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·~rürkün Makôs Taliini Nafıa Vekilin in 
Döndüren Zafer Beyanatı es 

rel 

manya· Almanya 
~e Avrupa sulhu 
Yazan: Satiri Ertem l 

. ~ornanya ile Almanya anamda 
cnıı11aad· ::-.-..L...&•-- . L!- • 

Bugün ikinci inönü meydan Istanbulun her itibarla imarın· 
muharebesinin yıldönümüdür doğru hayırla adımlar atılıyor 

- " " r Tramvay ve tünel idarelerinde yeni tetkilit - Havasazı ıirke
ti - Şark memleketleri ile hava seferleri- Yeni tramvay hatlan -
Satın alınacak diğer şirketler - Feribot meaeleıi - Demoryollan· 
mız -Telefon hatları - Radyonun ucuzlatılmaıına çalııılıyor - • 

• r- ı m-~ )'en& UU" H• 

tı ~t VerecM olan lııİr mukaYe-
iın;alandı. Bu makaYele AJ. 

30 lnya balammdaa, R-.nya ba
. lnradan ve A nupa •ulbuna sa. 

45 
nti oluıu t.lmnmcl.n üç ehem· 
Yelli manzara anıebnelıtedir. 

30 
Alman • Ruınım JD11•hecleai V .,.. 
r muahedesine kartı selen 'Ye 
traay ruhunu reddeden aluüli. 

30 
ıllerin bir tanesmcl.a batka bir 
; delildir. 
1\1 eraay muahedesi kolonilere 

sih kurulmuf hir ilmaat ciha&mı 
lufu sibi blnıkmıı, fllbt Wo. 

il 11rini buclamlfb. Bankalar faJ,. 
' 

-.Iar " jkbladi Win)'e oldufu 
A.i dunı:r_.. 

koloniler ......ı..iai l.u tekilde 
ÖJleden pliPr - WU...a idea. 

t Vilaon, sadece laa7ik ile 1aer 
ell'in elde edilecetini ...... Kale

lnıo, hir intihap OJ'Wlıanda ıma
ffak olmak için her .. 7• aös JU-

n. ln Loid Corç ·yeni tutlua sö
bir Almanya ~tlardı. 

5lZifeleri sacı.. ~ ma-
... ····-···· . . ~ 

ta .ll-1-! L-..::.J...-. AJmanyaDlllU u ... ..._ü huelıet-
~ Versaydan evvelki hayata clia
ık ve AvuıturyaDJn ela tarihi ro

, 1Ü bizzat ifa etmektir. 
~ V eraaydan evvelö hanta c!ön. 

tk için yapı)M hareketlerin hir 
'ıını munffaki7et bz:ammıbr. 
.kat koloni iti IHı- türlü hallecli
-..iıtir. Aım.IJanm latanın 
tında koloni elde ebneıi imkin-
ıöriilmekteclir. 

Son aylana sürprizlerini, ;ylıni 

~ haileaini, Romanya 
llıneleaini bu bakundan tetkik 

_ llelidir. Çünkü Çekoılovakyanın 
tali, Çek,.... ilhakı, Slovakya

·, iatilllli, ve nihayet Ru-
• ta • Alman ticaret ..,.wıedeıi 

n-upa kıtası içinde müstemleke 
rınak teıebbüaünden '-tb bir 
.. deiildir. 
!kıta dqında koloniler elde a
~ Avrupa devletleri için mutat 

~ bicliaelerdendir. Fakat bu 
'Veli, kı.\vvetli bir donanım iti· 
r. Halbuki kara kuvvetlerinin 
inin edeceJi zafer ancak A vru· 
da muvaflak olahilir. 

• jl\(manya ela davayı böylece or
ra abmfbr. Gelen haberlere ıö
Çekoalovakya bir müstemleke 

lltızaraıı arzetmektedir. 
P.tüstemleke yabuz aiyaaj ve aı
hi kudretin haldı bir surette hü
~ sürdüjii yer deiilclir. lkbıatli 
linaaile de koloniler vardır. Bun
ta yan müstemleke denir. Ro. 
""1a. Alman mukavelesi bu ba
~an lııir aclnn telikki eclilelıilir. 
~tnan:ra için manzara hudur. 
l'tomanya politik ve iktıaadi ta

~n ıeJrini takip ederek son mu
~~eleye imsa ko:rmuıtur. 
ltaman,. antirevizyoniattir. Ve 

t
itikaıı balumandan demokrat 
letler zümresine dabilclir. Bal

ft Antantııun l>ir parçası.,. 

men ekonomiıi Büyük Harpt• 
\'elki sibi yabsncı istikrazlar, 
tiyazlar ve açık kapı politikası 
lc.arakterlenmelctedir. 

Rumen petrollannm yüzde sek
l!ıi Jllbancı Mnnayeai ile iıletil. 
'tedir. tnsillz, Franıız, Ameri-

(Dm.ıamı 6 ncwla). , 

L~~~~~~~~~~~~~------------------------

Almanya 
Polongadan 
neler istiyor 

Leh Hariciye Nazırı 
Pazartesiye Londrada 

(Yazısı 6 ncı aayfada) 

Devlet Şorası 
?.uhinin Lüzum Muhake-

mesine Karar Verdi 
Ankara, 30 (Husu !) - De,Jel Sıl

rası ikinci dairesi ııın :ıre k:ı~nkçı· 
lığı hadisesinde e\ rnk s:ıhtckürlığm
dan dolayı mevkuf hulun:ın lınrıcı;) c 
nıeınurlarınllan Huhiniıı C\ rakını 

lctkik etmiş, m muril el ' zlCc'Sinı 
suilslimnldcn dola;) ı luzumu muha
kemesine k:ı~r 'ermiştir. Huhı'ye 

bugünlerde tcbliğ:ıt l ııpıl:ıc:ıktır. 

Nafıada ki tayinler 

I NÖ NÜ 

Ankara, 30 (Husust) - Nafıa tef. 
tlş heyeti kalemi §efi Remzi Boran 
Dcmlryollar inşaat reisliği muameıa.t 

ve isUm!a.k mUdUr muavlnllğlne, yapı 
işleri umum mUdUrlUğU muamelat 
kalemi §eti ZU.htU Korcan Devlet Ha. 
va Yollan umum mUdUrlUğU muame_ 

Bua1ln btlklll tarlhimlzln tanlı gün 
lerlııden b1rlııln yrldönUmünU Yl.fıyo_ 

ruz.. On sekiz sene evvel bugün garp 
cepheai kumandanı aıfatmmı tqıyan 
Reill.cumhurumuz talk dU2man kuv. 
•etlerine karıı İklncl lnönllnU meydan 
mulıarebeainl kazanarak, "İnönU., na_ 
nımı tarihlmlzln destanlarla dolu sa. 
hitelerlııe ve gelecek nea.llere unutul. 
maz bir latlklll lam! olarak yadlkglr 
bırakmrttır. 

Blrlııcl lnlinU meydan muharebealn. 
den ıonra dUtman ordusu Bursa ve 
Buraanm şarkuıdakl ku\'vetlerlnl ar. 
lrrmtı bulunuyordu. Bizim de buna 
mukabil Kocaeli ve Menderes havali. 
alnde bazı kılalarımız vardı. Fakat 
dllfman. bu ku\-vetıerlml:ıln daha tar.. 
la taııııt edilmesine lmktn bırakma. 
ID&k için 23 mart 1921 de harekete 
ıeçmlt ve 27 mart ile otuz mart ara. 
ımda evvelce hazırlanmıı olan lnönU 
mevkilnde Garp Cephesi kıtalanna ta. 
arruza bqlıunrttı. Fakat burada ku. 
rulan TUrk cepbMiJıı deııür bir el !da_ 
re ediyor; ve 4Ufmanm akurane hU. 
cumlan, bu elin kumanduında, bir 
tarih aahlfeılnl kaparken öteki tarih 
aahlfealni TUrk ordulannm mumfer 
kılıç ııealerlle yırtarak açıyordu. 

lnönU bu muzafferiyeti o zaman BU 
yük Millet Mecllal reisi olan Atamız 
Kuatafa Kemale ıu telgrana blldlrlr: 

METRİS TEPEDEN 
1--4-1921 

ııııaat 8,SO aonra da Metrlıı te~en 

%Ördüfüm vu.Jyet! Gündüzbel ılmaJln. 
d11, aa.llalatuberl tebat eden ve dUmdaı 
olması muhtemel bulunan bir dllıma~ 
mllfrezeal ut e.nah a-111punun taıır. 

nızu ile pyrimuntazam çekiliyor. Yn 
kmdan takip f'dlllyor. Hamidhf' ls11 
kametinde temu ve faaliyet yok; 8'ı 
xöytık yanıyor; dUıman bllllerce mııli: 
t.ullf'rl lif! doldurdufu mu~ mt'' 

danını 11lllhlarunn:a tf!rb'ht,llr • ., 
AtatUrk, tarihin bu 8fa1t ~ yaptı. 

ıt bUyUk iti hiç bir 11Jrur duymabr. 
zm anlatan kumandanma gönderdiği 
r~vapta diyor ki: 

ANKARA 
1-4 1P21 

ln!SnU muharebe meydanmda Metris 

tepede Garp Cephesi Kumandanı ve ıa.t mUdür muavinliğine, malzeme mu_ 
erklnıharblyel umumiye reisi tsmet dUr!UğU tetkik kalemi §eti All Kaya_ 
Paııaya: can tarife ve ticaret mUşavlr1iğl kalem 

BIUUn tarihi Alemde, ab.in lnönU a.mır ve mUterclmllğlne, tarife ve U. 
meydan muharebelerinde deruhte et. caret mll§avlrliğl memurlarından Ali 
tlilnlz \'&7Jfe kadar atır bir vulfe ' Bayol tefti§ kalemi §eniğine, malzeme 
deruhte ctmlı kumandanlar endrrdlr. mUdUrlUğU mllbayaa ve te.sellUm me. 
Mllldlmlzln lstlklAI ve b&Jatı dAhlya. muru ŞUkrU Atamer adı geçen mUdfir_ 
nt'I ldarenlz altında şerene vwteleri_ IUk tetkik kalemi ııenlğlne, yapı işle. 
nl süren kumandan ,.e allill arkadaf. rt umum mUdUrlUğU muamela.t kalemi 
karınır.ru klip ,., hamiyetine bllyük memurlarından Tahir Ak adı geçen u. l 
emnlJetle lııtln:ıt edJyordu. Siz, orada mum mUdUrlUk muame'a.t kalemi şef 
;ıalnız dü~manı defU mlllettn mak~ llğlne, demlryollar inşaat reisliği mua. 
talllnl de :!l'ndlniz. tst!IA altındaki bcd melAt kalemi memurlarından Tevfik 
baht topraklarımızla bf'rabn biltun özcan ae!erberllk mUdUrlUğU eflif' 
\'&tan, bugUn mllntebalanua kadar za. ne, sular umum mUdUrlUğU mert .. 
ferinld tait ediyor. Düşmanın hırsı tetkik ve tahakkuk memurluğuna 130 
tıtlll11, a7Jm ve bami)etlnlzin ;ıalı;ın lira aylık ücretle Şevket Algey, Ça. 
ka~alarına rarparak hurd&hq oldu. nakkale fen memurlarından Kirami 
Nammrzr tarihin kltabt-1 me!ahlrlne Gilrel Çorum fen memurlarından Sa. 
kaydeden W! bUtUn milleti Jıakktnrr.da ml Duldur Ankaray,a, lıılUfetUş Akif 
ebedi minnet ve ıükrana 11twke~n bil. Bar.oğlu yapı l~lerl umum mUdUr mu. 
ytık sam ve t:aferlnld tebrik e&-r • avinllğlne, Konya fen memurlarından 
ken, o.tünde durdutunuz tepenin •i. Ragıp Akg1ln Ankaraya, Na!!a şlr • 
u binlerce dUtman blillerl Ue dolu bir ket ve :nUeueselerl umum mUdUrlUğU 
meydanı tel't'f ~yrettlrcllti kaclar mil. bsşmUhendlalerinden Hüseyin ArgU • 
1Ptlml7. ve kPndlnılz itin pşa&I lstllA der yapı işleri umum mUdUrlUğll elek. 
ile dolu bir ufku i11Ukbale de nazır ve trlk mUtehasstslığma nakil ve tayin 
hlkim oldutunu söylemek ı.terlm.,, edilmişlerdir. 

Maliye Vekili Ankaradan geldi 
---

Maliye Vekili Fuat Afralı dün 1 ne inmiı olan Sayın Ve'kil, şchri
refikaaile birlıkte Ankaradan §C~· nizde birkaç giın kalacaktır. 
rimize gelmiştir. Perapalas otelı-

Nalla \'eklll istasyonda (Yazl.!ı 7 ne• .y ) 

Bayan lnönünün yüksek himaye 
lerindeki cemiyetin ~ahşmalan 
Hapishanelerdeki 400 çocuğun 
ıslahanelere yerleştirilmesi istendi 

(Yazısı '1 ncfdc) 

Etrüsk yakrnda tamir için 
Almanyaya ·gidiyor 

Ankara, 30 (Husus!) - EtrUsk va. vapurlara birer kazan daha Uht et 
purunu yapan şirketin mUmesslllerllc mc.)1 §artname icabı olsun olmuı. 
lktıaat Veka.lctt arasında yaprlan mU. vapurları mUkemmel bir ha'e koyma 
zakereler neUceslnde §irket mUmesııll. yı kabul etmiılerdlr. Etrüak bugilııler 
lerl EtrUsklln ve o tipteki üç geminin 1 de Almanyaya ~ldecckUr. 
blltlln noksanlarını blla.bedel yapmayı 

Bulgaristan Türkler· 
Bulgar hükumetinden bazı 

ricada bulundular 
Sofya, (Hususi) - 29 tarihli Utro 

gıır.etesinln yazdığına göre, Bulgarla. 
lanın Vldin TUrkleri Bulgar Ba~vckl. 
1l gospodln Köseivanof Uc .Maarif ve 
Dtıhl!lye nazırlarına müracaat ederek 
bazı ricalarda bulunmuşlardır. 

Bulgaristan Türkleri Bulgar hUkQ • 
ml"tlnden olnn lııteklerlncle mevcut ted. 
rts u ullcrlnln değiştirilerek modem 
usullerin konulmasını,, sarıklr hocalar 

erine mUDevver mualllmlerlıı tayi 
bazı yerlerde, hUk6metln emrine ra 
men, okutulmakta olan eıkl harfleı 
tam&mlyle kaldrnlmaamı, dayak u 
ıunUn yuak edilmesini ve Türk mc 
teplerinl bitiren TUrk çocuklarır. 

yUkaek Bulpr mekteplM(Da k&bu!U 
istemişlerdir. 

Utro gazeteal TUrkleıta .. 1'1 
çok yerinde bulmaktad,!I'. 



Şile ve Silivride Mahkemelerde: 

;.~~ !i!i1T:;m 0~!:di Bli=idiln1i·ya·ra1ı y 
Bu yıl İstanbul mülhakat kaza- ı"kı' karda 

larındaki köylerde yapılacak yeni Aya sof yada ki 7 5 numara b 
1
• r ş 

ilkokul binalarının inşaatına baş- H Ad • [ d Dün Ağır Cezada 

~.:~:~::::.:\~~~i k•~:~1;;~.si!~;; 1 avh a 1 a r ·-··-'!:.-.... ~-~.~-.. ~!... .. '!:.!:..'!:_~~.~... Q !_ kaza afi atfı Muh;kemelerine 
yapılacağım yazmı§tık. İndirme Emrini Kimin y M k" aşlandı 

D kt k 
1 1 apurun a ıne Dun ağır ceza mahk~meıln 

Dün tesbit edilen vaziyete göre Verdiği Araştırılıyor O O r 0 m 1 S y O n c U a r 1 s·1· d" . B I 
Y l k d ı ın ırı ozu du katil makıııadiyle a"-ır ıur ... .F a ova azasın a yeni dört köyde Ayasofya müzesi dahilinde bu- " ''"1 
ilkokul binası yapılacaktır. Bun- lunan ve eski Türk sanatına ait Evvelki gUn Boğnzda mUesslf adam yaarlıyan iki kardeş m 

Afyona bağ!. Dinar kasabasından son günlerde İstanbul bir kaza olmasına ramak kalan hakeme edllmf•lerdir. HAdije lar; Çclengir, Yukarı Kocaldere, be§ levhanın bulundukları yerden v " 
KaQaklı, Gökçedere köyleridir. aşağıya indirilmelerinin sebepleri gazet~!crine sıtma tehliktsinden acı acı §ikayet mektupları gel. bir vapur bozulmansı vukuagel- şöyle olmuştur: 

Ji. B•J mektı:plarda köyleri ile beraber ellı" bı'n nu"fusu olan bu mlştir lHzeJi Ah t il w b .t Bundan başka Çatalcanın Ala- etrafında Maarif Vekaleti tarafın- · · me e agn cyr 
dk Anadolu i·asal>ar.!nda herkesin istisnasız olarak sıtma rekti'g·ı·n- Köprüden 13 'r. de kalkan Hamdi Çengelk"yUnde ]l' t je yun öyünde de bir ilkokul bina. dan tahkikat yaptınlmaktal~hr. :s .... " u ~as 

den feryat ec!iliyor. O 'kaldar ki kasabadaki doktor ve eczacının Şirk"ti H'-·ı .. .r< R 1 a f"' "- paşa çlftlfğfnd fft fl'k l ııı yapılacaktır. Vekalet, levhaların indirilmesi ha:C • "' J JV e n cm uYPP6S' e C C ı • ya 
bile bu hlstalıktan '-'akalarını kurtaramadıkları yazılıyor. Şirketi Jin ... •rl'-·•nin 75 numara! maktadır KU,.Uk k d A, kında alakadarlara hiçbir emir ver J J "~ 1 • ~ ·ar eş 

Orta Tedrisat mediği için _indirilme keyfiyetinin f3aıip olan cihet ~udur: Dinarda her sene Ziraat Bankası ,·apuru lstinye iskelesine uğra- nıet bir gUn bah~edc dolaş ırk' 
Direktörlügu"'.. nereden çıktığı araştırılıyor. vasıtası ile saulan Devlet kinininin yekfınu üç yüz kiloyu geçti- yıp hareket ettikten sonra ma- komşularından Osman, arknd~z 

B k. 1 • ği halde 1-.astahk "i.zer!ude bir bir tesiri görülmüyormuc. Onun !dne silindirinin bozulması yU- şı Osman ~avuşa, Abmedln ti Açık bulunan orta tedrisat di- azı ımse erce camiın duvar :ı: :s 
k bb · d k. k ki i::in halk 'Aydın veya Konyaya bagylı bı·r sıtma ..:ubesı'nı'n nı·nar- zUnden birdenbire sularla su- vuklarını kastcdederk· rektörlüğüne Vefa lisesi müdürü ve u esın e ı es i mozayı arı • • :r • . 

b 1 al V da t~ıkilini hükfimetten yalvararak istiyorlar. rüklenmeğe başlamıştır. - Ben senin yerinde olsatk i Bay Osmanın tayin edildiğine da- u maya Ç ışan itmorun bu mo-
zaylklar d 'k k .. K•ıvvetle ümit ederiz ki, gerek Dinard.a, gerek dı'g· er has- ~laklneler lşlemedi~lndeıı , her .gün tavuk yer, sahl:rılrrtJö ir şayi olan haberler doğru değil- ı mey ana çı arma uzere 

dir. Vekalet tarafırldan henüz ve- levhaların indirilmesini teklif etti· talık mıntakaJannda yakın bir zamanda cicfdi surette sağlık sa. kaptan, dUdtlk çalarak imdat de dayak atarım, demiş. L 
rilmiı bir karar yoktur. ği söylenmektedir. v:ışldr;r.a başlanacaktır. Zira Milli Şef :ismet İnönü umumi in- istemiştir. Ahmet de sinirlenerek kam~l 
M ll. ] . D t V Vaziyetin ne dereceye ka.dar tihab:tt münasebetiyle ne~rettiği beyannamede Altıncı Büyük Kaptanın iyi idaresi vapurun sını cekmiş, Uzerlne hUcum eli 

ua ım. erkın . er e doğru okluğu malum değildir. Millet Mecfai için en mühim bir vazife olarak köylüyü iktısa- akıntılarla ııahllfn bir tarafına mfştir. Fakat Osman cavuş y#t 
Dıle lerı Bizim yaptığımız tahkikata gö- d~n kaikı:ıdıroaark vasat· refah seviyesini. yükseltmeye i§aret et- ~arpma~ınn mani olmuş ,.e ne- tlşlp kavgacıları ayırmış ve k,l 

Maarif teşkil5.~na ~en~u~ bazı re Vekalet bu kıymetli esedleri ta- miştir. den sonra imdada yetişen şirke- mayı almış, karısı cemileye sa:ıl• 
mrlemurd.vlekml u.allımlerın şıkayetle. rihi olmaları ve sanat aleminde Bu yüks~k işaret, aynı zamanda sıtma gibi pek çok Anado- tin 48 numaralı vapuru 75 1 güç !atmıştır. il 

ve 1 e en hakkında yüksek b"u·yu'·k bı'r mevkı' ı'şgal etmelerı· ı k" 'ili' • • h · d h 1 lUkle yedeğine alarak Yeni köy Ak,.am olup da nğabe~ı 1e 
1 u :>y. crını ta rıp e en asta ık afetlerine karıı da geniı mil:. y ... J 1 

makamlara müracaatta bulunduk- dolayısı'le tekrar yerlerı·ne koyma- t •· d ı db' l · iskelesine götUrmUştUr. Hamdiye kahvede rastlaya nl yas ~ muca c e te ır erı alınacağını ifade eder. Unutmıyahm 
lan anl~plmıştır. yı uygun görmüştür. ki. m;lJi istihsalfitı arttıracak olan amillerin baıında halkın sağ- Heyecanh dnklltalar geçiren Ahmet. vakayı anlatmış, sonrF-

Maanf mensuplarının dert ve lığını koruma sartt gelir. Yolcular burada vapurdan cık· da. Cemileye giderek: •rl 
lik!yetleriyle Marif Vekaleti da- y ı· D -:--<>- mışlar; başka bir vapurla yol- - Biz Osman ile barıştık, kıl~ 
ha yakından al"kadar olmak ı"ste- a 1 aımi Encümene V k t in " R - a ı - l nrına devanı etmişlerdir. mamı ver artık, demiştir. 
mektedir. Bütün kültür müe.ssesc- iyaset Etti 

-o-- Kahve dönUşU fkf kardeş yo, 
Ierfne bir tamim Yiıpılarak bundan Vali YC Belediye Reisi Doktor ~ da pusu kurmuşlar ve Osma~ 
sonra her hususta Vekalete müra. Lütfi Kırdar dlln daimt encU- Şak·ır Keseb"ır 

1 
24 tt d "' rf H d gecerken Uzerlne atlayıp bfr'll 

caat edilmesi bildirilmiştir. mene riyaset etmiştir. Reis mu- Saa e Q asan epOSU kalbinden olmak Uzere kendp:t 
ilkokullarda Aile Bilgisi ayinleri de bu toplantıda bulun-

1 
. Şeker Meıeleai sini ağır surette yaralamışlnr.c 

D ı . muşlardır. Belediye bUtceslnin yara ama yangını Hakkında İzahat dır. u 
İlk kull edr_~ erı b . . son kısımlnrr g6zden getiril- V . D .....ı. 
~ arı~ o;t ve . eşı~~~ ~ı: mlştır. Üçü Sarhoşluk, Biri Müddeiumumi Tahkikat erıyor Un yapılan muhakemeleri ... 

a o utu an aıle ı gısı K k I k Y" d E f d j Mülga şrkrr inhis:ırı idaresince de Ahmet, yaralayanın ağabo}ik 
denlerlnin kaldın öğretmenler ta- -o- ıs anç 1 uzün en tra ın a zahat Sark vUAycllerinin ihtiyacı icin Ar- sf olduğunu ileri sürerek : 
r-rından tedn"s edı"lmesı· Vekı::1ct İnhidam Yerinde Oldu Verı"yor k ı k i d K d h 1J a.ı cı. ·oz ~ r et n en satın alınan Rus şe- - avga an aonra ka vey, 
t:ara!mdan uygun görülmü~. ala- Yapılan Tetkikler Son yirmi dört saat zarfında 16 gUn k adar en·eı bir gece keı-Jndcn hasıl olan 273.193 lira zıı- gittim. Ağabeyim orada fdl. Me 
kadarlara bildirilmiştir. Belediye mühendisleri dün yı- dört yaralama vakaer olmuş- ~·.arısı yanındaki dört dUkkAnı rıır dolansiyle mfilga şeker idaresi- seleyi anlattım. Ağabeyim kız 

• • • kılmıg olan apartıman yerine gide tur: da beraber yakarak kUI eden nin o zamanki idare meclisi rclsl es· dı 0 F k 1 d k k'kl d ki İklısat Vekili Şakir Kescblr'ln ' amana: n 
ını e ımanın a re tet ı. er yapnu!Jar ır. . 1 - Topkapldn. Melekhatun Hasan deposu yangınının - kııs ifadesine mür:ıcnaı oluıı:ıcağı haber - Madem, ki böyle; siz de tııP 

1 Apartımamn sag ve solurl:lak: mahallesinde :!3 numaralı evde ten yapıldığı anlaşılmn.klıı be- verilmişti. tedlğiniz kadar bana kızınızı ve . batan vapur ü_ç b_inanın t~liyesine kara~ V~- tpturan arabacı Mustafa arka- raber - mllddeiumumJllkce ya- Bu lıusustnakl neşriyata cevap o- mlye çalışın; ben de lnadrma al 
nlmış ve keyfıyet zabıtaya bıldı- .daşlarınclan Cavit YO Tahsin! pılan tahklkat1aa bir nctıccy larıı l: lı~ f 11dunt .\'r.lt\11 .Sakır 1\e· mrvpno.'S-ırn ilotfl f!ii 

Zarar Ve Ziyanı Malları rilmiştir. Bu evle't"Wgıtftı bdpltı- ~avet etmiş, beraberce rakı ic;- varılamamaktadır. ,_o;cbir lıir t<:lgrnr gllndermiştir; ez· Sonra !:ıkıp yola dUzlildUl\ 1' 

Kurtulanlar .mı lacaktır. mişlerdir. Eğlencenin sonuna Bir arkadaşınıızın bu huBuR cümle şöyle diyor: Fakat Osman arkamızdan yeti 

Öd k ? Bir gazete, yıkılan apartımana doğru aı-alarında kavga çıkmış, tak! tahkikatın ne noktada bu- '' 1926 scn~.sinde mülga ıeker inhl· şerek ağabeyime saldırdı. Elin~ 
eyece . sonradan bir kat daha ilave edil- sarl idare nıecliıl relal bulunuuor-

Flnlke civarında karaya otu· Cavit çakı ile Mustafayı baca- tunduğu hakkındaki sunlinf' dum. Kanunen memleket ıtker thtl· de de bir çekecek vardı. Onunlıı 
ran Sadıkzade vapurunun ·vazi- diğini yazıyordu. Böyle ilave olun· ğından yaarlamıştır. Kavgncı- mUdde!umumt B. Hikmet Onat 11acı111 temin etmek ve ihlikdra ma- \•urdu. AğabeyJm de takunnı. . 
yeti halckındakl tetkikler bit- muş kat bulunmadığı ela tesbit e. !arı ayırmak isteyen Tahsin dr. şu izahatı ,·ermiştir: ni olmak ve dahilde ıloklar bulun· çekti, yaraldı." ~rı. 

dilmiştir. bu rnundan yaralanmıştır. - Kundak"I Ali ile birlikte. durmak va:ifeleriule mükelltf olan Suçluya yaralayan lletin cafe mlştir. Dcnlzbank Yapuru kur· E k k ld 1 b 1 "' · ı ı ld · h ıcı n lü:umuna t 
t kt i n azın a rrı masına aş an- 2 - Gnlatada Dibek sokağın- yakalanan Mustafa ... ·ı, mevkuri 1111 ıar uresı, ar e kı olmayıp kama olduğunun ya 
arma · an Yazgecm Ştir. ÇünkU tr B 1 t k ld 1 " qore, ıcker nıilba11aaları 11aptıt1ı sı- i • 

kayalara oturan vapurun kurta- ;ışt r. l una~ amamketnkt a m ıp de otı'.ıı·aıı seyyar basmacı Nesim yct.Jnln devamını lcaıı ettlre<'ek :alımla, Sıırk vilıluelleri idıı Uusua- raların şekline göre doktor raı. . . 
a eme mey.uana çı 1 an sonra karısına manto yaptırmak Uze ı· aat b~h d llll " dl ılan da bir ırıı· •·tıır K•l.··r rıııibayacı et- ııorlyle sabit bulunduğu eöylenl~ rılması gUç olacağı gibi, sarfe- .. h d' 1 . h'd d .1 . .an. • ş e er gurcme " ,. ~ •. •~ 

mu en ıs er ın ı amın no en ı en ı 'd dl B H dl k •-
e .' m r _P rnsının a. uy- geldiğini tesbite ralı~acaklardır. 0 

• "' tu dil Cel• ta ı a d ı re terzi Lobere gitmiş, konuşur· t•Imiz icin e,·,·elkf ,,.Un serbest nıl;li. !Jir rrımlc et sonra ı are mec· . una am cevap ,·crerc J. 
ti -ı ı l t ;-: - kcn Loberin kocnsı Molz içeri bıraktık. tisi reisliüiııdcn ayrıldıgımılıın, lıa· - Çakı idi. Ben kama fala 

JllC! _ nı geçeccg an aşı mış ır. Bugünkü vaziyette inhidamm hl ldl.:l v11:iyt'l 11111/ıim olrııamaMa be- taşımam. üzerinde k"n bulun K d 1 1 A girmiştir. Moiz karısının r er- Henllz yangın hfldiscslııd<'n .. 
nznzc e Ynpur Y~ cu arı • arazinin kaymasından mı, yoksa rubu, salış reııli::ııs110111111ıın Şnrl: hn· nı:ımasınnı •eb .. bl de ~"kadaı• f t i ı l lrnkle konuşmasını loslrnnmış, dolayı Aliden başka znn altında " .- ... • 

na a.r a Ynpur ye ıma:nımıza temelin rürklüg~ ünden mi ileri gel- ualiıinde müşkiilıflıı mıırıı:: knlmaıı, t 1 l 1 1 Jel 
1 kt di 1 :ı: "llne ge,.·ırdlğl bir demiri Nr.si- btılundtırdu•..,.umu" hı·,. bı'r ı-ı·m . . bi sonra. onu em zem ş o marn ge me e r er. diği anlaşılamamaktadır. ... v "' " .,, • - fıılıilıare bııratlakı şekufr.rıltıı r ide 
~imdi ·ap r n· ambarınd su mlıı başınn ,·urarak ağır suret- se yoktur. Fakat, Inrelemeyn miktar :arar husule geldiği iddiası- dır." dedi ve o da vakayı bOyle•

1 ·• ' u u a - Asker"'ı Merası"m ~ 111.r içinde kalan tUccar malları- te yaralamıştır. devam etmekteyiz." 11111 ortaya rıJ.·ma$ıııa sebep oluyor ce anlatarak; 
Hakkında Bir Tamim 3 - Galatada Boşnakynıı a- -o- ve ıısıılt11 tahkikata ba~fnrııuor. Tah- - Kardeşimin sucu yoktur 

kikat sonunda bmim ele malumat ve Osman Uzerime hUcum edtııce 
Jırn kurtarılmasına çalışıldığı 
gibi, gerek bu mnllrın kıymet Meclis Reisi, Başvekil ve Vekil
ve zararları gerekse geminin lerin memleket dahilindeki seya
kıymet ve z~rarı hesaplanmak· hatleri esnasında askeri merasim 
tadır. Yakında bir heyet teşek- yapılıp yapılmıyacağırun daha ev. 
ktll edecek gemide bulunan velden garnizon kumandanlarına 
tU car mnll~rı hnkkmda avarya bildirilmesi Dahiliye Vekaletinden 
de:ilen bir usulU tatbik edecek- vilayete tamim olunmu§tur. 

Ur. Denizcilikte daaima kulla- Yeni Ortaokullar 
nılan bu usule göre gemideki Bakırköy ve Kasımpa§a ortao-
zarar ve ziyanı, mallnrı kurlu- kullanna ilave olarak ayni semt. 
lan kimseler Bdcmek mecburi- lerde açılan şube binalarının müs
yctlndedlr. Ynnl Denizbank bU- takil birer ortaokul haline konma
tUn mal sahiplerinden geminin sı uygun görülmUştür. 
zarar ve ziyanını alacaktır. Yal· -o--
nız hunun için kaptanın, gemi- Et Narhı Değişmiyor 
dokl malları kurtarmak gayesi- Gecen hafta kasapların mil-
le hareket ederek vapuru fır- racaatı üzerine belediye et nar· 

partımnnında oturan Nuri ile 
ŞtikrU knvga etmişler, Nuri bı
çakla ŞUkrUyU kolundan ehem
miyetli surette yaralamıştır. Ta
rık isminde birisi aralarına gir
miş, Nuri bunu bıçakla elinden 
yaralamıştır. 

<i - Ahırkapıda Şadırvan so
kağında oturan Azizle arkadaşı 
:\fostafa sarhoşlukla kavga et· 
mişlerdir. Mustafa kunduracı 

bıçağı ile Azizi elinden yarala
mıştır. Aziz can acısiyle atılmış, 
Mustaranm elindeki bıçağt al· 
mış, Mustafayı başından yara· 
lam ıştır. 

--o--

Münir Nurettin 
Kıymetli sanatkll.rımız MUniı· 

:\'urettin Yunnnlstan ve Mısırn 
yvptığı dört aylık bUyllk seya
hatinden avdet etmiştir. ônu 
mUzdekj salı akşamı Şişli Kızıl 

ay cemiyeti menfaatine Maksim 
salonlarında. verilecek bllyUk 
gece eğlencesinde, seyahat yor
gnnluğuna rağmen en yeni ve 
nefis parçalarını m U flchiren o· 
kuyacağı memnuniyetle · hiıbcı 
alınmıştır. 

-o-

tın:ıdnn kaçırmalc isterken ka· 
raya oturttuğunun tesbit edil
mesi lf\zımdır. Bu husustaki. ka· 
rnrı mahkeme Yerecektir. 

hını yUkseltmcye karar Yermiş- Penceren Dü§tÜ Ev,·clki akşam, dostu Despi-
tt. Fakat birkaç gUndcnberi ka- Şişlide Har1Mansur sokağın- nayı Beyoğlunda Bnhkpazarm-

Despinanın Katili 
Bulunamadı 

saphk 1ıayYan mUvaredatı faz. da. oturan bnhcn·an Yaninin kı- dakl odasından çıkıp giderken 
lalnştığı gibt kesilmiş kuzular -ıı dört yaşınt'la Angfliki dlin ev· :rolda öldUreıı şoför Mahmut 

•--------~=-----"'!ıda çok gelmektedir. Bu ylizdeıı terinin ikinci kat pcnccr~einrtcn dUn her tarrtn yapılan sıkı a 
:ıı= C fc toptnn flyatlnrcla dUşllklUk ol- 3okağa <!Uşm.li~. muhtelit y.•rle· ramalara rağmen ele geçmemiş 

uma umarte. 
1

I?.ıuştur. Bunun Uzerlnc beledlyo rlnden ağır surette yaral:uınrık tir. • 

~ 81 MART ~ ı NiSAN l narhı yükseltmekten vazgeç· hastahaneye kaldırılmıştır. Diğer tarftan ağır yaralı ola-
<t 10 Sefer ıt Sefer mlştir. --o-- rak F'ransız hastahneslne yatı-
t-- 144 Kasım 145 Kasım 1 -o- Alt Kattan Düştü rılan Desplna da, kurtarılamı· 

Vakıtler i Vasa. j Ezani Vasa. ,E.zznı Kaybolan Motör Kıızlrçeşmede Alekonun deri yarak ölmUştur. Desplnanın ce-
----:--_ Tayfaları fabrikas:nda ustaabaşı Ynııl sedl ,adliye doktoru tarafından 
Güne• 54r• ıı 18 
OAle 12 ıs 1)4') 
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Gceçnlcrde Gelibolu açıkla- fabrikanın Ust katrnda istir e- yapılan muayene sonunda def 
rında denilen Muzaffer motHrn dilen derilere bakarken istif ncrlllmlştir. 
tayfalarından bir haber alına- kaym1ı,, Yant derilerle birllltte nu suretle katil olan Mahmut 

'
mamıştır. Gelibolu liman reisli- nlt kata dil~r.rek ağır 11ıırcttc yakalanır yakalanmaz adliyeye 
ğl cleniz ticaret mUdUrltiğUnc, y:ıralanr.u~tır. Ynnl Balıklı teslim eullcrek. cllrmU meşhut 
tayfnlarm meydanda olmadığı· Rum hastnh:ıneslne kaldırılmış-) kanununa göre, ağır cezada mu-

______ ...__o;.-._;..,.....,:lnt bfldirmfşUr. tır hakeme edilecektir. 

ifndtmlıı dinltnme.•l11e hükıimetre n • tı~ bil t k 
1.. ö -ı l ı'J - .. k Al'll t Jl•c· e ~ap 6ımı m yere yarala 
ıı:um o rıı tre •, ııuu · ı e .. 

li.sint müracaat ııe müsaatle talep e- mışım. Pusu falan kurmam~ 
tlildi. Ancak 1'eşkilcilı eıa$iye ka11u· tık, dedi, 
ııumıı:a göre, ortada ll'fril nıa.,unl- Mahkeme şahitleri dinlcmeğ~ 
yelin re{'ini icap eltirtc~k- bir .•11r karar vererek .duruşmayı ba~-
rııcvcııt olmadığuıdnn, B11yıık Mıl/et k bl U b ktı . a r g ne ıra . 
.11 ulisi o :unıan malılmat ve ıfade-

rrıiıı ıiirılen11u:si11irı dtvre sorııwa ta- Saat Çalan Dilsizler 
ilkine karar vudi. Kemal adında bir dllılı An~ 

Meclis Jwycılıııılıı emsuli rok oları kara caddefli civarında oturan 
bıı kıırnrlcır lıu inlilıap dtvresiniıı Su7.an adlı bir kadının evlnded 
110111wdu revi:11011a tabi lııtıılnııık ve bl 

1 
k d 1 

mebusluk sıfatı J.:ulkuıılara ait o/atı· r saat ca mış, ar a aşı gen~ 
tcır111 <losuaları Jıiikıimetrt geri cılırı- dilsiz Mustafaya saklatmıştrr. 
mak miitcamildir. Tahkikat sonunda her iki dil 

Şalısıma afi olan J.-arar ela bu ııe· sfz de yakalanarak birinci ıul 
ııiden olduğundan, lıılknıü 3 Nisan- ceza mahkemesine verilmişler 
ıla münka::i olacak ve bıı tarihten ili- dtr. 
baren lü::unı oörüldükrt lıtr ıaman Dil I I I h 'k 1 n dil} 
m"alıimat ve ifademe müracaat irlıı 9 z er n mu a eme e 
bir muııi kalmıyacaklır." siz işaretlerini bilen bir tercU 

--o---
man vasıtasiyle yapılmış, onııı 

yakın şahit dln1enllmfştlr. 

Neşriyat Kongresine Dilsiz Kemal suçunu it.ıra~ 
Hazırlıklar Başladı etmiştir. Karar verilmesi içi 

Ankarada toplanacak olan her ikisinin de sabıkalan olu 
Tllrk neşriyat kongresinde bu· ~lmadığı araşhrılacaktır. 

ıunacak kimseleri seçmek Uzere 2 Şoför Hızlı Sörmekte 
kliltUr dlrektörU Te\·Cik Kut, Ceza Yedi 
vilAyet mektupçusu Osınan, der- Ynset Ye Kemal adında lk 
leme direktörü Selim NUzhet· şoför, dun Sultanahmet birine Ol 
ten mürekkep bir heyet teşek- sulh ceza mahkemesinde, bele 
kUI etmiştir. Bu heyet secim diye nizamatına mugayir ola 
işiyle meşgul olacaktır. rak otomobHlerlni hızlı sUrme 

Derleme dlrektOrU Selim NUz- sucundan ikişer .giln hapis, fld 
hct neşriyat kongresi ctrnfındn 1 şer lira para <'ezası \' (' Ur:ı-r gn t:. 
bakanlıkla temas etmek llzere çalrşmamn!'a mabkfım ı:-dllıniı: 

Ankaraya glt.mlı,tlr. lıerdir. 
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Günlerin peşinden: -
Hayvan jullıperver memle

°tetlerin lıareketi hastahanesi 
Belediyenin Fatihte bir hay\·a~ 

has~aneai var. Yapılan tecrübe 
0u sağlık müesaeesinin büyük fay
daları bulunC:uğunu göstermiş. 

Ehli ve gayri ehli birçck hayvan. 
lar tedavi edilmi~. Onun için hay· 

Valensiyada 1 üçüncü Müfettişlik Hariciyede bir 
tayin 

in 

eh Hariciye Nazırının 
Londra ziyareti kaldı 

retfuz Kronlkl gazetesi dlplo-
m muhabiri mebus Vernon 
dilet ~iyor ki: 

"ecavtıze karşı koymak yo· 
eylL dört devletin m Uşterek 
siieyanname neşretmeel için 
yalerenln ve hariciye nazır

AfD konferans aktı için Rus
kel yaptıtı tekliflerden o ka
d~z bir netice alınmıştır ki, 
tl bu vaziyete bir veçhe ver· 

her şeyi yeniden mtıtaalea 
ıaik Uıere Leh hariciye nazı· 
nrlört nisanda Londraya vaki 

ık zlyareUnl beklemek tek· 
mJllmektcdlr. 
eller bir tabirle, aulhaever 
).;tıer ıulh devresinin en ctı· 
k~r arazi nhaklarınnı vukuu 
aJ#sında Almanyayı bu hare-

ilden nUk\ıl ettirmek, Yahut 
yfje bu gibi hareketlere gtrlş
a nin önüne geçmek yolunda 

nrf',n hemen hiç bir şey yap-

•rlar. 
k~h har1cf1e nazırı Xolonel 

in. Londr•Y• geldiği tarlh
o~hlstanda neler olabileceği· 
ajmse bllnıtror. Zira Alman· 
ırn Rayştağ, koridor ve di
dıneseleler için Lehlstanı taz
ar.ctmeğe başladıtı aşiklrdır. 

u hususta yalnız sözle kal
i~n bir Aoıerika hUkQmeU 
)-iki, nisanın 23 Unde Alman· 

y~ymakamlar arasında 
e değişiklikler 
ızabiliye Veklleti kaymakamlar 

fı•nda buı defİfİklllder yap-
!tadır. Bu bımısta handanan 

eı rname projesi yilbek tudike 
al 

dilmek üzere B n-
ki·~· 

~pırtı mebusu lbrahim 
1
" vefat etti 

ya ile olan bUtUn ticaretini bil· 
kuvve sona erdirmektedir. 

Almanyanın Amerlkadan 
yaptığı başlıca ithalAt maddele· 
rl, petrol ,.e pamuktur. Bunlar 
harp zamanında pek kıymetli 

maddeler olduğu Icln Alman~·a
nın mukabelel bllmlsll tedb!r· 
lerl bile kendisinin mllcadelc 
kuvvetini azaltacaktır. 

Fakat milletler cemiyetine 
bağlı devletlerin Amerika gibi 
hareket edeceklerine dair he· 
nUz bir alAmet yoktur.'' 

İsviçre Hududunda 
Askeri Faaliyet 

Nfyuz Kronikl gazetesi Ce
nevre muhabirinin btıdlrdiğlne 
göre .Almanyanm Konstans gö· 
ıu civarındaki mıntakaya mU· 
hlm miktarda asker tahşit et
mekte olduğu haber Yerllmckte
dlr ki, bu lıavalidc 200.000 ki· 
şldcn ziyade !nsan silflh altın· 

dadır. 
!s..-1-;re s:ı.l~hiyct makamları, 

uyanık bulunmakla beraber, 
kendini yakın bir tehlike karşı· 
sında görmeyorlar. 

Haber aldıklarına göre, Ce • 
nubt Almanyada tahşit edilen 
askerler mütemadi surette şar
ka nakleclilmektedlr. Bilhassa 
Brenner geı;:!di askert seyri se
ferden başka herkese kapalı ol
duğundan lsviçre makarnalı, 

bu askerlerden çoğunun ltalya· 
ya, belki de Llbyaya gönderile· 
ceğine inanmak istiyorlar. 

Romanya Mahsullerine 
Almanyanın Alakası 
Niy-ıız ~wnlU ~azet.esl Bcr' 

Un mubabl:ri, Feld .Mar.eşal Gö-
rlng'ln Romanya mahsullerini 
işletmekle al!kadar olmak üze
re hususr bir direktör tayın et· 
mele Uzet·e bulunduğunu bildiri· 

tevkif at 

van hastahanesini_, önümü:uleki Roma, 30 (.A..A.) _ Kral, Ge
H:ızirandan itibaren geni~letilme- .ıeral Frankoya bir telgraf ~önde. 
sine ve ıimdiye kadar yalnız tehir rerek nasyonalist kıtaatının muzaf 
ihti,.açlarına mahsus olan müesse- feriyetlerini tebrik etmiJ ve gerek 
seden civar hayvanlarmın da iıti- kendisinin, gerek İtalyan milleti
fade etmesine karar verilmiıtir. .ıin Frankonun muvaffakiyetleri 

Güzel bir fikir. Diyeceğimiz bir karşısmda1d hayranlık hislerini bil 
~ey yok. Muvaffakiyet dilemek dirmittir. 

ltalyan Kralıda Fran
koya telgraf çekti 

:steriz. Ancak hayvan hastahaneıi. Kral, bu telgrafnameainde bil-
.1in bu tekilde ıeni§letilmesini ica· .ıassa ıöylc demektedir: 
beden iyiliklerin efkarıumumiyecc •'Memleketinde, medeniyetin mu 
bilinmesi arzu edilir. zaffer olduğu ve a'daletin doiduğu 

Hatıra öyle geliyor ki hayvan büyük dost milleti ıelimlarım.,, 
hastahanesine gelen ve burada te- Valansiya, 30 (A.A.) _ Nasyo
~avi ıüren hayvanlar tehirde bu- nalist kıtalar, ıehre girmelerini 
lunan bütün hasta hayvanlar de- müteakip, Castelar meydanında 
j'ildir. Şüphesiz bu müesseseden bir geçit .·esmi yapmışlardır. Ge
isti~ade eden hayvanlar daha çit resmini müteakip, meydanda 
ziyade zenıinlerin hianetinde bu. General Arandanın da huzuru ile 
lunan nisbeten bahtiyar hayvan· bliyük bir dini ayin icra edilmiJ. 
lardır. Acaba hayvan hastahanesi 
l>u suretle tedavi ettiii hayV'Ml
lardan kir temin ediyor mu? Hiç 
olmazsa belediye bu hastahaneyi 
tesis ve idare için aarfettiği para
lan al,:ıiı tedavi ücreti ile kapa-

tir. 
Burgoe, 30 (Apa) - Valan

siyadan bildirildiline ıöre, 1ehre 
giren nasyonalist kıtalar sabık mil 
il müdafaa komitesinin ba.zı bası-
nı tevkif etmiıtir. 

tabiliyor mu? Yoksa belediye ida. 
resi bütçeı;inden her sene fedakar- F rankoya 15 Harp 
!ıklar yaparak vakti ve hali yerin- Gemisi Veriliyor 
de insanlann hizmetlerindeki hay ı•aristen bildiriliyor: - Şim· 
vanlan tedavi etmek suretile sade- dl Şlmaıt Afrlkadaki J<~ransız 

ce söz ile tcl<dir ve teıekkürler mi llsslibahrisinde bulunan Fransn. I 
kazanıyor? cumhuriyetine ait ıs harp gem!· 

HASAN KUMÇAYl si, Gener:!l Frankoya verilecek· 
tir. Bu lrnrar, Franko hllkflmetl 

inhisarlar ve demiryol
lara bütçeleri 

Ankara, 30 (Huauıi) - 1nhi. 
harlar umum mU:li.irlUğünün 1939 
bütçe projesinde varidatı 1938 yı
lına göre 1.206.500 lira fazlaaiyle 
49.466.000 lira, masrafı ise 1938 yı 
l .na göre 960.898 lira eksiğiyle 

7.370.350 liradır. 
Devlet Demiryolları iJletme ida 

resinin 1939 yılı vari.datı geçense~ 
neye göre 3.340.600 lira fazlasiyle 
39.130.000 lira masrafı da 3 mil-

nezdfn.lekl F:·ansız sefiri Mare· 
şal Petcn ile Oenerııl Franko a
rasınrla yupılan mU1Akat1n ilk 
netir~sldlr. 

15 harp gemisi, Franko mu
rettebntı gelir ,ı:elrı.ez milli İlı· 
panyaya devredilecektir. 

-0----

Albay Kole Ankarada 

n\rinci Büyilk Millet Meclisin. 
beri hparta mebusu olan İb· 

8Jın Demiralay iki senedenberi 
a iği kalp hastahiından kurtu-

yor. Bu direktör, Romanyanın yon 3gı.6oo lira fazlasiyle gene 
zlraatinl, ormanlarını, madeni 39.130.ooo liradır. 

Ankara, 30 (Huıusi) - Fran. 
sız yüksek komiserliğinin Hatay 
delegesi Albay Kole bu sabah 1eh
rimize gelmi~. ittasyonı:la Fransız 
elçiliği ve Hariciye. V eki.Jeti et
kim, Ankara merkez 'kumandanı 
tarafından karJ.Ilanmııtır. 

&• da f . JYarak Ankara ve at etmış, 

sen etini inkişaf ettirmek Uze· Masraf fazlalığı yeniden alma. 
re plfln!ar tanzimi Ye bu p!Anla· cak malzeme için Kamutaydan ah-
rın tahakkuku için icap eden . nan 16 milyon liralık masraf mü
malt yardım şekli ile meşgul 0 - saadesinin bu yıla isabet eden kıs· 

Hariciye V ckilimiz öğleden son 
ra Albay Koleyi kabul ederek gö · 
rüşmÜ§tÜr. :.l:e:i dün tıpartaya nakolun-

Jtur. lacakmıı,. mıdır. -0--

Bu yazifeye şlmd! lsYlcrede 

a~ Sokak Kedileri 
]tlediye tarafından §Ubelere 
derilen bir tamimde sokakta 

bulunan sabık lktısat nazırı Dr. Patates Çuvalı Çalan 
Dersiamlann F evkalide 

Tahsisatları 
Saht'ın getirileceği inamlmı-

e• · k d' tıan aahipsız e ılerle yavru. 
yor. 

Tahmin edildiğine göre, bu 
işi ya Dr. Vol, yahut da hariciye 
nezareU iktısat eksperlerinden 
Dr. Rlter deruhte edecekml!!I. 

hrn toplanması ve Himayei 
:~anat cemiyetine cönderilme
a}iıdirilmİ!tİr. 

r, -

• 
~- BiR BA LO 

HATIRA SI 
YAZAN: Refik Ahmet SEVENGIL 

HiKAYE --------2-
r .. ile hir tablo halinde açılıp 1a11lıyordu; Boiaziçi aahilleri bu 

:ı!:el tabloyu Mvıi ile kuc:alda,.an bir çerçeve ıibi idi. 
Salda solda masalarda Wzclen baaka yemek yiyen birkac ki· 

daha vardı. 
- Tenha! 
Dedim. Amcam: 
- Sen 1Mırayı iki ... t ıonra sör! 
Dedi. Hakikaten lbirbç aut aonra benim için bir peri ilemi 

ıu·lanıyorw. Okumuı oldufum Fransız romanlannın aayıfala
hi&.ıııida bir bir açılıyo.-, içinden çıkan kadınlar ıöz alan la

tlerle, tüller içinde, yarı ~ıplak bir halde etrafmu aanyorlar, 

lonu, ta:uı, merdiYenl.n, her tarafı dolduruyorlardı ve am· 
ben &u dehtctli iıb1ld• bçıp kurtuhlbilmek için seçecek 

1 laul.mıywduk, 
Bu hayal raimuru içincle ditmemek için mel'divenin kena
~ .-nmlddrlara tutunarak •mcamm arbaından yukanya, 

çıkbm. 
i Ba'YUJamu:tJan çdranldddan aonra otel · lüzmetçiainin yeni 

~üleyip butrladıiı elbiaelerimizi 1i1dik, amcam kmdi 
. ~"-letini bitirdlcten .onra uzun müddet haİm la,.Eetimi,, aaç-

~ t&ranıımr, üatamıii ...... tıellm etti, ~ lnıaulwuıa 

Fatihte l\lıinecclmba'JI ma· 
hallesincle m:ı.ıınv Hasanm dllk-

Ankara, 30 (Hususi) - Dersi· 
amlardan memur olanların 1930 

kflnmm kepengini kırarnl<: hlr danberi verilmemekte olan tahsi
çın·al pntnte8 Jle 150 kuruş ça- satı fevkaladelerinin bir huiran. 
lan salııkahlardan Us1<Cdarlı dan itibaren verilmesi kararlaıtı-
N'ecatl dUn yakalanmıştır. 'nlmıştır. 

kendi eliyle düzeltti, biraz cerileyip beni tepeden tımaia kadar 
seyretti, sonra: 

- Bu bftloda böyle bir delikanlıyı heyecanla kabul ~ 
yüz tane kadın bulunur! 

Dedi. Kulaldanmın ucuna kadar lazardıjınu hissettim. 
A,aiıdan müzik sesi aelmeie batlaymca aaloına indik. ilk 

bakııta gördüğüm fU idi: Birbirine ıinnit kadınlar ve ertıekler 
insana heyec.ın veren birtakım hareketlerle lavnlıp 1>51ıciilerek or. 
talığı dolduruyorlar; bol •tık altında kadınların çıplak kollan, en
seleri, göğüsleri, elbiseleri, erkeklerin siyah kıyafetleri hepai bir 
arac~ bugünkü ileri cereyanları temail eden reaaamlann tablola
nndaki gibi karmankantık bir manzara içinde neyin kime ait ol· 
duğu tayin edilemiyecek ıekilde dönüyorlar ve hareketli bir musi
ki sinirleri !kamçılıyor. 

Daha merdivenin alt baaamaiına henüz celmiıtim ki, man. 
zaranın tesirile ilk adımda aersemlediğimi hisettim. Amcamın ko. 
lunu bırakmıyordum. O, genç bir prensi ilk defa aos1eteye takdim 
eden bir asilzade vekariyle yürüyor ve batta benimle ıaliba iftihar 
ediyordu. 

Birçok süslü kadınlann ve erkeklerin amcama alika ve ib"bar 
göstermeleri hotumı\ gidiyordu; o, kimi banka müdürü, kimi ecne
bi ltir tirketin meclisi idare baa, lcimiai sefarethane mensubu 
veya bu cinsten inaanlann zevceleri v.e ahbaplan olan bu inanlara 
beni ayn ayrı tamtmaktan geri kalmıyordu. 

Amcamı memnun etmek istedikleri için olacak, kadın erkek, 
muhtelif kimaeler benimle metıul olmak nezaketini ıö.terdiler. 
Bu itlerde bilciıi olnuyan, içtimai terl>iyesi kıt, ıöraiiıüz Wr ı•ç 
sayılmaktan fevkalide korkuyor, sorulanlara ehemmiyetle cevap 
vermeğe, bilhassa pot kırmamaia çok çalıpyorclum. Benimle ko-
11ı11tanlardan alonlı, ıöıteriıli, biraz fazlaca boyalı, fakat tesirli ve 
ıüz;I bir kadm bir aralık amcama bitap Mrek: 

- Genç yeğeniniz de sizin gibi ince, zevk sahibi ve İpni bilir 
Lir adam olandı yetiıecek, etof var! 

Dedi. Amcam yan taka ;yan eiddi bir tekilde eiilenk: 

Ankara, 30 (Hu.sus!) - ÜçUncU u. 
mumt mU!ettl§llk lktıut mU§avlrllğl. 
ne lç Ticaret umum mUdUrJQğU ıtr _ 
ketler ve ıılgortalar mUdUrU Remzi 
Saka tayin edilmiştir. 

--o-

Balıkesir Umumi 
Meclisi Dağıldı 

B:ılıkc'iir, 30 (Hususi) - l'rııuıııi 

ıııcrlis bugün ç:ılı~ınnsını hilirrrcl. 
cl:ıitılı.fı. 1.19!1.991 lira ol:ır:ık kııbul 

olun:ın hülçc ile maarif, sıhhat, na
fıa hiznıellcrfoc ,.e d:ıhill işlere mfı· 
him nılklıı;ırda t:ıh~is:ıl ,·nzedildi 
Yapıları set;İtıH.le Hamdi Ar:ıb:ıcıo(thı, 
lla'inn l\11planoğhı, lhr:ılıim Çnyl:ık 
ve l\fııslııfa Kinik d:ıiınl eııciiııırn {ı· 
z:ılıklarına seclldiler. 

-0-

Ankara, 30 (Husuat) - Harici~·· 

a!tıncı derecede memurlarından Ri:\o 
döjancyroda nıaslahatgUzarl k umuru 
nu rüyet eyllyen mUste~ir Tahıı n 
lfayatepek merkeze nakledildi. 

Tapuda Tayin 
Ankıır:ı, 30 (lfmu-;l) - Anl:ıh:ı ta· 

pu ıııüılürluijünc Erzurum rniıtliiı ıi 

F:ırnk Kıır.ıop:ın, <;an:ıkk:ılc l:ıpu mıı· 

dürlüğune Aııt:ıl~:ı ıııüdurü l"dııııl 

Tekin, Erzurum tapu müılurlıı~ııne 

t;:ııı:ıl.:k:ılc ıııiidiirii I\un•llin Oııt•r 

naklen in) in cılilnıi~lcrılir. 
--o-

Evkafta iki Tayin Eaki§ehir Valiliği 
Aııkıır:ı, :rn (Hususi) - .Sh·u va· Ankara, 30 (Hususi) - Mün-

kıfl:ır ıııüdürliiı(iine Bıırs:ı nıUıliirii h l b l E k' h' l'J"i'I" 
lhılıhi Sr) lıon, Bursa nkıfl:ır ınilrlür a . u unan s ışe ır va ı ~'."ın:, 
HiAüne Jsıuııbııl vnkıflnr ıniidürHiRii eskı Çanakkale mebusu B. Şukru 
nıiillı:ıka kısım Amiri flıs:ın S:ırido· I Vasinin tayini yüksek tasdike ar-
ian tayin edilnıi,Jerdir. zeı:iilmi§tir. 

Görüp Düşündükçe 
-., ._,, ,,_.. ~ -2-~ ,,_,., ~- ~ 

<<Galile>> ve <<mucizeli kız>>! 
Fı·anaada bir lu.ı: lüremiı, hastaları okpya oktaY• iyi edi. 

yonnut. Bu kabiliyf'tin sırrı nedir? onu, kendisi de bilmiyor. 
Bir ıün yatali\k babasını cıktarken, adamcaiızm ıözlerindeki 
donuk perde yanı yavaı 11ynbyor, yiaüne r-* ve haline can· 
lılık ıeliyor. TecrÜ'bf!ler çoiahnca da, kızla gizli bir kuvvetin 
varhiını anlıyorlar. 

işte oıün bur:ünclür, ona "Mucizeli Kız,, deniliyor. ikinci 
bir "Janclark., kaJar meıhur oluyor. ilkin konu komıu, hu ka
biliyetten sağbk çöplenmiıler. Sonra •öhret, yalım köylere ulaı
mı!, oradan kasabalara ıeçmif. Kulübeleri ziyaretgah halini al· 
mıf. Şifa istiyeın istiyf'nf', 

Böyle bir hal kar111ında, akim vazifesi nedir?.. Hidiaeyi 
ilmin, fennin, çaid•! bilcilerin mehengine vuraralc sırb dGiü. 
mü çözmek, blsanın kaynafana inmek clefil"mi? 

Hayır, iı, hiç C:e bu yolda yümıiyor. Bir ıüın ansızın jan· 
darmalar ÜfÜfÜyorlar, kızı ve anasını ymlayarak tehre in:!iri
yor, mahkemeye dütiirüyorlar. Bahane de malWrı: "Sahte dolı
torlü !.,, clamiası. 

Önünde sahici hekimlerin apıfıp kaldıkları haatalddarı İyi 
edenin adı "Sahte doktor,,, dur. Ama dokundaiu zavallılara ta· 
ze can vermiı; solan ymlerde peM>e lcan dalplanm COflur _ 
muı, bir ayajı çukurda ihtiyarları dokunuıunun esftlrlr uaare
'ile dinçliie kavuıturmuf •.• Ne çıkar?.. Bütün hunlann baun 
ve cemiyet dünyasında sahibine ıef aat lıaldcı olsan tanmmıyar. 

Eniiaizyon lapanyaar, koca Galileye ilmi l>ir bakilcati IÖy
lediii için tövbe ettinniıti. Çünkii Kara kuvvet, düayanm dön
dütiine deiil, ıüneıin doiup battıiını ıören gözlerine İnanı· 
yordu. 

Buıün, o hadiseyi ancWcça, ıeçmite ıülümaiiyonız. Fabt 
İç ileti karıraında, ıörünmıez kuvvetler huzurunda huaiinkü 
inlrircı fennin, ıu enciaizyoa papaılal"lftd.n ne f .rkı var? 

Y annkiler, bizim için bala bir sır olan kuvvet V• t .. irlerin 
kanunlannr ltulunca, çafımszı enıislzyon asnndan aymnnlaıv 

haldı olmazlar mı?-. 
HAKKI SOHA GEZGiN 

- H.ldmnd.Jci ,a..I IÖslerillİz ~11 htfeldriir ederim, diye ce
vap verdi, yeienime plinc:ıe; oaa bu •ecelik ..ı.ı.a lmdar cleiilse 
bile bir miicldet için laimay..m. ~ müdriin oı .. ,~. dott
lufunazdan çok teY kazanacair maheldrakb! 

Amcam ye onun biraz önce bana uzaktan aöaterirken: 
- Dul M..ı.m y...a._. Pek neteli bir kadındır, dur seni t11. 

nıtayım. .• 
Diye WıMttiii bu kadın, hayal meyal farkettiiim bir ıöz 

ipreti ile anlapnıflardı. Madam Trenka, kolunu hana verdi ve: 
- Güzel delikanlı, beni hltfen ltüfeye ıötüriir miiıünüz? 
Dedi. Noye uiramiımı anlamadım. Birlikte yiirümeje baıla. 

dık. Amcam beni buraya kadar setirdikten sonra yanımda istec1iii 
ılN eilenemiyecejini dütünerek piıımn mı obmııtu, beni Hfm. 
dm aaY!mk 1111 istiyordu? 

Ne olana olıun, benim hayalimdeki roman kahramanlarına 
benzi,.n ve koluna ıirm ... İçİft tİJ&tro oynar sil>i jestler y..,an 
bu bdmdma hotluumtbm. Hele parmaklarım çıplak etine hafifçe 
temaı ettiii zaman pannaklannun ucundan koluma ve "6tün vü
cuduma kadar yürüyen aıcak bir cereyanın bedenimi hattan ataiı
ya kadar dolatbiını farkettim. 

Onunla büf...m önünde durclujumuz zaman herkes bize ba
kıyor Nndll1l.. Benden her halele sekiz on yaı, belki daha fazla bü
yük olan hu ıüzel kadınla böyle berkesin ortasmda ayakta suç aa.. 
yılacak bir harekette bulunuyonım da berkea beni ayıplıyor zan. 
necliyordum. Bir aralık 1an aözle etrafıma bakacak oldum. Herkes 
kendi hanımda idi, tMn bot bir vehimin kurbanı olarak üzülüyor
dum. 

Madam T...mıa çıtır pıbr konuıuyor, bana sualler sonıyor, 

cevaplar alıyor H ilk fm'PU'Y• kadehi benim elimde üstünden be
niiz iki yudum ekaibnİf J,ir halde dururbn o ikinci. J:adebi l»oplt
mıı, maunra ütüne lnnıkıyorda. 

Bir kadeh falllpanya)'ı sonuna kadar içip bitirdikten 1«1ra 

kenclimi hayabmda bir daha olamlyaaıP.. kadar mnat hİsMtt:İm. 

(l>etHMM.,.) 
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Tarihten bir yaprak: - - - --ürkütmenin cezası 
Geçen 8'ÜD ibir zabıta vakası O· 

kudum. Katil, kendini müdafaa 
etmek ifin: 

- Beni öldürecekti. Korktum, 
ürktüm, ben daha evvel danan
drm.. Diyorc!u. 

\\ 

HARPUTLU .. ŞERİ~İN_A~E~İKA H~TlRALAR ı 

'
-··· ........................ ..._. ...... . 
. Alemdar sinem 
f IKt FtLM 
İ 1 - Kadınlar Saltana 

I TARAKANOVA 
t 2-Tarzanın lntika 
·--·-...... ···-························· 

Garajlarda Manga 
Y akılmıyacak ıNasrettin Hocanın kervanı ile 

Genç Osmanın Hintli fakirlerini 
hatırladım. Nasrettin Hocanınki 

malum: öldüm diye girdiği bir çu
kurda yatarken devcain ipini bir 
ağaç kesiği sanarak Hocanın aya
ğına bailamıılar. Hoca çıngırak 
sesleriyle silkinince kervanı ür. 
kütmüı, fincan yüklerini parçalat
rnıı, kendisi meydana çık.-x:a da 
bu ürkütmenin c:ıezaımı adamakıl
lı bir dayak yemek auretile öde. 
mı§. 

-25-

~t 
Birinci ra vunt - İki boksör 

hücuma geçtiler. Karpantiye 
Dcmpseyin yanında daha. yum. 
rukl~madan daha "yumuşak,. 

görünüyor. llk yumruğu Karpan• 
tiye çeneye yerleştirdi. DempseYı 
derhal mukabele etti. Karpanti. , 
yenin nefis ayak oyunları dev • 
Cek'in şedit yumruklarına. mani ' 
olamıyor. Göğüs göğüse geldiler. 
Yumruklar korakorda. bir çark 
gi<bi işliyor. Vaviyet tebellür et. 
miş gibi... !Karpantiye her ne ka
dar .sürat ve maharetle hareket 
ediyorsa da. çıkarabildiği yum • 
ruklar hasmına ümit edilen tesi. 
ri bırakmıyor. üstelik kulağı hi. 
zasına. üstüste ~ki dehşetli kroşe 
yedi. Karşılığa çıkarken Demp ... 

sey iyi kaçıyor ve Karpantiye 
iplere düşüyor. Sıkışık vaziyete 
girdiği halde iplerden yaylanıp 
Dempseyin çenesir.e bir sağ, sol 
ekebiliyor. Fakat şayan,ı hayret! 
Amerikalıda uf ak bir sarsıntı bi. 
le yok. Bu devre müsavidir. 

. , 
"Bence galip, en kıymetlisidir. 

Bunda §Üphe edilemez. Lakin şu
rasını da açıkça ifade etmek ıstı. 
yorum ki ikinci ravunttan soıfra 
Fransızm vaziyetini şayanı hay. 
ret buldum. Koca Dempseyi ko. 
Yalıyarak indirebildiği müthiş 

darbeler ve ayak oyunları birer 
şiirdir. Karpantiyeyi bitiren dar
be Amerikalının ikinci vurduğu 

sağ kroşedir. Dcmpsey bunun 
ustasıdır. lllk önce solunu Fran. 

gelen telgrafları taşımakta idi • 
ler. İçlerinden bir tan.esi çok en
teresandr. İngiltere B~vekili, 
Karpantiyeye çektiği bir telgraf. 
ta: "Sizi eskisinden ziyade tak. 
dir ediyorum!,, diyordu. 

Garajlarda mangal yakıldı"' 
rülmüştür. Belediye yangın t 
kesinden dolayı bundan sonr 
rajlarda mangal yakılmasının 
nu olduğunu şube müdürlerin 
dirmi~tir. 

Hoca, gene ucuz lrurtulmuı. 
sızın kalbine vurunca yere yık. 
mış fakat .Karpantiye o kadar 
sarsılmıyarak mahsus dokuza 

Yemekten sonra sigaralar i
çilmek üzere salonlara dağılmdı
ğı zaman Dempsey perestişkarla
rmdan, gazetecilerden, tır~çrlar. 
dan a;Tılabilmiş, aziz dostu Şeri. 
fin koluna girmi§ti. 

Devlet Ormanları 
Tahrir edilen devlet orman 

nın vergi mevzuu haricinde b 
kılarak tahakkuka alınmamas 
ya tahakkuktan indirilmesinin 
se mevzu olamıyacağı atakad 
ra tamim edilmiştir. Genç Osman Edimeye giderken 

atı ürkerek birden f&hlanmı§. Tam 
o esnada üstü batı yırtık üç dört 
kiıiniın üzerine geldiğini ' görümce 

hemen y~lahnıı. 

(Devamı ııar) 

Fakat adamcağızlar Hint fakir
leri imit, padi§&hta.n birkaç kun.ıt 
kopannak için gizlendikleri yer_ 
den meydana çıkmıılar ! Mesele 
anlaıılnuı ise de genç p:adiplım 

hiddeti geçmem.iı; fu emri ver
miı: 

- Kesin lbaılann.. 
Y • zavallılar, ür4cübnenin ceza

•mı mılarmı venıW ıuretile öde
miıler. N. A. 

Bir köy eğlen
cesinde 

Havaya Ateş Edilirken 
Bir Kadın .Yaralandı 
lzmir, (Hususi) - Ödemiş ka

zuuım Adagide nahiyesine bağlı 
Bademiye köyünde lbirkaç arka.da 
gın eilcnti yaptıkları bir evlde mli
essif lbir hadise olmu~tur. 

İkinci ravunt - Birinci ra. 
vundun şiddetinden Karpantiye 
burnu kallıllyarak müsabakaya 
devam ediyor. Bu kısımda Demp. 
sey çok çalışmış, işi çabucak bi. 
tirmek istemiş lakin Karpantiye 
harikulade bir sanat inceliği gös 
tererek bu devreyi lehinde bi. 
tirmiştir. 

Oçüncii ravunt - Gösterdiği 
fazla ga}Tetten Fransız boksörü 
bu de\Tede yorgun gözüküyor. 
Deınpsey yine ayni şiddetle sav. 
letinde devam etmiştir. Karpan. 
tiyenin bir hayli sarsıldığı aşi· 
klr. Fena durumdan gongun im. 
dadı kurtardr. 

l 'kadar beklemiştir. Fakat ayni şc. 
kilde ayni şiddette yumruk ye. 
miş olan Villard ve Folton bir da. 
ha ayılamamışlardı. Ondan dola. 

ı yı Fran.sızın mukavemetini hiç 
1 ummuyordum. :1:kinci devrenin 
~ b~mda sorata indirdiği sağ yum 

~.-- ~ ruğa Dempseydein başka daya . 
1 nacak boksör tasavvur etmiyo. 
l rum. Ben bugüne kadar pek çok 

musaraa idare ettim. Dünyanın 
en, yüksek boksyrlerini yakın. 

- dan bilirim. Fakat şunu itiraf e. 
Kızı1cık1rnm i§'itilmC?n~ bir sı1- derim ki dünyanın en güzel dö. 
ratle 59 saniyede yendiği ls-pan. vüşen çifti "Dempsey - Karpan. 

yol §ampiyonu Kondo tiye,, dir. Ne yapalım ki zor, oyu. 

sonra Cek Dcmpscy bir sağ kro_ 
şeyi de, zaten müdafaasız kal
mış olan Karpantiyenin çenesine 
oturtuyor. Fransız şampiyonu 

hakemin on saydığını duyamıyor 
bile nakavt olmuştur. 

Koca AmerikalI Unvanını bi. 
hakkin muhafaza etmiştir. Hala 
yerlerde yatmakta olan hasmını 
kaldırmak üzere ilerliyor. Lakin 
Fransız yardımsız, sersem ser. 
sem doğx-ulabiliyor. Ve şampiyo. 
nun elini :Silcıyor. 

nu bozmuştur.,, 
Am~ikayx olduğu kadar, bil . 

tün dünyayı pek çok alakalandı. 
ran bu muazzam dövüşte bir bu. 
çuk milyon dolardan fazla ısafi 
kir temin edilmişti. 

Büyük bir servete ve büyük bir 
§Öhrete yeniden kavuşan Demp. 
8eyin sevincine payan yoktu. Pirinç uiıu 

Mercimenk unu 

~e~~x,e ,lJ.J!µ ııı ,. 
Yulat unu 
Patates unu 

Köy gen!jleri, Nisan devresinde 
askere gidecekleri için köy deli
kanlıları ve ihtiyarlan toplıyarak 
bir evde eğlenti yapıyorlardı. Bir 
tarafta çalgılar çalınırken öte ta.. 
rafta da milli oyunlar oynanıyor 

ve köylünün neşesi son haddini 
_.uluyordu. 

N eıe içinde coşan gençler.den 
yirmi dört yaılannda Mehmet 
Çar, bir aralık qtbancasiyle hava
ya üç el ateş etmiştir. 

Dördüncü ravunt - Dempsey, 
halkın Fransızı teşci etmesinden 
sinirlenmiş gibidir. Artık ~ o. 
lursa olsun maçı bitirmek azmin. 
dedir. SağlI sollu sert giri§lerle 
Karpantiyeyi kovalamaktadır. 

Karpantiye manen harap bir hal 
dedir. Büyük cesareti ve tecrübe. 
si sayesinde mukavemet edebili. 
yor. Bir aralık açık verip hücu. 
ma geçmek istiyorsa da tam kal. 
bine yediği sol aperkütle yere yu. 
varlanıyor. 

Ringten inen Dempsey alkışlar 
arasında odasına doğru yürü -
mekte iken yanına biri yaklaşıp, 
"Aferin Cek! 'l'ebrik ederim . ., di. 
yor. Bu Şeriftir. 

Dempseyin o sırada etraftaki. 
lere ve bu meyanda aziz arkada· 
şına söylediği söz şudur: 

Üç gün sonra Baltimorda A. 
merikan matbuat cemiyeti Avru. 
pa gareteleri ve yerli muharrirler 
şerefine parlak bir 7.iyafı:>t Vl!ri 

yordu. Bu mün~beUe ,?!lenı,1~ 
tin her sahasında ileri gelen bir 
çok mühim şahsiyetleri davetli 
bulunuyordu. Ziyafeti belediye 
reisi Edvard açtr. Hazırun, ara. 
sında Karpantiye, Dempsey ve 
daha bazy tanınmış boks adamla. 
rından baı:ıka Şerif te bulunu . 
yordu. 

Pirinç nişantası 

Kornflör (Mısır hül~~a~ı 
Bakla unu " -

Tabancasının namlusu kazaen 
sağ tarafına meyletmiJ olacak ki, 
bu sıralda kapının dıgında eğlence
leri seyretmekte bulunan Halil 
karısı Ayşe, kurşunlardan birinin 
rastlamasiyle ağır surette yaralan 
mı;, ve derhal hastahaneye kaldı
r.dmııtır. 

25 yaşlarındaki genç kadın has
tahnede ölmüştür. Su!jlu yakalan
mıştır. 

Bir.. iki .. üç.. dört.. beş.. altı .. 
yedi.. sekiz.. douz.. Karpantiye 
büyük bir cesaretle dizleri ili.e. 
rinde doğruluyor. Hakem, iki bok 
sörün arasına girip ayırdıktan 

"Karpantiye fevkalftde metin. 
dir. La.kin bu kafi değil. O ka. 
dar sıkı vu~um ki bu kadar da. 
yandığına hayret ettim. Cesarc· 
tini cidden takdirle anarım.,, 

O gün, Dempsey akşam yeme_ 
ğini, Şerifin daveti ili.erine bcra. 
ber yemişlerdi. Saat beşte çıkan 
ikinci tabı gazetelerde maçın ha. 
kemi Herri Ertel mütaleasmı 

şöyle izah ediyordu: 

Belediye reisinin ve boks fe
derasyonu umumi katibinin nu
tuklarına Fransız boksörü şu 
mukabelede bulunmu§tur: 

''Bütün mevcudiyetimle dövi!ş. 
tüm. Dünyanın en büyük boksörü 
tarafından mağlup edildim. Bu. 
nu herkes teslim eder. Kadehimi 
kıymetli rakibimin haklı şerefi. 

ne kaldrnyorum.,, 
Bu sırada, garsonlar, boyuna 

Fasulye unr 
Nohut unu 
Arpa vesair hubuat 
unları 

Bu mükemmel v~ . eş siz müstahzarat tabii i 
tiyacımızın hakiki karşılığıdır. 

Tarih tesisi: 1915 M. Nuri Çapa Beşiktaş 

........... . ... ... .. 
Vrublevski kadehini kaldırdı ve pis 

bir sesle: 
- Biraz evvelki gibi yine iskambil 

oynasak nasıl olur hi hi 1 
- 1772 hudutları İ!jindeki Rusya şe. 

refine 1 
Dedi, öteki: 

Karamazof Kardeşler Mitya alkışladı: 
- Oyun ... Mükemmel fikir! .• Hadi 

ba,Iıyalım! 

rın da nerede ise akorda ba§tlıyacak 
rını; fakat şampanya, meze vesaire 
yüklü olarak geleceği söylenen ara 
nın henüz görünmediğini bildirdi. 

Yazan: Dostoyevski - Bu enfes i~te l 
Hükmünü verdi. ikisi de ~ampanya-

Çubuklu adam: 
- Vakit geç ıdeğil mi? 
Dedi. öteki de tasdik etti~ 

Mitya, hemen yandaki odaya ko 
rak, kızlara lazım gelen emirleri ve 
Odada üç kız.dan baıka kimse yok 
Mari de daha gelmemişti. Delikanlı 
yapacağım kestiremediği için irk s 
dıktaki şekerlemeleri dağıtmağa koy 
du. 
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Gru~inika çıkı§tı: 

- Yeter artık. .. Hikayenin sonunda 
neşeli bir §ey bekliyordum... Abdalca 
bir gevezelikmiş meğer. " 

Mitya, gülmesini kesti. Uzun bacak
lı adam, kendi ayarında olıruyanların 

muhitine ıdüşmüş bir insan sıkıntısiyle 
ayağa kalkarak dolaşmağa başladı. 

Gruşinika, nefret dolu bir yüz buruı 
masiyle: 

- Ne kaba yürüyüşü var! 
Dedi. Mitya endişelendi. Çünkü çu

buklunun ona kızğın kızğın baktığım 

görmüştü. Ortalığı sarmağa başlayan 

fena havayı dağıtmak için: 
- içelim! 
Diye seslendi ve bardaklara ıampan

ya doldurdu. Dolaşan yabancıyı da da
vet etti. 

- Polonyanın şerefine içiyorum, Fa
nileri (1) 

l!u teklif çubuklunun hoşuna gitti: 
- Pek naziksiniz, teşekl:ür ederim, 

içetlm! 
- Arkadaşınızın adı ne<lir? 

tı. 

- Vrublevski 1 
- Siz de buyurunuz efendim. 
Vrublevski kırıtarak masaya yaklaş-

Mitya da kadehini kaldırdı ve: 
- Polonyanm şerefine 1 
Diye bağırdı. Çarpışan bardaklar in. 

ledi. İçtiler. Dimitri, tekrar dol.dura
rak: 

- Şimdi de Rusyanın gerefine hep 
beraber içelim. 

Kalganov da: 
- Ben det Ben de! 
Diyerek ilerledi. Maksimov: 
- Ben, kraliçenin şerefine içeceğim. 
Dedi. Mitya: 
- Onun sıhhatine hep birlikte içe

ceğiz. Garson 1 Bir şişe daha getir 1 
Emrini verdi. tlç şişe §ampanya bir

den geldi. 
- Rusyanın ,erefine 1 
Diye haykırarak içtiler. Yalnız iki 

Lehli içmemi~lerdi. 
- Ne o? ..• Siz neye içmediniz Pani

ler? 

larını diktiler. 
Mitya: 
- Siz birer ahmaksınız. 
Diye kükredi. Lehliler - hele Vrub. 

levski - horoz gibi kabarıp uludular: 
-Ne? ... 
- Vatanını kim sevmez? 
Gruşinika ayağını yere vurarak em· 

retti: 
- Susun bakayım!... Gürültü iste· 

mezl 
Yüzün alevlenmişti. Gözleri kıvılcım 

tanıyor, şarap tesirini göstermeğe baş
ladı. 

Mitya pişman olmuştu: 
- Affel:Jin! ... Kusur işledim .. Bir da. 

ha yapmam! 
Gruşinika: 

- Otur oturduğun yerde ... Diye ba· 
ğırdı. 

Herkes oturdu. Mitya, genç kadının 
neye kızdığ•nı kestirememişti. 

~ - Bütün kabahat bende ... Gönlünü. 
zil almak için ne lazımsa yapayım. 

Diye başlıyacak oldu. Kalganov da: 
- Bir eğlence bulalım ... Yalnız içki 

ite can sıkıntısı ge!jmiyor. 
Dedi. 

- Gerçek öyle ... Vakit geçti artık! 
ÇJruşinika: 
- Ne ağır misafir bunlar? .. Diye söy 

lendi; kendileri gam inbiğinden sıkıntı 
çekiyorlar ve bunu herkese de musal· 
lat etmek istiyorlar. Mitya, sen gelme· 
den önce bunlar tek laf etmiyorlar, ku
rum taslıyorlar, sözüm ona ağırbaglı 
davranıyorlardı. 

Çubuklu cevap ver.eli: 
- 1lahemin hakkı var ... Ben, emirle-

Sonra Trifona: 
- Andreye de Votka götür; zaval 

ya haksız yere çıkıştım. 
Bu aırada Maksimov, Mityanın o 

.zuna dokundu ve alçak sesle fısılda 
- Ben de oynayacağım, beş 

ver, hi 1 hi! 
- Peki, al sana on ruble! 

rine hazırım. 1 Maksimov, sevinerek: 
- Ooh yaşa! Mitya yüzlük iki banknot çıkararak: ' , 

- Hadi öyle ise! Sana çok para ka
zandırmak istiyorum. Kağıtları al ve 
banka ol. 

Dedi. 
Polonyalı, kibirli tavriyle karşıladı: 
- Otelcinin kağıtlariyle ·oynıyalım. 
Vrublevski de ona uydu: 
- Öyle! öyle! 
- Otelcinin kağıtlariyle mi oynamak 

istiyoraunuz? •• Pekila ! Trifon kağıt 
getir 1 

Otelci yeni, mUhürlü bir deste iskam 
bil kağıdı getirip verdi ve 1'.füyaya kız 
ların toplanmağa başladığını, çalgıcı!a-

Dedi ve salona gitti. 
Dimitri de biraz ıonra oraya dön 

ve beklettiği için misafirlerden af di 
di. Polonyalılar, masaya oturmuşlar 
kağıt destesini açmışlardı. Yüzleri 
gülüyor.du. Somurtkanlıklan ansı 

dağılıp uçmuştu. 

"Pani,. lerin küçüğü kağıtları ka 
tmyordu. Çubuğunu da talezemiş. 

masına heybete benzer bir hal çökm 
tü. 

rncua.m 1\:r) 

( 1) Pani. Lehçe Efen:li dem:ltt:r. 
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'Bir sivri akıllının maceraları: 

1 Tan~İ~0~\sı:~sşaları 
-19-

- Artık bundan sonra aranız.. ' Paşa bu gençteki kalem kudreti. 
da geçimsiı.lik olmamasını iste - ni görmtiş ve onu Parise tahsil 
rim.,, için irade istihsal etmi§tir. Met. 

Demişti. Onun, için Reşit Pa. riık evrakı arasında Şinasinin 
§anın bu son sadareti zamanı sü. Puise giderken beş bin kuruş 
kf1lı ile geçmı,tir. harcırah verildiğine dair bir tez. 

Bütün yıldızları soymaya ahdeden 
Fakat tarihin esefle kaydetti. keresi çıkmıştır. Onun için Reşit 

ğine göre altıncı sadaret ı:ııliddeti Papnın ölümünde çok müteessir 
çok kısa sürmüştür. üç ay son- olanlardan biri de Şinasi idi. 
ra Reşit Paşa kalp sektesinden Şinasi de Reşit Pa§anm ölümü 
ölmUştür. Reşit Paşa 1214: tari. il7.erine §U tarihi yazmıştır: 
hinde doğmuş, 1274 tarihinde öl. Sadrazam idi fevt oldu Reşit 

Holivutlu Arsen 
Lüp en 

müş olduğuna göre ancak altmış Pcı§a uah Bir çocuktan utandığı için sene y~amış demek oluyor. Altıdır almış idi cahi a<.Ularct 
Reşit Paşanın ölümü hakkında 

şöyle bir rivayet vardır: Reşit 
Paşa bir kaç gün neı.le olarak 
yatmıştır; sadaret makamına gi. 
dememiştir. Ecnebi aefirleri Mir
gilndeki yalısına. gelerek hatırını 
sormuşlardır. Bunun için rahat. 
sıı.Iıfı geçince o zaman Tarabya. 
da bulunan sefarethanelere gide. 
rek iadei ziyaret etmiş. Avdetin
de dahi o sıralarda yeni almış 
olduğu bir odalığın civardaki e. 
vine uğramı§. Odalıkla. görüştük. 
ten sonra tekrar yalIBına gelerek 
hamama girmiş. İşte kalp sekte. 
sinden ölümü böyle ba.nyo eder
ken vuku bulmuştur. 

O devrin büyük sarrafların. 
dan ihtiyar Kamanto da o gün 
Reşit Paşayı ziyaret için yalıya 
gelmiş, Paşayı bekliyormuş. Bu 
sırada Paşa ölüp te harem dai. 
resinden feryatlar bqlayınca va. 
ziyeti anlıyan ihtiyar Kapıanto: 

- Paşa -1ttU Pqa gitti!,, 
Diye ba.ğirarak sofanın bir ba. 

şmdan öbür başma kop.rmı§. Ka. 
manto'nun ayak pabrdmmı qa. 
ğıdan işiten ağalar yukany& ko. 
şuşmuşlar. Bu hali görünce telAş 

_ ,tederek: 
·~ - Paşa. nereY.e gitti?.,, 

Diye sormu§lar. İhtiyar sarraf 
ağalarm bu sualine: 

- Cennetlere gitti! Cennetlere 
gitti! .. diye cevap Yermi§ ve bir 
taraftan da yine sofada bir ll§a. 
ğı bir yukarı koşmakta devam 
etmiş. 

Heşit Paşanın ölilmU günü Mec 
lisi vali. reisi Yusuf IKimil Paşa 
da yine kötkUn.de imiş. Ölümüne 
şu kıta ile tarih düşmüş: 

On iki yılda altı defa sadn ey. 
1eyip te~i/ 

Sadarette nihayet a..""mi beka 
eyledi eyuah, 

Demi f cvti?kle gördüm ağladım 
Kamil dedim tarih 

Refit P~yı c«Ai adne i!ad 
eyleye Allalı. 

. 117~ 
Reşıt Pap.nm iyi nıeziyetlerin 

den ~iri_ devle~ tetkilltı içinde 
kendılerınde yüksey istidat gör. 
dığı gençlerin ellerinden tutnıq1 
ve onları himaye etmesi idi. Aıi 
ve Fuat Paşaları bu şekilde ye • 
tiştirdiği ve kendi hayatında dev 
Jetin en yüksek rna.nsa.pları dere. 
cesine çıkmalarına yardmı ettiği 
gibi o zamanın tanınmış ediple • 
rinden olan Şinasiyi de yetişti • 
ren Reşit Pqa olmuştur. Şin,a.si 
Tophane ınektubu kaleminde ~a. 
hşan alelade bir k~tip iken Reşit 

ile şan 
M'l.Ujtaf a i.mıi idi, aynı Kerem 

cismi idi 
Ukalô. 1Mm.t idi aklına dilbestc 

yakayı ele verdi 

hem an 
Fevtine tam bu tarihi Şinasi 

yazdım 

Sadri Mevada Reşidül ırii..zcra 
btildu makam. 

Reşit Paşanın adı Osmanlı ta. 
rihinde (Ta.nzimatı Hayriye) 
n.in remzi olarak kalmıştı. Tan

Bütün yıl:iızla· 

rı soyacağına da. 
ir bahse tutuşan 

Amerikan hırsızı 

nihayet yakayı c· 
le verdi ... 

Graham ismin· 
deki bu Ameri-
kan Arsen Lüpe· 
ni, arkadaşlariyle 

böyle bir bahse 
zimatı Hayriye Osmanlı impara. tutuştuktan so.ı. 

torluğunun en koyu istibdat u- ra işe girişiyor ve 
ıullerini bırakarak devlet idare. şimdiye kadar bir 
sinde kanun ve nizam zaruretine ·kaç milyonluk el· 
boyun eğmesi demekti. Re§it Pa. mas ve mücevhe· 
şa Mısır meselesi esnasında dev- rat çalıyor. 
Jeti muhakkak bir inkıraz tehli. 
kesinden kurtarmak sayesinde Amerikan gaze 
elde ettiği fevkalade nlifuzu Tan- telerinin ''Ameri-
zimatı Hayri yenin ilanı yolunda kanın en güzel Binlerce li&·alık mikev herJeri çalınan 
sarf etmiş ve bu suretle im para. hır.sızlık hikayesi,, Miryam Hop kinı .. 
torluğun ümitsiz olan hayatını d~ye bahı~ttik. _ 
daha uzunca bir devir için uzat. lerı bu ~enı Arsen Lüpen macera-, misal olmaktan çekindim. Onun 
mak imkinmı temin etmiştir. lan ~~kıkaten meraklıdır. Hırsız, için, eve gelmi§ bir misafirmişim 
!?1paratorluğun o devrinde Tan_ tevkıfınd~~ son~a bulunduğu be· gibi davranlilım. Bu yüzden de ya. 
zımatı Hayriyenin ilanı bir dev. yanatta §oyle dıyor: kalandım.,, 
let adamı için naınl büyük bir - Sinema artistleri lüzumun· 
celadet ve fedakir.lJ~.s~rj çldu- dan fazla zengin insanalr. o kadar 
ğunu anlamak için Hattı hüma. ~elmastan, mücevherleri var ki, 
yunu okumazdan evvel Reşit Pa. sayısını kendileri de bilmez. Birini 
ıanın (Vasiyetname) sini yaza. bir gün takıp çıkarıyorlar, bir ke_ 
rak cebiq.e koymuş olmasını ha. nara atıyorlar. Ekseriya ömürleri 
tırlamak kifidir. stül:iyoda geçtiği için, bu elmasları 

Rüşvet ve türlü mali suiisti- layikı ile kullanmaya da vakitleri 

mıiller devletin hayatında mü. olmuyor. 
bah sayılır hallerden olduğu bir "Onun için, Holivuttaki bütün 
sırada Reıit Paşa bu türlü fena. kadın artistlerin evine girip mil
lıklara kar§ı mücadele açmış ve cevherlerini çalmaya ahdettim ve 
Babıilide padişahın huzuru ile b.u hususta bir gün arkadaşlarıma 
vükelayı tahlif etmek usulü ih _ söz verdim.,, 
das edilm~tir. Graham, bu sözün tutmuş t Ve 

O zaman sadra.zamla §eyhis • şimdiye kadar da birçok yıldızları 
I~m Kur'ana el basarak şu ibar soymuştur. Bunların arasında Mir 
ile yemin etmişlerdir: e yam Hopkins, Karol Lombard, 

"Padişahıma ve devleti aliye- Lili Damita vardır. 
!erine sadakatten aynlmıyacağı. 1_'1ırsı~ kolayını bulunca, erkek 
ma ve hef .., ... 

1
1 n t .

1 
.
1 

artıstlerı de soymamazlık etme-......... am ve evı ı e . . . . 
olursa olsun rüşvet almıyacağı • ~ı~ kGerı -~uperın ide bırkaç bin 
ma ve padiphımın, ruh t . ır ı şeyını çalmıştır. 

sa ı senı- H r A L .. . . 
Yesi ile kabulü caiz olan hed o ıvut rsen upenı, nıhayet 
yi resm.iyeden barıka m ayı a. bir gece meşhur sinema müdürü 

,.. emnu o an F k K , . . 
hediyeyi kabul etmiyeceğime ve ran apran ın evıne gıriyor. 
emvali hayriyeden irtikap ve te- Fakat o_rada karşısına be§, altı ya. 
lif etmeyip ve hiç bir kimseye et. şında bır çocuk çıkıyor; ondan 
tirmiyecegwime ve lüz h k" korkup kaçarken yakalanıyor. 
ki 

umu a ı . K d" . . .L k 
ai tebeyyün etmed"k " h . . en ısının 'UU adarcık çocuk· 
. . ı çe azıneı k k w 

~rıyeden nıaıarif vukuunu tec- tan nasıl or tuğu soruldugu za-
vız etn:ı.iyecefiuıe ve icabı sahihi man Graham şöyle demiştir: 
olmadıkçg mücerret riayeti h - Çocuktan korkmadım. Fakat, 
tıra mebni memur istihd a. onun gözü önünde hırsızlık etmek· r· .. amma . . . 
uzum goıtenıüyecefime vallahi.,, ten utandım. Ken.dısıne fena bır 

(Devamı var) 

(~sa haberler ) 
• Pazar gUoU yapılacak olan BU 

yük Mlllet Meclisi lı;tımaına en yaş: 
lı aza sı!atiyle Bıleclk mebusu gene. 
ral Besim Ömer A§alın riyaset ede 
cektlr. Bulunmadığı takdirde Nlğd~ 
mebusu HAzim Tepeyaran başkan ola. 
caktır. 

(: Kaput bez!erlnln tlp ve evsafı hak 
kmdakl nizamnamenin dUnden ltiba 
ren merlyete konulması Vekiller he

0 

yetince kabul edilmiştir. Zarurl ola~ 
diğer §artlar meyanmda. kaput bezle 
rlnin Uzerlnde, bezi imal eden miles. 
se.senln ismini, bez.in tipini, genişliği: 
nl ve topun uzunluğunu gösterir mar 
katar bulunaca.ktır. • 

• Etrilsk ve benzeri vapurlarda gö_ 
rUlen noksanlar hakkmda Alman he. 
yeti ile Ankarada yapılan mUzakere 
ler bilmiştir Heyet, EtrUskler Al: 
manyaya gönderilerek tadil ve tamı. 
rfni kabul etml§Ur. 

* Alınan tezhAglarmdıı yapılacak 
Karadeniz tipi Uç vapura alt mukave_ 
~mln :feshi hakkındaki muza.kereler 
bitmiştir. Almanlar iki buçuk milyon 
mark (bizim paramızla tahminen 250 
bin lira) tazminat vcmıeC'f kabul et. 
mlştlr. 

* Mim reasııUran şlrkeU umum mi! 
dilrU Refi Bayıır sıhlıt ahva!lne bina~ 
en tekaUtıU~nU istemiştir. MezkQr 
§lrketler idare meclisi reisliğine GU 
ven Sigorta Şirketi mUdUrU getirilmiş: 
tir. 

* Türkiye İş Bankasının mUnhal bu 
lunan idare meclisi azalıklarmdan tı • . . 
çUne eskl Kayseri mebusu Nahit, eski 

Dahiliye Vekaletinin bir tamimi 
Köylüye ucuz elbise 
nasıl temin edilecek 

İstimlak Şubesi 
Çalışmalarına Başlıyor 

Yeni teşkil edildiğini dün yaz
dığımız belediye istimlak şubesi 
yarından itibaren çalışmaya baş· 
lıyacaktır. Şubenin kadrosu tesbit 
ve memurları tayin edilmiştir. 

-0--

Trabzon mebusu Ali Nebil, eski Sam. 
sun vallsl Osman seçllml§lerdlr. Riya. 
seti §lmdlllk vekAleten azadan .Ahmet 
Neslml yapmaktadır. 

ıoı Bugün Ankarada tktısat VekAle. 
Unde sigorta mUmesslllerinden mUte. 
şekk!J bir toplantı yapılncaktır. Bu 
toplantıda sigorta primlerinin tenzili 
lmk~nı araştınlacaktır. 

* !;:mirden bildirildiğine göre, a!A_ 
kadar zirai dairelerin ve belediyenin 
yardımlarlyle mezbahadaki kanlardan 
gübre yapılması için tetkikata glri • 
§ilmiştir. 

Dün Dahiliye Vekiletinden Vi
layete gelen bir tamimde töyle 
denmektedir: 

"Reisicumhurun Şimali Anado
ludaki seyahatleri sırasında müt-
h:.<lelerini tesbit eden notlarında 
köylünün iyi giyinmesi için ucuz 
ve sağlam elbise tedariki meselesi 
ehcmitnyetle düıünülmüı olup 
kJpJii tipi elbisenin bizzat köylü 
tarafmJan yapılması ve dokuma 
iınkanı olmıyan yerlerde Sümer. 

bankla muhabere edilerek çare ve Belediye Fen Heyeti 
imkanlar bulunması vilayetlerce Müdürü Geldi 
mahalli ihtiyaçlara uygun tezgah Belediye fen heyeti müdrlüğü. 
tiplerinin istimal tarzlarının öğre- ne tayin edilen Nafıa Vekaleti yol-
tilmesi faydalı görülmüştür. lar ıubeıi müdür muavini Nuri 

.. .. şehrimize gelmiıtir. Yarından iti-
Her yıl nuf usu az koylerde do- bar en yen· ·f . b . . . . ı vazı esıne aşlıyacak-

kuma tatbıkatmın genııletılmesı tır. 

alınacak tedbirlerle neticele.rinin Fen heyeti müdürü Hüsnü de 
ve tcıbit olunacak kryafetlerın Ü· imar §ubeıi müdrlüğüne tayin e
çer nüsha fotoğraflarının V e"kalete dilmişti, O lda yarın yeni i§ine 
'bildirilmesi tamim olunur.,, 1 baılıyacaktır. 

* Sigorta primlerini tetkik edecek 
olan tetkik heyeti bugUn .Ankarad:ı 

toplanacaktır. 

ıe: Havalann mUtcmadlyen değişme_ 
si dolayıslyle Karadenlzle 'Marmara il 
rasında muhtelit istikametlere doğn~ ı 
torik balığı akını olmu§tur. lkf J;'iln 

için 80,000 çllt torik yakalanmış ltal. 
yan ve Yunan tacirlerine çl!U on d6rt 
kuruştan satllmııtır. Evvelki gtln ba_ 
lık yUklU olarak limanımızdan dört 
Yunan motörU ne iki ltalyan vapuru j 
hareket etml§Ur. 
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ı ı Rady o ve Tiy atrol 
Ankara radyosu 11• ı.ondrn (~.): "11 ·ı rO\"alorc" 

(\'erdi). 
Türkiye Radyosu - Ankara Jladyosu 
DALGA t:ZU~LUGU: 

11i39 m. 183 Kcs./120. Kw. T. A. Q. 
19,74 m. 15195 KcsJKw. T. A. P. 
31,70 m. 9'65 Kcs./20 Kw. 

TÜRKiYE SAATiYLE 
TÜRKİYE RADYODiFÜZYON 

POSTAi.AHi 
cmıA - 3J/3/1939 

9.10 Münib: Konçerto Ye senfoni. 
10.30 Paris (J>IT): D' lndy, Sainl 

Saens. 
10.30 

12. 
1. 

Slrasburg: Beetho,·enin "Eı-ol 
kn" seııfonbi. 
Jluı!apcşle: .Scnf oni (Şnıidı ı. 
Hadi o I>aris: Berlioz, M:ıs· 
sencı. 

ODA .MUSIKlSl YE KOXSERl.EH 
12.30 Program. 12.35 Türk müıi· 

ğl - pl. 13 Mcnılckrt snnt ay:ırı, njanı;, li.15 Hauio Pnris: Viyolonı;e)llo, 
ınclcoroloji haberleri. 13.15 - H Mü· şarkı. 
ıik (Muhtelif neşeli plaklar). lT.30 7.Hi Blikrcş: l:lügo Yolf şaı kıları. 
Konuşma (İnkılap ınrihi dersleri - 10.30 Kolonya: Piy:ıno, \"i)olon-
Hnlkevinden naklen). 18.30 Prog. çello. 
rnm. 18.35 Müzik (Odn müziği · pi). 10.30 Hoıua gr.: Keman, pi)ano. 
19 Konuşma. 19.15 Türk müzıği Wa· 11. J:yrcl: Şum:ınn ıırogr. 
sıl heyeti): Celal 'I'okses ,.c nrk:ıdnş· 12. Bcrlin (Uzun d.): Ncfesli çal· 
Jarı Hakkı Dermıın, Eşref Kadri, Ha sılar konseri. 
s:ııı Gür, Hnmdi Tok:ıy, Basri Üfler. HAFJF l\IUSIKl YE OPERETi.EH 
:!U Ajcns, ınleoroloji lı:ıuerlcrl, %1ra:ıı 
borsası (fiyat). 20.15 Türk müziği 
Çalanlar: Zühtü Bardakoğlu, l:c,·de' 
Çuslıı, Refik Fcrs:ın, J'cm:ıl l\'iynzı 

Sc.}·huıı. Okuyaıılnr: Haluk Recai. 
Hadifc Neydik. 1 - Osrn:ın beyin · 
t:şşak peşrevi. 2 - I.erııinin • Uşşak 
ş:ırkı - ~eler çektim neler cnııan 
3 - F:ıiz Knp:ıncı • Uşş:ık ,şarkı · 
Hayali çıkmı)or birdem gönülden 
4 - Haldun Meneıuencioğlu - Niha
\'ent şarkı - Gülzara salın. a - Zühtü 
B:ırdnkoğlu • Taksim. li - Arif be· 
yin • Hic:ızkiır ş:ırkı - Güldü nçıldı 
.} ine gül yüzlü y:ır. 7 - Sndetıin Kay 
n:ığın - Hicaz şnrkı - Benim gönlüm 
bütün sevmek. 8 - Yesari Asımın · 
lllc:ız şarkı • Bilmem niye lıir buse
ni. 9 - Osnı:ın Nilındın - Jlicıızkiır 
şarkı· Ellere uzaklan lı:ık. 10 - Sük 
rü Osnıaııııı - Puselik şarkı - Günü! 
h;ır:ıççti ~öıııncz. 21 l\lenılekel snal 
ayarı. 2i 'Konuşıırn. ~1.15 llshnın, talı· 
viliıt, kambiyo· nukut borsası (riyal) 
21.25 Neşeli piaklar • R. 21.30 Mü
zik (fiıyasetı cumhur fılarmonik or
J,t·strası). Şer: H:ısan Ferit Aln:ır: 

l - Jan Sıhclius • 2 nci senfoni Hl' 
ınojör, Op. -43. Allegreııo, Tempo 
Andante, ma rubalo, \'ivacissiıno • Fi 
nal, Allcgl'o moderato. 2 - l\I. l\tcus 
sorgsky - Soroçiıılsi fU\·arı, Enlro 
düksyon. 3 - l\I. Moussorgsky - Çıp· 
J;ık do~ Jı:ışındn lıir gece. -4 - F. SnH' 
tnna ·"Satılmış nişanlı" oııcrnsından 
m·ertiir. 23,30 Müzik (T.ietlrr • 111.). 

23 ~liizik (C:ızhnnd . pi). 23.45 • 21 
Son ajııns hıılıcrleri ve l arın ki prog 
r:ım. 

Yabancı Radyolardan 
Seçilmiş Parçalar 

Prouramc/al:i V(l/:itlrr 1'iirldyr. ıaa
Ji ü:r.ri11c ııe öjjlrderı so11rcıl:i ıacıl 

olcırak uuilrııiılir. 
OPER \l.AH \''.E Shl\110!\l 

KO!\SEHLl:.Rl 
8. Slullgarı: "Fnust" (Gounod). 

Futbol, Güreş, Yüzme 
ve Atletizm Amatörleri 

Arasında 

SPOR 
Yıldızını 

• 

seçıyoruz 
BiRiNCiYE 

Bir Bisiklet 

(j •)~ .• a 
8.5 
8.30 
0.10 
9.30 

11. 
11.20 

11.30 

P:ıris (PTT): Hafif parçaalr. 
\'nrşo,·a: Halk musikisi. 
Strasburg: Halk orkestrası. 
l.cipzig: Opern parçaları. 
Berlin: \'agner progr. 
Budapeşte: Çigan orkestrası. 
\'arşova: Leh rJ ls\'eç rad· 
) olarında karşılıl,lı neşri;} at. 
Birçok Alman hlns~onları: 

lfafif musiki. 
DANS .Mt;SlKISI 

11.20 Napoli gr.; 12.15 Homa Ye 
Tıırino grupları; 12.20 Lonura lfl.); 
1 Londra (X.). ;, 

\'ARYET9 \'E KABARE ·• 
9.50 I.ondra (R.); 10.40 ~ılver

~um l; 12.10 Brüksel 1. 

s. 
7.30 

10.30 

10.30 

l'l\'ES, KOXFEHA:-iS VE 
KOXUŞMALAll 

Jlaris P'rr: "Panama kanalı". 
l.ille: lııgilizce konuşma. 
J.onclra l]l.}: "Lc:ı,.e from a 
Strnnger". 
Turino: "1.orellaa ". 

ŞEHiR TiYATROSU 
31 - 3 - 39 Cuma akşamı 

20.30 da 
Tcepbaşı Korkunç gece 

Koıııl·tlı kı~ıııı: Bir mulıasip a.Ml~or 

HAI.K OPERET! 
Bu akşam 9 da 

ZOZO l>AJ.MAS, Jlacar 
Jlaleli, (ÇARUAŞ) 

~tiizik: K.ıuı.ıN 

- --------------
TIJRAX T1YATHOSU 

(Bu akşam) 
Filistin radyosu okuru• 
cusu Zekiye Hamdan 

ve saz Jıeyeli 

Ertuğrul S:ıdi Tek ve arkadaşları 
ŞERIATÇASI (l'ocltıil 3 /'.} 

(Sc) Atila ne, üsü • Miçe Pcnçd 
Y:ıryete~i 

Futbolcu Faruk 
Ikinciye: - Şık ve kıymetli bir saat: ücüncüye: - bir çift 

iska.rpi~: dördüncüye: - Bir şapka; beşinciye: - Bir senelik 
Resımlı Hafta abonesi; altıncı dar. onuncuya kadar· Birer bo· 
yunbağt: 4 kişiye birer çift ipekli çorap; 10 kişiy; birer adet 
T~~yare piyango bileti, onbeş okuyucumuza birer ıişe bil· 
~kko~onya; 15 okuyucumuza birer şişe küçük kolonyao 25 ki. 
şı_yo bırcr tuvalet sabunu; ayrıca 160 kişiye muhtelif cina he
dıyeler. 

1 Müsabakaya lştirAk Koponu : -2 7 -



l(ont Qianq ile 

Fran anın Roma 
Romanyada Al manya Romanya-Alınanyaf---Heyecanh Zabıta Romanı -ı 

Kral Karol Liderferle A lh 
B~~~~ ~ Polongadan ve vru!!,!0

1 ~. KURUKAFALARIN ES AR 
elçisi arasındaki 

geçen ıubat ayında Un edilen yel neler is t ig o r .... ıtaı,... __,..... ...... 
temel yuuı De Jhdu edil• ,...ı re. lif aiabetlerde İftİnık etlili Ramen 

-5-Notalar !anı;::: ::_ d:0~:": Leh Hariciye Nazın petrollan ....._,tt ...,.. ......._ ,._ _____ _ 
hakkmda 83 parb lldet1D1n Kral ıca. Pazartesiye Loıllrada ... lmnıet ~ .. ,,. ....... tan - ı - ı •d•ma baktı. ıconupa1ı isti 
rol• bir muhtıra verdltt blldlrUmlftl. Londra, 30 (A.A.) - Owteıer, Po. ziyade~ tufi,. ~lmeaüı pet- Yabancı adam birkaç adım iler· du. Adam, timdi daha zl)'ade 
Eııkl partru rejlmlD dettıUrllmeet bu. ıonya hariclye num B. Beck'ln ziya_ rol halinde ihnç edilmek lelmJÜ. lelcli. Sonra kapının kapanına11nı rıtıyor ilbi idi. Nanıi daha f 

Parıs, 30 (AA.) - Havas ajansı, BU8Wlda eıı çok f~t Arfeden eakl reU pnısramuu 11e1nt.mektedlr. liinü s&termekt.dir. be'-'edi. muknemet edemedi. Oda fın 
Neşredildi 

b 193 ı çıttçt (Saraıı1at> pu-U8l lldert Ywtxu .u u gece, 8 .kAııonuevvelinde, • B. Beclc, put.tul CilDO Londraya D::..le t.ir _,,_ .... ___ ...1 __ ,,_ nl dllaüyor, '---· ,~-
1 h . . lıhnyo'nun Kral Karol ne aruı açık IWV7 •• --- _. Kapı Kuimo taralmdan dıpr. _,.... -rı-• 

la ya ırıcıye nazın Kont Clano ile varacak ve ..ıı g11DU B. Çemberlayn rol i .. i.. ~·-- .......:'-- =-•=. idi. Birdenbire vu-·lanrp ıd" I' R .LA..nt 1 • 1 F olduğu JçlD, 33 lider namma eekl 11. I- ,_ııana y_ . ._. M&R& dan 'ka .. • .. "'rktan sonra Nanaiye ,,-Y- " 
ransanın oma .... .;r.. e çıs ran- ve Lord HaUfau ile &'ÖrU§melerde bu. -•-- --1.....a..:1:-...1 _ _ u _.ı:ı__ Y-... 

tois • Poncet arasında leaU edilmiş beral partı.ı lideri Dtnu BraUyazıo'yu lunacaldlr. Akp.m, Hariciye aaare ı-.-.__ -• __.. M- dönerek: Nanai yere cliltmtaiyle, 
olan not lan ne,retmlşlir. Kral Karot kabul ec1enk g6rilplelere u, B. BecJc fePefln• bir ziyafet vere: ticeler yüzde 70 kadar ~rli iKİ _ Madam Leroy ile mi teıer· yerinden fırladı. Onu lnacağına 

Kont Ciano, 17 kAnunuevvel 1938 =~iı!ıı:r =..:n.~~r:~ cekUr. C&rıamba gUnU yeni bul gö. lralleam•k medlıurbetidir. rilf ediyorum, diye ıordu. dı •e kanapeye boylu boJ"lllca 
ı rıhb notasında, Fransa hilkWlleU· rUpneler de olacak Te İnplls kralı B. U--•- ıcm- R---..:1- brch. Sonra an-tıe 1 •• 1 llc!erter arıumdald 11SrG§meleriD bir .._....,_ •• _,._ B adam b 1 '"• -
nin sorlulu bir suale cevap vermek- Beck'l Vlnd8or ptoswıda kabul ede. F--- ·a: e-..... __ 

1 
& ı__...:._ ikbaach L- u uzun oy U, esmer ve 

kaç gl1n devam edecett bUdlrDmekte. ·- 11"- n.mJUI 119'" f il 1" ah L. kb i ah nrn yanına celdl. Bakmıyordu. edır. Fransa huktimeti, ltaJ3 an hil· mi celcUr. PeJ'fembe gllnQ B. Beck. Port. __ ... __ • ı-~ ı. •• •--- F yazı y z U, aiy wyı , ı y 
kömelınden, bu hiikömetin 7 k,_nu- dlr. Netice !Ubarfle hallhuır reji n. mouth'a hareket edecek ve t--111• do _._ ıt -.-.e ~lllWllflır. rm.. h b' damdı U · d '-=- züne kllrt toparlannın OstU 

u de bul delillkllkler olacatt .ısyıen • .u-a&U6o • aa ile :: .... ı..L 7 :-L-a:-de L: t• saç ır a • zenn e llDOIUIJ 
nusanı 1935 tarıhli Fraonsız .... İtalyan mektedlr. :ıwımumm manevralarında hazır bu. ,,_ n._.._ uar ıc:a- var\:lı. Siyah fötr ppkaaını eliDde cam lrurukafa iliJti. 
anla~maları h ila merl telAkld edip lunaeaktır. ret ~ mevcutken yüzde 27 tutuyordu. Bir daha ıınttı. ince ve u 
eımedlAıni ve bu anlaşmalann ltal· p· d komU • tl•k t&Q. ALKANYANIN İSTEKLERİ dereceıinde bir Alman ve Rumen elini ona dotru untıyordu. 
)an noktai nazarına göre, hAlA Fran lr8 8 OIS 1 y• Loadra, 30 CA.A.> _ t11 bir mem. ti-t -::. •• -....&.-~ _ _. ___ -.ı... Nanai Leroy cevap verdi: 

ı ld -· -·-~ --ı- ~ E t b · B' • -ıt vq yanı kapı a~ıldr. ız • tal3an münasebetlerinde esas k"IAfl meydana Çlkarl 1 badan teJlt olunctutuu &iJre B. Von br - ve enım. ır ıey mı llUf" ~ 
letkıl edip etmediğıni sohııuttur. 1 a Rlbbeııtrop, Berllndekl Polonya aeflrl mıı • liyecektiniz? Kapı efiiirde Japon hizm 

Kont Cıımo, bu mesele hakkında, Atina, 30 (A.A.) - Poliı Pi- B . .Jo.epb Lipaky'ye ceom hafta ıç11r_ Bir Biilaeı telsrafı ela ıon an- Dr . .Mort taedilr makamında ba· K11imo ıBrUndli. 
17 kıinunuevvel ıarihli meklubunda rede posta ve telıraf, gümrük ve de ap.tıdald bu8Ullar bakkmda mUza. laıma hakkında fU mütaleaları bil- •-- .boylu Japon, Oln"•la 

pnı aalladı. Sonra ppkaaını kana· - .... 
ezcuınle diyor .ki: banka memurlarından milrekkep kereler 8flllUI tekllftllde bulunmUf • clinmkt.eclir: laamı• -- ..n..n O.tünde 1·•-,· 7 KA i 1935 ı ı Af tu • penln üzerine fırlatarak Namiye P -· ı-.. a nunusan an aşma arı • bir komünist teıkilltı meydana çı. r. _ ,..._ _ _, ...... "'ald 

1 
u '•Alman • Rumen itillfı iki .... .aı.ı ri · ._ 

rıkada karşılıklı menfaallere bir h J ı -- ... m ye , daha çok yakla§tı. GWümaediği za no IU _,.e nı ,._tererek 
karmıştır. Otı,tz beı kiti tevkif edil 2 _ -- -·-'"· Polonya korl memleket arasında ııkı bir itbirli· sert Dr. Morta ba'-yordu. sureli veren hır anlaşma ve doJru· ,,__ ••-.;r•ı· man, beyaz d~ıleri daha parlak ıö Al 

dan doğru)a bu meseleye temas e- mittir. donı ....ıuae Abrıanyaya raptedecek fini istilzam etmelrte, fakat Ro· rülüyordu. Gözleri siyah, fakat Kort bir lll'tlan çevikliği 
den muteaddıt protokollurdan mu- Bunlar cürümlerini itiraf ve ko- olan otomolıO JOlu, manyanrn Alman menfaatleri aa· makaatla doluydu. dSndl. 
rekeplir. Yedinci madde mucıbince, münistliği Jiddetle redddden bir 3 - Pelcmyaam Roma - Berl1a mUı hauna ıartsız olarak airmesini te. 

rt "'·- tald ed M b ttı ~ '" - Milaude ederseniz Ma:iam, bu anlaşmanın meriJet mcvkıınc sir- beyanname imza ettiklerinden hak Te ne --r P ece.. " nün eylememektedir. Bu itibarla 
ınesl ıçın tasdik edılmcsi ve müsad· larmdaki sürgünlük karan ceri a- reket. Romanyanın kapılan herkes i in dedi. Ben bir doktorum. (Bu aırL 
dak sureUerın tcalı olunması icap OörUpulerla erteıd ıtml B. LIPI. . ç da cebinden parlak, madeni bir 
edıyor. Halbuki müsaddak suretler hnau§tır. ky, R. Beek D• ıGrllfmek bere Var. açıktır. Diler mılletler de arzu ıey çı'kannqtı). Size •erecepm 
hiç hır zaman teati olunmamıştır: Fransa ile Romanya fOV&ya ıttmlftlr. ettikleri takdiı4de Romanya ile mil· haber, çok •lırdır. Fakat mU.U-
Tunw meselesinin hususi bır hal ıu- Polcıllya llllkbıetlnln flmdlye kadar zakereye ciriterek Almanya ile re-
retıne raptı hakkındaki mÜ~kerclere arasmda Alm&ll t.ldlflerlM bir CftaP Terme. Jcabet etmekte ıerbeıttirler. de edenenis, fUllU ta~ edeyim. 
ıse başlanmamamıştır bıle. Halbuki Paris, 30 (A.A.) - Franıa ile mlı olcfulu rivayet edilmektedir. 1ktıaadt mahfili b l'b da btırabmu hafifllyecektir. 
bu anlaşmanın birinci maddesi muci· Romanya ıraaında bu alqam bir Lolldra, 30 (A.A.) - Havaa muha. Al R ~~;lfl • 1 ısır Ve bunu eöyler töylemes, Nan
bince, bu hal sureti, bizzat anla~ma ticaret muahedenamesi imza edile biri bildiriyor: ulmün~n .. - ~men ı~ a~:ını~ ıtı.. linin biletinden yakaladı. Elinde· 
ıle merıyet mevkiine girecekti. • • Buradaki f&71alara ga, DamlC o. m u tayın etmenı~ muıkul ol- ki kilçilk, maden! ıeyi dtthal ba· 
Halırlardadır ki anlaşmaların he- cektır • zerindeki hlldmlyetl prld Pruq&YJ duğunu ve ancak tatbikat aahaaın· tırdı. Arkaamda • 

deCını, Fran a - İtalyan dostlugunun Bu itilifname mucibince Fran.... Almanyap 1ıa11Jyacak otoetra4 JO)u da Almanyaya verilen imtiyazla- -.. __ , n: bi d d' 
ı ı k d ı · )d ~ Ye Pol~ Roma - Berlln mlbve. - .ıwı .. .__)'etlU r ıey e ı. 

ıen ş e ~ı ve ı ı. et arasında ı- sa, Romanyadan yapmakta o u19u 1 k ctak• h&tb-barekeU ...ı. nn .kıymeti anlatılabileceğini ilive K" " k b'r en"eblyaa ' 
lımatJı ır işbırlığı lesıs edılıoe:u ile petrol ithalatını iki misline çıka· r arımn m - etmektedir! r B tat1>ikat de uçu ı J yaptım. 
allkada bırçok nıc clclerın bırer bal . lerl hakJqnda 'fUl7•t almuı: lGID. Al. e • u 1 ın re. Mort, bundan sonra Nanaiyi 
suretine raptı teşkil etmekte idi. 1• racak. ve ~om~yanın zı.rat mah- manya, VU'fOV& nezdinde taleplerde cesl, l>U~u~ Rumen piy~aaaında serbest bıraktı. Ve elindeki ktıçlk 
laly &)elle 193s muahedesi ile sullerı tanfelerınde tenzilit yapa· bulunmqtur. faal rakiplenn mevcudiyetine bal- . ini ll ·nı d d h 1 b" 
Tu ~ıd hal>~anların hukukıı mc~ caktır. ,_ Ylnteı bUb püytal&ra ls6~~rlPoldonyanhU. hdır.,, enneıe .Jrtyon eti e er a ce ı. 

J 
-."11 la . _ -'--ull • d aume , u ç meae e ~ n I! m na 1___ ao u. 

e 19li> Loııdra paktının Yugos vya zıraı m~ erın e k t ıH B B k t 0 k • AIUllUI - Rumen anlapnaıı R o- 'il'-._ N---' d • • ti ı 
13 lıJ • ap e me&., ve . ec e m za ere .&"-at auu eflfllUI • pe so 

uncu csı ruucıl.ııucc .keııdısı- de aynı tenzilit icra edilecektir. ı in Berllne ptmeği reddetml tir maD)'a wknmnclaa böyle IHr -- . • • 
ne urıleıı hukukta muazzam feda- M 1. . . b• tk ç 1 • • malik • kulan bilefıne baktı. Derilinin u· 
klrlıklarda bulundu ise. bunu, sırf usso IOIR yem ır nu u Vbial'fOV&ıurelllDlt mahtllrll lelrl, Plod10.:~·- mıne tir. fak bir noktaaından kan arzıyoıtdu. 

ya r u ma om ve m ş o ua .. DU R il A •- - --- -...1-
F ran 1:ının, Sark! Afrlkada lıalyaıun Roma, 30 (A.A.) - B. Musso· yalanlamııtır. Kaamafih, B. Rlbben. • 1~Y~--•~-~·A,-alma..--- Llkin daha futa bakamadı. ÇUn· 
ıenış emesı Juzumu karşmnd~ han. lini, bu sabah Cosenza'da bir nu. trop'un bu mueteler tıseriııde diplo. amz- lllUAAY..,.. nyanm kil eli &ittikçe afırlapyordu. O ka 

\ı n ht~ıp edecedi~:ur~tka~ hat· tulrsöylemittir. Hiçbir ebrebi ma• maUk &iJı1l§Jnelere bqlıunak fçln Po. ~ .. Şarkı C....i AYnapaya dar ki JratıQn tibi oldıt. •JS~ 
:~ı~ a~: ı-·u::ır~I:ıa, ~:gu::~ ~~~- habir, davetti t!efildi. lon~ BerUfı bOytlk elcW nezdinlH kartı .. ~dıjı .hareket a.k~- baıka Nansi !>apnllb da .dönd\iiü· 
kellerı nelıcesinde, Habeşistan ıle Stefani Ajansı, Duçenin harict baztk tetebbUılerF Y=~= =~tu :~- elan da manalar ifade e~tedır. nü ve ken.diıini klybetifini hiıse· 
olan nıunasebellerinl kat'l sureıte hal mı;selelere telmih etmiı ve bilhas- ııa:;:.~~'::.ı; kad.; ber~ıı bk Bu mukavele ~J• ile Ro- diyordu. 
J~tmck mccburı)etınde kaldığı zaınan sa ' 'ltalya, Akdenizde mahpuı kal !:retle cevap vermemı,ur. Yllnm bu. ma~ya arasmcla ~koamik mesele- Birdenbire müthit bir tellp ka 
1 ransanın aldıgı -.azı3et, bu nı)e· mak niyetinde degildir,, ldemiı ol· nun Uzertne Polonya, ukeı1 tedbirler lerı halletmektedır. pı)dı. Baıını kaldınp 'karpındald 
Une Jrntıyen mu., af ık buluıımanıııtır. du w unu bildirmektedir. almqbr. ı Romanyayı elıonomik bir reka-
BıJılkıs l'raıısıının bu hareketi, la- & Nihayet, Polonya gazeteleriDln nq. bet aaha1ı haline aokmak hedefini 
maıt~ıyle muhalıf olaı ak tecelh et· Belediyeler Bankası rlyatı ve remıt Polonya mahfillerinin takip eden mukavele Romanya 
mıı ır. 1 eyanatıan, fU cihetleri teyit etmıı. • • ı . ...&..... b" • d 

Hu suretlerdir ki 7 kaııunusanı 1935 idare Meclisi Azalığı ti . ıçın re~tten ır barika yap· 
anlaşmaları, ruhunu ka) betmış u bu Havayolları Umum müdürü B. r~manya _ Polonya mUnueebUert. mak ve Romanya11 siyui ve u . 
ıuıi hıila merı)et ıuev.ımnde telAkkı Hasan Fehmi Belediyeler Bankaaı nln esumı 193'1 ademi tccavllz beyan. keri tecavüzden maaun bulundur· 

Doktor Funkun 
beyanatı 

Bertin, 30 (A.A.) - Alman ekono. 
mi aum ve Alman bankuı nlal Funk cdılıııeı hır hale gelmışlır. idare meclisi izabfına tayin olun. name.ı teıkll etmekte berdevamdır. msık gibi bir maluadı ela ihtiYa et-

Hu anlaşmalar, balla tarıhl b kım Polonya herhan""' bir bloka Utlbak et --•-t ..1: B sul _._!.,_.. O merkezi Avrupada tahakkuk ettlrUea 
muıtur · •· • ....a euır. u u e-ıuar. llDllft-

dan da eslmuıştır. • mek anıuıunda detıldlr. Polonyum lı . IMa yul .1UreU tenlyeler bakkmd& 8Ö)'l•. 

Bu anlaşmalar, fıllıakika, zecri ted- Jki Tayin nlyeU blltUn komfU)arile iyi mtınue. amparatorluiu tarzı çok *· dltl ııözlerde bu 1UreU balleriD Al • 
b rleri takıbeden hadıseler ılc 1:ok Es.ki Kastamonu mebuıu B. beti.; idame etmektir. Fakat ltlzumu rübe ebniı ve tanzimat politikası msnya tçln lfyuet ve lktıat it.hala. 
çabuk surette dejişınış olau umum Şükrü Şenozan'ın sııhhat ve içti· takdirinde Polonya, haklı.mu, hudut. baımclan .onuna kat"ar rekaMtle. rmda yeni yeni TUtteler dolUrdUtu. 
bır ıyaıl vazıyet ıle alakadar bulu mai muavenet vekileti aıhhi enı- larmı n latlklllinl, alllh elde mUda. re dayanmak ıureti,.le kendini nu kaydettikten 110nra Almanyaıua 
nu ordu. ltal)un iınparalorlutunun . 1 lab fl'w· k' faaya da baaırdır. ayakta tutmak siyasetini denemiı· dUnyanm en muaaam endtıatn mem. 
te t ı, çok bu)uk ehemmiyetle 3enı titu er oratuvar ıe ı~ıne, es 1 POLONYANIN İSTİKLALİ tir lekeU b&llne se!difiııi ıe_.. ett r. 
ha ı r le menfa ller doı}unnu,ıur. Burdur mebusu B. Halıd Anara· V&l'fOV&, SO (A.A.) - Polonya ili.. • • • dıiJ ve Şlm&l ~ ile Kart.deni& a.. 

llunun içindır kı buguııkü vazıy. nın kömür tirketi idare meclisi a· yaııetlnln tııllkllllnden bahleden •'Kur • ~manb ımparatorlup ~lık raımdalcl ekonomi aab&lmnt bunlar. 
yctte -.e bizz t Fransız .... lı :ıly.m mu· zalığına tayinleri kararlaımıttır. jer Poruny,, diyor ki: utpiıına kartı Fran•ya, •.nailt•-. da oturan bOtUn meaıJekeUer için da. 
nascbellcrının l)ileşmcsı menfa tınc K d e· K Polonya, bUtUn bloklardan dıfanda reye, Avuıturyaya kartı ıktıaadı ha mlleulr ve daha iyi b'ri ffletmeye 
olarak, 1935 anJ şmal rı bu munasc ozan a I~ aza kalacakbr. Kendi arulllDi harpllz menfaatler temin ederek vücuda açıldıpı beyan eylemi.fUr. 
bellere arlık e teıkil edemez. E- Kozan, 29 .<Huıuaı) - Hacı~- terkedeeek deflldlr. Fakat kendiıılne setirmeie çalıımııb. Çarlık Rus· Funk, 1taıya ile Almazıya arumda 
ter Fransız • JıalJ an münasebetleri pjı mahallesınde oturan !brahı. yabancı menfaatler için de kaUyen d d 

1 
. 11kı bir tepikl melt.IDID bu lld mem 

· · · · kı d Ş "d 1 · h tml kti P • k dl a yaıı zaman zaman ost ev eti 1 k ti ekonomik k t' _,_, t·--'k yılc tırıl ek ı tenı)or ı e, şur 'il mu mın zı 3 yaıın a azı e ev erı· ıtrp e yece r. o.onya, en • .. .. e e n uvve e ..... .,.... 
hakkaklır L:i iki hiıküm t ara'lındn nin önündeki çukura düJmUı, ne· rUl!lnden en ufak bir parça için bU. karıısı~~ ıoruyor .ve ~ za. vo daha fey zll bir hale &'eUretal ece. 
ıen fmüıakereler açılma 1 ve mü,ıe. ( alamamakta .. lm .. t" tlln kanını vermete hazırdır. Fakat man muvazene t eman edibyor ve tini tebarüz ettfrmlı ve Almail3'1l ne 
rek hır antanta urılması suretıyle eı n ° uı ur. baıkalannm menfaati için lH kanm • bazen da müttefilderiyle beraber Romanya •rumda aktedll• IOft .WW-
bu mllna ebe lerin aydın! tılm 1 lA· dan bir tek damla bile datmılyccelcUr. harbe ıiriyor:lu. Halbuki R oman. noml anlapaııma temu edecek ıun. 
zıın ır. Afrıka anlu10asının tasdik ınevkiine Vart0va, 30 (A.A.) - Hava mtıda. ela alan riilM bun, IHr lan .eyıernııtır: 

B. Frantois. Poncet, 25 kanunuev girme ı hakkında hıc bir ltirnzda bu- faaııı lıtlkruma tşUrak miktarı ıımdl. ya yap tec c.an Yeni bir ekonomi aııl&fll\uı tarm 
Tel t9'38 Urıhh ceubt notasında ez· Jıınııı:ımıştır. den 80 mllyon slotlyl seçmlıtir. ı.. hayli farklıdır. Rekabete Alman· karşıımda bulunuyortlz. Ticari veya 
c mlC şo1'e demekledir: 2 _ O zamandanberi, Fransız lıü· Ukra:a ka71t muame'Mlnln remıen )'a da ithal edilmek ıuretiyle ik· mail menfaatler mevzua babta delfl. 

Fransa hukl'ımeli, bu mesele etra kiınıeli, tınl)an hilkfımetinın izhar el· ancak önUmüzdekl nllan ayının betin. ti .. di hareketlerin finans balumın· dir. llevzuubab80lan ,.,., tabiatın ya. 
landa ·~ lıd ki müşahedelerde bu- tığı arzusunu tleğıştırebılecek nıa- df! açılacafı kayda pyandır. elan bir yeni terkip vücuda cetiril- rattıtr ekonomik ldlneUerbı Ud mem. 

lcketın ekonoml]J ıartıannı lyl'qtlr_ 
ıunmayı kendisine vazife bilir: hi)elle tel:ıkki olunabilır her hanıı Fı·ıı·stı•nde mele istenmektedir. mek makAdlyle maharetle tanzim e. 

1 - 7 kanunusani 1935 ani şıua· si)asl hır harc:kelle bulunmut dcjıl- Bu hal W:-ük' L: .... !L--lle Ro. 
-~ ıııar 11U11U1 dilml' blr metot mucibince tekıılf et. 

ları, 22 Ye 26 mart 1935 tarihlerınde dir, 
8
. k .

1 
• man)'ada ekonomik ve finMaa bakı· mektlr. 

Fran ız p rl menlo u. tar fından 9 ı:r nsız hukfıme ll, bilakis, Fran lrÇO arap ast 8rl nunclan bir ispanya balkedebilir. - -------------
ub Jıf re) e kar 1 ıltıfokla la vıp o sız • lıul) n lllUllll '>Cbclleı inın İ) ıler k 1 d . .. ı. r· .. " 

ı 1 hır, H 1 anlaşma! rııı mı~ d me i i~ııı r Jd Jı olır:ık tckhf edılen ya a an 1 1 Dünyayı d~atlar Te düt- i Ş 1.:anras ı mec ı sı ıuare 
ak uı etlen, 'l uııu, h:ıkkındakı hal butıııı ıc ,cbbu leıı almı ş tır. Kudüı, 30 (A.A.) - Son 24 manian kampı diye ayıran Alman aza:ıklarl 
r tın de tasdıkten eV\ el )apılbnlıasl 1 Ccııe' rede Fran ız hukıiıııeli, ken saat zarfında tnıiliz kıtaatı, .civar sihniyetine karfı RClllMIDya k..w:i· 
a den b:ız ı d ğı ıklıkler eh > e . I . . . . ! • k tli bul du- -•- ---L Anka (H ") 1 B ,_ 

1 1 
f F 

1 1 
dısıne ı l) ,ının H bc~ıstıııı uzerııı - mıntakalarda vaaı mıkyaata polıı nı uvve un JTIJaA DMROUU• ra, 30 us"ı - 1 ar. 

"' l e ı mem ş ıse, r:ııı a, l:ı ~ a d k 1 1. 1 . 1 k ,_ h ıJ • • • b" _._ d" B k d :ı-L-ı b 1 ı· · 
1 'ki ki . k e ı ı .11111) e 1111 nım:ı u:ı ın e harekatı icra etmi•lerdir Bu kıta. nyetin1 ıs.etı:nwde ır. unun asm a m .... ~ u uaan mec ısı 

u ı ı eı ı ıs ıuc e ' ' e · · k ,. • 
den s ra en her lıalde mc ul de· h~reket st'rbe tı~ını ıuı :ınlı . edel'e at, aralarında meıhur çete reisi için demokrat devletlerle ıiyaıi 1 idare balıklarına eski Trabzon 
a:ıdir bır pıenı1ıp h:ıllı h rekelı takıp e)le· F h • H d d b ı b' k dost müna1ebetlerini idlıme etmek mebuıu Ali Becil ve eski Kayseri •• • ınişlır a rı ama a u unan ırço 1 I 

Bundan başka, 1935 anlaşmaları, • • . . ,Arap aaiıini tevkif etmiılerdir. Iİltiyecek Ye ıiyasi iatikWini koru-ımebusu Nahit intihap e.dilmifler· 
Fr sız hu ,ıiı ıetı Cıbulı c.len olu 3 1 rans nın Habeşıslan meselcsı . • .. _._ •• bi --!~ --•-t d' D h d" t .ıt- l k ünh' aldı 

l l ' k ı b h ıı h k r d Hayfa, 30 (AA) - Aaıler bır mayı 1GUU r v~e .. yaı;;aa ar. rr. a a or ;u;a ı m r. mt y h ırkelııı le Fr:ı u: ırupun ı ı e u ı aı ar u a ı are e ın en . . ' 1 
aıt 0 h e c ı n n ı I) 11 gru- e\\ elkı lıad selere ıcliııce. hal) an Yahı..-diye ait olan bir taıocağına Romanyanın reviziyoniıt cephe I -
pu d 'linnı 1 rıu ıı ederken, fillen h kQıuetı, fransız .sı)ascıınin, Fıan· taarruz etmiıler.:lir. Bir Arap, te· ile beaapları vardır. Meleli Maca· ıiltere için meMlen~ ariidabale:ri 

me kı ne d h aırmı t r. sanın enlernas)onal lcahbüllcrl ile lef olmuı ve biri kadın üçü çocuk riatan bunlann llqmcladır. Maea- İl9bettirecelc ~i kendililinden 
B n 1 rı sonra, 14 mart 19 1 lıır 1 l:ır umıı ııl ve daınıl şeraıtını olmak Qzere bet Ara, raralanm ı- l'İatamn talepleriDln Ala.nya ta· ~llieY... ~icar. 'Dlnya sulhu. 
n , ı uıı ma5lahaı ür.arın n mu bcr z ı ı bıl ı ıır. Hu le lıbüoler, ~ nfu.i•n vardım !fÖnnen'!e .. İ n:üm- m rannti olmalt ....... adan h 

·taı~erıel ... p.....- ı ı t ı 1 6 ı ul , o vakit i'r ı ız buk " ııır- 1 • u t A 1....e.....:1 · B •'- k ı - L ---•- ..:..: __ .....ı..:-.a: • --
aı te•dl 'ıCJ U! ll l el· U re· i it l ı n n. lanı wratıncJan Hay••• SO (A.A.) - ki rap, ..-..,ü:-. a ·~ ... 111' ". ~raa aRllU'TaT-u:u~~· ... ıu. ~ 

l'8 nezareti, bftı fekıl itfnız kayıt.tliıt an hDitbtnettne dalma hahrlatıl· ıbfto-YahacH pol:•lıdıı mıuftile te· l~ hareketi ...._ eıdeWlır. I._ ...... kunet WWile.._ 
ndan bııka, 7 tlnunuunl 1911 mıştır lef olmuıtur. Demokrat AYletl• lailhuaa ln.. IADRI E.RTEll 

Japon himıetçinin sat eli o 
dı. Parlak bir teY odanın bir 
nından abiir yanma fırladı. M 
bir in içinde oldufu yere mıh 
mq cibi kaldı. Kristal kuru 
elinden diiftfl Bileltne bir bt 
aaplanlDJlb. 

RODERlK LEROY 

Dünyada türlü türlü kafa 
dır. Et 'kafa, manbf._ kemik 
fa odun kafa iılıı ••• Roderik 
uıı kafuı odun kala cinaind 
O mlinuebetle, ıeç •akit ken 
ziyarete celen amoldnU, 8iyah 

~h ziyaretslden ,..tlii 
onun ...ı.a cibi muka•emetli 
aını &ırmanuıtı. Aacak bir 
yakın bir aman kenclir*!en c 
anif. J'ahat rüat uyutmuıtu. t 

Bu bir aaatbt aonunda Lef 
cB•lerini actrlı samua hl~ 
to lama v olın biten J811* 
hıtırlamaia çahıtı. Kendi çalı! 
odauaua ormmda ,.rcte bulu 
yordu. Ve ,alma delfldi. Kaa 
li bir 4eHbnh bqacana diz 
mUftil: 

Bu deUJaınh: 
- Naaılım? .diye ıordu. İyi 

tin mi? 

Leroy yatıp yerden doirul 
Bqmm arkaaı acıyoıda. Kuru 
dudaklarını diliyle ıalattr. S 
biltiin cayretini bir araya topla 

rak: 
- Yabancı bir beri.ın bu 

te taarruzuna utrama'k ve kaf 
anaınn bir tabanca Jrabzaaı ye 
uykuaualula birebir .•• Het" ne 
iıe, senin ldm oWafunu bilmi 
rum d•Ukanlı. Dost muaun, d 
man mısın, vetıi tabsildan 
aın? •• Fakat bir zahmet edip ıu 1 

dan k_,..k ıiıeaini alıraaıı 
m..mtun olurum, hele bir kendi 
geleyim. r 

Delikanlı derhal yerinden fır 
>arak, yazıhanenin yanı •§ın 
ki tdolaptan konyak tiıeaJnı çı 
dı. Ve bu artda yazı ma•sının 
lini cörerek: 

- Y anhaneniai birisi 'kanı 
mıı, dedi. Bakaanua buradaki 
rakını• altUıt bir balde ... Çek 
celer dibine kadar ıçık. 

Leroy kendiaine u,.alaıı ti 
den bir kaç yudum içti. Batını 
yana aalladı. B bir .. ,. aöy 
medi. Yavq ayal& kalk 
Soyulan y anesine bir mü 
:.ktı. Kaı etJt delikanlıyı cöz 
ıeçirdi. Bu delikanlı Leroy 
~ir parça kısaydı. Nahif yapı 
dı. Use · de Fi fanill kuma§ 
Çuvue bir ce!tet ve ~izlill 
toton yardı. 

Leroy ıordu. 
- Sormak ayıp 

zatialiniz ,buraya nasıl ı 
Kaıketli nahif delik 

suının )enanna otUl'tl~
sualin.e cevaf venne 

kftd" blr 1 



• 

11 
afıa Vekili 

~li Çetinkaganın beyanatı 

Çatalcada 
Umumi Meclis için 
seçim yapılacak 

''ekili Ali Çetin~aya dün sa- l l.:ik edilmeğe başlanacaktır. 
nkaradan .Jehrlmize gelmi,, l Nafıa Vekili Ali Çetinkaya saat 
rpaşa istasyonunda şehrimiz· tam yarımda Metro hanından cık
ekAlet erkAnı taraJından knrtı- mış, evine giderek, öğle yemeğini ye-

fa flır. mittir. Bu ıırada bir muharririmiıi 

olan hatlardan birisi Cizre ve Irak 
hududuna, diğeri de Van islikamelin. 
de lran hududuna kadar inşa edile· 
cektir. Senede 100 iHi 200 kilomet
re inşa edildiği lakılirde dört, oeş 
sene sonra deıniryolıı Yana varmış 
olacaktır." 

İstanbul umumi meclisi izasın. 
dan Galip Bahtiyar Gökerin latan 

bul mebusluğuna intihap edilmiş 
olduğunu yaznuıtı'k. Galip Bahti· 
yar Göker bu münasebetle İstan

bul umumi meclisi lzalığılıdan is· 

tifa edrcektir. 

f.
ıl syondan dojru köprüye ıeçen kabul eden muhterem Vekil, şu mü-

t .ora~an ~to?1obille Altınbak- 1 him beyanatta bulunınu~lur. 
kı evıne gıtmış, kısa bir müddet T kil" p . . 

Üf allen sonra .Metro hanına gele· ef at rojeSI 
Mteni tramvay ve tOnel idareleri- "- Tranı1Jay ve tünel idarelerinill 

Sulama İşleri 
"- Yurdun her tarafında sulanıtı 

işlerinin ougüue kadar muameleleri 
t11kemmül edilerek münakasa.)'a l.:o
nulmuş olan kısımları 23 lllil) 011 li· 
r:ıya \'arıııı5tır. Y:ıkııı zamanda lıu

zırJaııacak diğer kısımlarla beraber 
31 milyon liraya yakın ~ulıııııa işleri 
yapılacaktır." 

İstifanamesi Meclisin kü~adın
dan sonra o!<u:-acak ve böylece bir 
azalık ir.hilal ~tmiı olacaktır. Ga. 

lip Bahtiyar Göker İstanbul umu

mi meclisinde mülhak kazalardan 
Çatalcayı temsil ediyordu. Mecli

se mülhak :rn.za:ar namına celen 

azanın yedekleri bulunmadığı için 

Çatalca.da umumi meclis balığı 
için yeniden intihap yapılacaktır. 

ına erkezini ziyaret etmit, memur- teıkildlı için hazırlanacak olan pro· 
tanışarak tJ6rOşmilştilr. it: hakkında tetkiklerde bulunmak ü· 
i idarenin bütün memur Te tef· zere lıtanbula geldim ve tetkiklere 
li Çetinkayayı kapıda kal'fıla- ba§ladını. 1'el~kilcil projesini .m/111 al-

! dır. Vekil i>urada billÜB;il,.IDe· ma mıtku1Jelesiyle birlikle Meclise 
~nd\nn ellerini sıkarak iltifatta verece~iz.'' 

tzııuştur. Bu .sırada memur ve iş- Havagazı Şirketinin 
u'namına Ali Çetinkayaya hitap Sabn Alınması Geri 
"{'.tramvay idaresi umum yazı iş-

' efi Tahsin. kısa bir nutuk söy· Kaldı 
ve demiıUr ki: "- Yaptıiımıı tetkiklerde baYaga-

r,m~ Bl:i mllU ldarı111 ka1Ju1luran zı 11irkeUeri varidatının masraf Ye 
ıt:e bu mesut 11ünlerl l/Öılcrerı ıra- satın alma mukabilinde her sene öcie· 

Jaifekilimizi tramvau 11e tilncl ida- yeceğimiı senelik taksitleri karşılı
i rl. merkezinde batan memur ve yaınıyacaJını anladık. Bo sebepler

si namına derin minnettarlıkla den şimdilik satın alma işlerini ge· 
ılamakla bahtiuaru. Bu milli ı. riye bıraktık. Fakat şirket daha az 
Jıi:de erı büyük bir aadakaı ve para ile tesisatını satm isterse ona 

~i cila çalışmak bl:im için bulun. göre müzakerelere glri k milmkiiıı 
bir ~eref kaunağı olacaktır. olacaktır." 

yf}ltrem velt~limi:e biiyük mu
/ıueiler ,ıaglık ve varlıklar te· 
Ji ed:ri:.'' 

Çetınkaya ınemur ve iş~·ilerin 
145siyatınıı te1ekkilr etmiş ve tü· 
dramvay şirketlerinin satın alın
ı~ hakkında "Mlliete ve sizlere 

irek olsun" demi~lir. 
rıdan sonra asansörle altıncı ka
kan Nafıa Vekili merdivenlere 

vf_an memurlar tararındnn büyük 
rırat \'C alkıışlarla karşılanDUiJ· 

;yeni Tasavvurlar 
lıa Vekili kendisi için hazırla· 
tfdaya ııecerek saat 12.30 • Jra

eşgul olmuş, iki idare erktluıu 
ederek kendileı:jnden malAmat 
hat almıfhr • .81' aırada Narıa 

ıne bilhassa tramvay şebekesi· 
eride alacalı şekiller üzerinde 

·Jar ve projeler t::ı.kdim cdilmiş-

~
lln)ar arasında açılması karar

e Eyüp • Eminönil hattının pro-
e Be:roAlu gibi dar caddelerde 

Jı tek har 1mllanılrnası haklün• 
ı rapor vardır. 
at suretle meselfı Beyoğ)undan 

.,/ ıidit tramvayları geçecek, dö
Y Tarlaba~ı yoluyla olacaktır. 
,n birçok taraflarında tatbik 
.cek bu usul ile seyri sefer ka-
lğın ın önüne geçileceği tahmin 

Jlektedir. 
ını biletle muhtelif arabalarda 

.Jıat e~ilıneıi ve tünel, tramvay i
~~ b~!e~ kullanılması işleri üze

kı duşunceler de Nafıa Yekiline 
-'ilıni,Ur. 

#unlardan başka Nafıa Vekaleti 
n bul da otobüs tramvaybüs i~lel· 
tasavvurlarında da bulunmakta

;"1alnıı bu düşünce, caddeler bu 
'itin i$lernesine müsait gelecek 

konduktan llQnra tatbik edilebi
ltti r. 

ıjd<lelerin il işletılnı..i ve 'eh
fntarı icin ele Vekalet, Belediye 

Şark Memleketleri 
lle Hava Seferleri 

"-İran, Irak ve Yan sibi uzak me
safeler arasında yolcu ve posta nak
liyatı yapatııOmelt için daha kuvvetli 
tayyareler satın almak üzereyiz. Bu 
tayyartJer seldikten ıonra yukarıda· 
ki me.T<kller aarıında derhal yeni ha
va halları tesis edeeeğiz." 

Yeni Tramvay Hatları 
"-Tramvay hatlarının hangi semi 

lerde ne suretle temdit edilmesi 
mfunkün olacatanı tetkik ediyoruz. 
T,raııavay hattının Maçkadan Beşik· 

lafa bağlanması ile Eminönündcn A· 
tatilrk kÖprüsüne kadar açılacak ~·ol 
üzerinde tahdidi ve daha sonra da 
Eyübe kadar uzatılmuı muka1Terdir. 
Bebekte yolun açılmasından ıonrıı 
buradaki hattın Boğ;n:içine dolru ge. 
nişletilmesi de ilk hatıra gelenler a· 
rasındadır. Bundan ba.5ka tilnelin 
alt ve üst ajızlarına kadar olan kı
sımlar da ıslah edilecektir.'' 

Siitm '.Aliii1Li!'a1c Diğer 
Ecn~t Şl~il&:Ie~· 

"- Jstanbulda satın alınacak lrnş· 
ka ecnebi şirket kalmamıştır. lzmir
de, İtalyanların imtiyazı altında o
lan bazı elektrik şirketlerini de salın 
almak için nisandan itibaren müza· 
kerelere başhyacağız. 

Ankara ve Adanadaki elektrik \"l' 

havaıazı §irketleri de tesisatlsr111 ı 
bize satmak için müracaatla bulun
dular. Vaziyeti müsait görürsek bun· 
lar için de müzakerelere girlşece#iz." 

Haydarpafa He Sirkeci 
Arasında Feribot 

"- Haydarpaşa ile Sirkeci arasın
da Feribot işletilmesi için bir kanun 
projesi hazırladık. Yakında proje il. 
M. Meclisine nrileceklir. Tesisat iki 
senede ıamamlanac:ık ,.e derhal i~

letme işleri başlıyacaklır. 

Yeni Telefon Hatları 
"- Şehirler arası telefon halları 

Sur iyeye \'e dolay ısiyle Mısıra bağ. 
lanmıştır. Bu memleketler l akınua 
bizim \·asıtamııızlu A nupa ile konuş· 
ıııağa lıa.51ıyacaklardır. Bunun idn 
Suriyeueki ınundaıer iılareııin yapa
cağı yeni tesisat hir iki aya kauaı· 
ıamanılanac.:aktır. 

lzıuir ınuılak~sııHla muhtelif isti
kametlerde vilıi)Cllcr Ye kazıılar ara· 
sında ~eni telefon hatları inşa edıle
ccktir. 

9:J9 yılında da telefon hatları Erzu
rum istikametinde uzatılaac.:ktır. llel· 
ki de aynı sene içinde Erzurumla te
lefonla konuşmak miimkiin oJ:ıc:ık
lır." 

Halk Tipi Radyo 
Makineleri 

"- Halk lipi radyo makinelc.rl ka· 
I 

nu11 )>rojesi yakuıda !ıfeclise verile-
cektir. Bu aleller için Ameril.:adan 
lJirçok müracaatlar Y:ıki olmuştur. 
.'.\IodeUerle gelip pazarlığa gil'ınek is
~eınişlcrtlir. Bunları beklemekteyiz. 

Halk tipi nrnkineler radyomuzun, 

B. Galip\ Bahtiyar Göker 

dün belediyeye giderek intihap 

mebusan tefti~ heyetini ve bele

diyedeki diğer arkadatlarını ziya
retle veda etmittir. 

----0-

Askere gidenlerin 
yol paraları 

Dahiliye Vekaleti vilayetlere 
bir tamim yaparak: askere ı;den 

gençlerin yol paralarının tenzili 
işinin, bu gençlerin nüfuz tezkere

lerinde yazılı bulunan aıkerliie 

giriş kayıtlarına bakılmak suretiy. 
le yapılmasını, ayrıca veıika aran
mamasını, yalnız ıüpheli ıörülen

ler hakkında askerlik §Ubelerinden 
malumat istenmesini bildirmiştir. 

-o-

Şakala§ırken 
Selimiyvle Hamam sokağın· 

da oturan 12 yaşında Fuatla ar· 
kadaşx Nıtil şakalaşrrken l•'ııat. 

yere dtiı;m l~ş. sol kolu kırıln.ış· 

) urdun her köşesinde dinlenmesine tır. 
ıırsal Hrecektir. Bazı yerlerde saoil 
ve daha zi) ade seyyar tamir alelye-
lerl .. muJAlör doldurma tesisatı Evlenme 
yapıl da bu proje ile temin edi- Ulus refikimizin muharrir1erin-
lccektir." den Cemal Kutay'la Bayan Dilo· 

Ankara Radyosunda van Çınarın evlenme törenleri 
Islahat Eminönü belediye dairesinde ya-

' A k d l l prlmıştır. Genç evlilere saadetler • - n ara ra yosunun a a rang:ı . . • 
-ve ıft~l't.n•kıı musi.ltt Jlt!lınılariyle temıf' ,temennı ederız. 

~----------------------------~ ~!unu tekeınmel eıtirmeğe \'ah· cekse de bu yıl içinde yollann 
şıyoruz. bil irilmesine calışılacaktır. 

Paı·aıil meselesinin esasından lıııl- Ilebekten Dolmııbahçe s:ır:ıyın:ı k:ı· 
li için lıeynclmilel r:ıd:yo kongresine dar olan güzergiilıta aynı esııslıır da
üç murahhas gönderdik. Murahhas- lıilinde tanzim edilmesine ~afıaca 
!arımız kongrede l;izıııı11eleıı teşeb· calı5ılmaktadır. llu kısım üzerinde 
büslcrde bulunacaklanlır. l.)iğer la- tetkikler Ye istikşaf yapılması ls
rartan radyomuzu inşa eden şirkclle ıanlıııl belediyesine tebliğ olunımı~
de paraziti kaldırmak üzere yeni bir tur. tınar pl:inının bazı noklalıırını 
makine için anlaşma yaptık. Bu ıııa- ııufıa görüşüyle muvafık bulmadık. 
kine ele yerine kondukıau sonra pa· ~la:ııııafih lsıaııbulun yeniden taııziıu 
razil meselesi halledilmiş ol:ıcaklır." ,.e imarı fikrine göre, oelediye ilt· 

istanbulun imarı nafıa görüşleri arasında kolaylıkl:ı 

IJir lla)a)lllU yapılacağı Şüphesizdir. 
"- Şehircilik ınülclıussısı Prosl Her iki tanıfın da noklai nazarı, bir 

larafından lı:ızırlunan lstaanbulu i- hataya ıliişıneılen lsl:ınlmlıın modem 
mar prnjesinin tetkiki vckfıletiıııizc ılıtiyuı· rna güre daha kıs:ı bir ıaıııuıı
leklif edi!ıııişlir. Jstanouluıı imarı i- d:ı imarıdır. 
~·in belediye ile birlikle ihtiyaca giı· l.ltınd:ı esas olun da herhangi hiı 
re, oir şckıl ve es:ıs kurııı;ığa \':ılı~a- suretle sarfedilccek parayı yerinde 
cağız. \"e :,·olıında saı·felıııck ve bir israrıı 

ilk iş olarak Eminönü ıııcytlaııııı- diişıııcnıektir." 

leayan inönünün yüksek himaye
lerindeki cemiyetin çatışmalan 
Hapishanelerdeki 400 çocuğun 
ıslahane lere yerleşti rilmesi istendi 

Bayan İnönUn yükaek hlmaye:erin. , larının büyüklerden farklı olmadığmr, 
deki Yardım Sevenler Cemiyetin!n ııe_ halbuki bütün dUnya medeul memle. 
nelik kongrelinl Aııkarada yaptrğmı ketleri.nln ceza mevzuatınıda çocuklar 
dün yazmrıtık. hakkında tedip değil, ıa!ah tedbirleri 

Gelen t.atılla.ta göre koncreyi eıkl mevcut olduğunu, btzim çocuklarımı. 

relı ııfatlyle Bayan Relide Celll Ba. zın da bu bakımdan bir an evvel ha. 
yar açmıı. kongre reullflııe eski Sey. piaanedekl diğer mahkO.ııılardaıı ayrı_ 
han mebuıu Eama Nayman seçllmif. !arak ıılahhanelere ~erlqtirllmelert 

tir. Müteakiben rapor okunmuıtur. lüzumunu anlatma§, yardım •venler 
Hiç birinde görülmemi§ olan bu a_ cemiyetinin bu hususta çareler dü{U. 

llka, geçen seneler temlıı edilmiş o. nerek Çocul{ Eatrgeme Kurumuna 
lan mütevazı yardımların önllmUzde. yardım etmeıılnlıı çok muva!ık olaca. 
ki ıene daha çok gentıllyecefine kati tını söylemlftlr, 
bir delil teıkll etmektedir. Bundan aonra kllrsUye Çocuk Eair. 

Saat ı:s te salonu ıereflendiren sa. geme Kurumu reisi Kırklareli meb9.,. 
yın Bayan Mevhibe !nl!nU, kendilerine su Doktor Fuat ı:may gelmlt. o • 
has olan nezaketleriyle azaların teker Türk kadınlarmın memleket iflerln~ 
teker ellerini :ukmrş ve kendilerine n. çok hassa.ıı olduklarını, istiklM mUca. 
tifatıarda bulunmuıtur. delemlz aırasında cephe boylarında !e. 

GEC)!:S SENEYE AİT ÇALIŞMA daklrlık yapan köylU kadmlarımaın 
RAPORU dünyaya kahramanlrk örnefl verdik. 

Kongreyi eııkl reisl ııfatiyle Bayan lerinl anlatmıf Amerikadan bazı mü. 
Reolde CelM Bayar &çDU§ ve bir re. ıahedelerint naklelmltUr. Doktor Fu. 
fıle iki kttip seçilmeal !Azım geldiğini at Umay sözlerine devam ederek yar .. 
bildirmiştir. Bunun Uzerine lımi nam. dım aevenler cemiyetine aza olmak ıu. 
zet olarak flln edilen eski Seyhan rettle bayanlanmısm izbar etmıı ol. 
mebulU Bayan Eama Nayman reis. duklan tetkat blalerinl t1lkranla kay. 
!iğe Hc;Uınl§tlr. Bqan Eama Nayman detmlf,. yokaul ve Jdmaeafs 'l'Ork ka.. 
ruznameye geçllelltint blldirdlkta dm1an n QOCUkları adına bu nokta,ı 
sonra yardım sevenler cemlyetlnln se. m!DDetlıt kaydetml§ttr. 
çen bir seneye ait faaliyet raporunu Bundan eonra kongre azaları cemi. 
okutmuıtur. yetin ÇallJm& mevzuuna dahil muhte. 

Raporda., cemiyetin 938 yılı içinde lif mevzular üzerinde konUJmUf .,. 
yaptrfr lıter ztkrolunmakta bllhuaa d•!tlmlJlardır. 

çorap atölyeslıılıı faaliyeti anlatılarak, YARDIM SEVENLER CEMiYETi 
Millt llUdafaa VekAletbıden ve gUm. MERKEZ HEYETi 
rük muha!ua umum kumandanlıfm. Bayan Reıide CelU Bayar, Nevber 
daıı görUlmu, olan yıı.rdrm şükranla Sevüktekin, Keli.hat özbudun, Esma 
kaydedllmel<te ldl. Cemiyetin malı olan Nayman, Zeynep llenemenc!, Nhnet 
atölye mamfllıı.tmın gördiljtil rağbet Yazrcrlar, Doktor Fuat Umay, Bayan 
bu sene ı,çi sayıımı artırmak, bu au_ Ayda Çorateldn, Enise hbud&Jt, NI. 
retle bazı yokııul kimııelere daha tı hal Akkaya, Te\fik& Altmova, BeTda 
bulmak lmkılnlannı bahşetmiştir. Ge. Ant, Tezer Tqtqran, Ayp Eg , Edf. 
ne cemiyete ait olan beyaz lt atölye_ be Tezaşan, Cav,dan Uzel, bule 
~ı bu~Une kadar 18 talebe yetııtirmı,. Eldeniz, Perihan Eldeniz, lilh 
tir. 939 yılında bu atölyenin de daha Mefharet Batu, Nedime Con 
genlı bir mUesaese haline getirilmesi ammer KöktQrk, lıltlntre A 
ve daha geniş ölçüde çalışmak tmkln yan Nacı Tınaz. 
larmm bahıolunma.sı mtımkUn sörtın. ---------------------
mektedlr. Bunlardan bqka yardım 
sevenler cemlyetı.. davalıı.rmı takipten 
Aciz kadınlara da yardımlarda bulun. BCRSA 
muş, ve 200 aileye maddi yardım te. _ Ankara 30-3-939 
mfnlne muvaffak olmu§tur. 

Rapor, cemiyetin azalarına, Anka. 
rada yaptıracakları merkez bina.anım 
araaıını Nevı:at Tandoğanm temin va_ 
&dinde bulunduğunu miljdelemlştlr. 

Rapordan ıonra billnı:o olrunmuı 

ve ruznameni.n dtfer maddelerine ıe. 
c;:ilmil}tir. Yardım .sevenler cemiyett. 
nlıı l0.•22.43 Ura gelirine mukabil, 
9.337.53 lira masra! olmuş, Uat taratr 
bankada ve kaııada mahfuz bırakıl. 

m1ştır. 

Seçilen bütçe ve muamelat encU. 
menleri celııenln on dakikalık tatili 
sırasında bUtı;eyl ve muamell.tı tetkik 
etmişlerdir. Bunun Uzerine geçen se. 
nekl idare heyeti ibra olunarak yeni 
idare heyeti aeçlml yapılmııtır. Eski 
heyet azasr tamamen vazlfelerbıdt> 

kalmrJlar ve bir çok bayanlarımız. 

kendi ar:r.ularlyle onla,.a iltihak et. 
mlııılerdir. 

PERt H.\.N NACI \"e Dr. FUAT 
l'"MA Y'IN KONUŞ!WAJ..ARI 

Hizalarmrla yıldız işaret. «llan. 
Jar, üzerinde muamele ıörenler
dir. R:ıkamlar saat 12 de kapanı~ 
satış fiyatlarıdır. 

ÇEKLER--• 
Londra 
l'\e''l cırJ.
Paris 
Milano 
Cenene 
Amsll'rclam 
Beri in 
Brük5el 
Atiııa 

Sof ya 
Praı 

Madrid 

5.93 
126.675 

3.355 
6.6625 

28.465 
67.2475 
50.8025 
21.3125 

1.0825 
1.56 

Te~cil Prlilmemi11 
14.12 
23.9025 
24.9675 

eraber çahımağa karar "'rnıit
f.lektrik ve diler idarelerin "'-· 

nın çıkarılmasından sonra ge. 
lalacak safi kazanç imar işleri
,·rılacaktır. 

t!ıa Yekiline arzedilen yukarıda· 
ferin tatbik sahasına konulması 

da bir komi~yon tarafından tel-

Demiryolları 
"- Demiı"yolu 939 yılı te5rinleriıı· 

de Erzuruma varmış olacııktır. l.)j. 
yarbakırdan Yaıı islik:ııııcliııde y:ı· 

pılmakta olan demiryolu haltının iıı
Gasına da devam edilmektedir. Siink 
yakın bir noktudan ikiye ;ıyrıl:ıt·:ık 

dan t.:nkap:ınrna doğru bir )ol :ıc,;ıl· .1\:ıfıa \'ekili dün öğleden sonra d:ı 
ıuası mutaasan·erdir. Bundan sonra l .\lclro lıanın:ı gilnıiş, memur Ye şef
iııı.ır işlcı-i bir program ıl.ıhilindc sı terle. giirüşıııeleriııc de\ alil etmiştir. 
ruya koıııılacaklır. Bilhassa lstiıı)c A)rwu \"ckıl, Güıuii~sııyu ~oluyla E
yolıı iizcrindc durııı:ıkl:ıyıııı. Bıı yul- ııııııônünclcki hliııılftki güzden gc~·ir
l:ırııı lıir :ııı evre! :ı~·ılması \e tanzi· ıııiştir. \'ekıl, Cumartesi akşamı şch· 
ıııi i~·in lt>ıllıirlcr alınnıışlır. llır la· ı·inıfzden Ankaraya hareket edeeek
kıııı fornı.ılileler işi biraz h•lıir ede- lir. 

Bıınd:ın ııonra söz lsliyen Bayan Pe. 
rihan Naci Eldeniz kongrenbı nym 
azalarına çok ehemmlyeUI bir mevzu. 
dan bahse.iecefinl aöy iyerek hapla.. 
nelerde yatan çocuklar üzerinde ko. 
nu§mU§, bütün melekette 400, ve yal. 
nız Ankara haplnnesbıde 2S çocuğlın 
bulunduğunu, buıılarm yaşama gıart. 

\'arşova 

Budapt'~le 

Hükreş 

Bclgrad 
'ı"okohama 

Stokholnı 

~fo~k0\"3 

fsti!uazlar 
Ergani 
Sin~ • Erzurum 111 

Türk borcu 1 peşin 

0.9050 
2.8925 

3•.62 
3(}.57 
23.9025 

20.-

.......... -·· · '• 

.. ·- .,. ~ ........................... ~.~ ·-- .. ",..,,. ... ~ .. - . ---.. - - --- .. - - .... _ ~ . --- -

......................... En : tatlı · zevk havasını , 
l . ' 

Tane Kurut Tane Kuruş 

Sipahi 25 (Madenr kutu} 60 Samsun 25 (Madeni kutu) 45 
Sipahi 20 35 Samsun 20 30 
Yaka 20 30 Salon 20 35 
Çeşit 50 72,5 Çeşit 100 145 

I' l I ''• ıı' 1 ıl jı) t 1 .ı 1 1' 1 1 1 
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-öGLE -AKŞAM HER YEMEKTEN SONRA günde üç 
defa muntazaman dişlerinizi fırçalayı 

M akastar Selami 
lı ('!-.ıııııl IL\SA:S deposu ii-.tündcki ynnan terzilhıınesini OROZ· 

IB\h 1. ~ı.,ında ~özlükçfi Arl.ır~onın ii:ıerindeki A ''.\IA K.4.TA nnk· 

ııı o; ol 1 ((ıınu ~:ılın müşterilerine nr:ıeder. 

...... ilJl ...... a WIWWSl!m:IDAWlilill:m ...................... tl 

.ı,n·~vlef: .. ~~eniifyoUarf ve· ___ : ~i manhırL 
, : :~iŞT~J~~·.:·_:Umüm idare_st· .::ilanlari .. 

Portakal nakliyatı 
D. D. Yolları Umum ılfiidilrl •"yiinden: 
1--4-939 tarihinden itibaren meriyet mevkiine konulan 

105 ntlm&ra1ı tarifenin birinci zeyline nazaran l stanlml - (Dra. 
goman hudut) mesafesini geçmek suretile 14 şubat başından 13 
şubat sonuna kadar olan bir senelik müddet zarfında 1500 ton 
ve daha fazln portakal sevkeden mürsillere Türk Franko Elenik 
ve Bulgar demriyollarında meri doğru müşterek 105 numaralı ta
rife mucibince tediye ettikleri idaremize ait nakil ücretlerinden % 

'i ?; ~:;.pamiye olaralt iade olunur. 
~ :" ~a~ ela tafsilat için Sirkeci istasyonuna müracaat olunması. 
~ ~ i lt:ı (11M > (2154) 
!',/\c 'c 11.---------------------------

dık VAK 1 T 
Cep KütltJıphanesn 

N..,. Yazan 'e TO,rkçe)e çevirenin ndı Sııyıra. Krş. 
1 K!'l~tT {'folıerdcn) A'iı,m Us 208 15 
2 Olimpiynd oyunları \'ilclnn Aşir 121f Hl 
3 Kıler:ıns Terrns esrarı (G:ılopin•cıen) G. Y. 30•' 20 
4 Yugo<;)a, ya sc.rrılınt nollnrı A ~ını t.:s 112 lO 
5 Ş:ırk Ekspresinde cinn~ el (Chrİ'i!ie·ı1en) \", G. JGO 20 
6 Etrüsk Vnzosu (l'rosper Meirme'den) Ilnydnr RH:ıt 04 :w 
7 Her memleketle birkaç giin (Muhtelif muelliflcrdcn) 

Ahmet I~krcm 352 20 
8 Son korı;an (Fon J.üknerde'dcn) Fethi K:ırdcş ·3ili 20 
9 Knfk:ıo; hik:ıreleri (:Kn:ıbck'lcn) Niyazi Alımet 120 10 

10 Son Uılisnlip nıulııırclıclcri (Kollins'tcn) Alımcı Ekrem :!iü 20 
11 Futbol kııldclcri Nüzhet Ablıııs .CO 10 

Akhisar belediyesinden: 
(1732) lira 99 kurus keşif bedelJi Akhisar belediyesinin is 

hsyon caddesi elektrik tesisatı kapalı zarf usulile yapılan eksilt 
mesine istekli çıkmadığından 27 Nisan 939 perşembe günü saat 
15 e kadar olan bir ay müddet içinde çıkacak ve liı.yiki hat fiat 
t eklif edecek talibine pazarlık suretile ihale olunacağı ilnn olu. 
nur. (2134) 

.. ~~·' '. 1 

Türk Hava Kurumu 

B ~iyük Piyangosu 
Altıncı keşide: 11 Nisan 939 dadır. 

Hüyük ikramiye 20,0000 liradu· 

, ' .Minimini yavrunuzun sıhh3lini 

. 'i f • """' "' • - • ~ -

Cinsi Mikdan Muhammen B. J10 7,5 teminatı Eksiltme 
Lira Krş. Lira Krş. Şekli Saati 

.Nişasta Kola 18.425 Kg. 3067 76 230 08 Açık ek. 15.30 
Mobilya 13 kalem 2598 65 194 89 ,, ,, 16 

" 10 " 384 00 28 80 ,. " 16,30 
I - İdarece kabul edilen tipler dahilinde resim ve ı;artname. 

leri mucibince yapılacak cins ve mikdarı müfredat listesinde 
yazılı 13 parça eşya ile yukarıda mikdarı yazılı Nişasta kola, açık 
eksiltmeye korun~tur. 

II - Muhammen bedeli, muvakkat teminatları, eksiltme &e
kil ve saatleri hizalarında gösterilmiştir. 

III - Eksiltme 20-4-939 perşembe günü hizalarında göste. 
rilen saatterde Kabataşta Levazım şubesindeki alım komisyonun. 
da yapılacaktır. 

rv - Şaratname ve listeler her gün sözü geçen şubeden alı. 
nabileceği gibi nümuneler de görülebilir. 

V - Isteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatte 
% 7,5 güvenme paralariyle mezkur komisyona gelmeleri. (2136) 

* * * 
I - ldaremizin ÇamaltI tuzlası için alınacak iki adet D izel 

lokomotif kapalı zarf usulile eksiltmeye kanm~tur. 

Muhammen bedeli sif 1zmir (5400) lira % 7,5 muvakkat te. 
minatı ( 405) liradır. 

II - Eksiltme 3-4-939 t ar ihine rastlıyan pazart esi günü 
saat 15,30 da Kabataşta levazım ve mübayaat şubesindeki alım 
komisyonunda yapılacaktır. 

Ill - Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen şube. 
den alınabilir. 

IV - Eksiltmeye iştirak etmek isteyen firmaların fiatsız 

tekliflerini ve detay resimlerini e ksiltmedcn bir haf ta evvel 1n. 
hisarlar Umum müdürlUğü tuz fen şubesine berayi tetkik tevdi 
etmeleri ve t ekliflerinin kabulünü mutazammın vesika almaları 
1§.zımdır. 

V - Mühürlü teklif mektubunu kanuni vesaik ile % 7,5 
güvenme parası makbuzu veya banka mektubunu ve münakasa· 
ya iştirak "Vesikasını ihtiva edecek olan kapalı zarfların ihale gü. 
nü eksiltme saatinden bir saat evveline kadar yani nihayet saat 
14,30 a kadar mezklır komisyon başkanlığına makbuz mukabilin. 
de vermeleri laznndır. (1035) 

Akhisar belediyesinden: 
I - Belediyemizde mevcut şartnamesi dahilinde 10 Nisan 

939 günü saat 15 tc ihale olunmak üzere bi r sondaj işi kapalı 
zarfla eksiltmeye çıkarılmı§tır. Bedeli keşfi 7500 lira olan bu işin 
taliplerin kanunun tarifi dairesinde Akhisar belediyesine m ü. 
racnatlan ilnn olunur. (2133) 

Akhisar belediyesinden: 
Muhammen bedeli 5,000 lira olan Akhisar belediyesi için a. 

lınacak buz makinası kapalı zarf usulilc yapılan eksiltmede ya. 
pılan teklifler belediye şeraitine uygun olmadığından 27 Nisan 
939 perşemiJ>c günü saat 15 c kadar olan biı' ay müddet içinde 
çıkaracak ve lfıyiki hat füıt teklif edecek istcklisine pazarlık su . 
retiyle ihale olunacağı ilan olunur. (2132) 

1 
Çünkü ·ASP(Rtf\f ere 

denberl her türlü soOulc 
gınlıklarma ve ağnlara kar 

tesiri şaşmaz bir ilaç olduOun 
tsbat etmiştir . • 

A S P 1 R 1 N rn~ fesftrnd 
emin olmak için lütfen 

dikka_t ediniz. 

~ "mark 
Q/ ..--

~------------------------------·-- · ,------------------1 
Betonarme köprü inşaatı 

Nafia Vekaletinden: 
ı - Çankırı vilayetinde Çankırı - Kastamonu yolu 

ahşap "Devres,, köprüsü ü.st yapısının betonarme olarak 
inşaatl (36.500) lira ke§if bedeli üz.erinden kapalı sarf 
siltmeye çıkarılmı§tır. 

2 - Eksilme 13-4-939 tarihine müsadif perşembe 
saat 16 da Nafıa Vekaletinde Şoşe ve Köprüler ReiaUll 
yapılacaktır. 

3 - Eksiltme şartnameai ve buna müteferrl diğer 
(183) kuruş mukabilinde adı geçen reislikten alma.bilir • 

4 - İsteklilerin eksiltme tar ihinden sekiz gün evvel b 
da ile Nafıa Vekaletine müracaatla bu gibi işleri yapabil 
ne dair ehliyet vesikası almaları Hizımdır. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin Ticaret Odası veaik 
(2738) liralık muvakkat teminatlarını havi olarak 2490 
kanunun tarif atı dairesinde hnzırlıyacakları kapalı zarflarını 
maddede yazılı vakitten bir saat evveline kadar komisyon 
ğine makbuz mukabilinde vermeleri muktezidir. (l.9M) 

1 • dü$ününüz. Onlara çocuk n3rbala· 
rının lmıliçesi olan \'C en iyi inı:ıl 
edilmiş, en fazln lckeınmül elli· 
riimiş, e n ~ılıhl :ır:ılııı) L :ılınu:. 

Yeni gelen 1939 modelinin 50 den 
Cazla çeşidi v:ırdır. Her yerd('n 
ucuz füıt ve ınü~nil ş:ırllarln yıılnız 

Et ve sebzelerin iyi pişmemesinden, meyvaların güzelce yıkanmamasından, içilen suların temiz ve saf oimıa· 
masından hasıl olan solucan dediğimiz barsak kurtları en muzir hayvanlardır. Bunlar; barsağın iç zarına yaP•ta· 
rak ve kan emerek yeti§ir ve ürerler ... Ekseriyetle çocuklarda bulunur. 

Baker mağazalarında 

1 lıu lnlıili rsi n iz. 

l yi bir terzi mi arıyorsunuz? 
lşte size bir adres 

Diplom terzi 

YAVUZ SEZEN 
ı 13 Ilej oğl ıı Pnrın:ıkknpı Gn\'re t a 

rarlımıını Türk Foto c,·i iistünde 

MHIBI : ı\SIM US 
Neşriyat Müdürü: il. Alımrl Swengil 
nasıldı~ı ;yer: \' AJ\I T Matbaası 

Halsizlik, l<:ansızlık, Hazımsızlık, karın - :\ğrıları, karın şi§meleri, burun, makat kaşınması, ishal, oburluk, ha 
dönmesi, salya akması, sar'aya benzer sinir halleri, gece korkuları, görmede, işitmede bozukluk hep bu kurtlarm 
tesiridir. · 

Bu kurtların en birinci devasıdır. Büyük ve küçüklere emniyetle verilir. Her çocuk seve seve yer... Çocuklannı 
senede birkaç defa ihtiyaten veriniz. Kullandıktan yirmi dört saat sonra solucanlar düşmezse çocuğunuzda solu 
olmadığına itimat ediniz. Sıhhat Vekaletinin resmi müsaadesini haizdir. Tarzı istimali kutular içinde yazılıdır. 

DiKKAT: Piyasaya taklit olarak başka solucan biıküvitleri çıkmı§br. Lutfen kutuların üzerinde 
tSMET markasını arayınız. Fiyatı her eczanede (20) kuruştur. 


