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Haric iye Kor11ise r Sovyet 
muavini bu a 
Sovget diplomatı 

şar11 geliyo r 

Ankarada mühim 
temaslarda bulunacak 

Müşterek sulh 
cephesi müzakere

leri ilerliyor 
Moskova, 24 (A. A.) Alman' ajan

sı bildiriyor - Sovyet hariciye ko. 
miser muavini Potemkin, Ankarayrı 
hareket etmiştir. 

(Devamı 4 ı1ncüdt) 

Irak Dahiliye Nazırı Milli Şef. Bayan fnönü ve 1-Iaridys vekili rocuklar arasında 

Milli Şefin · çocukları 
Ankara çocuklarına 

ingtttere mecbat r~~ bir ziJafet verecekler 
ihdasına mecbur kallyor Irak Dahiliye .wzm Naci Scvk<l 

V Ankara, 24 (A.A.) - Irak dahi· 
erilen SÖZÜ fufabilmek İÇİn liye nazırı ekselans Naci Şc\ket bu 

Meşhur şarkıcı 

Saf iye ile evlen-
mek isteyen genç b 

abah Toros ekspresile • Ankaraya 

1 
U na 1 ÜZ Um Q Ör Ü 1 d Ü gelmiş ve Irak elçiliğine inmiştir. 

b •0rıdr 2 Hariciye vekili Şükrü Saracoğlu Muganniyenin oturduğu 
1 ntısı~gıne sure knbine gelecek top- metin kabulü için ı:ransa tarnfından mısafir şerefine hususi bir öğle ye. 

tldird •. n. 1 ( \.A.) - Gozclclcrln ı' mc-;cJcslyle meşgul oloraktır. Bu hiz- • apartmanın kapıcısı vasıtasile 

~ccburt askerlik hizmeti (D,wamı 4 Uncl~de) meği vermiştir. Safiyeyi ölümle tehdit 

1 n • 1 • f • ı etmiş g 1 1 Z 1 O S U Asliye üçüncü ceza mahkeme-
si bu sabah meşhur şarkıcı Safi. 

~ark""'ı Akdenı.zde manevraya çıktı ;;e;~~:~~:;~~:~~;:p~s~~:ı:ehb~~! .'!' davası gormuştur. Hadıse şudur: 

1 

Safiyenin Taksimde Llimartin 

I 
. caddesindeki apartımanının kapı-

' .:ısına bir akşam üzeri iyi gıyın. 

• 

j niş meçhul bir • şahıs müracaat 
:tmiş ve kapıcıyı bir kenara çeke
rek: 

'' - Ben S a f i y e y i sevi. 
yorum .. Onunla evlenmek arzu

( Dcııamı 4 föıciide) 

Hitlerin sual:erine 
cevaplar 

Romanya 
diyor ki : 

istiklalimizin tehlikede 
olup olmadığım Almanya 

daha ıyi bilir 
Londra, 24 (A.A.) - Röyter 

ajansının aldığı bir ha bere göre . 
Romanya Almanyaya verdiği ee. 
vapta, Almanya ile hududu ol • 
madığı için tehdit altında bulu . 
nup bulunmadığına bir h;:küm 
vermesinin çok güç olduğunu ve 
bunu bizzat Almanyanın daha iyi 

1 bilmesi lazım geldiğini bildirmiş 
1 Ruzveltin mesajından daha ev -

1 
\'elce haberi bulunmadığını ve fa. 
kat umumi vaziyeti endiışc veri. 

(Devamı 4 üncüde). 

Ankarall küçükler ismet 
" 

lnönünü ziyaret ettiler 
Ankara, 25 (Hususi )- Reisicum 

hur lsmet Inönünün çocukları O· 
mer, Erdal ve Ozden lnönünün 23 
nisan çocuk bayramı münasebetile 
cuma günü halkevinde verecekleri 
çay ziyafetine Himayeietfalin koru· 
dui;'lı bütün çocuklarla Ankara mek 
tepkrinden seçilecek talebeler de 
iştirak edeceklerdir. Bu ziyafete da. 
vct edilecek çocukların sayısı 1200 e 
yakındır. 

Çocuk Esirgeme kurumunun ye· 
tiştirdiği 100 den fazla çocuk bugün 
halkevinde ilk defa bir müsamere 
vereceklerdir. Bu müsamerede Mü· 

ÇERÇEVE 

nir Hayri taraf mdan yazılan iki pi. 
yes temsil edilece.1rtir. Temsiller rad 
ya ile saat 15 den itibaren bütün 
mem!ekete yayılacaktır. 

Milli Şef Ankal'& 
Halkevinde 
Ankara, 24 (A.A.) - Milli 

Şef lsmet lnönU, bugün, aayıla· 
rı gittlkce çoğalan halke..-lerl• 
niıı çalışmalarını dalın esaslı ve 
ileri bir şekilde plAnlnmak ictn 
epey zamandanberi toplantılar 
yapmakta olnn, hallrnvlerl da· 
nışnıa komitesinin ictlmaında 

(Devamı 4 üncüdt) 

Süvarilerin verdiği ders 
Sürnrilcriınlz, (Nice) deki 2S Nb:ın (Plcrre Gautıer) mUsabaka

sınds azametli bir mu,·affakıyet kazandı, Dlrln<"I, ikinci, ütüncü '"' 
•lördüncü Türktlir. Öbür mlllctlerln sırası, dördüncüden onra ba.5lı. 
yor. 

Rence günün en ehemmiyetli hadisesi, bu. Sü\'arilcrimh bütlin 
diin.)a~"a karşı ispat ctml tlr ki, atlarmf\ ycryUzünü bir ucundan öbür 
U<'UOB kadar çlj;'11etcn Gök Türk alnncılarmın su katılmamış QOcukJa.. 

nılı r. lrkınm ınenb:ımdan aldığı kan sermayesini, her ~ün biraz daha 
ncmnlnndırarak, biraz daha koyula ·branık ebediyete götürcbUcn ne. 
slllcrc ne mutlu! 

Küçük ,.e h:ıs as kul:ıklan, •lamar damar yüzü, ılcrin ,.e dost göz
leri, nlnblhliğlne &(ık bunın •lcllklcrl ,.c harllm!fule ~Iz~llcrlle ustu.. 
reler k:ıhr:ı.m:ını , .o mln.) atlirlcr riiyası at, gözümJ~ anam kadar ya· 
kın \ e ıcak bir ııu,·ı~·et kmsil ettiği icirı, z:ıfcr beni iki <'Cpheden he.. 
ycca•ılnnılırdı. Cirlncisi, blzznt alillmlı olduğum sı><>r ceplıcsl, lkioclsi 
yine hizzat alii!~alı olduğum mnnn ccplıC'slI 

mrlncl ceıı!ıe üzcrlnılc şöyle dii5tindlim: 
Her '(' .. ııeyle Yarlığımızr u:ına yanyıın lıinlcllilt ,.e güreş sporlan.. 

na n"lmdar para \'e alaka harc:ı.nııa nzdır. Her \'csl!<-~·le yoltluj:;"llllluzn 
tc!'.blte memur ol:ın öbür spor §Ubclerine ise bir metelik ve kütücUk 
bir himaye bile fazla. 

Jıdncl <'Cphc üzcrimle de ~~le düşündüm: 
ı~ran<iadakl manll('.rl hata!l!Z atlıyara!< mtul kııbntyct eevherlll. 

ltcsldn hir l•ıın tisti1nll\{r\i lıı>?ln<lP Hndo cc1cbl1Mı TUrk blnknta ~ 
ilim 'r. fikir atlanru da nyııt şahsiyet Ye h!!.lrlmlyctte ne zaman ~-· 
bilc~ek? 

Nrcib Fazd KTSAKVRF.K 
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Medeniyet ; analara hesap 
vereceği günün geleceğini 

acaba düşünmüyor mu? 
Yazan: SUAD DERVlS 

' 

Ç OCUKLARIMIZ bayram yapıyorlar!. . 
Ne mutlu yavrularımıza ki, bu kötü, bu iğrenç asırda, bu kötü 

ve karına karışık dünyanın ortasın:la çocuklarına huzur ve saadet 
içinde bayram verebilen bir memlc'kette doğmu§ bulunuyorlar. 

Ne talihli yavrularımız var ki. hududları yıkılmaz ve yılmaz 

kahramanlık kalelerile çevrilmiş bir toprağın çocuğu, ve kendi 
!iOcukları kadar cihan çocuklarının .da bahtiyarlığını isteyen bir 
milletin evllidıdırlar. 

Çocuklarımız bayram yapıyorlar. Yirminci asır1da çocuk ol
mak ve bayram yapabilmek, kaç memleketin yavrularına müyesser 
olabilen bir saadettir? Halbuki bayram ve çocuk .. Biribirine bu ka
dar uyan, biribirine bu kadar yaraşan başka iki mefhum var mıdır? 

Bir memlekette, çocuğun çok olması bir yuvaya çocuğun gel. 
mesi esasen bir bayram değil midir?. 

Çocuk istikbali, istikbal ümidi temsil etmez mi?. Çocuk bir 
yurdun en büyük saadetidir .. Çocuk beşeriyetin en büyük saade
tidir .. 

Tahakkuk ettiremediğimiz emellerimizin tahakkukuna me
mur ettiğimiz, mefkurclerimizin yarın omuzlarında uışınacağını 
bildiğimiz, başardığımız bugünle, inandığımız yarını ellerine em
niyetle teslim edeceğimiz, bütün dayandığımız, 'bütün güvendiği. 

miz, şahsında ebedi olmanın zevkini bulduğumuz kuvvet, bu günün 
.zayıf, yarının kuvvetli , 'bugünün küçük ve yarının bu büyük insan
ları <ieğilmidirler? 

1939 senesinde bir çocuk bayramı idrak edebilen sayılı millet
ler arasınlda bulunmak, yalnız çocukları değil, bütün bir memleketi, 
ve bilhassa anaları çok sevindirmektedir. 

TUrk anaları 23 Nisan 1939 tarihinin, memleketimize yalnız 

bir çocuk bayramr değil bir ana bayramı da olduğunu müdriktirler. 
Çünkü, yirminci asrın masum çocuklara karşı en ufak bir 

merhamet hissetmiyen medeniyetini görmüş olan bu analar, bay
ram yapan yavrularına baktıkça 'kendi saadetleriyle, çocuktan bay. 
ram yapamıyan m emleketlerdeki anaların felaketi arasııida muka
yese yapabilecek vaziyettedirler. 

Kenidi yavruları, bayram yapan Türk analyrı. bu bayram gü
nünde en insan! bir yakınlıkla, gökten toprağa, tonlarla zehirli 
g:u kusan bir medeniyetin iğrençliği karşısında duyduğu ikrahı 
ifade etmek için minicik ciğerlerin.den başka bir şey 'kusamamış 

olan günahsız Habeş yavrularını, !dünyanın dört bucağında tıürü
ncn, damarlarına verem m'ikrobu aşılanmış vatansız, hasta Beni 
İsrail çocuklarını, güzel bir §ey seyreder gibi severek 11eyrcttiği 

büyiık bir oyuncaktan başına yağan bombalarla parçalanmış, öl. 
müş, tek kollu veya tek bacaklı '.kalmış binlerce minimini İspan
yolları, 100 bilmem kaç geminin bombardımaniyle yıkılan, Draç, 
Avlonya, topraklarını kaniyle yıkamış küçük Arnavutçuktan, sivil 
şehirlerde parçalanan Çin bebeklerinin cansız '\'Ücudlarını, ve bu 
kuçük cenazelerin başucunda bağıra bağıra dövünen betbaht ana. 

la rı hatırlıyorlar. 
Ve kendi sevinçleri içinde bile o analar ve o çocuklar için göz-

leri yaşanyor. 
... :f. :(. 

Yirminci asrı masum çocuk kanlariyle boyayar yirmıncı 
asır medeniyeti 1 Acaba analara hesap verecek bir gün geleceğini 
hiç ldüşün~Üyor' mu?. Suat DERVlŞ 

Maarif Vekilinin 
şehrimizdeki 

tetkikleri 
üniver~ttelfler için yeni talebe yurdu 

ge!ecek ders yıhnda açılacak 
P aarif vekili Hasan .Ali Yücel, Maarif vekili Üniversitedeki bu 

, ·anbulda kaldıt'l Uç gUn zarfında tetkiklerinden b:ışkn. maarif vekil -
{ ı .. \ er6itcy1, KilltUr Direk.tör!Uğü - !etinin Tebliğler mecmua.sile öğrcL 
r. i. "Kabataş lliesini ziyaret etmiş, menlere \'erilen yeni vazifelerin ne 
u 1:.ım mUfettişlerte bir toplantı uekilde tatbik edildiğini de kontrol 
~ ı:>:nıştı. et.mi§Ur, Kabataş lisesinde yapılan 

Pniverslte)i ziyaretinde yeni de. 
ıı. 

1 ır. 'arla da görli~U.,, onlardan fa-' .. . ... . 
ı.1ac ihtlyaçlannı dinlemiş, talebe ı-• ... 
ı tem~ ederek arzulannı tesbit et-
n " ı1 tir. 

kontrol mUspct netice \'ermiştir. Ve 
kil, Kabataş lisesinin Jeyll olması 

dolayısile ihtiyaçlarını da gözden 
geçirmiştir. Öğretmenin sınıfa tale
beden evvel girme ve çıkması etra. 
fında ittihaz edilen usul umum mü-

2$ NfSAN - ~9~~ 
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ÇO<'uk Haftasm111 lldltri gt.bde Teritolı btr mthtamerede küçük ~yi rriler ..• 

.Hilber. 
Hasan 

deposundaki 
Çocuk bayramı neşe Muhabere ve. 

M .. k 1 v kilı 
. f d d. una a e e 

ilk yangın 

Depo sahibi ile kardeşi 
muhakeme ediliyor 

1 e 8Vam 8 tyOr Yeni teşkilat için 
şehrimize ge:iyor 

Küçükler için dün Fatih ve Muhabere ve Münakale vekili A· 
li Çetinkayanm bu hafta içinde şel1 

Hasan ecza deposu sahibi Hasan Beyoğlunda iki güzel balo verildi rimizegeleceğianıaşıımaktadır. re· 
kil, burada bilha sa Denizban1' ,e 
Deniz Ticaret Müdürlüğünde yerı1 

.mnıla..:ak fleniırolları Umum l\IU· 
:iürluğü \e limanlar umum müdlll 
lüğli teşkilatı için tetkiklerde bull.1· 
nacaktır. 

ve kardeşi Ahdinin çıkardığı "Ha. Çocuk haftasının ikinci günü rr.cmlekerimizin en güzide aileleri 
san meyva tozlan,, nm yapılan tah olan dün okullarda ve Halkevle- bir hafta geceli gündüzlü canla 
1il sonunda .. ~zu~. ve sıhhate muzır 1 rinde mdsamerelere devanı edil. başla ça)ışmışlar, maddi ve manevi 
old~ları . gorul~uş~. Hasan ve k~r-1 miştir, Eminönii Halkevi gösterit ! ardımlarla bizi minnettar bırak
de~ı Abdı 503 uncu maddeye gore kolu, Eminönü kazası dahilindeki mışlardır. 
l~alkı alda~~~ ~~!andırmak su- ~ ilk okul çocu'klarına bir miisamere Bilhassa Ecıyan Refika Hutusi 
çun~an 3 ~ne~ a l ~) e ceza mahke.. l vermi§tir. . Behcet, Bayan Zekavet Zati, Ba
me:;ıne \"crılmıJer?ır. Müsamerede "Zor Nikah,. piye- yan Belkis, Bayan Saadet Harun, 

1:1~ an .~·e ~bdının bu muhakeme- ı si temsil e!dilmiş, minimini yavru- Bayan Mitat Nemli ve hemşiresi 
l~rı ı le dukkanlarında evvelce çıkan. lar şiir okumuştur. Bayan Aliye, Bayan Sperko, Ba-
bır yangın başlangıcının da beraber Fatih Hatkevi de saat 18 den yan Maşuka ipekçi, Bayan Bel-
ce muhakemej yapılmıştır. Bu da. kis İpekri, Baı.•an Semiramis, Ba-20 ye kadar devam etmek üzere ~ J 

vada şuçlu olanlar ,l\llihal, Ali, l s.. yan Vecihe Hayri, Bayan Azize bir çocuk balosu tertip etmiştir. 
kencer admc!a ye Hasan deposunda Mitat, Bayan Nadide Kapancı ve Balo, çok güzel olmuş, çocuklar 
ça!ı~n üç isçidir. Bunlar bir gün Nahide Basmacı ile Müfide Saffet, çok eğlenmişlerdir. 
sinek öldüren mayi kutularını le. kardeşler, Bayan Ecla Kulin, 

Bundan başka Şişti ve Beyoğlu 
himlerlerken mangallarından ateş Bayan Fatma Atıfa ve güzel nu-

civarındaki okullara devam eden 
clü~ürmü~ler ve yangın ~ıkarmışlar- maralariyJe , balpmu]:u şenlendiren 
dır. Suçlulardan 1ihal dün mah. ve bu bayramda muhtelif te_ıek- avrula• 

küller tarafmıdan elbise giydirilen 
kemeye gelmemişU. nna, 300 tane piyango eşyası he-

IIa:::an ve Abdi verdikleri ifade. yavrulara mahsus olarak ikinci diye eden Esirgeme Kurumu 

]erinde: 
- ~Iey\cı tozu hakikaten bozuk 

çıkmış olabilir. Fakat bu kimrevi 
bir maddedir. Hava ve hararet de-
ği5melerinden müteessir olarak bozu 
lur. Yoksa biz kasten bozuk mal 
çıkararak halkı aldatmak istemiş 

değiliz.,. demişlerdir. 

Yangın suçluları 1 kender ve .ı\li 
de ateşin kazaen Çıktığım, işte kasit 
olmadığını söylemişler ve mahkeme 
diğer suçlu Mihalin çağnlması için 
duru~mayı başka bir güne bırakmış 
tır. 

-o--

Bir börekçi arkadaşım 
yaraladı 

Küçükpaze.rda Devcoğlu yoku
şunda kapalı fırın denilen, jçindc 
birçok ailelerin oturduğu büyük bir 
handa dün iki kişi biribirinl yarala. 
mışlardır. 

Hunlar, Tevfik oğlu Mu,tafa ile, 
Halil isminde iki börekçidir. Dün 
yoktan yere kavga ctmi§ler, Halil 
Mustafayı göğsünden ve sırtından, 
Mustafa da Halili muhtelif yerle -
rinden bıçakla yaralamıştır. 

Mustafanın göğsündeki :,yarası 

çok ağırdır. İkisi de Cerrohpaşa 

hastanesine kaldırılmıııtnrdır. 
-o-

Galata 
bir 

rıhtımında 
kaza 

bir balo daha verilmiştir. merkezine, muhtelif eşya ve pas-
Çocul;lar arasında muhtelif mü. talar teberru eden hayırsever mü-

sabakalar tertip edilerek hccliye- essesclere ve bilhassa Dağcılık 
ler dağıtılmış, hokkabaz hünerleri klübü başkanı Muhterem ve arka
gösterilmiş, neşe ve şetaret içinde daşlarına alenen teşekkürü borç 
balo devam etmiştir. biliriz. 

Bilhassa 1000 kişilik mükellef Küçükler Milli Şefi 
ve zengin bir büfe tertip edilmiş 

ve her çocuğa pasta, limonta ik-
ram edildiği gibi birer paket şeker 
leme ••e çikolata dağıtılmıştır. 

Balo büyük bir intizam içinde 
geç vakte kaldar devam etmiştir. 

Şi,li Halkevinden: 
23 Nisan Çocuk Bayramı müna

sebetiyle civarımız.daki okullara 
~id~n yardıma muhtaç talebeden 
her gün sıcak yemek verdiğimiz 4 7 5 
çocuğa elbise ve ayakkabı tedari. 
ki hususunda bize yardım edenle
re minnet ve şükranlarımızı tek
rarlarız. 

Bu bayramda, Şişli Kızılay şu

besi, 17 5 çocuğumuzu giydirmİ§. 

tir. Bu hayır işine Notr Dam tdö 
Siyon kız lisesiyle Nortibros oku · 
lu ve Nişantaşı mühendis aileleri 
de yardımda bulunmuşlardır. 

Şişli - Feriköy hayır cemiyeti 
50 çocuğumuzu Şişti Çocuk Esir
geme Kurumu 7 5 çocuğumuzu 

giydirmişlerdir. 
Muhitteki değerli ailelerden 

selamladılar 
An!<ara, 25 (Hususi) - Memle. 

ketin her t:uafından gelen telgraf
lar mılli hakimıyet ve çocuk bay
ramının ilk giiniinün heyecanlı 

büyük tezahüratla kutlandığını 

haber vermektedir. 
Ankarada 200 den fazla küçük 

yavru Çocuk Esirgeme kurumu
nun temin ettiği vasıtalarla Çan. 
kayaya milli şefin köşküne git -
mişlerdir. 

Cumhurreisimiz ve Bayan İn· 

önü, Başvekil ve Hariciye Vekili 
çocukları balkonida karşılamışlar

dır. 
Yavrular, milli şefin ellerini öp 

müşlerdir. Bayan lnönü çocukla
ra ikramda bulunmuştur. 

Yeni yaptırılan yollar 
507 bin liralık a falt yol inşaa· 

tının 940 senesi temmuzunda bit
mesi icap etmektedir. Fakat hava 
gazi, elektrik, telefon Ye diğer tesisa. 
tın uzun sürmesinden inşaat zama. 
nmda yetiştirilemiyecektir. Taahhü 
rün dokuz ay kadar süreceği anla. 
şılmı~tır. 

Bu iki te~kilat hakkında Ankıı· 
rada hazırlanmakta olan projeltf 
tamamlanmış gibidir. Yeni biltÇt 
ler dolayı:ile Denizbank umut11 
müdür muavinlerinden Hamdi f,,.. 
min Çap vekaletin daveti üıeriııt 
evvelki akşam Ankaraya gitmiştır· 
Oenizyolları ve Limanlar umıııı1 
müdürlüklerinin bir mayısta işe b8~ 
lamaları :.a'i olarak kararlaşmıştır· 

lzmirde bir Fransız 
mü~Jümnn oldu 

1zmirde uzun zamandanberi ihf'll 
cat ticaretile meşgul olan. Francı 
tebeasmdan, protestan 1895 lzn1ır 
doğumlu Frederik Jiro müslünı::ı11 

olmuş ,.e Ali Ezren ismini almı~ur 
\'ilfıyete verdiği bir istida üzer'· 

ne muftülukte formalitesi iknıııl 
edilen ve merasimden sonra burıı~ 
bir neşe i;;inde yazıhanesine dönel1 

Fransız tüc.-:ar. biraz sonra bir op( 
ratöre müraca:ıtla ~ünnet olmuşttJf• 

Kendisi bır ılim adamıdır. Moll· 
lefü dirı: .. ri uzun uzadıya tetkik et· 
ıni'. niharel islfım dininin en İ)1 
bir" din olduğunu söyliyerek bu. di• 
ne intisap etmiştir. 

Baroya kayıt olmadan 
avukathk yapıyormuş . 
Di.ın adliyede, asliye üçüncü }11.1 

kuk mahkemesinde bir cürmü I'l1~ 
hut yapılmış, baroda kayıtlı olın'' 
dığı halde avukat sıfatile mahl<e
meye çıkan birisi yakalanmıştır. 
· Kırk yaşlarında ve Adı Enis 013~ 
suçlu. Şerife Saide adında bir 1<'. ı 
dmın üçüncü asliye hukuk maili<~ 
mesindeki veraset davasını taıcıP 
etmek üzere vekaletini almış ve diJ.11 
sırtında cübbe olduğu halde ma11-
kemeye girmiştir. .;. 

Enis mahkeme heyetine ,.eı.-
letnamesini takdim etmiş ve duf'\lş.ı 
maya ba~lanmıştır. dll t 

{'nivereite rektörü ile yaptığı son 
t mnslar neticesinde önUmüzdcki 
c1 r<J yılı başından itibaren lliuver
l" .. tedri.8 kadrosunda fakUlte va. 

fettişler tarafından sıkı surette kon Dün Galata rıhtımında bir kaza 
trol edilecektir. Her öğretmen bu-

ve istabul kasaplar cemiyeti ile 
çocuk balosu hasılatından gör
düğü-nüz yardımla da Şişli Hal'k
evi ve yardım birliği 175 çocuğu 

giydirmiştir. 

Belediye müteahhide tebligat yap 
mı:ş, anrak üç ay kadar temdide 
mü:>aade edebileceğini söylemiştir. 

Fakat bu sırada samiin arasın. 
oturan Osman adında birisi Etıl~ t 

tanıyarak dışarı çıkmış ve müdde~ ı:ı 
umumiliğe müracaat ederek barod l ~ 
muKayyet olmıyan birisinin avoıc; 1ı 
sıhıtile mahkemeye çıktığım h3 

nu tatbik etmek ve her okul direk. 
törü de takip etmek vazif<>slle mil. 

z ,, etlerinde alınacak yeni tedbirler kelleftir. 
<' rafında bazı notlar almıştır. 

eundıı.n ba§ka talebe vıWyetilc 

r- ~uı olnuık, kurulacak talebe 
., 1i Jılıı gençliğe yararlı olarak 
ıw. hirltk b~ ~'91 !çln. hazır-

' "'"" l"l!'Crf&r gf!~ ~rhmcğe 
a ııı.ea trv. fJlmdilti halde talebe 
.... ı. !ı ni.ız kurulmamı,tır. 

Ma:ı.rü müdürlliğU ile yapılan ko. 
nuşmnda dn lstanbulun okul föti
yacı üzerinde durulmuştur. :Maarif 
müdürlüğü buna alt raporunu ve
kfı.letc verecektir. 

Bundan başka en mühim temas. 
!ardan biri Üniversite talebesi için 
konforu hnvi bir talebe yurdu bi
na.sının kurutmasıdır. Vekil, rek
törlliklc yaptığı temularda bu işin 
üzerinde chemmiyAtle durmuştur. 
Yeni yurd önUmüz:dcld dera yılı ba-
şma açılacalttu 

olmuş, Dcni:r.bankm Cumhuriyet \'a 
purunıı yağ vermekte oan Neftsen. 
dikat şirketinin Ay motörU kaptanı 
Rizeli Nfı.znn oğlu Cafer, molörle 
\'apurun arasına sıkışarak ağır .su
rette yaralanmış, Beyoğlu hastane. 
sine kaldınlmıııtır. 

Tertip edilen çocuk Balosu için 

T~ntoın amca 
nın 

klYI rnazı o<ğıo 

Şimdiye kadar 60.000 liralık yol 
yapılmıştır. Sene sonuna kadar 
340.000 liralık yol yapılacaktır. 

Geri kalan kı,ım da 940 senesinde 
tamamlanacaktır. 

~ 

veııniştir. ,
3
• l~ 

Bundan sonra cürmü meşhu.~ ) iJ 1tı 
pılmış ve Enis yakalanarak cu~ 
me~lıut müddeiumumiliğine teslı 
edilmiştir. . ıiC 

Enis müddeiumwnilikte denı•~ 
ki: 
~ Ben Ankara hukukundan ıı;;: 

zun bulunmaktayım. Burada b~3ı 
va kaydolmak üzere geldim. f ·ııe ı 1 

~uamelem bitmedi. Halbuki EI11
1 tı• 

• ' Al • • 1 t""" • Jt\3 Şerıfenın veki:Uctını a mış ..... 

kemeye çıktım... . c.ıııc 
Enis üçüncü aslıye ceza m3hk 

sint! verilmiştir 
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3C0ı,~~-- ~ - . .... ~uu.u--Sanat ve ahlak 
1 Z~ıtr•te ,,. 1 ncılan hir re~iın ser utd ,,ıs nd G • -

1 Uklar1 itı'he C lnblo, ınüslchccn 
t'lor, onları ı. anıne, askıdan iııdiri_ 
llklbaıa uı1 ~ apan ressamlar dn aclll 
aız 1 ı:ıruyor H"d' · eessnr . a 1 sc lıı c şii phc-
ııaı llc e -'RYandır. Fakat illi s~ et cerni . • • . "-
lı c hıçbir ~et arasında neli, belki 
:r 

1 ~ daradı;~~nn h:ılJcdilcmiyccek 
•
1let htcr · :ınat, mutlak lıir hiir. 
lıtıar1 llii '..ccnılyet ise bir l:ıkım Jrn· 

San:ıt şunmekle nıükellernr. 
lth e~erini hl Cen ol n cbir 7.amnn müs. 
~11tdır. n arnı:racağını iddia edenler 
~~dar sii:~ o kanaatte değilim. :-\e 
~ ıerılldcn c olursa Ol<;ıın, bir sanat 
::a.!• l'!Jh:ıııı ınl ~•hakkak bir ahliık hava-
1'11ltlı ıır hava . ı · atıgi 1 . ın ış:ır etmez. 

~
;rr bedii ~1~ ~nbtoya bir kim~cnin 
Juıu o'b• dı~elerle h:ıkmn~ı kabil 

a ı .,ı ı bi b ' l'tdil 1 r aşkasının da onun. 

ı 
kc t:llış~ nııyan heyecnnlarını tnh. 

t "'I •ası mü k" d- ~· . ... erin m ·un ur. ı cnll 5 
Ur~ 01 e bakarken yulkunılu· 

Ur· b 
1 
~an 01 İ _unun sadece bedii Jıir 

., ıtyız. fnkı usunu elhetıe iddia ede• 
• • ·at -•ııaıınc k 0 hareketimiz ressamın 
'lYıianı arşı bir hürmetsizlik de 
"a nz. Gen b lt ili h:ızı e u suretle bizde şeh· 
~lhildir ;: arzusu uyandırması da 
lı l'ecan· d~~ı·k~ hassalarımızla bedii 
'cı 11 dtı\·arı 1Aııniz şey arasında kn. 
; tıı iiteı.:ın:ır Yoktur: onların birin. 
lıe dinterk e 8ecilir. Bir şiir '\"'eya lıes· 
~r resme e~, hlr roman okurken, 
~ 81ttite le akarken Yiicudund:ın ta. 
lc~san Ya ;errnt ctıillini iddia eden 

sal\at alan söyliiyordur ,·eynlıut 
~!'tekten '~erlerinin Yerdiği zc,·ki 
lıof'cuen l.ıadarıııyor, onun lıaldı:ın· 
tı 8ıı &özı er/den · rcııdığ~. r ~ :ı 
.l r, Sanat . eri tekrar edi~ or demek. 

ı.~ıı tııhı "~nsanı tnm ol:ır:ık,yani bii_ 
1 tder llınddl ihtiy:ıcları ile lt'nı 
Snn:ıt' 

lııa.L e~erı 1 lt ıı. kab 1 er nl me\·zua göre ayır_ 
~ •dın re~· d~8ildir: birtakım tıplak 
~•ııt nrıuınıtcrinin lıiıde hitlıir şeh
J •bıı hirta~l'andıı rnnması, bıın:ı nııı. 
~tinde sa •nı ''cll \•eya n7.lzc resim_ 
~ enıız \·e natkıl·ın ıı,,k ihtirıısını sez. 
be du~ltıa 0 ihtir:ısı J..endl etimizde 
Utıu llıız "eı.·ı· .. k"' I " 1 n j,.· •· 1t ., mum ·unı ıır. 
~. ,ın re . 

ııı tıı diiş " sımıeri, sndcce meYzıı-
ı._Osıehe unerck, m üstelıcen veya 
''!'" oıu en dciil diye ayırmak lıir 
~:)·eı s:ı~· .. ~ıe,·zuları, ilk bakışla, 
~~lıtıite ı:ozuken hircok lnlılolard:ı, 
liıunab·ı·rnu,nııat şeytanın parmağı 

'er . ı ır p k 
olb.!•lerd · n nt bu yiizden onları 
jı; ~a lca~n veya nıü:zclerdeıı kal ılır. 
~,a~ 8iız~ıı~ı~yız: cünkü Içleriıııh
\ltıa fftih rı vardır, lnsnnlıırın da. 
trıer \'a:r edebilecek oldukları e. 
San dır, 

llıaıc d:ı ,~serJcriııi kası/'e nöre anr-
~ 4 Cnb' ~ . 
"llaıe 0 M' 11 değildir. Falan ressam, 
"ile .. 1.ıstcriı 1 M 

lı;ı ıı hur . en ıurmctteıı, bnlışe. 
ltı S•a ~ch:'.Yeltcn iı;tıfadc ederek bil. 
ıı 'Sın3 l' nnı nrzuların uyandırıl. 
ıtllunııanr_ıynı:ak bir lnblo yaıııılıi
l kı dr/•a,f.d, hiç şüphesiz pek :ıh. 
,0ıı dere .H•ldır; eser gene giiıcl 
t~~ dere~: ~uzcl olabilir. Nikl.:iııı 

•lnıı, 1l l niyellerlc vücmlıı f:l'. 
lllu eserler· ı · lıj rıuz ın n ıl:ık lıakımıııdaıı 

ı~ 111dan k fakat çirkin; ahlak h:ıkı. 
rı da k u~urıu, fakat güzel cıkma
l\jl. ahıldir. 

~l~ ası2ca 
t<lllin \'e ciddi bir urette tel . 

tcıeri ce fiirlerin, romanların, 
4 a n res· ı nıu ' ını erin çoğunun ah 

ı "hkrıtııSal·~r \·cya mii lelıc-cıı diye 
~aaıı oğıedılıııe.,i l!ızınıgelir. Sanal 

I> etrııc u.nun hiçlıır n!ifındnn hi. 
~ a.s 'de/' her türlii ihtırn~lara le
b~lllerın ~·e Pao?ıı'dır, ) ani ~rııın,· 1 

k ta111.._ ceınıyetlerin yasaklarını 
•ııı ·••ak. vatd ıstcnıcz, onda bir tabiat 
;ııerı ile ır. Bu Yuzdcn sana tin ınnı. 
rının h" ~Cıtıi) et hayatının 7.Drurcı. 
tıı her •~ıbJ~Ierine U) madıkları he. 

S C\· ırde g- ~1 .. 
1 anau oru ur. 
ı.lokun tehlıkesi:z, J.:ınıscyc zııra
tUııu ınıyacak, kim$enin yüzünü 

11'1cJa aınt'rnıyacnk, kim!lenin vücıı. 
qtı aa)·~~~er Uynndırmıyarnk bir o. 
·Jır. Sa a hıc de doAru bir şey de. 

1 ~ •anl. ~~t lehlıkelıdir. Gerti onun 
~•ltan .~ 1 \'ardır; fakat hu 1ıU· 
',, ..:a ~ıı, ııu ~•nrnakıan f(elen ~ariyet 

11 icleıınah ıneChumunu bilmemek. 
n, ahı~afıHıtır. Tabiat mü~teh~ 
u 011 aksızlıAın ne dı•mck old~ 
· •ncz,e sannt dn o suretle b 

~ ... ... 
ıanaı J.Ju lehlikeıinc, 

: 

Esrarengiz mes'uliyet 
: 

Yazan : M. DALKILIÇ 

sobaya, ne lambaya, ne oduna 
bu mevsimde kursların daha 

Bu kari, "ne 
ihtiyac olmıyan 
şamil bir hale getirilerek devamını,, istiyor 

"Bakırkö) Gndc huc;;ük bir yavru üstU açık olan bi:r ku. 
~ u;n dU§erek feci sprctte ölmüştür. 
Hadise kurbanı Bakırkö;tinde Niyazibcy sokağında 22 
numarada oturan sutçu Hıza Gengizin oğlu dört ya. 
şıııda İbrahimdir. Zavallı çocuk dün bahçede oynarken 
birdenbire kuyuya düşmüş ve gelen itfaiyenin bütün 
gayretlerine rağmen çok derin olan kuyudan ancak 
cesedi çıkarılabilmi§tir.,, 

Gazetemizin bu sütünlarmı he. 
men hergı..in bir ~hir 'eya bir mem 
leket meselesine tahsis eder \'e eli. 
mizden geldiği kadar etrafını cami. 

ağyarını mani tetkikler yapar ve 
önce mesele) i teşrih eder Ye belki 
alakadarlarını söyletir Ye sonra da 

kendi noktai nazarımızı ilaYe ede_ 
riz. 

Bunların az çok faydalarına göre 
üzerimize aldığımız memleket \'azi
fesinden b~klediğimiz mürÜ\'\'cti 
görmüş oluruz. 

Nitekim gene bu sütunlarda zehir 
li gazlardan korunma münasebetile 

bir yazı yazmış \'e alakadan ile gö
rü~rek, bu vadideki çalı~manın da· 

ha şamil \'e daha seri bir hale ge. 
tirilmesi lüzumunu tebarüz ettir
miş \'e dı..inyanın bu yoldaki çalış· 

malanna dikkat nazarım celbede· 
rek zehirli gaz kur:.;larından istifa • 
de edemirenler için nasıl hareket 
ıazımgeldiğini söylemiştik. 

Zehirli gaz kurslarının bütün tecL 
risatı nihayet altı konferanı:a mün. 

hasır bulunduğuna göre haftada iki 
konferans verilmek suretile üç haf
ta içinde ikmal edilebilecektir. Kon· 
feranslar ve yani dersler verilirken 
bir taraftan da broşürler neşri ve 

hatta filmler tertibi suretilc kurs.. 
lardan istifade edemiyenlerin de da. 
ha seri bir müddet içinde bu bilgi 
ile techizi icap ettiğini söylemiş \'e 
bunun için matbuatın da alakasını 
celbetmek liizumunu 
tik. 

Bilhassa zehirli gaz kurslarının 

bir mayısta tatil olunduklarmı mev 
zuubahs ederek bu işteki yanlışlığı 
tebarüz ettirmeğe çalışan gazeteniz 
kurslar için yaz ve tatillerin ve say· 
fiyelerin daha müsait olduğunu da 

söylemis bulunuyor. 

Mekteplerde tedrisat oluyor, ama 
talebe için mahalleler mümessilleri 

yoluyla her aileden 'bir \'eya iki ki
şi çağırarak kur larda bu bilgi ile 
tcchiz olunuyor. ama. nihayet bun. 
lar da yüzde bir miktara ancak ba. 
!iğ olabiliyor. 

Bu iş pek mühim bir tedris \'C 

dediğimiz kııitleleri dııiııın tıınıınn. 

ıııasııın rn~ıııcn serlıl''I hırııkılnınlı_ 

dır. Çünkii !lan:ıtiıı hu hiirriyele kati 
ihtiyacı varılır. Herlınııı:ıi hir ~nnat_ 
kıirııı hürriyetine lcc:ı,•iiT. edildiği 

z:ını:ııı, kendilerinin esr.rlerl n;ısıl 

olıır~a olsıırı, lıntııi ~aııntin nlıliıkı 

reııc-iıll'. r.ıkcek mcnıılurıluıı k:ıcın· 

ııı:ısı ı:ızııııgelıliğini Ö\ linn anal_ 
k:irl:mn hile ilirıı7. elliğini ıtöriirsii_ 

ııüı; ç(inkii hepsi, lıiiliiıı iılılinlnrn, 

ıınznriyekre ra~ııır.ıı. o tam lıiirrİY<'
tin mesleklrri için 7.aruri lıir şart 

olduğunu sezıneklcclirler. 

Nurullah ATAÇ 

Politika pokeri 

kurı; i~i değildir. Kısa merhalelerle 
yapılabilir. Hüyük salonlarda, mey. 
:!anlarda bu yaz müddetince, opar· 
lörlerle ve ayrıca küçük bro5ürler 

cte tc\'Zi etmek suretile ve icabında 
tecrübeler yapmak tedbiriyle peka. 
la daha ~üralle. bilen \'e bilmiyen, 

!dm olur-Ea olsun zehirli gazlardan 
korunma etrafında tenvir ve irşat 

edilmiş olur . .Ne~riyatımız üzerine 
Fatih Cahi Ali sokak numara 29 da 
oturan \'e emekli memur olduğunu 
söyliycn bir kariimiz, bize kendi 
ı,emtlerinin \·aziyetini bildiren ve bu 
vadidc!d ihtiyaçlannı tebarüz ettL 

ren bir mektup gönderdi. 

Bu mel\tubu a~ğıya aynen dere. 
ediyoruz. içinde $!;Örüleceği vcçhilc 
i0.000 nüruslu olan bu semtte an. 
cak 6000 kişi kurslara da,·et edile· 
bilmi~tir ve ayrıca da\'etiyesiz gir· 
mek i~tiyenler de yersizlikten dola. 

yı kabul olunmamış ve geriye dön. 

'llüştür. 

Bu kariimiz, bizim ~öyledikleri

mizi teyit eden mektubile, bu \'adi
de büyük bir memleket hizmeti ve 
\'azifesi üzerine almı~ hulunanlarm 
dikkat nazarlarını celb~diyor. 

işte mektup: 

Çok muhterem Bayımız: 

"Sinirlerimizi geren son siyac;;f ha

kapatabiliyor? 

De\'letin kanunla bahşctti~i bt. 
lfıtuftan hangi hakla bizleri mah. 
ruh ediyorlar? 

Bu makamı ikaı için ncrelen 
ba~ vuralım? lfay, anlann bile dü. 

şünuldüğü bu sırada biz insaıılan 
bu hayatımızla alakadar dcrslerder. 
(sinema kapatır gibi) nasıl uzak
laştırabilirler? 

Maalesef bu ar sonunda kapatıl. 
masmda ısrar edildiğini zabıtadan 
öğreniyoruz. Bu işle muvazzaf poli
memuruna dün akşam sorduk ve bu 
~evabı aldık. 

Bu son devreden dinleyici sıfati. 
le ol un istifade etmek düşüncesiyle 
semtimizdeki ders salonuna gittik 
Kapıdaki memur bizden resmi ça· 

ğmş kağıdı sordu. Yok dedik n 
maksadımızı büyük bir samimiyet 
le anlattık. Aldığımız cevap: (salor 

ancak çağmlanlara kadardır. Bir 
de fazladan :-i~lcr girerseniz hem a
yakta kalacak hem de intizam bo. 
zuimaı:ma sebeb olacaksınız.) 

Hak verdik \'e büyük acılark 
çıktık. 

Onümüz bahar ve yaz. ~e salona 
ne sobaya ne lambaya lüzum ,·ar. 
Günler de uzadığına göre şimdiki 
ders saati o zaman henüz gündüz. 
dür. Bilhassa akşam serinliklerinde 
daha rahat ders dinlenir .. 

~ı~. ·e!e~in _ateşi . k~llcnmcmişke~ Ye Binlerce doktor, kirnra"'cr, ecza· 

·;ozlcrımız en~ı~e ıle etrafa bakar.! er ve hocanın bu lundu~'U bu kültür 
k~n. PRtelenmızde bomba ve vze.. kaynağı şd1irde birkaç zehirli gaz 
hır~ gazlar hak~ı~da yazılar çogal. hocası bulmak acaba bir işmidir? 
maga ba~ladı. _Bızı bu . hususta da Kışın, oduna, kömüre, elektrik, lüks 

ir~ada kosa~. sız gazetccılere candan lambaı:ı ve havagazine \'erilen para. 
mınnet ve şukranlar... tarla, ücretli hoca bile pekala her 

Hayvanlara mahsus maskeden, 
bebc!dere mahsus koruyucu filetler
'ien bile bahsederken biriniz daha 
ileri gitti Ye \"Ok acı bir hakikat ifşa 
etti: (Böyle bir zamanda bir mayıs 

ta zehirli gazlar dersleri kapatıla. 

:naz. Her yurtdaş mutlak \'e acele 
okutulmalıdır .... ) diye feryat etti. 
Bu yazıyı okuduk, ı;evindik. 

On gündür büyük bir ahbab küt. 
le~i bu mevzuu ele aldık. Ye anla· 
dık ki: bu gidişle, yani senede üç 

ay tiyatro \'e sinemalar gihi kışın 
okutulmakla ~ehir halkı belki on 
senede tamamen okutulmuc~ olacak .. 
70000 ki~iye yakın nüfuslu semti
mizde bugün ancak 6000 i okumaya 
çağrıldı .. 

yerde bulunabilir. Bize rehber olu. 
nuz ve alakadar kimc:eleri ikaz edL 
niz. Zira vaziyetin senelere. değil, 
günlere bile tahammülü yoktur. 

Sayın gazetenize ve değerli mat

buatımıza bu \'ec:iJe ile bir daha 
sorNız şükran \ 'C saygılarımızı su· 
narız.,, 

Zehirli gaz kurslarının bir mayıs. 
ta tatil edilmesi için mühim bir ma. 
zeret ve sebeb olmac:a gerektir. 

I\'ihayet bu işin tedrisatını üzeri. 

ne almı5 vatanc::everlerin de bir ya1 
tatili yapmağa lüzum görccek1eri 
kadar mühim bir yorgunlukları 

mevzuubahc; olamaz. 

O halde böyle çoğu kurc::lardarı 

mahrum kalmı~ semtlerde hu ted 
ric:.ata de\·am etmekte. ne mahzu• 

ta~wur olunabilir? Bir kari me.k-

,.c talıii 1.alııta talıilJI görmüş \ c tabii cesedin defn'.'Jle nıhsat 
wı ilmi:: \ c ııcl> tabiiılir I.i taht.il.at l nııılıp kim5ecll.lerin sun'u tak
siri olın:ulığı anlaşılmı5 'e bittabi anası babası, k:ırdesleri, tam

dıliları giigıbh•riııl pnr~:ıhynrak ağlaınıı;lar 'c elbette mahalle hal
kına bu hiitli .. e giinll'rcl' hazin bir me\ zu olal'nl<. 

S ·J,iz ~ ü:r. bin nüfusluk bir ızehir i~lndc 'l' nlha~ et 18 mllyon. 
lul• lıir l.iitle :un.sıııda bö~ le rnkalar olnınsı fla tnlı:f. 

Yani her şc~ t tahii. Zelzele, scylülı, hcyelfın ı:;ibi önlenmez ta. 
l.ıiat Jırh:lerirulen gayri lıi~blr kaı::ı Iıiicli e ... i tu."a' \ur edilemez ki 
tabii obun. :r-.·e ~angın, hntlfı ne ::iınşek, ne lııhlclam \e ne bütün 
kaza a1ı nltına toıılıJabildiğimiz fnl'i:ılnr tabiidir. Uunlar hcıı birer 
ihm:ıl, tekS• ül, dikkntslzlik, tedbirsizlik, ılurendissizlik, Jıesabsızlık, 
a.lal•:ı"ızlıl,t ;uı <luğan \"C ltcncli lrnsurlarımızla tckeniiıı eden ltiıdl· 
selerdir, 

Knz;ılardan l:ii~·lelcrinde yapılan tnhkiknttn fcrclen bir mc "ul 
~ıl,:ınnnl, mümkün olmadığın:ı. göre kim eciklerin sunu taksirin! bul 
mnm:ık da l:\lıiidir. l'cnccrl'dcn clii5er, parçalanır ölür, talıkikat 
yapılır ',. mes' ul ) ine kimse clcğilılir. Ku~·u~·a düşer, hoi:,"Ulur ö
hir, yanar ölür, ha-:larur öliir, hastalanır iilür, hendeğe ~'ll' arlanır 
öliir, otomobil altmda ölür, trnnırny altında öllir, elektrik direğinde 
iillir Y<' tahl•ikat ya1ırlır, mes'ul bulunamaz. Halbuki bütiin bu ha. 
cli-;cl!'ri-ı ~izli hir ıncs'ulii ,·ardır. :Cu yurdun bir köşesinden öbür 
ıırıırıa kn!lar ;.:öriinmrden fclÜkl't 'e facl:ı \'e iifct crııen c rarrngiz 
me~'ııli) eti keneli benliğiınizclc aramak gerekirken gözlü, burunlu, 
~a~··· nynldı, Jrn.lbli 'c dinıa~lr hlr fert arar dururuz. 

tki satırlı:; lıir gım·tc hnbcri it,'lndc dört yn.,Jık bir cumhuriyet 
y.n ru unun yine bu meçhul ıııes'uli) etin kurbanı olup gittlf,ri ispan
ya lı:ırblnılt'n çok :ız bir bcııimsemc ile oknr ~eçcriz. 

t le hu ~:"1.11 mf's'uliyP.tin tik nih esi lııı bcııinısenmeyl'n aliikıı. 
s•ı.lı!;la do:-•muo:tıır 'e hu mes'uliyetın menhus ha) ahyctlnl bu ala. 
l;:ı ... ızlık \"C benimsenıemezllğin ilc:ıları mütcmadl3 en dokur durur. 

~oknl,t:ı ku3 ıısn, h:ılıçedc ı,u) usu, an;ada ku3 usu, yangm ye. 
rinde ı.uyusu, nıulınlle arasında kuyusu, bo tancla kuyusu olan bir 
) erde eğer tnblat bir se\ ldtabli lı:ılinde kedi gibi bu tehlikeyi kok
lı)·arnl< ezen lıir lıllkat ic:ıd etmezse lıu feliikctler sürÜJl gtclceek

tir .. \ıııa, ıliişi.insel< ki o lrn) uyu o e\' sahihi, wyn o bahçenin mall
ı i \"C) n o a~nnın mutasarrıfı , ·cya o bostanın muciri betonla ,.e 
otomatik lılr kaJıakla )iapamak meeburl3 etinde bır:ıkıl:ıJ dı 'e ak 1 
takclirle n~ık 'e tehlikeli kuJ,ılar sahlblerlnln canları ağır cezai lıü. 
künılerle )·alolsayılı, lıu yavrucak 2:ı Nisan bayramını J innl metre 
derinliğinde bir kuyuda ta. tan taı::ı çarparak tüyler ürperten bir 
şekilılc r.anııın 'ecla ederek idrak etmcııll. 

Cir Tıirk ;r:H ru-.unun bu ka"l.a ile uğrnclığı fclitkeften ha tedbir. 
sizlil, mes'ul edilf·hllscytll. 1 tc o zaman gözlü kulaklı ferdler de ele 
geçirilebilir \ ' e kanunla tokatlanırdı, haklnnndıın gelinirdi. 

"l~el"l gelir cihane - Baş ağrısı bchnne" gibi miibtezel, halde \"O 

ahıııuk~a hir f<'\ ı•l,kiilclr.n Jmrfulnıaılıkçn Jıcıı böyle ~ üreğiml:r. ya
narnlı \'ahlanaC'ağımız facialar se3irdsl olacağız. En kü~ük ihmal 
bir frlSl<ct dof:,'lırur. 

Uu kuyu hfullsrsi kırkı gc('f'n bir mu ... ibcttir. lliıla böyle 
hir l,ıss:ııln.n bir nasih:ıt alama.ılık mı? 

feci ı 

1 
1\azalar lıir cemiyetin ayıplarıdır. 
1\c ıliy<"liın hn"'ı,a. anlryana sh rl!!inck !!az. 
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Ticaret 
Vekili 

şehrimize geliyor 
1'icaret vekili Cczminin bu hafta 

Biri 

Yakalanan 
eroinciler 
yakalanınca şebeke 
meydana çıktı Der salonlarını aydınlatmak ,.e 

1!:1tmak mac;;raOarı ile gece ,·akti . 
kışın, karda, yağmurda derse git. 
mek güçlüklerinin ortadan kalkıp 

devletin paradan, halkın \"akitten 

iktisat edeceği bu me\'simde bu der" 
!eri hangi makam, hangi salahiyetle 

tubu miinascbetile yeniden bu me. içinde şehrimize gelmesi beklen -

se~c:;c temaı:a lüzum gördüğünüz mektedir. Vekil burada ticaret ve _ 

için alakadarların !~r.ar dik.kat ~~- , kiılctine bağlanan müesseseler üze
zarlarını celbetmegı bır vazıfe bılı. rinde tetkikler yapacak ''e memur. 
riz. !arla tanışacaktır. 

Zabıta memurları dün bir kısım 

eroinci daha yakalamışlnrdır, Sa

bıkalı eroincilerden Kazımın Samat 

yada eroin sntt.ığı haber alınmış, 

işarelli para mukabilinde bir paket 

eroini bir müşteriye verirken tu -

tulmu§tur. Kazımın e\inde ara§tır. 

ma ynpılmış, 19 pnkct eroin bulun
muştur. 

da fioşmankt>ye giden Çemberlaynm çek. 
tlği fok klltrtla bir ruuyal yapması tehıt. 
kesi kaqıMmda pa11 dedi. 

Blrln<"I tıeanıı blttiil zaman Musollnl n 
Bitler kazançh çıktılar. 

Dala.diye kent tutmuş, Çembcrlayn da 
dört bacak \"Br. 

Hitlrr kırmızıdan bir flo mankedc 
yatmış \'e blöfe hazırlanmış. Merkeze götürülüp sorguya çeki.. 

len ]{azım, bunlnrı kel Hulüslden 

DEVLETLER poker oynuyorlar: Ka• 
re ~u: 

tklnt'l !K'lllLU Runelte ıtlrerek oyuncu• 
lar bfıte b&Hi oldular. Ortada kıyurya o
yun lhtiruı ,;örülüyor. Herk~ kendine or• 
tak aramakla me,gul. Runcıt açık oynu. 
ynr \'e tflhllktıll bir oyunea göriintiyor. tlk 
hamlf!lerde Amerikalı bir iki rölanııla oyun. 
rulan k&(tl'dı. 

Bitler rölans rdiyor. Mussollnl sürrö. 
lanıı ~·ııpıyor. Dııladi~·e ,.e Çemberlnyn ay
nen görüyolar. Fakat birdenbire Runeıt 
bütün oJ·unculara dönl'rck: 

aldığını SÖ)lemiş, Hulfısi yakn1an -
mış, o da sabıkalı Bckirden teda-

~·emberlayn, I>aladiye, Hltler, MuMM>· 
Jini. Kiminin rllndc iki u, kiminde iki nı. 
nı, kiminde bir döpt'r nle ,....,. Ortada e· 
pey<'f' bir pot me,·cuttur. 

Oyunun ilk de\·relerlnde biraz blöfe 
ııapan oyunt'ular krzıştılar ,.e ÖnC'e nverttl
r\i yapan JUUcr, bir 1'8t 1;ekerek mühlm<"e 
bir teki del't'lb etti. MuMOllni de eltne bir 
ru\'a daha. gf'ÇIT't'rl"k o da bir mllyonhık bir 
pot aldı. Çemberlayn ,.e Daladtye: 

- Pabaeu giyerken belU olar, diyor• 
lar. 

Oyun büttin bara~tile de\'&m ediyor. 
Fakat kifrt gf'lmlyor, Bir u.rhk MUl!IOllnl 

\ ile nın ile bir blöf yapmaja blln'fll'ılfM 

Bu betli "canıııta artık ru\·atar, ular 
mühim df'ğil. Hf'r oyunca bir kent mera
kmda. Fakat ~arib bir pnıııla hl(blr oyun
<'11 bir flot bile tuf:\mıyor. Pot onun elln
dm ötekine getlyor ,.e ne kazanç ,·ar, ne 
ıarar. 

Oyun turlara ıtirdl Bir aralık oyunca. 
Jann f'll<'rlnde şöyle kiirtlar görüyoruz: 

Muıııııolinidc ~ nı\·a , ... iki astan mtirek 

kl"p rtten·e bir ful var. 

- Retııt ! ıliyc haykırz~·or. 
Ortaklar biriblrinc •;ir'.;orlar. Oyun 

m:ı!ll~ı karı,ıyor. Çünkü Amerikan poke
rine nazaran flcs ru\·an·aı üstiinde sayı. 

lan dört yrdt nunelttn etinin arkasına te. 
sadüf c<len aynada göriilü~·or. 

o .run nül ıııayıldı. 

Buglln hn koılaman polltlkarılar, y<'nl
den clhazlanıyorlar. l"<-niden ortaklar an
yorlar. 

Sanrrt7. kf bunda tctatet bakara oy
nanacak! 

V:ılıat ,ımdl aııııl hiincr, bu kum:?.r oyu. 
nunda, krupiye olup k:ınyot alabilmektir. 

Mim. 

rik ettiğini bilciirmiştir. Bekir ta • 
kip edilmiş, Çnrıııkapıda Hacı !s -

mail isminde birisine bir paket ero. 
in satarken yakalanmış, Uzerinde 9 
paket eroin bulunmuştur. 

Paketler müsadere olunmu§, sor
guya çekilen Bekir bunlan 1.lusta-

fa \'C Maryo isminde iki kişiden al. 
dığını söylemiş, zabıta memurları 

bu iki a~nmı yakalayıp Uterlerini ve 
evlerini arnmışl:ırsa da bir cey bu-

lamamışlardır . .Mustafa ile Maryo 

kendilerine iftira edildiğini söyle • 

mektt'dirlt'r. Zabıta tahkikata e
hemmiyetle devam etmektedir. 
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eni denizaltı 
filoya 

gemilerimizin "Danzig bu sene lngilterenin Berlind 
yapacağ ı teşebbü ilUhakJ A 1 m a n y a ya 

" Batıray,, yakında limanımıza k 
,. il At 1 1 k g e ı: e c e ,, 

ge·:ıyor. ı ay il ge ece ay Al O I R . . 
denize indirilecek man ev et eısi, Danzig nazı 

11 

lngiltere Ruzveltin mesajı 
• 

tasvip etmektedi r ve yenı 

Almn.nyadn Knıp tezg3.hlarında inşa edilmekte olan Atılay denlzaL 
fn;;a edilen Bııtırny denizaltı gemi - tısı da Mayıs içinde mera.simi<' de
miz d yakında Kicl'den hareket e- nize indirilecektir. Bunlardan baş _ 
derek mc>mlc>kelimize gclE:cektir. ka söylendiğine göre İngiliz t<'zgiıh
Hale::ı Kicl açıklarında geminin tec larma da, scrl bir surette in~:ı cdil
rübelerl yapılmaktadır. mek üzere dört muhrib ve dört de_ 

liderine bu vaidde bulun111uş tecavüzlere mani olacaktır. 
Londra, 25 (A.A.) - İngiliz lİfesi Von Ribbcntroba ve 

mathuatınrn bildirdiğine göre va· künsc bizzat Bitlere lngilter 

z~fes ba~ın~ a;~et. eden ~ngilterc-l kumctinin Ruzveltin mesaj 
nın Bcrhn sdırı Sir Nevıilc Hen- mamiyle tasvip ettiğini ve ~ 

Diğer taraftan Hıiliç tersanesinde nizaltı gemisi ısmarlanmıştır. 

Danzig, 25 (A.A.) - Danzig 
nazilcrinin ~li Forsterin bir amele 
topl:ıntı:;mda Bitlerin kendisine 
Danzigin bu sene içinde Almanraya 
rücu edeceği \ aadinde bulur.mu~ ol. 
Juğunu söylediğine dair ortada biı 

Pirinçci köyü 
baskını 

Madrl.ddP. yapıla- ~yEa dolaşmaktadır. 
- Fransa::fa endişe 

k ·ı • Paris, 25 (A.A.) - :\lilletlcr ce· ca geçı resmı miyetinin Danzig ı\li komiseri Char 

Yakalanan katillerin Madrlt, 2 4 (A . .A.) - 15 Ma· c~ Bnıckhardt, buraya gclmıştir. 
muhakemesine basfandı yısta Mndrltte yapılncnk olan Mumaileyh, milletler cemiyeti kon· 

• :ı:afcr gaçit resmine l ~O w•ya I _;~yi. ta:afından Danzigteki. vaziye. 
Uami channda Pırinççi köyunde 140 bin kişi iştirak ed<.'cektlr cm ınkışah safahatını takıhc, mc. 

Mustafaıım elini kolunu bağlıyarak Iforbe fştlrfık eden bütün kolor· mur cdılmio: olan üçler· .Fran.a. ln· 
evini SO!'m:ık, Halilın atını çalmak dular gc>çitte temsil edilecektir 
v~ kendi ini öldürmek Halılin oğ:u Kıtnlnrın yirmişer kişilik 61• 

)a~arı yaralamak suçundan geçen. ralar halinde geçmeleri H\zıın 
ler~& adliye~e te~im _edilen Bursa· 

1 
geJjlJtne dair UçUncli $a;I za· 

1ı çıngenelcrın dun agır ceza mah_ mnıımdan kalma bir rıizamna- 1 

kemesindc duru.malanna baş!an.. menin mev(_'udiyetlne rağmen. 
rnı~ır. ha,·nnın sıeaklrğı dolnyıslyle ;;e· 

At cambazı Mutafa, Sepetçi Re· c:ıt rc>smlnln he.~ \'era altı saat· 
su!, M'elun::t, Kaya, Meho, Ethem ten fazla snrmemesi iı;in 11\zıın
ve Niyazi adında }cdi kişi olan SUÇ- gelc>n tedbirler nlırınırştır. 
Julardan Ethem 'e ı 'iyazı vakayı 
müteakip k'ıçmı~lar; hfıla yakala-
naıru-mışlardır. 

F ransa d a 
~cnebi propagandasiyle 

mÜc3.dele edilecek 
Paris. 24 (A.A.) - Fransadn· 

Diğer beş uçlu da "müsellahan ha 
neye duhul \e garp .. suçundan ya. 
pılan muhakemelerinde suçlarını 

inkar ctmi~ler, H.esul Halilin vü· 
cudu11dan çıkan kurşunun kendi ta. 
bancac:ından çıktığının te~bit edil· 

ki ecnebi ııropagandasıııı tenkil 
mesine raimen \"uranın kaçaklar. 

etmek i~ln hUkümct hiı·çoJ;: ted· 
dan Etem o!du!:'UI1u iddia etmiş, mu 
hakeme şahit celbi için talik edil· 
miştir. 

blrler nlmıştır. 

1 - HUklımet, Alman taraf· 
t:arı olan ıtlsaslr Uç cemiyetin 
feshine karar vermiştir. 

Hitlei·in sualine 
cevaplar 

JJaştaratı I ıncidı 

ci telakki eylediğini ilave eyle. 
miştir. 

Norveci;ı cevabı 
Oslo, 24 (A.A.) - Norveç ha. 

riciye nazırı Kort, NoNeçi Al -
ınan tehdidi altında görüp gör. 
mediğini ve Amerika reisicum • 
huru Ruzvelte de beyanatta bu-
lunmak mezuniyetini verip ver. 
mediğine dair Alman elçisi tau
fından sorulan suale ''hayır., cc. 
Yabınr vôrmiş ve ancak bir harp 
takdirinde Norveçin de tehlikeye 
düşeceğinden bitnraflığım muha. 
faza için icap eden tedbirleri aL 
mış olduğunu ilave eylemiştir. 

Mısırın cevabı Vali bu st!tah 
Ankaradan geldi 

2 - Fransadn. gayri milli ı>ro- Kahire, 24 (A:..A.) - Elihram 
pagandn yapmak için cl'nebi gazetesine nazaran Almanya: Ruz 
mcmleoktlerdcn para alnn ef- veltin mesajı hakkında bir çok 

Vali ve Be!ecliye reisi LCıtfi Kır. rat, şiddetle tcczi)·c edllN" • ·ır. devletlere göndermiş olduğu su. 
dar bu sabah Ankaradan lstanbula 

3 1 
k d" 

1 1 
. d alnamcyi Mısır hükiımetine de 

gelmiştir. - r ve ın mcse e erın e göndermiştir. 
lstanbul valisinin Ankarayı bu F'ransızlar~ nrasında nifak ı_n•lU· Mısır hükfunetinin Almanyaya 

seferki ziyaretinde, Istanbul elek· ı~u saçınaga mat~f olan nUnın· ı tebliğinden evvel bu mesaja. mut
trik, tram\ay \'e tünel işletmesinin yışler de k.eza şıddctlc ceza- tali olmamış olduğu suretinde cc. 
Belediyeye devrini temin ile meş- landırılacnktır. vap verdiği rivayet edilmektedir. 
gul oldui:'ll anlaırılmaktadır. '.\lrsır hükmctinin Mısırın kendi. 

l\Iuhabere ve Münakale vekftleti B ı· r dikta fo'" r sine yapılacak her tür!U ademi 
müsteşarı Naki Kö tem, bu işletme. tecavüz garantisini musnit su _ 

lerin htanbul Belediyesine de, Tinin daha .f rette karşılıyacnğını ilave etmiş 
mevzuubah:. olduğunu ve meselenin olduğu söylenmektedir. 

Vekiller heyetine arzedildi!:rini be
yan etmiştir. 

Lutfi Kırdar, 1 tanbul Belediye 
sinin Beledi} eler bankasından ~ a
pacağı 5 mılyon liralık istih.Taza ait 
muame1eyi intaç etmek üzere ya
kında tekrar Ankarara gidecektir. 

Bolivyada diktatörlük 
ilan editdi 

La Paz, 25 (A. A.) - Bolivya 
cumhurrcisl Busch, aynn \'C mebu
san meclislerinin feshini emrettik_ 

Milli Şefin 
çocukları 

ten sonra kendini diktatör ilün et. ( /Jaş?ara/ı J incide) 
miştir, bııluıımalc Uzerc Aııknrn. Halkc· 

Parlfımerıtonun feshine dııir mil- ,;ni şcreflendlrmlşlcrdfr. 
!ete hitaben neşrettiği bir bcynnna- Verilen izahatı derin b1r alı\· 
mede Busch, lıükiımetin geçmiş ve kn ilo dinleyip ııılitalcn ederek 

giltere, I~veç - komite inin Cene\·. 
:ede aktedece: i içlimaın arifesinde 
...erhe5t şehrin statü--ü hakkmdcr 
Fransız makamatı ile göru'"müştür. 

Salahiyettar Fransız mahafili, 
)anzigteki vaziyet dolayı ·ile endi· 
e içindedirler. Bu mahafil. şimdil<l 
\iman • Leh gerginliği dolayısile 

;erbcst ~hir arazi:.inı A \"rupanm 
"siyah nokta~ı.: diye l~I\ ~if etmekte 
lirler. ı\yni mahafil. Sharlcs Bnıck 
hardt ile yapılan noktai nazar tca. 
tilerirıin b~tüu ihtimalleri drrpi, 
·tm .. ğe me::iar olmu,. olduğunu füı\ e 

.!tmektedirler. 

Sovyet Hariciye 
Komiser muavini 

_.... Ha~taratı 1 ıncıde 
Sovyct mahnfilindc Potcrnkinm 

dersen Bitlerin Rayiştagda söy., b kt •t"bara . ya u no ayı nazar u ı 
leyeceğı nutkun arifesinde Alman 
h ""kft t" eli d "h b. dığı takdirde mecburi a u u:ne ı nez n e san ır te· ol 
~ebbüste bulumnağa memur edil- hizmetinin kabulü de dahil 
miştir. 1 halde yeni tecavüzlere ~ 

Gazetelerin biribirinc tevafuk mağa karar verdiğini bildirtıl 
eden haberlerine göre sefirin va·' <lir. 

lngiltere 
borç 

Romanya 
verecek 

Biikre~. 25 (A.A.) - lyi bir men 
hadan alınan haberlerden anlaş_ıl. 

<lığına gôre Sir LeithrossWl riyase· 
tindeki rrsmi tngiliz heyeti, Ro· 
manya hükumeti ile aş;ığıdaki 4 
nokta hakkında müzakerelerde bu. 

nm Jngıliz sana}i erbabına 
mesi, 

3 - Romanra .anayiinin i 
hu:.usunda mesai birliğinde 
nabilmelcri için 1 ngiliz sana)1 
bm:ı imtiyazlar verilmesi. 

s1>yahati hükumet larnfından sıkı lunmu~t\ır: 4 - İngiltere ile Romam·s 
c:ınrla bir Clering itilafı yapıf bir ketumiyetle muhafn:1.a olunm:ık

tadır. 

• • • 
Sovyet hariciye komiser muavini 

Potemkinin bu akşam Odcsadan şch 
ıimize gelmesi beklenmektedir. Po. 
temkin, hemen bu nkşam Ankara
ya gidecek ve iki gUn kalarak bil_ 
kümetimizle temas edecektir. 

l - lngilttre tarafından Roman. Romanya ile Ingiltere ara ı 
yaya, harp levazımı şeklinde ve Ro- cari mülıadeleleri arttırmağa 
manya tarafrndan petrol haqJatr 1 dar olacak surette İngiliz f 
karışılık gösterilmek üzere uzun va· reni bir kıymet tnkdir etli 
de ile p:ıra ih.ıaz edilmesi, 1 ngiliz heyetinin meı:aisi, S 

te ve iktisadi mahafil ile ııı 
2 - Yolların umumi binaların ~aze-teleri tarafından büyük~ 

in~a3ı ile- sair inşaatın imtiyazları. ka ile takip edilmektedir. 
Söylenildiğine göre, hükum('timiz

le Sovyet Hariciye komiser muavi. 
ni arasında Türkiyeyi ve Rusyayı 
alakadar eden mUştcrek sulh cephe
si tesisi yolunda miihlm meseleler 
ltonu~ulacaktır. 

lngilterede mecburi askerlik 

Müzakereler L:onaraa 
neticelenecek 

Moskova, 24 (A. A. )- II:ıvns: 

İngiliz • Sovyet müzakerclerir.in 
inki5afı hakkında hnriclyc komiseri 
Litvinof ile görü.~mek üzere Mosko
vaya gelmiş olan Sovyetlcrin Lon. 

..- Baştaratı 1 ıncidı 
f:ızyik y:ıpıldığı ~ö.,·lcnmel.Jcclir. 

Fransaoın tazyikı 
P"nrıı<, '.U 

1
(, ..ı.\ - 't>n ı•i .. in BlY ..... ~ 

mnh:ıfill, ln~Tiıcrcnin' ııihııyct Fr:rn
s.ı hükünıclinin son lıud<)c nıran t:ı.z. 
:\iki neticesinde mecburt ır.;kerlik lıiz 
melini kabule kar.ar \:ereceğini tah• 
ruin elnıeklcdirJcr. Siil lendiğine SÜ· 
re lıir ihtilaf ıulmru halinde lngillc· 
renin y:ıfnız h:ırn m:ılreme-si ile de· 
ğıJ. a) nı ı:ınu nd:ı nsRc.l'lııri ile mü• 
<Lılıal:c.sini manc\"l nokt:ıi naznrd:ın 

dra büyük elçisi Maiskf bu g~ce Le- lıül ük hir ehemmi~cti olncaktır. 
ningrnd _ Helsinki - Stokholm tari. 
kile Londraya dönmilştür. İngiliz gazetelerine göre 

:!\foiski, Moskovadnki ikameti sı- Londra, :l4 U\ •. \.) - .\hıclmri hi:c--
rasmda İngiltere biiyUk elçisi ile de, ınet mc; cleııi lıugüııllıı haşlıca siyası 
gBrüşmliştür. ı ıııc~clelcriniıı ün plilnındn bulunmak-

! .1. B'" "''k 1 .. , U . t:ı berde,·aınıl ır. 
ngı ız uyu e "ısının " günden 1. · 1 ·ı·· · d" ıı· ,. " · ını:ııwı!I ımes g:ızctcsı ıyor ı: 

beri Litvinofla: mülfilcatta bulunma. .Nazırlar hu sııhah, harbiye nazırı 
dığına bakılırsa İngiliz - Sovyct mU. llore Bcfülıa'nın her hangi mahdut 
zakerelerinin Moskovııda değil, Lon bır :jekilde mecburi hizınctiıı lrnhulii 
drada neticeleneceği anıa.1ılryor ve hakkında hnzırl:ıdığı rııııoru tetkik 
Litvinof _ Malski konuşmalarının cdcceklcrıltr. 

1'iıncs gazetesi de, bir kısım ııazıı • bu mesele üzerinde kat'i bir tesir 
farın, cereyan etmekle alnn diplom:ı.-

yapacağr zannediliyor. ıtk mfü~-ıkcrelerdc lnıuliz hükuıııeli· 

tngiliz f Uosu 

nin vııziyetini kuvYulhmdirınck için 
mec.bıırl hiımcl ıırcıısipinu knnaal 
getirılıklcrinl im) dcylenıckleıl ır. 

Ç6rçili:ıı nutku 

Clturchill, halihıızırcl:ı Jnsıfı 
dıısıııııın z:ıyıf lıulunınıısının 

rafl:m lııglltcn·nin diişmnnlnr 
ı;ıırctlerıni nrtıırdığını, rli'{!er d 

c mt>rrra:ıiferil le mülfclık ol 
ılı timnli ol:ın dc,·letlerin ccs 
lnrdı{iım ,.e her halde rulhtı 

milletlerden nıüı·ekkcp büy-0 
blok teklifini tehır elliğini s6 
\'l: bu milletlerin ''Ücuda seti 
!eri müşterek :c:iliıhlr kun·etıerf! 
lnm i d:ımesi için en bilyilk g:ı 
tcşkif edeceğini itiı\·c l')'lcmışl 

Muhalefet aleyhtar 
l.ondra. :!t (J..A.) - ~ıuhııl 

çl pnrti~i rciı>i Attlcc buı;un Si 
zctcsindc y:ııdığı hır m:ıknlcde 
1>11rl askerliğin aleyhinde bul 
tur: Attlcc disoı: ki: 

··~ıeclıuri askerliğin parlaR lı 
olııc:ığı ileri sürülerek kabulU 1 

yor. Fak:ıL bu, scYilmiyen bir 
yanılması icfo kafi lıir sebe:P 
cııncz. Esasen mccburl ıı:.1>' 
müe!'isir bir netice vcnnesi içİ~ 
zrıııı:ınn ihti)aç vardır ve bÖ~ll 
nızaın bir orduyu derhal cihıııl 
ına8:ı dn imkan )oktur. Me~e' 
hizıııet zorlıı yaptırılamaz. ~I 
:ı'S-"Crlık llll''lrlusi ıııemlc1'ct 

nol.ırı nazar ılıtil.inarı doil11 

tır." 
Safiye ile evlenmek 

isteyen genç 
OU- Baştarah 1 ıncide 

11undaymı. Sen bu işdc vasıta 
ol ve bizi evlenidir. Fakat eğer 

dediğimi yapmıyacak olursan hem 
seni ve hem de Safiyeyi öldürece_ 
ğimi a'klmdan çıkarma!. 

gelecek mes'uliyctlerini deruhte et. 
tlğini bildirmiş ve yeni rejimin her 

tilrlü sağ ve sol temayüllerinden u. 
zak ve memleketin ltnlkmmasını is
tihdaf eden siyasi, mali ve sosyal 
bir diktatörlil~ istilzam ettiğini i
lave eylemi~tir. 

komiteye, kendilerinden mPm le· Londra, 24 (A .. \.) • - t~iliz LoııılrH, :t4 {A •• \ .) - 12.onı.lra he· 
ketin inkılAp ,.e kilittir bayatın· harp filosuna mznsup 32 parça ge.. ledıyc reisinin oturduğu Mı:ııısion • 

ıla büyUk rnrimler l>cklenen mi, şarki Akdenizde manevral:tr lfouı.c'tla şiddl'~lc ıılklş!:mnn :Hr mı· 
halkcvlerl hakkında nlınncak ı ~ d'" ::'\I 1 l tııK sö.rlc)crı \Vıııston ı.hurı·bıU, uıt•c 

İtalyan 
Nazırı 

Madrit ve Berline gid 
Meçhlt şahsın halinden onun 

sarho3 olduğunu anlayan kapıcı, 
bu teklife korkudan itiraz edeme
hiş, fakat adam gittikten sonrcı 

hadiseden derhal Safiyeyi haber
dar etmiştir • 

S:ıf~ye de karakola giderek şi. 
• kayette bulunmuş ve polis yaptı

ğı tahkikatta meçhul şahsın Meh

Arnavutluğun 

ilh a k ı 
lngiUere tarafmdan 

tamnmıyacak 
met cığlu Ahmet adında biri oldu- Londrn, 25 (A. A.) _ İngiltere 
ğunu tesbit ederek suçluyu yaka. hükümetinin "/ rnnvutlukta yapr. 
lamıştıt'. lanbrr,, tanrmnğa knrar verip ver. 

Bu sabah başlayan muhal:eme-ı mediğini soran amele partisi me
dc Safiye açtığı davadan vazgc~- buslarmdnn Arthur Hender-:on'n 

tiğini ı:öylemiş ve bunun üzerine ı Başvekil Çembcrlayn, menfi eevab 
hukulrn umumiye şeklin:ie gôrü- vermiştir. 
len dava.:Ia kendisi de şahit olarak Bu hususta emin für menbadan 

dinlenmiştir. bildirildiğine göre yeni İngiliz sefi· 
Ahmedi evvelce tanımadığın 

ıöyliyen Safiyı yukarıda yazdığı. 

._ p!:Dr"lc ifadede ~ıu";lmu~. 
muhakeme, rclmi~\fn suçlunun 
celbi lçfn geri bıfakılnnştır. 

ri Sir Pcrcy Lorraine'nin itlmntnn. 
ınesi "İtalya krnlı ve Habcı,istnn 

imparatoru., na hitnben yazrlacak 
ve lt1matno.medo Arnavutluktan 
bahsedllml)lecektlr, 

. yapma.< uzere un • a tar an ayrıl-

1 
lııırl :ı:.l.el"lık lıiıtul·linir\ l<'hiıHlc ol-

yenı tc~lbirlere alt çok cısnslı ir· m~şt1r: Bu manevralara üç dritnot, tluı;lunu, hcrkeı; mliş:ılııı•lc cıh·billr. 
şnt ''C ışareUcı-de bulunmuşlar I il,,., .:ıerı kruvazör, bir tayyare gemi!i XIo!cburr askerlik usulünıin te is cdıl 
'c direktiCler vermişlerdir. I ve ü:; destroyer filotillası i~tirak e- ıncsi ihtiıııııli gitliJ.:ce ıırtmnktadır. 

Milli Şefin her vesile ile lınl· ı de::~ktir. Brma soxlcrıdiğlııc gurc. hütiirı diıu 
ke\·leri çalışnınlnrı ve mesel ele· T" • • . . d . . tamların mevcudu tamdır 'c ikiıwi 
. . . ıme gaze.esının enız muharrı. hır ı:üziilam eni ı te~kiliııc lıa~laıı-

rı ile bu ılgılcri bütün halke\'ll· ri bu manevralar hakkında diyor nuştır. 
lere bir kat daha ŞC\"k \'O şeref ki: 1 Hatip, l ngiJ!e'cıtio uiı·kııç Anupa 

\"ermektedir. "İngiliz filorn;ıun manevralarını rlc' Jetine knrşı gıriştiili son taııhlıilt-
~lillt Şef iki saat stıren llu ça· bu s~for ,\kdenizin }arkında yap· l lt!rın ''Yerilen ~ö1ün tutulması''. '.m· 

lrşmadan sonra Parti Gen~l Sek· c: k d • b"' b" ., . ı~ 1 kfınıııı vcre<'l'k lıir ortlu tc-şk.ilını ı · ma I a ar .a ıı ır s-v o .. maz. . d· 7,· ••• 1 · ı· 
l 1 ~· ı i · d ı · · c:ıp cıtır ı"ııı ı 'o~ t'llll.~ ır. re er i.,ın n yurt çııı e geze ı ı .. Çiinkü bundan n•,·elki m::ıncna!a· · 

:liği ressam lnrm eserleriyle tt'r- rım .ı\kdeniı:n garbı:ıda yapmı~tı .. , 

., 
Roma, 25 (A.A.) - 1> 

membadan bildirildiğine 

Kont Ciano, 15 m:ırısta l\f::ıdfl 
dcccktir. 

mano ı:azetesinin kontun . 
i~inde Berline de gideceğjtıl 
vermiş olcluğu hatırlatılın' 

tıip ettiği resim sergisini gezmiş 
ve eserler Uzerlnde aHlka ile 
durmuştur. 

Alman fi losu 

in nü'nUn IIalkevlııt teşrHle· Berhn. 24 (A.A.) Xeus \'ie. 
LALE 

rlni duyan mektepliler ve halk ner T:ıgablattt gazete inin hir mu
bina BnUnde toplanarak a\·<let· ha~iri. tspanrof sularında bulunan 
ıcrlni beklemişler ve ayrılışla~ 1 Alm:ın filosunun 27 nisandan l ma· 
rında hararet ve hl'yecanla al- yısa kadar Kadiks, ı\kczir:ıy. l\la. 
kışlamışlardır. ı laga, Ccuta \'e Tar.dada Ye 6 ma-

Guzel Danneoıe ıoaırrıeux'nUn '' 
ı1\t1ükerrmel filmi olan 

ŞAFAGA DÖNÜŞ )',stan 10 mayısa kadar da Terrol. 
( Atıkara/ı kiiçiiklcrin .'1illi ı \r.osç. Ponte Vedre, Vigo ve Uz

Şefi ziyaretltrİnl! dair taf silôt 2in. honcta demirliyeceğini tasrih etmek. 
C ;>rmek için iki gündenberi vaki olan hücumdan 

yıp dönen m\iıterilerinden özüı· djler. 
ci sayfamızıln.dır.) tedir. ı il••••liııİll•••lllİml•••••••••••-....-



• 
nı 

HABER'~n 
Güzel gözler müsabakası 
Senenin en büyük eğlenceli ve mükafatlı 

müsab.:ılcaııdır 

. ,, 

y 

' Nut#Utl: 112 .\......,.,, RO#lift 

Oiruncalanmıu dağrt&cağmur. mükifatıarm kıymeti 800 lirayı 

1

18() •tkmdır. 
\' Ura kıymetinde bir radyo, kristal büfe takınılan, kıymetli ccb 
rıte koı a&atlert, mu~balar, elbiselikler, lıtenlJen eşyayı alabll
I ek l&llhJyettnı \'eren 20, 15, 10 lira gibi para kıymetinde kart-
~~~~~~~~~ i 

Japooyanın Çine 
Yaptığı teklifler 
Çin Başkumandanı tarafından 
"kaba bir tuzak .. telakki ediliyor 
Çullkin 

ansı b'l ~·. 24 (A.A.) - Ç-ekiai a. 
~.dı~yor: 

k' ıng deki gazete muhabirleri, 
tklif ınıseıer tarafından bir barış, 
~\·~~~a~ak telakki edilen Japon 
$1t lının beyanatı hakkında 
. tunanaan Çankayşekten aşağı· 

•• 
1 tnülaıtatı almışlardır: 

tesi; Orta Asyada yeni bir nizam 
'tl a" hakkında geçen kt\nunuev. 

·n ~nda Yapılan Japon tekliflcri· 
ota ba bir tuzak olduğu ve tersi. 

rak Japanyanın Çini fethet. 

1 ~e di~er devletlerin Pasifikte· 
~ ve menfaatlerini tahrip eyle. 

ıı tey1Fususundaki tariht ihtirasını 
e 1\:orıo tttrıekte bulunduğli a~ikirdır. 
u hır b Y~in beyanatında herhangi 
-0• ttr. ~~~~ fikri aramak budalalık o· 

·lirı; uşnıana, münhasıran milli 
~}~ti.rnizi, hayatımızı ve istiklfı. 
oru 

1 0rurnalc için mukavemet edi. 

rin küçük zaferlerimizin tevali • 
sinden doğacağını kati olarak bi
liyoruz. 22 ay kanlı muharebe . 
!erden sonra, bir çok vilayetleri 
olduğu gibi muhafazaya muvaf
fak olduk. Merkezleri işgal al • 
tında olan vilayetlerde de düş • 
mamn müsbet hakimiyeti sıfır
dır. Zira Çinliler bütün insan kay 
naklarile civar mıntakalara hA . 
kimdirler ve bu mıntakalar doğ. 
rudan doğruya Çin ordularının 
kontrolu altındadır . 

Japonlar yalnız mü&bet hiç bir 
şey kazarunamakla kalmıyorlar, 
ayni 1.am.anda dikkatle hazırla • 
dığımıa pr~ .mqcibince ya • 
pılan mütemadi hilcumlarımıza 

maruz bulunarak batağa gittik • 
çe daha fazla gömülüyorlar. 

<1.iıaı ve hedefimize varmadıkça si· 
i al1tnızı bırakmıyacağız. Şimdi. 
u~a~'ar her türlü barış imkanını 

N kılnıaktadır. 
uca e kadar beliğ olursa olsun, 
tiy deleden vazgeçmekliğimizi 
U ~~. ~iç bir nutuk, hiç bir de· 
arın Utun milletimizin azim ve ka· 
·~ ~ sarsamıyacaktır. Kendile. 
ır~ ~~~ olduktan cezayı \'er
llJ{ ğırnı.z güne intizaren, şim. 
k ~azifemizin ifasına mani ol· 

attık'9tiyenıeri etraflannda ya. 
Yetı la.rı infirat ve istihfaf va -
% erınde bırakmakla iktifa e. 
~.1'\ıı.., 
a~~:' Japon ihtilafının ne za. 
\'a ıteceği hakkındaki suale 

it '-~ "eren başkumandan demiş 
'\I' l3 . 

ır- ~· hadiselerin seyrine bağlı. 
• • <;2 a d n" . Y an az b1r zamanda Ja. 

Bugünkü askeri vaziyet hak -
kındaki görUşleri hükmet politi • 
kasına itimat ve bu politikanın 
başlıca unsurlarını teslim esası -
na dayananlar. büYllk düşman • 
ları tarafından savrulan manasız 
saçmalarla aldanamazlar.,, 

Tophanede 
otomobil kazası 
Bir malOI ağır surette 

yaralandı 
Dün akıam Tophanede bir o. 

tomobil kazası olmuı ve bir malul 
ağ.r surette yaralanarak hastaha
neye kaldırılmııtır. 

Kaza, askeri dikim evi önünde 
vukua gelmiştir. Vilayet konağı 

karşısında Rızanın apartımanında 
oturan ve Navınan şirketinde ko. 
misyonculuk yapan mallı! ihtiyat 
ıal..ıitlc:-.den Mehmet Ali 1553 nu-. ,,a ık· 

ııı.e ınci sınıf bir devlet ha- maralı taksi otomobilinin altında 
etinf elmiş ve beynelmilel vazi. kalmıı. ve sol bacağı kmlmıJ, vü. 
al>o fevkalade zayıflatmıştır. cudunun muhtelif yerlerinden :le 

d ?\Yanın bugünkü ga}Tetleri. ağır surette yaralanmıştır. 
.. ))}ı e"~rn edemiyeceği bir gün Yaıah Beyoğlu hastahanesine 

f ,es~.,_ ~~lecektir. İşte ozaman kaJrirrı1r:ıı§, taksi otomobilinin şo
l'. l{ Urnıdı baş gösterebilecek - föri1 Haydar oğlu Hüseyin yaka . 

fi ıı.1tC:'l.a, JaPon militaristlerinin !anmıştır . 
~bat ~a.dere mağlup olarak fü. ------------
e aıı fıkırıerinden vazgeçmeleri Belediye kadro
~ e~~~e"i taarruz politikaları-
lindu 

1
Yen terketmeleri de müm. SU n da fen Sİ kat 

i ?\i~· Fakat "Orta Asyada ye. 

"~ala rn tesisi,, adını verdikleri iktisat müdürlüğünün 
ll'de ~nda devam ettikleri tak. 
Ca1t' arp Sönmekten uzak ka. kadrOSU yarıya indiriliyor 

il.l o) Ve Pasifikte barış bir ha- Belediyede bazı memurların açık
il.ill 0~Caktır. Bir ahmak veya ta kalacakları yazılmıştı. Alınan ma 
il.qra ~ı~an her Çinli bu noktai liimata göre, iktısat mUdilrlUğUnUn 
~~gU ış~rfik edecektir. 30 kiı,ıilik olan kadrosu on beşe in. 
~e. ~kU askeri vaziyete ge • dirilecektir. Bu arada iktısat mildür 
ttli§ Ç~? kati .surette tesbit e. muavinliği lağvolunmaktadır. Me -

~~ 8() ır Politikayı takip ede~ murlardan üçU turizm, beşi mUstah 
l' "en~a kadar mücadeleye ka. demin, yedisi de diğer itlere baak-
t~a.~rnıştir. caklardır. 
aten f edilen topraklan muvak- Levazım mlidlirlllğünün kadrosu 

taı:da etmekle yaptığımız on beşten yediye indirilmektedir. 
t' Ot~ ;n .k~nn:ınk~n baıka Zat ielcrinde Uç memur, istat.iatik §U 

· etildir. Zıra. nijıat zafe. ~de tılr memur ~ta kı!!._~ 

ilJtlStlfcfil'i@ir~@L~@rlm!ıf&Jiıo/R 
Tahrandaki düğün şenlikleri 
Yl!nan Kra lının 

1 • • • • • 

ısım gunu 

Başvekil memleket içinde 
seyahate çıktı 

devam ediyor oc~~ı 
1ÇERDE: 

• Inhisarlar umum müdürü Ad· 
nan Halet Taşpınar idarenin 939 
senesi bütçelerini dün akşam Anka. 
raya götürmüştür. 

Dün parlak spor 
şenlikleri yapıldı 

Atına, 24 (A.A.) - Atlna a· İran subayları klübünde ecnebi 
jansı btldtrlyor: 

• İnhisarlar idaresi cıgara ve yap 
rak tütünlerimizin hariçte propagan 
dası için almanca. fransızca ve in
•ilizce bro~ürler bastırmıştır. Kral Corcun isim gUnU dün 

btittin memlekette merasimle 
teslt edllmlştlr. Merasim bu 
yıl daha ehemmiyetli bir mahl· 
yet. almıştır. Zira bUtUn gaze· 
lelerin de knydeyledlği veçhtıe, 
Avrupayı karıştıran hAdlselerle 
dolu olan bu yıl Yunan mHlet\ 
birliğine kuvvetli bir idarenin 
bir memlekette ne kadar kıy· 

heyetler şerefine büyük bir 
ziyafet verildi 

* Maliye mUfetti§lcri Eminönü 
MalmUdUrlUğUndeki yolsuzluk tah • 
klkatına başlamıılardır. 

* Devlet ha\'a yolları idaresi An
Tahran, 24 (A. A.) - Dün öğle- de aileleri, sefaretler erkanı ve kara, İstanbul, hmir ve Adana ara. 

den sonra Amcadiah stadyomunda gazeteciler davetli idi. Saat 22 sında bir mayıstan iUbaren yolcu 
Mısır kraliçesi Nazir, İran Veliahdı den itibaren otomobiller biribiri nakliyatına başlıyacaktır. Tarifeler
ve zevcesi prenses Fe ... ziye de ha. ardına Gülistan sarayına doğru de geçen seneye göre mühim ten. 
zır olduğu halde parlak spor şenlik- akıyordu. Sarayın her tarafı bin zIIAt yapılacaktır. 
leri yapılmıştır. bir ışık yağmuru içinde yaruyor. *Devlet meteoroloji istaııyoııu E-

metli olduğunu her zamandan Stadyom Mısır ve İran bayrakla. du, büytik lran sanat dehasının ge denizinde kuvvetli bir !Odos fır-
daha iyi takdir etmektedir. rile donaWmış olduğu gibi stadyo- eseri olan kıymetli çinilerle süs. tına.ın çıkacağını bildirmiştir. 

• • • 
Atina, 24 (A. A.) - Baş\•ekil 

Metaksas yanında birkaç nazır ol
duğu halde bu eabah Peloponezdo 
bir turneye çrkmı§tır. Cumartesi 
gilnü Atinaya dönecektir. 

--0-

A"!takyada 
Çocuk Bayramı 

nasıl kutlandı 

ma giden bUtiln yollar donatılmış ve lü olan cephesini yüzlerce ampul * Ruhaatiyelerl iade edilecek 0 -

.süslenmişti. On binlerce halk stad.. sanki bir pırlanta gerdanlıklar lan 11 otobilsçUden §imdiye kadar 
yomu dolduruyordu. çerçeveliyordu. Bahçede kristal yalnız bir tanesine ruhsatiye veriL 

Evve!A. çocuklar kraliçe Nulı ve avizeler içinde kırılan renk renk mietir. Diğerlerinin kanunt vaziyet
\'eliahdın zevcesi prenses Fevziyeye ışıklar en giranbeha. bir İran ha. lerl tetkik edilmektedir. 
buketler ve~ler ve halk sürekli hsı kadar gUzel tarhları menevi15. * Belediye yol paraııı cetvelleri. 
yaşa sesleriyle Mısırlı ve diğer ec- liyordu. nın nisan sonuna kadar ve mükt ,_ 
nebi misafirleri selamlamıetır. Ge • Büyük mermer havuzlardan !lyeti bedenen yapacak olanların 
çit resminden sonra kız ve erkek ço- mehtap renkleri ·rışkınyor ve cetvellerinin de mayıs sonuna ka. 
cuklar lranın eski ve yeni jimnas- damlalar birer yığın inci halinde dar hazırlanmumı mı: 'ıalle mUmes
tiğini yapmışlar ve seyircilerin tak. çimenlerin Ur.erine serpiliyordu. sillerine bildirml§tir. 
dirlerini celbetmi§lcrdir. Sarayın büyük merdiveninden çı- * Mahalle bekçilerinin baeka va-

Dlin ak§am İran ordusu subay karak geniş taht salonuna giriyo- züelerle uğrumamalart ve yalnız Antakya, 24 (A.A.) - Ana- ...., 
klilbilnde ccnebf heyetler ıerefine nız. Davetliler iki bini bulmuş, kendi iflerlne bakmaları kat'I ola. 

dolu ajansının hususi muhabiri 
bildiriyor: 

Ml lH htlklmlyet ve çocuk bay-

buyUk bir suvarc tcrtib edllmleUr. dineden gelecek olan alihazreti, rak tebllf edilmi§tir. 
f:uvarcde hUkümct aVJsile elçiler, imparatoriçeyi, veliahtı , prenses * 18 y&fmdan daha kUçlik araba 
ecnebi heyetler ve Tahranın ileri Fevziyeyi bekliyorlar, ortada sürU.cUlerl bulundugu- anl••ılarak 

rnmı Hataym her tarafında coş- ht l'f d ı tl rd ·· d ·1 -gelenleri hazır bulunmuştur. mu e ı ev e e en gon en en bunların sanattan men'i için kon • 
rnn tezahUratıa kutlanmıştır. Gülüstan sarayındaki çok güzel nadide hediyeler duru. trollara bqlanml§t.ır. 

Anlak.Yada ve lskendcrundaki yor bu hedı'yelerı'n enbil•,.;"k k auvare • ;,u. ıy. * Belediye çöp arabalarmın Uze. 
merasim pek parlak olmuştur. meti temsil ettikleri servetler • rinP "Toplanan köpekleri hawanla-

n y da yapı an ör.ene bin Dün daha öğleden itibaren bü. den daha çok İran devletinin a-
l erce izci ve mektepll lştirClk et- tün Tahran halkı mermer 8',_I'ay- lahazret şehin~htn idaresinde 

dan Gülistana giden yolları tama bütün dünyada kazanJığı hür -
mile doldurmuştu. Herkes bu me. met ve itibarı göstermesindedir. 

rı koruma kurumundan arayınız .. 
yaZllı bir levha asmaya karar ver. 
mi§tir. miş, törende ,·ekiller, mebuslar, 

zabıta ve mülkiye crkAnı bulun· 
muşlardır . Askeri bando tara· 
rın<lan çalınan istlklAI marşın· 
dan sonra parti ye lıalkevl ndı· 
na bir nutuk sBylenmiş, lıunu 

izci ve mekteplilerin hitabe ye 
şiirleri takip etmiştir. BUtUn 
hatipler annvatana ve Atntur· 
kUn ölmez hatırasına bağltlık 

ve şefimize sevgi ve saygı hts· 
!eri izhar etmişlerdir. Tören 
izci ve mektcp1llerin yaptığı ge· 
tit resmi ile nihayet bulmuş· 

tur. 

sut günde büyük şefini bir kere Japonyadan, Finlandiyaya ka. * Beylerbeyindeki Abdullah ağa 
dahh görmek candan alkışlamak dar her yerden hediyetr var. Bi. çayırının spor meydanı yapılması 
ihtiyacı içinde çırpınıyordu. Sa. zim hediyemiz altİndan yapılmış kararlqmıı ve buraamm maliyeden 
"t 15 te Mermer sarayın muhte para.sız olarak alınması ir'.a teıeb-" • zevkle pırlantalarla işlenmiş 13 " 
şem kapısından şehinşahı taşıyan parçadan mUrekkep bir tuvalet bUslere girleilmiftlr. 
tek bir otomobil çıktı, halkın din. takımıdır. Herkesin takdirle sey_ * Belediye temizlik işlerlnin ba. 
miyen alkışları arasında yüzler- rettiği b utuvalet takımı hediye- şına bu işlerden anlar bir mUtehas
ce takın altından geçerek Gülis. Jerin en başında yer almıştı. Her sıs getirilmesi kararlaşm13tır. 
tan sarayına geldi. Daha evvel parçanın Uzerinde genç evlilerin * Dolmabahçede açılacak olan ye 
sarayın bahçe tarafındaki kapı • isimlerinin baş harfleri okunu • ni yola ait projeler tudi.k için na_ 
smdan otomobillerle büyük tini. yordu. Diğer hediyeleri seyredi. fia veklletine gönderilmiştir. 
formalarını giymiş vezirler, baş. yoruz. Finlandiyadan kıymetli * Belediyenin yeni yıl bUtçesinde 
ta meclis reisi, mebuslar heyeti, bir heykel, Almanyadan çok gti. yapacağı tasamı! mikdarı yUz bin 
yüksek devlet memurları, gene - zel bir vazo gönderilmiştir. Sov. lirayı bulacaktır. Bazı memurların 

Bayram dolayıslyle şehir baş· raller ve muhtelif eyaletlerin mü. yetler in hediyeleri, yirmi beş par- açığa çıkanla.caft hakkmdald ha
tan başa Türk ,.e Hatay bayrak· messilleri gelmiş ve taht salo • ça nadide astragan, Ural taşın. herler üzerine allkadarlara müra. 
lnrlyle donatılmıştır. 

-o---

Partice seçilen 
tablolar 

nuna alınmıştı. Alahazret yanın. dan işlenmiş bir mUcevher kutu. caatlar yapılmağa başlanmıştır. 
da imparatoriçe, kraliçe. Nazlı, su idi. Holanda eski antika bir * PeJ'fembe gUnU Mat 18,30 da 
veliaht, prenses Fevziye, İran, kitap göndermişti. ltalyanların Beyoğlu Halkevi merkez binaamda 
Mısır hanedanları azası bulun • hediyesi gümüşle işlenmiş büyük profeaör Fatin Gökmen tarafından 
duğu halde bu heyetleri kabul bir sofra ortası çiçekliğidir. Bel. "Unutulmuı ilim adanılan,, mevzu
buyurmuştur. lran milletinin ve çika bir av tüfeği, Fransa kris. unda bir konferans verilecektir. 

hükmetinin mümessilleri İranlı- tal bir içki takımı göndermiatir. 
Ankara, 25 - Cumhuriyet Halk "' 

ların tebriklerini bildirmiş ve se. Hedivelerı"n o··nünd' en ge ·y 
Partisi genel sekreterliğinin yurdun ,, çı 0 -
muhtelif noktalarından getirttiği vincine tercüman olmuştur. Saat ruz. İşte papanın hediyesi: Eski Şehir Tiyatrosu 

artistleri Hatayda 116 tabloyu tetkik etmek Uzere jü- 17 ye doğru otuz kadar yabancı sedef i§lemeli bir sandık. lngil. 
heyetin otomobilleri gelmeğe baş. tere hediyesi daha pratiktir. Bir 
ladı. İşte başta Rana Tarhan ya. seyahat çantası ve antika bir sa. 

ri heyeti Halk partisi merkez idare 
heyeti basından Cevdet Kerim 1n. 
cedayının reisliği altında toplanmış

tır. Nafi Atuf, Reşad Nuri, Burhan 
Toprak, Suud Kemal, Refik ve Ma. 
likten mürekkeb heyet 116 eserden 
46 sını ayırmıştır. 

Bu eserlerden beşi Malatyada 
Avni Çelt-biye, 6 sı Edirnedc Bedri 
Rahmiye, 6 sı Antalyada Cemal 
Zorluya, 3 il Gaziantebde Fethiye, 
3 ü Bursada Hikmet Onata, 2 si 
Trabzonda Mahmut Cudaya, 2 si 
Konyada Saime, 2 si lzmirde Sami
ye, 6 sı da Rizcde Zekiye aittir. 

Antakya, 24 (A.A.) - lstan-
nında Kamutay ikinci reisi Canı- at lsveçin iki vazo!lu önünde Nor bul Şehir tiyatrosu eanatklrları 
tez, orgeneral Orbay, Nebil Ba- veçten gelen beyaz bir ayı pos. Hataya gelmişler, ilk olarak ıs
tı, Reisicumhurumuzun başyave. tu yatıyor. Bunu lranın her ta- kenderunda birkaç temsil ver· 
ri Celal Üner olduğu halde Tllrk rafından Isfahandan, Şira7.dan, ınlşlerdir. 
heyeti ilerliyor. İşte İngiliz kra. Tebri7.den, Hemadandan velhasıl SanatkA.rlar yarın Antakyaya 
lını temsil eden Lord Athlone, her yerden gönderilen kıymetli .,;clerek yedi temsil verecekler
refikası. Prenses Alice, biraz son. hediyeler takip ediyor ve bedi - tllr. 
ra Dük de Spoletenin reisliğinde. yeler yirmi kubbeli uzun ve ge. 
ki 1alyan heyeti. lşte Fransayı niş salonun ucundaki taht'a ka • !eri doldurarak ilerliyor. 
temsil eden general Weygand, dar uzanıyor. Bundan sonra dük dö Spolete. 
kardeş Afganistanın mümessili İki saf davetliler, kadınlar su. nin kolunda imparatoriçe geçti. 
Serdar Şah Ahmet Han, Sovyet vare elbiseleri ve erkekler bUyük Şimdi genç evliler yaklanıyor. 
başmümessili Terentiev, Alman üniformalariyle bekliyorlar. Mı- Mısırın asil kızı Fevziye beyaz 
heyeti, Japon heyeti ve Papanın zıka ince havalar çalıyor. Derken elbisesinin içinde baştan başa bir 

1 
_ mümessili. Hepsi taht salonunda bir kıpırdama oluyor, şebin.şah güzellik, incelik ve zerafet sem. 
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toplandılar. Tebriklerini sunan hazretleri refakatlerinde melike bolü idi. Bunun arkasından di _ 
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heyeti harıcıye vezırı lcım tak- azlı ol u u a e en on e ı er· ger prenses er, prens er ve yemc-
g unu goı:.us e n z ur' dim ediyordu. Merasim bir saat liyorlar. Melike havat mavi renk. ğ~ davetli olanlar geçtiler. Suva. 
Maarif Cemiyeti rozetiyle kadar sürdü. te üzeri sırma ve inci işlemeli o. re başlamıştı. Ilık bir gece için. 
s ii~lcylniz.. 1 Akşam bütün şehir baştan ba. muzları ziynetli kUrklU bir tuva. de havai fişekler Tahranm sevin. 
~- 4 1 şa donanmıetı. Gülistan sarayın. let giymiştir. Bu elbisenin uzun cini demet demet semaya aerpi. 

da yüz kiBilik bir ziyafet ver ildi. eteği asgari bin senelik kıymet. yordu. Asgari bin klfinln ham' 
drr. Bunlardan memur olanlar mün. Bu ziyafette bUtün heyetler reis. li halılar Ur.erinde sUrUnüyor ve t bulunduğu bu kim ft ~-
hal bulunursa oraya tayin olunun- leri, büyük ve orta elçiler ve ylik. melike kızıl saçlarının üze:hi.e ı ·ıfl..-<.? mCk~nl!Y.cl bir ba:eııln et. 
caya kadar kanuni hakları olan ma. sek devlet memurları bulundular. taktığı küçük tacının lıüyUk pır- nfı:ıda. lJecc :•o.rı!m(!an tıı:. •-· 
qlan alacaklardl?'. Suvareye Tahramn biltiln gUzi • lımtalanm kehkepn halinde göz. soma1.1- kadar ~ ettr.. 



Kurtdereli 
nam a 

Bir altın kemer 
gaptırılıgor 

rkpınar gUreşlarinda on senada an 
fazla birincllik kazanan pehlivan 

kamara sahip olacak 
Ankara. 2' (Buaul) - Beden Terlılyeel merkes lstlpre heyeti 

Jdlb nmmnemelerlnln tetJd)dne ı.t lanutbr. Bu mtlakereler eaaamda, 
.A,üaradüi çor kltıblerbıclen Ye A Dbrada bulUDaD bazı ı.tanbul klt1p
led uumdaıı davet eclilm manhhularm da fikirleri atmmaktadır. 

Bedell TerblyMI Umum lltldt1rl llitl merhum KurtdereU Mehmet 
P.ı.ııvumı bbrtnln yapılmall için BalJkeelr mmtalruma emir verdiği 
sDıl, ba b111U8& yardım olarak da 200 Ura g&ıdennJttlr. Aynca aile
me c1ı1 200 0ra yarda yaplUltır. 

Bundan bqka maymn ilk baftumda Edlmecle Kırkpmarda yapıl. 
mata olu yallı sUrel mUubüa1•nnda her ..ne birinci çıkan bqpeh
llfta ftl'Dmek n on senede a defadan ...tı obmyarak en çok pmpL 
,_ olmut pehJlftam malı obıpk isen 11Kurtderell Mehmet pehlivan 
JE..t.. namlyle bir altın kemer DıdM edllmlt ve yapılmam latanbul 
anatlrlrlarma l8ID&r'lammltJr. Kemer, bu menekl mGabeblara yetlttl

llleeektlr. 

-~._.,..,.._-~--•• nuarlarlndan bçmamalrta bulun • 
dulunclan fatanbul futbol ajanlığı 
tatanbal futbolbt1n Ja1 bir dene 

meslnl yapaak tlzen mllll Jdlme 
maçlan IOIUI olaa 2 temmas tarlbL 
Dl talrip eden baftaluda biri ı.tan 
bulda dlierl ADkanda icra edilmek 
illere yeni bir ı.tan11uı - Aakara 
muhtelltlerl maçını organize etm ' 
bere lbmlplen tetebbOBlere il 
rlfmlttlr. 

Avrupa güre 
• 

şam yonası 

Bugün Norveçte başllyor 
Gllreedlerimizln de lttlrak etmekte oldufa Avrupa gtlref pm 

nuı bag(1n Norveçte bqlamaktadır. Gllret takmmnız Berllnde 
kuf etmlf ve antremnanlar yapmllt ır. Gllrqçilertmiz çok hazırbkll 
formda olduklarından alacaktan ne tleelerden çok llmlW bulunmak 
lar. 

Şampiyonaya Almanlar da çok lyt bazlrlammtlar ve birçok 
temaslar yapm11lardır. Alman eklpl 28 gQn devam eden bir blDP 
yapmJftır. 

lngiliz milli takımı 
Aradığı ideal merkez muhaci 

nihayet buldu 
Ton Lovbn ismindeki ~nç Diksi Dinden boş 
yeri doldurabilecek yaşana istidat o:arak görUll 
~ ...., lqlltermla ea .a- 30 yardadan kalenin lltedJjl 

.._ . .. orta ...._ Tom Lovtaa eından topu ~ eokabWr. 
ll•ls )'inal ,..ıannda bdar olma- Henb yirmi yqmda o 
ama nlmea Mltla lqllll spor eflr&- rağmen oyunda bir çok t 
n -~aldı olanll lu!adllle vardır. Atetll oyunları muh 
.,ekmektedir. daha en qafı 10 1e11e devam 

Zira ba ıeao füat 4elerll OJ1IM'I eektır. 
• eae lo •llllla Te ..... 181' 18P ;;:::;:::;;;;;:;;;;;;:;;;;;;:;:;;::.:;;;:::;;; 

1 
t. vrapada baltar sporlan Mltla Jamyla el~ ealyor. itte •he dal- i "'::.~- oı.. E'\'er. 

arda ama blr JllrliJU~~~ bir az dbıleaea bir Almu çiftli.. _ tola ............ .....,.. tok IJI bir 

Edirne-lstanbul 
~ lqQtere ... "7oalaia-

•• 
D - t.atnen • nuıclul ·"Gol 

balr,. lnuuaı b•-...-. m-.....-... .. m1111-.... 

Yüzmede Belçikayı 
Yani bir dUnJI rakoru ~ ıtın• Amlterdamda 
ŞUr•.,,.,. ~pdmüt:a olan Ame - plyat ıtadmda BeJçUra milli 

rUra ,..._ )°blme IQlP!Yonalarmda ile Jrarplqan Bolandalılal' 
Nff1ork A. C. eklpl '-XlOO yarda bir oyundan roma maçı 2 • S 
bayrak )'U'llDll 3 dakika 31 saniye- bltlrmltlerdir. 
de bitirerek yeni bir dt1Dya rekoru 
tesis etmlgtlr. 

3 ~ 31.j sanlyeden ibaret o
lan, bunclul evvel r • ~ru ıo,tgan 

nl.Ynteel t•liıt etmitt.l 
C rlblde e A hnanJUllll ~ telalr1erl.aa ba itile 4e 1-Cen b:r Bu. eoıı dUap rekonmu teala et -

l•lttlu • Ayanclk 11110• çok bpü 7ilalle ba\"Qllan acılm; br. Sa ........ ,.... faJCluıaı mit olan c1İİ't ;vWlcllalll Qn •Jl'l 
tnebolu. 21 _ &.bolu spor kll- pek IJI takdir eden AJmu•v , 1'D ile her • cblla fasla elaemm!Jct 

1 
kablt~eıl ~il': 1 

!.aım!n btı futbol takimi A~ıta sltm \oermektedlrler. Dortmoıt, Ilı 1 ~·· 
... ........... artlk ...... .. A18DClk ..... kıtlbU Be JÇtıiı Uvld ... ,._ .......... WılMea....... ..... ..... ReU1y G3.2 ..... 
.... ' .. t.. .. ı..o .... . .... ... ,.,....... IJ)lliO '2.2 IUdy'" 





H~BER- Ak1Un rottan 15 NISXK - Uff d 

lngiltere için mecburi 
askerlik hizmeti zaruridir ! 

HABER'IN TARiHİ ROMANI: 3 4 Yazan: Muzaffe r Muhitti n "Dünya efkarıumumiyesi, Avrupa• 

K .. aı •h l 'Al l ZJ "' ya karşı olan borçlarımızı yapa" 
OSe lYl.ı a lYl.a natunun SO§Unmaga cağımıza ancak bu suretle 

haşlaması karşısında büsbütün kanaat getirebiii r vvv,, ~....,-.r' 
•• • 

mucrım mevkiine düşüyordu 
DUnya sulhUne yeni bir darbe in. 

dirildi. Hitler ve 'Musolinhıin mem-
leketleriyle dostane ve sulh içer -
ılnde münasebet temin etmeğe im. 
kan olmadığı bir defa daha ispat e. 
dildi. Karşılıklı emniyet olmı) an 
yerlerde ne dostluk olur, ne de 
sulh. 

Yaza~ 

Anita çırılçıplak odasında, her lamazdı. Hele Mal Hatunun soyun.. 
türlll gözden masun gibi bir telii.k-1 mağa baıılaması karşısında büsbil -
ki ıçinde &)nadan a)na}a gidiyor, tün mücrim mevkiine dUıüyordu. 

vücudunu hiç üph sız ki Kose ML Gözlerini örttü. Hakan karısını ve 
hal kadar ha} ranlıkla seyredi}or, daha doğrusu hakanın mahremini 
hiç 3Üphesiz ki kendi kendine doya ıözlemek vaziyeti kaT1ııında kendi 
mıyordu. kendinden utanan Köıe Mihal bil -

Böyle bir kız, biraz fettan olup yUk tehlikeleri gözüne alarak çam 
da fena bir maksat uğruna çalı§ır. dallarına tutuna tutuna ilerledi ve 
1&, ordulardan, alllhlardan, milyon- ağaçtan a§ağıya kaydı. Adamakıllı 

lardan !Snce ve daha kat'i olarak mu karanlık bıuımıştı. Hatır için çiğ ta_ 
vaffak olablllrdı. vuk yenirdi, ama, niha)et Osmanm 

Hafit bir rlizglr çıkm11 ve Köse hayatı içın gece vakti Mihal gibi 
Kllıal sanki bir hamak f ındeymiş > aşh bir adamın ağaçtan inerken 
ıibl aallanmağa ba lamı tt. Büyük kazaen havuza dü§meai çekilir ıe> 
bir tevekkulle kızın ne ) apacağmı ti eğildi. 

beJdlyen Köse Mlhal, onun gecelik- Önce bir kuyuya dü müş olduğu. 
lerinl giydikten sonra kapının kili- nu sanan Kose Mlhal hafif olması
cllne bir kere daha bakıp bir masa 
bqma oturduğunu ve dikkatle bir 
teYler yazdığını gordU. Sildi, yazdı 
ve okudu, tekrar okudu, yırttı, ye_ 
ni bqtan yazdı ve ta geç vakte ka. 

dar 1>6yleee uğraştı. 
Köse M.lhal > alnız bu hareketi 

eörebiliyor ve bir taraftan da bu 
mektubun veya azınm mabi~ etini 
anlıyabilmek için ne ;) apmak 11zım 
geldlltnl dtıfllDUyordu. 

Nihayet ne olursa olsun, bu mek
tubu ele ceçirmek gerektL Yalnız 
mlhlm olan nokta, Anltanın eğ r 
bu mektubu sönderecekse sece ada
mma nrmesi. tehljkellydl. Bu tak

dlrcle ele c~emezdl. 

Antta yuwnı bltlrmJı olacak kJ 
bir defa okudu ve ondan sonra bır 
a.rf içine koydu. Uz rine bir ıey. 
ler urdı, lıı e bir iplikle yine bir 

yler yaptı ve g une soktu. O -
nllnd ki sek.iz on kollu ıamdanm 

lrkaç mumunu söndürdü ve yine 
aynada k ndiaine bır m d baka 
rak 

Köse M.ibal } avat yavq dunme. 
e hazırlanm , fakat birdenbire 

Mal Hatunun oda ında ı ık ) andı -
lmı görünce deh t içi de kalml§
tı. Demek Olman ve lla.l Hatun 
gelmiflerdi. Netekim biraz o tarafa 
ilerleyince Osman ve Mal Hatunu 
gördü. Hattl Olmanın pencerenin 
açık kalmuı yUzUnden Mal Hatuna 
biru da sitem ettiiuıi duymuı ve 
Jradmm gözlerinde bav! ve haıyet 

leZJIÜltl. Şimdi Köse Mlhal ne ya
pacaktı! Af açta sabaha kadar ka. 

na rağmen ürpermit bir sesle hay
kırıvermişti. Yarı beline kadar gir 
diği sudan kendini dıaarı atmış ve 
takat iliklerine kadar 1şllyen ıu ve 
!oluktan bir tazı libi titremeğe bat 
laDUftı. Hasta olacaktı, hem de kim 
bilir ne vahim bir hastalığa sebeb 
olacaktı bu hal. 

Zaten daha fazla m11hakcme et • 
meğe vakit .kalmadan ellerinde 
,amdan ve meıalelerle nöbetçiler 
havuz kenarına dolarak bu baykı -
ran adamı yarı su içinde yakala -
)ıp iç riye aldılar. İri)an bir nö. 
betçi: 

- Bu vakit bahçede ne itin var
clı bire mel uıı dlyenk, lllbalm. ba
fif çe burnundan kan 111ızdrran bJr dP 
yumruk indirm · ti. 

Köse lıılihal zaten perltan bir hal. 
deydi, ha} kırdı : 

- Ben Milıalım. 
Yumrulu vuran ve diğerleri ııı

ğr daha çok yaklaştırınca havfla -
nndan dilleri tutulup geri geri çe. 
itildiler. Mlhal ha kırdı: 

- Bire izanıızlar, ne durursunuz. 
Görüyorsunuz ki havuza dilı Um ve 
il uyorum. Yumrukhyacağınıza yar 
dım edip bir ıe) er getiriniz. 

Birkaç kişi fırladılar. İçlerinden 

birı henilz :vatınış olan Hakan Oı
mana haber iletti. Ve çıplak a)ak
lariyle sıcak ) atağından kalkan oı_ 
man önce fena halde kızd gı bu ra· 
hataızlığın sebebini öğrenince kah
kahalarla gülerek arkaıma bir 
kurk alıp, Köse Mlhalın yanına in. 
dl. Köae Mlhal ispazmoza tutul -
muş gibi zangır zangır titri} or ve 
bir cay, ıhlamur, sıcak bir şey isti
yordu. 

Hemen ki} afetini değiştirdiler. 

Hünkar Osman o soyunurken kah _ 
kahalarla gülüyordu. Dayanamadı 

ve söyledi: 
- Bire :Mihal, gündüzün ıuyu 

mu çıkmııtı kJ gece bir ziyarete ge
lip de btf bale maruz kaldın, nedir 
bu vaziyetin, ne var, mUhim bir ıey 
mi vardı? 

Hünkarın da ıimdi bu sualinin 
yeri miydi ya? 

kiür kızı Anlta var ya, g6ya onun
la h&3a bir zifaf leylindeymişsin ve 
o sana bir bardak prab ıunup ona 
da zehir koym\JI. 

O sırada ben varmıerm ve bunu 
elinden kapıp kadının yUzUne çarp. 
mııım. 

O kadar ıiddetle eliml oynatmı
ııın ki ıevketlüm, karnnm feryadı 
ile uyandım. Meğer ben kadehi A-

Musolini verdiği sözde durmadığı 
nı gösterdi. İngiliz - İtalyan anlag
masını, Bitlerin Münib anla.şmaeı. 

na yaptığı gibi, bir seneden daha kt
ıa bir milddet içersinde hiçe saydı, 
Arnavutluğu işgal etti. 

Herif kendi canı ile me11guldil. 
_ Aman 11evketlüm, dedi. Konu- nitanm yilzilne vurmak sevdaail 

şabilmek için önce biribirine çarpan refikam cariyenin ylizUne a3k ve 

Bu son haftalar ic;enıinde Alman
ya ve İtalyadan gelen hareketlerde 
artık zahiri sebeblere bile kıymet 
verilmiyor. Sebeb tasrih edllmeğe 
Uzum görülmeden hareket ) apılı -

şu dişlerimi, ağzımı bir emniyete 
bağlı} alım. 

Bu cümleyi beş on dakikada ke_ 
keli)erek aöyliyebilen Mihalın vazi· 
yeti cidden acınacak bir haldeydi, 
ama, hünkar her nedense pek hoş
lanmıı, mütemadiyen glililyordu. İ. 
ıabet de olmu3tu. Bu vaziyette bi
le Köıe :Mihal, bu ilin bir pka i
çinde kayboldulunu dUıUnerek km. 
men teıelll bulmug ve hemen yakı
lan ocak bqma geçerek sıcak bir 
çay içip biraz kendine gelmişti. 

Osman da yanıbqında Mibalm 
omuzlarmı '\e arkaarpı arvazlryor ve 
söyleniyordu: 

- Senin gece elblaelerinle yıkan
mağa kal:C11acak kadar ne gibi bir 
takslratm olabilir? 

şevkle bir tokat ) apı!ftırmıı, kadını 
uykusundan yan mecnun fırlatmı • 
şım 

Rüyadım anlattım. Hemen giyinip 
nezdi bakaniye geldim. Fakat biL 

yor ve hattA bu hareketlerin tevali 
tmiyeceği bile söylenmiyor. 

mem nedendir, cezamı buldum. Bu vakıalar önünde kör kalmal 
Osman mütemadiyen gülUyordu. için artık sebeb kalmamrıtır. Her. 
- Canım Mlhal, dedi. Alikana kes İngiltereyi tehdid eden bUyUk 

teıekkür ederim. Hayırdır inıallah. tehlikeyi açıkça anlamııttr. 
Bu kızdan bir iyilik umacağmııza Almanya ve İngiltere bUtUn Av 
daldir bu. Böylece tefıir gerektir. rupa kıtaaına kuvvetle hlkim ol -
Maahaza yarın iııPDllah kayuıpe - mak k&rarmdadırlar. Bu gün bu ni 
derimiı aeyh Edebaliden de tefıiri- yetten ıUphe eden bir adamm dl -
ni taleb eyleriz. Hele aen timdi is- mağ! muvazene.stnln bozuk olduiu
tirahat eyle. Bu hal ile eve dönmen ııa inanmak ve on11 emruı akliye 
doğru değildir. Sanıı. bir yer hazır_ hastanesine göndermek lbmıdn'. 
Tıuımlar. Bu vaziyet b.reısmda Brltanya 

Duff 

Cooper 
Eski lngi"ıZ 

1 
zund n sevine; i ersın dır. 

F li.ketler birçok de a ı 

c;ersinde A vrupanın u w r d ı 

k tler, son üç hafta iç rs n 
li eden A vnıpa vahdet"nl d 
ta faydalı bir i.mil olmu tur d 
bilir. Bu felaketler İngiltere) 1 1' 
bir cephe almağa mecbur etmi,, ~ 
giJlz milletinin tehlike karıIJJlll'I' 
bırlik ve raaanetini bir kat d 

takviye etınlttlr. 

Şimdi yapılacak il İngiliz bitti 
ğinden azami semereyi elde e_.-. 
tir. Demir tavında döfillllr. 1nıf1t'" 
re çok vaklt kaybetti. Bu vakti -~ 
Z&nmak için iki misli çahpnak tJllf' 

buriyetindeyiz. 

Her lncillz vatandqmm en 
ıi buglln tek bir pyeye teve 
t>tmelldir: lngillz vatanmı te 

- Va la! i ıe· ke lw ı, ıte <;ok 
karanlıktı, kıı.pıya doğru yakl:J.111'. 
ken yolumu 111ırmı ım, birdenbire 
aya~ "bota gt ı ..-e h \l'Uza Y9 -

Oıman yanındakilere emir verdi imparatorluğuna ve İngiliz Jltikll • 
ve aelimla3&rak yine gtiıe ıtııe ay. tine veda etmek demektir. O halde 
nldı. Eminiz ki lılal Hatunla da uy- ı lngllterenin lklnci yolu tutacatma 
kulan kaçıp belki ıabaha kadar bu hilkmedeblllrlz. BUyUk Brltanya 
hale epe)-ce gillmilelerdir. aşvcktlinln İngiliz parllmentoeun-
H·~~,~~~i,.;.~M....w...... ....... ~~~~~~~~~~.-.IPMl!MJW:Jl~~MfW,-.,.,.,.~· 

ni g,qfW1P"oıh 1mtijt~fR,. telıUıt~ın 
Yine kendisinde biraz mecal bulun- millki tamamiyetin! muhafaza için 

Parti mUnakaplan tabii unu 
du. Mevdl itlerle megul olan 
lız vataiıdqı da bugün mlldafa• 
'triyle meııguldUr. Hiçbir pot 

varlandım. Öııcç öd~nı ~op~nz?J.. 
Bir kuyu fi ıuı sanıp tekbir getir -
dim. Ne) so öldürmi} en Cenabıh k 
öldürmezınlş. 

- Ne vardı ki Mih l? 
- Hiç be ıe\ ketlOm. 

ca uyuma)ıp Anitanın kapısı önün
de sınki nobet beklemi , k"min ge 
)ip kimin çıkbğını tetkikle sabahı et 
mi ti. 

Bu be) kelimesi OsDll\nı bUsbJ. Maahaza bütUn bu çektlkl rinb 
un guldurmüştU. Kase Mihalm u mUkiifatını görilyordu. Çünkü h • 

l. ında pek samimi olduğunda filp- ntiz tan) eri ağarmak üzereyken A 

he yoktu. Yoksa bir hakana (be) nita odasından 
ıienir miydi hiç? ucuna basarak a_yni koridor Uzerın 

Ve netekim, bu kwsurunu ar hyan dtkl odalardan birine girdi. 
Kuse Mihal: 'Köse Mihal, kendisini g t rm 

- Affet devletlii sultanım, de - mek için saklandığı p rde ark ın _ 
mişti. Hill dilim yerine gelmedi. dan _yavaşça çıkarak kapı)a yakla'}.. 

Ve fa.kat Köıe Mihal bu ara ık tı v anahtar d li windr n i rı) 

ıia gece ziyareti halınde izah ettiği gözledi. 
bu vaziyeti bir sebebe bağlamağr Anita koynundan çıkardığı m k-
hesab ediyordu. tubu bir araba verdi. Bir ~eyler Eöy 

- Hakanım, dedi. Bir rllya gör. ledi ve bir de kese bıraktı. 
düm. Uzüldllm. Seni özledim, g,ör - Köse Mibal için bu kadarı kafi 1-
-neğe geldim. di. Derhal odıuıma döndü ve yine i-

- Nasıl rUya Mlhal ! çerden ve anahtar deWinden Ani 
- Allah hayır e} leıln ıevketlC1m, tanm dönmeaini bekledi. 

Analı ömrünü efzun etsin. Hani ıu (Devamı 1•ar) 

soz vermekle akıl ve mantık yolu. 
na girdiw"ni ispat eden ilk hareketi 

~ p nı ır. (Dmamı 10 wetulO 

l ngiliz kral r:t lrrnl"çesi asktri nıanevrala ~J 

HABER'in Edebi Romam diyordu. Günlerce çektılimiz aç!~k le ha taneye yolladılar. Yalnu onuh avladığını, ı tır~ b lt h" af e m~ı bir ttyi oları.' Olmek ne güzel ~ydı! 
\tiqini go ·}ordu. l ca çıp akbğı, olanca veham tile \e Vahıı bir herifın kaba . se hepimizi deli etmi~ti. Kabahatli an- Zeliha, çocuğun anlattığı sözte~ı 

nemi görüyorduk. O eskiden oldufu işitmiyordu. Sade göğ ünde nefe i. 
gibi istese para bulur, ekmek bulur nin sıcaklılmı duyuyordu. Çocuk 
zannedıyorduk.O gece kadın del;)e hep anlatıyon:lu. 
döndu. Çıktı evden gitti. Ben kork- - O hastaneye pdince, ben e-. el 
mağa başladım: "Anam kendısini çocuklarla kaldım .• Açlıktan ölec -
muhakkak denize atmaia gitti, dı. ğ"mi zannedi)ordum. Komşulardl 
) e aglı) ordum. ı olursa bize aariarsa bazan kuN -·c.. 

Anam kendi ini denize atmamıQ.. mek 'eriyorlardı. Bir gece çocuk!a 
M~rcan :>oku und kı )angın yeri~ ~k ~·a:h'ar, ben evden ~ct.ım 
de hır ta\ım se e le e ra tg •'...-n" •• h.o.ec."' oturdum. E:n de ag ıy • 
Anladın mı Ze 3 anne.. An e 0 dum. Bu ic~ırdellti 
b"r ı i t 

· ciür ev: "e m";o . G..ındüz eri <ı 

'armıs" Y-a nu a:-ıyorum, bu amıyorum . 
Tın y n 1.. 11 ' b:ı m• , 1 7. ·• 1 a tr'c hiç'>" r •y du:> m· 
... a aJ,o a. sonra m ıa e c:·e g • ·• rord:.ı. Zel"ha butün ö:> lenen &ı 
mO~er. Hastı Çlkmı,. Şimdi polis· • leri anlaracak halde deftldl. 

Ve onun çok !e\d~i ba mı gow il o:wı lığı )le bu küçükçocuia söyledı: tahammül etmek m~burıyetınd' 
u ti.inde sıkarken oba ile çocuğ n 1 Oğlum ölüyor. Evet onu bu ak lan çocuk vücudunda binle.et 
ha)alind~'d ba ı bıribirir.e k"l. m tram\ay çıgoedi. Ha tahan~- yaşamış olan bir varlılın beııt 
rı tınror ve bÜ)'Ük bir metanetle de r.rı ölü l>Jral,.-tun: Eler ona K n vardı. 
imdi kabusun sona erec ini zam e vecec~k bır insan bulursam, doktor Olmek ... 

di}orda. tx.11 .. ı kurtulur diyor. Ona kanı lıe. Olmek istiyordu. 
• • • da\'a v~ insan yok, para an. Hıçkırmağa başladı. Şimdi sU 

yorum. ı\nlıyor musun. para .. An- kikada neye atladığım bilrm~-.,.,.,. 

nen burada zannetnri~tim, anr.(.n Hastanede ~atan annesine mı 
3u ru aha> Uı, h:ı. at g bi uz·1n çalışıyor zannetmiştim. Annen o u 1 re}e kaçt.ğını bilmedili M 

1 Ü} ever ki .. Muhakkak ona yapa .:ru' Oğlunu kurtarmak ıçin par' 
Al .., k l •ı ra, ya ı .. an verir cliye dü ilnmuştwn. rayan Ze:iha annesine mi? süt 

Ana at ne :ır. ~... m ne param, de kanım \ar. 1 <leşinin öleceğine mi, }oksa 
ı ti) a la '~ r uk ku ona yordu. Ole~- 1 nm ölmıediğine mi ağlıyordU· 

a ona sa ı'mı.tı. · Ze.ıha anne inden işittiği ut ı Böyle ağlaya ağlaya, süt anot 
11Wlnuı1c ve sa ki ha~ at kard Jni birkaç senedir görmem·:- bırlikte, arsayı sokaktan aylJ'IS' 

yalnız k· ı. ti. Fa:.at hatnlıyoafu. Güıel h:r kık dıvara kadar )'iirüdü. 
kuzu gı~i kn ırcık l'ir ba ı, saf, saf Sonra geceyi ök ürüklerile 
ba\an g · leri vardı. Bir ku çocu~·J ha ta kadın karanlıklara karıtl'-

Z 1 • a bu su:ılı soran çocı. b d gıbı ) umuşak ve tatlı tabiatlı bir ~o kuç kız el erile gözlerini tilt 
"U iYlcl . Yük \te ) a an sokak ıe- cuktu. kuhibe) e doğru ilerledi. 
ıeril .. hafı ç, ı) nlmakta olan kı -1 K ilk Gülsüm onu sevd iini hi -
-anlı!hı alı mı, go lerınde; her ~' ı sedi~ordu. Fakat !e\dili bu çoc:.ı· ••• .-Al 
ınla,·ab .. ec"'<. h .. ~e t:ı• mm · ğun oliunüne acnnıyordu. Bılabs Gtc• ştmii biru daha ııeru-: 
e abrecle' · ec '• o n tir in ., m bü) uk bir saadete ulaşan bir akran soka' tar dall3 tmha. gök dah8 

1:1 la 1 bulundulunu gördiı. Ve o na ıl kı 'anı ırsa onu oyle kı ka".U- s"yahtı • 
.. am::n ,-m::fıye kadar kendı kendine~ )·or. ona öyle haset ec1 ~ordu. 1 
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10 HA8ER - Akıem J'..-.. 

Robert çiçek yeti§tirmelc itin
den o kadar iyi anlıyordu ki bir 
kaç zaman aonra Madeleine tey. 
ze - pek sudan bir bahane icat e
derek • bahçivanı savdı ve bu iti 
tamaıniyle Robertin aırtmda bı. 

lngiltere için mecburi 
askerlik hizmeti zaruridir ! 

raktı. Baııu.rafı 8 incide Hollandaya, Danimarkaya, İsviçre _ 
Robertin bundan batka da bir meselesi iki lngilizi biribirinden a _ I ye, i'.ugosl3\")'aya karııı da bu ıe -

çok maharetleri vardı. O maran- yırmıyor. kilde teminat verecektir. Hatti Bul 
gozluktan da az çok anlardı. Ona Halk normal zamanlarda gele - garh•lan, Türkiye ve Rusya da iıı· 
Madeleine teyze en evvel kırılan rrk sene sonbaharda yapılacak olan terlerse bu çeşit teminat alabilir -
bir maunm ayağ.ru tamir ettir- wnumf intihabata bu ilkbahardan ıer. 
mekle bu işe baJlamııtı. i1 ibaren hazırlanabilirdi. Bugün or- Her güı: artan tehlikeler karıı • 

Sonra Madeleine teyze ona e. tada dolaşan ıayialara inanmak ll. smda kat'J ve cüretkirane karar 
vin bütün eski eıyalarını yava§ nmgelirse lngilterede yine normal vermek z.arurtdir. Sanayi. bütün 
yavaı tamir ettirmişti. bir zaman içersinde yqaruyormıış mahsulleri harb lhtiyaçlanna tahllis 

Bu eıyayı 0 kadar büyük bir gı"bl intiha bhazırlıklan baıhyacak. etmek mecburiyetiadedir. 
mahar.ctle tamir etmiı, cililamııtı ~:e. Rü! Un bu meseleler bahııedilir -
lri Madeleine teyze onunla adeta Bu&'flnkil İngiliz parlamentosu - kcn umumi efklın, bir buçuk .ısene 
iftihu ediyordu. Hatta bahçede. nun daha on sekiz aylık bir zama- sonra aÇ1lacak bir meclis için, bu 
ki kameriyelerin üstü ve içi ye. nı var. tngı1lz milletinin memleket günden it tilifh meseleleri dütüza -
niden taanr edildi ve boyandı .. müdafaası hakkında fikrini g~ter- meğe sevketmemelidlr. Eritanya hli 

Kııın soLaL-ln kuran, boruları mek istediğini anlatır bir emare de kfmıetinin bundan daha eV\·el dü§Ün 
temiz.ieyen daima daima Robert yok. O halde bn hazırlıklar neden'! mesi icab eden mesele, mecburi aa
idi. zavallının artık nefes alacak Normal zamanlarda bile intibah kerlik hizmetinin ihdası olmalıdır. 

biı-çok anzalar dofurur, ticari mu. Parlimento intihabı hazırlJklann • 

Ankara Radyoau 

lalı 254-939 
UUO Progr.mı. 1S.3S Mözik (0· 

da miıEi.Ai - pi.) . 10 Komı~a. 11'. ıs 
.l"ürk uıüziii d .. ntl ~;,eti). 'Çalan· 
lar: ~vdet Çai&a, ;f4ret ltadrl, Ha· 
san Gür, llaıri ( ıı.,r, H .. di TokaJ. 

dakikası lral.namııtı. 

Jana geli:Jce: 
Onun da bambatka vaı:ifeleri 

vardı. Madeleine teyzenin bütiln 
dikişlerini dikiyor bütün ıökük -
lerini tamir eC:iyordu. 

vı.zencye tesir eder, borsayı düşil. dan evvel mecburi askerlik hizmeti 
rur. SJyast hareketleri tehir eder, hazırlıkarı yapmak daha dofru o. 
dost ve dürman bUtUn devletler ln- lur. 

Okuyaa; Ceül T"kııes. 20 Memfeltel 
sual ayarı. ajans ve meteurolQii ba. 
berlerı. 20.1:> Türk rnöziji (Halk o· 
~·un havaları). 4 tanbur, cura, lavla, 
:iAntw- \'C aünhelek. l0.30 Tür1l mtiz:i 
lı. Çatanlar: Vec:hc, :ke~l Erer, Ra 
şen Aanı, Cevdet .Keun. Ola7aa . 
.\fuzarrer tıkar. l - .\ü Rıfat be)·in • 
~ihııvenl beste • zt:ırun görenlerin. 
:! - l.enıfnin • Nıb:nenı şarkl - Din 
Rtt1 ç~ltanrdına .. ana. '3 - Hacı l\ril 
ıbcyin - Nihavent '8•ita - Yanılma •· 
.tefı ~ka. 4 - \'ecUt• • Kamnt 1ak5'· 
mi. !'» - Hııhıai bryin - Nihavent pr· 
kı • Süzüp süzü.p~c e1 ıuelek. 6 -
• "ih:ıvcnt yürük serııaı • Bilmrzdinı 

..mim cam~ne. 'tl Konu,ma (Çocuı. 
esir~me kururau). ~.n Ealaam1 lah· 
nl.it, kamı.Hye - nukn'l v. ziraat bor
,;ısı ( fıyatl. 21.25 Scşrli püM.lar • R. 
.!l,30 Miiıik (P.atl)"u orkcıoıı·ası - Şef: 

nuşma <Cocut eur•enıe kurumu): 
'Kulda. 19.15 Tfirk müziii (Fasıl he· 
yeti'). Çalanlar: Hakkı Dennan, 'Eşref 
K•dri, Hnaa Gi'r. a&ri tiner, Hanı
•Ji Tokay. Obı)·•n: Tahsin Kantuş. 
ıo JlemJeekt ·ıaat eran, a)anı ve me· 
teorolQj.i .baberl::rl. '20.l• Tirk 1111l
ziji. Calaalar: Cevdet Çatla. Refik 
Fersan, Zühlft Barlla'kollu, Kemal 
Niyazi Seyhun. OlnıyaınJar: Mastara 
Çatlar: ı - Fenabfeu .-.pe•i. '2 -
lsmail Hakkı • Ferahfeu bestesi • 
Hakin beyha - flerahteza ışarkı • A
tql ıışkıala • .& - Jsak \'arorMln • l'"'l!· 
r11hfeıa şarkı - E> relmek lçin. S -
ı;ühlü Dard ıko.ğlıı - ~anlur taksimi. 

8 - lın1tall tt.kln heyin • Fera1ıfrıa 
şarkı • Uehtaptı ıtnı. 7 - f'enıhte
u AZ 1e111aisi. 8 - lhmıeli türküleri. 
ıı> Dqlar dallar ,·fraa daallar. 'b) A
li,iınin ka,ıarı \an. c) Kö'1tüm val'. 
21 Konu~ma. (Çı cuk esirgeme 1tura· 
mu}. 21.15 Emıım, talırillt, kambi
yo • nukat ve tır:uıt bona11 (fiyat). 
21.ia NeJeli pliıklar • R. ıt.38 Müıik 
(Slıbalon solo - l\ihaı EııenainJ. 21. 
50 Müzik <Neşf'U plaklar). 22 Milzlk 
(Kftcük or'kestra • Şef: Necip Aıkın) 
1 - Michelt - ~ ~er-f!nat. 2 - Mtil
lN • Kilçi.k set'CA&t. 3 - 'Ge)riel • 

Harta nihayeli ı•azar ıelir • Mar$. 4 -
Schmalstich • Ornıanda aşk. 5 -
l.incke - \'enus (Yalı). 6 - Künneke 
- Melankolik vals. 7 - Colericbıe -
Afrika süiti No. 2. l - J. Strauss -
Güzel mni tona:tıt. 23 Mfi'ıfk (Caa
band - pl.). 13.U - 2-l Son ejans ha
berleri " )"9nDki prop-rın. 

tihab neticesini beklerler. 
Bu suretle A vnıpaya bfll olan 

lngilterede bqlıyacak intihab fa borçlarımızt tanwniyle yapacağmıı
aliyetl bu zaman için çok muzır ne
ticeler verebilir. Herkes hali hazır
daki İngiliz kabinrsinln muvatfakı_ 
~"fitinden şüphe edebilir. 

Madeleine teyze, yeğeninin 

kansından son derece memnun. 
du. Janr son derece mükemmel 
bir ev kadını bulduğu için: 

za hem cihan cfkA.ıu umwrıiyellbıi, 

hem de kendimizi Uuıa ebrüt -olu
ruz. Hasım Ferıt Alnar): 1 - Rıımeau • 

\folll: Uıılet süiti. q) Menueı. l.ı) !\la
.ette. c) Tnmbmırin. ':? - 1''Tanı Schu· 
brrt - 4 üncil ('fra)ik) senfoni, -do 
nıinör. a) Adattio 'D&Oho • AUqro Ti· 
vace. b) Aod•tnte. c} :.lflıuetto. Trio 
d) Alleıro. 3 - &. Grlq ·ikinci Peer 
G)·nt süiti. a) Jnarld'in kederi. h) 
\rap dansı. ı:) Peer Gyn1'lin dönüşü. 
dl Soh·ell'in '}ar'k•ııı. 22.30 Mflılk 
t:\rşeli plAkl:ır>. 23 !llihik (Caıband 
PU. 23.4i - .2-4 Soa eajas haberlerı 
.-e yarınki Pr<11ram. 

- Lüzumsuz, maırafa ne lü. 
zum var?. diyordu, biu iki hiz
metçinin ne lüzumu var .. Bunlar
dan birini pekala da savabiliriz. 
Jan bu evde bulundukça onun 
eksikliğini belli etmez. 

Madeleine teyze bundan bqka 
J anın pişil'\llği yemeklere bayılı. 

rordu. Zavallı Janm mutfaktan 
çıktığı 'yoktu.. Tıpkı eskisi gibi 
tencereyle ellerini yakıyordu. 

••• 

Lehiatana ve Yunanistana veri _ 
lEn garantinin, bu memleketlerde 
hiçbir 111phe uyandırmıyacağı ka -
dar kat'f olmam ve devam edeceği
ne cihan efldn umumiyesintn inan
ması da lhmıdtr. Mahdud bir mlld. 
det için verilen teminatın dlinyanm 
deval"\Jt buhran gilnlerinde hiçbir 
kıymeti olmaz. İngiliz hiikflmeti 

Dün ve Yarın 
iT ercüme külliyat 

Satlş yeri: 
VAKiT KIJAPEVI 

1-10 kitaplık 
Numara 
1 Safo 

birinci aerı 
Kuru Çarşamba 26-4-939 

12.30 Progra·ıı. 12.35 Türk müzi-

Yabancı Radyolardan 

Seçilmiı Parçalar 

.llz aylıklı ufak bir it bulabilmiıtL 
Büyük bir sefalet içinde ve mu-

Baylece il!S sene geçti. Karı azzam ııkıntılarla !Sok fena bir ha. 
koca çalıımaktan bitkin bir halde yat geçiriyorlardı. 
idiler. Artık Jan heqeyden ilini· Kadınların ne kadar unutkan 
dini kesmeğe baıladığı sırada Ma· oldukları maliım.. Jan da her da. 
deleine teyze hiç iimid edilmeyen kika kocuma: 

2 Aile Çemberi 

1 3 Ticaret, Banka. 
Borsa 

4 Devlet ve tbtili.J 

100 
100 

75 li. Çalanlar: f'ahlre Fersan, Refik 
Fersan, Kemal iNyui Se3·hun. Oku
yan: Mahınut Kannda1o 1 - Osman 

'15 be>•in • Hieaz peınn·i. 2 - SclAhat-

Programdaki Nlrlt~r rirlrl11e saa
ti ri:trine ue ljflıtluı IOaJ'Üf Mfll o
larak wrtlmlJtlr: 

OPER.,LAR VE SENFONi 
KO.~SERLERl 

bir zamanda birdenbire gözlerini -'Elbette, ~e ,ntlyet ~diydr· 
bu fani dünyaya ebediyen kapa. du, insan senin kadar akılsız ve 
dı. becerikaiz olursa iıte böyle bir ha. 

Bu alüm Jan için büyük bir su. yat geçirir. Mükemmel maaıınla 

kutu hayal oldu. Çünkü ihtiyar dairende güzel güzel çalıtarken 

lradın uzun seneler evvel bütün hangi ıeytana uydun da itinden 
servetini bir çok hayır müessese- çıkıp Madeleine teyzenin yanıırla ı 
terine teberrü etmiı bulunuyordu. yerlqtin .. Kazandığımız para pek 

Kankooa bu !Siftliğe eeldikleri ali bize kafi geliyordu. Fakat ser 1 

gibi ellerinde birer çanta ve ceple. de akıl ne arar ki.. j 
rinde bir kaç frankla gene Parise Robert baıına gelen bu feliket 
döndüler. ten sonra artık bir filezof olmuş 

U zl n müddet uğraıtıktan son. tu. Kansın n bu sözlerine cevar 
ra Robe;:"t eski i§inden çok daha bile vermeği lüzumsuz sayıyordu. 
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Hayır, hayır... Çekilebilir. 
sin, dedi. 

u tak. çıktı. . 
O vakit, Cenaro, tebdili kıya

fet etmeğe bafladı ve: 
- Böyle bir iti ancak ben ya. 

pabilirim 1 diye mırıldandı . 
Kido Cenaro, hazırlandığı za

man, zihniride tasarladığı plin 
da kat'i 1eklini almııtı. 

Polis müdürünün dütündüğü 
ıey şu idi: 
Eğer iıJerin giditatına mini 

olmana, Rolan Kandiyano ka. 
zanacaktı. Bu buıuıta hiç ıüp

hesi yoktu. 
Kandiyano ise gelip kendiaine, 

bJyük engizitörlük makamını 

lağvetmek niyetinde olduiunu 
söylemitti. 

Halbuki, Cenaro • büyük 
engizitör olmak iıtiyoıdu. Da. 
ha müthit ve daha kat'i bir sa. 
lihiyetle bugünkü adliye ne
zaretlerinin o zamanki karşıhğı 
olan bu makam için hayli va
kittenberi çalıııyordu. Fikri da. 
ima onunla metgul idi. Polis 
müdürü hiı1'umet reialiği ile bü. 
yük engizitörlUk makamından 

birini intihap etınelı mecburiye
tinde kalsaydı, tereddüt eıdecek
ti 1 Filvaki, onun istediii şerefli 
ve nevima ıabane bir iktidar 
<!eğil, esrarengiz, hakiki bir kuv. 
,et ldL 
Makamında oturarak Vene. 

ldiii titretmek, her ıeyi öfl'en
melc, her ıeyi arzuıu gibi tan
zim eylemek istiyordu. 

Kido Cenaro, tam minaaiyle 
mükemmel bir zabıta imiri idi. 
Ve daha yüksek salahiyetli bir 
.zabıta amiri olmak istiyordu. 

Büyük engizitörlük makamı. 

nın ilgası onu pek müteeasir et. 
mitti. Zahiren, daha parlak bir 
memuriyete tayin edilmit olsa 
bile bu teessürünü telifi ede
miyecekti. Artık büyük enııizi. 

tör olmıyac:aktı 1 
Artık onun için hayat n ne 

lezzeti kalacak, ne yapacaktı?. 
Bu müthit felaketin önünü al

mak için bir çare vardı : 
Bizzat Rolan Kandiyanonun 

vücudunu imha etmek! .. 
Evet, fakat Cenaronun fikri 

iki yola ayrılıyordu. 
Evvela, Rolanı vurmağa ka. 

rar verecek olursa. tam can ala
cak noktasından vurması lUım 
dı. Böyle müthiıt bir düımanla 
iki defa kartı karşıya gelmek 
gayet 'korkunç bir felikct idi ...• 
Eğer Rotanı öldüremc.zae, Ro• 
lan kendisini öldürecekti 1 Ve 
intikamı da pek dehıtetli olacak• 
tı .. lşte bu anda, Ccnaronun ak. 
lına ıu fikir geUi: 

Rolan Kandiyanoyu kendi 
vurmıyacak, ba§wın11 vurılur11. 

cakt ı. 

Acaba, kimeP. 

5 
6 

f6 
8 
9 

10 

SosyaUzm 75 j lin Pınarın - lli:u ~rkı - SııJayaa 
J. Rasin külliyatı 1 75 kalbimi sev. 3 - Ilacı Faik berin • 
....... '*1lll _.._. ... :·~ NıAl ... ..-l.ilı\l1 -

nulıi hayatta laşuur 60 f\cm:ıl 1 ıynzı Sc)nıın ?l\wıençc tak. 
-;imi. S - Sadettin K:aynalm - ?\neo. 

Isfahana doğal 100 ser şarkı - Hicranla hı:rap otdu. 1 -
J. Rasin külliyatı D 75 Türkü - Dalları hep kar aldı. 7 -

795 

6.45 Jstokbolm: UTertilr C\lendel• 

·flı~'Mt Kona ,~la~· ·r c ı11 t 1 aufJ. 
ıt,15 flfrif{flr& :-"Siı\ilaD llM-" '(Smt 

tana~, Konçerto (D•orJak). 
9.30 Paris (P'fT): Opera komlkt .. 

nakil. 
9.30 

Bu serinin fiyatı 795 kurug. 
ur. Hepsini alanlara % 20 
·kanto yapılır. 236 kuruşu 
t'şin alındıktan sonra kalan 

Saz ~maisi. 13 ~ft!•nleket saat ayan, 
ajan!i ''e met~;ırofoji haberleri. 13.15 
t4 MO'Zik (Riyaseti cumhur bnndo· 
su - Şef: lhnn 1\QnÇt'r): t - Domr
niro. Asker marşı. 2 - Mosıl!ovsky 

t.55 • Polonez So. ~- 3 - G. Pare." - Me
rasim marşı. 4 - :Jassrnet - Manon 
ıperasının McnucHosu. {l - G. \"C'r- 10. 

Slruburı: F.ımonl uvertilrtl 
(8t4thovea), BitmemiJ sen
foni (Şaberl), Onnan rısıttı• 

ları l Vtııner). 
Rom:\ gr.: "Slelfricd" 'Vaı· 
oerJ. 

t lirası ayda birer lira öden. 
"t'k U7.ere dört taksite bağla
lir. 

dl • "Rigolelto .. opl'rr~ından polpu
ri. 17.30 lnkılı\p tiirihi derıılPri - ı. 

rorıno •r·: Brabnıı•ın 2 ncJ 
'Senlonlı.I. 

lGece Y. sonra) Stnttıart: 

H:ılke' indPn nRltll'n. JR.30 Proır:ım. 
18.351\tüzik (\'irlüozl:ır ·Pi.). t!) J\o. 

Sf'nfonl (Ha)'dn), Sonat (8~ 
ellıo\•eıı), 4 ünt't! 5l'nfoni (P.f!· 
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Bunu da göreceli•··· 
Cenaronun bu buluıu. hakika. 

ten büyiik bir aekA Heriydi 1. 
Kido Cenaro, intihap ettiii •· 

damı dütünerek: 
- Eğer Kandiyanoyu öldür. 

meğe muvaffak oluna, her it 
yoluna girer. Ona haber veren, 
meseleyi tamamiyle anlatan ben 
oldueum için her laakle mükafat 
görmeie hakkım vardır. Muvaf
fak olamadığı takdirde, Kandf. 
yano hiç bir aaman hakilcati öi
renemiyecektir. 

Kandiyanoyu vurmak için, 
Cenaronun intihap ettiği adam 
V enedik orduları kumandanı #.L 
tiyeri ~I. 

Ccnaronun dütündüp ikinci 
nokta da, feaad heyeti idi. 

Eter Altiyeri kazanacak olur
aa, Cenaro ona, epey zamandan.. 
beri fesat cemiyetinin vic:udwı
dan haberi oldutunu ve ıizlice 
cemiyete hizmet ettiiini iabat e.. 
deçelcti. Hatta, kendiaine, Kmı· 
diyanodan kurtulmak imkinını 

tamamiyle temin etmiıti. 
Bilakis, pyet Foakari kaz&M· 

rak dükabk 1&rayına mu.zafSeca. 
ne dönecelc oluraa, Cenaro da 
bununla beraber kazannuı ola· 
cakb. Zaten. cumhurrei8indın 

kuVYıtli vaad almamıf mıydı?. 
O devrin ihtilili ve mukabil 

lhtilili hakkında bir fikir nrmek 
için anlattığımız bu p1'nr ikmal 

ettikten sonra, Cenaro dotruca 
Altiyırinin aara)'IM citti. 

Kendisini ~ııııenin tannna
maaından lltlflde ederek uı:un 

müddet bir çok oclalarda oturdu. 
Cenaro, hır lijıü lfltmek için 

kulaldannı açtı ve her hareketi 
görmek için g&ılerini, en ufak 
bir tebesaümU, bir mınltıyr bile 
sördü Yt ifitti. 

Oir4iği, oturduğu odalarda 
bir çok zabitan, ıubattn birinci 
günü yapılacalt 11tnalmcltn laah. 
sediyorlardı. IJUtiln taMYVUrlar• 
dan haberdar oldulu için vazi
yeti pek iyi alllıyordu. 

Bu adamlar, 1ııendilerinl yakın 
bir muzafferiyetten 9mln zanne. 
den aakerlere mahauı bir gunır
la lahçlar Dl fÜlrdltıyorlardı. 

Jl'lllaaldb. V•cdUı: cumhuri
yeti dahWade, Fa.kari, tiYil 
ahaliyi, blyillr dlecarlan, bahri. 
ye heyedDt temlil tcliyonlu. 

Altiyeri iH, ord"• dtmflrd .• 
Bütün bu ifltrde, millet hl~ 

naarı dlllkat ve öemınlyete a
lmmıyordu. Ancak', 1 793 ~e ol
dufu gibi ıaleyana ıelertk dlt
lerini gösterdill •man ehemmi· 
yet veriliyord\I. 

O vakit, h&klmler, ordu. lril• 
k6met erldJft, htlll• hepti yiL 
rU koyun dilf0yor1ardt. Pmt. 
bu Fırsatlar pek nadirdi: Tarih. 
bunları hayretle u1ôcda, se
çer. 

- Weclljtal •e..-e, aflllJ'IJ 
dlifndea istiyor. 

- Null "eftJim ..,..ı 
,........,. bol ,61 .......... 

- P~, ıaJtuı Osmaa uJI' 
tdEtua 80aıa .. yaptıt 

- Talata otımla. 

elbOTcDl. 
ODA MU4'l!<ISI VR .KO. 

i. Radio Pllri!: ~"1ular ( 
sy, F1111te"l. ,.ost" 

&.15 Varşon: Sott4'lt ($1 
7.SO Frant~ıf't: "K"ro• laaf'Pt 
7.l) DerU• (U"11'1 d.) t " 

(Choplh). 
7.50 Könlgslıers. nom11D .. 
1. Lll: Jli) an oda raure fi 

mandPn pnrça er. 
10.30 ~truttUrf: Bar.ton, pt 
ı 1. autt•P.•t•~ Keman 

HAl'IF MUStKt \"E OPEJ' 

2.10 Radlo Pariı: Cumb 
Orkestrası. 

11.SO Berltn: Mcblka halk 
8.20 8nd•P•tt.t N*car 
1.30 bttıkholıa: !!>ki .,,..-

lodl'erl. 
t.li K\>"i81berl~ Varyetl 
9.15 L!ip:ııı: tııı.babar 111 
9.30 Serlin ( uııın d.) : O~ 

piy~ııo. 

ıı .30 lJir~ok Alman 
Hafif banlar. 

12. 8ad•Pttt•: Caı. _.. 4 
VARYETE VE KABAJU51'" 

9. Brllkscl 2: 'Radyo re18'ı 
ıo. J.ondra (it>: Ver1•'"-' 
ıo.ıo Hfl\'ersom 2: Hıısuaf 

şanu proaramı. 

ıı. Poate Parislen: Kapttf' 
DANS MUSIKlSl 

9.30 Kolonra ves.; ıı.30 
snıpu; tl.40 Soıtens; l2 ı.oodt' 
12.ıo Londra (R.); 12.ı~ 
lfbJ'U. ..,,,.,_ 

PiYES, KO. •nRAN9 ~ .. 
KONUSllALAR İl" 

8.18 Roma 1: 1ngtliıce ııa-: 
!' .11 llOkreş: 0 Shakespeatf • 
9.1 ~ Kolonya, Hem.,....: 

hav:ıdis. 

9.:l& Sotlens: KoınedL 
!> ~1 Budıpeşlt!: StJma L 

bir plJeSi. ~ 
10.15 Rükre,: Shalleıpeart'..,.... 

neler. 
10.25 l.ondra (N.): Bilclc .. 
11.10 Rııdapeşte: tnım:ıce " 
1 J.il'i Rükre,: 1nrlliı:c~ ha 

ERTl:CRtIL s.& 

,, 

Şehzadebaşı < td 
Tiynfro911ad• al 

AR11~T Ar., 
\' o<h·il J pef4l 

AlilA Scrç ve Mtçe varyete 
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Hava hücumlarına karşı müdafaa 

Umumi sığınaklar yerine 
her eve bir sığmak ... 

Fransız Hükumeti, evinde sığınak 
yapacaklara dağıtılmak üzere 100 
milyon frank ayırdı 

n· b ır nıemlckette, mevcut nüfusun' olmaz, fakat herkesin kolayca ve 
~?8ini ve biltUn servet menbalan- gayet kıııa bir zamanda içeriye gir

ltoruyacak şekilde hava hUcum- ınesini temin eder. Yollarda, cad • 
l'llıa karşı umumi korunma terti· delerde panik olmaz. Herkcıı ııığı _ 

,;t.ı almak nauırl olarak dahi mum naklara koaarken hücum ve taarruz 
: değildir. eden dll§man filolan görmez ve bu 
~ U ııekil tedbirler almağı:ı. kalkış. suretle maneviyatı yüksek kalır. 
~· e? zengin memleketlerin dahi Fransa hUkQmetf, evinde sığmak 

Ilı •Çe8inl harab edecek bir vaziyet yaptıraacklara dağıtmak üzere 100 
~aa eder. Diğer taraftan, daha milyon frank ayırmıştır. Bu para 
h ıamanmdan itibaren hayat ile her mUracııat edenin evinde bir 

~lannı çok esaslı bir ııekilde de. sığınak yaptmyor ve bu iıs için ear
!ıı. tiıınek icab edecektir. Sulh za - !ettiği parayı az taksitlerle uzun 
l anıarındıı. beton kubbeler altında zaman içerslnde halktan alıyor. 
r~'rnak ve çalı§lllak, evlerin, fab- Bundan sonra bq vurulan ted -
~alamı, ııehirlerin eekillerini baıı- bir herkesin bir mukeııi olmurnı 
l:a ~ağı değiştirmek llzrmdır kl bu temin etmektir. Halbuki Framıada 

lıi~bir bütçe tahammUl etmez. nüfusun yalnız onda biri bir zehir. 
tı eu halde hava hUcumlıırına kar. li gaz maskesi temin etmiştir. Ve 

~ ltorunmağa hazrrlıı.nrrken yalnız bu uğurda aarfedllen para 100 mil. 
'lı l'U.rt olan tedbirlere tevessUI et _ yon franktan fazladır. Fakat her
(~lt, fazla masraflı ve t~ri meş- kesin bir maske sahibi olması da 
( tedbirlerden mUnıkUn olduğu kMi gelmiyor. Maskeleri kullanma
~ar uzak durmak, bu mevzuu tet- ğı bilmek, ara.sıra bozulup bozul _ 
!ıı. edenlerin yapacaklan ilk iş ol. madıklarmı da kontrol etmek la. 
'lıdır. zrmdır. Bu da ayn bir tc§kllatın va-

ııı liava hUcumlannn karşı korunma zifesidir. Paris belediyesi ma.skele
~8elesini hallederken ilk dUşUnU. ri kontrol için itfaiye te§kilatı mü. 
bır it nokta, halka hobcr verme ve tehassıslarınr tak\'iye ctmi3tir. 
ti ıtııntnkanrn bUtun ışıklarını bir 
tll 85 d"" ~ n urme için verilecek işa - Hava taarruzlarına karşı 

r::~e:in lntizannnı temin etmektir. korunma teıkilAtı 
~e eyin yapılacak hava hücumla- İşin biltun güc;:IUğUnü sadece bUt. 
·~ıı. 'karşı en iyi korunma tedbiri çe meaelesi olarak kabul etmek de 
tak rf ve binalan dUııman gözünden doğru olamaz. Hava taarruzlarına 
•ığ laınaktır. Bu saklanma, halka karşı korunma işi ayni zamanda 
aa Inakıarn iltica etmek ve müdafaa bir ~kilAt meselesidir de. Yeniden 
~ 1laıannı idare edeceklere de mev birçok müesse~eler kurulacak ve 
l elini ve mUdafan fıletlerln1 rahat. bu müesse.ıselerde çalr§llcak birçok 

'v.a lanzizn imkanlannı verir. Bu bir şahmlara ihtiyaç olacaktır. 
~ ftan hücumun vereceği zayiatı Bu teşkilAtm başmda, şehrin ıu-· 
l'tıltır, diğer taraftan da müdafaa. zumu anında tedbir alabilme.!inl te-

'o'( kııd i ·e t rruzun Uımı 'n .{ldcccl: kurumlar belir. Gözet: 
tlahalıya mal olmnsım lntn!; e-

eı-. Jeyicih~r, iı:tibat memurları, tele. _ 
l foncular, itfaiyeciler, sedyecller, 

t() '
1
klan birden söndürme için, bu hasta bakıcılar, doktorlar ve kUçlik 

... 
11dUrnıeyi bir merkezden temin e-·•,cek t . sıhhiye memurları, şoförler, elek -

~Ur cslsat kurmak mUmkUn • trikçiler, müesseselerde idare ft.mtr-
a • ~akat unutmamalıdır ki bir ha leri, mıntaka}ı idare tunirleri ve sa 
ı~ taa. truzu sırasında bir mrntaka. 
"bu !re,.. 
' tün ışıklan birden söndilrllle- Bu muhtelif memurlar, harbin de 
~değildir. Umumi hayatın pirden· vamı milddetince geceli gündüzlU 

felce ug·ramaması ve müdafaa e\' bulundukları yerlerden ayrılmıya_ 
·lııı Zilerinin de sclArneUe iş göre - caklan için nöbetle değiştirilecek -

tııı esi için bnzı yerlerdeki ışıkla. • tir. Bunların bombardımana, zehir
~!\ Sôndilrülmemesl, yalnız düşman li gaz ve havadan yağan mikroba 
'fından görünmiyecek şekilde kar§ı çalışabilmeııi için kendilerine 
, :elenmesi lcnb edı•r. Paris §eh- her türlü taarruzdan masun yerler 

tal'e azı mıntakalarında, bu esasa bulundurmak icab edecektir. Bil -
e 

16ıkları söndUrme ve maskele-! has!!a umumi tenviratı havagazlle 
tcrtıb t h ı t t' a ı azır amış ır. yapılan veya umumt sığınaklara 
~illi bir merkezde, bir dilğıne. malik şehirlerde gaz beklerini sön. 

J tldı mı, ışıkları sönmiyccek dUrmek, ve halkın heyecan ve tc. 
~ t'3'eselerin bütUn ışıklan otoma. !Aşma mani olarak intizam dahi -
llıeı İtrtibatla maskeleniyor ve s!Sn· !inde sığınaklara girmesini temin 
~ , ' icab eden bütün qı1klar da sö-

0 etmek için bu teşkiUl.tın çok kuv -
~ r. Fakat bu tertibatı §ehrln vctli olması §arttır. Bilhassa hasta_ 

~o~ lllıntaka.sına teşmil etmekten, ları, çocuklnrı, ihtiyarlan evlerin • 
tııL llıal!lrafl ] • l . "J ~tir 1 0 acagı çın, vazgeçı - den alarak 3lğmnklara götUrmek i-

~ı.ın'd çin hastabakıcılar. otomobiller ve 
~ lt>, han sonra ikinci mühim me - ayrı te§kilat lbımgelecektir. 
~ ba:rb zamanındn pek elzem o- Pariste son yapılan bir tecrllbc-
•1ıre ı teşekkUllcrin muhakkak 1 de çocuk hasta ~·ahut ihti . 1 
l lte h' .. di T 1 , • ., )ar oıı. 
~~~!l'l'f ım~} csı r. e efon mcr - ı rak taşmması 16.zımgelen 600.000 
h<ıl.-!ıı ' d_emıryollar, mnhrukat de. kişi tesbit edildiğine göre, bunları 
ır". • lllUhimmat fobriknlan ve sa.1 nakil için 8000 _ 10000 ara.ııında 

H A B E R - Aktam Poataıı 

Yumurta seçenler kraliçesi 
Mis Virjiniya Vagner, gençliğini Kaliforniya gUneşi altında yu

murta muayenesine vakfebnl§tir. Bu muayene, yumurtanın yenmeğc 

veya kuluçkaya yarayıp ynraımyac ağını tesbit içindir. Her mesleğin i
leri gelenlerine kral veya kraliçe unvanını veren Amerikalılar, bu kıza 
da "Yumurta seçenler kraliçesi,, ad mı vermişlerdir. 

lngiltere 
veliahtı 

Prenses Elizabet 
astı 

Ve· çocukluk hayatını aştığı için k ı sa 
uzun ipek çoraplarını çıkardı. ilk defa 

çorap giydi 
Bu hafta İngiltere vcliahdi pren. 

ses Elizabet 13üncü yaşına basmış 
bulunuyor. Bütün İngiltere milleti [ 
tar~f ~ndan fevkalade büyük bir c::em J 
patı ıle sevilen küçük prenses, In
giliz sarayı ananelerine nazaran 
13 yaşına basmakla artık çocukluk 
çağını bitirmiş ve genç kızlık çağına 
gim1iş telakki edilmektedir. 

Bu münasebetle ilk iş olarak pren 
ses Elizabet kısa çoraplarını bir ya· 
na :ıtmış ve İ!_:İm giinü annesının 

kendi.ine hediye ettiği uzun ipek 
ço:-aplan ilk defa olarak giymiştir. 

Se\•imli veliahdin şimdiden sonda 
giyiniş şeklinde, yaşayı~mda büyiık 
değişiklikler olacaktır. 

Fakat prenses hala küçük bir ta
lebe oldufonu bütün yaptıkları ve 
huylan ile ishat etmektedir ki, ana. 
~ı ,·e bahası da zaten daha uzun za. 
man için hunu arzu etmektedirler. 

Prense:.in 13 yaşına ba tığı gun 
me~hur Vindsor ~atoc::unda şenlikler 

I'Tf,:scs Elizabcl 

yapılmış ve gerek anne i, gerek e j Yemekte annesi ve babasından 
ba1la~ı tarafından veliahde bir çok ~aşka, kendi arkadaşlanndan da bir 
hed;yeler verilmiştir. kaçı hazır hulunmuştur. Prenses 

~rnurni sığınaklar yerine 
er evde bir sığınak 

hasta bakıcı, yahut yardımcı icab Prenses o gün birçok saatlerini sofranın ortasında duran büyük 
edecektir. Bunları taşımak ıçın hccliyelerini tetkik etmekle geçir. pa:.tanın etrafındaki 13 mumu bir 
muhtelü yerlerde 2000 - 2500 oto- miştir. üfleyi~te söndürmü~ sonra neşe için 
mobilin hazır bulunması ayrı bir za ı\nnesinin aldığı pırlantalı bir de i im günü tesit edilmiştir. 

1 tlaııtın h rurettir. kol saatini derhal koluna takmıştır. ZAYl _ 5496 sayılı \•e 11.5-938 
~i b ayatını korumak mese - Mesele bu kadarla bitmiyor: So. Prensesin bebek ko1ek iyonu da 
'ııı.a Undan sonra gelir. Bu hususta kakları ve eğlence yerlerini tahliye, günlü menşe şehadetnameyi zayi 

.. c ı. [ngilterenin Çin sefiri tarafından tt• ,, · · · k ~ d lııa( al\ tedbirler sığınaklar yap - intizamı muhafaza. yangınları sön. e ım. ~ enısını çı ·aracagım an es. 
r.ı.' herkese birer maske temin et. dürme için bu tc§kilıitın kuvvetlen- yollanan bir çok yeni ,·e çeşit çeşit kisinin hükmü kalmadığı ilan olu. 
"• ·· bebeklerle zenginleşmi~tir. ~işı .. •Uta!ıların ve gazden zehirlen dirilmesi lazımdır. nur. 
"tin 1 l\teçhtıl bir adam. küçük veliah· z· ı· ı· l ~I K d l ~~il nakli ve tedavisi için icab Bu hususta, hUkümete yardım e- ıya t•r. \.Cnan \1ıçog11 ar eş er 

t~ \·~Cdbirleri almak ve sıhhi mer 1 decek birçok müesseseler vardır: je kıymetli pullarla dolu bir albüm 
ır. Ucuda getirmekten ibaret ka. Kızılhaç, yedek .subaylar birliği, iL yollamıştır. ,••••••••-_ _ , 
~.. faiyeciler cemiyeti. izciler. Dahn lskoçyalı bir çocuk ise prensese Çocuk Hekimi 
-... - v b"l il l bet" · ı on. AHMET AKKO\'UNLU ~llUJdlll_:s_elenin halli ilk defa dU· sulh zamanında hazırlamak, organL ')ir yıgm 1 ye yo ama~ gara ını 

Ugü ·· t • t"r Taksim - Tnlimhone Pnlas l'\o. 4 ~ile.it Vakit her şehirde umumi ze etmek ~artiyle bunlar c;:ok fay _ os.ermış ı · 
t r lar Yapılmak istenmişti. Fa- dalı olabilirler. Gelen tebrik telgraf ve mektup· 

ı~. n ilndi bu tedbirden vazgeçilmiş_ Yukardaki izahat. korunma İ§lnin !arının adedi yüz binden çok fazla. 
:ıı e. ugun her evin, her apartrm:ı. tek bir el farafından idaresinin çok dır. 

~·~ı bir sığınağı olması ve mal IUzumlu olduğunu gösterir. llk ya- Yeliaht, yemeğe gitmeden e\'vel. 
~bur böyle bir sığınak yapmağa pılacak iş, muhtelit müessese1e. (E) harfini ta~ıyap kendine ait ki!. 
l)l'liıı·· tutulma8ı daha emniyetli re ait korunma teşkllAtmm tevhidi ğıt \'e zarflardan bir çoğuna akraba. 
l ~ U:,·or. Vnkııi bu sığınaklar bel- olmahdrr. iarı ve arkada~ları için teşekkür yaz 

l.ıınJ nıclceler kadar mahfuz "Fran. rua Tan'dan'' mıştır. 

Pnz:ırd:ın m:ıada her gün 
saat 15 den sonrn. 

Göz Hekimi 
Dr. Murat Rami Aydın 
Taksim -Tolimh:ınl' t'rfo nparlmıın 

Teleron: 41553. Muayene: Paıardan 
başka her ıün 14 - 18 e kadar. 

11 

Toprak Mahsulleri Of isi İstanbul 
Şubesinden : 

938 ve daha evvelki se>ıeler nuıksulündetı olup 
da halen :tahipleri tthdesinde bulun.an Afyonl.a.. 
nn mübayaası için Toprak Mahsulleri Ofisi:n.cs 

tesbit edilen program 

Azami teslim müdiletı: 

938 ve daha evvelki seneler mahsulünden olup halen sahiple. 
ri uhdesinde bulunan ham afyonlann Ofis tarafrndan mUbayaa 
edilebilmesi için bunların nihayet 31 Mayıs 939 akşamına kadar 
Ofisin tstanbuldaki deposuna ya bizzat sahipleri tarafından ve. 
yahut 1stanbulda tayin edecekleri kanuni vekilleri tarafından 
getirilmiş olması lazımdır. 

Bu tarihten sonra getirilecek afyonlar sureti kat'iyede sa· 
t~n alınmıyacağı gibi tayin edilen muayyen mUddet dahi hiç bir 
sebeple uzatılmıyacaktır. Hastalık veya. herhangi diğer bir ma.. 
zeret sebebile yukarıda tayin edilen müddet zarfında teslim edil. 
memiş olan afyonların mUbayaası için vaki olacak müracaatlar 
da kat'iyen nazarı itibare ahrunıyacaktır. 

Afymı'Uırın. depoya mtıvakkat kabul §akli: 

Afyonlar 1stanbulda Ofis deposuna geli§ sıra numarasile ka. 
bul edilecek ve eksperlerimizce usulü dairesinde hikemt muayc. 
nelerinin yapılması tartısı nUmunelcrin alınıp tahlile gönderil· 
mesi bu sırayı takip edecektir. 

Afyonlann depod.a yapııacak hikemi nııtmJe?ıesi: 

Ofis deposuna teslim edilen afyonlar üzerinde yapılacak hi. 
kemi muayene "Ekspertiz,, sonunda. bunların arasında hileli kat. 
kılı mağşuş afyonlar zuhur ederse bunlar kat'iyen mUbayaa edil. 
miyecektir. Muayene neticesinde kabule şayan görülen afyonlar 
ince ve kaba olarak iki sınıfa ayrılacaktır. Hikemi muayenelerde 
Ofis eksperlerinin verecekleri kararlar kat'idir. 

Kimyevi muayene şekli: 

Ofis deposuna teslim edilen afyonlann hikcmi muayene ne. 
ticesinde ince ve kaba kısımlara ayrılmasından sonra. her iki 
sınıf afyondan mliteamil usulUne tevfikan ayn a~Tl alınacak nü
muneler tahlilatı ticariye laboratuvarına sevkedilecelrtir. Bu 18-
boratuvarda yapılacak kimyevi tahlil neticesinde her bir sınıf 
af yonun irae edeceği morfin derecesi af yon fiatının tesbitine esas 
teşkil edecektir. Kimyevi tahlil neticesinde çıkacak ihtilaflar satıcı 
ile Ofis arasında tanzim edilecek mukaveleye mevzu hükümler 
dairesinde halledilecektir. 

Af yonlann tartı.'!ı: 

Depoya giren af yonlarm ofis eksperleri tara.f ından yapılan 
hikemi muayenesinden sonra şayanı kabul görülen af yonlardan 
ince ve kaba olarak ayrılan kısımlar ayrı ayn mUteamil usule 
tevfikan nümunesi alındıktan sonra tartılarak alakadarma mu. 
vakkat bir ayniyat makbuzu verilir. 

Afyon fiatlarının tosbiti: 

Ofis deposuna teslim edilen afyonlardan in~ af yonun beheı 
morfin derecesi fiatı 35 ve kaba af yonun beher morfin deıtece:I 
fiatı 25 kuruş olarak tesbit edilmiştir. 

Afyon bedellerinin taJuıkJcuku §ekli: 

Tahlilatı ticariye laboratuvarına gönderilen nümuneler Uu. 
rinde yapılan tahlil neticesinde afyonların ihtiva ettiği morfin 
derecesi laboratuvarın vereceği resmi bir rapor ile tahakkuk et
tikten sonra yukarıdaki maddede beher morfin derecesi için tes.. 
bit edilen fiatlar üzerinden ince ve kaba afyonlarm tutarı her. 
kes için ayrı ayrı tahakkuk ettirilerek bu bedeller afyon mudile. 
rinin namına açılacak bir hesaba alacak yazılacaktır. Afyon be. 
delleri bu suretle tahakkuk ettirildikten sonra alakadarlara ev
\"P.lce verilmiş olan muvakkat ayniyat makbuzu istirdat edile. 
ı·ck yerine afyonun ince \'eya kaba olduğunu ve her cinsin kilo. 
sunu ditrajını ve kilo fiatını ve bu fiata nau.ran ayrı ayrı tu. 
tnrlarile alakadarların yekunlu alacağını gösteren bir vesika. 
verilir. 

Afyon bedellerinin ödeme şcldi: 
939 senesinden itibaren her sene Ofisin satacağı afyOl.llarm 

brüt bedellerinin % 20 si her seneki bilançonun kesbi kat'iyet 
etmesinden sonra afyon mudilerine alacaklarına nazaran gara. 
meten taksim edilecektir. Bu suretle tahakkuk edecek alacaklar 
sahiplerine makbuz mukabilinde tevzi edilerek hesaplarına. zim
met kaydedilmekle beraber her sene yapılan tediyat yukarıki 
madde mucibince alacaklılara verilmiş olan Yesikaya da. kaydo. 
lunacaktrr. Damga ve borsa resimleri gibi her türlü rüsum ve 
tekalif satıcıya aittir. 

Bu program 31 Mayıs 939 Çarşamba günü akşamına kadar 
lstanbulda Toprak Mahsulleri Ofisinin afyon deposuna. teslim e. 
dilecek 938 ve daha evvelki seneler mahsulünden olup ta bugU. 
ne kadar muhtelif sebepler dolayısile uyu§turucu maddeler in. 
hisarına satılmıyan veyahut mezkur inhisarlarm tesbit ettiği 
mübayaa programlarının muayyen şartlarına tevafuk etmedi
ğ-ı için mezkur inhisar tarafından satm alınmamış olan afyonln. 
rın mübayaasma münhasırdır. 

938 senesinden sonra her sene mahsulü senesi için tesbit e. 
dilecek programlar ve prensipler mucibince tayin edilen prog. 
ram haricinde kalacak afyonların mübayaası için Yaki olacak 
müracaatların da sureti kafiyede kabul edilmiyeceği ehemmiyetle 
alakadarların malümu olmak üzere. ilan olunur. 

Fazla tafsilat için Ofisin İstanbul şubesi MüdürlUğüne mü. 
racaat edilmesi. (2811) 

jj'N°:~~'ft"f>~k'Şi'il DOKToRÇıFRUT-. 
n Diş doktoru fi 

1
. Cildiye ,.e Zühreviye ,. 

f( Pazardan mnnıfa hcr~ün saat il ınfitehassısı • 
j 9 dan nkşam 18,30 za kadar ha!!· :: Beyoğlu Yerli Mallar Pnznrı 
:: tolarını kabul ve tedavi eder. f: karşısında Posta sokağı köşesin · 

M!J ı~tlrc5: Glata Tünel meydanı H . rle Mcyml'nct np:ırlımnnı. 
: Tersane caddesi haşındıı 112 ij ' Tel. 43353 , 
=·---No h muA\'enehanc . ...... :: E!1-=;ruı ,.__._ r ··-- . . -...... , 
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iLAN 

Ticaret Vekaleti iç Ticaret 
Umum Müdürlüğünden 

TOrkiye cumhuriyet ile Sosyalist Sovyet cumhuriyetleri itti.. 
hadı arasında aktolunan ticaret ve seyrisefain mukavelesi hü. 
kümlerine tevfikan Türkiyede calışmasına izin verilen S.S.C.I. 
müessesatından "Soyuzneft Eksport • Neltsendikat,, müessesesi 
bu defa müracaatla, müessesenin Türkiye şubesi muhasebe §ef· 
!itine, S. S. C. l. tebaasından Gr. Vasily Kuzmiç Zlotsky'nin ta. 
yin edildilini bildirmi§ ve llmn gelen vesaiki venni~tir. 

Mumaileyh Gr. V. K. Zlotsky'ye verilen salMıiyetler 31.12. 
939 tarihinde nihayet bulacak ve imzalayacalı kağıtlarda, mü· 
essesenin Türk.iye umumi vekili Diınitry Arteme\iç Krijanovsld' 
nin veya imzaya sa1Mıiyettar diğer bir zatın imzası bulunacaktır 

Ke:;~iyet tetkik edilerek kanuni hükümlere uygun görülmü; 
olmakla ilAn olunur 

Bu KUCAKLAMADA 

PERTEV 
ŞURUBU 

ve 

Pertev Çocuk 
Pudraaının 

Hissesi oldulu bil!ihtiyar 
zihne gelmektedir. 

1LAN 
Ticaret Vekaleti iç Ticaret 

Umum Müdürlüğünden 

Tilrkiye cumhuriyeti ile Sosyalist Sovyet Cumhuriyetleri lt. 
tiJıadı hükQmeti arasında münakit ticattt ve seyrisef ain mukave. 
lenamesi hükümlerine tevfikan tescil edilmi~ olan Sosyalist Sov. 

yet cumhunyetleri ittihadı müessesatmdan "Soyuzneft Eksport • 
Neftsendikat,, müessesesinin Türki}'e umumt mümessili, haiz ol. 
dulu sal!hiyete binaen bu defa müracaatla, müessesenin Islan. 
bul, Kocaeli, Adapazan, Bolu, Bilecik, Eski~ir, Kütahya, Af. 
yon, Bursa, Balıkesir, Çanakkale. Zonguldak, Çankırı ve bütün 
Trakya villyetleri ve Polatlı, Bolvadin, }<:felli, ~i~ Bandırma, 
Bartın ve Marmara havzası bütün kazalcın ve Karabiğa nahiyesi 
ile Filyos acente!ığire, müessese namına yapacalı işlerden doğa· 

cak davalarda bütün mahkemelerde dava eden, edilen ve üçüncü 
~s sıfatlarile hazır bulunmak ve kendisine vttilen vekA!et müd. 
detinin 31 ilkk!nun 1939 tarihinde bitmek üzere Sovyet tebea. 
sından N. Minçev'i tayin ettiğini bildirmiş ve lbımgelen vesaiki 
vermi;ştir. 

Keyfiyet tetkik edilerek kanuni hükümlere uygun görülmüş 
olmakla il~n olunur. 

H A B E R - Akfllll' PnstıaSI 

tç YC. dıı basur memelerinin ilti· 
haplarında, kanamalarında, \ N O E 
cerahatlenmiı E \.. E R 
fistüllerde l/\ E ~ 
a~suR 

DEVAMLI TATBIKI ile 

ŞiFAYI 
çabuk temin eder. 

Umumt d"'p.lsu: Nureddin Evliyazade Ecza, alAt ve rtnyat 
deporu İstanbul 

~ ' 

1 

Pastil Antiseptik 

Soğuk algınlığı. nezle ve teneffüs 
yollariyle geçen hastalıklardan 

korur, grip ve boğaz rahatsızlık
larında, sea kısıklığında pek fay
dalıdır. 

lngiliz Kanzuk Eczanesi L BEYO~U - ISTANBUL 

Gireson Nafıa Müdürlüğünden 
1 - Evvelce kapalı zarf uıulile eksiltmeye konulduğu halde 

ilanların tekemmül etmemi§ olmasından tekrar eksiltmeye konulan 
it Gireson vilayet merkezinde kağir ve betoamıe kısımlarile çatı. 

şı yapılmıı olan 10 dershaneli ilk okul binasının ahıap, aıva, boya 
ve saire kısımların inıaatıdır. Keıif bedeli 20153 lira beı kuruıtur. 

2 - Bu işe ait evrak ıunlaı.ıd ır: 
~- Eksiltme §Clrtnamesi mukavelename bayındırlık işleri ge. 

ncl §Clrtnamesi, 
B - Fenni ve hususi ıartna melerle proje. 
Isteyenler bu evrak ve ıartn amel eri bedelsiz olarak Gireaon 

Nafia dairesinden alabilirler. 
3 - Eksiltme 6 • 5 - 939 cumartesi saat 12 de hususi mu

hasebe müdürlüğü binasında toplanacak olan daimi encümeninde 
yapılacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usulile yapılacaktır. 
5 - Eksiltmeye girebilmek için isteklinin 1511 lira kırk se. 

kiz kuruı muvakkat teminat vermesi ve bundan başka aıağıdaki 
vesikaları haiz olup göstermesi lazımdır. 

19 3 9 Resimli Ha s ta :bliycF~~~~::~~~:::::·· ;::~::.::::::!indeki TCfc<an• . 
~ J larla ihale günününden en az sekiz gün evvel istida ile vilayet ma. 

Memleketimizin en güzel ve en ucuz 
haftahk gazetesidir 

Son sayısını mutlaka görunuz 

kamına müracaat etmesi lazımdır. 
6 - Teklif mektupları yukarıda üçüncü maddede yazılı saat

ten bir aaat evveline kadar vilayet daimi encümeni reisliğine mak. 
buz mukabilinde veriJecektir. Postada olacak gecikmeler kabul 

edilmez. 

25 NiSAN- 1939 

Doktorlanmmn annelere evlitlannm neıri.,.,,._. için 
tani7e ettiti :resine 

Kuvvet, Sıhhat, Neş'e, Enerji, Kalori kaynağı 

ıH Z U U 

Tiirlôyenin Jıer ,erinde tutulmuıbir çoc:ulc gıdaaıdır. Saflık, 
temizlik ve ucuzluk prenıiplerine d~yanan bütün 

HASAN mUstahzarata gibi Hasan özlü unları 
de tabiabn yaratbiı gibi saf unlann üzerlerindell 

fenni bir aurette ılmıtbr 

tı.AN 

Ticaret Vekaleti iç Ticaret 
Umum Müdürlü w ünden 

TOtttl~ cumuriyetf ite So8yalfst Sov yet cumuriyetlerl ittihadı hO· 
kQmeti arasında aktolunan Ticaret ve Seyrisefain mukavelesi hü. 
kümlerine tevfikan Türkiyede calı§m3Slna izin verilen S. S. C. t. 
müessesatınean ''Soyuzneft Eksport - Neftsendikat,, müessesesi 
bu defa müracaatla Türkiyede umumi vekilliğine s.s.c.ı. tebaa· 
sından Dimitry Artemeviç Krijanovski'yi tayin ettilini bildirmis 
ve l!zım gelen vesaiki vermi§tir. 

Mumaileyh vekil D. A. Krijanovski'ye verilen sal!hiyetler 
31.12.939 tarihinde nihayet bulacak ve müessese namına imza
lıyacağı kağıtlarda, imzaya sali.hiyettar diğer bir zatın da imza• 
sı bulunmak §artile müesseseyi ilzam edecektir. 

Keyfiyet tetkik edilerek kanuni hükümlere uygun görülmüt 
olmakla ilan olunur. 

Devlet Demiryoilar1 ve Limanları 
işletme Umum idaresi ilanları 

K~if bedeli 46848 lira olan Sir keci istasyon ıntydarunm t~ 
tanıim ve parkelenmesi ile kanali zasyon inşaatı kapalı zarf usuw-
11.5·939 perşembe günü saat 11 de Sirkecide 9 uncu işletme binasıtJ'I' 
eksiltme komisyonu tarafından ihale edilecektir. 

Bu i§e girmek istiyenlerin 3514 lira teminatı, şartn;unede ~ 
vesikalar ve teklif mektuplarını ih tl\ıa edecek olan kapalı zarnard" 
ek~iltme saatinden bir saat evveline kadar komisyona vermeleri ıaı;. 
dır. Şartnameler Ankara, lmıir ve Sirkeci veznelerinden 235 kurUI 
kabilinde temin edilebilir. (2684) 

••• 
Muhammen bedeli 9240 lira o lan aşağıda isim"' miktarı ydİ'_ 

bir liste muhte\iyatı üç kalem malzeme 10..5.1939 çarşamba ~~ 
at 15 te taahhüdünü ifa edemiyen müteahhidi namına açık eKSP-

usulü ilf' Ankarada idare binasında satın alınacaktır. 
Bu işe girmek istiyenlerin 693 liralık muvakkat teminat ile 

nun tayin ettiği vesikaları hamilen eksiltme saatine kadar komi# 
da isbatı vücut etmeleri lhımdır. __ ....t. 

Şartnameler parasız olarak An kadara Malzeme dairesinden, ff31·r" 
darpa~da Tesellüm ve Sevk §efiİ tinden dağıtılacaktır. (2777) 

lsmi 

Beyaz sabun 
Arap ,. 
Toz 

Miktarı 

Kg. 
3000 

30000 
1500 

CAFER MUSHiL ŞE KERi tc:o:d !.a~'i, alımı kolay en iyi n üshil şekeridir. BilUın\1111 
zanelerde bulunur. 


