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Merakla Bir Spor 
Romanı Başlıyor 

Yarın !Stanbulu şeref lendirigor 
Ankara 28 [Hususi) Cumhurreisimiz Milli Şef ismet lnönU yarın akşam . hususi 

~ tren le Ankara dan h ~r~k~ ı. eder ek 1 s~a n bu 1 u şeref lendi re cekle r d i r 
ı Cumhurreısıınızın seyahatı kısa sürecektir 
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Boksör DcmRC)in Sşlcttlğl Joka ntada 
yemek Ustcsh ' 'O Dcmseyln imzası ••• 
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Cek Depmsey ne 
arkadaşlnğım 

" Harputlu Şerifin 
Amerika hatıraları " Yazan : Muvakkar Ekrem TalO 

Bu spor, aık ve hakiki macera 
romanını cumartesiden itibaren 
gazetemizde okuyacak aımz •• 

-
Kahraman Piyademiz bir Geçit Resmindde (Yazısı 6 mcı sayfamızda] 

Kendi gemilermizi kendimiz 1 

Denizbankın Dahiliye Vekili dün sabah geldi 

yeni kadrosu 1 yapabiliriz 

1 
Vazan: Asım Us dün teblig edildi "' 

Sazı şubeler lağvedildi 
(Yazısı f ı.ncidc) 

1
i Deniz banJt tarafından lnği· rckcti şeklini nldı ki bllhnssa 
.! Uz denlz inşaat firmalarına. sl· tayyare ynıınınk busu unda 
j pa.riş edilecek olan 11 geııı.Inln mevcut !ngili ztezgfihlnrınrn fn· 

kendi memleketimizde, :fakat aliycilcri mnksntlı temine kilfi ----------

1nifllz tck:nlsiycnlerlnin ncznrc- gelmiyor. Onıın için İngiltere 
1 ti ve İngiliz kredisinin müznhc· bükfımcti lıir kısmı slpnrişlcri· Tun usta 
i
: roti ile yapılabilcccğlııl bntırla· ııi Anıerilm :fahrikttlnruıa ,·eri· 
: tarak bu sipariş fikrinden ,·az. yor. 103D senesine silfıhlannın s· 1 k 1 1 .geçıneslnl teklll etıulştlk. tahsl,at< 800 milyon steı•llno ... ıper er azı ıyor 
1 11,TakJt" m bu teklifi Ankara· ıı:ınca 1ngllt.crc<lo yeni yeni si- ..,; ki 1 
i 

da çok müsait bir karŞdık bul· !Ah 1ab~lkalar< ,·ücud.ı• getir- sıgına ar yapı ıyor 
• duğunu büyük bir memnuniyet- mek ihtıyncı ile bernbcr Ameri- • • i le öğreniyoruz. kaya yapı I•~· k siP•"'•'"' n mlk· Bado g lı yo L 1 b yadan 

o&: ! Hüldimet tarafından bn yol· tarı d• tnbh ol~rnk nrlncnktır. lıalyaya döndU 
~ı et• ı· da yapılacak bir teşebbüsün Bu ~rad~. belki ~irJrnç ny son-~· - ... Z m Londra büküınet JPahaflllneo ra harnbuk fabnk.,.ndn lnı:tl. (Yazısı 3 ~ncil<lc) 
~il.~ 1 do iyi bir karŞılık bulacağını tor• hesabın• l•nzı lılzınctler 

-~ erı Arasında! tahmin ederiz. zıra. Karabük yapmak ınMını haS<l ola<'Akhr. Kozludaki F ac i a 
• - _ j demir ,

0 
çelik fabrikası kurul· Fakat şimdi bltl nlü~ndar eden 

~· doğu sırada tngntcro ile Türki· cihet bn no'k'in clcğılclir. O:le 

1 d Sma~1 ... o iktısacli sa· sann·onız ki iki sene C\"\'Cl Ju1-
ye arasın a • · · . hada hissedilir teşriki mesai ih· rabiikto tnhnkkıık eden lngıliz 

b 
·-ııcı vazı,·ctlcrin • Türk tc"'riki ıııcsnisl JJOn<lrn 

tıyacı cyncuı... ~ · ~ sevki ne son zamanlarda bir kat hükünıetinln nldıgı yeni Jrnrnr· 

Yedi amelenin 
cesedi 

bulunamadı 
daha şlddetlenıniştlr dcnilcbl· Iardnn sonra 1stmıbııhln ynlnıt 
lir. tzıuıtte biiyiik gcmllcı· yupnbl· 

Geçen hafta içlndo tngntcro Jccck knhiliyctto bir clcnlz in- ~---(_Y_az ... _ıs_ı_s_u_ .. n_cı_·ıa_e_) _ 

'\mı._ - 1 hlikUmetl çok ınühinı bir karar şaat tezgülu "'"'"'.ak lşind.'.' de H • • . . . 
1 .~ 1 verdi: tnglliz sllAhlanm• prog· tabakk>•k ettlr~ıeı;ııır"'C Turld· arıc ıye Vekil 1 m iZ 
ı 0~ ..-. ~ : bf .. ·el tnınnmln· ye sulnrıııdn buruk gcınlleı· yn-

l lıı. ııCi ~ : rnnunı r gun en . . s d 1 k ~q .. Yfam.ı l ınak l<ln bu scno 400 nıllyon pneak 'e ıamır c<le<ck b>~ <.ez· avarona a par a 
..... 'lı>zı•f •ı Zda okııyuııu.:: İ sterlinlik talısisaU 800 nıli yona 1 gülı Jmrnl "'"''. ynlm• . T u rkı ,-c • • • 

.............. '°'"''1"'""'".L ! <Jkard•. Son bir sene zarfmda l<in ııe;;~ı. ~ngıltcı·e '''" M çok Bır zıyafet verdı 
••••••••••••• : lnglllz slJIHılıuınıR progrnnıı o ı ıardnlı 

01111 

• ................ : h (Devamı 6 ncıda) 
.kadar geniş bir inşa 'o inıRl a.. 

(Yazısı 6 ncıda) 

Dahiliye Vekili dün vilayetten çıkar7:cn 

Almanyaya ısmarlanan vapurlar 
M~za~erelere bugün başlanıyor 
lzmırde.kı körfez vapurlarıda gözden geçiriliyor. 

Hızmet romorköründeki tetkikler bitti 

~ ~l~ 

:4.1manyadmı gc1cn heyet ~ rptfff«ifd/h 
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işaretler : 

inönUnün mesajı 
Cumburreisl l met İnönü o· 

Xevyork "ehrinln kuruluşunun niversife Birliği 
1ü0 ncl yıldöniimU münasebeti- l D • • 
le ,.e açılacak sergi dolayısiylc arın ekanlar Meclısı 
Anknrn radyosunda Amerika Toplanıp Karar Verecek 
halkına hitap etti. İsmet İnönü Universitc talebesi için yapıla
bu mesajında. Türk mllletfnln cak gençlik te§kilatı etrafında Ma 
ıseUunlnrmı deniz aşın yeni bir arif .Vekfüeti~.e veril~cek ~aporu 
dünyaya göstermekle kalmadı· tesbıt etmek uzere Unıversıte rek-

T - k 111 tl 1 11 1 işti' törü Bay Cemil Bilselin başkanlı-ur - m e n n su ın o an - _ 
k:ı Ih k

_,. ciddi gı altın.da dekanlardan mürekkep ya nı \"O su u ne u.uar , . 
~amimt bir ı teldkki ettiğini de komısyon son toplantısını yarın 
anlattı. ş yapacaktır. 

Toplantıda alınacak karar Ve
kalete yazılacak ve lderhal birliğin 
kurulması için faaliyete geçilecek-· 
tir. 

Sulhun '"o harbin manasmr, 
iki hal arasında.ki farkı dünya
da Türk ınilletl kadar sn.dnkat-
in. tahlil edecek bir insan kü-

Laheyde 
açılacak kurslar 

mest yoktur. Çünkh o bizzat 
harplerin ateşinde yana, ;rana 
hüviyetini bulmuş, ona. göre 
f'ulh ve harp böylece kıymet· 

lenmiştir. Tarihi mukııdderatı 
Türk milletine sulhlc harp ara- Memleketimizden de 
sındnld farkı keskin hatlarla Talebe İsteniyor 
tayin ettJrmlştlr. Milletler arası Hukuk akademi-

1\lesaj Türk milletinin hayatı- si başkanlığından Universiteye 
nı, karakterini aksettirdiği gt. bir mektup gelmiştir. 
bi, onun ~filli Şcf'fnin de hayat Bunda 2 Temmuzdan 26 Ağus-
te){ıkkislni izah etmektedir. tosa kadar s~rmek üzere hukuk-

Türldycnin hem arzulanru çular için Lahay'da kurslar açıla
C. G. antenlerine bir güzel ha- cağı bildirilmittir. 
her şeklinde blldlren İsmet İn- Bu kurslara devam etmek için 
önü hnyatı, faaliyeti, mazisi iti· memleketimizden de birkaç talebe 
bnrlyle do sulhun beşeri kıyme- istenmiştir. Bunların y.~l paraları 
tini en i)i idrdk etmiş insıınlaı- ile oradaki masrafları Akademice 
dan biridir. o3enecektir. Bu talebeler İstanbul 

Bütün hayatını cephenin, Ankara hukuk fakülteleriyle siya
hnrp halinin kapladığı Milli sal bilgiler okulundan seçilecektir. 

Şef, harbin ne oldul;unu bir va- -<>--
tandaş gibi tanıdığı gibi, bir ilk Tedrisat Meseleleri 
kumandan sıfa.tJ da. bfitün tef er- Maarif ŞOrasına gönderilecek 
rüntlyle biUr. Onun birçok bar ilk tedrisat meselelerini görü§mek 
hislerle beralicr insanı harca- ve tesbit etmek üzere maarif me· 
maktan ibaret oldu~u hepi· mu.rlan yarın bir toplantı yapacak 
nıizdcn çok iyi takdir eder. o- lardır. 
nun için bir harbin me~ru ola.
cağı anlar <lalma hesap edilmiş· 
tir. 

ncallst ve hayatın fı;Jn<len 

nkıp gelen Oumhnrrelsl ne har 
yali içinde bir sulh knhrruruını, 
ne de bir harp körilkleyicfstdir. 

Harpleri ihdas edenler ya ha· 

Vali Şileye Gidip Geleli 
Vali ve Belediye Reisi Lfttfi 

Kır.darla Nafia müdürü Bd:Jri dün 
Şileye gidip gelmişlerdir. 

Muhtar Seçiminden 
Şikayet Eden Köy 

Denizbankrn yeni kadrosu 
dün tebliğ edildi 

Mali işler, neşriyat, bakım şubeleri 
lağvoldu buralardaki memurlar 

açıkta kaldı 
Denizbank'ın yeni sene bütçe ,.el met hesabına tahsil görmüş iki genç 

kadr~l.arı bu sabahtan itibaren tatbik tir. Denizbank hüld~mete tazminat 
me\'kııne konulmuş bulunmaktadır. verme~i kabul ederek bunları vakti-

Dün ala~adar. şube şet ve memur- lo kadrosuna almıştır. Bunlnrd:ın 
!arına te~~lığ edılen karlrolar~a .bun- başka fen şubesinden beş kişi daha 
d~n on ~'~ e~vel YatdıAımız gılıı mü- açığa çıkarılmıştır. Ayrıca işletme 
hım değışıklıkler olmuştur. kumında espektör bulunan Rahmi 

Bu tebeddüller hemen tamamen Kelle de açıkta kalanlar arasındadır. 
g~zetemizin cnelce bildirdiği gibi- Yukanda saydıklarımızdan maada 
dır. kadro harici edilen birkaç kişi dah:ı 

LAGVEDlLEX ŞUBELER vardır. 

En mühim değişiklik Oc şubenin 
hiE!n ile yapılmıştır. Lft.!ı\"edilen şu
beler neşriyat, bakım vo mail işler 

organizasyonu şubeleridir. 

AÇIKTA KALA~ ME)IURLAR 
Neşriyat şubesinden mildür Eşref 

Şefik ile ısef Tevfik Necati Kozlu a
çıkta kalmışlardır. 

Bakım servisinden şube şefi Nihat 
olmak üzere adetleri onu gecen bü
liin memurlar açığa çıkarılmıştır. 

Mail işler organizasyonu şubesin· 
den de başta şef Glvi Yenal olmak 
üzere bütün şube memurları kadro 
h:ırici edilmi~lir. Bunlar ara!'lında 
İhsan, Refik, Cemil ve Ziya Danış 
de nrdır. 
LAA,•edilen şubelerde bulunan birçok 
eski memurlar da işsiz kalmıştır. Bun 
lar arasında 15 senelik memurlar da 
vardır. Bu memurlar Deniıbank te
şekkülünde, kurulan bu üç şubeye 

tayin edildiklerinden Ye şimdilik de 
kadro dolgunluAu yüzilndcn başka 
bir yere tayin edilemiyeceklerinden 
bllmecburlye açığa çıkarılmışlardır. 

Bunlardan başka fen şubesinde bu
lunan ,.e Denizbankın teşekkfililnden 
sonra vazifeye alınmış olan iki mil· 
hcndls de kadro hıırlci edllmt,ıerdlr. 
Bu iki mühendis bahriye meklebin
den mezun olarak Anupada hilkö-

YAZlFET.ERl~'DE KALA~LAR 
Umum mOdOr muaYinlcrinclen 

JJnmdi Altıncapa ve Hnrun limen va
zifelerinde kalmışlardır. Yeni umum 
müdür muav1nliğine tayin edilen :ıi
raat bant.asından Suphl hu saba~ va
zife5fne başlıyaacktır. Supbl dün De· 
nizbanka grlerek Yusuf Ziya Enini 
ziyaret elmiş ve bir müddet meşgul 
olmuştur. 
Diğer tarıırtan kadronun han kı

sımlarının yavaş yanş tatbik mev
kiine konulacağı ve hu suretle bazı 
memurların do.ha açığa çıkarılacağı 

<;Öylenmektedir. 
MAAŞLARDA TENZiLAT 

Yeni kadrolarda yukarıkl değişik
liklerden başka bazı müdür ve şefle
rin maaşlannda tenıilAllar da yapıl
mıştır. MeselA umum maaşlarda l"a
pılacıık teozHAtlar icln bazı tetkik
ler yapılması lüzumlu görüldüğünden 
bu iş geri bırakılmıştır. 'Ptlaaşlan ten· 
zil edilen müdilrlerden liman işlet
mesi müdürü HAmit SaracoAlunun 
ayhAı 500 den dört yüze ve Denizyol
ları işletmesi müdürü Raufi Manya-
ııın aylığı da 600 den dört yüze fndl
rllm ı,tir. J\arlrodan ıcıkta ki lan me
murlara, hiç blr tazminat verilmemiş
tir. Şimdilik başka bir de~l,lkll 
yoktur. 

Almanyaya porta- Tramvay ve Tünel 
kal ihract · Şirketleki 

Bostancıda Y eniköydeki mub
yallcr Jçlnde sulh tasavvur 0 • tar intibabatına fesat kanştınldığı 
dcnler, yahut muancn bir ser- dün bazı köylüler tarafından vilA-
,·eti çoğnıtmak içın mnıi servet- yete ıikayet edilmiştir. Tüccarlarla kooperatif 
krl ' 'C milletin fertlerini harca- Bu hususta tahkikata bugün arasmda ihtillf Çlktl 

Bu sabah tarihe karıştı 

m:ı:<:~n geri kalmayan insan- başlanacaktır. 
lnr.ur. be I Şehrimizde bulunan yat meyva 

Sulh sözünün çok fena tefsir- Be k • stİnye Yolu ve sebze Tarım kooperatifi Alman 
lero yol ~tığı ::r:namnda. aı:ık Bebek • tstinye asfalt yolu mü- yanın bazı tanınmıt firmalariyle 
yürekle konuşan İnönü, anten- nasebetiyle şimdiye kadar 17 par- müzakere ederek 80 bin sandık 
Jero yalnız bir dn,·ayı dcJ;.ril, bir ça bina istimlak edilmişti. Dün de portakal satmıştır. 
milletin snmlmiyctlnl de birlik· iki bina satın ahnm·§tır, Evvelce 5 b" d -Bu portakallann O ın san ıgı 
tc te,·di etti. alınanların yıkılmasına başlanmış- 1 Dörtyol ve 30 bini de Rize ma ı o· 

SALRt ERTEM trr. lacaktır. 
Hisarla Bebek arasındaki otuz 

ı B ka d ki Yalnız portakalların kaliteleri 
§ an sın a kadar binanın istimlaki için tet· 
Sahtekarlık kikler yapılmaktadır. ve ambalijları Almanlar tarafın-

Türklye tc Bankasının Beyoğlu Ç S l . dan kararlaştırılacaktır. • :. öp epet erı F k n·· Ida Alm ı · ıubesinde hesabı cari kısmında ça a at ortyo an ann ıs· 
1 M .. f"k d nd bi . . k Belediye tarafından tramvay dı tediği evsafta portakal bulunma· 
ışan uş 1 a ı a nnın ar a- • 
daşlariyle beraber bankadan 18 rak yerlerıne çöp sepetleri asılmış ması tüccarlarla kooperatifin ara· 

Tramvay ve Tilnel ıirketleri bu 
aabahtan itibaren fiilen hük\lmete 

geçmiş olmaktadır. Sabahın saat 
5,5 unda Şiıti, Aksaray ve Beşik

taı depolarında amelelere çay fi. 

yafetleri ve öğle üzeri de memur

lara Par'kotelde bir yemek verile
cektir. 

Dün bütün tramvay arabalan· 
mn baş tuaflarında ldaire içinde 

yazılı bulunan "İstanbul Türk 
Tramvay Anonim irketi, levhaları-

nın Üzerleri boyanmııtır. Buralara 
·•tstanbul Tramvay tıleri ldaresi,, 
yazılacaktır, 

b. 1. ku·-· • ı.:ı·· t k tır. Bunlar §imdilik 65 tanedir. sını açmıştır. 
ın ıra çe gını ""un yazmıı ı . . . 
M ""dd · "l"k ta f d b" Gıttıkçe adetleri çoğaltılacaktır. Tüccarlar kooperatifin kaldırıl- =============-u eıumumı ı ra ın an ı-

. . lh -1..~- • BurJ:Jan sonra tramvaydan inen masını ve ihracatın kençlileri tara- portakalı göndermeğe mecbur ol-
rıncı su ceza m.uu~emesıne sor-

. . .
1 1 1 1 

ler biletleri ve kağıt parçalanru fından yapılmasını istemeğe ba,- duklarrnı ve diğer aşağı kalitedeki 
gu ıçın verı en suç u ar suç arını 
·t· ( tm" 1 S Ih hr.:k· . R "t bu sepetlere atmazlarsa para r.e- lamışlardır. Kooperatif mensubu portakalları alamıyacaklarını aöy-
ı ıra e ış er, u a ımı eşı 

b "k" 1 d t k"f d k zası ile cezalandırılacaklardır. ise Almanların isteklikleri kalitede lemektedirler. 
er ı ı suç uyu a ev ı e ere , -------------;__-------------:---::---~--------

evrakı müddeiumumiliğe yollamış-

tır. 

-<>--

Otobüs İçin 30 Firma 
Müracaat Etti 

Belediyeye otobüs satmak içb 
şimdiye 'kadar 30 kadar firma ba~-
vurmuştur. 

Sefarethanelerden de Avrupa-
l:laki firmalar hakkında cevaplar 
gelmiştir. 

:e ı Çar~am. ı Perşem. -> 
~ 1 MART ~ 2 Mı\Rf 
cc 9 Muharrem O :\luharrem ... 114 Kasım 1 115 Kasım 

Vakıtler 1 Vasa
0

Ezanl Vasa J Ezani 

1 ----
GOn•• 684 128il 632 1232 1 
001• 12 27 6 28 12 26 626 
ikindi 11> 37 9 ss 1~ !!>( fi s. 
Ak•am 18 ()() 12 ()() 1801 1200 
Vataı 1980 1 81 1982 ı a1 
lmaak '58110 50 -455 ti) f)IÇ 

AZRAİL 

Ya,ington, Tunus ,.e Mosko''fl• 
dan gelen fiç telgraf üc ölüm habe
ri veriyor: Japon serirlcrlndcn Sai
to, Tunus Yclialıtı Uııhmut bey ,.e 
J.eninin zevce~i - biz geri knl:ın
lara uzun ömürler temenni cılc

lim, - ~ayılı nefeslerini tam:ıml:ı
mışl:ır. 

Gene dünkü telgraf haberleri, 
Şanghayda da, Japon mıntnkasındn, 
kazıklara saplanmış üc Cinli kafa
sı bulunduğunu bildiriyor. 

Telgrafüır, ilk üç kişbi kimin 
öldürdü~ünü sormad\~ı gibi, son 
üç ölünün de kimler tnrafındnn öl
dürülmüş ol<lu~unu sormuyor. 

!":eden sorsun? 
Hepsini öldüren Azrail değil 

mi? 

AZRAİI.1 

(l\labant) 

'Rerllnden lıildirilıJi~ine gl5re ca
susluklnn idama m:ılıküın edilen 

___..__ ...... 
DEllAGOJl üç kişi, ,,ubatın 24 üncil günü bal· ' , 

ta ile idam edilmişlerdir. Demagojide demek do~ru deAil, 
çünkü bunu Avrupalı zihniyetini 
haiz kim~eler yaparsa denir, sorıa
lık demek daha doğru olur! 

İdam edilenlerclen ikisi Polonya· 
nın yukarı Silezya, üçüncüsü de 
Alınan Silezyasınd:ındır. 

Cac;usların h:ıngi devlet lehine 
calıştıkl:ırı bildlrilınemektedir. 

(Le JourııaV. 

BİNA 1.?AXDI, FAKAT •• 

Son günlerin hadiselerine uygun 
bir vaka: 

Amerikan hnstah:ınesine mülhak 
bir hinaıla yansın çıkmış. 

IIcmen ekserisi Arnıeniken (A· 
merika himayesinde Ermeni de
rnektir) ol:ın hemşireler, sllsilei 
merallbe riayet için, yangını 

itfaiyeye hnlıer Hrecekleri :rerdl', 
dahill telefonla müdüriyete halıer 
vermeğe kalkışmışlar. 

Oradan da haber alınıp ltfııiyoye 
haber verene knıl:ır, bina y:ınmı, .• 
Yanmış amn, tecavüzü merci oJmn
mış, usul ve niznm kurtarılmıştır. 

Bir gazete, Almanyayn, Sov)·et 
Ru~y:ıya ve Amerikaya talebelerin, 
döndükleri v:ıkit, bulunıluklnrı 

memleketlerin ideolojisini, yaşama 
~artlarını benimscdi.klcrini falan 
yazıyor. 

Bir başka gazete - doğru veya 
yanlış - bu görüşü derhal ele ala
rak, estair;übillab narasını atarken 
mesllerini beline sokup saldıran 

softa misllhi ve millete küfretti di· 
ye yaygarayı koparıyor. 

Bu vatanperver! il Jiğl ha)•di ka
bul edelim. "Haklısın be biraderi" 
diyelim .• Diyelim ama, eğer o di
yarlara gitmekte Tilrk gençli~i için 
bir endişe melhuz deitihe Tilrk top
r:ıklnrıncla olan Y. ~l. f.. A. cemi
yetin<.le tehlike var diye niçin fer
yat ediliyor? 

\\ I 

Dünkü deniz 
kazası 

Kitaplarda bulunması 
zumlu görülen mevzu 

tesbit edildi 
Maarif Vekaleti ilk otcıı, 

okunan okuma kitap:arını ye~ 
tan yazdırmaya kaı•r verııılı 

Fındıklı açıklarında iki na ait bir tamim dıcude ~ 
tir. Bu tamime 1,;öre, ole 

vapur çarpıştı taplarında bulunması uyğııD 
Diln limanımızda Findıklı açık rlilen mevzular §!1nlardır. 

larında ilfi vapurun çarpı§IIlasilc A) Çocuk 2.İle hayatın• ,.. 
neticelenen bil' deniz kazası ol. çalar, 
muştur. Çarpışan vapurlardan B) Masallar, 
biri Karadenizden limanımıza. gc C) Meraklı sergüıc~tıer, 
len ve Balkanlar arasında işliyen D) Seyahatlar, ıfl 
Yugoslav bandıralı Lovçen vapu. E) Hayvanlara, neLatl 
ru, diğeri de Barz.ilay Ben Ja.. tabiata ait meraklı şeyıer:ıJ 
men kumpanyasına ait Sebat ge- F) Memleketimizın içt! ~ 
misidir. yatına ve tabii güJ"ellıiderı 

Saat 14 te vukua gelen kaza tasvirler, it 
şöyle olmuştur: " G) Muhtelif ':teşifleıe • 

Sebat vapuru Fındıklı önlerin- raklı yazılar, >"' 
de demirlemekle meşguldür. Bu H) Çocuklarda a!Sl:.ı ıı 

d K d ·za 1 Lo cak fenni yazılar, 
sır:a a ara enı en gc en v. t) Muasır Türk edebi 
çen vapuru da limana girmiş ve 
rıhtıma doğru ilerlemeğe başla. çucuklar için veya çocuk • 
mıştır. İ§te bu anlarda demirle. ne uygun olarak yaz.ılııuJ 
mek için mane\.Ta yapan Sebat parçalar. 'fÜ>-l 
vapuru Lovçen vapurunun rota- J) 1stı1dal sava~ına ve f· 

sına düşmüş ve Yugoslav kantan kılfi.bına .. ait ca~lı. menk_tbel~ 
dıı mesafe azlığından manevra K) Turk tarıhıne aıt 
yapamıyarak müsademenin önU- temsiller, 1' 
ııe geçememiştir. L) Çocuklarda aile, yur~ 

liyet &§kını uyantlıracak > ~l 
Lo_vçen vapuru Seb~t vapuru. M) Tilrk ve yabancı b0Y". 

nun ıskele baş omuzluguna. çarp. daml h tl hak'....,d' . arın aya arı ,, .. ~ 
mış ve bastonu ile talama.rmı par çalar. 
çalam~§tır. Yugoslav vapurunu~ N) Muhtelli sabalarlda 
da müsademede baş tarafındakı ba 1 " t • ilialı ve ıarıa r gos erını§ :ıı - :..0 
sandallar kırılmı§ ve uf ak tefek . lh tı 1 kl ri ııav 
diğer bazı hasarat olmuştur. rın 

1 
aya ve mes e e 

Hidiseden sonra rıhtmıa ya • 
na.şan Yugoslav bandıralı Lov. 
çen vapuru bir tevkif karan ol
madığı için ak§alll ~i liman • 
dan hareket etmi§tir. Sebat va. 
puru Fındıklıda. demirleıni§tir. 

Deniz Ticaret mUdUrlliğU tah.. 
kikata başlarnı§br. 

Bir diğer kaza da. Haliçte Has. 
köy deJtırmenlerinin önilnı'I~ n1 -
mU§, ve Tekirdağ limanına ait 
"Dağcloğru,, motöıil bir sanda.la 
çarparak batırını§tır. Sandalda • 
kiler kurtarılmıştır. • 

ya.zı ar. ' 
(0) Fedakirhk ve kahra 

menkıbeleri. (Çocuklar • 
fedakarlık ve kahramanlık ~ 
renlerin menkibelerine de > ~ 
rilecektir.) S 

P) Türk büyüklerinin ~~et' ' 
ve gençlik hayatlarını, sf 
ve mesleklerinde muvaffa1' 1 t 

için takip ettikleri çalışın• ... --ı-·-· J ... __ .,. __ • ,ıt 

T) Denizcilik bayatını 
vir ve menkibeler. 

S) Çocuklarda havacılı~ 
sevgi ve hava kahramanlaJ"' 

-o- ğı hisleri uyandıran ya%ıl~· 
ızmir -ıstanbul - Ankara Ş) Umumiyetle aakerlii' 

Hava seferleri tarifesi 
hazırlandı 

r~ek, askerlik vazifesinin 
yetini kavratacak ve nıeasl 
kara, deniz ve hava kuV"~ 

Nisan ayınd~n itibaren baılaya· karıı sayğı uyandıracak Y ~ 
cak olan tzmır • Ankara • İatan- U) Milli sancağa bil 
bul hava seferleri için Nafia Ve· bağlılık hislerini aırlayacı~ 
kileti bütün hazırlıkları ikmal et· lar. . 

miştir. V) Avcılığa ve unı0~ 
lzmirdeki tayyare meydanı ta- spor hayatına ve sporcu le~ 

mamlanmıı, üç şehire de telsiz is· rine dair yazılar ve menki ~ ~ 
tasyonlan kurulmuş~ur. Y) Çocuklara fazilet ,#1 ~ 
n~zırlanan tarifeye gere, lstan- teri ve güzel huyları se ~ e 

buldan lzmire 20 liraya ve İzmir • yazılar. /ı, 
!stanbul - Ankara y~lculuğu lda Z) MilU menfaati her ısı:, 
lmk liraya olacaktır. Bu ücrete ten Ustün tutmağı telkin 
1000 liralık sigorta da .dahildir. yazılar.. __/. 

Adalar halkı yandan çarklı Adliyede tayinlel 
vapur istemiyor Yeni Liste ~~6 

Adalar balkı son günlerde yan· Müddeiumunııbl 
dan çarklı vapurlardan tikAyet et· Bildirildi 1' 
meğe başlamışlardır. Bu vapurlar Adliye te§kilatımız.da. ~I' 
ihtiyacı karşılayamamakta ve ba- son tayin, terfi ve naki! ~st e { 
zan haddinden fazla yolcu almak· İstanbul mllddeiumumiliı1'1 
tadırlar. Bunların köprüden Hey· derilmiıtir. Liste gudur.=,,. e ı~ 
beliye olan mesafeyi bir saat 50 latanbul sulh bakiınlig~ p" 
dakikada yaptıkları umulmaktadır bul müddeiumumi mua"in ~61 
Halbuki uskurlular bu yolu 50 da· Nurettin, Konya ıulh ceı• 9'~~ 
kikada almaktadırlar. liğine tatanbul fi.ıalannd•~~r. 

Halk Denizbanka ve lktısat Ve- rul Salt, Ordu hukuk bl~ ı/ ~ 
kaletine müracaat edecek ve us· İstanbul lizalann!Jan Naıı~ ~ ' 
kurlu vapurların i;letilmesini isti· bul sulh hakimliğine ter! 1 ~ 
yecektir. hakimi Rahime tstanbl.l ıı• .A 

--<>- hakim muavinliğine ııılb tC,(1", 

Bu "'gday fiyatları dUştU Refik, Iatanbuı batığııı•ı.~·~ Ilı 
İstanbul hasından Nuri, tJI r 1\, 

Son günlerde Anadoludan piya· sulh hikimliğine terfian ·~-~ 
saya mühim miktarlda buğday gel kimi Nusret, Nazilli )1uktl1' ~~~t , 
meğe başlamıştır. Bu yüzden fi. liğine İstanbuldan Maıh•rı.ıl~ıf 
yatlar 3 • 4 para k~dar düşmüı· UskUdar müddeiumumi ~Sil~ 
tür. ğinc Orhangazi rnUddC1~,ıı•· 

Fiyatların daha ço!c dügmemesi Mahir, İstanbul ağırcet• ~ 
ve köylünün zarara uğramaması mesi balığına terfian !_de ,ı; 
için Toprakofisi stoklarından piya lstanbul sorgu bakirnliğın ığ ~~ 
saya mal çıkarmamı1tır. ceza azasınd8-? Kaşif, El~ı.ıl YJ 

Antalya malı arpadan 200 biıı hakimliğine terfian tstan Jııl~~ 
ve Samsun malında da 400 bin ki· !arından Mesut, Bergartl~iıtıİ 
lo arpa 4,10 par<:l:lan ihraç edilrni§ bkimliğine terfian sulh Jl 
tir. nıail. 
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pi ikan Haberleri Görüp düşündükçe 
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ası lgat' f ... - . 
ıs an komşumuz da siyasi 

iy, \r, .. h a r e k e t 1 e r 
Kozludaki Facia 1 Tunusta 

Yanlrş bir hüküm 
Ortada, Juuıgl dcHIJcrc da

yandıb"lnI pek ele kc t1renıedi
ğlııı bir hlt1Ja dolnşıyor. J)Jyor
lıır ki rocuklnrmıızı Al·nıııayn, 
Amcrlkayn, nu l•) n yollama· 
ynlım. Çiinkii ornlıırn gidenler, 
oralurclJıkJ siya i ha\n)ı kokla
ya koklaya kenlli renklerini de· 
ğfştiriyorlar. 

ıııı.. kılııniz Ş''k .. S • d 
• "il :Roın u ru a- diğer ciddi Bulgar gazetelerın c 

e ~lldan -:~~ya giderk~n Şefimizin resimleri birinci ıayıfa- Yedi amelenin cese- Siperler kazılıyor 
'l'urıc· g Çl§ı, bulgaris- ları işgal etti. Velhasıl, Türk • t ıye ara d . 

d . b l d sığınaklar yapılıyor tzah" sın akı samimi Bulgar yakml.ğr ve dostluğu ile 
~lıııuıt~ratına çok güzel bir iki milletin günden güne daha sa

dıtıııa r ... (Utru) gazetesi- mimi bir anlaşmaya doğru git:lil
de\'letj go.rc şimdiye kadar mekte bulunduğu yazıldı. 

l U Unama l Badogliyo Libyadan 

l·dtrece il ınısafir vekiline kar 
uır sı. candan b KöSEiV ANOFUN ANKARA 

Sarsıntıdan İhsaniye ocağındaki bir geçitte 
çöktü bir amele yaralandı 

ltalyaya döndü Gi<lenler arasıııda belki böy
Roma, 28 (A.A.) _ Messagero leleri rnrdır. \'e lıelki Jıiikmiin 

gazetesine Tunustnn bildiriliyor: nhlbi, bu tefekkür iistündekl ...qka .. • u derece sı-
t0r;:ı gosteriJdiği Bul . Z1Y A RS f1 

ı. ~ınerrı· . garıs 
"'de ııtır. 

liuı 
~il &ar Baıvekili ile 

tııı. •onra k" Z . ·-. &el es ı ağre ıs· 
Orlrı. en li · · 

"« (Ç'f • arıcı ye Vekili-
' }'apa~ tçı. Birlikleri) top· 
ilrıü11 ('/ bınterce Bulgar 

ta aıasın Türkiye) 
illet ln.. .. • 

) ·~ onu), (Yaşasm 
alariyle karşılaştı-

tar t" 
llıcı... 0Yliisün .. 
0, "llaıı \'c un başında Raz 

. ~Lıl ~eşhur Türk dos-
.l'i~d &arıstanın kıymetli 
ııı tatı en, kral Sa Majeste 
Otd Ya\'c . B U.. rı agraynof bu-
'aı..: 
-lll· 

\ttlı· ~~h te~a?.ürattan çok 
~z Yll2unden belli o· 

~t e R . c.°!kun uıçukta yapılan 
tcll .. dosttuk tezahilra-

~ tcı1c·ı&orülecek ulvi bir 
ı ctrn· . 

. . }'adan ıştır. 
~ 1 llıııak h.usuai surette Ve-
liltar iizere gönderilen 

•ah·r 
~t ttltlıi ı 1 ıne yanattıktan 
~!is· c\'attan baıka Rus

ıtıdc h 
t }'a g 

1 
n ususi surette 

t Ytttli c .en binlerce Bul-
~~~trı .. ~12 Tuna üzerinde 
c "'llQ' "'lnd i>ı- ıUeri 

1 
e uzakla~ırken 

~ •~ıan: c, tapkalariyle al
~Ultar 1

Y0 rdu. Bilaistisna 
·~'tli la~a~cteleri Vekilimi

iıı t 81Yctinden ve mem 
Zlıaıi1t· 'illet İnönü "b' b' ıl'cr gı ı ır 
~~ 1111 ındcn Türkiyenin 

llda ~abiJe ~. . b" • . 
tj., tcbarij.ceınn.ı ,ınncı 
"arcı z ettırdıler. 

\teaileaiyle Zora ve 

Bulgar Başvekili Gospodin Kö
seivanofun Ankaramızı ziyaret e· 
deceğine dair aylardanberi İstan
bul matbuatmda yazılar yazıldığı 
halde, Bulgar gazeteleri sükutu 
muhafaza ediyordu. 

On gündür, Bulgar gazeteleri 
tJe Gospodin Köseivanofun Anka· 
rayı ziyaret edeceğini yazmakta
dır. 

Bu ziyaretin yakmda vukubula
cağı bildirildiği halde kati bir ta
rih henüz malUm değildir. Zanne
dildiğine göre, bu ziyaret Bulgar 
devlet bütçesi Kamaradan geçiril
dikten s:>nra olacaktır. Çünkü, son 
günleri:le Bulgar Sobranyasında 
hükumete muhalif mebuslarla hü
kumet taraftan mebuslar arasında 
şiddetli münakaşalar oldu. 

Muhaliflerden Profesör Petko 
Stoyanof Sofranyaya verdiği bir 
takrirle sorduğu bazı suallere ce
vap istedi ve hükumetin siyasetini 
şiddetle tenkit ettikten ıonra Kö
seivanofun ekalliyette J.-alarak dü
şeceğini zannettiği için itimat re
yi verilmesini iıtedi. Köseivanof 
bu imtihandan muvaffakiyetle çık
tı ve büyük bir ekseriyetle itimat 
reyi a)dı. Bu ıuretle, hükumetin 
mevkii kuvvetli olduğu da anlaşıl

dı. 

Bu itibarla, Bulgar Başvekili 
yakında memleketi haricine seya· 
hate çıkabilir. Kuvvetle ,zannedil
diiine ızöre._Kö•eixm2LAn.Jw:a
ya mart ayı -niliayetinde ıeıecek-

Zonguldakta Kozludaki bir 
maden ocağındaki intflD.k habe· 
rinl dUn telgraf haberi olarak 
bildirmiştik. Dün nkşam Uzerl 
Zonguldak yallsl Hnlit Aksoy 
ile görUştUk. Sayın vali sualle· 
rfmize şu cevapları verdi: 

"- tnfllD.k yUzUndcn U.dise 
yeri civarındaki diğer ocaklar 
\'e maden geçitleri de sarsılmış· 

hır ve hasara uğramışlardır. Bu 
arada İhsaniye maden ocakla
rında da bir geçit çöknıUş, biı 
kişi ağır yaralanmıştır. l\1Ud· 
delumumi hlldlse yerine gitti. 
Fenni ihmaller olduğu kanaati 
vardır. lia.dlse mııhallinln an -
cak 350 metre yakınına kadar 
gldllebllmektedlr. ÇUnkU bura· 
ıarı gazlar sarmıştır. 

Yardım teşkllD.tları gaz mas· 
kclerlyle çalışıyorlar. Kazaya 
uğrayanlardan 7 kişinin cesedi 

bulunamadı. 

Otobüs davası görülmiye 1 
başlandı 

Eskl Vali Muhittin Üstündağ 
ile eski dnimt encümen dzala
nndan bazılarının otobUs mese· 
lesinden muhakemeleri yarın 

temyiz mnhkemeslnde nakzen 
görülmeye başlanacaktır. 

Asrt mezarlık yllzllnden a~ı· 
lan davaya da öbür gUn başla-

nacaktır. 
Muhittin üstundağ ile bele

.u .... ~-- ~~-vetl mUdttrO HttsnU, 
\'arldat mUdUrU Neşet ve o za· 

tir. mankl dalmt encumen Azaları 

JUdlseye SUrmenell ıamıı Is· 
minde bir amelenin JAğam at· 

mak için tutuşturduğu fitil se· 

bep olmuştur. L4ğam tltlJI ya
nınca grlzo lştlğnl etmiştir. 

Kazaya uğrayan amelelerin 
kat't adedi 35 dir. Bunlardan 

16 smın cesedi bulunmuştur. 

Kaybolan yedi kişinin cesedi 

henUz bulunmamıştır. İki ki· 
şl hastahanededlr. 10 kişi de 

topraklar altından gUçlUkle kur 
tarılınıştrr. 

Ankara, 28 (A.A.) - Zongul· 
dak havzasındaki grlzo kazası 

dolayıslyle burada yapılacak 

tahkikata yardım edecek heyeti 
fennlyeyl takviye maksadlyle 
1ktısat Yekdleti maden başmU· 
hendlsl B. Halll Ekmen'ln kaza 
mahalline göııderllcllğl Bğrenll· 

mlştlr. 

Dahiliye Vekili 

Bir mUddettenberi burada mü. gfiriişiine yaslımnrak biiylc söy
him miktarlarda kıtaat ve harp lcyor . .Miiste un 'nkaların Jıic 
levazımı sevkiyatı göze çarpmak bir hiiknıe sebep olnmayncnğı, 
tadır. Her gUn harp malzemesi ve çok eski tııiitenrl!edlr. ı ·hata 

yiyecek yUklü gemiler '1\ınusa ge değmez. 
liyor. Her gün asker ve malzeme Xit~khn kıı.rşılık olnrak fün
yüklü olarak Ceznyirden gelen riinde tstanbuldan, Bursadan, 
trenler Tunustan Libya hududu. h.nıJrdcn dışarıya çıkmayan ge
na geçiyor. Tunusta pasif mUda. ne böyle mü tc ·na bir takını a
faa için istisnai tedbirler alınmış damların şu, bu siyasi ha\'ftlara 
tır. Siperler kazılıyor. Ve kum uyclıığunu söJ llyeblllr; fakat 
torbalariyle barkiatlar meydana hiç bir şey islınt etmiş olmayız. 
getiriliyor. Tunus gazeteleri halk Un ncşrJyııtın biricik fay<'blsı, 
için sığınakların pek yakın.da ik. A' mpn) a gönclcrilecek gençle· 
mal edileceğini yazıyorlar. Tu • ıfo seçlll~lnde bbJ çok dikkate 
nus körfezi kıyılarına mitralyöz e,·kctnıesfdlr. 

ve batat"yalar yerleştirilmiştir ve Açtığımız irutilıanlartla çocu~ 
demiryolu köprülerinde muhafız. b'llD gibi knbHlyetlni tartarken, 
lar beklemektedir. hlr yımdnn dn aile terblycsinJ, 

Paris, 28 (A.A.) - Romadan mlli Jmamnnı Jnınctlnl, secl-
Matin gazetesine bildiriliyor: ycsfndckl sağlıımhğı gözününde 

Romada, Frankon.un Paris ve I bnhındurmıılıyız. 
Londra tarafından tanınmasının Ancnk bu Jkl şartı kendile
bir yatışmaya matuf ve İngiliz rinde hJrlcştJrcnlcr g<inderile
-Italyan müzakerelerini kolay - bilir. 
lastırılacağı kanaati mevcuttur. Uııgiin snğ olsun, sol olsun 
Mussolininin İtalyan isteklerini hnngl rejim blrıız dikkatli bir 

Dahiliye Vekili Faik Oztrak t 'b d b' t h 1 k eşrı e en ır no a azır ama • gliz<len bütün kusurlarnu, ~ar-
dUn sabahki trenle Ankaradan t ld • b'ld"r'l' o a o ugu ı ı J ıy r. pık taraflarını snklayablllr? 
şehrimize gelmiştir. Kendisini BADOGLlO DÖI\1DÜ Zaten mrkteıılcl'(\e hO<'alan-
IIay.darpaşa istasyonunda Vali 

Roma 28 ( ... A ) - Bundan 8 mız fırsat düştiikçe. ~ocuklan 
ve Belediye Reisi J.,f.ıtlf Kırdar- . ' . .n.. • • • • 
la Emnl et MUdUrU Sadretlhı giln evvel Lıbyaya gıtmıl} olan im no.ktalarda da uyandırmak• 

Y • İtalyan orduları başkumandanı tadırlar. çe,·ro aşağı yukan ha-
karşılamıştır. \ekil Parkotele ?ılare~l Badoglio ltalyaya dön.. zırdır. Çünkil o gazetenin kork· 

inmiştir. mek Ur.ere dün Trablustan vapu. tu!,"lıiıu söylediği cereyanlara 
Öğleden sonra viltıyete gel · ra binmi~tir. kapılmak için, yurt, bayrak, lk· 

m!ş, burada vali ve emniyet mU· Um eleği Urnıeğe de pek hacet 
durıı .u .. fJd 11aat Jractar •OrUf· KOR.SİK.AD.AN AYRILAN 1TAL yoktur. Ruhan hasta, seciye ba-

u tU YAN AfI.EiıERf 
m Ş r. kmımrlan za3,f olanlar, tA uzak· 

Dahlll'-·e Vekilini vlldyetten Bastia, (Korsika), 28 (A.A.) lardıı da bu akmtılara pekA.lA 

1 

bu akşamki trenle An karaya gi

deceklerdir. 

" - 200 Jtalyan ailesi, memleket. 
çıkarken gazeteciler karşılamış, 1 . dö k U dil ,,., kapılnbillyorlar. Polisin, mek· erme rune zere n an.gam 
Reisicumhur Mili! Şefin ne gU· 'ki !tal 1 b d tcbln, bütiin cJc\"let J.."llrrctlerl-

: KUtahya valisi Hlmlt Oskay 
ı ile Mardin emniyet mUdUrU sa· 
! bık altıncı şube mUdUrU Faik 
: da yarın Ankarada bulunacak· 
1 
; Jnrdır. 

1 çankofun kardeşi tevkif 
. edildi 
Sofya, 28 (A.A.) - Polis, es· 

ki Başvekil Çankofun yakınları 
nezdinde araştırmalar yapmış 

ve Çankofun kardeşini tevkif 
etmiştir. Bu tedbire sebep Çan
kotun bazr dostları tarafından 
Lodt'da aktolunan bir içtima· 

dır. 

nU tstanbulu şereflendirecekle· 
1
J ark tyatn .vti~punıy a ura a.n 
1 e e e mış r. ntn dalma uyııııık bnlunmMID-

rlnl sormuşlardır. Vekil şöyle !TALYANIN TEMlNATI da bu türlil kapıbşlarm paJ'} 

cevap vermiştir: Londra, 28 (A.A.) - Hariciye yok mudur? .• 
"- Cumhurrelslmlz pek ya- mUsteşan Butler Avam Kama- Yalnız bu iddiayı ortaya atıP, 

kında fstanbulu şereflendlre· rasında yaptığı beyanatta !tal • hükiim ,·erenlerin ıle yabancı 
ceklerdlr. Kendileri lstanbulu yanın Libyadakl kuvvetlerini ar. topraklnrda olrnmuş kimseler 
görmek arzusunu izhar ettikte- tırmılJ olmasından dolayı Roma. olmaları, beni biraz diişüııdtiril· 
rl gibi İstanbullular da kendi· do.ki fngiltere bllyük elçisi Lord ror. 
!erine kavuşmak isterler. TeşrJt Perth'in İtalya hUkOmetine be _ 1'.,akAt, nıadcrn ki tehlikeJi 
edecekleri gUn henUz belli de· yanı teessUr ettiğini ve ltalyanm ezmekte bu kadar cıınlı bir 
ğlldir. Ben burada birkaç gUn da cevaben bu takviyenin mi.in • hassııslyct gö tcriyorlar, hllküm 
kalıp arkadaşlarla .görUşece· hasıran tedafüi mUlihazalarla ya lerJnln ycrsfzlfğ1nl bu Jıaasuf. 
ğlm." pılmış olduğunu ve vaziyet nor • yetlc biz.zat kendJlert hbat et· 

Haber aldığımıza göre Milli mal olur olmaz bunun gerl alma. nıJş olmuyorlar mı? 
Şefin istikbali için bir program cağını söylemiş olduğunu bfldir. Bence, şaşıran; doğru yoldan 
hazırlnnmaktadır. miştlr. (Lütfen sayfayı çwirlni.z) 

~--------------------------.;... ______________________________ ...... __________________ , ______________________ __ 
mıf, yolun sonundaki HüsnÜ&'Üzel otelinin ovaryı ~tan bata bü· (Ne.. Lakin bu pek hzla çocukça bir ıey yahu!) 

!JiR RUH 
"'1lJAMMASI 
~.. YAZAN: Refik Ahmet Sevengil 
"~it ~h ~k~e 7 

' "'"ai 'l~'lci ~.:~Yle, ıstmrbiyle hiç alikalı gözükmeden otelde 
'i~ -iti !ine,, luunmıt kümelerle kalabal• puplarla 
~,le 'li &ehJıatlere ait küçük dedikodulardan lııeıla)WÜ 
>,d~·d~ ~.~teli feyler anlattım ki adeta keyfi yeri.De geldi. 

"I(. '\,. 0rıe "-- ~ • • • le -----'- 111..:.1:1-t L!.. ""'• "'-..~. l'l it 1 -• ... gını annesıy ve ODU11M1 uuua e ...-
t ~ ~ J.. ~dırı, kızını ne zamandan&eri uP~l•pn•f ol- f 
'-~di. ~, gördüğü için hayretle kaJ"Jpk tMr mmnnu· 

~tı~~ '°'1-alarınuzın f>irlepİf oJm111mı minalı blıkıtlar-
\ ~~ hissettirmemek için pçlük çekiyorlardı. 
'-~~tt... '°"~ Lir aralık holde beni ,.alım bulan ihtiyv 
-~~ te~~:zlerle gözlerimin içine bekaııak: 
~~ k ~ ~ ur ~er.im oğlum, dedi, sayenizd4t pUba km• 
."'lflt~ ll'd relıyor... Ne sinir iliçlıan, tne prmgaları ne 
'k..._~ il', ~ç 2amandır ne hekim, ne hoca ona hgiin· 

'-~~·~ lenıin edememiıti· siz HIZll' ldSJIUZ? ~ il 'bir • ' · L.:-.. --k a\iiıııe ~Yı Yele, hanrmefendi, dedim,.-.-.~--- ' 
k. ellenmek, açılmak iıtiyor. 

tün tüzelliği ile ve lıikim bir eda ile lcucaklayarak seyreden muh - Onu ne zamandanberi tanıyorsunuz? 
tefem Dir teras halind~ bahçesinde harap tahta pannaldıfın ö- - Eski, çok eski 11enelerdenberi ..• Ben henüz on üç on dört 
niinde elelicle l>ir tahta masanın baımda alelide hasır isbmle- yaımda INr çocuktum; o koskoca bir erkekti •.• Biz lzmirde otu-
lere otunnuı, yorgunluk bhveai içiyorduk. Nilüfer kanalı İnf4· ruyorduk; bir yaz tatilini geçirmek üzere htarAbula teyzemin 
ah ıörülüyor, birikmit sular pneı albnda bir lfÜmÜI ıröl iuıO'alini evine .gitmiıtim, onlann evi ile teyzemin oturduğu ev bir blıbçıe 
uyandırıyordu. Şurasma ~urasma nükteler, Eıkralar .erpiıtiril- içinde idi. AnadOlu aahilinde deniz kıyısmda bir yerdi; iki aile 
mİJ bir konuıma ile hiç ıbir te)'İ mel"Ak etmiyor aöriinerek w onu hemen bütün &'ÜDÜ bahçede ve kadınlı ~~li &'ençler bütün ,... 
ıormadan aöylemeie mecbur ederek maceruma §Öylece temu atlerini denizde &'~ Slııbahlan banyo_, IOIU"a aaınlclıal, idi _ 
edip .,eçmiıtim: re1c, kotra eilencelerı .•• 

_ Kaç sündür vapu..m, otelde, saiımda ıolumda ıizi &'Ör- Ben onı ilk defa denizde yarı çıplak bir Mide &'önnüt'türn, 
melde harap ıve peri.an olduiumu ıöylemekten niçin çekineyim... Apollon heykeline benzetmiıtim, göuerim kameımrıb .. " Cinıi-

Dedi. tçimd~n: "Jıte nihayet bana iWııafk ediliyor!,, diye yet heyecanlannı henüz lıisfebneie l>aılıyordum. Hem onu her 
sevindim, yürefim afznm geldi. sün görmek .istiyordum, hem de onu görmekten pek fazla çeki-

Uzakta karfı dajbn -.eyre ~almq ıibi ve yanı bapmda iken niyordum, korkuyordum, ondan kaçıyordum.... Geceleri kanırk 
benden um, heyecansız, clcınuk, kuru l>İr sesle devam ediyvrclu: ruyaJar beni rahatsız ediyor, ıevİndiriyor, Ulftndınyor, lbana 11· 

_ Çünkü ıiz ona ben2iyorıunuz.... tırap veriyordu. Gündüzleri köıe bucak saklanıyor, ıonu uzaktan 
(Aman Allahım, ne bot hülyalara kapdmııam!) ırönnıek, sözlerimi onun vücudünLin sağlam çizgilerinde dinlen-
:_ Benim sevdiğim adam •Piı yukarı ıizin yaınuzcladır; dinnek için ÇD"Pmıyordum. Tatil lbitip de bmire !döndıükten ıon-

atair yulran sizin tipinizdeldir; pliba ıizin bnılcterinize de uy - ra bu kibmu unutacajmu sandım. Fakat iıte yedi yıl sonra •yni 
,_,1111 Jırarakterdedirf buhnnm aarsmtııı iç.inde bocalamaktayun. 

(Yine halecamm arttı. Salan bu ben olnwyayım?I) - Peki, ya evlenme meselesi ..• 
Bir kelime aöylersem uykusundan uyanır, itiraflarmı kete- - Evlenme meselesini geçen ıyıl !teyzem ortaya ,attı; o he-

bilirdi; dilimi tutmaia mecıburdum. nim rahatarzlıldanmı, ısbmplanmı, O,Uhranlanmı blliyonlu. !Da· 
_Fakat aramızdlllki ehemmiyetli yaı farlonden dolayı ba- bam lböy'Je jbir izdi,·acm pek münase'betsiz .,ir §C)" olacağını IÖy-

bAm onunla evlenmemize aıla razı olmuyor; l>en çok l>edbahtım... ledi. O beni yafıma 'Uygun ve !Aile serveti bizim servetirmtze !denk 
Hiiyalannı kaybettirmiyeoek bdar hatif, ymnuJalc, ve tatlı bir ~rkekle ~vlendirmck istiyonnuu galiba oda ticaret İlrlmdatla· 

olmaia falıpın bir .sesle: rındaın birinin böyle bir oğlu da "WJrmıı-· Ağlamak ısinirlerimi ,.. 
_ Sevdiğiniz adam ela sizi teıelli edemiyor mu? tı§bramıyor; elime ne ıpçerse kırıp ıdökmek, üstümü baftmı (Ytli-

Diye soıWm. Böylece ı.ahıi uzatmak ve maceranın taflsili - mak, göfıümü parçalarmık istediğ*n ~lar oluyor. (;aL1:ıa ~iri 
tına, .,._ meçhul aevgilftn hüYiyetine, belki ele aüzel ..-bdatllnlll defa takilitmı Latırlayaımclıimı t.ulıranlar içinde böyle ..,_. 
.,. ailesinin kim olduiuna dair ımlGrmt elde etmem h1iimlrün o- de 'Olmut··· 1 
Jabilecekti . Geçen sene annemle htanbula gittik. Tcyze:n, lıcnden sak-

- Ne diyonunaz? eledi, ı.nrCN'u seYdijimi lrendisinıe IÖy • _ lıyor an-, hissimi plıN ıona ~lemiı; !beni ilk aörWf6 ırman 
T' .. rlmki." ~·~ 
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Kalın bfr kanlCalia ataraTi'Dıyra-------

llia Dayının koluna girmiJ çeki 
yordu. Geçilen yolların her tara
fı tahta ile kaplı idi. Yerlere halı
lar serilmişti. Karanlık köşelerden 
gene dev cüsseli muhafızlar baş
lar m uzatıyor, ilia'yı görür.ce yer 
lerine büzülüyor ve yerlere kadar 
eğilerek bir hükümdar gibi onu 
selamlıyorlardı. Bazı yerlerde du
var açılarak gizli yollar meydana 
çıkıyordu. 

Dayı buralara hayretle bakıyor: 
- Çok mükemmel.. Son 'derece 

iyi .. Vay vay .• 
Diye kendini kaybedecek gibi 

oluyor. Bazan da iliayı kurnazca 
isticvap ediyordu: 

- Peki bu yollar nereye kadar 
gider böyle? .. 

- Bunu en iyi benim domuzum 
bilir. Onu kocaman vücudi! ile her 
deliğe girdi. Öğrendi. 

- Domuz mu? .. 
- Domuz, muhafızlarım-lan bi· 

rinin adıdır. 
ilia başını karanlık koridorlar-

dan birine uzatarak: 
- Domuz .. 
Diye seslendi. 
Muhafızlar birbirlerine seslen· 

diler. 
- Bekliyelim .. Şimdi gelir .• 
Her tarafı kandillerle aydınlatı

lan bu yeraltı malikanesi insana 
korku ve dehşet veriyordu. Dayı 
bile ürpermeye başlamıştı. Hele 
öomuzu karşısmlda görünce büs
bütün dehşete kapıldı, Boynunu 
beline kadar bükerek emir bekle· 
yen bu adam, sahiden bir domuz 
kadar şişman, onun kadar kor
kunçtu. Homurdanır gibi konuşu
yordu. 

- Domuz, bizim yollar nereye 
kadar gider? 

- Her yere .• İstediğimiz yer
lere ... 

llia Dayıya döndü: 
- Gördün mü? .. Her yere di-

yor. Saraya kadar bile .. 
- Ne .. Saraya kadar mı?. 
- Ne sandın? .. 
- Burada kaç muhafızımz var? 
- Sayısını Domuz bilir. Kaç 

kiıisiniz Domuz .. 
- Hiç saymadım ... 
Hafızasını yoklar gibi yaptı: 
- On be§ ... 
Deldi. 
Dayı hayretle: 
- On beş mi?.. _ ,,, 
- Beş kişi bile yeter·ama adam 

larımı dışarı atamam.. Onlar hiç 
çekinmezler •• 

- Demek be_ş kişi ile de kendi
nizi müdafaa edersiniz. 

- öyle .. 

sııı>an çocuklar, saı;;ınm blr tct· 
kik ~üzgednucn gcçirilınemc

ıtin mnhsulihliir. 
lhtiyntlı da\'rnnır, tetik dn

ı·ursak orta.dA kork-ulncak bir 

ı:ey knlınnz. 

Hakkı Süha GEZGİX 

ilia ile Dayı bir müddet daha 
d:>lambaçlı yollar.da ldolaştılar. 

- Yorulduk, döneJim, değil ., 
mı .• 

- Siz bilirsiniz. 
Küçük bir tahta kapı açıldı. Da

yı akla gelmez bir hadisenin kar
şmnda imiş gibi: 

-Hay .. 
Diye haykırdı. 
Kalktıkları sofranın başında i· 

diler, Sofra:Ja şişman bir ka.dın 
kahkahalarla gülüyordu. 
Kadın Dayıyı görür görmez ağ· 

zmı açtı: 

- Bu da mt? .• 
Diye bağırdı. 
iliko birden ona dönmüş, sert 

sert bakmıştı. Dayı sarardı. Titre
meğe başladı. Domuz gözünün ö
nünden geçiyordu. 

Bu ka''dın, ilikonun kapılandığı 
ev sahibi Hürmüzdü. 

tlia: 
- Vay Hürmüz abla .. Ne ha

berler .. 
Diye iltifat etti: 
- Ne olacak, işler gün geçtik· 

çe artıyor. 
- Demek kart tavuk istersin .. 
- Sizin kart dedikleriniz bizim 

dünyada piliç. 
- Yoksa lstanbulda gene mi 

kız buhranı var .. 
- Yeter mi sultanım.. Yeter ., 

mı .•• 
- Y.ck Hürmüz, senin mahare

tin de var ya .. 
iliko hep önüne bakıyor, bir 

tek kelime söylememeğe dikkat c
.diyordu. Dayı "Koca Baba,, ile 
gezmeğe çıktıktan birkaç dakika 
sonra Hürmüz gelmiş, ilk bakışta 
ilikoyu tanıyarak üstüne atılmış, 
kucaklaşmıştı. Zavallı 11iko yarı 
ölü bir habde derdini anlatabilmiş; 

- Beni tanıma, ayaklarını öpe· 
yim, beni tanıma .. 

Diye yalvarmıştı. Kurnaz ka
~n, çabuk kendine gelmiş: 

- Aman ne kadar da benziyor
sun .. 

Diye kızararak özür dilemişti. 
11İa, şarap maşrabalarını yovar

lamaya başlarken Hürmüze: 

- Haydi sen işine bak Hür
müz .. Istediklerini ayır.. Bir de 
ben göreyim .. Ol maz mı? .. Ama 
çok vermem .. Ancak üç tane gö
türebilirsin. Hepsinin bir defa ku
lağ~nı çek.. Evden dışarı çıkar

mak yok .. Sır verenin başı gilder .. 
Sen de kork e mi? .. 

Hürmüz yerlere kadar eğilerek: 
- Aman Sultanım .. Beni tanı

maz mısın? .. 

- Seni tanırım, tanırım ama .. 
Dayıya döndü: 
- Hiç içmiyorsunuz. Neşeniz 

yerine gelsin .. Bu gece bizim mi· 
safirimizsiniz. 

Dayı hiç kalmak niyetinde de
ğildi. Çünkü kalmakla bir şey ka
zanmaz, fazla bir şey de öğrene
meuli: 

arkadaşlar n gitsin. Onlar baksın
lar hastaya .. 

- Hepimiz ayrı ayrı yerleride 
kalıyoruz. Burayı öğrendim ya, 
yeter, bu hafta bütün gece eğlen
mek üzere geleceğim. Sizin sara· 
yınız dünyanın cenneti .. 

- Hurileri de var .. 
- Tam huriler .• 

- Peki öyle ise .. Beklerim .. 
- Ben müsaadenizi istiyece· Dayı elini kuşağına götürüp bir 

ğim. Çünkü hasta bir arkadaşım kese çıkardı. 
var. Onu yalnız bırakmak iste- ilia itiraz etti: 
mem.. - Bu şaraplar bendendi. Vaa-

Dedi. detmiştim.. ama madem ki veri-
- Yok, seni bırakmam .. Öbür yorsunuz, öbür sefere ısmarlarım .. 

Tarihten bir yaprak : .................................................... -......... . 

Hakikat 
''Adı çıkacağına canı çıksın,, diye bir atalarsözü var. Ölen 

kurtulur, fakat adı çıktı mı dilden düşmez. Ama ne olursa ol. 
swı, bir çok adı çıkanların hakkını tarih bir gün teslim eder. 
~ Fıkra çok güzeldir. L~i Flip, Fransada dikiş tutturamıyaca. 
gını anlayınca memleketini terketmeğe karar vermiş, bir ara.. 
baya atlıyarak uzaklaştmıştı. Kral telaştan mı, yoksa herhan
gi bir sebepten mi, yanma para almayı bile unutmu§tu. llk mo. 
la verdikleri konaktıı para lazım olunca ceplerini muayene et. 
ti. Nefile. Beş parası yoktu. Kralı tanıyanlardan biri yaklaştı: 

- Efendimiz emrederlerse ... 
Diyerek cüzdanından çıkardığı yüz frangı uzattı. 
Para lazımdı. Lui Flip yüz frangı alrrken: 
- Alıyorum ama bakalım ne vakit ödeyebileceğim. i 
Diye söylendi. 
Arabanın hazırlıkları devam ederken Fransa kalı bir kah:. 

vede oturmuş dinleniyordu. ~füvezziler, postadan çıkan gazete
leri dağıtıyorlardı. Cebindeki yüz franktan artan bir servet 
vardı. Gazetelerden birini aldı okumaya başladı. Kalın punto. 
larla kralın kaçtığı ilan ediliyordu. !kinci başlıklarda kralın 

1 
hazineleri de beraber götürdüğii iddia ediliyordu. 

L~i Fl.ipin elleri gnyr_i .ihtiyari cebine gitti. Parmakları ile 
lfılufkar bır dostun kendısınc vermiş olduğu kuruıılnrı okşa. 

maya ba.şladr. • N. A. 

Kızılay şefkat komitesi evvelki gün :Ankarada toplantısını 
yapmış ve 11 martta verilecek balo hazırlıklarını görüşmüştür. 
Resimde komite toplantısından bir intiba tesbit edilmektedir. 

nın omuzlarını okJadı4 
- Domuz.. Misafirlerimizi ka· 

pıdan çıkar .. 
Diye bağırdı. 
tlia sözünü bitirmemiıti, Do

muz göründü. Baıı ıene yere e
ğikti. 

Ses çıkarmadan bekliyorldu. 
Hasan ile arkadaır Dayının ar

zusuna muhalefet edememiılcr, 

onlar da ayağa kalkmıılardı. ilia 
masasında kımıldamamıı, batını 

bile çevir:nemiı: 
- Güle gille .. Uğurlar olsun a· 

ğalar .. 
Diyordu. 
Dayı, birkaç adım attıktan son

ra geldikleri y.oldan gitmedikleri
ni anlamıştı. Fakat ne ldiyebilirdi. 
Epey ilerledikten sonra bir aydın
lığa gelmişlerdi. Arkaalrında bir 
koşuşma oldu. Bir muhafız elinde 
palasiyle göründü .. tlianın ıesi de 
duyuluyordu: 

- Domuz bırakma .• Domuz bı· 
rakma .• 

Dört arkadaş, hele Iliko ile Da· 
yı muhakkak bir tehlikenin baıla
dığını sezmişlerdi. iliko, Hürmilz
lden zaten şüpheleniyordu. Bu tc· 
reddüt birkaç sa!liye ıürdü. Do
muz bile kendini toparlayamamıı
tr. 

Dayr birden kudurmuı bir ara
lan gibi Domuzun sırtına atlaya· 
rak belinden hançerini çıkardı: 

- :Uiko durma .• 
Diye bağırdı. 
Dayı hançeri almakla beraber 

muhafızın göğsüne saplamıştı. ili
ko yanında idi. Kolundan tutarak 
itti ve: 

- Durma kaç .. 
Diye bağırldı. . 
Fakat arkadan gelen muhafız 

da yetişmişti. Durmak ölmek de
mekti. Dayı hızla ileri atıldı. Men· 
feze gelmişti. Küsük bir merdive
ni bir adımda atlayarak dışarı çı'k
tr. Etrafına bakındı. Burası girdik
leri kapı değildi. ilerde bir kaya· 
nın arkasınl:ia bir nöbetçi uyuyor
du. 

Eski Yeniçeri, tabana kuvvet 
vermektPn baska eare 'lral"'adrh.,, 
anlamıştı. 

Bütün hızı ile koşmaya baıladı. 
Atmeydanırun kalabalığı ve dü

ğün gürültUıü ile ke.ndine ceJdi. 
Haziran güneşi altında korku ve 

( A rka.!ı 1'01') 

Turan Tiyatrosundaki 
Temsil 

Uı:un znmandanberi büyük hazır
lıkları y:ıpılan (İnsan Mabut) piyesi 
Ertuğrul Sadi Tek heyeti tarafından 
Şchzadebaşında Turan tiyatrosunda 
dlin :ıkşamd:ın itibaren temsile baş· 
lanmıştır. 

Bu büyük mefkure eserini sahneye 
koymakla ve temsilinde Ertufrul Sa
di Tekin gösterdiği muvaffakıyet şa
yanı dikkattir. 

Ilöyle bi reseri temsile muvartak 
olan Ertuğrul Sadi Tek 'VC arkadaşla
qnı tebrik ederiz. 

JlemleJcel 
içinde 

Aylık 95 
3 aylık 21i0 
6 aylık .Ci5 
ı yıllık 900 

Tarifeden Balta• 
için ayda oiuz kuf'llf 
Posta birliğine gJrıııe:=, 
ayda yetmiş beşer 1' 
medilir. r' 

Abone kaydını bildlL 
tup ve telgraf nereli• 
parasının posta vel" 
yollama ücretini ııftt' 
zerine alır. 
Türkluenin her posta 

V AKIT a abone VoJ 
Adres de~iştirtıı8 

25 ı..uruşıu~ cf 
iLAN '()C~~ 

Ticaret i1Anların•0 

satırı sondan itibare~ 
raıarında 40; iç saf 
kuruş; dördüncü . 
ikinci ve üçüncüde t~ 
4; başlık yanı ı.esrıı 
dır. ıııJI, 

Büyük, çok de'f• 
renkli lUn verenlert .; 
indirmeler yapılır. J\C 
rın santim - satırı sO 

T1CAR1 MAH1YE'ff~ 
KÜÇÜK tLA~ 

Bir deCa 30, ild der~ 
defası 65, dört de!.SS Cf 
defası 100 kuruştur• "" 
ilAn verenlerin bir d'

11 
vadır. Dört satırı geÇ~...ıf 
f:ızla satırları beş kv>p 
sap edilir. 

lli:met kuporırı 
kücük ildn tarif eıl 
indirilir. 
Vakıt hem 'dolrud•' 

·ııd" ya kendi idare yerı .,p 
kara caddesinde \ u' 
altında KEMALED1> ııJİ 
lIAn Bürosu eliyle ,-· 
eder. (Büronun telef0 

Karamazof K~rd~Şler' 
Zevkim için seni avlamağa karar ver
miştim. işte kardeşim! dediğin kadın 

böyle bir mal'i'ındur. Şimdi artık her 
şey bitti. Beni baştan çıkaran zabit ge
liyor. Haber bekliyorum. Bunun benim 
için ne olduğunu biliy.::r musun? .. ''Koz 
ma", beni beş sene evvel buraya getir
diği vakit her'kesten kaçıyor, ne konuş
mak, ne de görünmek istiyordum. Ap
tal gibi hıçkıra hıçkıra ağhyoı+.ium. Gö
züme uyku girmezdi. Kendi kendime: 

cak mıyım Pcn? .. Son hafta içinde, beı 
senede duymadığım bir hiddet ve azap 
ile kıvran!dım. İçimdeki karıııklığı gör
dün Aliyoşa, sana bütün kalbimi oldu· 
ğu gibi açtım ... Sen karışma Rakitin ... 
Senin beni, benim ruqumu anlamana im 
kan yoktur. Aliyoşa, sana yalvanrım, 
geçen günkü hadiseden ötürü o matma
zelden benim namına af dile ... Çektiği
mi kimse bilmez. Belki giderken, bir bı
çak da götüreceğim. Henüz ne yapaca
ğımı pek bilmiyorum. 

Tum. Bu kızın yanında bCS't.d 
Buraya her türlü f~nalıfa P' 

~~lmiıtim. Fakat o, aamirrıl ~ 
ıçın, beı ıenclik azabım uıııı:;ı.1 
layarak aff ~tti. Kendisini feJl':.ı 

Yazan: Dostoyevski 
' . ___ , 

Çe.treo: Hakk ı Süha Gezıiu - 1 ıo , __ 
Banknot havada uçtu ve Raktinin 

yüzüne çarparak dizlerine düştü. 

O, yüzünü kaplayan kırmızılığı ört
mek için eğildi. Bozuk bir sesle işi a. 
laya vurmağa çalışarak : 

- Aıa 1 dedi. Deli verir, akıllı alır! .. 
- Artık sus. Bundan sonra söyli-

yecekleriml::le senin bir alakan yoktur. 
Çünkü bizi sevmiyorsun, hem seve • 
mezsin .ele. 

Parayı Aliyoşadan gizli alacağını 

uman Raktin, böyle kepaze olduğunu 
görünce ansızın kızdı ve ; 

- Ne diye sizi sevecekmişim ki. .. 
Diye bağırdı. O vakte kadar menfa. 

at gözeterek hoşa gitmeğe çalışmış, 

dalkevukluk etmişti. Fakat ~özünü kan 
bür:iyünce bütün içini dışa:-ıya vur -
du: · 

- insan bir maksatla sever. Sizin 
bana ne haymmz dokurJJu? İkinizden 
de ne bekliyebilirim, '.ki sizi seveyim? 

AliyO§l gibi. hiç l.ıiı- şey lıeklemcllen, 

pir aş'kma sev 1 
- Onun seni sev.eliğini nereden bili-

yorsun? Nasıl bir delili var bu muhab
betin? 

Gruşinika, salonun ortasında ve ayak· 
ta duruyordu. Heyecanlı bir sesle : 

- Sus bari, sus .. diye haykırdı. Sen 
böyle güzel ve iyi şeyleri anlayamaz
sın. Sonra laübaliliği de bırak. Sana bu 
cüret nereden geliyor? .• Git bir köşeye 
büzül ve bir tek J:celime söyleme artık. .. 
Aliyoşa, sana günahlarımı itiraf edece
ğim. Ta ki benim ne mal olduğumu an
layasın. Seni mahvetmek kararını ver
miştim. Bu uğuıHa Rakitine para vaa
detmiştim. Seni kandırıp bana getire
cekti. Senin hiç bir şeyden haberin y.::k 
tu. Beni görünce, başını öteye çevirip 
geçiyordun .. Ben, herkese soruyor, se
nin hakkında malUmat topluyordum. 
Hayalin beni her yerde takip ediyor ve 
kendi kendime: 

- Bana bakmaktan bile iğreniyor. 
Diyordum. Ben, böyle ihmal edilme

ğe tahammül edecek yaratılışta deği

lim. Bura.da ~u kendimi sattığım bunak
tan başka kimse bana malik olmamıştır. 

- O canavar, şimdi kim bilir nerede
dir? Kiminle beni aldatıp eğleniyor. Ah 
eğer onu bir kere yakalarsam, nasıl öç 
alacağımı ben bilirim. 

Derdim. Karanlıkta yastığıma başımı 
gömerek ağlaya ağlaya kaç kere: 

- Alacağın olsun! 

Diye söylendiğimi hatırlarım. Ona 
karşı elimden hiç bir şey gelmediğini 
gördükçe kenlJimi yataktan yere atar, 
sinir nöbetleri geçirirdim. Yavaş yavaş 
bu buhran geçti. Para topladım. İçim 
1catılaştı. Hayatı öğrendim. Bu sözleri
mi dinlerken, belki artık uslandığımı sa
nıyorsunuz. Hayır! Uslanmadım. Hep 
ayni keyi, hep ayni öç almağı düşünü
yorum. Bir ay evvel, ansızın cndan bir 
mektup aldım. Yakında geleceğini bil· 
diriyordu. Dul kaklığı için, beni hatır
lamış, tekrar görmek istiyormuş. 

Bir kere daha ona dönmek, hem ele 
dövülmtiş bir köpeğin korkulu itaatiy
le ... Aman Allahım' bu kadar aşağılaşa-

Gruşinika bu uzunca sözlerinden son 
ra, çocuk gibi ağlamağa batladı. Aliyo
şa, kaIKarak Rakitine yaklaıtı ve: 

- Mişa, 'dedi gerçi o, seni azarladı; 
ama, bu hal için!de bulunan bir insanın 
kusuruna bakılmaz. Sen de hoı gör. 

Aliyoşa, bunları ruhundan tapn bir 
ihtiyaçla söylemişti. Eğer karşısında hiç 
kimse bulunmasa idi, kendi kendine ıöy 
liyecekti. Fakat "Rakitin,, in kendisine 
istihza ile baktığını görünce, durdu. 

Raki tin, hınç dolu bir gülüıle: 

- Kafanın için, "Stareç,, le dolu, de
di. Sen onun varlığı içinlde erimişsin. O
nun üslübiyle beni bombardıman edi· 
yorsun. 

Aliyoşa, sesi, göz yaşlariyle ıslanarak 
haykırdı: · 

- O, bu dünyada herkesten üstün
Jü. Ondan 1.ıöyle saygısızca bahsetme. 
Ben, sana bir hakim gibi değil, mah
kCimların en adisi sıfatiyle hitap ediyo· 

rüklcyen .Jdam gelip, haber 
iıte koıuyor. Korkma, yanıtı' 

tın. 

Bahsettiği genç kız lda, (it ,f 
ruhundaki temizliği görün'' , 
Bu gönülde belki de haıine1' 
Raki tin: 

rıya itık mı oldun? .. 

Diye bağırdı. 
~ 

Genç ka.dın usulca batın' si, 
Yüzü gözü döktüğü yaşıarl• ' 
~u halde Aliyoıaya tatlı tatlı 
di: 

(DetJO,,.S ,/: 

lst 
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Bir Sivri Akıllının Maceraları: 

!POR MOSABAKAMIZ 
pı 

"!boı, Yüzme, Atıetnzm 
• Güreş Amatörlerl 

lst Arasında 
:nbul spör yıldızı nasıl seçilecek 

tl1,e~buı :matbuatı arasında spora en çok ehemmiyet veren 
baıca.te:b~u :müfit ve eğlenceli branşı üzerinde bir de müsa.. Ger~ ıne karar verdi. B • k k l k 1 -ı dar•d•c./ııor~uıarı, gerekse spor sevenleri yakından aıfü. ır lS anç l Radyo ve Tı·yatro 
~ <>ld :116 §Uphe etmediğimiz bu müsabaka. - evvelce itJ.n atıeuer Ugtunuz gibi - futbolcular, güreşçiler, yüzücüler Ve ;ı h k d '• lıu ~~da Türk yıldızlarını seçmeğe yanyacaktır. uavas l nıa eme e Ankara radyosu zlğl: Ç:ıl:ınl:ır: Yccılıe, Hcrık l·crs:ın 
dib.ter l.-ta~ spor müsabakaınızda; yuzm·· e yıldızı müstesna . F:ılılrc Fers:ın, Ce,·dct Ç:ı~Ja. Oku•:ı~ ~ gor l TÜRKiYE R \D\'0 DIFOZ'\ DN " k~ futbol 

1 
er cem'i sporlar olduğu için okuyucularımız tek E k k k d b "' d b · • • PO.STAJ.ARI l:ır: Sadi lloş<ıe!i, HndHe. ı . Gulız:ır ~§İlik b• CUyU Veyahut bir güreş şampiyonumuzu değil on bir r e a ının eş çocugun an ırını J'iirklue /laılyosu • Ankara J'uduosu rıeşre,·i, 

2
• l\url Halil - Hüseynt şar ro .... _ lr futb l t k k b. • • ' kı • Arlık ~ ctişlr, 3 - Zeki Arif _ 

f-..1:§ ek' .. o a ımmı, yedi sporcudan teşkil edilece ır kabul edıyor· ya o··ıekıler ? Dı\l.Gı\ UZUNl:UÜU: • • Dike,:ıveran ş:ırkı • Gez dolaş, 4 
• 

Ilı.dan t ıp~nı kuracaklardır. Büyük bir okuyucu kütlesi tara- 1 , •• ı 1~039 m. 183 K~s./120 ~w.; 1. A. Q Zeki Arif _ Dılkeş:ıver:ın ş:ırkı • K:ı. 
~~ a ... ~1:1P edileceği için, kurulacak futbol ve güreş takımla. .. .. .. . . 19,ı-' m. 15195 Kcs.120 Kw.; T. A. P rıınlık urukdan ı: - c d t ç 11

1 
:1<1gı ,,.,,k Dün cürmü meşhut dorduncu eve gelen Cemıleyı bu gece al • 31 ;o m 94 ı;5 Kcs.1·1o Kw .1• k . 0 1 ' " e\" e 

3

ı. 
3 

-Şu h 

1 

"" arı Türk milli timleri de demek olacaktır. . ı . . . • · - · n sıın, • \:ısı şnrk1, 7 H:ıc;t şnrkı ~<.Yıı~" a de, bu enteresan müsabakamıza iştirak edecek olan asliye ceza mahkemeS>~~e e~te. mak •.•t,"".'cmı!, Cemıle bu~ar • T ı: HA 1 rn SAA Ti\' ı .E • Cnh ma lıok clod '· 8 •• Şenuo<i din 
"'fi ~o.uarım h resan bir muhakeme gorulmuş - dan bırının nışanhsı oldugunu <..arşamba t-3-93V Zi>n. Kürdili lıieazl,ür şarkı_ GüH•n 

toplark ız er gün muntazaman neşredeceğimiz kupon. tür. Yakanın tafsilatı şöyledir: söylemiştir. .12,30: Program, 12,35: Türk miizi- nıe htisniine ııu ça{!ın geçer, 9 • Sa. 
~Sil):ı]etj . en diğer taraftan da gazetemizde çıkacak sporcu Hayim adında bir Yahudi 15 R_ı • P~ .. 13: Memleket s:ı:ıt n?·:ırları, dellin Ka) nak • Kılrclili Jıicazkfır şıır 

~ıstetlerSe?\i takip edecekler ve ister bu resimlerin sahiplerinden k d 
1 

R y da Es Bunun üz.erine ev sahibi kara. nıons 'e meteoroloji lınberlerı, 13,10 kı nır gun ~ :ışndık 10 Osın:ın 
rcs . L sene a ar eV\'C oman a , . 14 11. 1 • • • • • , bir t mı basılmamı~ sporcular arasında bir "yüzme yı . . . kola başvurmuş, Cemile haber a.. • : ıyn~rtıcum ıur lı:ınclosu <ScC: Nıh:ıt _ Nih:ıvenı şarkı - Fatma, 21: 

.. tıı l<u a let, 56 dan ağır sıidete kadar bütün bir güreş takımı ter adınd• hır kadınla e' Ienmış, iınea, erkeklere hemen çıkıp git. ıı.,, n l<Un "'J : 1 . ı .inekc • ""'""•' Mcm lekct ''"ı nı "'· 2" Aonuşnrn: 
l'ı ku""nı""etli futbol eki pini bir kagıv da yazarak - topladıkla. beş çocukl~rı . olmuşt~. !a~~t melcrini söylemiştir. silalılnr (Marş)'.:! -. Schrciııe~ - Kon. 21,15: Esham, t:ıhyllüt, k:ımlıil o • nıı l I ~ al'll!ı bu mesut aılenın snadetı hır gun '" polk•" (Klmnclle< lcml. 3 • knd bo""' (flnt), 21,30: MOdk (Ac· 
e ecek ızla beraber - gautemizc göndereceklerdir. Bize umulmaz bir kaza. ile beraber uç. Fakat bu vakte kadar da bekçi Saint S:ıens. Sarı Prenses m·ertürü, mnn solo • Sedat ı:d iz, J>iy:ıııod:ı: 
~! \ıere~~~·:plu.r arasında ayni takımlara ve ayni s~or~lulabr.a t Ester feci bir kaza ne. kapıya dayanmış, kendilerini ka- 4 • l\l:ıscasni • "l~nvoleria rustik:ınıı,, Cemal Heşid) l • Yan Detllıo' en -
"Cİ, ikı'n . arasında yapacağımız tsnif sonun.d akur a ı e ı- 1:1uş .ur. . ... d n •aralanmı rakola davet etmiştir. (müzikli tlramından seleksyon). • IIklı:ılıar sonnı ı, 21,50: :Muzik (Me cı tayi d'l tıcesınde yuzun e } ş, 18,30: Proitr:ıın, 18,35: Müzik (Çi. loüilcr. Pi.), 22: Müzik (Küt>ük or 

l>cı1ıa I lan e 
1 

eccktir. çenesi, yanakları_ parç.a P.arça ol. lşin bu şekle girdiğini gören son ,.e s:ıire ·Pi.), 19: Konuşma, 19, kcsırn. Şef: :Necip Aşkını • ..:ie•le : 

..........._ ~ tafsilat uarın. · 1 t Yal 'leh t Ce ·ı ·ı b' t af .., ' ~ • muştur. Ester o memış ır. • • me mı e ı e ır ar a, ı>: 1ü'k müdAI <F"'I ho)'eli _ NI. Böceğin dfoCunü, 2 • G•••lbe<soc _ 

P 
nız yüzündeki yaraların iileri Ziya da diğer tarafa kaçmak is. ş:ıbüre~) Ccı;ıı T~kses, H:ık~ı I>er : ı:rsnneler Orm:ınınd:ı, 3 • Franz Do .. 

b 
• • kendisini bir hayli çirkin, taham. temişler; fakat bekçi Mchmedin man, Eşrer ~:ı~rJ, Hasan G~r, Dasrı elle • P:ırisin Modlcn sokıığınd:ı, 4 _ • 8 p a u g u n mül edilmez bir bale sokmuştur. arkasından tabancası ile ateşe ~rıerj 1.~:ı;n~ı ;o~)·a~·· 20:lıAJnns, ~·e Recktenvalcl • Grinzinde • Potpuri, 

l
ı1 Karısının bu halinden oldukça başlamış, gece yarısı yatakların. e,o~lo> ol~ı Tın .. ekr ernı, ~ğı:n:ıçı 1 orsı :ısı,. ı- rı. Freıleriksen - Grocııl:ınd sliiti, G • 

il t 
. . .. .. a, - , ;ı: ur· m zı ı: :ı an :ır: e. Hcfofchl. J:ve gri )n,·rıım, 7. Brnh· • h d • ı e Uzülen Hayım, bır gun Y~lyana dan fırhyan halk ve bekçiler ta. cihe, Herik Fesr:ın, Fahire Fers:ın, ıns • l\lncar dansı No. 5 • G, 23: MU 

~ • 1 a p e 1 1 y o ı· adında bir Macar kadını ıle ta. rafından her üçü de yakalanmış- Cev:ıt Ç:ı{;la. Okuyanl:ır: Muz:ıfCcr tı. zik (C:ızhnnd _Pi.), 23,45. 24: Son 
~ nışmış kendisine deli gibi a§ık !ardır. kor, Sem:ıhnl. ı - Tatyosun • Suzin:ık nJ:ıns lıabcrlcrl YC y:ırınki progr:ım. 
tı~ 'tlJl\ N l l rak' karısı ve beş çocuğunu Cemile. gizli fuhuş yaptığın • ııeşrevi, 2 - Sell:ıt - Suzinak ş:ırkı • Y b R d l d ~tı tıı,.. 8.paı Yapılır? - Kilisenin Avlusunda Ya- 0 a b ak • Ne çok çektim hasretini 3 - Hacı Fa. · a ancı a yo ar an "'"'"' Bükreşte tek başlarına ır mış, dan odası mühürlenmiş ve iıçil de ' ' S ·ı · p l 

J usulalarından Koyu Veya Sarı Alev t k d . cd·ı k . . . lh ik • Suzinak ş:ırkı • J{uzucuğuın ne eçı mış arça ar ll Ç Yülyana ile Budape§ eye ·açını§- n lıycye sevk 1 ere bırıncı su kaçarsın, 4 _ Suzinak şarkı _ Sensiz Programdaki uakitlcr 7'ürkiyc saa· 

~ 'tllıı (l danası Neye Alimettir? tır. ceza mahkemesin.da muhakeme "'"'" "";, s • Fnl• Rnpnneı • su. tt ""'in• "' o§i<dw •onro" , .. 
1 

~· llapa int':M:art) Vatikanda. ye-ı Okunan rey puslalan, ucuna Ester bir müddet avunmuş, fa. olunmuştur. Cemile mahkemede zinak şarkı • l'nutmn oc:ınım, G _ Os olaral: verilmiştir: 
.'.'.'- ... l'din ihap ediliyor. Bunun bir ipek bağlanmış ve düğümlen. kat kocasını çok sevdôğinden u. hepsinin doğru olduğunu, fakat m•n >iHıad • Sn•inok '"kı • N• müş Ol'ERAT.All m SfuWONI 
>;~!ıs to 

1 

•Uerden müteşekkil nıiş olan büyük bir iğneye geçi. nutaınaınaış. !stanbulda olduk • bu adamlardan beş lira almadığı. killmü• "nl ""nok, 
7 

• l'nfa Ropnn KO>iSl!llLEill ''ilet" P anıı ... ~1. • l - b da al nr, yerdikleri paranın, içki pa _ cı - Suzinak ş:ırkı - Ynt:ığını giilden 8.30 Prnil 1: "Şc)tnn Dunırı'• 
•. .('"i11~•· -.u\. ve papa. on bi- rir. larını iştınce so ugu ura - '-'opsnm, 8 • Se,·kı' be'-' - Jlı'coz ş:ırkı • (S ) 
s1 -..:ı ın Ye . . 1 k d' • . d' t ld - - 1 • f , , ınelana , ~ "1eeelc! rım a aca ını Bundan sonra, hangı namr.e ın mış ır. . . rası o ugunu soy emıı ır. Kış •eldi Unık, 9 Şe<ki h•Y _ Kudce- 9,10 Könl••""'' • üncü m!onT 
.... .._,, ~r. cıı.&oll . .t11x,aldığı, mı.bit olpnur. Ester burada ne Hayımı ne de Mehmet ile Ziya ise bir gece Hn un Uo~il. lo . Aı» c!ondi - m. (Ooothmn). niltı -.cillı:• ' YülyaDAJn bulamam•• ve böylece berabor kalma!< fçln vordlklerlnl c•• şn.k• • C•kop ano com•l oy!•, 21: •.30 Do<lln: Konço<Oo (Şumnnn), 
~ iltı, efü , Bfr K--- popa .... ...., atadan beş sene gcçnılııtir. Mcmlekeı mı a>~'" 21: Konuımn, ş inci "nfonl (D"o'jnk). 

<I, ,_bir ""1ıı" •nanelere lstınat mesi Jçin, orada mevcut Kardl • B d 
3 

a kadar evvel Be . iddia etmişlerdir. 21,20: E<hoon, ıoh,·Hnı, knmblyo. nu 9.30 snı0cno: ııot>'•n dO" knnıoıo .. 
lı~a tl?nek:u vardır ki, herhal. nallcrin üçte ikisinin reyi _ken _ owluun :aedsi~en geçen Ester, Hakim Reşit evrakı tetkik edip kud bors:ısı (rial), 21,30: Temsil 10. 1'urino gr: "Feclra" (J>izzettl), 

Pa faydalı olur d' . d 
1 

lın ı Y g karar vermek üzere muhakeme- (Doktor! •. Y:ız:ınl:ır: I~krem Tieşit ve ?ılil::ınoclnki L:ı Sc:ıln opera. 
il' Se : gizli ... · . ısın e top anmış 0 ası ~z~ : nihayet kocasını görmüştür. Ha.. yi talik etmiştir. . Kem:ıl Tözcn), 22: Müzik (Küçiik or. sınd:ın. 
~ Çıtn \T :r_ey usulu ıle seçı.. dır. Eğer, namzetlerden hıç bırı · · yanında Yülyana da var. kestr:ı: Şer: l\eelp Aşkın). ı _ \'illy 10.30 .:\aııoli gr: 8 inci ıenfonl 
!-~~~~ele "Y~:~~ndaki Sikstim bu miktar re~ . ~ab~atemkadı ise rı~~emen eline geçirdiği bir de· Mahkumlar Arasındaki Rich:ırlz. llkb:ılı:ırdtı bir çift Cışık • rneeıho\'en). :•ııı,, "<ilin . · reylerin üçte ıkısı ır nam· ir arçaSJ ile üzerlerine hücum Kavga """"'· 2 • T"haôko""' • Şa'k"'• ıo.30 p.,;, l"IT: Kon"'"''"" kon· 
bıı.i lclSe llııhrabmda bir alay zet üz.erinde toplanıncaya. ~adar :ımt rastgele ikisini de döv • 3. Lumbye. Ş:ıınp:ınyo (Galop), 4 - seri. lııı lllıı u,,.l'İ"" rdır. Bunların her her gün sabah, akşam aynı şe - .. ~ \ Kavga sonunda Yülya . İstanbul ha pisanesinde mah· Seôde - liklıoh" mdodô<I, 5 - Môehol ı 0.40 ıı'ukscl ı : Jfonçc,ıo (Mcndd· 
~ liıı '!!aru·nde orada bulunan kilde seçime devam edilir. m:~u ~ol aya•ı bilek kemiğin • kfımlar arasında yeni bir kavga • """'" ""'n''" 

6 
- l'rnn• Sodok • :;ohn), Mofülo \'ahı (l.lllt). 

· Inallerin ·s · yazıl n o 'd daha olmuı;, mahkünılıırdan E • \'i)'an• "" henôm ,n,.atocomm şch•I· ODA M~SIKISI \'E KO:<SERLEll 
k. . 1 mı I~ İpe geçirilmiş olan rey pusla- den lnrılmı§, 3 aylık tedavı en sin, 7 • JJenriques - Periler raksı, 8 • 2.40 Brüksel 1: Org konseri. 

~~~:~cbr~n en genci bu kft- lıan Sand toya1:ierrsao :::1:i:s::~ so~~!sy~:~:::;İp bakkında ta. ~~~k~,;;'~~.;:;~~f:~;:.;~rı::n~ ~~!~~:; ~;,~:;:;;;;~ :,~,!:'.;ı~~;,"::~ ;:20 ~g~;.;;,TS~~~,\S~~~~;.. 
tıı."<lYa ırer ve ··k., k usun a, ~ d'' a·· l l d 'k (C 1 d l'I) •>3 4" ?4 S ~ıı,. :• U,.rind yu ".". ses: konularak yakılır. Saman yaş ol- ldbata giriıilen Ester de . or un. yara amış ar ır. '" " "" • . ' - ' " • • : on 9. ""''' kuk•ô: ş"kı, piyano. bır 

1
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" • b •• M •ll Varşovada 
1. enl UtÇe l et Alman aleyhtarı nümayiş· 
'il JT ı · • •td • ler devam ediyor 

lVI. ec ısıne verı l Varşova, 28 (A.A.) - Dl1n 

Reisicumhur Azana istifa etti 
Dün Avam Kamarasında hararetli müzakereler oldd 

Ankara, 28 (Hususi) - Mali. 
ye Vekili Fuat A~'l'alı bugün 939 
m:ıli yılı bütçesi esasları hakkın.. 
da şu beyanatta bulundu: • 

. Cracovle'de Polonyalı talebeler, ç b 1 
vata~d aşl~nn ~aydalı işleri içi.n Alman konsoloshanesi binasına e nı er ayn 
de bır mılyon lıraya yakın bır yaklaşmak istemişlerse de polis 

izahat verdi ll 
rnaıı, lngiliz menfaatle~e 
bir tehdit teşkil etmez. JJU 
Franko ile dc11tane müıı~ 

"- 1939 yılına ait bütçe pro. 
jesi hazırlanmış ve bugün Büyük 
Millet Meclisine takdim olunmuş
tur. Bu bütçemiz, 938 senesi büt. 
çesine nazaran on bir milyon lira 
fazla.siyle 260.856'.000 lira olarak 
tesbit edilmiştir. 

Varidatla masraf arasında tam 
bir tevazün ve rakamlarda tam 
bir samimiyet ifade eden ve cum. 
huriyet umdelerine ahenkli bir 
manzara arzeyliyen bu bütçede 
tebarüz ettirilmesini muvafık gör 
düğüm ba5lıca noktalar §Unlar. 
dır: 

• l t Londra, 28 (A.A.) - Fran1co 
za~ ~apıdmış ırd. y b tarafından pUskUrtulmUşlcrdir. hükQmetinin tanınması etrafında-

UKarı a say rgım u zamlar, Varşova, 28 (A.A.) -Talebe· . .. . .. 
(11) b. 'l . l' kı muzakereclrı, bugun Avam Ka-

on ır m. ~on ırası geçen ı ler "Almanevl" ne hücum ede- . . 
seneye nazaran bugüne kadar ta- re~ tesadüf ettikleri Almanlara ma:as~a mu~alefet. ~ı~erı Atlle 
hakk k d ·a t f ı · 1 a§Clgıdakı takbih taknnnı okuya-u e en varı a az a~ıy e hoyratça muamele ettikten son· 
ve (5.000.000) beş milyon lirası ra binadaki eşya ile evrakı tah· ra! açmııtır: .. 
da muhtelif dairelerin tasarrufu 

1 
• Avam Kamarasının mutaleası 

r p etmlşlerdır. d k' tn 1 h'''-"· · · mümkün görünen tertiplerindeki . ıu ur ı, gı ız uaumetinın ya-
Dantzıg'deki Polonyalı tale· b .. · · 

tenziller ve muvakkat mahiyette b . ancı mudanaleye oayanan 1span-
. • enın maruz kaldığı fena mua- 1 · lru · · kı hizmetlerden yl\pılan tasarruf yo ası vvetltnru pıtaız ve ka-. meleleri protesto etmek maksa· . 

larla karşılanmıştır d yıtııız tammas: karar., dost bır 
· iyle Unlversltede ve yUksek 1 k · .. · 

Gerek şimendifer gerek sana. mem e etın meşru hukfimetıne 
. ' mekteplerde mitingler tertip e· k b. · yı programlarımızın istilzam et. arıı ılerek y.ıpılın:~ br hakaret, 

t •Y• k 
1 

dllmektedir. ent 1 1 . le 
tgı arşı. ıklar <la .ayrıca. tama. • SUvarl polislr.r sokaklarda do· d" ernba.syoihn~l anb~e .. erıne ar~ı 

men dcrpış ve tenun olun.muştur. a ıce ır lca ve Utun ldem.::krat 
Şu maruzatımla memleket ih • la:,malctadır. Almanya sefareti memleketlerin tngiltereye karıı 

. . . kuvvetll polis mUfrezelerinln 1 • • t1 .. tıyaçlan sıralanarak ıçınde bu o an ıtıına arını yavaı yavag ol-
1 d 

y 'h · . • himayesi altındadır. d.. b" 1· .,____ · b. un ugumuz cı an şer a~tıne göre . uren ır po ıtı&4D.ln yenı ır mer 
• . . Yarşova 28 (A.A.) - Polıs h 1 "d' en hayatı ve ehcmmıyetlı olanla. ' a esı ır.,, 

rı başa alınmak ve vatanuaşlarm yeni bir hfldlsenin vukuuna ma- D. Atlle, muhalefetin şiddetıi al 
doğrudan doğruya hayati men _ nl olmak Uzere bugUn tedbirler kııları arasında, sözlerine devam 
faatlerine taallu!c eder..lt:ri gözö· almıştır. Almanya bUyUk elçllt· ederek demiıtir ki: 
nlıinde bulundurulmak ı:ıırctiyle ğlnin bulunduğu yol polis tara- Baıvekil, hükumetin, Frankoyu 
1939 yılma ait devlet ibtiyaçlan fından tutulmuştur. Elçlllğln tanımak kararmı mUmkün olduğu 
bu bütçemizde yer almış bulun. bulunduğu kısma hiç bir kimse kai:Jar çabuk bir surette Avam Ka 
maktadır. geçirllmemektedlr. marasma bildirmek bahsinde mec 

faa etmeyi arzu eder, fakat mür. 
teci Fransayı değil, demokrat 
Fra.n.sayı. 

B. Atlee'den sonra ayağa kal
kan Başvekil Çemberlayn sözleri. 
ne şöyle başlamıştır: 

Daima şahsıma yapılan hücum 
!arı anlıyamıyorum. Buradaki bü 
tün arkadaşlarım şahittir ki ben, 
hükumet için nazik bir mesele 
dahi mevzuu bahsolsa, Avam Ka 
marasmı aldatmaya çalışacak ve. 
yahut herhangi bir müzakereyi 
menetmeye uğraşacak bir adam 
değilim. 
Başvekil bundan sonra, Da.lad. 

yenin Fransız mebusan meclisin
deki beyanatına telmih ederek 
mevzuu bahis metni okumuş ve 
burada bildirilen keyfiyetin "bir 
karar,, olmayıp "bir fikir,, oldu. 
ğunu tasrih eyledikten sonra söz 
!erine §Öyle devam etmiştir: 

İki arzumuz vardı. General 
Frankoyu tanımak zamanı geldi. 
ği fikrinde idik. Fakat ayni za. • 
manda Fransız hükfuneti ile tam 

tesis etmekle bu menfaatle 
tel olmasının daha kolaY • 
önüne geSiebilecekti. 
Tanıma keyfiyeti için Jll 

lefetin ileri sürdüğü ~ 
aliyeti gözönündc tutın ~ 
Zira, bu §artları isteııı 
harp yapmaya hazır oı.ıı:ı_. 
eder. 

İngiliz .hüklımeti, ls. ti 
istiklili ve mUlki tama.ınıye 
kmda mükerrer teminat 
tır. Mukabele bilmisil ci 
sinde, Frankodan, en fe dJ 
yeUeri yapmış adamlarJlJ bit 
tifade edecekleri umuıni ~ 
evvelden vermesini isteı:ıı.e ~ 
ru değildir. Esasen Fts:J 
mumi bir mukabele bilı:ıl 
pılmıyacağını, siyasi ci 
için mukabele bilmisilde 
mıyacağmı lngiliz hii1' 
temin etmiştir. ttf 

B. Çem barlayn, 22 şubıı 

a - Memleket mildafaası biz.. 
metlerinin takviyesi için Milli 
Müdaf a.a. grupu bütçelerine ge -
çen seneye nazaran 11.5 on bir 
buçuk milyon liralık bir zam ya. 
pıldığı gibi günden güne inkişaf 

etmekte olan ilim ve irfan mües. 
seselerimizin ihtiyaçlarını karşı. 
lamak üzere de Maarif Vekaleti 
bütçesine 1 ,5 bir buçuk milyon, 
zirai mahsullerimizin ıslah ve in.. 
kişafı işleri için (600.000) altı 

yUz bin ve halkın sıhhatiin ko
runması ve ~ari hastalıklarla mü. 
cadele hizmetleri ve hastane gi. 
bi mUesseelerin ihtiyaçları için 
de (600.000) altı yUzbin ve mem. 
leke_tte huzfır ve asayişin temin 
me muhafazası vazife ve mesuli
yetini üzerine alan emniyet ve 
jandarma teşkilatları ihtiyaçlan 
~çin de seki zyüz bin liralık bir 
zam icra edilmiştir. 

Cumlıuriyetiı1 feyizli manzara Krakovl Unlversttelilerlnin lise verdiği vaadi tutmamııtır. 
Vt.. neticelerinı rakanılnrın en be. Nümayişi bir ahenk muhafaza etmek isti-

Krakovl, 28 (A.A.) _ Krako- Filhakika Fransız baıvekili Da-
gostan aldığı bir telgrafı ~ 
tur. Bu telgrafta, nasyo~ "' 

Diğer dairelerin mübrem ve 

Büyük Millet Meclisi 
Riyaseticumhur 
Divanımuhasebat 

Başvekalet 

Devlet Şurası 
İstatistik Umum Müdürlüğü 
Devlet meteoroloji U. Md. 
Diyanet işleri Reisliği 
Maliye Vekaleti 
Düyunu Umumiye 
Tapu ve Kadastro U. Md. 
Gümrükler Vekaleti 
Dahiliye Vekaleti 
Matbuat Umum Müdürlüğil 
Emniyet İşleri U. Md. 
Jandarma Genel Komutanlığı 
Hariciye Vekaleti 
Sıhhat Vekaleti 
Adliye Vekaleti 
Maarif Vekalet i 
Nafia Vekaleti 
tktısat Vekaleti 

r Ziraat Vekaleti 
Milli Müdafaa Grupu: 1 

Kara kısmı 
Hava kısmı 
Deniz kısmı 
Askeri fabrikalar U. Md. 
Harita Umum Müdürlüğü 

liğ ifadeleriyle sinesinde tcıi'lı • 
~an bu bütçemizin de gc_en cum
l:uriyet bütçeleri gibi inkişafla 
v:.. vatandaş .a" ıç=n büyük kf'l:ı.y
lıklarla tahakkuk ettirileceğini 

kuvvetle umarım.,. 
Geçen seneki büt~e mUfredatı 

ile bu sene konan tahsisatı bildi. 
riyonım. Bunların mukayesesin. 
den hangi vekaletlerin büt1:elerL 
nin arttığı, he.ngisinin azaldığı 
kolayca anJaşılır: 

938 
3.918.07(} 
406.280 . 
651.830 

1.298:620 
252.370 
243.640 
646.140 
608.100 

21.418.600 
50.738.390 
1.471.490 
5.666.370 
5.073.190 

188.000 
7.000.180 

10.613.4 70. 
3.535.810 
7.901.78'.l 
9.600.340 

14.670.130 
8.892.040 
5.489.790 
7.143.700 

939 
3.918.000 

407.000 
652.000 

1.300.000 
348.000 
242.000 
646.000 
628.000 

20.000.000 
49.738.000 

1.472.000 
5.515.000 
5.201.000 

188.000 
7.400.000 

11.001.300 
3.565.000 
8 .471.000 
9.835.000 

16.111.000 
S.3~2.000 
3.721.000 
7.370.0CO 

61.361.030 
8.050.140 
6.583.880 

5.755 .. 330 

Milli müdafaa gruplarına bu sene 
94.024.000 liradır. 

verilen 
775.310 

tahsisat yekunu 

938 senesi varldatrnm muhammen yekunu 249.095.402. lira idi. 

vı Unlversltesi talebesi tekrar ladye, 24 ıubatta Fr,ansu: mebu
blr alay teşkil etmişler ve B. san meclisinde yaptığı bcyanatt.a, 
Beck'in bir mankeni ile sokak· Fransız hükQmetinin 22 şubatta 
ıarı dolaşmışlardır. Manken, İngiliz hükumetinden haber alW.. 
Beck'ln omuzlarında B. Hitlerl ğını ve bu haberin de lngiliz bü
B. Beck'in kulağına bir şey söy- kumetinin Burgos makamlarını ta 
ıerken göstermektedir. Alay Al· nımak zamanı geldiği fikrini ileri 
man konsoloshanC'Sine gamek sürmekte oUuiunu bildirmi§tir. 

istemişse de, polis buna mani Demek ki Bagvekilin, Avam Ka 
olmuştur. marasında bu bahia üzerinde ber-

Harlclye nazırı aleyhindeki hangi bir beyanatta bulunmak im
haykırmalar iki saat devam et- kanma malik olmadığını söylcl:liği 
mlştfr. daha geçen perıembe günü, kabi· 

Danzig'dekl HAd.iseler nenin kararı alınmııtı. 
Varşova, 28 (A.A.) - Pat a· 

JansT, Danzlgde fen fakUltesln· 
de yeniden hA.dlseler .;:ıktılı ve 
sayıca çok fazla olan Alman ta· 

DUn Başvekil, burada, Fran. 
koyu tanımak hakkındaki kara. 
rı bildirirken gayri sarih beya. 
natt a bulunmuş ve nihayet bu 

kararın hafta tatili esnasında 
hUcum cttiklerlnt, polisin ise alındığını söylemiştir. Bu tak. 
müdahale ederek taarruza uğ· dride bilinmesi icap eden mese. 
r~yan Polonyalı talebeleri tev· le, BaşvekiUn kabine ııe bu hu. 
kıf eylediğini blldirmekte ve an- t i ti d' t diğidlr 

lebelerlntn Polonyalı talebelere 

sus a s şare e ıp e me . 
cak Polonya komiserinin mUda· Benitn bildiğime göre, kabine, 
halesi Uzerlne bunların serbest b h t bl k 1 k me u usu a r arar ama • 
bırakıldığını ilA.ve eylemekte - suliyetinl Daşveklle terkeylcmiş 
dir. ti. Fakat her ne olursa olsun. 

Katovlc, 28 (A.A.) - D. N. taklbedllen usul şaşılacak bir u_ 
B. - Teşenden blldirlllyor: 01-

suldUr. 
sa arazisinde de Alman aleyh· kil n ç b 1 b 

Başvc . em ar ayn, u 
tarı tezahUrler vukubulmuş ve d h 1 f t Ild ı i ,. esna a mu a e e er n n su. 
Tcşcn ile Trlnietzde birçok Al· k k 1 fiki r . zUnU esere , ya nız r so -
man mağazalarının vltrlnlerı ~ t lh 1 i ti . dubunu asr ey em ş r .• 
tahrip edılmiştir. 

Varşova, 28 (A.A.) - Danz!g Bazı genç nazırlar, derhal bir 
ten rakU)teslnde çıkan yeni hA.- beyanatta bulunmaktan kaçın -
diseler Uzerine Polonya hUkfı· mak için bunu bir bahane gibi e. 
meti bu mektebin kapatılması- le ala.bilirler. Fakat bu derece 
nı Danzlg hUkfımctlnden iste· bir karar ittihaz eden Başvekilin 

1 t . böyle hareket etmeye hakkı yok-m ş ır. 
------------ tur. B. Çemberlayn, herhangi bir 

Amerika b!lyük fa"?ist konseyine hitap e. 
den bir diktatör olabilirdi. 

Tayyare adedini 7500e B. Atlee, sözlerine §Öyle devam 

k etmiştir: 
ÇI arıyor Acaba. hilklımet, muhariplik hu 

KAndi gemı·ıer· ı·mı"zı· kendı"mı·z yapabı·lı'rt·z V~şlngton, 28 (A.A.) - Ordu·p~ununu vermediği bir hü~ume. 
., ya :> (ınfden beş bin beş yUz tı nasıl oluyor da hukukan tanı· 

(Ba., tarafı 1 incide) 1 lcl siyasi hAdlselerin tczahüra- "Shepard" tayyaresinin veru.lyor? Bu sorulacak bir sualdir. 
Jngtllzlcr bugün Akdeniz hnv· tını terkJp ederek bizim kendi mesi hakkındaki tahsisatın me.I Madrit ve Burgos arasında bir 

zasında çarpışan beynelmllcl hayalimizde ,·ncut ,·erdiğimiz busan meclisince kabul edilme· :mukayese yaaprsak görürüz ki 
haı·ckctlcrc bıı.karak Yakın bir tasıın·unın haldluıt olabil· si Uzerlne ayan meclisi ordu en- 1cumhurlyet hUkmeti, daima, en. 
Şark memlckctlerimleki , .l\zi· m~i için bu tikı·ln hüki'ımctçe cilmenl reisi bu tayyare adedi· ternasyonal hukuka riavet etmiş, 
yetler:lnl yeni baştan tanzime lü· benlmsonmcsl \'C iki ,memleket n:n 7 500 e Clkarılması için a· bcrçlarını edemi§ Ve yab:ncı mu. 
zum gi)rüyorlar. arasında bu esas üzerinden biri yan meclisine bir teklifte bu-,haripleri geri yollamı§tTr. 

Flllstlnde Arap, 1."ahudl mfi· anla, ma yolu aranması IAzım- lunmuştur. Görülüyor ki, Başvekil, enter. 
cadclesinln halli için Jı0nllrn dır. ASIM US ()OO J nasyonal hukuku ve bütün in.sa.. 
hükftmetl tararındnn alımm ye- 1 t apeD ini kanunlan çiğneyen bir hUktl-
ni knrarınr bu lüzum un blr ne· 1) : k 111 de z t' 1ze1 e 61durtı1 d D meti daima tanıyacaktır. İngiliz 
tlceslcllr. Gene bu lüzum •lola· 1zmlr, 28 (A.A.) _Gece saat H Başvekili, demokrasinin kahra . 
yıslylcdlr ki Fillstln ıo;nhillcrln· . . . ong - Kong, 28 (A.A.) ma.n mUdafilerlni arkadan han-

b cşı on geçe Dıkill kazasında aJnnsmm bir tebliğine göre 1 • t' n-· 1 d A 
do (Ha;rta, YaCn) ile ı~ızıldc· . . . · çer emış ır. JJUlilınyon ar a me 

dört saniye devam eden yer sar· kının ııimaıt garbislnde buıu. 'k B' 1 'k d 1 t1 ·llll bil 
niz<lcki Akba körtczhıi ildncl s ıı tısı olmuştur. Hasarat yok· nan Pcl • an - ho eehrlne ka~şı rtüı adünır eşı d evke e~lı .e dve b. 
bir su,·cyş kanalı açmak pro· t . . n ya emo rası erın e. u 
jcsi hazırlanmaktadır. ur. Çın kuvvetleri bUyUk bir taar· memleketin eski bir ananesini 

-p 1 . l d"kl . ruzda bulunmuşlardır. Japonlar idameden imtina eden bir hlikU.. 
Akdcnizle Kızıldenlz arasın· 0 00Ja010 IS 8 1 8rl 11. h maölup olmuşlar ve 1000 ka.dar te k bU .. n" b. 't' t 

d ı 1 il i 
. . ! me al'§I :f UA ır ı ıma sız-

a ng z mparatorlui:,ıımuıı is· Varşova, 28 (A.A.) - Mılli bır ölU ve yaralı bırakarak "ekil- lık h' · t b ı kt d tlkb 
11 1 

. . " ıssı mevcu u unma a ır. 
a n temin itin göriilcn bu lık kampı yıiksek meclisi, müstem· mlşlerdir. B Atlee muhalefet mebustan 

faaliyetler Türk • İngiliz teşri· le1~e meselesi ile nüfus ve memle- I . v nın ·daimi 'alkıelan arasında ı~ 
ki mesaisinin deniz inı;:ant işle- keti san~.yileıtirme meseleleri h~.k r~n Vehahtı Bagdatta gilterenln Fransayı mUdaf~ et. 
rine tcşmiU için de yeni lmkAn kml:ia muzakerelerde bulunmak u- Bagdat, 23 (A.A.) - Suriyejmek azmini bildiren beyanatını 
lnr mevcut olduğunu g(isterme- zere bir içtima akdetmiştir. yolu ile Mısıra gitmekte olan lran da mevzuu bahsederek şunlan 
ye kAtl değil mldJr? MilzaK:eratı meclis reisi Genera1 v•liahti buraya muvualit etmiı· lsövlemiştfr: 

Bununla beraber, bcynelnıl· Skwarcuynski açnuıtır. tir. İngiliz milleti. Fransayı mUda 

yorduk ve Fransanın bizimle tam 
hemfikir bulunduğuna dair kat'i 
eı::-.niyet gelmedikçe tanımak ni. 
yetinde değildik. 

Kabine, cuma gününden evvel, 
sarahatle, Fransanın hattı hareke· 
tinden haberdar olamazdı. 1ıte 
bundan !dolayıdır ki, tanıma kara
n, hafta tatili esnasın.da alınmı§· 
tır. 

taıe ve malzemeden mahrum 
bulunan Cumhuriyet hükfımeti, 

nihai muvaffakiyet iSiin makul 
şansları mevcut bir halde müca
deleye artık devam edenıiyecek 

bir vaziyette bulunJyordu. Esa~en 
Cumhuriyet hükumetinin, meşru 
bir hükumet gibi telakki olunması 
üpbelidfr. Zira. Rciııicumhur B. 

Azana istifa etmiştir. Nazırlardan 

bir kısmı Fransalda bulunmakta
dır. B. Negrinin askeri müşavirle
rin.den bir Sioğu, mühasamata ni
hayet verilmesi taraftarıdır. 

Hükumet, vakialardan doğan 

bir meseleyi halletmek karşısında 
bulunuy~rdu. Yani, Barselonanın 
sukutundan ve Katalonyamn zap
tından sonra General Franko, ken 
disine faikiyet ve devamlılık bah
§~:Jen bir vaziyette mi idi? 

Diğer taraftan cumhuriyet hü
kumeti, daha uzun mliddet İspan
yanın rneıru hükumeti telakki o
lun1bilir mi idi? 

Şurası:u kati surette bildiririm, 
ki tanıma kararımızın enternasyo· 
nal ananelerin bir ihialini te§kil 
etmesi ıöyle dursun, bilakis, tanı
maktan imtina etmek bir ihlal o
lurdu. 

Esasen tanımaktan imtina et
me!<le bir şey l:azanmazdık. Bu 
:mtina Cumhuriyet hükumetine 
mukavemette devam için gayret 
verse idi, bu bütün insaniyet 'ka· 
nunlarına. muhalif olurdu. 

M&ıJrittc!,ci §erait hakkında e· 
nin ve yeni mallımat almıı bulu
:lanlar, b::>yle bir vaziyetin bir da
:tika bile uzamasını istcyemezl:r. 
l"rankoyu ta:mnaktan imtina, Cum 
'.lUriyet hükumetine ve Ma.:lrit hal 
:una bir yardım te§kil etmiyecek· 
~i. Tanıma:::akla, yalnız, Burgoı 

~ıükümeti ile münasebetleri daha 
güSi bir hale getirecek ve bu hü
kumet Uzerinde limit edebildiği

miz tesiri yok eyliyecektik. 
İspanyada Frankonun kazan-

panyanın harbi kazandığı 
ll:plarm şartsız teslim ~ 
icap ettiği bildirilmektedi'' 
graf, ayni zamanda ls cV ~ 
şeref ve haysiyetini kırll tı,. 
h~kimiyetini azaltacak h~ . 
bir yabancı müdahale kil / P 
miyeceğini de t eyit cyleıtl le 
dir. ~ 

B. Çemberlayn. bu telı: .. j 
kuduktan sonra sözleriJll 
bitirmiştir: ~ 

General Frankonun ,-a ~ 
verliği ve alicenaplığı ve ~ 
nalist hükumetin adalet~ 
kaniyeti, cinayetler işle:" ..t 
tün İspanyollar için yüJCY 
rer garantidir. 

Esasen tannna".:lneseıeSifl 
adımı İngiltere atmamıştır· 
diye kadar Frankoyu 19 
ket tanımış bulunuyor. . , 
nın vaziyeti de bizimkin.iJJ 
d~. .J 

Franko hükfunetini tJY...ı 
mız, Burgosla münasebt 
realiteye uyduran bir ll 
tir. Bir mütareke akdin6 

d~ için ~Umizden gel~ bl' 
cagız. ümıt ediyoruz ıcı, 
tarckenin elde edilmesi .. il# 
miyecektir. O zaman, bU~it ~ 
panyollar, harabeleri tal"'. 
mck. yaraları kapatmak -;e 

lekctlcrini şerefli mazisi.Jl~e t 
mesut ve müreffeh bir lı it• 
lirmek için birleşeceklerd 

Hariciye Vekili 
Savaronada par 
Bir ziyafet f~ 

Atfna 28 (A. A.) - 'fil 
Hariciye Veklll ŞUkrU S' 
lu, bugUn öğlGden o""el· fl 
muhtelif endüstri muesS~ J 
Dl gezmiş, öğle Uz<'rl tB Of 
bllndc Hariciye dafıni rJter' 
rı M n vrudls ve refikası ş 

11 
vc rdlğ"l ö[;lc ziyafetinde 
muştur. , 

B. ŞUkrU Saracoğlll fit', 
Savarona yatında bit J 
vermiş ve ziyafeti par1'1ştl1 
kabul resmi takip eyle~!~ 

Türkiye Hariciye "etı ti• 
rın sabah, Savnrona ya tıt• 
tanbula hareket edeceJl. 

Baş, Dış, Nezle, 
Romat~zma 

Nevralji, kınklık ve bütün ağnlarınızı derh'! 
.. keser. İcabında günde 3 kaıe alınabilit• 



- i2~-~~_l'Aımanyaya ıs~~rlanan vapurlar 
muı:ı~ınd:ı yıldız iş:ıre!1 01an-I Müzakerelere bugün başlanıyor 

Jnr, üıerınde muamele gorenler-
tlir. H~kamlar saat 12 de Jrnp:ınış lzmirdekİ körfez yapurlarıda gözden gBÇİriJiyOr. 

llgtin bir futbOl muhte- ı 
~i!i nasıl yapılabilir? -

sall:J rıratl:ırıdır. 

ÇEK L ER--ı 

· ~e hikro.~~r? suyundan • V azan: Muvakkar Ekrem TalO 

Londrn 5.93 

?\ev~ oı Le 12G.40 

Parlıı 
3.35 

f\lilano G.G525 

Cene,·re 28.7525 

Hizmet romorkörUndeki tetkikler bitti 
Almanyaya sipariş edilen vapur 

lar üzerinde yapılacak tadilatı 'ka
rarlaştmnak için evvelki gün Al
manyıW;lan şehrimize gelen Krop 
Şantiyesi müdürlerinden Fredrik 
Yansen Pentün Verften Şantiyesi 
umum müdürü Teodor Peter Şi
mist ve Alman hükumetini temsil 
eden Rayşbank mümessili Şimer
ler Krop fabrikalarının buradaki 
mümessili Fazlı Süha ile birlikte 
dün Parkotelinde çalışmışlar ve 
hiır bir yere çıkmamışlardır. 

tamir cldilen Sus vapuru dün ha· 
vuzdan çıkmış ve Tophane açıkla
rına demirlemiştir. Vapur bugün 
seferlere başlıyacaktır. 

Sus havuzundan çıkar çıkmaz 

yerine Marakas vapuru havuza a
lmmııtır. Marakasta da bazı ta· 
mirler yap lacağı söylenmektedir. 

1trı. ihti e, spor men • 
.... Nede Yaçları çok olur. ' 
'lllUte\>D-n olmasın?. Spor. 
ı~ ~ h . 
o.qganıa d• oş sohbet, ka· 

t ır 
ot • 

·• l "k~ Tanı delikanlı 
.o..ıa. ın • 

ltıa h sporda "baba 
~· ak k ' •• 
il' de t azanmı§ sayı • 
lı \>h ko~ Yiizünden malil.. 
\.... ~ 1 b'. 

, "ilğJadr ızı on bir aydır 
Qaıatas · Eksik olmasın -
l'a~en. arayh olmaklığı • 
lı, Ver } Fenerbahçeli, 

bu 011 b~ 1 karagün dost _ 
betı.ı b"ır aylık çileli gUn. 

ır gUn a b olsun der -
' ~\ıu.1 ıraknıadılar ara 

"\(.(ar • • ' • ~ ~ed ... • liala kuyruğu_ 
' ı._ ığtrn spo d ~ "llCakı r an da ar 

Olabil' a beklediğimiz 
, ae!?·: Fakikatli ar. 
l'f \' · "'h okuyucuların 
'~r ~olsun Ve ben ö
'tknıd Cenabı Hak be. 
D-ıı- an so.. tm de ""il ıi gu asın. 
bıııun Yarete gelmek zah 
IÖ~·le 8:- bir arkadaşla a.. 

~ ır nıubavere geç. 

~İ'_lUıı bu 
et~ lııde k :mevsim rahatsız-

~bl)l adnı.a~alı .~aldın, bir ye. 
~t'I ı edenı ~bııdir ki maçla4 

e 'e\il'es~~nce bu senenin 
b ı • ı bileın ve_ elemanların 

tiııe, CZsın. Ukin se. 
bu'~ ~k görü§lülüğüne, 
~~ birırnadnnız var. A-. 
ıııı bıt irn.katnuhtelit takımı. 
~~den te ~arı sana veril. 
~n~Irn.ı şkıı ederdin? .. 

uaıtbi'' Evveli, bana. cid 
~ ~ltr 1 teveccUh besli ~ ıisliği, kimi mebuslu umar. Benim 
k~ a~,~ hu sene bir tek kisi ummak değil, kurmak! Ara-

't' llıda ,, tı!beaıgım ktmse • da, dikJcü ~ı.aaıı M.IYUk 
baki( ~Yabi" kanaatle .1 fark vardır. İlki tavassut. ikinci. 

~~Ot 'ttı. at ifade edebileceğL si hayal zenginliği ile ölçülür. 
a~ Usun? ı t &en •• Efendim! Benim de "muhay ,. 
tılllraun ~rle şeylerle çok yel,, tek seçicilik zamanımda 

.• ~kilind Muhayyel,, ta. "ideal,, bir "on bir,, im vardı ld 
t ~~lltı. e nıeraklı bir "a. onu dilediğim g!bi kıvamlıyacak, 
~ İttietirn., f ayarlıyacak ve neler nele~ .?:np~~ 
e f_. · il birj ıkrayı bilirsin! yacaktım. Frenklerin dedıgı .gıbı 
· ~11."'ıp ' Çarnurdan insan "!spanvada ~ato,. vari proJeler 
' t I' Si • IS wı ~""esen b' .ralar, dizermiş. ve ... İtalyanları, Almanları. Ma.. 

11· .,ı.~ ırı· ''E d ··ı ~. ~~? .• ., di · renler! .. ne carları ilh ... "yenmek,,!.. egı se 
"tilP ~ ~ab il\ y Ye sormuş. Bek_ bile sigaya çekmek .. 

· \
11 
\'e!'trıi:riıyorum!., di- Uzalmıyahm. işte takım! 

·;e '~sıı adarnolcu bu sef~r Cihat-Salim, Faru~ - M. Re 
itle~ kta§i. , yaratırsın·" şat, Rasih, Hakkı - Fıkret, Re. 
,ıe ~t' ~'llra, ;a 'Rızkım ver - bii, Şeref, Vahap, Salahattin. 

~b· ıt ,.A P Yap koyu - · 'ti __ , r' ~ tı-· .....:y tn'? • Aman efenrum! .. ne ı r~a ... 
~llı~ee Yaratn:d;kta!e:~ ne itirazlar .. Rasih santrhaf, Hak 
ili~ ~ı.- ~apıp y d' • kı sağ haf Şeref santrfor olur mu 
"il" ~ ..... ,. apıp ızmı- . ' -· ün.a. 

1 a~iı""'~?.. ımiş? .. Vahap sagıçde ne ~ • 
htıııltı 0 kuYUcuJa 

1 
E sebet ?. Salahattin bu. gobekle 

~at .. _ ltaç za nm v. mi? Rebii ne kadar ihtıyar! .. 
~il ~ b· rnandır kal _ b. .. ~ hiJdi ır aslan vardır ki Tahakkuk imkanı ola~ ır U-

~ Ilı. lt ~eden rahat ede- mut,, ta§ısaydım, noktaı ~azan. 
~ faka~tıuz bizde tatbik e- mı iyi müdafaa eder .ve bır çok 

1~1~11 l>r futboıu ileri gö _ muarızları ikna ederdım ya .. ~a. 
~ •. ıııll 11. .0fesyonellı"kt kat mevzu şimdilik fazla su go • lli· §ıka en ev. 
li~ lıı (!an r olan, hani Eş.. türmez. . 
,. l'o!( 1 Pek ~eken "Tek Gelelim bugünkü derdıme .. 

de k mu? .. İ§te o bul - Mektebe, askerliğe ilgili oln:ıı. 
' .. ~ aç ı&.nıandır kura. yanlardan "bugün,, yapılacak e~ 

°4 11,. l'ıp rn 1 makul bir muhtelit §öyle olabı
.~~ltan.1ı1 .. ?. k_inıinl fede _ lir! dedim. Hiç bir maçı kaçır -

gı, kırni klüp re. 1 mamış ziyaretçi arkadaş ta tas • 

):i 

~' ~ ~ "~ - . 
1'e..._ >ı~li tt{:_ A.tıkarada yapılan bisiklet yart§Zarının nettee-

ı .·11tı.... """h.Qm1-..:ı- 'ld' tcıti'k Yukan-
ct...._ ... ,,~ .. u.a okuyuculanmı::a bı ırm"lt • 
... llQ,. btı ·· '~r '1/arıştan 

Yetitıde ~u:a:ba.kaya i§tirak eden aporcı<w ~ 
!1°rülmektedir. 

Amsterdam 
Herlin 
Brüksel 
Atinn 
Sof ya 
Prnıı 

Madrld 
\'arşo,•a 

Uudapeşle 

Biikreş 

llclgr:ıd 
Yokoham:ı 

Stokholın 

Mo~kova 

istikrazlar 1 ---
Ergani 
Sivas - Erzurum ili 

1 

67.2725 
•50.7275 
21.2550 

1.0825 
1.56 
-4.33 
6.93 

23.7825 
24.9G75 

0.9050 
2.825 

34.62 
30.53 
23.845 

19.85 
19.35 

Mümessiller ve gerekse Fazlı 
Süha kendileriyle görüşmek isti
yen bir arkadaşımıza bir şey söy
lemekten istinkaf etmişlerdir. 

Heyet Denizbank komisyonun
da yapacağı teknik müzakereler i· 
çin hazırlıklarda bulunmuştur. 

Denizbank ka.dr.clarrnın tatbik 
günil olduğu için umum müdür 

S 
. b" I""' · rk Yusuf Ziya Erzin Alman mümes-

anay ı lr IQIOIR sene 1 silleriyle temas edememiştir. Bu-

kongreSİ yap ıl dı günden itibaren Deniz Ticaret mü 

M
·11· · b' ı·-· d" T'caret dürlilğünde esas müzakerelerin 
ı ı sanayı ır ıgı un ı 

Od 1 nd l
.k k n resı' başlaması muhtemeldir. 

ası sa ~nu a sene ı o g • Bu milzakerelere Denizbank na-
ni akdetmiştir. 

Kongre reisliğine Türkofis mü
dürü Cemal Hüsnü seçildikten 
&onra bir senelik faaliyet raporu 

okunmuştur. 

Bu raporda muhtelif sanayi er-
babı için yapılan faydalı teşebbüs
ler ve elde edilen neticeler anla-

mına bir mütldettenberi Deniz Ti
caret müdürlüğünde çalışan ve 
Almanyal:ia inşa edilen vapurlar 
üzerinde tetkikler yaparak bunla
rın mahzurlarını tesbit eden ko· 
misyon azalarının iştirak edeceği 
söylenmektedir. 

Esasen Mazhar Nedimle 1ktısat 
tılmıştır. 

Rapordan sonra eski nizamna- Vekaleti fen işleri müdürü Ab · 

d k b 
'd ler dürrahimin başkanlığında olan iki 

me e o unmuş ve azı mau e -

d d·1~ 1 
t ayrı komisyon işlerini bitirdikleri 

e ta ı at yapı mış ır. 

B d 
·ı1· · b' ı·g-· halde Vekalet tarafından Ankara-

u ara a mı ı sanayı ır ı ı . . 
. d "M'll. k 

1
. • .. k ilan ya davet edilmemışlerdır. 

mın e ı ı,, e ımesını u • 
mak müsaadesini almak için Vekil HiZMET ROMöRKöRO JŞE 
ler Heyetine müracaat edilmesi Y ARAMIY ACAK MI? 
kararlaşmıştır. . Diğer ı_arafta? 35 bin .lira sar-

IZMIRDE DE TETKiKLER 
YAPILIYOR 

Diğer taraftan haber aldığımı
za göre, lktısat Vekaleti müfettiş
lerinden bir kısmı da tzmire g:de· 
rek Izmir limanındaki Denizbank 
te~kilatını teftişe başlamışlardır. 

Bu tetkikler bilhassa Almanya
dan gelen Sus ve Efes vapurlariy
le 1ngiltereye ısmarlanmış olan 
Bayraklı, Körfez vapurlarına ait-

tir. 
Çok kilçük bir vapur olan Bay-

raklı gemisi 118 bin liraya ingil
tereden alınmıştır. Fakat izmire 
geb:likten sonra vapurun birçok 
mahzurları meydana çıkmış ve 
çok ince olan saçları iskelelere ya
naşırken içeriye çökmeğe başla

mıştır. 

Bunun Uzerine vapura 80 bin li
ralık ta bir tamir yapılmış ve ora
daki kaptanlara kabahat buluna
rak 1stanbuldan kaptan gönderil

miştir. 
Fakat buna rağmen vapur hal!i 

muntazam çalışmamakta ve sıt.~ıic 
tamiı e ihtiyaç göstermektedir. 

Sus ve EFes vapurları da de
vamlı surette çalıştnıldık;:m tak
dirde çabucak bir taraflarında an
za meydana çıkmaktadır. 

Istinye havuzlanrl:ia tamir edi
len vapurlar ancak bir gün istira
hat edip bir gün de çalışabilmek-• tedir. Bu yüzden İzmir körfezin-
de vapurlar çoğaldığı halde Göz
tepe ve Bayraklıya ııaıa vapur uğ· 
ratılamamaktadır. 

diK etti ve ~aştı kaldı. Siz ne der. , Ayrıca dün de yazdığımız gibi h~le tamır ed~~e.~ Denızba:ıkm 
siniz?. bu ı Galatasarayda muvakkat bir Hızmet romorkoru hakkındaki :tet 
~ - .Adnan. HU8iıU •er!; açıtmur da kabal ...,_,f'lı'• Jdkler bltiri.1,miftir. Yanlan ~etice

- Feyzi Musa, M. Reşat - Fik- Son olarak Millt Şef Iımet 1nönU- ye rıöre, bu kadar bilyilk masraf -----------
ret Esa~ Seref, Rıdvan Hayati. ne 1ktııat ;vekili Hüsnü Çakıra yapılan romork6rün hiçbir iıe ya· .. ••••••••••~ 

' y0 ~ akkar Ekrem Talu ta~im telgrafları çekilerek toplan· ramıyacağını göıtermiıtir. Dr. 1 RF AN KAYRA 1 
____ u_v ________ trya nihayet verilmiştir. Konan kazan küçük gelerek is· RöNTGEN MOTEHASSISI 

İstanbul Muhtelitleri _;,,_----------- tim yapamadığı gibi makineler de 1 Türbe, Bozkurd Kıraathane . 
için Eskişeh irdeki bisiklet geri tornistan vaziyetinde ~alışa- &i karşısında eski Klod Fare 

F tb 1 1 
yarışı mamaktadır. Bu takdirde r.omor- sokak No. 8 _ ıo. öğleden son· 

u o c u ar kör battal bir halde kalmııtır. ra 3 ten 7 ye ltadnr. 
Eskişehir, !!8 (A.A.) - Blslk· İstinye havuzlarında pervanesi 

Davet Ediliyor let federasyonu tarafından ter- ------------------------

Beden Terbiyesi İstanbul böL tip olunan 939 senesi seri blsik- Gayrımenkul Satış ı·la" nı 
gesi futbol ajanlığından: let yarışlarının birincisi olan 25 

Ankara ve Tamuır:ar maçları. kilometrelik yarış arızalı bir istanbul Emniyet Sandığı Direktörlüğünden: 
na hazırlık antrenma?ı yapmak yolda yapılmıştır. :Koşuya De- . _ _ r. ııw,,. e aaag-ıda isimlerı yazılı fut-

1 
d 

11 
ld an yurdun· Öllı Buyan. T..oksandıranın saglıgında ,23:>46 hesap numarasl. 

ı,u.oı;r '::i .. m rspor an • m d - -~ ldı- )300) ı· k b' . . d d . 

bol la 
.. 

1
n rı-3-939 ı>erşembe gu 

10 
ki 

1 1 
k u 91 bl le san ıgımız.uan a gı ıraya arşı ırıııcı erece e ıpo.. 

cu • - . dan · ş o nın zere ~ · . . . . .. futbol Jevazımlariyle birlık -
1 1 

t' k t 
1 

b lu u tek edıp vadesınde borcun verılmemesınden dolayı yapılan ta.. 
nu siklete ş ıra e m ş u n - . . . . . 

t t 1
5 30 da Beşiktaş stadın- B 

1 
d iki 

1 
es kıp üzerıne 3202 numaralı kanunun 46 ncı maddesının matufu 

e saa ' _ yordu. un ar an s yarış - . .. . . 
d hazır bulunmaları teblig olu - dU tukl 

1 
d bi lk· 40 mcı rnaddesıne gore satılması ıcap eden Fenerde Tahtamına. 

a nasında ş erbn eun d sko re mltip Musl!ihattin rnaliallesinin J{azgani. Kirmasti sokağın· 
nur. . !etleri kırılmış ve u Y z en • • . .. . . 

H
üsamettin. Armanak, I.lıtfı, 

1 
t F k t 1_ da~· eskı uç defa mUkerrer 3 yem 2, 3 kapı 2 harıta numaralı 

t E 
şu harici ka mış ır. a a • ger . kk. 1 k. . bl l t b' b k ildd tl k rt 

Hu
"snü Musa .Mehmet Reşa , • 

9 
bi iki t 

1 
k . dil an ı agır r ev n amamı ır uçu ay m e e açı a • 

• , . N ye kalan 1 s e ç oşu) u . ·1 k d .. 1 d 

8 

t Angclidis, Diran. Melıh, a. . ff k 
1 1 

• lırmaya konmuı1tur. Satı§ tapu sıcı ay ına gore yapı makta ır. 

C~ 'Buduri Mehmet Ali Osman, bltirmeğe mmka ika 0tlmul ş alr Arttırmaya girmek isteyen (120) lira pey akçesi verecektir. 
ı, • . . dır Alınan te n ne ce er se • . . . . Kecdet, Hıraç. Basrı, Alı Rıza, · . Milh bankalarımızdan bınnın temınat mektubu dn kabul olu. 

Şahap. Çafatino, I.ıebip. Vilastar- şunlardır· d AH nur. Birikmiş blitUn vergilerle belediye resimleri ve vakıf ica.. 
"" f' N 1 - ldnıan yurdun an . . bed 1· d IHil' .. b 1 'lt' Artt a· Etyen Yusuf, ...,ara ım, • u - resı ve tavız e ı ve e ıye rusumu orç uya at ır. ır. 

bıa,r Bambino, Culafi, Suldur, Şe- 'Dovyap 45 da. lle.d d ,., k • ma şartnamesi ı-3-39 tarihinden ilibaıen tetkik etmek isti-
. ., - idman yur un an .r.e e d 1 k k · 1 • · · d k b ı d 

ref, Lutfi. rl ,_,"a 
1 

saniye farkla. yenlere. ~an ık m u alış 1~ ac1rvı~ın1 e adçı u un durulacaktı.r. 
_ " F k Tapu sıcıl kaydı ve s r uzum u ıza mt. a şartname e ve takıp 

Bisiklet Yarışlarının 3 - ldman yurdundan ~ru dosyasında vardır. Arttırmaya girmiş olanlar bunları tetkik e. 
ikincisi Bu Hafta da blrinciden :! saniye fark 

1
8

1
' h derek sat.ılığa çıkarılan gayrimenkul hakkında her şeyi öğren.. 

1 
4 - Demlrspordan Emru a . d · 'ba 1 B' · · rtl 17 4-939 · · yapı ıyor . k mış a ve ıti r o unur. ırıncı a ırma tarıhıne mU-

B den 
Terbiyesi !stanbul böl. 45 da. 60 sanıye ııek.ldl~ıer oşlıut- sadif pazartesi gUnU Cağaloğlunda kô.in sandığımızda saat on 

e _ cuıar da ufak far ara ve - .. d 1 k . . bı'siklet ajanlıgından: 
1 

k dortten on altıya ka ar yapı nen tır. Muvakkat ıhale yapılabil gesı rlblrlerlnl takiben ge ere ya- · lf d'l k bed 1" · -

1 
_ Seri bisiklet yarışlarının mesi içın teki e ı ece e ın tercıhan alınması icap eden gay-

ikincisi 
3
-4-939 pazar gUnU sa- rışı bıtırmlşlerdlr. rimenkul ktikellefiyeti il.e sandık alacağını tamamen geçmiş ol. 

b h saat 9 da yapılacaktır. Gun·· ee. Klu"bun'" un·· ması şarttır . .Aksi takdırde son arttıranm taahhüdü baki kaL 
a 

2
1 _Yarış yolu: Mecidiyeköy -s mak şart.ile 4-5-939 tarihine müsadif perşembe günii ayni ma. 

_Hacı Osman tepesi - Ta~b~a Kongresi halde ve ayni saatte son arttırması yapılacaktır. Bu arttırmada 
- Kibrit fabrikası - Yenıkoy Güneş klübünden: gayrimenkul en çok arttıranın üstünde bırakılacaktır. Hakları 

_ Tarabya - :Mecidiyeköy.. ı - Klübümüz yıllık adi kon. ta~u. sicillerile sabit olmıyan alakadarlar ve irtifak hakkı sahip. 
3 - Yarışçılar yarış saatınd:~ gresi ıı-3-939 cumartesi gi.lnü ~e:ının ~u. hakla:ı~ı ve hu~usi.le faiz ve masarife dair iddialarını 

evvel hazırlanmış old~k~~rı h ~ saat 14 te klüp merkezinde yapr. ılan tarıhınden ıtıbaren yınnı gün içinde evrakı müsbitelerilc 
de Mecidiycköyünde r .. ıkor fabrı. lacaktır. beraber daircmir.e bildirmeleri ltızımdır. Bu f:uretle haklarını bil· 
kası önünde hazır bulunacaklar. 2 - Klüp vaziyeti hakkınPa dirme~iş olanlarla hakları tapu sicill<'ril<' ~ abit olmıyanlar satış 
dır. görüqlilUp bir karar verilmek U.. bedel~n.ın payl~masından hariç kalırlar. Daha f:ızla malUınat al. 

Spor Hakkında zere umumi heyetin ayni gUn sa. ?1ak. ıstey~n.lerın 938/ 593 dosya numarnsilc sandığımız hukuk 
K nferans at 15 te fevkalade olarak ayrı- ışlerı servısıne mUracaat etmeleri lüzumu ilan olunur. 

~1 lllk~iııdtn: ca toplanmasına !haysiyet divanı 
BtUOU U a - - • b · k 'l 

1 
_ 

2 
Mart 939 pcrş~mbe gunu sa: ve ıdare eyetınce arar verı - D l l{ K A T 

at 
18

,30 da Evimizin Tcp~başındakı miştir. _ 
merkez binasında muh~.rrı~r'~· !~~: 3 - Sayın azanın her iki top. Emniyet sandığı: Sandıktan alınan gayrfmenkulil ipotek' et. 
han Fele~.~~~n~:~d~:nre~~ııs Ycrilc·ıl~ntıda bulunmak üzere mez~(ir mek isteyenlere muhamminlerimizin kyomuş olduğu kıymetin zut~~da m 1 gün ve saatte klüp merkez.ıne rusfını tecavüz etmemek üzere ihale bedelinin yarısına kadar borç 
cektır. t ·n · · ı lvermek t'l 

2 
_Herkes gelebilir. e§rı erı nca o unur. sure ı e kolaylık göstermektedir. (1317). 



1 MART 1939 

Tahta ve demir işleri 

TÜRKİYE Lİ!\.IİTED ŞİRKETİ ·----~Wi------~----·---~r 

1 iNHiSARLAR UMUM MÜDÜRLOGONDEN ) 
Cin=:i M1kdarı Muhammen B. Muvakkat T, Eksiltme 

Lira Kuruş Lir aKuruş . saati 
40 lık çivi 15/ 50 m/m. 2000 kilo 375 - 28 12 14 
Kadranlı otomatik baskül 1 adet 700 - 52 50 15 
Kilot pantalon 12 takan 
K~k~ 12 " 546 - 41 95 15,30 
Kaput 12 ,. 
Çizme kösele 12 ,. _ 

Tasfiye Memurluğundan: 
ŞUreka. heyeti umumiyesince 

tahta ve demir işleri TUrk Limi
ted Şirketinin fe sih ve tasfiye
sine karar verilmiş ve keyfiyet 
sicilli ticarete tescil etti-
rilmiş bulunduğundan mat-
lubu olanlarm şirketin ls-
tanbul lş Hanındaki dairei 
mahsusasında tasfiye memurla
rı !smail !sa Caniş ile Ka.mi Su
veren'e mUracaatıa kanuni mlld 
de tleri içinde alacaklarını kay
c.le ttirme leri ve evrakı mlisbite· 
!erini de birlikte tevdi etmeleri 
ilAn olunur. 
--------------

J\.adıküy Sııllı Birirıci llııkıık 11<1-
kinıli(jirıdeıı : 

!l:.l!l/ 25 
Ka<lıköyüııdc Caferağa mahallçsi

nin Fırıldak YC Cem sokuğında 4 !\o. 
lı evde oturmakta iken Parisc gidip 
oraılaki adresi bilineıniyen Jan lia
çikya na. 

M 
•• u 
H 

• 
1 

M 

Bütün liaya.t ııntidad ğ 
rin güzelliğini ve ~ ~ 
temin eder. ANC..AJ{j ~ 
tiyi elde edebilınek L~11 
"RADYOL!N" ile sa-o;r: 
kşam her yemekten • 

tazaman f ırçaıaınak 1 

bir nokta 
1 - Yukarıda cins ve mtkdan yazılı (3) kalem malzeme şartname ve mevcut nilmunelerl mu. 

cibince ayn ayn eksiltmeye konmuştur. 

Kadıköyünde :\lühünlar cad. 49 
Xo. lı <lükkftnlln Ekrem tarafından 
nıulıkcnıenin !)39125 sayılı dosyasiy· 
le aleyhinizde iknıne eyledi ği Filips 
şirketine izafetle mülkiyeti kendisi
ne ait 137!JS Xo. lı ve 114 lira bedelle 
taksitle sntıııış olıluğu radyonun bor
cunu on beş gün içinde ()demediği 
takdirde radyo aynen vermek husu· 
sunu taahhüt ettiğiniz halde taahhü
diinüzü ifa etmemiş olıluAunuzdan 
aktin feshi ve taahhüdün maa masa
rifi muhakeme ,.e taz:ıninat tahsili 
talebi davasından dolayı ilanen ,·aki 
tebliğata ra~men muayyen günde 
mahkemeye gelmemiş olduğunuzdan 
H. U. M. K. 401 inci maddesine tev
fikan hakkınızda gıyap kararı veri
lerek işbu kararın on beş gün müd
detle ilanen tebliğ edilmesi kararıdr 
oltluğunıl:ın muhakemenize bakılmak ,.,f 
için tayin kılınan 25 - 3 - 939 cuınar- Yemekleri müteakip her gece raretle bu mikropl~r t 1 II - Muhammen bedelleriyle muvakkat teminatlrat hizala .. ında gösterilmiştir. 

m - Eksiltme 3-3-939 tarihine rastlıyan cuma günü hizalarında yazılı saatlerde Kabataş... 
ta kain levazım ve mübayaat şu besindeki alını komisyonunda yapılacaktır. 

tesi s:ıat 10 da Kadıköy Sulh Birinci yatarken temizlenmiyen dişler razatı büyük ta.hrıl>S 
Hukuk )fahkemesinde bizzat veya ta- mikroplara ve onlar derecesinde Geceleyin fn-çaıannıat! 
rafınızdan musad<lak vekaletname 1- l k k t I rI a dilen dişleri saba.hle~d 
le bir vekil göndermek suretiyle ha- muzır 0 a?" ye~e xrm 1 a n .ı>ll" 

IV - Şaratnameler her gUn sözil geçen şubeden parasız olarak alınabileceği gibi nümuneler zır bulunmadığınız takdirde gıyabı- muzır tesırlerıne maruz bırakıl. meğe kalkışmak, kit' 
de görülebilir. nızda muhakemeye devam edileceği mıştır, demektir. Geceleri ağız royu cililamağa ~ . 

İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gl1n ve saatte % 7,5 güvenme paralariyle birlikte mez tebliğ makamına kaim olmak üzere dahilinde 35 dereceye varan ha. farksızdır. Bunun içı!l· ~ 

k_~_:._· k_o_m_is:....y_o_na_g_eı_m_e_ıe_ri_i_ıa._n_o_ıu_n_u_r_. _<9_4_0_> ____________________ na_n_o_ıu_n_u_r._<_K_. ı_-_._0_1>_. ----- Sabah -öğle ve akşam so~ 

Kitap Resmi Hazırlama Müsabakası 
Maarif Vekilliğince hazrrlattırılan Fransızca ders kitapla. 

rı i~in 36 tane renkli levha yaptırılacaktır .. :Bu levhaların her bi
ri için malzeme ressam tarafından temin edilmek üzere on lira 
telif hakkı verilecektir. Bu işe talip olanların yapılacak resim. 
lerin plan ve şartnamelerini görmek üzere 6-10 mart 1939 tarih. 
lcri arasında Galata.saray lisesi müdürlüğüne müracaaUarı 18.. 
zımdır. Taliplerin alacakları izahata ve tesbit edilen ı;rtnameye 
göre hazxrlıyacakları ikişer örneği 15 mart 1939 tarihine kadar 
Galatasaray lisesi müdürlüğüne teslim etmeleri icap eder. 

Kitapları hazxrlıyan komisyonca yaptığı resim maksada uy. 
gun görülen ressam diğer tabloları da yapmağa memur edilecek
tir. Beğenilmiyen resimler sahiplerine geri verilecektir. 

(686)(1335) 

Çünkü 'ASPfRIN senefer· 
denberi her türlü soğukal· 

gınlıklarına ve ağr-ılara karşı 
resiri şaşmaz bir ilaç olduğunu 

lsbai etmistir.~ 
A-S p 1-R -I n fesirinden 

emin olmak için lütfen ffi ·marka·. 

dikka) ediniz. ' 

İstanb-ul İcra Hakimliğinden: 
fst :ı nhııl<la Tn5k n -;:ı pta ıncıı s ııcal "le kcnıli c;iııe iki :ıy nıiiılclell e miilılct 

f:ılırika!> ı ı.ahihi 1hr:ılıiııı Ziy:l tn\·!ı- ifac; ıııa ve lsı:ıııhııl ,\in Refik haııın
fından al:ıl'a klıl:ırııı :ı konkordato da AYuk:ıt \'mur Keıı:ın Antel'in ko
lektif erleccii iııılen mülıl (' t il:ısı lı:ık- ıni ser tnyiniııe ve keyfiyetin icra ılni-

Uğrayacaklan Limanlar Vapurların isimleri Hareket Günleri 

EKSPRES HATLARI 

Pire, Brlndisl, Venedlk, ADRIA 3/3 
Tricste CELIO 10/ 3 

Gala ta rımtımından her 
cuma tam saat 10 da 

ADRIA 17/ 2 
CELIO 
ADRIA 

24/ 3 
31/ 3 

11/3 
Pire, Napoll, Marsilya, CITTA' dl BARI 25/ 3 

Cenov& 8/ 4 
İstanbul - Pıre saat 24 h. 

saat 10 da Galatata. ,. Napoll gUn 3 
Rıhtımından 

l'ire, Napoli Marsllya, 
Ccnova. 

lüwala, SeHlnik, Golos, 
Plree, Patıns, Aysnrnnda, 

Brlndisi, Ankona, 
Vene<lik, Tricsto 

., Marsilya ,, 4 ,, 

CaLdea 6/ 3 
Fentcia 23/ 3 
Merano 6/ 4 

Diana 1/ 3 
Abbazia 16/ 3 
Spartivcnto 30/ 3 

Saat 17 de 

S:ıat 17 de 

--------------------------Seliinik, Midilli, İzmir, 

Pir<', Jialamata, Patras, 
Ilrindi-.i, Vcnc<lik, Triesto 

Burgaz, Abhazia 1 / 3 
Varna, l•'cnlcia 8 /3 
Kö.:;tence. Vcsta 11/ 3 

Spnrth·cnto 1:>/3 

Sulina, Kalas, !brail 

Albano 
Ves ta 
Iseo 

Merano 
Isco 
Bosforo 
Campidoglio 

Abbazia 
F c nicia 
Spartivcnto 
Me rnno 
Bos foro 

!) / 3 
23/ 3 

G/ 4 

22/3 
25 / 3 
2!l / 3 
5/4 

1/ 3 
8 / 3 

1 5/ 3 
2213 

29 / 3 

Telgrnr ndresl : . .ADRIA:\L\RF. 

S:ıat 18 de 

S:ı:ıl17dc 

Sa:ıt 17 de 

Türk Hava Kurumu 
• 
1 n 

Beşnici keşide: 11 Mart 939 dadır. 
Büyük i ltramiy~ 50,000 liradır 

kında v:ıld t :ılcLi icr:ı ııım· iiııre kt- releriyle t :ıpu rııeııııırhıAmıa Ye si<· il · Bundan başka: 15 bin 12 bin 1 O bin liralık 
kik 'e lnll'p kr.ı 'e ıfl ,is l.u ııııııunıııı li tir·arc·t ıl:ıirt•\ iıı e bilclirilıııesine :.!~ 'k · l l (20 b" ıo'b. ) ı· ' l k "k" d 
~~:;, 28G ''c 287 n<' i ııı:ıll ,ı elerine nııı· ~uh:ıt l!l:rn t :ırilıiııı!c kar:ır nrilmiş, l ramıye er e ın Ve ln ıra 1 1 1 ll et 
vrıfık gürülmiiş olclıığundnn k:ıhıılii olduğu ilan olunur. (15167) mükafat vardır ••• 

- ~ 
Et ve sebzelerin iyice pişmem.esinden, mefl'" ,1 

zelce yıkanmaa:msmdant içi len suların temiz "e 5 f.l; 
masından hasıl olan ır;olncan dediğimiz barsak ~11 

muzır hap·anlardır. Bunlar ince barsağın iç zarJJl
rak ,.e kan emerek yetişir T e ürerler. Ekseriyetle 

<la bulunur. tf f 
Halsizlik, k.amnzhk, ha r.nnsızlık, karm 8'rrıl11 ~. 

şişmeleri, burun, makat ka şıruna!'!ı, ishal, obıırl~ 
dönmcsit salya akması, gar' aya benzer sinir baıı7 
korkuları, görmede, işitmede bozukluk lıep btt 
teskiılir. 

iSMET SOLUCAN BISKOVlTt .. -ıt! 
bu kurtların en birinci <leTasl(ltr. Düyük ve küçıı1' 
niyet \'C itimatla ,·erilir. Her çocuk seve seTO yer. Ç~ 
nıza senede birkaç defa ihtiyaten ,·eriniz. Aile <Jo'1't 
claıu~ınız. rJ 

Dtl{KAT: Kullandıktan yirmi dört saat soıı ıt~ 
canlar dUşmezse çocuğunuz da solucan olmadığın!\ Jf· 
diniz. Sıhhat Veka.letınin rcsmt müsaadesini hau:d 
istimali kutuların içinde yazılıc.lır. :t 

.. sıa' .ıı 
li:ullanış tarzı: Bir blskih'lt çizgi ile beş n:ıu .~fi" 

ayrılmıştır. Büyükler: Gece yatarken iki kutu biS~ 
cuklar: 10·1:> yaşına kadar bir lı..-utu, 10 yaşmdfl!1(ıt/ 
cnklara her yaş için gece ya tarken bir çizgi blsktl d J 

Fi atı her eczanede 20 kuruştur. lS:\fET isıllıııe 
.................. llİll .... ~~ 

Türkiye Büyük Millet Meclisi idare HeY~ 
1 - Kapalı zarf usulile (Yetmiş beş bin) litre pe 

~~ ~ 
2 - Şartnamesi meclis daire müdürlilğünden bede 

alınabilir. tt 
3 - Eksiltme 3 mart 1939 cuma günü saat on ~c~ 

Millet Meclisi idare ~mirleri heyeti odasında icra kılJll dıf· 
4 - Muvakkat teminat mikdarı (Beş yüz on) }ir~d_.~ 
5 - Kapalı .uı.rflarm ihale gUnü saat 14 de kads.1' 

1 

tine makbuz mukabilinde tevdi edilmesi lazımdır. Jdtf 
6 - Talipler 2490 sayılı kan unun 2 ve 3 üncii Jl11l 

yazılı vesikaları birlikt~ getireceklerdir. (526) cı046) 

Jandarma Genel Komutanlığı Ankara s-~ 
Komisyonundan: "ııgıf 

ı - Bir tanesine yUz on kuruş kıymet btçııen 11 ~ 
neğine uygun sekiz bin ekmek torbası 7- 3- 939 se. 
at onda kapalr znrr usulile satın alınacaktır. cl'cF 

2 - Şartnamesi parasız komisyondan aıınabııece1'tc9 
eksiltmeye altı yUz e11l liralık ilk teminat banka. ıJl 1 ~ 
sandık makbuzunu ,~a şartnametle yazılı hclegeıer:I{O~ 
teklif mektuplarını belll gUn saat dokuza ka.dsr 
vermiş olmaları (553). .cıo70) 


