı:nlll .•• 
1 - Saatlerce kahkaha... Gün- "' ıJıi" 

Gel gör ki yine benden şikayetler Yeni gelen hocalar gidenlerin yer- kütlesi tarafından görülmek istenilen bir şaheser artması sayesinde memlekette b. ""d' lerce neş'e ... Aylarca saadet bul- lv"" 
başladı. Hep ayni terane: ele avuca lerini dolduracak kıratta değillerdi mak istiyorsanız, komiklerin K A N A T L f 1 N 5 A N L A R si sanayi de inkişaf etmiş ve b~ W 
11ğmıyormuşum, kaşarı ve serkeş- elbette. Ben Recaizade Ekremin der- · aahı • sa teknik sanayiimiz büyük bıt 

"' Bugünkü harbin en kuvvetli silahını temsil eden dehşet ve mişim!.. · · tik d w. d H lb kişafa mazhar olmuştur. ] 
sıne ır a e ecegım sıra a acı · JOE E BRAVN' heyecan içerisinde seyrolunacak bir filim. d~ 

Kendinıi şöyle bir sol'guya çeker- rahim Efendinin dersine girdim. Ye- • • 10 • [Sonu 7 nci sayf~ 
dim. Uslu olmanın yollarını arar du- ni kitabet hocamız da Lastik Said T Ü R K Ç E 
rurdum amma, bulamazdım ... Ne et. Beydi. 

sem nafile efendi efendicik oturma - Bu derslere hem hevesim çoktu, POLO eampiyonu 
mn sırrını bir türlü keşfedemezdim. hem de çalışıyordum. Böylece hem fi 

_ Şimdi bulabildiniz mi bari? kitabe!ten, hem şiirden orkonkur o-
- Yaş yetmiş iki... larak birinci çıktım. O sırada bazı 

şiirler de yazmışımdır. 
Göbeğine sarkan koca ak sakalını 

okşıyarak devam etti: - Aklıma gelmişken sorayım üs-
tad, şimdiye kadar yazmış olduğu

filmine koşunuz ... Gülünüz... . 
Gülünüz ... Gülünüz ... 

2-- Amerikayı yerinden sarsan 
haydudlar akınları, Amerikayı 

seferber eden zulüm tufanları. 
- Uzatnııyayım, günün birinde 

nuz şiirlerin hangisini daha çok se - .. ., 
haber verdiler; kırk sekiz izinsiz.im versiniz? QLLJM ffARBı 
birikmişmiş .. fakat ben bu ihtarlara _ Laf karıştırma şimdi Kande _ 
aldırış bile etmez, sopayı kapınca, ne mir, hem öyle bir laf ettin ki ... Han
e:aman istersem mektebden fırlar, çı- gi şiirimi diğerlerine tercih ederim? .. 

kardım. Bilir miyim ben. Maamafih "Sen bil-
Ve anlamazdım; serkeş ve nizam mezsen kim bilir bunu?,, da diyebi

dinlemez olmak neden bir suç telak- lirsin, demek ki bilmem 18.zım. zan
ki ediliyor, buna bir türlü aklım er- netlerim, hayır muhakkak ki, Meşnı
mezdi. 

Milli Mücadelede 
lzmir 

Tefrikanıız bugünlük altıncı 
salıif emizdedir. 

tiyetten evvel, yani 1922 de, yazm':Ş 
olduğum ilk tilrkçe şiir olan, hatta 
bestelenmiş de bulunan ve Anadolu
da aşıklar tarafından sazla terennüm 

edilen "Divan,, ımı hepsinden fazla 
sevmekteyim. Bak, istersen birlikte 
okuyalım onu: 

(Devamı var) 

nl hazırladı 
HUMPHREY BOGGARD: 

GEORGES BRENT 
3 - METRO JURNAL'da Ma.
JtNO HATTI ve HARB haber
leri. 

Bugün saat 11 ve 1 de ucuz 
Matineler. 

...................... illi .... - . . ... . .. . 

İzmirde Lale sinemasmda 
BugUn TUrkçe 

'Polo Şampiyonu 

B U G Ü N 

MELEK 
Unutulmaz "GÜNAHKAR KIZLAR,, FiLMiNi YARAT*',. 

CORiNNE LUCHAiRE ve ANNiE DUCAUX 
Blnem•aınd• 

Programa lllveten: TÜRK - FRANSI - ZINGILIZ Anl•tmasının imza•• 

BugUn saat 11 ve t de tenzllltll matlneler m1ı::mmıııı-~ 

··w• f**•we• tt 9 ., 
si nemalarında 

BIRDE f4 Bugün S R Y veiPEK 
Senenin İlk Büyük T 0 R K F 1 L M i 

..-rıdlll-

CE N.- ı 
Seanslar: 11,15 - 2 - 4.15 - 6.30ve 9 da. Bugün sa.at 11.15 matinesi tenzilatlıclır. 
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S&filfe : ~ 

Milli MÜCADElEDE 
X N -i il< a 

il 
No.: 29 YAZAN: R. YALKIN 

Muğladaki Teşkilat Da Eaaslı Bir 
Şekil. Almış . Bulunuyordu 

LENi SABAH 

CÜMHURIYETTE 
MAARiFiMİZ 

Cümhuriyet Çocuklarının Daha 
İyi Ve Bilgili Yetif ebilmeleri 

İçin Neler Yapılıyor ? 

Cümhuriyet Rejimi · 
Ve Türkiyenin 

Beynelmilel Vaziyeti 
Yazan : Abdullah Taymaa 



Tor~::ro~~~:i~~e~i S P O ~~h:~~k 

-
Cümhurlyetln 16 ncı Yllrnda 

Türk iktısad l y a tı Yoksak Prensıplerı Asker·ı Lı·seler Spor ;~r~~n:=:~::n~~ıı:: 
(Baf tarafı S üneücle) mevkii itgal etti. CUmhuriyetimiz 

l"i~ dUeturıar asla deği§Dlez. Ve ta- "~eropage,, ı~da lı::end~ne liyik ~!a~ [B&.~ tarafı f tilldi sa.~fam••] J Memlekete yeni faaliyet sahaları 
.. ~ en karanlık saatlerinde, en K a rş ı I a' m a la r 1 Mılletl~ Cemıyeti sıfatı le olan rolunü SantYıl~me programı şıddetle tat- kazandırmak, istihsal merkezlerini 
;nıı~ vaziy~tler~e Türkl~ ?u de :°1ilkemmel surette oynamış~. ~ edil~k~ maden igleri de ihm~ 1 istihllk sahalanna yaklqtırmak, 
~Plerinin listesini asla değiştır- F.ekiden İranla olan milnuebetlen- edilmemittir. 1923 de ancak 600 bm meyvacılık ve madencilik gibi yeni 
~ler ve defiltirmiyeceJderdir. mis de pek o kadar "dostane,, olmak- tonu bulan maden kömürll iırtihsa- iktısadi sabalan hazırlıyan bugünkü 
hın·u Prensipleri birer birer ele ala- Atletizm, Hentbol, Voleybol, Basketbol, Boks, la temayüz etmiyordu. Türkiye Cüm- !atımız 1938 - 39 da iki buçuk mil- demiryollarımız e§siz bir eserdir ve 

ı· Futbol Bin·ncilı·klerm· e B l hurlyeti yeni İran devletile olan mü- yon tonu aşmıştır. Dahili istihllk ve bwıun Biyast ve iktısadi bakımdan 
ili --:- Mevcudiyeti muhafaza: lstik- 81 anıyor nuebetlerinj yoluna koym111; 5/11/ ihracat noktai nazanndan bu raka- ehemmiyetini gelecek seneler daha iyi 
iJ&ıı ınU~delesinin bidayetindenberi 1932 tarihinde imzalanan dostluk ve mın ehemmiyeti meydandadır. Ma - anlıyacağız. 
ll1Uı edilen bu prensip milli siyasetin iyi komşuluk muahedesile de tahkim den işleri inkip.f ederken maden a- Fakat daha şimdiden şunu söy-
oı ':eri olarak kalmıştır. Geçirmie edilen bu münasebetler artık "dos - rama işlerine de azami lıız verilmiş- lemekten çekinmiyeceğiz. 1919 da 

1 
~ugu karanlık saatlerde Türk mil- tane,, nin de ötesine çıkmıştır. Efga- tir. Bilhassa krom aramalan büyük bir hiç, 1923 de bir varlık olan Türk 
~ ınevcudiyetini muhafazaya za- nistaDla da bir ittifak muahedesi ak- neticeler vermiş ve umumi harbden politikası ve kuvvetinin 1939 daki e-
oı ~·olan unsurların mahvına sebeb dolunmuş (imzası 1/3/1921 de tasdi- ı evYel hi~ mesabesinde olan krom ih- hemmiyetini belki de bir dereceye 
c~t·ılecek, terakki ve inkişafını ge- ki 21 /7/1928 de) ve bilahare bu mu racatınıız 1938 - 39 da dört yüz bin kadar şimendifer siyasetine medyu-
...:::_c~k her şeye karşı harekete ahedeler Türkiye, lran, Efganistan ' tonu aşmış ve bu suretle Türkiye nuz. Yakin memleketlerle temaslan-
--~tir. ve Irak arasında bir dördüz ademi dünya krom istihsali.tının yüzde el- nıız ancak bu sayede kolaylaşmış 
lli!~~~kre istinad eden Türkiye sulh tecavüz misakı kalıbına dökülmüş - , Iisini ihrac ederek birinciliği kazan- Türkiyenin cihan politika meydanın-
4 ı takib ederken topraklannı tür. (Sidabad paktı 818 1937). Sa- mıştır. Krom madeni ihracatımız bil- da ehemmiyetini bir kat daha arttır-
Ct \rrupanın cenubu şarkisinde ve §3.r- dibad paktı yakın ve orta şarktaki hassa İngiltere ile yaptığımız Kara-

1 mıştır. Mühim ve beynelmilel müna-
tt Akdeniz havzasında bir sulh vası- muasır islam devletleri arasında ak- bük çelikhanelerilc alakadar bir mali kale yollarilc petrol gibi iptidai mad-
111~1 ~lan ~~ilmez ordu~un yarilı- dedilen ilk ciddi, ve şark için büyük anlaşmayı son derece kolaylaştır - delerin membalanna yaklaşmamız 
de e ıdealını kuvvetle teyıd eden bir ehemmiyeti haiz olan bir muahede sa maktadır. Demir madenleri keşfedil- 1 

her bakımdan Türkiyenin elıcınmiye-
Vlet olarak kendisini gösterir. yılabilir. miş DhTik madeninin evvelce zanne- tini arttırmıştır. )e; - İstiklal: Devletler için hürri- Türkiye Cümhuriyeti öteden beri dil~iğinde_? daha fazla ehemmiyeti j - 1 ~ S ~ -:--- .. . 

4o: ll'le~cudiyetlerinin idamesinden komşularına öfkeli olan Bulgaristan- haız oldugu meydana çıkmıştır. Pet- Her sene oldugu gıbı Cümhurıyet 
dtı garı_ bır haktır. HülTiyet, hukuku 

1 
(lk' B Ik d 1 ti d h b' rol aramnlan çok enteresan bir saf- bu scııeye de denk bir büdce ile gir-

l. .. klVelı~ . en derin kaynaklarındaD a ~d a an ev ekd adi:S-l sın'lka ar 
1 

haya girmiştir. l miştir. lki yüz elli milyonu aşan büd-
"O ~ umumı en sonra a e en ı mu - 1 · 
l'tk ha ı alan, ve milletlerin müştt- Geçen seneki Asken Li8E'3e:.- blrincillkleriıde nıttfetü• Adil ahede olmak üze.re) de bir ademi Cümhuriyet ziraat işlerine büyük cenın gel~cek sene daha fazla artma-

.. Yatlan tizerinde muazzam göl ~ .. bir ehemmi'-·et vermiştir. Makfil hi .,sına şahıd olursak hayret etmeme-
hsinı y b tel'Zli mükifa.t merasiminde tecavuz hakem ve dostluk muahede- . " . 1· · F k · .. ~ . ayan ~ prensipe sahib ol- . ' . . .. . maye sıyasctı ~yesinde memlekette ıyız. a at ış hacmının artması sa -

'°tt.ti bır .de~let ı~in mutlak bir zam- Her sene bir~ok klüplerimize ör • BugUn Yapılacak ~ii:::e~ı~~1\.~1925 hde)._ ;:n:~ıye yeni bir takım zirai maddelerin inki- yesinde, Türk halkının gittikçe zen-
l'l der:. liUr~ıy.etsi. z. devlet olanı .. az.. Zi- nek teşkil edecek ıekilde tertib, idare 1111ıııııı. d be~n~~ 1

', 
1 

m.emd .. angı evır 1er- şafı azami dereceyi bulmuştur. Pirinç ginl~mesi sayesinde Türk devletinin 
.. let •ı:.b b t h lü ' en rı, an anevı uşman sayı an . . ye · fI k 1 b' -· ı..._ wı. ırı, ızza er tur ya- ve muvaffakiyetle ba§arllan Askeri Y . ta 

1 
d . • d" tl k zıraatıle portakalcılığın inkişafını nı masra an arşı ıya ılecegınde 

-.ııcı ht•· . ti efkudi . . . Macla unanıs na a samımı 08 u ve 1.... • • Qu h kt ~ . ımıye n m yebnı müs Liseler 939 - 940 mevsimi spor mü- r ~ . . . . Ull sıyasete medyunuz. Bılhassa mey "' p e yo ur. 
\7lttn,dır. M11hur hukukçulardan sabakalarma önümüzdeki hafta cu- , 

1~fk':1ş;;!u~ ılgıl~~~urma;~u - vacılığın ehemmiyetini bir defa daha 1939 senesinin en mühim vakası 
~ .in dediği gibi "Hürriyet, millet martesi günü Fenerbahçe stadında Taksim Stadı~ v a 0

A • u ur: §illa yı- isbat eden portakalcılığin inkişafı ve yeni başhyan harbdir. Bunun doğur-
lStikli.linin zah' b" t' · l k tl ti U bak •ı ·ı Dem:rR1Vlr - Y·'..ı.... ""'"'t 11 lının eylulünde ıınzaianmı§tır). b'l -· · dugu- ve dogu-racaV. t · 1 · kü. uı· t clir ır ır ne ıcesı- yapı aca a e zm m sa a an e • -r- u.u.... uuu • • • vere ı ecegı neticeler bilihare daha c· esır en ~ -
~ başlanacak 2 ay devam edecek, faa- Topkapt - Siüeymaniye ,, 13 Balkan devletlen arasınd~. asıl .~yı iyi anlaşılacaktır. ~emekle beraber vaziyetinıizin en -

iılııi ~~istinaden, Türkiye Cüm- liyet esnasında atletizm, futbol, vo- B~t"§ - llil6l ,, 15 komşuluk,. dos~u~ ve t~anud .~u. - ı Cümhuriyet devrinde üzüm, incir, dişe verici olduğunu zannetmiyoruz. 
ı-.,_ ~eti dıplomasisinin esas vazife- leybol hentbol boks sporlarının bi- Şeref Stadı: nasebetlerı, Türkıye dıplomasısınm t''t" f dk ı - d • · · Bu sene çoktan görmedigım·· iz \.,.:1. -... uıq , ' 1 . . u un, ın ı çı ıgımız a aumı ınkı- ~ 

'F:.sk~ biri: rincileri tayin edilecektir. .Alemdar - Ortaköy aaat 11 ~yı il~ varlığa gelen Balkan pak~ şafı bulmuştur. Bu senenin rekor mahsulü~üz .va~. Üzüm mahsulümüz 
~de? başlıca muarız bulunmuş Mektebler spor birincisini tayin i- Şi§li - Beylerbeyi ,, ıs ılc tesbıt olun?1~şt~r. cı934 senesı teşkil edecek mahsulU yalnız iti ~ksen bın, ıncır mahsulUmüz kırk 
~e . bile diğer devletlerin hürri - cin her spor §Ubesi birincisine 4, ikin- Galcıtasaray - Vefa ,, 15 !şubatında). ~a?abad paktı. yakın ve havaiyenin bir hediyesi değil~a- b~n ton, fındık mahsulümüz yedi yüz 
""1ı rtne hürmet ederken kıymetli ciaine 3, üçüncüsüne 2, dördüncüsü- Fener Stadı: orta şarkta ıslam d~~Jetlen arasın • ı kat memlekette gittikçe ehemmiyet bın kantar, pamuk mahsulümüz iki 

olan istiklT · kısk b' b' . azı da dostluk ve tesanud münasebetle- yüz elli bin balye tüt" ahsulüm:'-
tette k a mı anç ır su- ne ır puvan venlecek; en f a pu- .Anadolu - Beyoğluspor saat 11 . . , ~ 1 verilen bakımın da bir neticesidir. . ' . un m uzo 

a 
orumaktır. van alan takım 939 - 940 Askeri o- I t b ls K 1 e rının kurulmasına \ e saglam aşma - Lik. C" h . ti .. .. . de altmış mılyon kılo hesab edilmek-

) le{" • . . • . . . . .. .. .. 8 an u por - asım paşa" ı> sına hizmet etmiş ise Balkan paktı m um urıye n en buyük zırai tcdi 
l'arısı USavat. 19 uncu asnn ikmcı kullar bırıncısı olacak uç sene ustus- Fenerbahçe - Beykoz ,, 15 .. d be . b' k: , k zaferi hiç şüphesiz buğday ziraatinin ~· . 
~da Victor Hugo kendisine te kazanan takıma Askeri Liseler da ~te en rı ır çe ışme "e avga umumi harbden evvelki inkişafını Şımdiye. kadar bilhassa Almanya-
tubda, bir tlsliibla yazdığı bir mek- müfettişliği kupası verilecektir. ı 23 Cumartesi Maltepe - Bursa, Ku- ocagı sayılan. B~lkanlard~ .. barışın, bulmasıdır. , •Bunun ehemmiyeti de ya sevkedılen emtiamız için yeni pa-
l'oJtt ~ları söyler: "Küçük millet Askeri liseler spor öğretmenlerin- leli ,Deniz lisesi. h~ur ve emnıyetın teessusune hl- aşikardır. Pancar ziraatine ehemmi - zarı.ar ~ulunacağına eminiz. Hiç şüp 
detJe ~ ~ır milletin büyüklüğü de a- den mtlte§ekkil teknik heyet tara - HENTBOL dmı. olmu~ur'. . . . yet verilmekle memleketin şeker işi ~esız fıyat suk~tlanna §ahid olaca-
l>ttidir lç~ez_. Esas faziletin kemi- fından hazırlanan ve müfettişlik ta- 10 Pazar Deniz - Bursa, Malte - ~~y~timızın beyn~ılel. a • halledilmi'1, memleketin bugUn yüz gız. Fakat bugün h~ şeyden evvel 
o btı · K~m bUyUk bir misal verirse, rafından tasdik edilerek tatbik edil- Kuleli. pe Ia:°~kı bu!'"' muviıffakiyetlennden bin tona varan şeker istihllkinin beş- ~ak ~e bunu. dUşünmek mecbu-

.,..Yllktür.,, mek üzere gönderilen program ve 
17 

bırı de sekız devlet arasında 20.7.936 te dördü dahilden t . ed'lm'şt' rıyetindeyız. Belkı fazla kazanmıya-
tna~lll'k idarecilerinin de fikirleri bu fikstür aynen şöyledir· D . Pazar Maltepe - Bursa, Kuleli - tarihinde Montreux'de Boğazlar y k d iemın ı ı ır. cağız, fakat, yaşıyacağız. Bilhassa 
~kA .. .:ııed. . · enız. .. . d . kded'l laşm dır u an a umum hatlarını anlat- Türk F 1n .1. ~ --.a ır. Türkiye vlsi araziye ATAt..""1'1ZM reJımıne aır a ı en an a - 1 tı w 'k sadi . . - ransız - gı ız anlaşmasının 
bil' ık, ınua.zzam bir kuvvete sahih f/11/939 Cu.marte3i saat 9.SO da: 24 ~azar Maltepe - Deniz, Bursa - ki, bu anlaşma neticesinde Türkiye- :.~!::: ış gı~: ~ tıti /~lıt~k~ mali ve iktısadi ahkamından azami 
a..._nıParatorluk ile kUçUk bir millet "100 metre, cirid atma, 800 met- Kuleh. ye Boğazları tahkim etmek hakkı yesi yav~ meme e. nki;re 

1tın%~ı- derecede istifade edeceğimizden mut-
~~da hiçbir fark görmez. Onun re ylikaek atlama 4X400 BOKS verilmiştir. (Bu anlaşmaya bilahare 1925 de eıı· ya.vlaş ını· 1 eti r: lak surette eminiz. Rusya, Rumanya, 

•etıdisi 'b" ' ' " 6 7 13 rt . t 1 . ı mı yon ıra o an caretı İtalya h tC belk' d be ... ~· gı ı, her birisinde, diğer- 5/11/939 Pazar saat 9 da: . ' • cuma esı ve pazar günle- talya da katılmıştır). Bu ganstanm har·c·yem· . ~ ted . ük ' a a ı e ser st dovızle 
a,,..,,lll hürriyet ve hakimiyetine ri- "200 metre 1500 metre gu"lle at- rı devam edilerek nihayetlendirile - öfkesini bir parça yumuşatan Seli - lereıkı 1929ızında a~~gı .1 rıcen Y se- Almanya ile de iş yapacağımıza ka-
."'le .. ' ' ktıi yuz mı yonu aşmıştı. .. 
~ !llükellef olduklan beynelmi- ma, 3 adım atlama,. ce r. nik anlaşmaşı da anmaya değer ki, Fakat b d tedr' . t nıız. 

'b...caınianın 8.za1anm görür. 11/11/939 Cumartesi saat 9.30 da: Müteaddid stadlarda diğer maç·la- 17/9/ 1937 de Selinikte Bulgar mü - lehimi7.e w:1nk~ sfonrtma . tirıc~ bevazıye .Harb bize tasavvur edemiyeceği -
~ p ....... _: · · vazede • · l ·1· ·1 Balk k B 1 ışa e ış 'e ş se- mız fırsatlar ktir U 

' •. ~Pım rken Türkiye " 400 Metre, 3000 metre, diak, el ra manı o mamak için sabahlan ya- messı ı ı c, an pa tı namına • neden beri aktif hale irmi tir . verece . mumi harb 
~·- -llrıyeti asla, ne kuvvet önünde bombası yüksek 4X100 pılacak Askeri okullar kar§ılaşmala Metaksas tarafından imzalanan bu j 1929 d k' k dnhg . §d · den evvelkı pazarlar, İngiltere ve 
-~Yi de A ' ' " • - 1 ile Neuill sulh uahed a ı açı a zıya e o sene Fransanın zeng· l . . 
' .. ve ne . . aif karpwıda VOLEYBOL rının ferdi birinci, ikincilerine veri - ~ ~ . Y .• m e - yapılan tarife değişikliği dolayısile m p~ an bw tek-

i) ~Uk&eltmeyı ıstemez. 18 cumartesi Kuleli - Maltepe, Bur- Jecek, madalya takım birinci ikin - sının. Bulgarıstanın. sılahlanmasını vaki olmuştur. Cihan buhranı dola- rar tanımak • fırsatı~ ~ulacaklardır. 
~ llİUetıer arasındaki tesanüd ve sa, Deniz. ellerine verilecek azılı ' tahdid eden maddesi kaldınlmıt ve yısile ticareti harici emiz de 19 ~ısır, cenub~ Amerika ıle de mühim 
iti f~~uh~~: Bir devlet içinde 25 Cumartesi Maltepe - Bursa, Ku- okullar birincisin~ ~erilece~~l7- Türk.iye ile_ Bulgarist~ ~~aki dan sonra buhranlar ~eçirmiştir. B~ ışler yapacagımıza k~i~z. Tilccarla
l'ek b•\&ler gıbı, milletleri de müşte _ leli Deniz t' l'k k ' m e gayn asken mıntaka ılga edılmış - ha b b h t .. 1 all nmwn bu fırsattan ıstifade ederek 
but ir camia içinde yaşamağa mec- 2 Cumartesi Maltepe - Deniz Ku- ı§ ı upası Askeri liseler spor bay tir. s~ lu u ran~n es~ı e m an - yeni sahalar bulacaklarını ve bilhassa 
tıbL eden bir tesanUd vardır. Devlet leli Bursa ' ramında büyük törenle verilecektir. Cümhuriyetimizin diplomatik mu- ;~ t 

0 
:yca .~ka .. 1~~cd Alulamamış~r. bunlan muhafaza etmeğe çalışacak -

" 1 fercı 'b' ' · Yannın Uba ı a a u muş u u e manya ile lannı ümid ed · l'iJe bi gı ı ancak kendi benzerle- FUTBOL . . genç. s Y anna muvaffa - vaffakiyetlerinden biri ve belki de 1930 senesinden sonra · k' f ed .. . erı~. 
~l~rek~ ki §ahsi dehasını 19 Pazar Kuleli • Deniz, Bursa, k~yet, ıdarecılerine kolaylıklar dile- birincisi Fransa ve İngiltere ile an - mübadelemiz önlemiştir~n ~~O d: Cu~h~rı~et ~olıt.ık.a~ı .dünyada si-
'tını ettırebılır ve yüksek mukad- Maltepe. rız. SPORCU laşarak, Hatayın anavatanla birleştir sonraki senelerde ve d" d . t'd i yasetın \e ı_şierın gıdışını tam mana-
~ üı . tayin edebilir. Bu prensip 26 Pazar Kuleli - Maltepe, Bursa, Bayra mesidir. (Bu hususta Fransa ile an- maddelerin sukutu ka~:ya a: 1ı ı a ~nda sezm~ş ve yeni zamanlar için 
~ tirasl~r yüzünden gözöniinde Deniz. m laşma 23 6/ 1939 da imzalanmıştır.) ya ile o seneler başlı sın A ~~ lazım olan ımkanlan temin etmiştir. 
'&.ısa bıle tabiat buna muhalif 3 Pazar Deniz _ Maltepe Kuleli K Temeli Büyük Ebedi Şef'in haya- badele cereyanının ~:ı:=~ On beş senedenberi olduğu gibi bu 

'l'urk· edenleri ergeç çarpar. Bursa. ' ' U pası tında atılan bu milli dava Milli Şefi- büyük bir krize man· ld - mal~ sene d~ temin ettiğimiz ve edeceğiıni-
'1 ~y~ Cümhuriyeti, istikl8.l mü- BASKETBOL miz tarafından büyült bir dirayet ve lanmızın satılmasın~o v~gun'::ıı k _ ze ?1ın olduğumuz mali ve iktı-
,~~nuı bidayetinden~. 1?.i~li t9 Cumartesi Maltepe _Deniz, Ku- G• l•l• • • r • y Fenerb h mahareti~ idare ~~iş .. v~. parlak tin sanayile§lllesinin sekte;: ~=- sa~_.menfaa~ler ~huriy~tin taltib 
bıı l>r l~ tahakkukunu düşündugü leli Bursa. k il • çe muvaffakiyete göturulmuştur. mamasında büyük bir am .1 ld - ettigı sulh sıyaseti sayNmıde kabil 
'aketlsipi her ~ daha sağlamlaş- ie Cumartesi Bursa - Deniz, Mal- . J•ı:-n . .... •t•JOr Beynelmilel meseleleri müakere açıkça söylemek li.zımdır.ı 

0 

ugunu 
0.lmuştur. ~ cümhuriyetinin düve-

linıdi )'oluna gıtmek~. . _ tepe, Kuleli. lkı ezeh ~~kıb <?alatasarayla Fe - ve halletmek maksadile toplanan her Cümhuriyetin en büyük eserlerin- lı m.uazzama ile bai~ .ve 1?.üsavi 
taı.:_ -:-· .. Ye kadar tebaıiis ettirmege nerbahçe, Cümhurıyet bayramı ta ti- hangi bir kongreye Türkiye Cibnhuri den birisi hiç miph....,; · d'f . şeraıtle konuşmasını Türkıye Cümhu-
~~gıını ktal A • • !;'- .,_z ıımen ı er ış- riy t' · "h" .. . . ~ z no an umumı suret- yenin sarfettiği siyasi gayret kom- imden ıstifade ederek yann .saat 3 yetinin de mümessilleri çağrılmakta lerinde elde ettiği büyük muvaffa _ .. e ının usnunıyet,, sıyaseti mfun-bs ~e~k, Tilrkiyeyi, milli tularile tesis ettiği doğru ve munsif de "Cümhuriyet bayramı kupası,, a- ve onların fikir ve mütalealanna e- kiyettir. Cümhuriyet devrinde yapı- ~:. ~~... İçeride ve dı§and& 
~~AJ .. _, ıçenlfnde millf ve tariht teşriki mesai sisteminde ve son ola- dile ortaya konan bir kupa için husu- hemmiyet verilmektedir. Bugün Tür- lan hat uzunluğunun 3191 kilometre 0usnunıb. ye~, ••· 

--uıe tevfikan daima &ı . f · - n ır gun sonra ebedi üfül.. ı hı .. -:' tuttu· . ~ . rak, cenubu §arkf Avnıpasıle, şarkt s bır kal'§llaşm& yapacaklardır. kiye Cibnhuriyetinin bir barış, huzur oldugunu ve yalnız Sivas - Erzurum büyük bir . ·· .. ~ 
&"QQa Uerıe~ ~ı ve. inkişaf. Y~ Akdeniz hanasında sulhU koruyan Kuvvetli takımlann hentiz karşı ve emniyet unsuru; sözüne ve imza- hattın~n in§Ul için beş senede sek - mız bUyüky~~~-~ ~~le 8:118~ 
~de d: :n 1~~el camıa. ı- ve tecavlhıe karşı muazzam bir mUda karşıya gelmemeelnden oldukça sö- sına güvenilir bir devlet; beynelmilel aen mılyon lira sarf edildiğini söyler- mai ve iktısadi : ~n sıy~, ıçti • 

S.,. lııııunıı ban~...:d ~F -~ lritlooi -., eden Frıınm.~ - lngi - nlllt geçen lig maçlarile tabnln edi- müvazenede batın sayılır bir kuvvet oek bu eoerin azameti meydana çı- mağa, öntlnde hZetıe ~anma-
~ \?azifeyi bihakkı a~ ~ Tllrk anlaşmasında muklfatını lemiyen fudbol meraklılarının büyük olduğu artık bUtün cihan milletleri br. ğe imki.n yoktur. eme -
~~ bir varlık h ? .. . .. uetur. .. . . allka ile takib edecekleri . tarafından itiraf edilmektedir. Bu- Evvelce. lstan~~l~an Erzuruma Bu . 
ta. ... ~Yetıin ıian· Bü;:;:~ go= :: ~tle Türkı~, her hangı si- maç lig karşıla§malarında fıı: gün her millet ve memleket Türkiye kırk beş ~d~.g.ıdılırken timdi kırk saslı v::C:::~cm: gelmesinde e
~~ a&alan · yne Y bir m.anzumenm kuvvetini ta _ . . CUmhuriyetinin itimadım ve dostlu- beş saatte gıdıliıın faydalan, siyase- . , Y r oynıyan ve A-

clay ~aında dostane, hak- marnlamak için siyasi kombinezon • geçe~ ~açın revanıı mahıyetinde o- v ti ve ilrtıacil ehemmiyeti meydanda- ta~k ~ yolunda kudretle ve uim· 
~...__anan. münasebat çerçevesi te- larla muhtelif devlet unsurlannı to lacagı ıçin hususi bir ehemmiyeti gunu a~. Avrupada ve As- dır. le ilerlıyen Milli Şefimiz Muhterem 

)ı..;"'lllek ıradesini gütm ktir h P- h ·Mi İki .,_,.___ yanın bır lrı8111ında ortalığın rahat'" lsmet İn&ıilne Türk iktıaadiyatı > : "'ltat, 8Ö • e • . ~. meydana getirilmi§ bir dev- ~ı r. . LAAUWr. da ~uvaffakiyet huzurunun kaçtı v şu sıralarda Tür- Şimendifer siyasetinin azameti yal . çok 
~ ~ab· zler umumıyetle nu.arı - let degil, fakat kuvvetini temelini, diler temız oyuıı beklerız. ki CUmh . t~ dah b' def ulh ruz siyaat, askeri ve iktısadt değildir teYler medyundur. Bu gflıı phıd ol-
ta~ J.~.L~er şeyden evvel li - bulunduğu vatan topr~lanndan ın·yue ~n ... tı iurbıyte ıt . a 1:;b a s - Ayni zamanda içtimaidir Tereddüd ~ duğumuz siyasi huzur sayesinde sü-

-utat, bu naza · ~ · Türk t - ' .....,._. c 6""' s a e mı§ ve arı§ cep - ·· · · kilnetle ve yanııcian emin olarak · l 
k . . nye enn opragından, ecnebi müstevli- h . zü . k tıl k t k suz diyebiliriz ki bu siyaset Türk mil- . . . ış e-

~~le Son :ınu;tıye~dir. Tibiri di - lere kareı kanile suladığı ve icab e- 1T1ZAR b:1fuı ci:ne:°:W-U:et ar:e 'itimea:: Jetinin hayatında büyük inlnlablar rimizle emnıye~e meş~ olabiliyo -
1ı!' ltorı.azı bir ~~yete ka~8::· or - derse tekrar sulıyacağı topraklann- Münderecatımızın çokluğundan kazanmıştır. yapmı§tır. Memleketimizin bazı kı _ ~ ::::Un 8~~ti so~ ~y~ ta-
~· bu ~ ~h~ülune ça- dan alan ferdlerin gösterdiği yaşa- "Sultan .Aziz Nasıl Pehlivan N'h t 19/X/1939 t ihi d An sımlarında yaşayış ve hatta düşünüş h ti u:ıumı sıyasetımızın ana 
clQ.. in. 28.fe~~ b:::~bdir. İşte bir mak ırucı:etinden, inkişaf kabiliyetin- ~'ldu1,, ve "Aradığım Semdin" tef- kar~d=Y;ürkiye _ Fran::. ~ e'lte - mefhumlarını değiştirmiştir. ;, 1:11~ :. ~uz .. ~u açık~ 
~ ~ıtek· 0 ';1fl .~ı": bunda- den ve sıyasctte hukukun yüksek e- nkalanmızı k<>tJamadık. Karı?eri- . gı re .. .. .. _ Y ır vaztfedir. Bırçok mil-
~:"tU un Türklerın uzerınde yü- saslanndan ilham a1.a b" "k b' mfzdcn ö~tr d'leriz arasında ımzalanan karşılıklı yar - butun dunya tarafından al.kışlan- letler yanndan §Üphe ederken Türk 
• "'it iç~oı budur. Bu neticeye var- devlet mevkiindcclir v: il~fe~d ır "" ı · dım ~ adeti. al~ş~ul bir hi.di- makta ve bütün milletlerin tasvib ve milletinin bugüııkU tablosu cidden 

on altı senedenberi Türki- gekilde bir devlet olarak k la k bu ~ ~şeklini al~ştır kı, hır barış ve em- taır.dirine mazhar olmaktadır. pek hoş bir maıı.ssapq,dır. 
a ca tır. JllYet mesnedi olan bu pakt. adeti, t.bdullalı TAYMAS Bali Meto 
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r' .. ~~..,.ft.,f1 

•ııı~A'.A.Llı• ~· .,J 
BAŞ, DİŞ, N~ZLE, GRİP, ROMATİZMA, NEVRAL.Ji, KIRIKLIK ve bütün aQrılarımzı derhal keser 

• 
1 KAT: Gripin 

pullar 
kutularının Üzerinde resimde 

ilave -edil~iştir. 
gördüğünüz şekilde .kabartma 

Hr yerde l!rarla pullıı kutuları isteyiniz pul&uz kutuları şidd tle reddediniz. 

RADYO PROGRAMI 
29 10 H:l9 PAZAR ı 8.45 Müterakki memleketlerde 

7.30 İstasyonun a~ılışı "Muhtelif , cemiyetler ve Türkiye Çocuk Esir -
dillerde., İstiklal marşı, 7.35 Müzik geme kurumu mevzulu konuşma 

"Sabah müziği - Ne~eli plftk,,. 8.00 "Türk Çocuk Esirgeme Kurumu u
Ajans haberleri v .s., 8.15 Bayrama mumi merkez reisi ve Kırklareli me
ve meraı:;ime aid, haberler, 8.40 Mü- busu Bay Dr. Fuat Umay tarafın -
zik "Plak,, , 9.00 Son. dan, 9.00 Son. 

12.30 istasyonun açılışı "Ecnebi 12.30 İstasyonun açılışı "Muhtelif 

ile SABAH, öGLE ve AKŞAM 
Her yemekten sonra günde 3 defa munt.aza.man dişlerinizi ffrç:i.layınız. 

A;!l!.'!B--• Yalnız BALSAMİN Kremfcrini kullanınız! &m--••ıllı 

KANZUK 
BALSAMİN KREMLERl

1 
Cildinize daimi t azelik ve mat ~ 

bir sevimlilik verir. 

KANZUK 
BAtSAMIN EKSiRi ~illerle,, İstiklal marşı, 12.10 Aja's dillerlt,, !sqklal marşı, 12.40 Ajans 

ve meteoroloji haberleri, 13.00 Mil- haberleri, 13.00 Türk müziği, 13.45 

~·~~~o~~ra •. , U~C~-~~~~g~rü~~~re~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
huriyet maliyesine umumi bir bakış sarlar idaresinin karakteri mevzulu 1 n 1 1 Yüzdeki çil ve lekeleri giderir. 

mevzulu konuşma. "Maliye v:kaleti konuşma "G. ve 1. v. ekonomi işleri Devlet Demiryolları . an an 
neşriyat müdi.irü Bay Hamdi Özgüre! müdürü Celal Barbarosoğlu tarafın- l•••••••••••••••lliil•••••••••••• 
tarafından,, , 14..00 Büyük Millet 1 dan,, , 14.00 Müzik "Plak.,, 

Traştan sonra latif serinlik 

,, lis. d ki · t 1500 1-~4kilom~rem~afudahil~~tamngooyükü~uak~~~rak ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
J.uec 10 en na en neşrıya ' · 14 30 M'lli İkt d t f D . . ı ısa ve asarru mev kömür curuhu nakliyatına 15/ 11/ 1939 tarihinden itibaren D. / 44 nu- ~ 
Hipodrom sahasından na~len. neşrı- zulu konferans "Mardin mebusu Bay maralı tarife üzerinden ayrıca tenzilat yapılacaktır. . 
yat, 17.00 Açılış "Ecnebı dillerle,, Rıza Erten tarafından,, , 14.45 Mü- · Fazla tafsilat için istasyonlara müracaat. "8814,, "5478,. 1939 senesı zarfında yalnız Zührevi ve cilt hastalıkları 
İstiklal marşı, 17.10 lktısad Vekale- ı zik "Plak.,, :2 EN 1 T H R A D Y O 

tini alakadar eden devlet hizmetleri 15 00 B 1 d' k .. k Ik ~························· Bütün dünyada. diğer 3 mu~-" . k"k . e e ıye ve oy a ınması !Ji~ ~..& _ Dr. Hayri Ömer 
mevzulu konusma Sanayı tet ı ı 1 k nf "D h.li V k- ~ telif fabrikanın satmış oldugu • . mevzu u o erans a ı ye e a- ~ ;ıııa 

heyeti reisi B. Süreyya Ayclemır,, , . . . .. .. .. =- paşa b a h ç e -= mraıdşytıo~l.arvdaen efazllaAmrabdyeolı sat -17.25 Müzik ''Plak marşlar., , l7.45 letı mahallı ıdareler şube mudurüle- Öğleden sonra Beyoğlu Ağacanıii 
karşısında No. 33 Telefon 41358 rinden Bay Baha Koldaş., 15.15 Son 

Cümhuriyet devrinde kiiltür inkişa- ve İstiklal marşı, 17.00 İstasyonun 

fı mevzulu konuşma "Maarif v. müs ·= Tugv la Fabr'ıkası ·= En son model ZENlTH rad-açıhş "Muhtelif dillerle,, İstiklal mar ıJiu1' 
teşan Bay İhsan Subgu tarafından,, yolarım tecrübe ediniz. Sultanahnıeıd 3 üncii Sulh llt · 
18.00 Ajans haberleri v. s .. 18.20 Mü- şı, 17·10 Müzik "Riyaseticümhur ban- BAKER Mağazalarında her 1 Hakimliğinden: dosu - Marşlar,, , 18.00 Ajans haber- • • tl __ ,ırat 
zik "Radyo cazı., 18.50 Cümhuriye- • • yerden müsaid fiyat ve şar ar- r Davacı Jak Pasah vekili avl.l-1' 
tı·n XVI' yıldo··nu··mu··nde sıhhi ve ı'ç leri v. 8 ·1 l8.20 Cümhuriyet devrin- • • la satılmaktadır. Selim Mansur tarafından 1st. Balat· 

· - 1 1 f 1 Eskidenberi büyük bir şöhreti olan bu milli müessese ild sene- h 
timai yardım işleri mevzulu konuş - de ziraat ça ~ma an ve eyiz i eser- • · · lle d hri . - -,ft_ ta. • ta Mahkeme altı Molla Aşkı Ferru 

leri mevzulu konuşma "Ziraat Ve - • denberı yeru e r eşe mızın en sag'-1& ve en revaç prese ve • İ S Katib mahallesinde 2/ 1 No. da Nesinı 
ma "S. 1. M. V. sağlık propagandası kerpiç tuğlalarını imal etmektedir. Her nevi inşaat için çok el\'e- Türkiye ş Banka ... ı A. ~· den: N 
umum müdürü Bay Dr. Zeki Nasır kaleti mütehassıs müşavırı Bay • rişli ve kınksrz sağlam tuğlayı a.ncak: • Müessesemiz, lstanbul, Beyoğlu, Ojalvo evinde Nesim Kordova ve ~ e; 
Berker tarafından .. , 19.05 Türk mü- Rahmi Öke tarafından,, , 18.35 Türk • • Galata Beyazıd Kadıköy, Üsküdar sim Marko aleyhlerine 939 113. 

ziği. 20.15 Müzik "Plak... müziği "Tuna boyu, köçek ve milli • Paşabahçe Tugv la Fabr ... ıkasından • ş be ' lar: gişeJerinin 1 Teşri No. lu dosya ile açılan izaleişüyu da 
20.20 Türk müziği, 21.00 Cümhu- havalar,, ' 19.35 Türk Hava Kuru - • . • ~~san;~9;:n:arihinden itibaren saba}~ vasının yapılan m~hakemesi~ıd~ 

riyette münakalat işleri "D. D. umum munun 14 yıllık çalışması mevzulu 1 • • d .. müddeialeyhlerden Nesım Kordo\ a 
• 9.30 dan akşam 16 ya ka ar ve mus- ,. müdürü Bay Cemal Hidayet Sertel konuşma 'Türk hava kurumu umu - • Tedarik edebilirsiniz. Tuğla almak istiyen inşaat sahihlerinin • _ nın ikametgahının me~hul olmasın 

tarafından,, , 21.15 Müzik "Plak.,, mi merkezi reisi ve Erımrum mebu- • bir karar vermeden evvel bir kere de Paşabahçe tuğla fabrikası • temirreo açık olacagını muhterem 

1 

binaen ilanen arzuhal ve davetiye 'f>! 

21.45 Cümhuriyet devrinde nafia su Bay Şükrü Koçak tarafından,, • ma.lômatını görmeleri menfaatleri ikttzasındandır. Tuğla.lan • müşterilerine bildirir. muameleli gıyab kararları tebliğ e · 
işleri mevzulu konuşma "Nafia Ve- 19.50 Türk müziği, 20.45 Cümhuriyet • yerinde gömıeğe va.kitleri olmıyan isteklilere, verecekleri adrese • ?uı:nartesi giinleri için gişe saat - dildi•>-i halde mahkemeye itiraz edil· 
kaleti su işleri reisi Bay Salıi.hattin devrinde ticaretin karakteri mevzu- • nüm.une de gönderilebilir. • lerımız 9.30 - ıı.3o olacaktır. meınlş ve gelinmemiş. olduğundan 
B~ge tarafında.~,, 22.00 Saat ayarı, ) lu ko~u~~~ "İhracatı teşkil~tlandır- 1 W Telefon: (30) dan (68) i arayınız. • 1 - ! şuyuun; kabili kısmet olmadığı inde!· 
9.Jans haberlerı v. s., 22.20 Müzik ma muduru Bay Servet Berkın ta.ra-

1 

... ... ~ 1 keşif ehli vukuf raporile anlaşılrnaıW 
"?a~band - Plak,. ' 23.30 Son ve ts- fından,, 1 21.00 M_ üzik "Küçük or ; •••••••••••••••••••••••• 1 Dr 1 Haf iZ Cemal na mebni_ bilmüzayede s~tılarak p~: 
tıklal marşı. kestra,, , 22.00 AJans haberleri v. s., 1 L km H 1 . rasının hıssedarlar beynınde ve }ltS 

o au eum . . . . . ine 
301x 11939 Pazartt>~i 22.20 Müzik "Cazband - Plak . ., 0.h lllye MUtehas&UH 

1 

seler.ı ı:ı:ısbctınde t~fnk ~e ta_ksırn _ . 
23.30 Son ve İstiklal marşı. T. 1-ş . BANKASI 01.1_,anyolu 104 ve bılcumle masarıf ve ucretı veka 7.30 İstasyonun açılışı "Muhtelif de 
NOT: ı letin tahsiline 16 10 939 tarihin 

dillerde,, !stiklal marşı, 7.35 Müzik Muayene saatleri pazar hariç kabili temyiz olarak gıyaben hükUrı~ 
"Sabah müziği - Neşeli plak,, , 8.00 29 X /1939 gecesi saat tam 20.30 

19 3 9 
K 11 11 k c .... H b 

1 1 
k , Pi,._ her gün 2,5 - 5 salı ve ı::u~artesi ve karar verilmiş olduğundan tarihi 

Saat ayarı ve ajans haberleri, 8.20 da atılan toplar1n sesleri mikrofonda UCU arı esa ar ramıye anı sabahları 9 - 11 hakiki fıkara , ı· 
Müzik "Plak,,. verilecek. kabul olunur. T. 22398 l ilandan itibaren 8 gün zarfında t~~. 1 ı yizi dava edilmediği takdirde bole 

f • __ A __ s_k_er_li_k __ i_ş_Ie_rı_· __ ] 
Eminönü Askerlik Şubesinden: 

Yüksek ehliyelnamelilerin şubede 

toplanma günü 31 Birinciteşrin 939 
salı günüdür. Mektebe kayıd kabul 

muamelesi 1 lkinciteşrin 939 çarşam-
ba günüdür. 

Bu tarihte şubeye müracaat ede

cek yüksek ehliyetli kısa hizmetliler 

nüfus cüzdanı, ehliyetname ve okul 
diploması veyahud "vesikalarile,, 
şubeye gelmeleri bu tarihten sonra 
gelenlerin müracaatları kabul edile-
miyeceği gibi haklarında kanuni mu-
amele tatbik edilecektir. 

Tepebaşı Dram 
kısmında 

Bündüz Saat 15 de 

Bu akşam 20 - 30 da 
AZRAiL TATiL YAPIYOR 

••• 
İstiilfil Caddesinde Komedi 

Kısmında 

Gündüz saat 14 de 
H.JNDISTAN CEViZi 

Gece saat 20.30 da 
HİNDİSTAN CE\'lZJ 

••• 
HALK OPERETİ 

Bugün 16 da matine 
Bu akşam 9 da ilk defa 

(KADINLARIN BEGENDlGl) 
Operet 3 perde 

Pazartesi matine 16 da 

Bostane1da Sahilde Satılık Arsa 
Bostancıda Çatalçeşme karşısında deniz kenarında önü kumluk 

arsa satılıktır Bostancı'nın en güzel bir mevkiinde, koya nazır, 

tramvay durağı yakınında: duvarlan ve rıhtımı ve kayıkhanesi ya -
pılmış bir halde bulunan arsanın 21 metre cephesi ve takriben bir 
dönüm murabbaı mesahası vardır. İsteklilerin her gün sabahları (10) 
dan (12) ye kadar "Yeni Sabah., idare memurluğuna müracaatİan. 

32,000 Lı·ra Mu·· kaA fat lmün kesbi kat'iyet edeceği jlanetı 
L 

1 
Sultanaluned 3 iincii Sulh Hukuk tebliğ olunur. 

Kura keşide tarihleri : 1 Şubat, 1 Mayıs, 
26 Ağustos, 1 Eylul, 1 İkinciteşrin 

ikramiyeler 
1 Adet 2000 liralık 
5 " 1000 " 
8 " 500 ,, 

16 " 250 " 
60 ,, ıco ,, 
95 " 50 " 

250 " 25 " 
435 

2,000 lira 
5,000 " 
4,000 " 
4,000 " 
6,000 " 
4,750 " 
6,250 " 

32,000 

Hakimliğinden: 

Davacı Bodos kızı Evlambia tara- Jrli;:t;2i.1;;;:.t;;uı;;~~::•nı;;;t;:;;(.l;;;t::.;1'~$jl 
fından İst. Gedikpaşa Neviye sokak ~ M 
26 No. ıu hanede Haci Teofilos kızı U Ankarada ~ 
Pipina aleyhine 934 2056 ve 39 9031 tt 
No. lu dosya ile açılan Kumkapıda A K B A 1~ tbrahim paşa Muhsine Hatun ma-
hallesinde 1 2 maklüb numa ~ \ 
ralı bir bab dükkan ve hane ~ n 
üzerindeki vefaen ferağ kaydı - ij Kitapevi - ~8.atçıhk - TürMe ~ 
nın borç ödenmiş olduğundan hac- ~ ve yabancı dil gazete, mecmua. 
zin kaldırılması davasının yap1lmak- ~ kitap siparişlerini en doğru ya
ta olan muhakemesinde varisler 1 pan bir yerdir. Erika ve !dea.1 
den olduğu anlaşılan müddeialeyh - yazı makineleri satış yeridir. 
terden Elisavet ile Marikanın ikamet- Telefon: 3377 
gahlarının meçhul olmasına binaen rf 
ilanen arzuhal ve davetiye tebliğe-~~~~~~~~ 
dildiği halde mahkemeye gelmemiş __.. 
ve vekil dahi göndermemiş oldukta - GÖZ HEKiMi 

olmaz, agnı zamanda talihinizi de Jenemiı olursunuz. rından davanın hüküm safhasına r D N . F h . 
·-------------•-•a•••••••a~Plm~cld~u~u~h~em~~~ ~ un e mı 

T. /ı Bankaşına para yatırmakla, galnız para biriktirmiı 

_ Istanbul Defterdarlığından : 
li gıyab kararının 15 gün müddetle 1 İstanbul Belediyesi karşısında 
ilanen tebliğine ve muhakemenin de Ayberk apart. Tel. 23212 -20/ 11 939 tarihine müsadif pazar - ••••••••••••---':' 

Açık arltırmaya konulan 42 lira muhammen kıymetli üç parça Av- tesi günü saat H de talikma mah -
rupa malı duvar halısının alıcısı çıkmadığından 27 11/ 939 pazartesi gü- kemece karar verilmiş olduğundan 
nü saat ı 1 de kadar bir ay içinde pazarlıkla satılacaktır. Talihlerin 3 li- müddeti kanuniyesi zarfında itiraz 
ra 15 kuruş mu\~ .!: .. ~ t" .1batla haftanın pazartesi ve perşembe günleri . . _. , k 
Milli E ml::lk I: !ud Tlti ;i.ı.H~" içtım:ı eden komisyona ınüracaalleri. "8977,, edılmedıgı 'e malı emede hazır bu -

32 ,,.., '""""!~~~~--~~"!!!!!~~!!!!!!!!~~ !unulmadığı lakdirde gıyaben hük~ 
SalıilJj : Ahmet Ccmaleudin SARAÇOOLU ve karar verileceği ilin.en tebli~ olu-

Neşriyat müdürt\: .Macit ÇETİN Basıldığı yer: Matbaai Ebüzziya 
. . 

nur. 

- Çocuk Hekimi 
Dr. Ahmet Akkoyunıu 

faksinı - Talimhane Palas N o. 4 

Pazardan maada her gün 
15 ten sonra Telefon : 40127 


